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T Л N U L M A N Y О К

KISS ÁRPÁD

A Z I S KOL A I  T E L J E S  í T M É N Y E К M É \\ É S É N E К 
É S É II T É K E L É S É N E  К I N D O K LÀ S A

Közreműködésünket a méréssel és értékeléssel foglalkozó hazai és összehason
lító vizsgálatokban sokszor indokoltuk. Mostani tájékoztatásunk három vállal
kozásunk rövid összefoglalása.

Amikor 1971 októberében az IEA (nemzetközi szervezet az iskolai teljesítmé
nyek egybevetésére) budapesti tanácsülésén készségünket fejeztük ki a szervezet 
munkájában való további részvételre (az ismertetett tervek közös vizsgálatokra 
terjedtek ki az iskolára előkészítő nevelés, a kezdő olvasástanítás, a tanulási 
motiváció, a tanítási és tanulási stratégiák, a pedagógus magatartási formák 
körében), akkor a következőket emeltük ki:

Bármelyik témakörre gondolunk is, hangsúlyozni kell annak az elsőrendű 
fontosságát, hogy a tények megállapításával kezdtük, tehát a méréssel és az 
értékeléssel, és így a helyzet ismeretében alkotunk hipotéziseket vagy hozunk 
döntéseket. Ismétlődő tévedéseink és hibáink fő forrása tudatlanságunk. Keveset 
tudunk köznevelési rendszerünk tényleges működésének eredményességéről, 
kevesebbet, mint ahogy gyakran hisszük.

Természetesen nem sokat érünk el, ha csupán mérünk és értékelünk. A feltárt 
tények sohasem kielégítők vagy megnyugtatók minden szempontból. Kutatáso
kat kell kiváltaniuk, olyan előkészítő műveleteket, melyek célszerű változtatá
sokhoz vezetnek. A változások ilyen előkészítése érdekében még sokat kell 
tennünk :

— meg kell győznünk a ténylegesen döntő tényezőket a pedagógiai kutatások 
szükségességéről ;

— létre kell hozni az eredményes kutatásokat gazdaságosan végezni képes 
intézeteket és szervezeteket;

— meg kell teremtenünk a kutatók képzésének és továbbképzésének fel
tételeit;

— biztosítani kell a kutatásokhoz szükséges pénzt . . .
Ami a távlatokat (a perspektívát) illeti, azokat a különböző társadalmi és 

politikai rendszerű országok nyilván eltérően rajzolják meg. Vannak azonban a 
nevelésnek világméretű problémái; problémák, melyeket a köznevelési rend
szerek a világ különböző országaiban működő nagy intézetek és kiemelkedő 
kutatók együttes erőfeszítéseivel oldhatnak meg csak. Tizek közül minket a 
mainál eredményesebben irányított tanulás feltételeinek a megteremtése és biz
tosítása érdekel.

Az a munka, melyet az IEA tagjaiként végeztünk, a tényszerű eligazításokon 
kívül főleg ilyen téren ad jó indításokat.

A fentebb említett kutatásokba — amennyiben az IEA azokat ténylegesen 
megszervezi — ilyen elhatározással fogunk bele.
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Erre az indokolásra azért tértünk vissza, mert a BIE (Bureau International 
d’Education, az UNESCO genfi intézete) hasonló érdekekre utalva érvel az 
értékelés szükségessége mellett egy maga által kezdeményezett újabb vizsgálat 
keretében.

Az összehasonlító vizsgálat annak a minél pontosabb megállapítására irányul, 
hogyan járnak el a különböző országok annak az ellenőrzése és igazolása érdeké
ben, vajon elérték-e a tanulók — az iskolázás ideje alatt és főleg utána — a képes
ségek fejlődése, a tárgyi tudás és a beállítottságok terén azokat a célokat, melye
ket az értékelésnél és osztályozásnál alapul vesznek. Természetesen tér ki a vizs
gálat az értékelés egyes lényeges oldalaira.

Az értékelés — írják a vizsgálat irányítói — a társadalmi intézmények és az 
ipari üzemek működésének megjavításában szükségszerű mozzanat. Sajnálatosan
— ellentétben a kereskedelmi vállalatokkal és a katonai szervekkel is — a neve
lési rendszerek nem veszik komolyan a magukra vállalt tevékenységek ered
ményességének ellenőrzését, azt az ellenőrzést, mely működésük megjavításának 
feltétele. Ennek következtében a tanítás egész területét a legtöbb más intéz
ménynél kevésbé foglalkoztatja annak a munkának az eredményessége, melyet 
magára vállal: például az iskolai bizonyítvánnyal rendelkező személyek helyt
állása a munkában vagy további egyéni és társadalmi fejlődése. Természetesen 
el kell ismerni, hogy a pedagógiai tevékenységek értékelése rendkívül bonyolult. 
A tényleges eredmények vagy kimenetek (outputs) nehezen mérhetők. Nehéz
— többek között — elkülöníteni azt a részt az alakulásban, amely az iskolázás
nak köszönhető; és az intézmények által kitűzött célok is gyakran sokrétűek, 
nem egyeztetettek.

Üjabban — ez még az indokolás folytatása — a művelődésügyi minisztériumok 
és a kutató intézetek mind céltudatosabban törekednek az iskolarendszerek 
„teljesítményeinek” alaposabb feltárására. Az UNESCO és a BIE is végzett 
tanulmányokat az értékelés egyes oldalainak és kritériumainak pontosítására. 
Vizsgálták például az iskolai lemorzsolódás adatait és költségkihatásait, a vég
bizonyítvánnyal rendelkezők számának és a munkaerőkeresletnek a viszonyát, 
az iskolai tantervek és a munkahelyi követelmények egyezéseit és eltéréseit stb. 
Az iskolai teljesítmények elért fokát mérő nemzetközi kutatások (például az IEA 
irányítása alatt) hasonló célokra irányulnak, mikor más-más országok gyermekei
nek tanulmányi eredményeit sztenderdizált tesztek útján vetik egybe.

Ilyen meggondolások alapján kívánja a BIE a nevelési folyamatban végzett 
értékelés különböző összetevőit kimutatni, és elemezni azt a módot, ahogy a 
különböző országok ezeket az összetevőket felhasználják iskolarendszerük műkö
désén belül. Konkrétabban: leíró módon kísérli meg egybevetni a különböző cél
rendszereket, az értékelés kritériumait, módjait és normáit az egyes országokban.

Az értékeléssel foglalkozó munkák állapota olyan kezdetleges — állapítják 
meg —, hogy az első időszakban a vizsgálat irányítói kénytelenek voltak figyel
müket a különböző nemzeti rendszerek kritériumaira összpontosítani.

A vizsgálat eszközei kérdőívek: lehetővé teszik az iskolarendszeren belül előny
ben részesített célok és feladatok egybevetését a rendszer eredményességének 
értékeléséhez rendelkezésre álló eszközökkel.

A célokat háromféle célkategóriára osztották fel. Ezek: I. az egyén szem
pontjából fontosnak tartott (egyéni szintű), II. a társadalom részéről támasztott 
(társadalmi szintű), és III. az iskolai intézmény működésére és fejlődésére való
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tekintettel megfogalmazott (intézményi szintű) célok és feladatok. Mindegyik 
kategórián belül általános és különleges célokat találunk.

Értékelési kritérium a vizsgálatban minden olyan, lehetőleg mennyiségileg is 
kifejezhető tényező, mely a cél elérésének fokára (tehát a teljesítményszintre) 
vonatkozólag az értékelésnél támpontul szolgálhat. A szó szokványos pedagógiai 
értelmétől eltérően tehát nem arról van szó, hogy például egy iskolai teljesít
ményt a pedagógus milyen szempontok, ismérvek alapján különböztet meg és 
értékel (egy szóbeli feleletet vagy írásbeli dolgozatot stb.), hanem hogy a társada
lom (illetőleg annak illetékes szervei) milyen iskolai és nem iskolai eredetű tények 
és adatok alapján, milyen típusú bizonyítékok birtokában tekintik az iskola 
elé kitűzött célokat és feladatokat többé vagy kevésbé elérteknek. így érthető, 
hogy kritériumok — az I. eéljegyzékben — az érdemjegyek, a pedagógusok 
értékelése, a hivatali felettesek jelentései vagy a tartós megmaradás a munka
helyen. Lényegében az iskolai nevelés eredményességéről kapott megbízható 
visszajelentésekről van szó.

A módok jegyzéke azokat a különböző szinteken rendszeresen vagy esetenként 
beiktatott eljárásokat sorolja fel, melyek útján egy cél elérésének fokát a fenti 
értelemben vett valamelyik kritériumra való tekintettel meg lehet állapítani.

Végül a normák szabályozó értékek: azok a támpontul szolgáló nagyságok, 
melyekhez viszonyítva egy teljesítményt kielégítőnek, kiemelkedőnek vagy elég
telennek kell minősíteni.

Tekintsük célnak az első jegyzéken az egyéni egyensúlyt és kibontakozást; 
a kritérium lehet a továbbképzés igénye a munkahelyen; a mód a munkavezető 
vagy a tanár jelentése; a norma a legjobb olyan munkatárs teljesítménye, akinek 
azonos az iskolázottsága. Másik példa: a cél az elvont viszonyokra való emlékezés, 
a kritérium a pedagógus értékelése, a mód a hagyományos szóbeli felelet és 
iskolai írásbeli dolgozat, a norma az intézmény azonos osztályaiba járó tanulói
nak átlaga stb.

Annak az elemzésnek, melyet végeznünk kellett, ki kellett emelnie mindhárom 
célkategóriából azokat, melyeket országunkban elsődlegesen fontosaknak tarta
nak, utána pedig — a megadott utasítás szerint — úgy kellett a kritériumok, 
módok és normák fontosságát a megfelelő rovatokba (a jegyzéken végzett szá
mozáshoz igazodva) megjelölni, hogy az összehasonlításban mind az egyezések, 
mind az eltérések világosan kidomborodjanak.

Az értékelés — közismerten — az az eljárás, mely lehetővé teszi, hogy egy tevé
kenység sikerességének fokát a kitűzött célokhoz viszonyítva állapítsuk meg. A vizs
gálat a következő kérdésekre keresett választ:

a) Hogyan járnak el a megkérdezett országban a középiskolai tanítási rend
szer hatékonyságának értékelésénél?

h) Melyek a mérési eszközök és kritériumok?
c) Milyen változásokat érnek el az értékelési eljárás eredményeképpen?
d) Milyen következtetések vonhatók le a kritériumok, a módszerek és az 

eredmények összehasonlításából?
A válaszok megadása előtt azonban szükségesnek láttuk néhány olyan észre

vétel leírását, melyek a hazai viszonyok terén eligazítanak.
Magyarországon a Művelődésügyi Minisztérium által kidolgozott egységes tan- 

terv írja elő a célokat és feladatokat; továbbá azt is, hogy ezeket milyen tanítási 
anyag elsajátíttatása útján kell elérni. Ennek megfelelően azonos tankönyvet 
használnak az ország összes iskolájában. A pedagógusok inkább a tankönyvek, 
mint a tanterv ismeretében tűzik ki céljaikat és feladataikat.
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A tanítási módszerek terén elvileg nagyobb a szabadság, a pedagógusképzés 
folyamán azonban — többszöri reformálás ellenére — főleg a hagyományos 
frontális osztálytanításra készítették fel a jövendő pedagógusokat.

Az értékelés és osztályozás a pedagógusnak a feladata. Szempontjait a rend
tartás írja elő a következő helyzetet alapul véve:

1. Az iskola — mind az általános iskola, mind a gimnázium — tantervét az 
ember mindenoldalú kiművelésének céljával állították össze, tehát minden tan
tárgyban vagy tantárgycsoportban meg kell kívánni a céloknak és a feladatok
nak a kívánt szinten való elérését.

2. Az osztályozás alapja — azok a kritériumok, melyek szerint az érdem
jegyeket meg kell állapítani — a tantervekben előírt cél- és feladatrendszer.

3. Iskolarendszerünkben a tanulmányok szervesen egymásra épülnek, tehát 
a magasabb osztályokban előírt tanulmányok eredményességének feltétele az 
előző osztály (osztályok) sikeres elvégzése legalább olyan mértékben, hogy a fel
lépő tanuló a továbbhaladáshoz szükséges lényeges minimum birtokában térjen 
át a folytatólagos anyagrészekre.

4. Az értékelés és osztályozás célja a tanuló fejlődésének segítése. A tanító és a 
tanár nem adja a jegyet, hanem — a tanulótól is ismert kritériumok alapján — 
megállapítja. Minden segítséget meg kell kapnia ahhoz, hogy a nem kedvezően 
ható szubjektív tényezők szerepéi a legkisebbre csökkentse.

5. Minthogy a folyamatos értékelés lényeges tényezője a tanuló tájékoztatása 
arról, hogy a kitűzött célokhoz való közeledés a kívánt mértékű-e, minél koráb
ban el kell érni, hogy a tanuló önmaga is képes legyen erőfeszítései eredményei
nek értékelésére, teljesítményeinek az értékeléshez igazodó fokozására.

6. Magyarországon az általános és a középiskola egész ideje alatt nincsenek 
vizsgák (az első vizsga az érettségi a 12. év végén), az értékelést és osztályozást 
a tanító tanárok végzik főleg szóbeli feleletek, írásbeli dolgozatok és gyakorlati 
teljesítmények minősítése alapján.

7. Minthogy az iskolák eltérő környezetükben működnek (a tanulók más-más 
gazdasági-társadalmi körülmények között élő családok gyermekei), továbbá 
eltérő az osztályok tanulólétszáma, az iskolák épülete, berendezése és eszközök
kel való ellátottsága stb., azt lehet mondani, hogy ugyanaz az érdemjegy eltérő 
tudás- és neveltségszintet értékelhet azonosan. A pedagógusok egyező kritériu
mok és módok alapján értékelnek, de eltérően értelmezik a normákat.

Hozzátartozik a képhez annak a valósága, hogy Magyarországon eddig — bár 
sok ilyen irányú javaslat hangzott el — nem készítenek a tanulóról jellemzést, 
tehát a pedagógus (vagy pedagógusok) nem fejtik ki szóban a tanulókról alkotott 
véleményüket.

A tanuló különböző' jellegű teljesítményeit a következő — számokban is kifejezett — érdem
jegyek mutatják:

Magatartás : a legjobb minősítés a példás (5), a legrosszabb a rossz (2), közöttük helyezkedik el 
a jó (4) és a változó (3).

Szorgalom: a legjobb minősítés a példás (5), a legrosszabb a hanyag (2), közöttük helyezkedik 
el a jó (4) és a változó (3).

Tanulmányi eredmény: a legjobb minősítés a jeles (5), a legrosszabb az elégtelen, közöttük 
helyezkedik el a jó (4), a közepes (3) és az elégséges (2).

Az ún. tanulmányi átlag az egyes tárgyakban nyert osztályzatok számtani közepe, amibe a 
magatartás és a szorgalom osztályzatai nem számítanak bele.

Az érdemjegyeket — bár a bizonyítványt az osztályban tanító nevelők testü
leté hagyja jóvá (és ebbe az egész nevelőtestület is beleszólhat) — gyakorlatilag
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a tárgyat tanító pedagógus, a magatartás és a szorgalom jegyét az osztályfőnök 
az osztályban tanító tanárokkal együtt állapítja meg.

A fentiekből következik, hogy a kritériumok, módok és normák — akkor is, 
ha a feldolgozásban nem is kapcsolódnak össze közvetlenül az iskolai osztályozás
sal és értékeléssel — gyakorlatilag erre utalnak vissza. Például az állami szervek
től feldolgozott statisztikai adatok, az iskolai dokumentáció tanulmányozása, 
az összehasonlító értékelések sokszor alapulnak olyan teljesítményeken, melyeket 
a tanító tanárok a maguk módján értelmezett kritériumok és normák szerint 
minősítettek.

Ez nem jelenti azt, hogy iskoláinkban nincsenek felmérések például felelet- 
választásos tesztekkel, vagy hogy a tanárok új módszerek alkalmazása közben 
— programozott tanítás, feladatlapok beiktatása, csoportmunka stb. — nem 
folyamodnak korszerű értékelési technikákhoz is. Az is tény, hogy a különböző 
vizsgálatokról — például közreműködésünkről az IEA-ban és egyéb teljesítmény
mérésekről — megjelent közlemények befolyással vannak az iskolarendszer tel
jesítményéről kialakított véleményre. Az iskolák teljesítményét azonban hiva
talosan a pedagógusoktól a dokumentumokban (tanterv, utasítások, rendtartás) 
megadott szempontok szerint végzett értékelése és osztályozása alapján becsülik 
fel.

Szükséges azért, hogy ezeket itt röviden összefoglaljuk.
A célok általában igen összetettek, akkor is, ha elérésüket a tárgyi tudásra 

irányuló egyszerű kérdéssel állapítja meg a pedagógus.
Az általános iskola (a középiskola első szakasza) kiemelt célja például, hogy 

„megalapozza a kommunista ember személyiségének formálását. . .”, „nyújtson 
egységes, korszerű alapműveltséget . . „tanítványai vegyenek részt társadal
munk célkitűzéseinek megvalósításában . . .”

A középiskola (gimnázium) feladata pedig, hogy „munkaszerető, sokoldalúan 
fejlett, általánosan művelt közösségi embereket neveljen . . .”, „akik képesek 
felsőfokú tanulmányok folytatására . . .”

Hogy itt mennyire egybefolynak az egyéni, a társadalmi és az intézményi 
célok, annak bizonyítására három eltérő tárgy tanításának megadott célját 
idézzük a tantervből:

A hazai irodalom tanításának célja, hogy „az irodalmi alkotások feldolgozása 
útján keltett élmények és ismeretek gyűjtésével gazdagítsa a tanulóknak a való
ságra, elsősorban az emberre, a társadalomra vonatkozó tudását — segítse a 
társadalmi jelenségek marxista szemléletének kialakítását, az emberek jellemé
nek és cselekedeteinek a szocialista humanizmus szellemében való értékelését.” 
(225. 1.).

A történelem tanítása az egyetemes és magyar történelem megismertetése 
közben nyújtson az anyagnak a marxizmus—leninizmus szellemében történő 
megtanításával korszerű történelemszemléleti és polit ikai alapismereteket. (31 1.1.).

A fizika tanítása pedig bevezetést kíván adni a fizikai ismeretszerzés mód
szereibe (megfigyelés, kísérletezés, mérés, induktív' következtetés), a mérő és 
kísérletező eszközök használatába . . . hozzá kíván járulni. . . annak a meg
győződésnek a kialakításához, hogy a világ anyagi természetű jelenségeit anyagi 
okok idézik elő, és jelenségek az ember számára egyre jobban megismerhetők és 
felhasználhatók. Mindezzel segítse elő a tanulók dialektikus materialista világ
nézetének a megalapozását. (40E 1.).

Az elmondottakból néhány következtetés vonható le az egyes célkategóriák 
és ezeken belül egyes célok előnyben részesítésére.
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Már az első célkategóriánál (egyéni szintű célok) a viselkedési módok és beállított
ságok elsajátítását tettük az első helyre (C ), azon belül „a jól lagolt értékrendszer 
elgondolását és elfogadását, az annak alapján való cselekvést” (Cd). Egyszerűen 
arról van szó — és ezért idéztünk részleteket a tantervből —, hogy iskolai tanítá
sunk nevelésközpontú. Elméletileg tehát minden teljesítmény (elméleti tudás, 
megértés stb.) értékelésénél az összefüggésbe való beágyazottságot is mérlegelni 
kell. Arra a kérdésre azonban nehéz válaszolni, hogy az értékelő tanárok akkor, 
amikor tényeket, algoritmusokat, műveleteket stb. kérnek számon, erre a tan
tervi követelményekre milyen mértékben vannak tekintettel. Azt is lényeges 
megemlíteni, hogy ugyancsak az I. célkategóriánál az eredmények (osztályzatok) 
és a tanító személyes értékelése a fő kritériumok akkor is, ha számos állami — sőt 
nemzetközi — szervtől végzett mérést és értékelést is tekintetbe vesznek. Az irat
anyagok tanulmányozása, a statisztikai és összehasonlító vizsgálatok többnyire 
— mint már említettük — az osztályzatok országos kimutatására épülnek.

Éppen ezen a téren azonban az utolsó években igen sok történt. Nemcsak 
statisztikailag összesítik és vetik egybe az iskolák tényleges eredményét — Orszá
gos Statisztikai Hivatal, Művelődésügyi Minisztérium statisztikai osztálya stb. —, 
hanem sok és sokféle olyan felmérést is közölnek, melyeket az iskolai hatóságo
kon kívül a pszichológiai és szociológiai intézetek végeznek.

A munkahelyektől eredő visszajelentések, a rang a hadseregben stb. (melyek 
szintén kritériumok a megadott jegyzéken) viszonylag kevésbé jellemzők.

Gondot okozott a célok egymáshoz viszonyított elsőségének a megállapítása 
a II. és III. célkategóriában (társadalmi és intézményi szintű célok).

Gazdasági szemléletből kiindulva — hagyományosan — minden bizonnyal a 
munkapiac igényeinek a kielégítése az első. Az iskola azonban ma úgy készít fel 
a munkára, hogy sokféle tevékenység végzésére egyszerre alkalmas embereket 
nevel: tehát elsőséget biztosít az iskolázottsági szint emelésének, az optimális 
feltételek biztosításának, ami elvezet az ember teljes kiműveléséhez; és így azt 
is eléri, hogy a társadalomba belépő ember azokhoz a követelményekhez alkal
mazkodjék, amelyeket jövő munkahelye vele szemben támaszt (nem véglegesen, 
hanem a technikai fejlődéshez igazodóan). De csak a minél eredményesebh nevelés 
teheti az embert fegyelmezetté, lelkiismeretessé, pontossá az azonosan ismétlődő 
munkafajtákban; és találékonnyá, alkotóvá ott, ahol új helyzetben döntésre van 
szükség. A mind gyakoribb közös munkának és közösségi életnek pedig a távo
labbi és közelebbi társadalmi környezetben való biztos élnitudás az alapfeltétele 
(megértés, tapintat, erkölcs stb.).

Nehéz a helyzet akkor is, ha külön szólnak az egyenlő esélyek biztosításáról 
a nevelésben, majd ettől elválasztva értékeljük a legmagasabb képzés lehetőségét 
és az iskolázás színvonalának globális emelését. Az egyenlő esélyek biztosítása 
ma az egyéni különbségek figyelembevételét, tehát egyénenként részben eltérő 
nevelést kíván meg; ha ezt megtesszük, akkor éppen a legmagasabb képzés lehe
tőségének feltételeit teremtjük meg mindenki számára.

A kritériumok terén az iskolán kívüli tevékenységek igényelnek rövid magya
rázatokat. Ezeket a fiatalok főleg az ifjúsági mozgalom keretében fejtik ki. 
Ezért szerepel a módok között az ilyen tevékenységeknek részben a tanárokból 
(felnőtt nevelőktől), részben az ifjúsági vezetőktől (tanulótársak, munkahelyi 
kartársak) eredő minősítése.
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*

Tájékoztatásunknak az indokulás és a meggyőzés a célja, nem olyan részletek 
megvilágítása, melyeket később máshol bővebben közölnek. így a sokféle hézag 
megérthető és elnézhető.

Van azonban még egy vállalkozásunk, melynek rövid ismertetése nélkül el
igazításunk ilyen megszorításokkal is hiányos lenne.

1969. október 20—25. között nemzetközi munkaértekezletet tartottunk a 
szocialista országok részt vételével az iskolai pedagógiában szükséges mérés, 
értékelés, osztályozás tárgyában, (ld. Mérés, értékelés, osztályozás, Bp. 1970.). 
Ezt az értekezletet a következő évben újból összehívjuk. Az eredményeket 
1969-ben összesítő zárójelentésben megjelölt feladatok maguktól is indokolják 
az iskolai teljesítmények mérését és értékelését, ezért tájékoztatásunk végén 
— befejezés helyett — ennek a jelentésnek néhány részletét idézzük (227—28. 1.).

A munkaértekezlet pedagógiai fejlődésünk kulcskérdésének minősítette a sze
mélyiség mindenoldalú fejlődése szempontjából jelentős teljesítmények mérését, 
érvényes és ösztönző értékelését, az ehhez szükséges megbízható módszerek és 
eszközök kidolgozását, ezeknek a pedagógusok rendelkezésére bocsátását.

Az értekezlet résztvevői a pedagógiai céljainknak megfelelő értékelésnek és 
a teljesítmények osztályozásának következő oldalait világították meg:

1. Az értékelés mint a pedagógiai céloktól irányított, szervezett tanulási folya
mat eredményességének, a tanulás optimalizálásának szerves része mind a meg
ismerésre, mind a személyiség kialakítása szempontjából jelentős egyéb ered
ményekre (erkölcsi tudat és beállítottságok, társadalmi felelősségérzet, érzelmi 
élet, ízlés, életforma stb.) irányuló tanulásban.

2. Az iskola és az iskolával párhuzamosan ható egyéb nevelési intézmények 
(pl. iskolarádió- és televízió), a pedagógus, az egy intézményben folyó pedagógiai 
munka értékelése.

3. Az új tantervek kialakításához, a tantervek előírása után a megvalósításukat 
biztosító hatékony módszerek, eszközök, szervezeti formák kidolgozásához és 
célszerű együttes felhasználásukhoz szükséges előzetes mérések és értékelések.

4. A korszerű — főleg iskolai — nevelésre ható társadalmi és gazdasági ténye
zők — család, közvetlen környezet stb. — megismeréséhez elengedhetetlen 
mérések és értékelések, olyanok is, melyeket a társtudományok végeznek peda
gógiai következtetések levonásával.

5. A neveléstudományi kutatás által végzendő sokféle mérés és értékelés annak 
érdekében, hogy a felsorolt — esetleg más — területeken a szükséges mérőeszközök, 
módszerek, az értékeléshez elengedhetetlen kritériumok rendelkezésre álljanak, és 
lehetővé tegyék az eredményesség fokozását biztosító'hipotézisek megalkotását.

Az értekezlet felhívja a figyelmet annak a fontosságára, hogy az iskola tény
leges pedagógiai vezetése jól tájékozott legyen a nevelés és az oktatás reálisan 
várható eredményeiről, képes legyen ezeket objektív módon is értékelni, az 
észlelt hiányosságok kiküszöbölésére alkalmas utakat és módokat megjelölni, 
a hatékonyság jobb feltételeit biztosítani, olyan nevelői közösségeket kialakítani, 
melyeket a minden gyermekért érzett felelősség kovácsol össze . . .

Nagyon egyszerűen tehát arról van szó, hogy a célok ismeretében minél pon
tosabban tudjuk, meddig jutottunk el az elérésükre irányuló erőfeszítések végén, 
milyen tényezők érvényesültek a siker fokának meghatározásában, mit kell meg
változtatnunk ahhoz, hogy a nem kielégítő eredmények kielégítőkké váljanak.
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XANTUS GYULÁNK

T A N U L Ó I  T E L J E S Í  T M É N Y E K 
A Z O K T A T Á S I  F O L Y A M A T  K Ü L Ö N B Ö Z Ő  

S Z E R V E Z E T I  F O R M Á I B A N

E didaktikai jellegű összehasonlító vizsgálat az 1970/71-es tanévben zajlott 
le a budapesti, XI. kerületi Köbölkút u. 27. sz. általános iskolában: ősszel négy 
hatodik osztályban „A melléknév és a melléknévi igenév” ; tavasszal négy negye
dik osztályban „Az egyszerű mondat” témában, magyar nyelvtanból. A vizsgá
latban a szerző irányításával három tanár (Kiss Istvánné, Magda Jánosné, 
Uralj Györgyné) és négy tanító (Buti Ernőné, Kertay Zoltánné, Mirovszky 
Károlyné, Sándor Ferencné) vett részt. Az egyes osztályok létszáma és a didak
tikai témában alkalmazott szervezési forma a következő volt: 4. zenei (22 fő), 
„korszerű” frontális munka; 4. a (22 fő), programozás és csoportmunka; 4. b (21 
fő), csoportmunka; 4. c (23 fő), programozott és feladatlapos individualizált 
munka; 6. zenei (20 fő), csoportmunka; 6. orosz (25 fő), csoportmunka; fí. a (26 fő), 
programozott tanítás; 6. b (25 fő), frontális munka.

Nagy segítségünkre soit a vizsgálódás során a XI. kerületi magyar munka- 
közösség által készített programozott tankönyv, mely éppen a jelzett tanévben 
került kipróbálásra, és amelyből a 6. a osztály az egész évben tanult. Ezt, vala
mint a hozzá kapcsolódó felmérési anyagot változatlanul használtuk a téma 
során. A 4. osztályos felmérési anyagot és mindkét téma feladatlapjait magam 
állítottam össze. A 4. osztályos programozott füzet összeállításában segítségemre 
voll Petri Andrásné tanítónő.

A felmérési anyag 100 pontja egyben a teljesítmény 100%-át jelzi. Ellentétben 
egy másik kísérletünk során alkalmazott eljárásunkkal1, amikor a felmérési 
anyag a téma elején és végén más-más anyagból 50—50 pontra összeállított volt, 
jelenleg azonos anyagon mértük fel azt, hogy a tanulók a téma elejétől végéig 
honnan hova jutottak az anyag ismeretében. A két felmérés különbsége ilv- 
módon igen beszédes lehet, és ha valamennyi osztály eredményét vizsgáljuk, 
a teljesítmény alakulása összefüggésbe hozható az alkalmazott eljárással, szer
vezési formával.

Ma még a hagyományos osztályfoglalkoztatás, az ún. frontális foglalkozás 
a legelterjedtebb, az elmélet és a gyakorlat területén azonban egyaránt találko
zunk azzal az igénnyel, hogy terjesszük ki a programozott oktatás és a csoport- 
munka egyes eredményeit a hagyományos tanítási órákra is. A programozott 
oktatás hívei kiemelik az öntevékeny önálló munka, a visszacsatolás és az apró 
logikai lépések alapján történő tanulás előnyeit. A csoportmunka népszerűsítői 
rámutatnak azokra a motivációs lehetőségekre, amelyeket az együttes tanulás 
nyújthat, kiemelve, hogy a tanár indirekt, irányító-szervező munkája a csoportok 1

1 Ld. „Tapasztalatok kisiskolások csoportmunka jellegű tanításáról” című tanulmányomat: 
Magyar Pedagógia, 1971. 1—2. sz.
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tevékenységének gondos megszervezésében és előkészítésében biztosítésot nyújt
hat az eredményes tanuláshoz. Ugyanakkor a frontális tanulás mellett érvelők 
objektív okokkal, eszközhiánnyal, a pedagógusok magas óraszámával és elfog
laltságával indokolják a hozzá való ragaszkodásukat.

Jelen vizsgálatunk célja az volt, hogy az oktatási folyamat egy meghatározott 
szakaszán belül összevesse a különböző szervezési formáknak a tanulók teljesít
ményében számszerűleg is megragadható mutatóit, és elemző módon világítsa 
meg, hogy a didaktikai feladatok milyen arányai, milyen megjelenési formái 
befolyásolták a felmérésben tapasztalható eredményeket.

.4 vizsgálat lefolyása

Feltevésünk az volt, hogy a hagyományos frontális foglalkozással tanított 
osztály eredményeinél jobb lesz a tanulók teljesítménye azokban az osztályok
ban, amelyekben a témát programozott tankönyv segítségével vagy feladat
lapokkal, csoportmunkában tanítják. A hatékonyabb és sokoldalúbb önálló fog
lalkoztatás eredményeképpen, mely lényegében a didaktikai feladatok tervsze
rűbb, differenciáltabb és tudatosabb megvalósítása során realizálódik, utóbbi 
osztályokban az utólagos felmérés alkalmával a szóródás kisebb lesz, ellentétben 
a frontális módon vezetett osztályban tapasztalható szóródással.

Eszközök
Frontális órákon a tankönyvet és a füzetet, valamint a táblát használták. 

A korszerű frontális órákon a 4. zenei osztályban gyakran szerepelt a füzet, sok 
önálló, de azonnal ellenőrizhető feladatot oldottak meg a gyerekek. A programo
zott órák legfőbb eszköze a programozott tankönyv volt, dúsító feladatokat a 
hagyományos tankönyvből vagy feladatlapról kaptak a tanulók. Ritkábban 
jutott szerephez a tábla. Csoportmunkánál feladatlapokkal dolgoztak. Minden 
tanulónak azonos feladatlapja volt, amit mindegyiknek ki kellett tölteni a közös 
megbeszélés alapján. Kis. gépelt lapon kapták meg a csoportok az előző óra 
visszajelentését munkájukkal kapcsolatosan és ezeken a gépelt lapokon egyben 
utasítás volt az előző órán hibásan megoldott, adott órán még gyakorlatidé fel
adatokra vonatkozólag. A munka sorrendjét a tábláról olvashatták le a tanulók. 
Kis szókártyákon a témához illő szavakat, mondatokat kaptak, melyeknek 
segítségével csoportosíthatták, megfigyelhették a nyelvi tényeket.

Az. e g y e s  őr  á к m e n e t e
Frontális foglalkozásnál az óra eleji számonkérés egy-két tanuló „feleltelése” 

volt, amelynél az osztály jórészt passzív szemlélődő szerephez jutott. Az anyag 
feldolgozása néhány táblára írt példa alapján szintén csak néhány tanuló bevo
násával történt. A gyakorlás, alkalmazás lehetősége korlátozott volt, különösen 
a 6. osztály esetében. Több gyakorlás esett a negyedikben, ahol azonnali vissza
csatolás is történt. Az összefoglalás — ha sor került rá — a tanár és néhány tanuló 
páros kommunikációs tevékenységéből állt.

A programozott órái; elején, lényegében frontális foglalkozás formájában sor 
került az előző órák anyagának rövid összefoglalására, a házi feladat helyes 
megoldásának megbeszélésére. Utána a tanulók az óra végéig saját ütemüknek 
megfelelően a programozott könyvvel dolgoztak.

Csoportmunka esetében a gyakorlásul kiadott feladatokon dolgoztak a csopor
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tok addig, míg egy-két tanuló felelt. Ezek is kaptak 5—5 percet feleletük át
gondolására, rövid vázlat készítésére. Ez az óra eleji gyakorlás mintegy 15 percet 
vett igénybe. Értéke abban realizálódik, hogy az előző órával kapcsolatos vissz- 
csatolás módot ad a tanulóknak hibáik gyakorló javítására. Ezt követte az óra 
új anyagával kapcsolatos csoportmunka, mely szintén 15—20 perces. Ez rend
szerint úgy folyt, hogy a csoportvezető tanuló irányításával egy-egy tanuló fel
olvasta a többieknek a soronkövetkező feladatot, megvitatták és megoldották 
azt. Minden tanuló leírta feladatlapjára a megoldást, amely esetenként egyéni is 
lehetett. Az óra utolsó 10—15 percében került sor a nagyon fontos csoport
beszámolókra, melyek során egy-egy csoport beszámolt a feladatlap helyes meg
oldásairól és arról is, hogy milyen munkamódszerrel dolgoztak, csoportjukban 
ki milyen intenzitással vett részt a munkában. Ez a rész lényegében frontális 
jellegű volt, azzal a döntő különbséggel, hogy mivel minden csoport dolgozott a 
feladatok megoldásán, érdekeltek voltak a beszámolók meghallgatásában.

Láthattuk, hogy a programozott órán az óra elején, a csoportmunkában az óra végén sor 
került több-kevesebb ideig tartó frontális foglalkoztatásra. Nézetünk szerint mindaddig, amíg 
az osztály mint szervezeti keret létezik, szükség van a tanítási órákon osztályfoglalkoztatásra. 
A csoportok is, az osztály előtt, mint elsődleges közösség előtt számot adtak végzett munkájuk
ról és alkalmat szolgáltattak arra, hogy az osztály valamennyi tagja összevethesse saját teljesít
ményét az elhangzóval. A programozott óra indítása alkalom volt arra, hogy az előző óra telje
sítményei és a házi feladatok megoldása kapcsán a tanár kérdéseket tegyen fel. A programozott 
óráknak ilyen frontális foglalkoztatással való színezése két szempontból is indokoltnak látszik. 
Egyrészt a tanárok többsége ma még egy kissé reményvesztett, ha a tanulók tankönyvbe merül- 
ten önállóan dolgoznak az egész órán át. Megnyugtató számukra, ha az osztálynak kérdéseket 
tehetnek fel, melyekre egyéni szóbeli válaszok érkeznek, lehetőséget adva az azonnali tanári 
reagálásra. A másik a már említett szempont: az osztály léte egyben az osztály frontális foglal
koztatását is szükségessé teszi. Nem látszik egészségesnek egyetlen tárgy esetében sem, ha a 
tanulók csak egyedül, közösségüktől elszakadva végzik tanulói tevékenységüket. Időnként vissza 
kell kapcsolódniuk a kommunikáció osztályadta lehetőségeibe.

A didaktikai feladatok teljesítése
A didaktikai feladatok az ismeretszerzés és alkalmazás nagy, egymásba átfolyó 

dialektikus fázisaira tagolhatok.2 Az elkülönítés a gyakorlatban elég nehéz, mert 
az új ismeretszerzés megelőző ismereteink alkalmazása során jöhet csak létre és az 
alkalmazás kapcsán is újabb oldalról tárul fel, mélyül el, gazdagodik új vonások
kal az ismeret. A pedagógiai gyakorlat tudatosabb irányítása érdekében kap
csoljuk hozzá e fázisokhoz a munkánk szempontjából olyan lényeges rögzítést 
és ellenőrzést is. A rögzítés fontosságát jelzi, hogy az ismeretek tartósságát csak 
ez biztosíthatja. Az ellenőrzés pedig az a fontos didaktikai feladat, melynek során 
a nevelő előtt feltárul a tanulók teljesítménye. A jól végzett ellenőrzés vitathatat
lanul visszahat az oktatási folyamat egészére. A négylépcsős osztályozás tehát 
(ismeretszerzés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés) akkor is figyelemreméltó, ha 
tudatában vagyunk az elméleti elkülönítés nehézségeinek.

Az ismeretszerzés összehasonlító vizsgálatunkban a frontális órákon a nevelő kér
dései és az arra adott tanulói válaszok, megfigyelési anyaggal kapcsolatos egyes 
tanulói reagálások nevelői utasításra végzett, egyes tanulók által adott javas
latok alapján történt. Ha ezt a módszert nem támogatta gyakori visszacsatolás, 
akkor az eredmény nem volt kielégítő (6. b). A programozott tanításnál éppen 
az azonnali visszacsatolás, mely a szóbeli információkhoz való aktív kapcsoló! 
dást követte, biztosította a hatékonyabb ismeretszerzést. Esetünkben azon-

2 Nagy Sándor: Didaktika. Bp. 1967. 109—134.



ban az is világossá vált, hogy néhány tanuló, teljesen magára hagyva a feladat
tal, lemaradt, ismereteit nem mélyítette el ((i. a és 4. c). Űgyanakkor a progra
mozott tanulás kiegészítése csoportmunkával mindenki számára eredményesebb 
tanulási lehetőséget biztosított a 4. a osztályunkban.

Csoportmunkában a társakkal történő megbeszélés lehetőségét tekintjük annak 
a húzó erőnek, amely a gyengéket is előre lendítheti (6. zenei, 6. orosz és 4. b). 
Az ismeretszerzés vizsgálatunkban feladatlapok segítségével történt, az ezekhez 
fűződő kommunikációs lehetőségek kapcsán valósult meg.

A frontális órákon rögzítésnek tekinthetjük elsősorban a részösszefoglalásokat, 
összefoglalásokat. Sokéves tapasztalatunk bizonyítja és kísérletünk során sem 
volt más a helyzet, hogy ezekre csak igen elnagyoltan és sietve került sor. Ha 
történik is szerény méretű rögzítés, annak esetleges hibáira csak az ellenőrzés 
során derül fény. Az is világos, hogy az ismeretszerzés felületessége és nem min
den tanuló aktív közreműködésével történő végrehajtása az, ami a frontális 
órákon a rögzítés biztonságát lehetetlenné teszi. Jobb a helyzet ebből a szem
pontból a programozott órákon, ahol minden logikai lépés után visszacsatolás 
biztosítja a megerősítést. Joggal állíthatjuk, hogy a programozott órákon a rög
zítés szorosabban kapcsolódik az ismeretszerzéshez és alkalmazáshoz. Hasonló 
a helyzet a csoportmunkánál, ahol a helyes rögzítés szolgálatában az óra elején 
10 perces gyakorlás során az előző órának abból az anyagrészéből kaptak felada
tot a tanulók, melyet nem teljes biztonsággal oldottak meg, vagy amely a nevelő 
megítélése szerint nehezebben elsajátítható. Kísérletünkben a 6. osztályban 
a melléknévi igenévre való áttérés előtt olyan utasítást kaptak a csoportok, 
hogy nézzék át az irattartóban tárolt, valamennyi eddigi feladatlapot, ismételjék 
át amit a melléknévről tanultak. Az ilyen jellegű felszólítások frontális órákon 
gyakran pusztába kiáltó szavak csupán, teljesítésük programozott órákon is a 
tanuló egyéni akaratának függvénye, ugyanakkor csoportban a közösség ellenőr
zése alá tartozik végrehajtásuk. Csoportmunkával dolgozó osztályainkban a fen
tieken kívül gyakoriak voltak a táblázatkiegészítési, összeállítási feladatok, 
melyeknek célja szintén a nyelvi tények jobb rögzítése.

A rögzítéshez kapcsolódik a házi feladatok problémája. A frontális órák nem minden tanulóra 
kiterjedő ellenőrzése megnehezíti az egységes, önálló házi feladat adását. A házi feladat problé
máira több szerző is rámutatott.3 A programozott órákon azonos házi feladat adása bizonyos mér
tékben illuzórikus, mert a tanulók az óra végére az anyag feldolgozásában különböző mennyiségű 
logikai lépést végeztek el. A csoportmunkában a házi feladat csatlakozik az órákon a feladatlapo
kon együtt megoldott munkákhoz, s ezáltal jól motiválttá válik, mert a tanulók a közösen 
megvitatott anyagok egyéni feldolgozásához már indítékot kaptak és az ehhez szükséges isme
reteket is megszerezhették.

Az alkalmazás tekintetében frontális órákon legtöbbször megkérdőjelezhető, 
hogy az alkalmazás lehetősége mindenki számára adott-e, vagy pedig a lassúbb 
gondolkodású, más temperamentumú tanulók elől a nagyon aktívak, gyorsan 
kapcsolók még nem pontos válaszaikkal is elveszik az önálló végiggondolás lehe
tőségét. Az alsó tagozatos órákon 4. zenei osztályunkban sok önálló feladat volt, 
azonnali visszacsatolással, így az eredmények is jobbak lettek, mint a 6. osztályos 
példában. Meglevő ismereteinek alkalmazására, az új információk alapján szer
zettek azonnali alkalmazására, az új információk alapján szerzettek azonnali

3 Pl.: Takács Etel: A házi feladatok didaktikai problémái. Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből. 1964. Bp. 1965.
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alkalmazására kényszerül a tanuló a programozott tankönyvvel végzett munka 
során, összehasonlító vizsgálatunk is bizonyította ennek az eljárásnak eredmé
nyességét. Csoportmunkában is ez történik a feladatlapok, vagy más eszközök 
segítségével. Igaz, hogy szemben a teljesen individuális munkával, az egy-egy 
tanuló számára adott aktív részvétel aránya valamivel szerényebb, de még min
dig sokkal előnyösebb, mint az egész osztály együttes foglalkoztatása során.

Ellenőrzésre az egyoldalú osztályfoglalkoztatásnál legtöbbször későn és korrek
cióra módot nem adó formákban kerül sor. Az egyes órák elején elhangzó általános 
kérdések csak néhány tanuló válaszadási lehetőségét biztosítják. A „feleltetés- 
nek” az a formája pedig, mikor hosszú percekig 1—2 tanuló felel a táblánál, mi
közben a többiek tétlen megfigyelők, egyenesen károsnak tekinthető. A tanulók 
legtöbbször nem érdekeltek a felelő megfigyelésében. A tollbamondások, írásos 
gyakorlatok tekinthetők jó ellenőrzési formának például a nyelvtan órákon, 
ilyenek, önellenőrzéssel kapcsoltan, kísérleteinkben is előfordultak.

Programozott órákon a tankönyv maga az ellenőrzés fő forrása, de nyilvánvaló, 
hogy minden programozott könyvben felmérő feladatlapoknak is lenniük kell, 
melyek az értékelés alapjául szolgáló ellenőrzés fontos eszközei. Ilyen, lényegé
ben feladatlapos ellenőrzés valósult meg csoportmunka óráinkon is. Itt nagy 
könnyebbséget jelentett, hogy a csoport tagjai egymást ellenőrizhették munka 
közben. A téma közben és a téma zárásakor végzett felmérések természetesen 
individuális munkát követelnek. Az eredmények mutatják, hogy ezek a téma
záró felmérések a csoportmunka mellett nem hoztak felszínre olyan hiányossá
gokat, amely a téma újratanítását tették volna szükségessé.

Néhány egyéb tapasztalat
A frontális órákra való felkészülés tanárainknak általában nem okoz problé

mát. Evekig használják tanmeneteiket, sokszor óravázlataikat is. Ha átgondol
ják, vagy lejegyzik, kézikönyvből kikeresik a példaanyagot, amit osztályukkal 
elemezni kívánnak, lényegében az órát zökkenőmentesen meg tudják tartani. 
Dicséretes törekvés, ha több-kevesebb önálló egyéni munkát adnak a tanulóknak 
és annak eredményét önellenőrzéshez kapcsolva azonnal visszajelzik. A 4—5 
osztályban tanító magyar tanár 120—150 gyerek munkáját nem ellenőrizheti 
naponta.

A programozott tanítási órákon a tanárnak sok energiája szabadul fel. Fel
készülése esetleg csak annyi, hogy számontartja, ki meddig jutott a program 
feldolgozásában, átgondolja a soronkövetkező anyagrészhez adható dúsító fela
datokat, a tankönyvben található gyakorlatokat. Az órán foglalkozhat a gyen
gébb tanulókkal. Több munkát ad számára a témát lezáró dolgozatok értékelése. 
Ilyeneknek azonban más szervezésű órákhoz is csatlakozniuk kell.

A csoportmunka a tanári felkészülés szempontjából a leginkább munkaigényes. Még központi
lag gyártott feladatlapok esetén is az egyes órákat nagyon át kell gondolni, tudatosan meg kell 
tervezni, az anyagot, eszközöket elő keli készíteni az egyes csoportok számára. Munka közben 
az órán természetesen felszabadul a tanár energiája, mert csak néhol van szükség tanári beavat
kozásra. A csoportok elvégzett munkáit, a kitöltött feladatlapokat óráról órára át kell nézni. 
E tekintetben — szemben a frontális munkával — annyi előny tapasztalható, hogy a jól válasz
tott csoportvezetők és maga a kis csoportközösség ellenőrző munkája már nagymértékben meg
szűri a tanár elé kerülő tanulói munkákat, kiküszöböli a hibák nagy százalékát. *

Ha a tanári-tanulói munka arányát vizsgáljuk az oktatási folyamat különböző 
szervezésében, a frontális órák sorára illik leginkább Landa megállapítása, hogy
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az oktatási folyamat „rosszul irányított és ellenőrzött folyamat”.4 Az irányítás 
és ellenőrzés szempontjából a programozott tanítási óra és a csoportmunka- 
szervezés jobb képet mutat. Kelemen László azonban joggal állapítja meg, 
hogy a tanári vezetés és a tanulói aktivitás kérdésében” még nem jutottunk 
el a tökéletes módszertani megoldáshoz”.5 Ennek ellenére úgy érzem, hogy a ten
dencia világosan kirajzolható: csökkennie kell a tanár magyarázó, előadó tevé
kenységének a tanítási órán és növekednie kell az órákat megelőző tervező és 
szervező munkának, amely biztosít ja a tanulónak az órán t örténő ismeretszerzést, 
a teljesítményszint növelése érdekében az aktív információcserét. Úgy érezzük, 
hogy vizsgálati eredményeink is ennek a tendenciának az érvényesülését pél
dázzák.

A vizsgálat eredményei

G rafikonok  (1—8. ábra, Id. a 18—22. oldalakon)
Előzetes és utólagos felméréseinket azonos anyagon végeztük. A grafikonok 

azonos tanulóknak az előzetes és utólagos felmérés során nyújtott teljesítményé
ről számolnak be. Az előzetes felméréstől az utólagosig megtett „utat” tekint
hetjük voltaképpen az ismeretszerzés bejárt útjának, mely, ha valamennyi tanuló 
teljesítményére, az egyes osztályok grafikonon követhető értékeire figyelünk, 
igen tanulságos elemzésre ad lehetőséget az alkalmazott didaktikai eljárásokkal 
kapcsolatban. A grafikonok összeállításánál arra ügyeltünk, hogy bennük csak 
azokat a tanulókat szerepeltessük, akik mindkét felmérés során jelen voltak.

Jellegzetesen szembetűnő a frontális munkához kapcsolódó grafikon (2. ábra) 
nagyon különböző tanulói teljesítményeket és nem megnyugtató emelkedést 
mutató képe. Sokkal jobb képet mutat az ún. „korszerű” frontális munkához 
kapcsolódó (0. ábra) grafikon, amely szintén eltérő tanulói teljesítményekről, 
de megnyugtató.szintemelkedésről számol be. Lentebb már szóltunk arról, hogy 
ennél az osztályunknál (4. zenei) a tanító gyakori visszacsatolással kísérte az 
egyes órákon is a tanulók teljesítményeit, önellenőrzéssel javíttatta a tanulók 
minden munkáját, figyelme nem csak szórványosan az egyesekre, hanem az egész 
osztály teljesítményére kiterjedt.

A programozott osztály grafikonja (1. ábra) arról tanúskodik, hogy a tanulók 
egyéni teljesítményüknek megfelelően előbbre jutottak a teljesítmény szintjében, 
de néhányan nem érték el a kívánatos eredményt.

A csoportmunka-teljesítményeket tükröző grafikonok ábrái (3., 4., 7. ábra) 
a teljesítmények egyenletesen magasba szökő útjairól tanúskodnak. Szembe
szökő ez a 4. b osztály esetében, ahol a tanulók kiindulási szintje is feltűnően és 
egyöntetűen alacsony volt.

Sajátságos szervezésű, programozott lappal individuálisan, majd az órák 
további részében csoportmunkával dolgozó osztályunk, a 4.a teljesítménye na
gyon változatos alapról indulva általában szép emelkedést mutat, csak egy 
tanuló teljesítménye marad alatta az osztály által elért, 85 pont és 100 pont 
között elhelyezkedő teljesítményeknek.

Ha ezeket a programozott lapokat és feladatlapokat úgy adjuk a tanulók 
kezébe, hogy azzal teljesen individuálisan dolgoznak, a pedagógus visszajelen

4 G .Lamia: Pedagógia és kibernetika. Köznevelés, 1964. 18. sz.
s Kelemen László: A gondolkodás nevelése az általános iskolában. Bp. 1970. 61.
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téseit írásban egyénileg kapják, egymással nem kommunikálhatnak — mint ez
4.C osztályunkban történt — akkor úgy tűnik, hogy nem tudjuk biztosítani 
minden tanuló megnyugtató szintemelkedését (8. ábra).

Szóródásszámítások

Az a feltevésünk, hogy az előzetes felmérés szóródásához képest az utólagos 
felmérés szóródása a differenciáltabb eljárás alkalmazása során kisebbé válik, 
eseteink többségében beigazolódott. A szóródások határértékeit grafikonjainkon 
is leolvashatjuk, de elemzésüktől sem tekinthetünk el.

A frontális foglalkozással dolgozó 6.b osztály előzetes felmérésének szóródása 
elég nagy értékhatárok között mozog (19.01—43,74). A különbség azonban a 
záró felmérés idején nem csökken, sőt jelentősen növekszik (55,1—85,34). Ezt 
a tényt, összevetve a téma során elért szint nem kielégítő eredményével, meg
állapíthatjuk, hogy a rossz értelemben vett „hagyományos” tanítási órák sora 
nem vezet eredményre az oktatási folyamatban. A záró felmérés eredménye az 
egész osztály számára szükségessé tenné a téma újratanítását. Erre azonban 
természetesen nincs lehetőség.

Sokkal előnyösebben alakultak a dolgok az ún. „korszerű' frontális órák során 
a 4. zenei osztályban, ahol a sok visszacsatolás meghozta a kívánt eredményt 
és a téma végére a szóródás különbsége csökkent: 14,8—45,2 előzetes határokról 
83,2—98 közötti utólagos szóródásra.

A  programozott tankönyvvel dolgozó 6.a osztály szóródása a téma végére 
csökkent. Az előzetes felmérésnél 24,37—66,70 között volt a szóródás, az utóla
gosnál pedig 64,67—96,01 között. Valamivel rosszabbul alakult 4.c osztályunk 
helyzete a szóródás szempontjából, mert nagyon alacsony szinten lévő előzetes 
felmérésük 4,3—36,07 szóródású volt, az utólagos 62,76—95,24 lett. Itt tehát 
csökkenésről nem beszélhetünk. Okát abban látjuk, hogy a kisiskolásokat nem 
látszik ésszerűnek magukra hagyni az oktatási folyamatban, hogy teljesen ön
állóan szerezzenek ismereteket írásbeli információk és azokhoz való aktív kap
csolódás — válaszadás, feladatmegoldás során.

Csoportmunkával dolgozó osztályaink között is akadt, ahol a szóródás a téma 
végére nem csökkent, inkább egy kissé emelkedett. A 4.b osztályban a téma 
indulásakor a szóródás 8,6—16,6 közötti volt, ami nem jelentős. Lényegében 
azt jelentette ez, hogy egyformán alacsony szinten voltak tanulóink a téma isme
retében. Végül, a téma zárásakor 77,9—95,1 közötti szóródásuk különbsége 
nagyobb, de ha tekintetbe vesszük, hogy a kilenc tanítási óra során milyen ala
csony szintről indultak és milyen magasra jutottak, az eredmények mégis iga
zolják az eljárás sikerét.

Egybevethetjük ezt a két hatodikos, csoportmunkával dolgozó osztály tapasz
talataival. Ezekben a szóródás nagy volt a téma elején, jelentős különbségek 
voltak a tanulók megelőző felkészültségében, a téma során a magas szint azonban 
minden tanulóra igen egyenletesen terjedt ki, a szóródás csökkent. Ez szám
szerűleg a következő:

6. zenei osztály előzetes: 24,62—44,38; utólagos: 89,33—101,43
6. orosz ,, előzetes: 27,74—49,26; utólagos: 89,61—101,23

Sajátos tapasztalatot hozott a 4.a osztály szervezési formája, melynél a szóró
dás csökkent ugyan, de talán nem a kívánt mértékben. Előzetes felmérés: 7—43;
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utólagos felmérés: 84,8—99,2. Az okot a nevelővel egyetértésben abban láttuk, 
bogy a foglalkozás során úgy alakullak a csoportok, amilyen sorrendben a tanu
lók készen lettek a programozott lappal végzett önálló egyéni munkájukkal.

Ez az illőegyezésen alapuló csoportszerveződés azzal járt, hogy legutoljára szervezték csoport
jukat az órák során a gyenge tanulók, akiknek legtovább tartott a programozott lappal vuló 
foglalkozás. Ezek az egyöntetűen gyengébb tanulókból álló csoportok nem voltak képesek magas 
szint elérésére. Mivel ez a szervezési mód a már említett, korábban végzett és publikált vizsgá
latunk során eredményes volt, ezért meg kell még vizsgálnunk többször is a kérdést ahhoz, hogy 
ítéletet alkothassunk. Mindenesetre ebben az osztályban is csökkent a témaindító felmérés szó
ródásához képest a témazárás szóródása.

Egyéb számítások tapasztalatai
A négy negyedik osztályban a tanulók áltáléiért összes pontszámot összeadva 

kiszámítottuk a különbségeket az indulás és zárás között, majd az emelkedés 
átlagát, elosztva a tanulók létszámával a kapott számokat. Az emelkedés átlag
száma a 4.C osztályban, az önálló egyéni munka mellett lett a legalacsonyabb: 
58. Nem sokkal magasabb a 4. zenei osztály átlagszáma sem: 60. A 4.a osztály
ban, a programozott csoportmunka mellett a tanulók teljesítményének pót
számokban megmutatkozó átlagos növekedése: 67. Legszebb eredményt mutat 
ebből a szempontból a 4.b osztály, ahol ez az átlagos emelkedés 76 pont.

A programozott eljárással dolgozó 6.a osztály előzetes és utólagos felmérése 
közötti különbség viszonylag szerény, mert a tanulók eléggé magas szintről indul
tak. Látva a grafikonokon azt, hogy a 6.a osztályé bizonyos párhuzamosságot 
mutat, míg a 6. orosz osztályé nem, rangkorreláció számítást végeztünk ennek 
a két osztálynak előzetes és utólagos felmérés során nyújtott teljesítményével 
kapcsolatosan.

Bebizonyosodott, hogy a programozott tanítással dolgozó 6.a osztályos tanulók 
teljesítménye az előretes és utólagos felmérés során egymással összevetve igen 
magas korrelációt mutat: 0,85. Ugyanakkor az orosz osztály esetében, mely a 
téma során először dolgozott csoportmunkával, ez a korreláció a két felmérés 
szintje között alacsony: 0,16. Érdemes lenne több esetben megvizsgálni, hogy 
a tanulók teljesítménye különböző felmérések során csoportmunkában, vagy 
programozott tanítás esetében mutat-e magasabb korrelációt. Ha a csoport- 
munkában a tanulók teljesítménye az előzményekhez képest gyengébb korrelá
ciót jelez, mint a programozott oktatásé, akkor még inkább érvelhetnénk amel
lett, amit megfigyeléseink bizonyítanak, t.i., hogy a csoportmunka alkalmas 
a lemaradó tanulók felzárkóztatására.

összefoglalás
Ha valaki csak e tanulmány grafikonjait, számításait követi nyomon és át

siklik az elemzéseken, akkor is több szembeötlő tanulságot állapíthat meg a 
didaktikai témák összehasonlító vizsgálatából.

A grafikonokon figyelemmel kísérhető az egyes tanulók teljesítményének emel
kedése a téma kezdetétől a téma zárásáig. Legkevésbé emelkedett a tanulók 
tudásszintje azonos tudásanyagot véve alapul a frontális oktatás mellett, ha 
abban a visszacsatolás alkalmait nem használta fel a nevelő (2. ábra). Jobb 
eredmények mutatkoztak, de az egyéni különbségek számottevő nivellálódása 
nélkül, ha a frontális oktatást korszerű visszacsatolások, a tanulók önellenőrző 
tevékenysége és önálló munkája tarkította (6. ábra). Emelkedés tapasztalható 
továbbra is nagy egyéni különbségekkel a programozott tanítás vagy más indivi
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duális tanulási forma mellett (1. és 8. ábra). Az emelkedés kiegyensúlyozottan 
és magas szinten következeit be a csoportmunkával dolgozó osztályoknál (3. és
4. ábra).

A szóródásszámítások azt bizonyítják, hogy ha a nem gazdaságos, rossz érte
lemben vett hagyományos, az egyének teljesítményét fel nem táró frontális 
oktatással folyik a tanítás, akkor a szóródás a téma elejétől a téma végére növek
szik. A szóródás jelentéktelen mértékben nő olyan csoportmunkával vezetett 
osztálynál, melynek tanulói egységesen, igen alacsony szintről, kis szóródással 
indultak. A nagy szóródással induló osztályok gazdaságos foglalkoztatása kor
szerű frontális munkával, csoportmunkával, a csoportmunka és programozás 
variációjával a szóródás jelentékeny csökkenéséhez vezethet.

Jóllehet több eszközre, igényesebb felkészülésre van szükségünk csoport- 
munkával vezetett osztályainkban, az igényes feladatlapok, vagy programozott 
lapok összeállítása próbára teszi a tanár tudását, mégsem mondhatunk le arról, 
hogy ilyeneket készítsünk, mert a megfigyelések tapasztalatai és a mérések 
eredményei bizonyítják ezek alkalmazásának, a differenciáltabb eljárásoknak 
szükségességét és sikerét.

* * *

(programozott)

9 6  7? e t  41  8 9  6 4  s n  9 7  9 0  74 9 !  9 6  9 6  9 t 75  6 5  7 8  6 9  8 9  72 77  7 3  9 7  3 6  9 0

5 6  3 4  4 2  17 7 2  4 7  4 6  6 0  7 3  2 5  2 3  8 7  6 0  7 2  2 8  3 2  3 8  6 3  4 9  3 6  3 2  2 6  6 4  7 4 0

1. ábra. 6.a osztály 25 azonos tanulójának teljesítménye az előzetes és utólagos felméréseknél
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(frontális)
63 IS V  3S 67 66 77 SO 70 SO V 65 69 69 70 SS 75 96 SO 70 63 77 68

szóródás

—1--- 1 1 1 1--- 1 1 1 1— 1 1 1 1 i 1 1 1 1--- 1 I I I I 
62 33 36 21 30 21 29 61 66 37 27 23 68 29 20 9  33 30 28 25 21 36 27

55.1 -  85.36

szóródás
19.01-63,76

2. libra. 6.b osztály 23 azonos tanulójának teljesítménye az előzetes és utólagos felmérésnél

(csoportmunka)

99 96 99 99 86 97 99 98 96 91 96 99 73 97 99 S3 98 Ю0

25 31 38 61 26 60 26 22 60 36 37 39 21 28 63 19 39 65

3. ábru. 6. zenei osztály 18 azonos tanulójának teljesítménye az előzetes és utólagos felmérésnél
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(csoportmunka)
98 97 100 99 99 97 93 99 91 99 91 93 100 96 97 98 ’00 76 99 Ю0 100

szóródás 

89,61- 101,23

szóródás 
21, 74 -  45,26

34 32  49 32 43 41 52 35 32 62 27 60 26 36 39 4 0  39 20 36 44 29 

4. ábra. 6. orosz osztály 21 azonos tanulójának teljesítménye az előzetes és utólagos felmérésnél

(programozott e s  csoportmunka)

12 13 65 61 20 13 13 40 16 12 5  18 60 13 39 76 16 11 22 37

szóródás 
80,8 -  99.2

szóródás
7 - 0 3

íj. ábra. á.a osztály 20 azonos tanulójának teljesítménye az előzetes és utólagos felmérésnél
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( korszerű frontális)

100 99 90 96 90 OS S3 92 90 SS SO 100 97 99 SS 7S OS SS

67 61 № SS 16 30 13 21 30 5 16 60 27 56 13 12 19 17

6. ábra. 4. zenei osztály 18 azonos tanulójának teljesítményé az előzetes és utólagos felmérésnél

(csoportmunka)

szóródás 
77,9 -  95,1

szóródás 
8,6- 16,6

7  5  17  16  16 10  13  19 11 11 IS  13 8  17 9  16 10

7. ábra. 4.b osztály 17 azonos tanulójának teljesítménye az előzetes és utólagos felmérésnél
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(program, feladatlap\ önálló, egyéni)

72 es ei 99 9<> ев ев 95 9e es ei es S7 57 юо зв » юо 9i v  ее szóródás 
62.76-95,2k

szóródás 
4>,Э- 36,07

8■ ábra. 4.C osztály 21 azonos tanulójának teljesítménye az előzetes és utólagos felmérésnél
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KÖVES JÓZSEF

AZ Á L T A L Á N O S  I S K O L A  
F Ö L D R A J Z T A N Í T Á S Á N A K  K Ö V E T E L M É N Y 

R E N D S Z E R E

Az 1971-ben megjelent, az 5—(i. osztály földrajzi követelményeit tartalmazó 
kiadvány szerint a Tanterv és Utasítás „nem határozza meg pontosan, magától 
értetődően a tanulóktól elvárható földrajzi tudásszintet és az ismeretek alkal
mazása során megkövetelhető teljesítményeket.”1 A továbbiakban megállapítja, 
hogy ennek következtében a mindennapi iskolai gyakorlatban erősen érvénye
sülhetnek a szubjektív tényezők a követelmények kialakításában.

A követelményeknek a tanítás során történő realizálását általában erősen 
befolyásolja a tanárnak a földrajztudományon belül kialakult szőkébb érdek
lődési köre, szakmai és pedagógiai felkészültsége, az iskolák tanulóinak külön
böző összetétele, egy iskolán belül pedig az egyes osztályok között mutatkozó 
különbségek. Nem elhanyagolható mértékben mutatkozik az iskola igazgatójának 
és a szakfelügyeletnek egyes esetekben ugyancsak szubjektív tényezőkre vissza
vezethető igényének hatása, aminek pozitív vagy negatív eredményeit termé
szetesen már tágabb körben figyelhetjük meg. Ezeknek és sok egyéb körülmény
nek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban való jelentkezése azt eredményezi, 
hogy egyénenként, iskolánként, kisebb-nagyobb területenként változó, különböző 
szintű követelmények alakulnak ki. Megfigyelhető ez egy-egy szélesebb körre ki
terjedő felmérés alkalmával, amikor a kitöltött feladatlapok körülbelül tükrözik 
a nagyon különböző eredményeken keresztül többek között az eredetileg támasz
tott követelményeket is.1 2 A feladatlapok készítésénél azonban ugyancsak szük
ségszerűen érvényesülnek azok a szubjektív tényezők, amelyek elkerülhetetlenné 
teszik a kérdések és feladatok összeállítójánál a követelményeknek egv bizonyos 
mértékű egyéni értelmezését.

A fenti megállapításokat bátran kiterjeszthetjük az általános iskola többi 
tantárgyára is.

A követelmények szubjektív értelmezése és ennek következtében a tankönyv 
anyagára támaszkodva ugyan, de az ismeretek mennyiségének és minőségének 
mégis bizonyos mértékben önálló megállapítása egyesek részéről olykor maxima- 
lizmushoz vezetett. Pedig a Tantervben előírt és a tankönyvekben realizált föld
rajzi ismeretanyag elsajátítása a követelmények ismeretében és annak teljesíté
sével, átgondolt súlypontozással ma nem igényel túlzott erőfeszítéseket. Ezzel 
kapcsolatban Faludi Szilárdot idézem, aki a keretjellegű vagy differenciált tan
tervek esetleges kialakítása esetén csak egy „bizonyos alapvető művelődési 
anyag elsajátításán túl” kívánja lehetővé tenni a választhatóságot. Szerinte

1 Köves József, Magirius Gyuláné: A földrajz követelményrendszere az általános iskola 5—6. 
osztályában. Bp. 1971.

2 Köves József: Néhány megjegyzés az 5. osztályban végzett programozási kísérlethez. Föld
rajztanítás, 1970. 3. sz.
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„lehet és szükséges is szabad utat, sőt szervezett ösztönzést biztosítani a leg
különfélébb egyéni képességek optimális fejlődéséhez és fejlesztéséhez . . . csak 
közben nem lehet és nem szabad feladni azokat a garanciákat, amelyek a leg
szélesebb néptömegek magasabb általános műveltségi színvonalának biztosításá
val kapcsolatosak.”3 Véleményem szerint ennek az általános műveltségi szín
vonalnak a kialakítását az egyes tantárgyak alapos megfontolással kidolgozott 
követelményrendszerei nagy mértékben elősegíthetik, garantálhatják.

Figyelemre méltó megállapításokat olvashatunk a követelményrendszer jelentőségéről azok
nak a pedagógusoknak a cikkeiben, akik 1971 nyarán részt vettek a svédországi Grammban ren
dezett nemzetközi tantervelméleti szemináriumon. Báthory Zoltán, amikor a Grannában szerve
zett tapasztalatokat a hazai viszonyokra kívánja adaptálni, megállapítja, hogy a mi pedagógiánk
ban a nevelés célja úgy, ahogy azt tanterveink tartalmazzák, az értékelés szempontjából zavarba 
ejtően általánosak, ezért ellenőrzésük nehéz, gyakran megoldhatatlan.4

Varga Lajos, ugyancsak a grännai tapasztalatokra hivatkozva, alátámasztja azt a pedagógu
saink között mind szélesebb körben elfogadott elvet, amely szerint az eredménymérés kedvezően 
befolyásolja a tanítás és tanulás folyamatát. Ehhez azonban nélkülözhetetlen az eddiginél megbíz
hatóbb eredménymérés. A jelenlegi feladatok csak abban az esetben realizálhatók, az eredmények 
mérésére szolgáló eszközök, a megfelelő eljárások csak akkor dolgozhatók ki, „ha részletesen és a 
lehető legkonkrétabban megfogalmazzuk azokat a feladatokat, amelyek jelenleg hárulnak a ter
mészettudományi oktatásra.”5

Nagy Vendelné a földrajzi követelményrendszer megjelenésekor ezt írta: „Szélesedik a tanulók 
ismeretszerző készségének kialakítására való törekvés, a produktív ismeretek kialakítása érde
kében az önálló munkáltatás, a gondolkodási műveletek gyakoroltatása. Ez pedig roppant idő
igényes munka. A túlterhelés megelőzése érdekében szükséges a tényismeretek mennyiségének 
szelektálása. De legalább ennyire fontos a továbbhaladáshoz, az önálló ismeretszerzéshez szük
séges alapok pontos meghatározása és a földrajzi ismeretszerzés készségének kialakításához 
szükséges gyakorlatok összeállítása.”6

Jelenleg, ha egy tantárgynak a mai gyakorlatban hasznosítható követelmény- 
rendszerét ki akarjuk dolgozni, vagy a Művelődésügyi Minisztérium megfogal
mazása szerint a követelményrendszert pontosabbá akarjuk tenni, akkor az egyes 
tudományokat képviselő tantárgyak tantervére, az ennek alapján készült tan
könyvekre, ezek struktúrájára, anyagára, esetleg a munkafüzetekre támaszko
dunk. A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjaival foglalkozva 
Veress Judit szóvá tette, akárcsak Faiajdi Szilárd, az 50-es évek első felének 
didaktikai irodalmában megszorítás nélkül elterjedt formulát, amely szerint 
a kommunista nevelés a tudományok alapjainak megismerésére épül. Sok esetben 
„valóban zömmel a tudományok alapjai kerültek az iskolai tantárgyakba, igen 
sok esetben mereven követve a tudomány rendszertani struktúráját is.”7 Ez a 
törekvés megmutatkozott a földrajztanításban akkor, amikor a földrajztudo
mány igényei alapján az általános természeti földrajzi ismeretek nyújtásával 
kívánta kezdeni az iskolai munkát. Ennek a tudomány szempontjából magától 
értetődő megoldásnak jelenlegi álláspontunk szerint ellene mond a tanulók élet
kora: a természeti földrajzi jelenségek egy része az összefüggéseknek olyan át
tekintését igényli, ami meghaladja az 5. osztályos tanulók átlagának teljesítő 
képességét.

3 Faludi Szilárd: Időszerű tantervelméleti kérdések. Köznevelés, 1972. 6. sz.
4 Báthory Zoltán: Értékelés a pedagógiában: problémák, perspektívák. Pedagógiai Szemle, 

1972. 3. sz.
6 Varga Lajos: Gondolatok a természettudományok tanításának továbbfejlesztéséről. Peda

gógiai Szemle, 1972. 1. sz.
6 Nagy Vendelné: Gondolatok a földrajzi követelményrendszer megjelenésekor. Földrajztaní

tás, 1972. 1. sz.
7 Veress Judit: A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjai. Bp. 1968.
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Az 1949-ben megjelent 5. osztályos tankönyv például a lakóhely környékének 
ismertetésével összekapcsolva próbálta feldolgozni aránylag mérsékelt igényekkel 
a következő természetföldrajzi fogalmakat és folyamatokat: hosszanti völgy, 
keresztvölgy, éghajlati övék, vizet áteresztő és át nem eresztő kőzetek, a tavak 
pusztulásának fokozatai, a talaj keletkezése stb. Egy 1963-ban Romániában 
megjelent 5. osztályos magyar nyelvű tankönyv például a Föld forgását és ezzel 
kapcsolatosan a helyi időt, a Föld keringésével és a földtengely elhajlásával 
összefüggésben az éghajlati övék kialakulásának csillagászati földrajzi magya
rázatát ismerteti. A Szovjetunióban a földrajzzal való foglalkozás első évét az 5. 
osztályban teljes egészében az általános természeti földrajzi ismeretek feldol
gozása tölti ki.

Reformtantervünk, sőt az azt megelőző, az 50-es években kiadott minden tan
terv már az általános természetföldrajzi ismeretek időben elosztott fokozatos feldol
gozását írja elő. Az alapvető és a környezetben könnyen megfigyelhető jelenségek 
legtöbb esetben már a földrajz tantárgy megjelenése előtt, az alsó tagozatban 
a környezetismeret tantervében megtalálhatók más tantárgyak alapismereteivel 
együttesen. Uj természetföldrajzi fogalmak, folyamatok a felső tagozat követel
ményeinek szellemében annak a tájnak az ismertetéséhez kapcsolódva találhatók, 
ahol jellemzők, fontos tényezőként szerepelnek, logikailag hozzáfűződnek ahhoz 
a tanítási egységhez. A tanulók így egy-egy konkrét tájjal szoros összefüggésben 
ismerkednek meg az egyes jelenségekkel, folyamatokkal, majd az általánosított 
ismereteiket más tájak feldolgozása során alkalmazzák.

A tudomány struktúrájának tiszteletben tartása, az ahhoz való alkalmazkodás 
és az attól való eltérés mértékének megállapítása mellett figyelembe kell venni 
az ismeretek egyre bővülő körét és a már megszerzett ismeretek egy részének elévülé
sét. A követelmények pontosításánál ezzel kapcsolatban tekintsük mérvadónak 
Faludi Szilárd megállapítását, mely szerint ,,a természet és a társadalom a maga 
alapvető összefüggés-rendszereivel nem változik olyan gyorsan, mint a rájuk 
vonatkozó konkrét rész-ismeretek.”8

A Grannában szerzett ilyen irányú tapasztalainkat Ballér Endre így összegezi: . . az egyes
tárgyaknál elsősorban arra a belső struktúrára kell alapozni a tantervek készítésénél, amely 
viszonylag szilárd, amelyet az ismeretek szédítő bővülése kevésbé érint, amely alkalmas a nevelési 
célok megvalósítására, a korszerű műveltség elsajátítására. Számos ország tantervi reformja 
során ennek érdekében kidolgozták a tantervi törzsanyagot, amelyek bővítése iskolai, tanári és 
tanulói döntés feladata.”9

Mindkét szerző igényli a tudományból a tantárgy számára kiválasztott isme
retek áttekinthető rendszerbe foglalását, illetve olyan ismeretek kiválasztását, 
amelyek az alapvető időtálló rendszerekbe beilleszthetők és emellett flexibilisek.

A követelményrendszer összeállítása nagy mértékben támaszkodhatott azokra 
a tapasztalatokra, amelyek a reform-tanterv életbe lépése óta, a tanterv alapján 
készült tankönyvek és munkafüzetek gyakorlatban való felhasználása során 
összegyűltek. A tantárgyunkkal kapcsolatos ilyen irányú munkálatoknál külö
nösen hasznosak voltak a földrajzi feladatlapok összeállításával, előzetes ki
próbálásával, majd az általános iskolába 1970-ben történt bevezetésével a leg
szélesebb körben való alkalmazásakor szerzett tapasztalatok. A feladatlapok 
anyaga, beosztása módot nyújt a földrajzi ismeretek általános ellenőrzésén túl 
az egyes kategóriák terén elért eredmények megállapítására is. A feladatlapok-

8 Faludi i. h.
9 Ballér Endre: A tantervek alapvető összefüggéseiről. Pedagógiai Szemle, 1Ô72. 3. sz.



ban használt kategóriák (topográfia, fogalmak, jelenségek, összefüggések, gya
korlatok) megkönnyítették a követelmények rendszerezését is. ;

Meg kell azonban állapítani, hogy a tantárgypedagógiai tevékenység ebben az 
esetben fordítva zajlott le. A követelményrendszer elkészítésének meg kell előznie 
a tankönyv és a munkafüzet megírását, és természetesen a feladatlapok összeállí
tásának, a reális teljesítménymérésnek az alapja csak a tanterv által meghatáro
zott követelményrendszer lehet. Ez a megállapítás természetesen korántsem 
zárja ki, hogy a feladatlapok segítségével és az egyéb módon feltárt eredmények 
a későbbiek folyamán ne befolyásolják a követelményeket, és ne igényeljék azok 
bizonyos mértékű módosítását.

*

A követelményrendszer összeállítói három feladatot igyekeztek megvalósítani:
1. Áttekinthetővé kívánták tenni az általános iskola földrajzának ismeret- 

anyagát azzal, hogy ezt az ismeretanyagot elemeire bontották, és az elemeket logikai 
kategóriákba sorolták.

2. Minden egyes ismeretelemre vonatkozólag megfogalmazták azt az igényt, 
amit azok ismeretével kapcsolatban az általános iskola támaszthat.

3. összeállították az ismeretek általános iskolában elvárható alkalmazási 
lehetőségeit és rendszerezték a gyakorlatok anyagát.

Ezzel a munkával operaeionalizálták azokat a célokat, amelyek a tantervben 
csak általános jelleggel találhatók meg. A tantervben lefektetett elveket igyekez
tek ezzel a végrehajtásra, a megvalósításra alkalmasabbá, a mindennapi gyakor
latban és más irányban is felhasználhatóbbá tenni.

A követelmények kategorizálására eddig egységes eljárás nem alakult ki. 
K á d á r n é  F ü l ö p  Judit sürgette az egységes pedagógiai taxonómia elkészítését 
a pontosabb tanterv-,tananyag- és értékeléstervezés érdekében.10 11 Más, a már 
korábban idézett szerzők is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, elemezték a külföldi 
példákat, elsősorban Benjamin Bloom chicagói professzor munkáit, s hivatkoz
tak N ag y  József hazai eredményeire11, az egységes taxonómia kialakítása azon
ban még várat magára. Véleményem szerint bármennyire is különbözők az egyes 
tantárgyak igényei sajátosságaikból eredően, mások a domináns célok, és így 
egyik esetben a gondolkodás fejlesztése, más esetben a készségek kialakítása áll 
előtérben, bármennyire is sokrétűen különbözők a tantárgyak oktatásával pár
huzamosan a nevelési lehetőségek, mégis kialakítható lenne egy olyan általános 
jellegű taxonómia, amelynek flexibilitása lehetőséget biztosítana minden tantárgy 
anyagának áttekinthető kategorizálására.

A földrajz követelményrendszerének összeállítása — ahogy fentebb említettem 
már — nagy mértékben támaszkodik a földrajzi feladatlapokon szereplő kategó
riák alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokra.

A követelmények besorolására, rendszerezésére szolgáló egységek (taxonok) a következők:
I. A fogalmak kategóriája. A fogalmak kategóriáján belül a földrajz speciális anyagához al

kalmazkodva ott találjak egymástól különválasztva az általános fogalmakat és az egyedi fogalma
kat. Az általános fogalmak kategóriáján belül ismét külön rendszert alkotnak a természeti és a 
gazdasági földrajzi fogalmak, valamint a térkép- és földgömbismeret körébe tartozó fogalmak. 
A továbbiakban a jobb áttekinthetőséget biztosító alacsonyabb kategóriák a földrajztudomány
tól átvett és a tanításban is alkalmazott rendszerezés alapján sorolják a természetföldrajzi fogal
makat a felszín, az éghajlat, a vízrajz stb., a gazdasági földrajz körébe tartozókat pedig a népesség 
és település, a társadalom, az ipar, a mezőgazdaság stb. csoportjaiba.

10 Kádárné Fülöp Judit: Taxonómia a pedagógiában. Pedagógiai Szemle, 1971. 6. rs.
11 Nagy József: A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. Bp. 1970.
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II. A folyamatok kategóriája. A földrajzi folyamatukat két csoportba osztja a követelmény
rendszer: a felszín kialakulására, változására vonatkozó, valamint az időjárással és az éghajlattal 
kapcsolatos folyamatokra.

III. Az összefüggések kategóriája a földrajzi ismeretek legmagasabb fokát jelenti, üzen belül a 
következő csoportosítást találjuk:

1. Összefüggések a természeti jelenségek között : pl. a fekv és és az éghajlat, a domborzat és az ég
hajlat között.

2. Összefüggések a természeti adottságok és a gazdasági élet között : pl. a természeti adottságok és 
a település, az éghajlat és a földművelés között.

3. .1 gazdasági ágak és a gazdasági ágazatok egymás közötti kapcsolatai: pl. az ipar és a mező
gazdaság, a villamosenergia-termelés és az alumíniumkohászat között mutatkozó összefüggés.

4. A társadalom és a gazdasági élet kapcsolatai, pl. a szocialista társadalom és a termelés, a tár
sadalom hatása a földrajzi környezetre.

IV. A jártasságok, illetve a készségek kialakítását biztosító gyakorlatok.
V. Minimális mennyiségű számadat.

Ezek a kategóriák a négy felsőtagozatos osztály földrajzának ismeretanyagát 
külön-külön rendszerezik. A kategóriákba sorolt ismeretek minden osztályban 
a tanév végén támasztható követelményeket mutatják.

A földrajzi követelményrendszer a felsorolt ismeretanyagot minden kategórián 
belül törzsanyagra és kiegészítő anyagra osztja. Ezek felsorolása azonban nem 
külön-külön történik, hanem a logikai sorrendben egymás után következő isme
retek között az aláhúzás emeli ki a törzsanyagot.

A törzsanyagba sorolt elméleti és gyakorlati ismeretek a továbbhaladáshoz 
feltétlenül szükségesek. A tanítás-tanulás folyamatában elsősorban ennek a ki
emelt anyagnak a sokoldalú feldolgozását kell elvégezni. Minden földrajzot tanító 
nevelőnek arra kell törekednie, hogy a törzsanyagot, ezt az „alapvető művelődési 
anyagot” a tanév végére minden tanuló értelmi képességének megfelelő szinten 
elsajátítsa. A kiegészítő anyag olyan mértékben és olyan mélységben kerüljön 
feldolgozásra, ahogyan azt a helyi adottságok lehetővé teszik. Ennek az anyag
nak az ismeretét csak a jobb képességű tanulóktól igényeljük, s ezzel lehetőséget 
biztosítunk az „egyéni képességek optimális fejlődéséhez.”

Törzsanyag például az 5. osztályban a hegy, a helység, kiegészítő anyag a hegy
gerinc, a hegylánc fogalmának ismerete.

A folyamatok között például a 6. osztályban törzsanyag a deltatorkolat kialaku
lásának, a vulkán működésének ismerete, kiegészítő anyag a szigetek és a tavak 
kialakulásának ismerete.

Az 5. osztályban az összefüggések kategóriájában törzsanyagként szerepel pél
dául a déli lejtők erősebb felmelegedése és a földművelés kapcsolatának ismerete, 
viszont kiegészítő anyag a több csapadék és az állattenyésztés kapcsolata.

Több esetben egy-egy ismeret az alacsonyabb osztályban kiegészítő anyag
ként, a magasabb osztályban törzsanyagként szerepel. Pl. az Adriai-tenger part
vidékének éghajlata az 5. osztályban még kiegészítő anyag, a 6. osztályban 
viszont megnevezve a mediterrán éghajlati terület már törzsanyag; a karszt
jelenségek az 5. osztályban kiegészítő anyagként szerepelnek, a 8. osztályban 
pedig a törzsanyagban találhatók: az 5. osztályban csupán a deltatorkolat fogal
ma törzsanyag, a kialakulás magyarázata, összefüggése a tengerjárással a 6. 
osztály törzsanyagába kerül.

A követelményrendszer külön-külön minden ismeretelemre vonatkozólag meg
fogalmazta a tartalmat is, tehát azt az igényt, amit a földrajzi fogalmak, folya
matok, összefüggések és gyakorlatok ismeretében az egyes osztályokban a tanév 
végén a tanulóktól elvárhatunk. A tartalomban ugyancsak megkülönböztetve 
jelenik meg a törzsanyag és a kiegészítő anyag. Tehát sok esetben a törzsanyag
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ként szereplő fogalmak, folyamatok, összefüggések tartalmának egy része csak 
kiegészítő anyag. Például a középhegység fogalmi jegyei közül csupán az törzs
anyag, hogy közepes magasságú hegység. A formáira vonatkozó tartalmi jegyek 
— hullámos felszín, lankás hegyoldalak — már kiegészítő anyag.

A fogalmak ismerete olykor csupán a rá ismerés .színijén törzsanyag. Például a medencének, a 
szorosnak és a hágónak a homokasztalon való kialakítását, a rajzon, képen való felismerését 
minden tanulótól elvárjuk, de ismertetésük, tehát a fogalmak tartalmának a kifejtése már 
kiegészítő anyag.

A követelményrendszer differenciáltan közli az egyes ismeretekhez tartozó 
és az általános iskolában elvárható alkalmazásokat, alkalmazási szinteket is. 
Az alkalmazó tevékenység kifejtése egyes esetekben az ismereteknek egy egész 
kategóriájára vonatkozik. Például valamennyi vízrajzzal kapcsolatos, a törzs
anyaghoz sorolt fogalomra vonatkozó alapvető követelmény, ami tehát szintén 
törzsanyagnak tekintendő, hogy ismerje fel a tanuló képen, valamint a tankönyv 
és a munkafüzet ábráin a vízrajzi fogalmakat, ismerje a térképen való ábrázolá
suk módjait, és tudjon az egyes fogalmakra a térképen példákat mutatni. Az 
alkalmazás magasabb követelményeihez, tehát a kiegészítő anyaghoz tartozik, 
hogy példáid tudja a tanuló a fogalmakat önállóan rajzos formában ábrázolni.

A 6. osztályban az éghajlati fogalmak ismeretének gyakorlati alkalmazásánál 
a következő alapvető követelmények olvashatók: Mutassa meg a tanuló a tér
képen a mérsékelt éghajlati öv éghajlati területeit. Olvassa le az atlasz hőmérsék
leti és csapadéktérképéről, a tankönyv és a munkafüzet éghajlati térképeiről, 
ábráiról a szárazföldi, a hegyvidéki, az óceáni, a mediterrán és a sivatagi éghaj
lati területekre vonatkozó januári és júliusi középhőmérsékleteket, valamint az 
évi csapadékmennyiséget. Jellemezze a fogalmakat a követelményrendszerben 
kiemelt tartalmi jegyekkel.

Az egyedi fogalmak lényeges tartalmi jegye az egyes földrajzi objektumok 
(települések, hegységek, folyók stb.) helyének az ismerete, azaz a topográfia.

A törzsanyagként kezelt nevek esetéhen alapvető topográfiai követelmény a földrajzi objektu
mok térképen való megmutatása és a fekvés meghatározása térkép segítségével. Magasabb köve- 
temény az objektumok fekvésének szavakkal való meghatározása térkép nélkül, és a vaktérképbe 
nevek nélkül bejelölt objektumok megnevezése ugyancsak minden segítség mellőzésével.

Az ismeretek osztályonként való csoportosítása biztosítja a fogalmak, a folya
matok és az összefüggések tartalmi bővülésének nyomon követését, áttekintését. 
A magasabb osztályokban éppen az újabb tartalmi jegyek felsorolása miatt az 
előző iskolaévben már feldolgozott ismeretek újból szerepelnek a követelmény- 
rendszerben. Ezeknél az ismereteknél utalás olvasható arra nézve, hogy előző
leg kevesebb tartalmi jeggyel, kevésbé igényes alkalmazási lehetőséggel melyik 
osztály anyagában kerültek feldolgozásra.

★
A földrajzi követelményrendszer közvetlenül segíti a pedagógusok munkáját.
a) A földrajzórákon elsajátított ismeretek gyakran izoláltak maradnak. 

Szükséges ezért az ismeretek megszilárdítása és általában a teljesítményképes 
ismeretek biztosítása céljából a tanítási egységeken belül megvalósított szintézis 
mellett a témák mozaikszerű anyagának egységbe illesztése is. Méginkább szük
séges a szintézis megvalósítása, az ismerelek egységben látása a tanév végén, mert 
ez a legfőbb biztosíték arra, hogy a földrajztanítás eredményei tartósak, tovább
fejlesztésre alkalmasak lesznek. A szintézishez szükséges struktúrát a követel
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ményrendszer a maga kategóriáival a tanárok elé állítja, amikor a tanév végén 
támasztható követelményeket egységben bemutatja.

b) Az egyes ismeretekkel kapcsolatos tanév végi követelmény lehetővé teszi 
a tervszerű nevelői munkát, mivel világosan, határozottan áll mindenki előtt 
az elérni kívánt cél. A követelményrendszer név- és tárgymutatója megkönnyíti 
a tájékozódást és az igények gyors megállapítását. A felsorolásban a fogalmak 
mellett nem csupán az. az oldalszám található, ahol a fogalom ismeretének és 
alkalmazásának követelményei szerepelnek, hanem a számok olyan folyamatok
ra, összefüggésekre és gyakorlatokra is utalnak, amelyek a feldolgozásra kerülő 
fogalommal kapcsolatosak. Például a szárazföldi éghajlat jellemzését és az isme
retével kapcsolatos alkalmazás követelményeit az 5. osztályban megtaláljuk 
a fogalmak között. Az összefüggések kategóriájában szó van az óceántól való 
távolság és a szárazföldi éghajlat kialakulásának, valamint a szárazföldi éghajlat 
és a folyók vízjárásának kapcsolatáról és az erre a területre jellemző búza- 
termelésről. A 6. osztály követelményrendszere a szárazföldi éghajlat kialakulá
sának folyamatát ismerteti, megmutatja az óceántól való távolság és az éghajlat 
összefüggését, a szárazföldi éghajlat összefüggését a mezőgazdasággal és a köz
lekedéssel.

c) Az általános iskola nevelési céljait segítő feladatok lehetőségeit a követel
ményrendszer külön kategorizálja, de abból magától értetődően folyik azok meg
valósítása. B á th o r y  Zoltán megfogalmazásában talán itt is „latens célrendszer
ről” beszélhetünk. A követelményrendszer a világnézeti nevelést azzal szolgálja, 
hogy megfogalmazza a fogalmak, folyamatok tartalmát, és igényli a valóságban 
való felismerésüket. A dialektikus gondolkodás fejlesztése érdekében előírja és 
kifejti, hogy a tanulónak miféle összefüggéseket kell érteni és ismertetni. Köve
telményként szerepel a szocialista építőmunka eredményeinek, a szocialista orszá
gok gazdasági együttműködésének ismerete, amit a tanulóknak példákkal kell 
bizonyítani. A pedagógus munkájától függ, hogy ennek során milyen mértékben 
alakul ki a hazaszeretet és a szocialista nemzetköziség érzelme. Az általános iskola 
nevelési tervében ezek a követelmények mind megtalálhatók.

d) A követelményrendszer az alkalmazás lehetőségeinek bemutatásával elő
nyösen befolyásolja a pedagógusokat a módszerek variálására : a speciális térké
pek, a homokasztal, a homoktálca, illetve a képek, az ábrák alkalmazására, 
a gyakorlati feladatok következetes elvégzésére. Bármennyire is előtérbe került 
a szemléltetés, ez főként az oktatási folyamat ismeretfeldolgozó szakaszában, 
elsősorban a tényanyag nyújtásának mozzanatában figyelhető meg és háttérbe 
kerül a szemléltető eszközök felhasználása a rögzítés mozzanatában, de még- 
inkább az ismeretek alkalmazásának fázisában, az alkalmazó rögzítés és az alkal
mazó ellenőrzés folyamán.

A követelményrendszernek a földrajztanításra gyakorolt egyéb hatása a követ
kezőkben remélhető:

a) A bevezetőben azt olvashatjuk, hogy a követelményrendszer nem osztá
lyozási norma, csupán eligazítást nyújt a megkövetelhető ismeretek, alkalmazá
sok terjedelmére és mélységére. „A kiadvány tehát nem jelöli ki a tantervi 
minimumot, amelynek hiánya elégtelen osztályzatot von maga után, de nem 
említi a tantervi maximumot sem, aminek ismerete az ötös érdemjegy kritériu
ma” — írja N ag y  Vendelné.® Lehetőséget biztosít azonban felmérőlapok össze
állítására és ezzel olyan széleskörű vizsgálatok, reprezentatív felmérések végre
hajtására, amelyek eredményei értékesíthetők lehetnek egy újabb tanterv készí
tésénél.
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b) Ez vagy ennek alapján készült hasonló beosztású követelményrendszer 
alkalmas lehet egy olyan korszerű tankönyv és az azzal teljes összhangban lévő 
munkafüzet készítésére, ahol a feldolgozás módja eleve lehetőséget biztosít a 
módszerek és a tanítási óra szervezésének variálására: egyes tanítási egységek 
csoportos feldolgozására, máshol a kollektív munka közben nagyobb arányú 
önálló ismeretszerzésre, esetleg egy kiterjedtebb anyagrész programozására.

Felmerülhet természetesen a következő probléma: miért várjunk arra, hogy a későbbiekben 
a követelményrendszer alapján készüljön el egy tankönyv terve? A kategóriákba sorolt ismerete
ket miért a tankönyv szerzője sorolja egy-egy tanítási egységbe, miért nem készül a követelmény- 
rendszer órákra bontva, ahogy ezt a fizika példáján látjuk?12 Ez a megoldás, bár a napi pedagógus
munka szempontjából esetleg praktikus lehet, de a tanulóval szemben támasztható végső tan
tárgyi követelményeket nem teszi áttekinthetővé. Márpedig a követelményrendszer egyik fontos 
feladatának ezt kell tekintenünk.

c) Végül a most ismertetett földrajzi követelményrendszer alkalmasnak lát
szik arra, hogy a minden tantárgyra vagy esetleg csak a tantárgyak egy csoport
jára vonatkozó egységes taxonómia összeállítása esetén kiindulási alapnak, vita
alapnak tekintsük. Vonatkozik ez a megállapítás a már megjelent, az 5—6. 
osztály számára készült követelményrendszerre, valamint a 7—8. osztály köve
telményrendszerére, ami megjelenés előtt áll.

12 Varga Lajos: Az általános iskolai követelményrendszer részletezése. A Fizika Tanítása, 1971. 
3. sz.
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KÉRI HENRIK

A M A T E MA T I K A ÉS A T Ö R T É N E L E M  
O S Z T Á L Y Z A T A I N A K  A L A K U I, Á S A 

A B U D A P E S T I  G I M N Á Z I U M O K  U T O L S Ó  
É V F O L Y A M Ä B A N

E tanulmány a matematika és a történelem tantárgy érdemjegyeinek alakulását 
mutatja be a budapesti gimnáziumok IV. osztályában a következő kérdések fel
dolgozásával:

Milyen a kapcsolat a félévi, az év végi és az érettségi osztályzat között? Ho
gyan értelmezhetők az átlagokban, a szórásban mutatkozó különbségek?

Hogyan alakulnak a tanulók osztályzatai, ha felkészültségüket nem egy peda
gógus, hanem bizottság minősíti?

Hogyan viszonylik a matematika írásbeli érettségi osztályzata a végső, illetve 
a korábban megállapított érdemjegyekhez?

Van-e lényeges különbség a tanulók matematikai és történelmi felkészültségé
nek elbírálásában?

Az anyaggyűjtés közben nem jegyeztem külön az érettségi szóbeli vizsgán 
adott érdemjegyet, mivel a hitelesnek számító kimutatásban már az elnök és a 
bizottsági tagok összesített osztályzata szerepel, amely többnyire azonos a végső 
jeggyel, esetenként pedig fel- vagy lekerekítéssel összhangot teremt az előző (év 
végi, írásbeli) és a végső jegy között. A szóbeli vizsgán adott érdemjegyek vizs
gálatának akkor volna értelme, ha egyértelműen dokumentált érettségi elnöki, 
igazgatói, szaktanári kimutatás állna rendelkezésre.

A magyar nyelvi és irodalmi osztályzatok összehasonlításánál olyan kérdések 
merültek fel, amelyekre eredetileg nem gondoltam. E kérdések a tervezettnél 
szélesebb adatgyűjtést tennének szükségessé és külön tanulmányt igényelnének.

Mintavétel

A mintavételnél csak budapesti gimnáziumokat vettem figyelembe. Az ötven
egy gimnáziumból tizet sorsolással választottam ki. Ezek — látszólag — jól kép
viselik a budapesti átlagot. A mintában szerepel két gyakorló gimnázium, két 
iskola a külső kerületekből, bárom budai gimnázium stb. Minden iskolában két 
osztály adatait jegyeztem ki. Itt a véletlenszerűséget már nem tudtam biztosí
tani, s ez némi — bár nem jelentős — torzítást jelenthet. Az adatgyűjtés idején 
még folytak az érettségi vizsgák, kész anyakönyvek nem álltak rendelkezésre, 
így egyes iskoláknál válogatási lehetőség sem volt. Jobb és gyengébb tanulmányi 
eredményt produkáló osztályok a mintában vegyesen szerepelnek. Jelentős 
számú általános irányú osztály van a mintában. A szakosított tantervű és az 
általános osztályokat nem választottam külön, ezek összehasonlításával nem 
foglalkoztam. A vizsgált osztályokban év közben három tanuló kimaradt vagy 
más osztályba került, hármat osztályismétlésre utasítottak, egy pedig az érettségi 
vizsgán nem jelent meg. Ezek a tanulók a vizsgálatban számítástechnikai okok
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ból nem szerepelnek. A vizsgálatban végül is tíz budapesti gimnázium húsz osz
tállyal (kb. 200 budapesti negyedik osztályból) és 684 tanulóval szerepel. A 
minta a budapesti gimnáziumok szempontjából reprezentatív, az osztályok szem
pontjából némileg torzított. Ez a közölt átlagokat és szórásokat kismértékben 
befolyásolhatja, a kapott eredmények értelmezését azonban aligha érintheti.

Az adatok és feldolgozásuk

Az adatokat az osztálynaplóból (félévi jegy), az érettségi jegyzői kimutatásból és az anya
könyvből vettem. A történelemből a félévi, az év végi és az érettségi osztályzatokat, a ma
tematikából a félévi, az év végi, az érettségi írásbeli és a végleges osztályzatokat jegyeztem 
ki. Ez tanulónként hét osztályzatot, 684 tanulónál összesen 4788 primer adatot jelent. Osz
tályonként hét számtani átlagra, hét szórásra és hét korrelációs együtthatóra volt szükség, ez 
húsz osztálynál 420 számítási eredményt hoz. Az eredmény kiszámítását gépi úton végeztük el. 
A szükséges gépi programot Kém Judit villamosmérnök hallgató írta és az eredményeket a 
Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Folyamatszabályozási Tanszékének Odra 
1204 típusú elektronikus számológépén számolta ki. A további műveleteket (a minta súlyo
zott és súlyozatlan [átlagának kiszámítását, a minta szórásának, a z-transzformáció elvégzése 
után a korrelációs együtthatóknak, a determinációs együtthatóknak a kiszámítását) jobbára 
kézi úton végeztem el, illetve ahol lehetett, összeadó gépet használtam. A szövegközi táblá
zatokban már csak azokat az adatokat közlöm, amelyek a következtetések levonására alkal
masak. A nem közölt adatok viszont a táblázatbeli eredmények kiszámításához szükségesek 
voltak.

Az eredmények értelmezése

1. A számtani átlag. Az egész minta számtani átlagait és szórásait, a legmaga
sabb és legalacsonyabb osztályátlagokat és szórásokat, valamint az ezekből szá
mított néhány jellemzőt az I. táblázat tartalmazza. A táblázat alapján a mate
matika és a történelem tantárgy osztályzatait hasonlítjuk össze. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a történelem átlagok az egész mintát tekintve a félévtől az 
érettségiig alig vagy csak kismértékben változnak. Mivel mintáról van szó, ki-

I. táblázat

szám tan i átlag szórás

az egész 
m in táé

osztályoké

terjedelm e az egész 
m intáé

osztályoké

terjedelmea  leg- 
m agasabb

a leg
alacso
nyabb

a leg
magasabb

a leg- 
alacso
nyabb

1 2 3 4 5 6 7 8

T örténelem
félévi 3.69 4,64 3,00 1,64 0,66 1,30 0,54 0,76
évvégi 3.69 4,78 2.97 1,81 0,64 1,19 0,42 0,77
érettségi 3,76 4,75 2,77 1,98 0,86 1,44 0,44 1,00

Matematika
félévi 3,00 3,91 2,47 1,44 0.91 1,23 0,72 0,51
évvégi 3.27 4.13 2,53 1,60 0,85 1,20 0,78 0,42
írásbeli 3.36 4,18 2.70 1,48 0,90 1,22 0,80 0,42
érettségi 3.44 4,25 2,53 1,72 0,96 1,26 0,84 0,42
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számíthatjuk, hogy az alapsokaság átlaga bizonyos felvett százalékos valószínű
séggel milyen határok között helyezkedik el. Ha ezt a történelem érettségi át
lagára vonatkoztatjuk, akkor az

s

0,86 
~  Y684 
=  0,033

kiszámításával és az « =  0,01 megbízhatósági szinten vizsgálva a megbízhatósági 
határok:

X +  2,58s* =  3,76 +  0,08
azaz az alapsokaság átlaga 99%-os valószínűséggel 3,68 és 3,84 közé esik. Min
tánk félévi és év végi átlaga a jelzett határok közé esik, így tehát ezen a meg
bízhatósági szinten a történelem érettségi állaga nem tér el szignifikánsan a félévi 
és év végi átlagtól. A történelmi átlag jelentősen magasabb a matematikai érdem
jegyek átlagánál. A matematikai érdemjegyek átlaga azonban a tanév végén a félévi 
átlagnál, az érettségin pedig az év végi átlagnál (« =  0,01 megbízhatósági szinten 
vizsgálva) szignifikánsan magasabbak. A történelmi átlag lényegében már a negye
dik osztály első félévében kialakult, s ezen az érettségi vizsga alig változtatott.

Más képet mutatnak a legmagasabb és legalacsonyabb osztály átlagok. Ezek 
csak a szélső esetekről tájékoztatnak. Figyelemre méltó, hogy a matematikában 
a félévtől az érettségiig egyre magasabb osztályátlagok tűnnek fel, a legalacso
nyabb osztály átlagok lényegileg nem változnak. A történelemben a legmaga
sabb osztályátlag a tanév végén található, s a félévtől az érettségiig egyre ala
csonyabb átlagosztályzat jelenik meg a táblázatban. Ezek az adatok azonban 
statisztikai következtetések levonására nem alkalmasak.

Az átlagok terjedelme (a legmagasabb és a legalacsonyabb osztályátlag közötti 
különbség) ugyanabban az időszakban vizsgálva a történelemben lényegesen 
nagyobb, mint a matematikában:

a történelemben a matematikában
félévkor 1,64 1,44
a tanév végén 1,81 1,70
az érettségin 1,98 1,72

Mindez azt a felvetésünket erősíti, hogy a stabilnak látszó történelemátlagok 
mögött jóval nagyobb mozgás és ingadozás van, mint az emelkedő tendenciát 
mutató matematikai átlagok mögött. Erről bővebb felvilágosítást szórási ada
tainkból kapunk.

2. Szórás. Szórási adataink értelmezéséhez néhány megjegyzést kell előre- 
bocsátanunk. Ha az érdemjegyek normálisan oszlanának el — a normális szót 
a matematikai statisztika értelmezésében használva —, nagyobb minta szám
tani átlaga 3,00 volna, a tanulók 7—7%-a jeles illetve elégtelen, 24—24%-a jó 
illetve elégséges, 38%-a pedig közepes osztályzatot kapna. Ezekkel a százalékok- , 
kai számolva a minta szórása kereken 1 (egy) volna. Amit a statisztika felöl nor
málisnak veszünk, az az iskola oldaláról nem tekinthető ideálisnak. A statisztika 
tömegesen előforduló jelenségekkel foglalkozik, minden iskola illetve minden

3 Magyar Pedagógia 33



osztály azonban egyedi eset. Az iskola magas osztályátlaga és kis szórásra törek
szik. Ha egy tantárgyból minden tanuló jelest kap, (az érdemjegyek átlaga ebben 
az esetben öttel, szórásuk nullával egyenlő), ez jelentheti azt, hogy egy kivétele
sen jó képességű osztály a tantervi követelményeknek maximálisan eleget tett, 
de jelentheti azt is, hogy a szaktanár liberálisan osztályzott. Nagy mintáknál 
azonban arra számíthatunk, hogy az érdemjegyek eloszlása a normális eloszlás 
felé tart, s az érdemjegyek közelítőleg a fenti százalékoknak megfelelően oszla
nak el.

A matematikai érdemjegyek szórása jobban megközelíti a normális eloszlást, mint 
a történelem jegyeké. Mintánkban a matematikai érdemjegyek szórása a félévtől 
az érettségiig, sorra: 0,91—0,85—0,96 (az írásbelié 0,90), a történelem jegyeké: 
0,66—0,64—0,86 (I. táblázat 5. oszlop). Érdemes a táblázatban a szórás szélső 
osztályértékeit megtekinteni. (I. táblázat 6. és 7. oszlop. — A történelemben 
a szórás legalacsonyabb osztályértékei érthető módon az igen magas osztály
átlagokhoz tartoznak). A matematikában a húsz osztály érdemjegyeinek szórása 
szűk határok között helyezkedik el, a szórás terjedelme : 0,51—0,42—0,42 (az írás
belié is 0,42); a történelemben az osztályok érdemjegyeinek szórása között nagy 
különbségek vannak: 0,76—0,77—1,00. (I. táblázat 8. oszlop.) A matematikában 
tehát a jegyek eloszlása az egyes osztályokban meglehetősen kiegyensúlyozott ; a tör
ténelemben — erre mutatnak a szélső értékek — egyes osztályokban a tanulók 
többsége jelest kapott, más osztályokban viszont kevés volt az osztályátlag körüli jegy : 
az osztályátlag nagyszámú magas és alacsony jegy átlagolásából jött létre.

E feltevést egyértelműen alátámasztja a következő számítás. Egy osztályban 
az eredmények szórását a létszámtól független, az osztályra jellemző értéknek 
tekinthetjük. A húsz osztály adataiból kiszámítjuk a minta (nem súlyozott) 
szórását. Ez a matematikai érettségi jegynél 1,03 (a súlyozott 0,96), a történelmi 
érettségi jegynél 0,97 (a súlyozott 0,86). Mindkettő tehát jól megközelíti ötös 
osztályozási skálánk normális eloszlásának szórását, az 1-et. Ha az érettséginél 
a húsz-húsz adat szórását (tehát a szórás szórását) számítjuk, ez a matematiká
nál 0,12, a történelemnél 0,23. A matematikában tehát az osztályszórásokból ki
számított mintaszórás közel normális eloszlású, s az egyes osztályok szórási adatai 
közel esnek egymáshoz ; azaz: a szórási adatok szórása kicsi. A történelemben az 
osztályszórásokból számított mintaszórás ugyancsak jól megközelíti a normális 
eloszlást; ez azonban az erősen szóró és az alig szóró (tehát mindkét esetben a nor
mális eloszlástól eltérő) osztály szórások átlagolásából adódó eredmény.

3. A korrelációs együttható. Korrelációs adatainkkal azt vizsgáljuk, hogy ugyan
abban a tárgyban két különböző időpontban adott érdemjegyek mennyire fedik 
egymást. Teljes egyezés esetén a korrelációs együttható értéke -f- 1,00, minden 
kapcsolat hiányánál értéke nulla; ha minden ötösből a következő időszakban 
egyes, egyesből ötös, négyesből kettes, kettesből négyes lenne, a hármasok marad
nának, a korrelációs együttható értéke — 1,00 volna. Összehasonlítottam a fél
évi és év végi, az év végi és érettségi, a félévi és érettségi érdemjegyeket, mate
matikában még az érettségi írásbeli és a végleges jegyet is. A korrelációs együtt
hatókat az egész mintára vonatkozólag a l l .  táblázat 1. oszlopa, a legmagasabb 
osztálykorrelációt a 2. oszlop, a legalacsonyabbat a 3. oszlop tartalmazza. Meg
vizsgáltuk, hogy a mintából nyert adataink mennyiben vonatkoztathatók az 
alapsokaságra; azaz: ha nem húsz osztályt, hanem az összes érettségiző buda
pesti gimnáziumi osztályt vonjuk be a vizsgálatba, a q korrelációs együtthatók 
általunk előre megadott (mondjuk: 99%-os) valószínűséggel milyen határok 
között helyezkednek el.
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11. táblázat

Korreláció <r>

K orrelációs
eg y ü tth a tó

(■•■)
az egész 
m intáé

megbízhatósági 
határok a =  0,01 

szinten

osztályoké

legm aga
sabb

legalacso
nyabb

1 2 3 4 5

Történelem
félévi-évvégi 0,77 0,73—0,81 0,91 0,59 0,59
évvégi-érettségi 0.72 0,67—0,77 0,84 0,50 0,52
félévi-érettségi 0,65 0,59—0,71 0,85 0,30 0,42

Matematika
félévi-évvégi 0,86 0,83—0,88 0,96 0,74 0,74
évvégi-érettségi 0,76 0,72-0,80 0,95 0,63 0,58
félévi-érettségi 0,81 0,77—0.81 0,91 0,67 0,66
Írásbeli-érettségi 0,70 0,75-0,82 0,93 0,54 0,62

На г nem nulla, eloszlása nem normális, hanem ferde. Az r-értékeket azonban 
a Fisher-féle /.-transzformációval „normalizálhatjuk”. Ezután megbecsülhetjük 
a megbízhatósági határokat, amelyek közé általunk felvett valószínűséggel az 
alapsokaság g korrelációs együtthatói esnek. A történelem évvégi érettségi korre
lációs együtthatójára az a =  0,01 megbízhatósági szinten elvégezve a számítást 
r =  0,72 megfelel (táblázat alapján) ; 0 =  0,01-nek

1

1

=  0,0383
A z megbízhatósági szintje (a =  0,1-gyel számolva)

Z0 +  2,58.s-2 =  0,91 ±  2,58 • 0,0383 
=  0,91 ±  0,10 
=  0,81—1,01

Visszatranszformálás után
r =  0,67—0,77

Tehát az alapsokaság g korrelációs együtthatója 99%-os valószínűséggel a 
0,67—0,77 megbízhatósági határok között helyezkedik el. A többi korrelációs 
együttható megbízhatósági határait az ж =  0,01 szignifikanciaszinten а II. táb
lázat oszlopa közli. A táblázat azt mutatja, hogy a matematikában a különböző 
időpontokban adott érdemjegyek lényegesen jobban korrelálnak, mint a történelem
ben. A matematikánál az a =  0,01 szignifikanciaszinten számolva az alapsoka
ság korrelációs együtthatóinak alsó megbízhatósági határa mind a négy esetben 
a 0,7-et, a felső határ a 0,8-at meghaladja (ill. eléri). A történelemben e határo
kat csak a félévi—évvégi érdemjegyek korrelációs együtthatója haladja meg,
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a másik két együttható (a félévi — érettségi és év végi — érettségi) megbízható- 
sági hatásai nem érik el e két értéket. Mindkét tárgyban a félévi — év végi ér
demjegyek korrelációja a magasabb (a matematikában r =  0,86, a történelem
ben r =  0,77).

A történelemben a legmagasabb, a félévi — évvégi érdemjegyek korrelációs 
együtthatója (r — 0,77) szinte egybeesik a matematika legalacsonyabb, az év
végi—érettségi érdemjegyek korrelációs együtthatójával (r =  0,76). A törté
nelemben mindkét (a félévi és évvégi) érdemjegyet a szaktanár a maga hatás
körében állapította meg, a matematikában az évvégi jegy a szaktanártól, az 
érettségi jegy a vizsgabizottságtól származik. A történelemben az azonos, a 
matematikában az eltérő értékelési módszerrel nyert érdemjegyek korrelációs 
együtthatója tehát egyező eredményhez vezetett. Igaz ugyan, hogy egyazon 
tárgynál a szaktanári-bizottsági (évvégi-érettségi) érdemjegyek korrelációja 
kisebb, mint a szaktanári-szaktanári (félévi-évvégi) érdemjegyek korrelációja. 
A különbség azonban vagy nem szignifikáns, vagy amennyiben az, ennek a 
magas korrelációs értékek miatt nincs különösebb jelentősége. A II. táblázat 4. 
oszlopában közölt megbízhatósági határok — elsősorban a matematika vonat
kozásában — többnyire átfedik egymást, ez a tény, de különösen a magas kor
reláció ez esetben a szignifikancia vizsgálatot feleslegessé teszik.

Egy esetben azonban erre is szükség van. A matematikában a félévi és érettségi 
érdemjegyek korrelációja ^r =  0,81) magasabb, mint az év végi — érettségi 
érdemjegyek korrelációja — 0,76). Meglepő volna, ha ez a különbség szigni
fikánsnak mutatkoznék. A szignifikancia vizsgálatot itt el kell végeznünk.

4. Két korrelációs együttható közötti különbség vizsgálata. A matematikában a 
félévi-érettségi és évvégi-érettségi érdemjegyek korrelációs együtthatóit hason
lítjuk össze. Szignifikanciaszintnek az * — 0,01-et veszünk. Az r-értékeket z- 
értékekre transzformáljuk.

r =  0,81 megfelel (táblázat alapján) z - 
r =  0,76 megfelel (táblázat alapján) z =

A két z-érték közötti különbség d =  0,13. 
A különbség mintabeli szórását az

: 1,13-nak 
1,00-nek.

= ni 4- n2—6
( n l ~ 3 )  ( n 2 — 3 )

képlet alapján számítjuk. Mivel nx =  n2 =  684, képletünk így alakul

bd — 1362
6812

=  0,0542
Táblázatból az x  =  0,01 szignifikanciaszinten a í-érték 2,58 (a szabadsági fokok 
száma /гх -j- n2 — 4 =  1364 esetén gyakorlatilag végtelennek tekinthető), így

t.sd =  2,58 • 0,0542 
=  0,14

Mivel az elfogadott szinten (x =  0,01) az adott mintanagyság mellett a kapott 
érték nagyobb, mint a két korrelációs együttható z-transzformációjából számított 
különbség
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« =  0,13 <  о,м
a két korrelációs együttható közötti különbség nem tekinthető szignifikánsnak, 
így a véletlen számlájára írhatjuk, hogy a matematikában a félévi-érettségi 
érdemjegyek korrelációja nagyobb, mint az év végi-érettségi érdemjegyeké.

A matematikai írásbeli és az érettségi jegy között is szoros korreláció van s 
nem tér el szignifikánsan az év végi-érettségi eredmények korrelációs együtt ható
jától. Statisztikai következtetéshez szükség lett volna még az évvégi — írásbeli 
érdemjegyek korrelációs együtthatójának kiszámítására, illetve az érettségi 
szóbeli jegyek alapján számított korrelációs együtthatókra. A bevezetőben már 
említettem, hogy a szóbeli feleletre adott érdemjegy az érettségi vizsgán köve
tett gyakorlat szerint nehezen állapítható meg egyértelműen, így belőle korre
lációs együtthatót sem számolhatunk. A rendelkezésre álló adatok alapján csak 
feltételezésként mondhatjuk ki a következőket : nem sokat változtatna az egyes tanulók 
matematikai érdemjegyén, ha az érettségi vizsgán akár írásbeli, akár szóbeli vizsga 
alapján bírálnánk el őket. E feltételezés természetesen csak az érettségi matemati
ka érdemjegyére vonatkozik, s nem érinthet más szempontokat, melyek a kétféle 
(írásbeli és szóbeli) vizsgáztatás megtartását indokolják.

5. A determinációs együttható. Amennyiben szoros kapcsolat van az érettségi 
és a félévi illetve év végi jegyek között, felmerül a kérdés, hogy a félévi és év végi 
érdemjegyek mennyire alkalmasak az érettségi eredmény előrejelzésére.

Szem előtt kell tartanunk, hogy statisztikákról van szó, amennyiben ered
ményeink a mintára, illetve paraméterekről, ha az alapsokaságra vonatkoznak. 
Az egyén vagy akár egy egész osztály várható teljesítményéről nagyon keveset 
mondhatunk. Bizonyos előrejelzések azonban megalapozottak, feltéve termé
szetesen, hogy a vizsgáztatási rendszerben, az osztályozás módjában, a tan
anyagokban nem következik be mélyreható változás. A korrelációs együttható 
közvetlen felhasználásra nem alkalmas. A 0,60-as korrelációs együttható nem 
mutat kétszer olyan erős összefüggésre, mint a 0,30-as, egyszerűen csak erősebb 
összefüggést jelez. Csak ilyenformán használható előrejelzésre, s más adatokkal 
eredményekkel összehasonlítva elsősorban minőségileg értelmezhető. Hazai 
összehasonlító adataink azonban nincsenek, s más viszonyok között felvett kül
földi adatok az esetek jelentős részében az összehasonlításra alkalmatlanok.

A korrelációs együtthatót százalékosan sem lehet értelmezni. A 0,60-as kor
reláció nem jelenti azt, hogy a két változó (pl. az évvégi és az érettségi törté
nelmi osztályzat) az esetek 60%-ában megegyezik.

Ha idővel kellő mennyiségű korrelációs együttható áll rendelkezésre, az előre
jelzéshez minőségi skálát állíthatunk fel.

Mennyiségileg azonban már értelmezhető a korrelációs együttható négyzete, 
az r2. Ezt determinációs együtthatónak nevezzük. Evvel megadhatjuk, hogy az 
egyik változó szórásnégyzete (varianciája) hány százalékban határozza meg a 
másik változó szórásnégyzetét. így a determinációs együtthatón keresztül a 
korrelációs együtthatókat számszerűen is összehasonlítjuk. A 0,50-os (50%-os) 
determinációs együttható kétszer olyan erős korrelációra utal, mint a 0,25-ös. 
A determinációs együtthatókat а II. táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

Összefoglalás
Eredményeink azt jelzik, hogy a budapesti gimnáziumok negyedik osztályá

ban a történelem átlageredménye magas; félévre már lényegében kialakult s az 
érettségiig csak jelentéktelenül változik. Az iskolák között azonban mind az
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átlagot, mind a jegyek eloszlását tekintve nagy különbségek vannak. Egyes 
iskolákban kevés az oszlályátlag körüli és sok a szélsőséges jegy, másokban pedig 
egyetlen érdemjegy dominál: a jeles. Adataink nem alkalmasak annak a meg
ítélésére, hogy ezek az eltérések hol jelentenek tényleges különbséget, s mennyiben 
írhatók az egységes elbírálási gyakorlat hiányának vagy szubjektív tényezőknek a 
rovására.

A matematika érdemjegy a félévtől az érettségiig jelentősen emelkedik. Az 
érdemjegyek szórása nemcsak az egész mintában, hanem az egyes osztályokban 
is jól megközelíti a normális eloszlást, s ez egységes elbírálási gyakorlatra, illetve 
a tárgyban rejlő objektív elbírálás lehetőségére utal. Kézenfekvő az a feltételezés, 
hogy az iskolák egységes eljárása nemcsak az érdemjegyben mutatkozik, hanem 
a tanulók felkészítésében, a felkészültség szintjében is jelentkezik. A matematika 
érdemjegyet sokkal kevésbé tekinthetjük az iskolától vagy a tanártól függő 
paraméternek, mint a történelmit. A továbbtanulásnál, egyetemi felvételnél 
is jobban lehet építeni a matematikában elért eredményre.

Ugyanazon tárgyon belül a félévi, év végi és érettségi érdemjegy között szoros 
összefüggés van. Nem mutatható ki, hogy a vizsgáztatás módja (a tanár önálló 
értékelése illetve a bizottság előtti vizsgáztatás, a szóbeli vagy az írásbeli vizsgáz
tatás) az osztályzatokra lényeges hatással volna. Bizonyára bat a félévi és évvégi 
eredményre maga a tény, hogy a bizottság előtti vizsgáztatásra sor kerül, ez a 
hatás azonban nem mérhető. A matematika jegyek ugyan még az érettségi vizs
gán is emelkednek, azonban mindkét tárgyban a tanulók sorrendje a tanév végéig 
már az osztályteremben kialakul, s az érettségi vizsga ezt a sorrendet nem jelentős 
eltéréssel véglegesíti.
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II UN Y ADV GYÖ11GYNÉ

T I S Z T S É G V I S E L Ő K  A K Ö Z Ö S S É G  
S Z E R K E Z E T É B E N

A közösség éleiében fontos szerepel töltenek be a tisztségviselők. Egy-egy 
állandó vagy periodikusan ismétlődő feladatcsoport ellátását végzik vagy szer
vezik ők. Megbízatásuk rendszerint hosszabb időre szól, tevékenységük révén 
részt vesznek az osztály életének irányításában, közülük a legfontosabb tiszt
ségeket betöltő tanulók képezik a közösség vezető szervét. A tisztségviselők és 
aktiváik, illetve a megbízatás nélküli tanulók között sajátos, hierarchikus rend 
alakul ki. Ennek csúcsán az adott közösség felelős vezetője (csapattitkár, raj- 
titkár vagy raj vezető helyettes) áll, s köréje illetve alája rendeződnek a közösség 
egyéb tisztségviselői. A hierarchiában elfoglalt hely egyfelől az adott közösség 
(pl. az úttörőszervezet) hagyományosan kialakult szervezeti rendjétől függ, más
felől attól, hogy a tisztségviselő tevékenysége, feladata mennyire fontos a közös
ség szempontjából. (Nyilvánvalóan más lenne a helye pl. a nótafa tisztségviselő
nek az előbb emlegetett rendszerben egy zenei, mint egy határőr szakrajban). 
A tisztségviselők személyének hosszabb időre történő kiválasztása viszonylag 
„szilárd” rendszerré teszi a köztük kialakuló viszonyok hálózatát, ez azonban 
nem jelenti a szisztéma merevségét, az alá-fölérendeltségi viszonylatok változ- 
tathatatlanságát. A közösség színes tevékenységében hol egyik, hol másik fel
adat kap különös hangsúlyt. Ezekben az időszakokban változik a feladatokhoz 
kapcsolódó tisztségviselők jelentősége, funkciója, helye a közösségben: egyesek 
megnövekedett felelősségüknek, szerepüknek következtében az egész közösség 
tevékenységének irányítóivá válnak, mások funkciója hosszabb-rövidebb időre 
elveszti jelentőségét. Így a közösségben az alá-fölérendeltségi viszonyoknak 
bonyolult hálózata alakul ki, amely biztosítja, hogy a közösségi élet szükség
leteinek leginkább megfelelő összetételben funkcionáljon a tisztségviselők rend
szere, másfelől lehetetlenné teszi, hogy a közösség némely tagja mindenkor csak 
vezető vagy csak alárendelt helyzetben tevékenykedjen, s ezáltal személyisége 
eltorzuljon.

S ezzel egy újabb fontos kérdést érintettünk: az állandó megbízatások szerepét 
a személyiség formálódásában. Sommásan azt mondhatjuk, hogy a megbízatá
soknak, tisztségeknek rendkívül nagy szerepe lehet az egyén közösségi emberré 
válásában. Mindenekelőtt azáltal, hogy a gyermek tisztsége ellátása közben 
szükségképpen a közösségért, annak érdekeiért, céljaiért tevékenykedik. Akkor 
is így van ez, ha a tisztséget viselő tanuló szubjektíve nem így éli át, tevékeny
ségre késztető motívumai között döntő súllyal még az individuális motívumok, 
pusztán egyéni érdekek, vágyak (például az önérvényesítés, a mások feletti ura
lom, előnyök szerzésének igénye) szerepelnek. A megbízatásként végzett tevé
kenység fejlett közösségi élet esetén azonban e motívumok alakulására is vissza
hat, hiszen a tanuló elismerést, mindig olyan mértékben kap, amilyen mértékben
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hasznára volt a közösségnek; s addig maradhat tisztségében, ameddig tevékeny
sége objektíve segíti, nem pedig gátolja a közösség fejlődését. A tisztségek sike
res ellátására való törekvés fontos személyiségvonásokat fejleszt a tanulókban. 
A tisztség révén ugyanis azonnal (s a maga területén kizárólagosan) felelőssé 
válik valamilyen munkafeladat eredményes és folyamatos elvégzéséért. Sőt, azo
kért a gyerekekért is, akik irányítása alatt részt vesznek a munkában. S mivel 
— a kollektíva ellenőrzése nyomán — esetleges lazasága, felelőtlen magatartása 
kiderül, s következményekkel jár, e felelősségérzet kisebb vagy nagyobb mérték
ben minden tisztségviselőben kialakul. S formálódnak lassanként a felelősség
telj es munkához szükséges jellembeli, akarati tulajdonságok is. Mindez végül a 
tisztség megszabta külső követelményekből (,,egy őrsvezető ezt nem teheti, mert 
leváltják”) fokozatosan belső, szubjektiven is átélt elfogadott morális követel
ménnyé válik. S ha ehhez még hozzátesszük, hogy a különböző tisztségek lehető
séget adnak a közösségi személyiség olyan fontos tulajdonságainak fejlesztésére, 
mint a szervezőkészség, az emberekkel való kooperálás képessége, a vitázó kész
ség stb., akkor csakis arra a következtetésre juthatunk, bogy a közösségnek és 
tagjainak egyaránt érdeke, hogy minden egyes gyermeknek legyen állandó meg
bízatása, tisztsége.

Van is ! Gondoljunk a szeptember eleji első raj — illetve őrsi gyűlésekre: fő 
tartalmuk az osztozkodás a tisztségeken. Hol gyerek van több, s akkor a peda
gógus vagy ifivezető leleményességén múlik, hogy milyen újabb funkciót bíz
nak a megmaradtakra; hol betöltendő tisztségből mutatkozik felesleg, ilyenkor 
az agilisabbakra kettő is jut. Azt gondolhatnánk, hogy akkor a közösségi neve
lésnek legalább ezen a területén rendben mennek a dolgok. De tapasztalataink 
az ellenkezőjét bizonyítják. Két hónappal a „választások” után futó kérdések 
alapján is meggyőződhetünk arról, hogy a tanulók nagyon nagy százaléka éppen 
csak annyit tud tisztségéről, hogy mi a neve, de még semmit sem tevékenykedett 
megbízotti minőségében; szomszédjáról nem is tudja, mi a funkciója; keveset 
foglalkozik azzal (egyedül vagy társaival közösen), hogy saját és társai munkáját 
elemezze, értékelje, így azután kontrollt sem jelentenek egymás számára. Ellen
őrzést csupán a tanárok és az ifivezetők végeznek. így az esetek jelentős részé
ben sok tisztség formális, üres marad, pusztán címet, de nem munkát és rangot 
jelent a közösségben.

E negatívumok rendszerint a közösségi tevékenység hiányára vezethetők 
vissza. A rendszertelen, szűk, jobbára a tanításra és alkalmi órán kívüli akciókra 
szorítkozó tevékenység ui. nem igényel sok tisztségviselőt. Már pedig a tisztségek 
fent jellemzett funkciójukat a közösségben s az egyén fejlődésében csak akkor 
tölthetik be, ha a kollektíva valóságos szükségleteiből, múlhatatlanul fontos és 
megoldandó feladataiból származnak. Vagyis ha egy tisztség azért van egy kö
zösségben, mert valamilyen feladatot nélküle nem vagy rosszabbul lehetne meg
oldani, s nem a feladatokat találjuk ki azért, hogy a tisztségviselők „tevékeny
kedhessenek”. Ha a megbízatások valóban a kollektíva szélesedő, gazdagodó 
tevékenységéből fakadnak, akkor a tisztségviselők rendszere együtt változik a 
közösség mozgásával. Ezért elképzelhető, hogy a fejlődés kezdetén más tisztség- 
viselők munkájára van szükség, mint később, így egyes funkciók, megbízatások 
idővel megszűnhetnek, s újak bukkanhatnak fel. Lehetnek olyan tisztségek is 
egy közösségben, amelyek csak arra a kollektívára jellemzők, annak sajátos fel
adataiból, történetéből magyarázhatók, sehol másutt nem találhatók.

A tisztségek és a közösség szükségleteinek, tevékenységének szoros összefüggé
séből következően nehezen tudjuk elképzelni, hogy a fejlődés kezdetén álló kollek
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tívákban mindenki számára azonnal tisztségek kínálkoznak. Ezért nem tudunk 
egyetérteni azzal — a már említett — szokással, hogy a közösségszervezés bizo
nyos szakaszain (pl. az 1—2. vagy az 5. osztályban) minden tanulót megbíznak 
valamilyen tisztséggel. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy a közös
ség első, szerveződési periódusának is megvannak a sajátos tisztségeket követelő 
állandó feladatai. S tud juk azt is, hogy minden szervezetben (így az úttörőmoz
galomban is) kialakulnak olyan funkciók, amelyek betöltése a szervezet újabb 
egységeinek (pl. új őrsök) létrehozásának feltétele. E kettős szempont indokolja 
tehát mégis iskoláink „tisztségosztó gyűléseinek” gyakorlatát, ahol a közösség 
kezdeti szervezése és az ifjúsági mozgalom szervezeti egységeinek kialakítása 
vagy újjászervezése együtt történik.

Gondolatmenetünkkel nem a már hagyományosan kialakult s valódi szükségleteket kielégítő 
tiszstségek ellen akarunk érvelni, pusztán arra szerettünk volna rámutatni, hogy pedagógiailag 
káros a tartalom, tevékenység nélküli megbízatás, s hogy a tartalom, a konkrét munka jellege, 
sajátosságai szerint különbözhet az egyes kollektívákban a tisztségek rendszere.

E kérdéskör sok problémát rejteget még magában, amelyek felderítéséhez s 
megoldásához konkrét, a valóságos helyzetet pontosan tükröző kutatásokra van 
szükség. A továbbiakban egy olyan empirikus vizsgálatról számolunk be, amely
nek alapján képet kaphatunk az általános iskolai osztályközösségek tisztségviselői 
rendszeréről. A vizsgálat beleilleszkedik egy szélesebb körű kutatásba, amelynek 
célja, hogy megvizsgáljuk az osztályközösségek szerkezete és a tanulók kollek
tívizmusának összefüggését. Ennek során több oldalról igyekeztünk megközelí
teni, feltárni a kollektívák (osztályközösségek) szerkezetét. Megnéztük, hogyan 
rétegeződnek az osztályok a tanulók neme, szociális helyzete, tanulmányi ered
ménye szerint; s hogyan a gyerekeknek a pedagógiai—politikai—morális követel
ményekhez való viszonyulása alapján. Vizsgáltuk azt is, hogy milyen kapcsolatok 
alakulnak ki a tanulók között a csoportban. Feltérképeztük a rokonszenv- 
kapesolatokat (a közösség informális szerkezetét), ezzel összefüggésben a kom
munikációs hálózatot, s megtörtént az ún. közösségi rétegződés feltárása is: cso
portokra bomlanak az osztályok aszerint is, hogy tagjaik hogyan viszonyulnak 
a közösséghez, hogyan érzik magukat benne, s hogyan értékelik azt. A struktúra 
e különböző oldalainak vizsgálatából származó adatok alapján igyekeztünk azu
tán megrajzolni az osztályok komplex szerkezetének képét.

A sokoldalú megközelítés igényének megfelelően módszereink változatosak 
voltak, ehelyütt nem részletezzük azokat. Pusztán jelezzük, hogy a pedagógiá
ban is jól ismert szociometriái módszer módosított változatával dolgoztunk, ki
kérdeztük a tanulókat a kollektívnek nevezhető gyerekekről alkotott elképzelé
seikről, beszereztük származási adataikat, jellemeztettük őket tanáraikkal kö
zösségi tevékenységük szempontjából. Természetesen tájékozódtunk rendszeres 
megbízatásaikról is, s arról is, hogyan értelmezik tisztségüket, szerintük mit 
tettek s mit kellene tenniük funkciójukból következően. A tanulók közösség 
iránti beállítódását (attitűdjét) a szociálpszichológiából ismert és kölcsönzött 
módszer segítségével vizsgáltuk: kidolgoztunk egy attitűdskálát, amellyel mér
tük a gyerekek közösséghez való értékelő-érzelmi viszonyulását.

*
Tanulmányunkban ennek az érintőlegesen ismertetett vizsgálatnak a közös

ség formális szerkezetére, a tisztségviselőkre vonatkozó adatait dolgozzuk fel, 
még pedig oly módon, hogy a tisztségviselőket a közösség komplex szerkezetében 
helyezzük el.
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A vizsgálatot az 1970/71. tanévben végeztük 46 általános iskolai osztályban. Ezek földrajzi és 
települési viszonyaikat tekintve nagyon különböző iskolák felső tagozatos tanulócsoportjai 
voltak. A felmérés 1333 tanulót érintett. A tisztségekről a kérdőívek útján maguktól a gyerekek
től tájékozódtunk. Megkérdeztük, hogy kinek van a csapatban (vagy az iskolai szintű vezetésben) 
valamilyen megbízatása, a rajban-osztályban, az őrsben. E három csoportból az utóbbi volt 
teljesen egyértelmű a tanulók számára, a másik kettőt csak kiegészítő információk után értették 
meg: csapattisztségnek tekintettük az Úttörő Tanácsban való részvétel bármilyen formáját, 
illetve más tisztségeket is, abban az esetben, ha azok hatóköre az egész csapatra terjedt ki (pl. 
a csapat kultúrfelelőse), vagy ha az egész csapatot képviseli, illetve annak megbízásából látja 
el feladatát. Így csapattisztségviselőnek tartottuk a fiatalabb korú úttörőknél vagy kisdobos 
rajokban működő őrsvezetőket is. A „rajban-osztályban” kettős elnevezésére azért volt szükség, 
mert ez az a szintje az általános iskolai közösség szerveződésének, ahol az úttörőmozgalom meg
szokott tisztségviselőin kívül más felelősökre, tisztségviselőkre leginkább szükség lehet. Ezek 
jelentős része közvetlenül a tanítási órákhoz vagy az osztályterem rendben tartásához kapcsoló
dik. Miután ezeknek is lényeges szerepe lehet egy gyerekcsoport közössé ggé formálódásában, az 
egyéni felelősség kialakulásában, illetve e tisztségek is beletartoznak а к özösség formális szerke
zetébe — ezek feltérképezésére is vállalkoztunk.

Először azt vizsgáltuk meg, hogy mintánkban hány tanulónak van tisztsége, 
s hánynak nincs. A válaszokat tovább bontottuk, s a tisztségviselők körében 
mindig megkülönböztettük azoknak a csoportját, akiknek vezető tisztsége van, 
s azokét, akik nem vezető funkciót töltenek be közösségeikben. (Vezető tisztségű 
tanulóknak tekintettük a csapattisztségviselőket, a raj vezetőhelyettest, rajtit
kárt, az őrsvezetőket, és a őrsvezetőhelyetteseket.) Néhol a vezető rétegű tiszt
ségviselőkre vonatkozó adatokból kiemeltük a csapaftisztségviselők válaszait, 
s megvizsgáltuk, mutatnak-e valamilyen jellegzetes eltérést, vagy amint az kívá
natos lenne, fejlettebbnek mutatkoznak-e társaiknál.

A minta (1333 fő) alapmegoszlása a következő volt:

T i s z t s é g v i s e l ő k
az összlétszám

Tisztségnélküli tanulók 
százalékában

1210 fő 90,77% 123 fő 9,22%

A tisztségviselő tanulók (1210 fő) megoszlása

1 ezetö tisztségviselők 
számuk összlétszám tisztségviselők 

százalékban %-ában
327 24,53 27,02

Nem vezető tisztségviselők 
számuk összlétszám tisztségvisel ők 

százalékban %-ában
883 66,24 72,97

A vezető tisztségviselők (327 fő) megoszlása

Csa patt isztségviselők 
számuk összlétszám %-ában

145 10,87

Egyéb vezető tisztségviselők 
számuk összlétszám %-ában

182 89,13

tisztségviselők
%-ában

11,98

vezetőtisztségviselők
%-ában

44,34

tisztségviselők
%-ában

88,02

vezetőtisztségviselők
%-ában
55,66

Láthatjuk, hogy a tanulók kilenctized részének van állandó megbízatása, 
mintegy negyedének vezető tisztsége. Nagyon jó aránynak tűnik, hogy a meg
kérdezett tanulóknak közel ll°/0-a beszámolt valamilyen csapatmegbízatásról is.
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Elégedettségünket csak a felvételkor szerzett benyomásaink csökkentik: a kérdő
ívek kitöltésekor szinte minden esetben részletes magyarázatra szorult a „csapal- 
tisztségviselő” kategória. Ezek tehát vagy teljesen tartalom nélküli üres meg
bízatások maradtak, vagy egyáltalán nem tudatosult a gyermekekben, hogy e 
feladatok ellátásával az egész csapat közössége bízta meg őket, s munkájukról 
annak tartoznak beszámolni. Ezekből a mozzanatokból visszakövetkeztethetünk 
a csapatélet illetve az iskolaközösség fejlettségére, pontosabban fejletlenségére.

Vizsgálatunkban azonban nemcsak a tisztségviselők számáról akarunk tájé
kozódni, hanem arról is, hogy kik azok a gyermekek, akik iskoláinkban a kö
zösségi életet irányítják vagy állandó megbízatásuk teljesítésével formálják, 
illetve kiknek nincs tisztsége. A kutatás jellegéből, eredeti célkitűzéséből követ
kezően nem az egyes tisztségviselők személyiségének jellemzésére vállalkoztunk, 
hanem a tisztségviselők csoportjait elemeztük. Megvizsgáltuk, hogy milyen a fiúk 
és leányok részvétele a vezetésben; milyen társadalmi környezetből származnak 
a vezetők illetve a tisztségviselés nélküli gyermekek; kerestük, hogy függ össze 
a megbízatás és a tanulmányi teljesítmény ; mennyire népszerűek a közösség tiszt
ségviselői; hogyan viszonyulnak a közösséghez azok, akiknek felelős megbízatásuk 
van, s akiknek nincs; végül megvizsgáltuk azt is, hogy a tisztségviselők osztá
lyaik közvéleménye szerint mennyire jó közösségi gyerekek.

Az 1333 fő csaknem fele-fele arányban oszlotl meg a fiúk és leányok között: 
675 fiú és 658 leány kérdőíveinek adatait dolgoztuk fel. A 46 osztályból 45 koe
dukált tanulócsoport volt, 1 homogén fiú osztály. A tisztségekben a fiúk és leá
nyok a következő arányokban részesedtek:

'ezetö tisztségviselők Лem vezető' tisztségviselők
(327 fő) százaléka: (883 fő) százaléka

130 fő 39,75% 459 fő 51,98%
: 107 fő 60,24% 424 fő 48,01%

Г isztségnélküliek
(123 fő) százaléka:

fiú: 86 fő 69,91%
leány : 37 fő 30,08%

A táblázat adatai egyértelműen a leányok jobb helyzetét bizonyítják. A vezető 
tisztségviselőknek csak mintegy 40%-a fiú, szemben a leányok 60%-ával. A 
tisztségnélküli tanulók 70%-a fiú, s csak 30%-a leány. Ügy tűnik, nemcsak a 
vezetésben billen az egyensúly a leányok javára, hanem már a tisztségek betöl
tésekor kialakulnak az aránytalanságok.

Más oldalról, de ugyanezt a képet mutatja a következő táblázat is, amelyben 
a tisztségekben való részesedést az összes fiú, illetve leány tanuló létszámához 
viszonyítottuk:

Fiú (675 fő) Leány (658 fő)
Vezető tisztségviselő 130 fő 19,25% 197 fő 29,93%
Nem vezető tisztségviselő 459 fő 68,00% 424 fő 64,43%
Nincs tisztsége 86 fő 12,74% 37 fő 5,62%
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Vagyis a fiúknak csak 20%-a tölt be vezető funkciót, a lányoknak 30%-a, 
az utóbbiak közül csak 5—6%-nak nincs rendszeres megbízatása, az előbbiek 
között ez a szám több mint kétszeresére nő.

Nehéz ennek a helyzetnek magyarázatét adni. Még akkor is, lia összegyűjtjük azoknak a peda
gógusoknak az érveit, akik hasonló helyzetről számolnak be egy-egy értekezleten vagy publi
kációban. Szerepel ezek között a fiúk és leányok fejlődésbeli különbsége, a leányok közügyek 
iránti intenzívebb érdeklődése (?), az iskolai hagyományok (korábban fiú vagy korábban lány 
iskola lévén a gyerekanyag összetételében még mindig mutatkoznak egyoldalúságok). Az érve
lésben ritkábban, de a valóságban annál gyakrabban közrejátszik az is, hogy a leányok rendsze
rint fegyelmezettebbek, könnyebben kezelhetők, esetenként konformistábbak, mint a fiúk. 
Ezért a pedagógusok szívesebben dolgoznak velük, megválasztásukat szorgalmazzák. S ki tudja 
megmondani, hogy van-e, s mekkora szerepe a tisztségviselők fiú—lány arányának alakulásában 
a férfi és nő pedagógusok számarányának egy-egy iskolában?

Vizsgálatunkban majd mindegyik itt felsorolt tényezővel találkoztunk, de nem 
állt módunkban mindegyik iskolát külön-külön e szempontból elemezni. Pusztán 
adatokkal, tényekkel kívántuk bizonyítani, hogy az ország különböző általános 
iskoláinak 46 osztályában a fiú tanulók — sem abszolút számokban mérve, sem 
létszámukhoz viszonyítva — nem vesznek, vehetnek részt eléggé a kollektívák életének 
irányításában, szervezésében, állandó funkcióinak ellátásában. Ez pedig személyileg, 
a megbízatások rendszeréből kimaradó fiúkra és a kollektívákra egyaránt káros.

★
Elemzésünk következő szempontja a tanulók társadalmi helyzete, származása 

volt. Kíváncsiak voltunk, hogy vajon mutatkozik-e valamilyen összefüggés a 
szülők foglalkozása és aközött, hogy a gyerek milyen helyet foglal el a közösség 
formális szerkezetében. A szülőket 5 kategóriába soroltuk szociális helyzetük 
szerint: értelmiségi, egyéb szellemi, szakmunkás, segédmunkás, egyéb.

A következő táblázat a tisztségviselők illetve a tisztségnélküli tanulók származási 
(százalékos) megoszlását mutatja:

Vezető tisztség- 
viselő (327 fő)

Nem vezető tisz t
ségviselő (883 fő)

Nincs tisztsége 
(123 fő)

Értelmiségi 47 fő 14,37 63 fő 7,13 4 fő 3,25
Egyéb szellemi 51 fő 15,59 124 fő 14.04 12 fő 9,75
Szakmunkás 159 fő 48,62 364 fő 41,22 45 fő 36,58
Segédmunkás 50 fő 15,29 244 fő 27,63 52 fő 42,27
Egyéb 20 fő 6,11 88 fő 9,96 10 fő 8,13

Az adatok tanúsága szerint tehát az általános iskolai közösségekben a vezető 
tisztségviselőknek közel fele szakmunkás gyereke, őket követik kb. egyenlő 
mértékben az egyéb szellemi és a segédmunkások gyermekei, valamivel kisebb 
százalékát képezik a vezetőknek az értelmiségi származású tanulók, s a sort az 
egyéb társadalmi kategóriájú (kisiparos, nyugdíjas stb.) szülők gyerekei zárják. 
A kép a nem vezető tisztségviselők csoportjában változik: a vezető szakmunkás 
réteg mellé a segédmunkások gyerekei kerülnek, ezután következnek az egyéb 
szellemi, az egyéb és végül az értelmiségi szülők gyermekei.

A tisztségnélküli gyerekek csoportjában legtöbben segédmunkás családból 
származnak, őket a szakmunkások gyerekei követik, majd az egyéb szellemi és az 
egyéb kategóriájú tanulók. Az értelmiségi tanulók zárják a sort: a tisztségnélküli 
gyerekeknek csak 3,25%-át képezik.

4 4



Úgy tűnhet, hogy a fontos és kevésbé fontos tisztségek zömét az iskolai kollek
tívákban a társadalom két nagy rétegének a szakmunkásoknak és a segédmunká
soknak a gyerekei látják el. Ugyanez az összefüggés mutatkozott — ha fordított 
sorrendben is — a tisztségnélküliek és a származási kategóriák között: az emlí
tett két nagy réteg képviselteti magát legnagyobb mértékben. Választ kerestünk 
arra a kérdésre is, hogy milyen arányban részesednek a tisztségekből az egyes réte
gekből származó gyerekek. A következő táblázat azt mutatja, hogy a mintában 
szereplő értelmiségi szakmunkás stb. gyerekek hány százalékának van illetve 
nincs tisztsége, állandó megbízatása. (Itt jegyezzük meg, hogy a vizsgálatban, 
egyaránt szerepeltek mezőgazdasági illetve ipari területek, városi és falusi is
kolák.)

Értelm iségi
(114)

Egyéb szellemi 
(187)

Szakm unkás
(568)

Segédmunkás
(346)

E gyéb
(118)

Vezető tisztségviselő 47 41,22 51 27,27 159 27,99 50 14,45 20 16,94
Nem vezető tisztség- 

viselő 63 55,26 124 66,31 364 64,08 244 70,51 8 8 74,57
Nincs tisztsége 4 3,50 12 6,41 45 7,92 52 15,02 10 8,47

Az első pillantásra szembetűnik, hogy mindegyik társadalmi réteg gyerekei
nek legnagyobb százaléka a középső csoportba, vagyis a nem-vezető tisztség- 
viselők csoportjába tartozik. Ez teljesen természetes, hiszen ilyen tisztség jóval 
több létezik, mint vezető funkció, s a kialakult pedagógiai gyakorlatot tekintve 
az is természetes, hogy ez a csoport nagyobb létszámú, mint a tisztségnélküli 
gyerekek csoportjáé. Az azonban már itt is figyelemre méltó, hogy az értelmiségi 
gyerekeknek alig több mint a fele tartozik ide, a többiekének közel vagy több 
mint kétharmada. Ez a különbség csak fokozódik, ha a két szélső csoport adatait 
vesszük szemügyre. Az értelmiségi tanulók 41%-« vezető, míg az őket követő szak
munkás származású gyerekeknek csak mintegy 28°j0-a, a segédmunkások gyerekei
nek csak 14°/0-a. Itt tehát már vitathatatlanul az értelmiségi gyerekek javára 
billen a mérleg. Ezek után természetes a sorrend a tisztségnélküli tanulók cso
portjában is: az értelmiségi gyerekeknek mindössze három és fél százaléka nincs 
funkcióban, míg a szakmunkás családból származó tanulók 8, a segédmunkások 
15 százalékának nincs állandó megbízatása.

Vajon tisztában vagyunk-e ezzel a helyzettel és következményeivel a nevelő 
munka mindennapi gyakorlatában? Vajon a fizikai dolgozók gyerekeinek prob
lémáiról szólva, gondolkodva feltérképeztük-e a tanulók helyzetét a közösség
ben, azt, hogy hogyan tudtak beilleszkedni, mennyire hasznos és mennyire meg
becsült tagjai osztályuknak? S gondolunk-e arra, hogy a közösségtől kapott 
felelősséggel járó megbízatás visszahathat a gyerek tanulásban való helytállására, 
teljes személyiségfejlődésére is? S folytathatnánk még a kérdéseket, amelyekre 
csak a konkrét esetek elemzése révén tudnánk válaszolni, de abban biztosak 
vagyunk, hogy intenzív, a problémák gyökeréig hatoló közösségi nevelésben e 
kérdéseket megkerülni nem lehet.

*
Elemzésünk következő szempontja: hogyan függ össze a tanulmányi eredmény 

és a tisztségviselés. Ennek az összefüggésnek a vizsgálatára azért került sor, mert 
úgy gondoljuk, hogy a tisztségviselőknek példamutatóknak kell lenniük társaik
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számára, ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy az iskolai élet egyik alapvető 
szférájában, a tanulásban saját képességeiknek megfelelő jó eredményt érjenek 
el. Ugyanakkor magunk is tapasztaljuk, hogy az iskolákban sokszor a tisztség- 
viselők kiválasztásának egyetlen szempontjává válik a tanulmányi eredmény, 
példamutatónak csak azt tartják, aki jó bizonyítványt ért el, függetlenül a 
gyerek képességeitől, s attól, hogy a tisztséggel járó feladatok elvégzésében pél
damutató-e. Kíváncsiak voltunk, hogy ez a helyzet mennyire általános.

Е/. alkalommal pusztán a két szélső csoportot, a vezető tisztségviselők s a tisztségnélküliek 
csoportját hasonlítjuk össze, már csak azért is, mert a nem vezető tisztségviselők száma oly nagy, 
hogy zömükben szükségképpen a középső tanulmányi kategóriába tartoznak. Az összehasonlítás 
elvégzéséhez sajátos metodikai eljárást kellett követnünk: az osztályokat három csoportra bon
tottuk tanulmányi eredményük szerint, s azt néztük meg, hogy a vezető tisztségviselők illetve a 
tisztségnélküli tanulók osztályonként melyik csoportba tartoznak. Ez volt ui. az egyetlen lehet
séges összehasonlítási alap az ország különböző tanulócsoportjai között. Egyfelől azért, mert bár 
mindenütt ugyanazzal az öt jeggyel osztályoznak, de az osztályok között nagy eltérés van asze
rint, hogy a tanulmányi rangsor élén milyen eredményű tanulók állnak. Természetesen több olyan 
osztály szerepelt a mintában, ahol színjelesek vezették a sort, de találkoztunk olyan (tanyai) 
iskolával is, ahol a legjobb tanuló közepes eredményt ért el. Ha az összehasonlítást a tanulmányi 
átlag szerint végeznénk, akkor ezek a gyerekek külön csoportba kerülnének. De az sem bizo
nyult jó megoldásnak, hogy azt nézzük, vajon a tisztségviselők osztályuk legjobban tanuló —  
mondjuk — 10 tagja közé tartoznak-e, hiszen a különböző osztálylétszámok miatt ez a 10 fő 
lehetett az osztály fele-kétharmada, de egynegyede is. így  tehát közös szempontot választottunk 
minden osztály csoportosítására: azt vizsgáltuk, hogy a tisztségviselők illetve tisztségnélküli 
tanulók melyik tanulmányi harmadban találhatók, függetlenül attól, hogy a harmadok tanul
mányi átlag-határai osztályonként eltérnek egymástól.

Vezető tisztségviselő >íincs tisztsége
(327 fő) (123 fő)

I. t a n u lm á n y i  c so p o rt 209 63,91% 7 5,69%
11. ta n u lm á n y i  c so p o rt 91 27,82% 39 31,70%

H l .  ta n u lm á n y i  c so p o rt 27 8,25% 77 62,60%

Az adatok alapján tehát a vezető tisztségviselők közel kétharmada minden 
osztályban a legjobb tanulók közül kerül ki, s csaknem ugyanekkora arányban 
rossz tanulók azok, akiknek nincs tisztsége. Ezek a számok igazolni látszanak 
korábbi feltevésünket, hogy ti. a tisztségviselés vagy a megbízatás megvonásá
nak, elmaradásának döntő szempontja a tanulmányi eredmény. Sőt, az első 
tanulmányi csoport nagy mértékű részesedése alapján joggal tételezhetjük fel, 
hogy — sajnos — az abszolút eredmények, nem pedig az egyéni lehetőségekhez 
viszonyított teljesítmények befolyásolják a tisztségviselő választásokat. (Nehéz 
ui. elképzelni, hogy a második és harmadik csoportba tartozó gyerekek közül 
ilyen kevesen alkalmasak valamilyen vezető funkció ellátására.)

Ugyanakkor, a probléma mégsem ilyen egyszerű, a tanulmányi szempontok 
ilyen egyértelmű, esetenként túlzott előtérbe állításának okai nem egyszerűen 
a hibás pedagógusi szemléletmódban ill. gyakorlatban gyökeredznek. Vélemé
nyünk szerint sokkal mélyebbről fakadnak: a mai iskola struktúrájával, pusztán 
oktató jellegével függnek össze. Addig ugyanis, ameddig a tanulás nemcsak a leg
fontosabb, az alapvető tevékenységi forma, hanem szinte az egyetlen rendszeres 
tevékenységi forma, addig természetes, hogy az értékelés — s ennek nyomán a 
megbízatások — egyetlen vagy legalábbis uralkodó szempontja a tanulásban 
nyújtott teljesítmény. Sőt, az abszolút, a számokkal kifejezett s nem a gyermek
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képességeihez mért teljesítmény, hiszen a gyengébb képességű tanuló közepes 
tanulmányi teljesítménye ellenére valóban csak akkor választható vezető tiszt
ségviselőnek, ha egyéb területen bizonyítja rátermettségét, s azt, hogy a kitűnő 
tanulónál is alkalmasabb egy bizonyos funkciónak az elvégzésére. De hol fejlőd
jenek ki s mutatkozzanak meg ezek az egyéb képességek, adottságok, ha az iskola 
tevékenységi rendszere erre nem, vagy csuk epizodikusán nyújt lehetőséget? 
Ilyen körülmények között természetes, hogy a pedagógusok és a gyerekek sze
mében egyaránt a tanulásnak lesz becsülete, a tisztségviselők megválasztásakor 
minduntalan felbukkanó érvelés („mert szorgalmasan, jól tanul”) nem a gyermeki 
kompromisszum (amint azt sokan hajlandók feltételezni), nem is a tanári sugal- 
mazás eredménye, hanem átérzett, tisztességgel vállalt értékítélet mindkét fél 
részéről.

A tisztségviselők rendszerének és a közösség tanulmányi struktúrájának össze
függése tehát egy szélesebb problémakörhöz juttatott el bennünket: a nevelési 
és oktatási folyamat optimális egységének kialakításához, a szó teljes értelmében 
nevelő iskola megteremtésének szükségességéhez. Ez a gondolat, igény, feladat 
foglalkoztatja a legszélesebb pedagógiai és tudományos közvéleményt hosszú 
ideje. Vizsgálatunk talán újabb adalékkal szolgál annak bizonyításához, hogy 
nem elegendő a nevelési folyamat egyes részleteit, (esetünkben az értékelés mód
jait) megváltoztatni, csakis az egész nevelési szisztéma újraformálásával oldhat
juk meg az iskolára váró feladatokat.

★
A pedagógiában is elterjedt szociometriái vizsgálatok bizonyították, hogy 

milyen nagy jelentősége van egy-egy csoport életében a rokonszenv-ellenszenv 
kapcsolatoknak, a kialakult presztízs-viszonyoknak, rangsoroknak. Ezek gyak
ran nagyobb hatással vannak az egyénre, mint a közösségnek a társadalmi ill. a 
pedagógiai elvárásokat tolmácsoló felnőtt vagy gyermek vezetői. Éppen ezért 
— hatékonyságukat tekintve — nem közömbös, hogy a tisztségviselők milyen 
helyet foglalnak el a közösség informális szerkezetében, mennyire népszerűek. 
Az elemzésnek két útja lehet: megvizsgálhatjuk a tisztségviselők és tisztségnél-
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küliek helyzetét az osztályok szociometriái szerkezetében egyedileg vagy ismét 
megpróbálunk valami általánosabb, a két csoport összehasonlítására alkalmas 
szempontot választani. Az előbbi megoldási mód több és hasznosabb információk
hoz vezethet, ha egy tanulócsoportot vizsgálunk, az utóbbi viszont nagyobb 
minta feldolgozásakor eredményesebb.

A továbbiakban példaként bemutatjuk két azonos évfolyamú általános iskolai 
osztály szociogramját, jelezve a vezető tisztségviselők és a tisztségnélküli tanulók 
helyzetét. Az egyik osztály (1. ábra) vezető tisztségviselői: a 2., 4., illetve a 8., 
10., 11. számú tanulók. Közülük két tanuló leány (az először említettek) hárman 
pedig fiúk. Amint az az ábráról világosan leolvasható, az osztály két nagy al
csoportra tagozódik: a fiúk és lányok társaságára. Mindkettőben egy-egy vezető 
tisztségviselő, — a 4. illetve 8. tanulók — a központi figura, nekik van legtöbb 
kölcsönös kapcsolatuk (9—9) az osztályban. Az ő személyükön keresztül kap
csolódnak egymáshoz az alcsoportok baráti három- illetve négyszögei is. Szere
pük tehát a kollektíva informális szerkezetének, érzelmi kapcsolatainak alaku
lásában is jelentősnek tűnik. Ha nem is ilyen mértékben, de hasonló a helyzete 
a 10. számú tanulónak is a fiúk csoportjában. A 11. számú vezető elsősorban két 
fiú vezető társához kapcsolódik, kapcsolatteremtő-szervező funkciót nemigen 
tölt be. Lényegében ez jellemző a 2. számú leány vezetőre is. Mindez azonban 
csak a kölcsönös kapcsolatok hálózatában elfoglalt helyre vonatkozik, ami még 
nem tükrözi pontosan az osztály népszerűségi rangsorában elfoglalt pozíciót, 
azt, hogy mennyire kedvelik a tisztségviselőt társai. A vezetőkre eső pozitív 
választások száma a következőképpen alakult:

Tanulók azonosítási 
szám a:

K apott pozitív  
szavazatok: Ranghelyek

2. sz. 16 választás 3,5
4. sz. 16 választás 3,5
8. sz. 17 választás 1,5

10. sz. 12 választás 8,5
11. sz. 14 választás 5

Tehát a vezetők rendkívül népszerűek. Feltehetően azonban a 2. és 11. számú 
gyerekek kisebb mértékben viszonozzák társaik feléjük irányuló rokonszenvét, 
ezért kevesebb a kölcsönös kapcsolatuk, mint vezető társaiknak. Az osztályban 
mindössze egy tanulónak, a 23. számú leánynak nem volt tisztsége. Ha a formális 
szerkezet (hivatalos megbízatások rendszere) elemzésében felhasználnánk a 
szociometriában megszokott fogalmakat, azt mondhatnánk, hogy ő a perem
gyerek. Neki egyedül nincs tisztsége, állandó megbízatása az osztályban, nincs 
tehát olyan munkafeladat, amelynek elvégzésében feltétlenül az ő, és csakis az ő 
közreműködésére lenne szükség. De nem így van ez a spontán szerkezetben. 
Három kölcsönös kapcsolata révén szervesen illeszkedik be a leányok szocio
metriái alcsoportjába.

Ugyanebben az iskolában a másik hetedik osztály képe merőben mást mutat. 
(2. ábra) A három vezető tisztségviselő (1. 2. 3. — a három legjobb tanuló) 
közül pusztán a 2. számú leány rendelkezik sok (5) kölcsönös kapcsolattal, de 
ezekkel minddel egy zárt baráti csoport (klikk) tagjaihoz kötődik; vezetői tekin
télyét nem használja fel az egymástól teljesen elszigetelt alcsoportok közötti
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kapcsolatok megteremtésére. Л 3. számú tanuló a fiúk laza szövedékű alcsoport
jának tagja, három kölcsönös kapcsolat fűzi össze cgv négyszöget alkotó szőkébb 
baráti csoporttal, amelynek két másik tagja a tisztségnélküli tanulók közül kerül 
ki. Az 1. számú vezető tisztségviselő pedig a közösség perifériáján helyezkedik el: 
egyetlen kölcsönös kapcsolata sincs, s ez a mérvű elszigeteltség bizonyára be
folyásolja vezetői szerepkörének gyakorlásában is.

□  И

0

®  ©  ®  

2. ábra

Ebben a tanulócsoportban aránylag sok (7) gyereknek nincsen tisztsége. 
Közülük kettő (21. és 24. számú) a peremre szorult, ketten (23. 15.) lazán kap
csolódnak egy-egy társukhoz. Három fiú (19. 9. 13.) egymással láncot alkotva két 
baráti négyes csoportnak tagjai. Helyzetük — az adott osztály szerkezetét te
kintve — kezdőnek mondható.

Itt a pozitív választások alapján képzett rangsor is másként alakul:

Tanulók azonosítási 
szám a :

K apott pozitív 
szavazatok: R anghelyek

1. sz. 8 12
2. sz. 12 6,5
3. sz. 12 6,5

A hét tisztség nélküli tanuló zömében a rangsor vége felé (23. és 24. számú 
gyerek zárja a sort) helyezkedik el, kivételt képez a 13. sz. gyerek, aki 13 pozitív 
szavazatával az 5. helyen áll.

Az osztály szociometriái szerkezetének ilyen típusú elemzése hasznos infor
mációkat nyújthat az osztályfőnöknek a tisztségviselők szociális kapcsolatairól, 
társak közötti helyzetéről. Nem kevésbé tanulságos azonban az sem, ha több 
osztály (esetünkben 46) vezető tisztségviselőinek és tisztségnélküli tanulóinak 
népszerűségét egyszerre vesszük szemügyre.

4 Magyar Pedagógia 49



Itt is élhetünk a tanulmányi eredmények és a tisztségviselői rendszer össze
függésének vizsgálatakor már bemutatott módszerrel: a szociometriái felvétel 
pozitív választásainak alapján képzett népszerűségi rangsort minden osztály
ban harmadoltuk, s azt kerestük, melyik alcsoportba tartoznak a vezető tiszt
ségviselők, s a megbízatás nélküli gyerekek. Pozitív eredmények nyilván azt 
tekinthetjük, ha a fokozott felelősséggel járó megbízatás fokozott népszerűséggel 
is jár együtt. Szándékosan fogalmaztunk ilyen óvatosan, mert jól tudjuk, hogy 
nem mindig könnyű az iskolai követelményeket helyesen és következetesen, a 
társakkal szemben is képviselő tisztségviselőt megvédeni az ellenszenv olykor 
felcsapó hullámaitól, sőt annyira népszerűvé is tenni, hogy munkája ne maradjon 
teljesen hatástalan.

Vizsgálati osztályainkban a következőképpen alakult a megbízottak népszerű
sége:

Vezető tisztségviselő Nincs tisztsége
(327 fő) (123 fő)

I. népszerűségi csoport 190 58,10% 24 19,51%
II. népszerűségi csoport 93 28,44% 40 32,52%

III. népszerűségi csoport 44 13,45% 59 47,96%

Megnyugtatónak látszik tehát a mintában a formális és informális szerkezet 
kapcsolata: a vezető tisztségviselők közel 60%-a csoportjuk népszerű tanulói 
közé tartoznak, „hivatali” tekintélyük, hatékonyságuk megsokszorozódik ked
vező szociális kapcsolataik révén. Kisebb mértékű az összefüggés, de az esetek
nek így is közel felében népszerűtlenek a tisztségnélküli tanulók.

Bizonyos értelemben szintén a közösség szerkezetében elfoglalt helyét vizsgál
tuk a vezető tisztségviselőknek s a tisztségnélkülieknek, amikor arra kerestünk 
választ, mennyire tartják őket a társak jó közösségi gyerekeknek. A felmérés során 
minden osztályban megkérdeztük, hogy ki a jó közösségi gyerek általában, és 
kik azok az osztálytársak közül. Az egy-egy gyermekre jutó szavazatokat össze
sítettük, s ennek alapján is sorba állítottuk a tanulókat. Azt tapasztaltuk, hogy 
a vezető tisztségviselők mindegyik osztály közvéleménye szerint a legjobb közös- 
ségi gyerekek közé tartoznak, a lisztségnélküliek zöme viszont a legkevesebb 
szavazatot kapott tanulók csoportjába tartozik.

K ollektív rangsor Vezető tisztségviselő 
327 fő)

Nincs tisztsége 
(127 fő)

I. csoport 218 6 6 ,6 6 % 5 4,06%
il. csoport 69 21,10% 38 30,89%

in . csoport 40 12,23« „ 80 65,04%

Ezeket a számokat mindenképpen jó eredménynek tarthatjuk. Azt jelzik 
ugyanis, hogy a tanulók nagy többsége számára a társak kollektivitásának meg
ítélésében fontos szempont a közösségtől kapott megbízatás, illetve az azzal járó 
munka. Természetesen kár lenne azzal áltatnunk magunkat, hogy ezek az adatok 
azt is jelzik, hogy a tisztségviselők mindenütt valóban jól dolgoznak, s munkájuk 
alapján tartják őket jó közösségi gyereknek. Tapasztalataink szerint sokkal
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valószínűbb, hogy maga a funkció váltja ki ezt az értékelést, s kissé formálisan ez 
sugárzik át viselőjére. Ezt támasztják alá a tanulók indoklásai is. Л magyaráza
tok között, hogy ki miért jó közösségi gyerek, ugyanis kevés funkció-specifikus 
megállapítás van. Sem direkten — tehát „azért jó közösségi gyerek, mert meg
bízatását így és így látja el” — sem indirekt módon — az illető tisztségviselő 
legfontosabb feladatára utalva — nem elemzik a tisztségviselők tevékenységét. 
Jobbára általános megfogalmazásokkal találkozunk: segíti társait, rendes slb. 
Ez már ismét egy szélesebb problémakört érint: az ilyen típusú kritériumok nem 
csupán a tisztségviselők csoportját nem jellemzik elég pregnánsan, hanem a 
szocialista közösség tagjait sem, legyenek azok akár tisztségviselők, akár nem. 
Közösségi nevelésünk egyik gyengeségének tartjuk, hogy gyakran és sok helyen 
megragad az egymás iránti humanista szokások kialakításának szintjén. Anélkül, 
hogy ezek jelentőségét az emberi kapcsolatokban lebecsülnénk, egy differenciál
tabb szemléletmódot igényelnénk, amely csakis gazdag tevékenységű, csakis 
erre a társadalmi rendszerre jellemző eszmeiségű közösségi életnek lehet ered
ménye.

Végül egy attitűd-vizsgálatról számolunk be. Ennek célkitűzése — mint már 
említettük — az volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan viszonyulnak a tanulók a 
közösséghez, milyen a kollektíva iránti értékelő jellegű értelmi, érzelmi beállí
tódásuk.

A beállítódás mérésére a pszichológiából ismert attitűd-skálák egyik változatát, az ón. T.ikert- 
típtisú skálát használtuk fel. Ez nagyszámú pozitív és negatív ért ékelő megállapítást tartalmaz 
az attitűd-tárggyal összefüggésben, s amelyekkel kapcsolat ban a vizsgálati személynek ötfokozatú 
skálán kell jeleznie egyetértésnek mértékét. Az egyes skálafokok meghatározott pontértékhez 
köthetők, ennek alapján kiszámíthatjuk a válaszoló személyre jellemző összesített pontértéket. 
Kz utóbbiak nem önmagukban, hanem a vizsgált populációm belüli összehasonlításban értel
mezhetők. Az általunk kidolgozott skála 38 pozitív illetve negatív megállapítást tartalmazott: 
(Pl.: „Ahhoz, hogy osztályunk jó közösség legyen, segítenünk kell a többi osztályt is.” vagy „Az 
osztályfőnöki órákon és rajgyűléseken üres időtöltés a megbeszélés és vita.”) Ezen kívül azonban 
10 olyan megállapítást is, amelyek formailag pozitívan értékelték — sőt, túlértékelték — a közös- 
séget, de annyira általánosak voltak, hogy valójában üres frázisokká váltak. (Pl.: „Semmi titkom 
nem lehet egyetlen osztálytársain előtt sem.”) Ezeket a megállapításokat „túlzó” itemeknek 
neveztük, s pontszámúkat külön kezeltük. A skála adatait feldolgoztuk az egyének szintjén, az 
osztályokra bontva s az egész populációt tekintve is. Mostani témánk szempontjából! az utóbbi 
érdekes: lehetővé teszi, hogy különböző alcsoportok (esetünkben a tisztségviselők, tisztségnél
küliek) közösségi beállítódását összehasonlítsuk.

.Nézzük először a pozitív és negatív itemekre adott válaszokul ! A megállapí
tásokkal való egyetértés kifejezésére 5 skálafok volt adott. A skála segítségével 
a válaszokat a pozitív itemek elfogadásának, illette a közösséget valamilyen 
vonatkozásban negatívan értékelő megállapítások elvetésének mértéke szerint 
pontoztuk. A maximális pontszám 190 lehetett.

A táblázatban külön részletezzük a vezető tisztségviselők, ezen belül a csapat
tisztséggel rendelkezők pontszámait, valamint a nem-vezető tisztségeket betöl
tők s természetesen a tisztségnélküliek adatait.
A pozitív és negatív itemek összegzett pontértéke átlagosan

Tisztségviselők csoportja 137,48 pont
Vezető tisztségviselők 

Csapat-t iszt ségviselők 
Nem-\ ezető t isztségviselők
Tisztségnélküliek csoportja

145,83 pont 
146,57 pont 
134,36 pont
129,29 pont
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Megállapíthatjuk tehát, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen állandó felelős 
megbízatást kaptak a közösségtől, pozitívabban viszonyulnak hozzá. Számukra 
természetesebben, elfogadhatóbban hangzanak a kedvező értékelést tartalmazó 
mondatok, s világosabban ismerik fel, egyértelműbben utasítják el a negatív 
megállapításokat, mint a tisztségnélküli tanulók. A közösséggel való azonosulás 
mértéke azonban nem egyenlő a vezető funkciójú és a nem-vezető tisztséget 
betöltő gyerekeknél. A vezetők összegzett pontértéke átlagosan 11,5 ponttal 
magasabb, mint a kevésbé fontos tisztségviselőké. Egyébként itt mutatkozik a 
legnagyobb pontkülönbség az alcsoportok között. Úgy tűnik, az, hogy valaki 
vezető tisztségü-e vagy sem, jobban befolyásolja a közösséghez való viszonyulását, 
mint az, hogy van-e valamilyen tisztsége vagy nincs. (Ez utóbbi esetben a pont
értékek különbsége 8,19.) Ez mindenképpen megfontolásra késztető adalék. 
Természetesen, örülnünk kell a vezető tisztségviselők pozitív viszonyulásáról 
tanúskodó számoknak. Feltételezzük, hogy a vezetők pozitív viszonyulása szoro
san összefügg helyzetükkel, jól érzik magukat, láthatják munkájuk közvetlen 
hasznát, egyszóval gazdaként élnek a közösségben. Mindez kevésbé mondható 
el az egyéb tisztségű gyerekek nagy tömegéről, pedig az ő esetükben is az a célunk, 
hogy a közösséghez ragaszkodó, annak érdekeiért síkra szálló kollektív embereket 
formáljunk belőlük.

Akár abból indulunk ki, hogy a csapatközösség tisztségviselői a legmagasabb 
szinten irányítják, szervezik a közösség életét, akár a vezetői funkció és a beállí
tódás közti összefüggésből, mindenképpen azt várjuk, hogy a csapattisztségvise
lők pontszáma legyen a legmagasabb. Vizsgálatunk adatai e várakozásunkban
— ha nem is nagyon nagy mértékben — de megerősítettek: a csapattisztség
viselők pontértéke 146,57 volt, s ez valamivel magasabb, mint a vezető tisztség- 
viselők csoportjáé. A végső sorrend tehát a várakozásnak megfelelően alakul: 
tisztségnélküliek — nem-vezető tisztségviselők — vezető tisztségviselők — 
csapattisztségviselők.

Lényegében ugyanezt a képet kapjuk akkor is, ha a korábban említett ún. 
túlzó itemek eredményeit hasonlítjuk össze. Ebben az esetben természetesen 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy a formailag pozitív megállapításokat mennyire 
kezelik kritikusan a tanulók, vagyis mennyire utasítják el, illetve mennyire 
fejezik ki kétségeiket, fenntartásaikat a megállapításokkal kapcsolatban. (A pon
tozást technikailag úgy oldottuk meg, mint a pozitív itemek esetében: a teljes 
egyetértés 5 pontot jelentett, így a maximum 50. Itt azonban jó eredménynek
— kritikus, megfontolt viszonyulásnak — a maximumtól minél nagyobb távol
ságot tartottuk.)

A túlzó itemek összegzett pontértéke átlagosan
Tisztségviselők csoportja
Vezető tisztségviselők 

Csapattisztségviselők 
Nem-vezető tisztségviselők
Tisztségnélküliek csoportja

33,51 pont
31,74 pont 
31,54 pont 
34,16 pont
35,37 pont

A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy az alcsoportok közötti sor
rend ugyanaz, mint a pozitív és negatív itemek esetében: legkritikusabbak 
a csapattisztségviselők, de szinte elhanyagolható különbséggel (0,20 ponttal) 
kerül második helyre a vezető tisztségviselők csoportja. Ismét a legnagyobb
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különbség mutatkozik a vezető és a nem-vezető tisztségviselők között, s a sort 
a tisztségnélküliek csoportja zárja.

Beállítva a tisztségviselőket a közösség tagozódásának és kapcsolatainak rend
szerébe, empirikus vizsgálatunk során arra az eredményre jutottunk, hogy a 
leányok, az értelmiségi származásúak, a jobb tanulók, a népszerűbb gyerekek, 
s azok, akiket társaik jó közösségi embereknek tartanak „túl vannak reprezentál
va” a tisztségviselők között. Tehát a mintában található részarányuknál nagyobb 
számban töltenek be — különösen vezető — tisztségeket. Figyelemre méltó a 
vezető és a nem-vezető tisztségek között rendszeresen mutatkozó statisztikai 
különbség, ami pedagógiai szempontból azt a következtetést engedi meg, hogy 
iskoláinkban elsősorban azok a tisztségek nevelő értékűek, amelyekben a tanu
lóknak valóban adódnak tennivalói, amelyekben vezetőként kezdeményezhet
nek, dönthetnek, értékelhetik társaik munkáját. A két tényező, a szerepkör 
tartalmassága, világos meghatározottsága, illetőleg vezetői, a társak közül ki
emelő jellege a jelen helyzetben nem válik szét. Messzemenő pedagógiai és 
szociálpszichológiai konzekvenciái lennének annak, ha pontosan meg tudnánk 
állapítani, hogy a kollektivista attitűdben mutatkozó különbségek melyik ténye
zőnek milyen mértékben tulajdoníthatók. Annyit azonban jelen eredményeink
ből is kiolvashatunk, hogy — amint ezt már a bevezető mondatokban más oldal
ról is indokolni próbáltuk — a tisztségek számának szaporításával korántsincs 
egyenes arányban a tisztségviselés pedagógiai értéke.

A tisztségek számán túlmenően az 1333 főn végzett vizsgálatnak a tisztség- 
viselők összetételére vonatkozó, s fent jellemzett eredményei szintén kínálhatnak 
pedagógiai tanulságokat. Ezek levonásához azonban nem elegendő arra figyelni, 
hogy bizonyos rétegek bizonyos aspektusból részarányuknál nagyobb mértékben 
vannak képviselve a tisztségviselők körében. Fontos, hogy számoljunk ezeknek 
az aránytalanságoknak a kihatásaival, a belőlük fakadó esetleg nem kívánatos 
fejleményekkel. Az igazi alkotó pedagógiai feladat azonban a helyzettel való 
szembenézés után a helyes irányba történő változtatás igényében jelentkezik. 
Ehhez viszont még többet kell tudnunk a tisztségviselők megoszlását jelenleg 
meghatározó tényezők összefüggéséről, érvényesülésük mechanizmusáról.
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SZEXDE OTTO

AZ I S K O L Á S K O R  E L Ő T T I  N E V E L É S  
P R O B L É M Á I  ÉS M E G O L D Á S I  K Í S É R L E T E I

„Csak rá kell nézni a gyerekre, s máris látható, hogy sokkal több életlehetőség 
van benne, mint amennyi megvalósulást nyer” — írja Yigotszkij.1

Az oktatás-nevelés hatékonyságának egyik fontos tényezője az optimális idő
szak helyes megválasztása. Köztudomású, hogy önmagukban helyes, célszerű 
pedagógiai eljárások is eredményteleneknek vagy nem kielégítőeknek mutatkoz
hatnak, ha azok a gyermekeket nem abban az időben érik, amikor arra leginkább 
fogékonyak. ,,A fejlődéslélektan megállapítása szerint vannak a gyermekeknek 
olyan tulajdonságaik, képességeik, amelyeknek kialakítása meghatározott fej
lettségi fokon a legeredményesebb, s ha ezt akkor elmulaszt juk, az így keletkezett 
«nevelési deficit» pótlása nehezen, vagy egyáltalán nem lehetséges.’"1 2 Az időpont 
kiválasztása tehát egy-egy oktatási-nevelési feladatra akkor optimális, ha egybe
esik a gyermeknek az adott tevékenységformára való maximális fogékonyságá
nak periódusával. Ez egyik biztosítéka annak is, hogy a gyermek nem passzív 
tűrője, legjobb esetben befogadója a ráirányuló pedagógiai eljárásnak, hanem 
saját aktivitásával annak legszemélyesebb résztvevője, ami pedig minden okta
tási-nevelési tevékenység eredményességének alapja. Amint azt Kelemen 
László pregnánsan megfogalmazta: ,.A legmagasabbrendű válasz egy pedagógiai 
hatásra az, ha az illető belső indításból és meggyőződésből működik együtt a 
pszichés hatással. Ezt a belső aktivitásból fakadó együttműködést akarjuk a 
pedagógiai ráhatással elérni. Pszichológiai szempontból minden nevelői törekvés
nek ez a célja. Ez a belső indítású együttműködés alakul át ezután önnevelésbe, 
ami végső fokon a nevelési folyamat betetőzése és célja.”3

Nem véletlen tehát, hogy a fiziológia, a pszichológia és a pedagógia hosszú 
évtizedek óta behatóan foglalkozik az egyes életkorokra jellemző sajátosságok 
kutatásával és megállapításával. Mindezekből a vizsgálatokból igen sok adat áll 
rendelkezésre és a legutóbbi évtizedig úgy látszott, hogy az életkori sajátosságok 
jellemzői — legalábbis nagy vonalakban — világosan kirajzolódtak és így azokat 
a pedagógiai cél- és eszközrendszer tervezéséhez eléggé megbízhatóan fel lehet - 
használni.

Legelőször talán a sporttevékenység területén derült ki. hogy annak számos fajtájában lénye
gesen korábban meg lehet kezdeni a rendszeres oktatást, mint eddig merték. Ezek közül a leg
látványosabb a japánok kezdeményezése volt. a 3—4 évesek úszás-oktatásában, amelyet hasonló 
látványossággal követett az ugyancsak japán Su z u k i  hegedűoktatási módszere az óvodáskor

1 L. Vigotszkij: Művészetpszichológia. Bp. 1968. 399.
2 Horváth Lajos, Juhász Ferenc, Pataki Ferenc: A kommunista nevelés folyamata és alapelvei. 

A „Neveléselmélet” (szerk. Nagy Sándor és Horváth Lajos) c. kötetben. Bp. 1965. 115.
3 Kelemen László: A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Bp. 1967. 69.
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Imii. E kezdeményeaések azért érdekesek, mert nem korlátozódnak egyes zseniális” gyerekekre, 
hanem majdnem tömegméretekben voltak képesek eddig 3—4 éves korban megtnnulhatutlannak 
hitt bonyolult mozgásformákat elsajátíttatni. Azt hihetnénk, hogy ez valami japán „faji sajá
tosság”, de a módszerek az USA-ban amerikai gyerekekkel is beváltak, sőt az európai gyerekek 
sem maradtak el fogékonyságban. Különösen feltűnőek a hangszeroktatás eredményei, mert 
azok egyrészt a sportmozgások nagy részénél lényegesen finomabb mozgásformákat, másrészt 
bonyolultabb gondolkodási, akarati tevékenységet és fejlettebb, ugyanakkor már szabályok 
között működő érzelmi kifejezőkészséget igényelnek, mint amilyent eddig ebben az életkorban 
elképzelhetőnek tartottak. Az l ’SA-ban a 3—5 évesek hegedű-oktatásának a „Talent Education 
Program” keretében kidolgozott változatát Kendall készítette el 1961-ben.4 5 Az NSZK-ban 
ennek a módszernek az alapján több zeneiskolában megkezdődött az óvodáskorúak rendszeres 
hegedűoktatása (pl. Würzburgban). az 1971— 72. tanévben pedig Ausztriában a grazi zene
iskolában is. Az NSZK-ban ezzel szinte párhuzamosan a Zeneiskolák Szövetsége modell-prog- 
ramot dolgozott ki általában a 4—6 évesek zenei nevelésére, amely hangszeres eiőgyakorlatoka t 
is magában foglal. A programot 1968-ban kb. I 000, 1969-ben 47 zeneiskolában kb. 2700 gyermek 
részvételével eredményesen kipróbálták. Információk szerint az NDK-ban Drezdában is évek 
óta rendszeresen folyik tehetségesnek minősített óvodáskorúak hegedűoktatása. Mindezzel egy 
időben a Szovjetunióban a kisiskolásokkal végzett pedagógiai kísérletek eredményei azt jelezték 
hogy a 7— 12 évesek is minőségileg többre képesek az iskolai tanulmányokban, mint eddig gon 
dúlták, ( Elhonyur- Zíio/.'ov6 7) sőt Kelemen a magyar gyerekeknél is hasonló jelenséget tapasztalt.

Úgy tűnik tehát, hogy az életkori sajátosságok időrendje megingott, a gyermekek 
teljesítőképességére vonatkozó eddigi felosztások helyessége kérdésessé vált. 
Vajon mi lehet mindennek az oka? Kiindulásul idézzük fel Pataki Ferenc definí
cióját: „az életkori sajátosság komplex fogalom”, amit lényegében három 
tényező együttes hatása alakít ki 1. a biológiai érés; 2. a pszichikus fejlődés;
3. a társadalmi környezet.8

A második világháború óta elteli több mint negyedszázad alatt mindazokban 
az országokban, ahol béke van, az életszínvonal és a technikai fejlettség jelentő
sen emelkedett. A jobb táplálkozás és élei körülmények folytán az új nemzedék 
testi fejlődése meggyorsult, ami mind a testméretek növekedésében, mind a 
nemi érés korábbi megindulásában ma már világszerte kimutatható. A társadalom 
jobb anyagi körülményei a gyermekek kultúráltabb környezetét is biztosították, 
mert a rádió, televízió tömeges elterjedése részint a szülők tájékozottságát, 
műveltségét emelte, részint maga a gyermek is már óvodáskorától kezdve eddig 
nem ismert széles skálájú ismeretanyagot szerezhetett meg. Justné Kéry Hedvig 
például kimutatta az óvodáskorúak gondolkodási sajátosságaival kapcsolatban, 
hogy a gyermekek már az iskolai tanítás előtt több olyan fizikai törvényszerűséget 
felismernek, amelyet az általános iskolai tanterv nem hasznosít, és mint írja 
„ha tovább kutatnánk, még több területen leszögezhetnénk, hogy milyen sok 
ismeretük van a természet világáról.”9 Ugyanezt állapítja meg Kl k o n y in  és 
D a v id o v  is: ,, . . . már a nagycsoportos (sőt talán a középső csoportos) korban is 
a szakaszos fogalomalkotás sokkal nagyobb lehetőségeket nyújt, mint előzőleg 
gondolták.”10 Aligha kételkedhetünk tehát abban, hogy a mai á—5 éves gyér

4 J. Kendall: Listen and Play. Summ y-Birchard Co., Evanston, 1961.
5 I). Elkonyin: Az alsó tagozati oktatás elméletéről. ,.Az új iskolának új didaktikát” (A peda

gógia időszerű kérdései külföldön) c. kötetben. Bp. 1964. 23.
6 L. Zankov: Az oktatás didaktikai alapjai. Uo. 23.
7 Kelemen i. m. 245.
8 Pataki Ferenc: A gyermek és a pedagógus a nevelési folyamatban. „Neveléselmélet” id. 

kiadás, 94.
9 3nstné Kéry Hedvig: Az óvodás korú gyermekek gondolkodási sajátosságai. Bp. 1968. 8 5
10 I). Elkonyin, V. Davidov : Életkor és ismeretszerzés. Bp. 1972. 53.
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mekek pszichikus fejlettsége messze meghaladja a 20—30 év előtti hasonló élol- 
korúakét. A mikrokörnyezet általánosnak mondható színvonal emelkedésének 
pozitív hatásához természetesen a modern társadalmak oktatási-nevelési erő
feszítései is jelentősen hozzájárulnak: úgyszólván minden ország erejéhez mérten 
dolgozik a nevelés és oktatás szervezeti, tartalmi, módszerbeli tökéletesítésén.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az acceleráció is komplex jelenség, amely 
a fenti körülmények együttes hatásának a következménye. Legelőször a testi 
fejlődés ütemének gyorsulását vették észre, majd a pszichikus funkciók közül 
azokat, amelyek egy-egy speciális képesség korai és viszonylag nagy számú 
gyereknél való jelentkezésével felhívták magukra a figyelmet. Mivel mind a 
sporttevékenységben, mind a hangszeres játékban meglepő szenzomotoros fej
lettség jelentkezett — a hozzájuk tartozó koncentrációs, akarati, érzelmi, tehát 
pszichikus képességekkel — szükségesnek látszott az összes, iskola előtti életkor
kategóriák teljesítőképességének felülvizsgálata. így a nevelés és oktatás új 
területe és lehetősége látszott megnyílni, amit a német nyelvterületen „Früher
ziehung”-пак neveznek. Ez nem egyszerűen az óvodai nevelés valamilyen típusa, 
hanem új nevelési-oktatási cél és eszközrendszer lenne. Azért csak lenne, mert 
a pszichológia és a pedagógia ismét későn ébredt fel, akkor, amikor már „az élő 
szervezet és a környezet” szinte teljesen kialakította új egyensúlyát egy maga
sabb szinten. Méltán írja E w e b t : ,, . . . még a népszerű irodalomban is majd 
20 éve van szó a testi és szellemi accelerációról — mégpedig teljesen egyoldalúan 
csak a pubertásra vonatkoztatva — anélkül, hogy levontuk volna azt a kézen
fekvő végkövetkeztetést, hogy ezt az accelerációt megfelelően «accelerált» tanu
lási lehetőségekkel kielégítsük.”11 Ezért állhatott elő az a helyzet, hogy most, 
amikor már a céloknak és eszközöknek is legalább féligkész állapotban kellene 
lenniök, még csak a lehetőségek elméleti és kísérleti felmérése, szervezett kuta
tásának megindítása történik meg néhány országban, így az NSZK-ban is.

A „Früherziehung” pszichológiai-pedagógiai megalapozásának fő problémáját 
az eddig elmondottak szerint sommásan így fogalmazhatnánk meg: felismerve, 
hogy az acceleráció folytán a gyermekek teljesítőképessége és így belső igénye is 
bizonyos bonyolultabb tevékenységformákra már az óvodáskorban megnöve
kedett, milyen mértékben kell, de ugyanakkor milyen mértékben szabad az iskoláskor 
előtti gyermekeket ezek megtanítására igénybe aenni? A kérdés szorosan kapcsolódik 
a tanulás-tanítás problémájához.

Ebben a vonatkozásban — függetlenül a tanulás fogalmának világszerte sokféle értelmezésétől 
—meggondolandók ugyancsak E w e b t  megállapításai és célkitűzései.11 12 Mindenekelőtt Bloom13 
vizsgálataira hivatkozva kimutatja, hogy ha a 17 évesek intelligencia-teljesítményének szintjét 
vesszük alapul, akkor abból az első négy életév alatti fejlődésre ugyanannyi esik, mint a másik 
13 évre. „Ilymódon azokat a különböző tehetségszinteket és irányokat, amelyek az iskoláskor 
alatt manifesztálódnak legnagyobb részben az egyének «tanulási életrajza» produktumának kell 
tekinteni, mégpedig úgy, hogy mind a nevelésre kedvező, mind a nevelésre kedvezőtlen befolyá
sok időbeni gyors kapacitás növekedésének — tehát már a korai gyermekkorban — különösen 
kifejezett jelei vannak.” Mindebből következik — folytatja — hogy „az egyén és a környezet 
kölcsönhatását már a korai gyermekkorban a tanulási folyamat szempontjai szerint kell nézni, 
ahol mi a szokásos definíciókat (pl. Hilgabd 1956) követve tanulási folyamatok alatt olyanokat

11 0. Ewert: Vorschulische Erziehung in der psychologischen Diskussion. Musikalischer Beginn 
in Kindergarten und Vorschule. Kassel, 1970. 14.

12 Uo. 12—13.
13 B. S. Bloom: Stability and change in human characteristics. New York, 1964. Idézi Ewert 

i. m. 12.
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értünk, amelyeknél viselkedésmódok keletkeznek, vagy megváltoznak, amikor az egyén egy 
adott szituációra reagál. Az a sokat vitatott kérdés, hogy tételezzünk-e fel a gyermekről ebben az 
életkorban tanulási folyamatokat, hogy tanulásra buzdítsuk-e vagy éppen eilenkezőleg minden 
tanulást elhalásszunk és a gyermeknek csak egy menedékhelyet rendezzünk be a létezésre és a 
növekedésre, így látszatproblémaként lepleződik le. A kérdés helyes feltevése így hangzik: 
«Szembesítsük-e a gyermekeket megtervezett tanulási szituációkkal és ha igen, akkor milyené к kel, 
milyen gyakran és milyen tanulási segítséggel, vagy pedig a beiskolázásig csak megtervezés nélküli 
tanulási szituációkat teremtsünk?» Az ugyanis, hogy a gyermekeket általában szembesíteni kell 
tanulási szituációkkal, olyan tény, ami fölött nincs vita. Azt a kérdést azonban, hogy a kisgyer
meket előre megtervezett tanulási szituációkkal szembesítsük-e vagy sem, nem lehet kate
gorikus igennel, vagy nemmel megválaszolni.” Véleménye szerint: ,,. . . megtervezett tanulási 
szituációk bevezetése ott elkerülhetetlen, ahol a gyermek akadályoztatva van spontán tanulási 
szituációkat keresni . . . ahol tehát a serkentő tanulási szituációkban kicsiny a választék.”

Azért idéztük Ewert nézeteit kissé bővebben — és még vissza is térünk rá
juk — mert jól tükrözik egyrészt az iskoláskor előtti nevelésnek az accelerációból 
adódó új feladatait, másrészt az NSZK viszonylagos lemaradását az óvodai 
oktatás-nevelés területén mind pedagógiai, mind szervezeti szempontból. Ewert 
olyan kérdésekkel harcol vitatkozva 1970-ben, amelyeket a szocialista pedagógia 
nemcsak elméletileg oldott már meg, hanem ami már az óvodai nevelés gyakor
latában is megvalósult. ,,A szocialista pedagógia számára az óvodás gyermek 
több irányú oktatásának követelése szükségszerűen következik világnézeti meg
alapozottságából. A dialektikus materialista szemlélet értelmében a tudat gazda
godását csak a külső, anyagi világ jelenséggazdagságának megismerése biztosít
hatja.”14 Vagy ahogyan ezt Az óvodai nevelés programja mint elérendő célt meg
fogalmazza: ,, . . . ismereteik, készségeik, értelmi és cselekvőképességük, akarati 
tulajdonságaik fejlettsége tegye lehetővé számukra a feladatok önálló meg
oldását és végrehajtását, a majdani iskolai tanulást; igényeljék az esztétikai 
vonatkozású tevékenységet, az esztétikus környezetet; örüljenek a szépnek, 
az eredményes tevékenységnek.”15 E célok megvalósítását az állami óvodákban 
a kötelező foglalkozások rendje biztosítja, mégpedig olymódon, hogy az oktatás 
már az óvodában is az ismeretek, jártasságok és készségek rendszerének tervszerű 
kialakítása legyen.16

Hasonlóképp lezártnak tekinthető nálunk az a polémia, amit Ewert a gyer
mekeknek a túlzott megterhelésétől való félelem ellen folytat. „A gyermek fel
vevő és megértőképességét annál kevésbé szabad lebecsülni, mert éppen az sor
vasztja el, ha nem kap annyi új anyagot, amennyit a jól kezelt gyermek megis
merésre éhes, élénken működő szellemi élete igényel.”17 Számunkra azonban 
megnyugtató lehet, hogy Ewert nagy gyermekanyag-tapasztalatai alapján le
szögezi, hogy a gyermekek ilyenirányú károsodására semmiféle bizonyíték nincs, 
majd ugyancsak rámutat arra, hogy a jól adagolt tanulási terhelés inkább fej
lesztő hatású, tehát elmaradása károsítja, fékezi a gyermek fejlődését.

Nálunk sem tekinthető azonban lezártnak az a kérdés, hogy kellőképpen k i
használj uk-e az oktatási célok és feladatok kitűzésénél az acceleráció adta lehetőségeke 
az iskoláskor előtti nevelésben. Természetesen nem arról van szó, hogy általában 11

11 Bakonyi Pál, Fölclesi Klára, Hermann Alice: Pedagógia az óvónőképző intézetek számára. 
Bp. 1967. 194.

16 Az óvodai nevelés programja. Bp. 1971. 10.
16 Bakonyi, Földesi, Hermann i. m. 198.
” Uo. 1Ó2.
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az eddig iskolai életkorúakra kitűzött feladatokat próbáljuk meg az óvodában 
megvalósítani, de felmerül a kérdés, bogy vajon nem lehetne-e olyan speciális 
képességek tervszerű felkutatását és az eddiginél magasabb szintre fejlesztését 
kitűzni, amelyek már a 3—6 éves gyermekeknél feltűnnek, és a fejlesztés óvodai, 
játékos módszerekkel megoldható. Általános pedagógiai vonatkozásban nem 
támaszkodhatunk a fejlődéslélektan régebbi életkor beosztására, hanem részint 
a szakirodalom ,,up to date” adataira, részint új felmérésekre építve kell az elér
hetőnek látszó célokat kitűzni.

A zenei képességek fejlődése ebből a szempontból jó modellnek tűnik. A zenei 
képesség köztudomásúan egyike az igen korán és jól felismerhető képességeknek. 
A zenei képességek ezért már eddig is előkelő helyet foglaltak el általában a gyer
mekek képességeinek, a gyermeki személyiségeknek megismerését célzó kutatá
sokban és így e témában viszonylag nagyszámú nemzetközi adat áll rendelke
zésre Ewert szerint 1900-tól 1968-ig kb. 200 munka látott napvilágot a korai 
gyei mukkor zenei képességeiről, amelyek között találunk többé-kevésbé véletlen 
megfigyelésen és esettanulmányon alapulóktól kezdve egészen 10—70 kísérleti 
személlyel végzett kutatásokig mindenféle közleményt.18 Ezekből természetesen 
számos egymásnak ellentmondó eredményt, megállapítást olvashatunk. így 
például Kleinen szerint a harmonikus hallás képessége inkább a tanítási mód
szerek függvénye, semmint az életkoré, vagy az érésé, és így elhatárolja magát 
többek (pi. Rupp, Belajev-Exemplarski, Révész, Kube, Mogg stb.) nézetétől, 
akik a gyermekeket legalábbis a 6. életévig érzéketlennek tartják a harmóniák
ra.19 KleinenIicz hasonló nézetet vall Michel is, aki ezt írja: „Egyértelműen 
biztos, hogy az iskola előtti életkor végén már létezik harmonikus hallási képes
ség, amelynek színvonala lényegesen függ a gyermek addig végzett zenei tevé
kenységének terjedelmétől, intenzitásától és fajtájától.”20 Michel egyidejűleg 
joggal bírálja a végzett kísérletek metodikáját is, és egzaktabb vizsgálatok alap
ján szükségesnek tartja a harmonikus hallás első megjelenésének megállapítását 
és gyors kifejlesztése lehetőségeinek kikutatását.

Amint látható, az eddigi kutatások adatai relatív nagy számuk ellenére sem 
állják ki mindig a tudományos elemzés próbáját, amint arra Kötter is rámutat.21 
Ennek több oka van: 1. a vizsgálatok egy részében pedagógusok és pszichológusok 
saját gyermekeik zenei képességeit kutatták, gyermekek nagyobb csoportjaival 
végzett kísérletek száma viszonylag kevés; 2. mivel az óvodáskorúak szóbeli 
kifejezőképessége nem eléggé differenciált, a vizsgálatok főleg a melódia és ritmus 
észlelés képességére vonatkoztak; 3. a módszerek sokfélesége, statisztikai elem
zésük hiánya megnehezíti az eredmények összehasonlítását és általánosítások 
levonását: 4. a közkézen forgó adatok nagy része 20—40 évnél régebbi, és így 
a belőlük levont következtetések csak fenntartásokkal alkalmazhatók a mai 
gyermekekre.

Annak, hogy a gyermekek zenei képességének életkori sajátosságaira vonatkozó elavult néze
tek még ma is tarthatják magukat, nem ritkán a tudománytalan tekintélyi elv eluralkodása az 
oka, amely a végzett vizsgálatok értékének figyelembevétele nélkül hivatkozik ,,nagy nevekre’,

18 O. Ewert: Musikalische Fähigkeiten in der frühen Kindheit. Forschung in der Musiker 
ziehung. Mainz. 1970. 20.

19 G. Kleinen: Zur Entwicklung des harmonischen Hörens beim Kinde. Musik und Bildung. 
Mainz 1970. 3.

20 P. Michel : Psychologische Grundlagen der Musikerziehung. Leipzig, 1968. 102.
21 E. Kiitter: Musikalische Anlagen des kleinen Kindes. Zum Stand der Forschung. Musikali

scher Beginn in Kindergarten und Vorschule. Kassel, 1970. 32.
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•'S fogadja ol azok megállapításait. Méltán írja Meyer-Denkmann : ,,lla  a zeneoktatás nein akarja 
jelentőségét és aktív befolyását a korra elveszíteni, akkor el kell fordulnia a tekintélyek befolyása 
révén inegülepedett normáktól, példaképektől és értékelésektől unnak a javára, amit a jelenlegi 
zenei és pedagógiai szakismeretek és a belőlük fakadó, megfelelő tevékenység lehetőségei nyúj
tanak.”22

Nem kis részben az elavult nézetek következménye, bogy a zenepszichológia 
és a zenepedagógia mint tudomány lemaradt az élettől és ahelyett, hogy tudo
mányos előrelátásával utat tudna mutatni a gyakorlatnak, utóbbi után kullog 
azt próbálva elemezni, hogy miképp is lehetett az eddigi gyakorlat eredményeit 
elérni. Ez részben még olyan átfogó és lelkiismeretes munkákra is vonatkozik, 
mint Michel említet t munkája, vagy Shuter monográfiája.23 Utóbbi részletesen 
ismerteti azokat a zenei teszteket is, amelyekkel 1968-ig a zenei képességek 
sajátosságait igyekeztek világszerte vizsgálni. Nem kívánunk most a teszt- 
módszer és a zenei tesztek problémáiba elmélyülni, erre vonatkozó értékelést 
a Parlando 1972/11. számában igyekeztünk adni.24 Annyit azonban meg kell 
mondani, bogy a szocialista zenepszichológia viszonylagos elmaradottságának nem 
kis részben a generális teszt-ellenesség az oka. Ezt akkor is igaznak tartjuk, ha a 
nyugaton újabban kidolgozott zenei tesztek értéke több szempontból vitatható. 
Ez utóbbiak fő betegsége a teljesen szenzorikus beállítottság, amely esetenként 
irreális — ti. mai módszerekkel egzaktan még nem kutatható pszichikus jelensé
geket is vizsgálni akaró — vállalkozással párosul, és nem terjeszkedik ki az auditív 
észleléssel a gyakorlatban együttműködő vizuális és motorikus észlelés illetve 
cselekvés kapcsolataira. Ez az oka annak, hogy a hangszeres képzéshez a vártnál 
csekélyebb segítséget tud adni, de még a zenei tevékenységhez szükséges megis
merő folyamatok sajátosságait, amelyekben az auditív és a vizuális megismerés 
együtt jár (pl. a kottaolvasás tanulása) sem képes a maga komplexitásában fel
tárni. Ez utóbbira ugyan Wagner éppen az iskoláskor alatti gyermekek körében 
végzett kísérleti kutatást 150 kísérleti személlyel.25 ü  az audio-vizuális alakfel
ismerést vizsgálta 12 megtanított gyermekdal és a hozzájuk tartozó dallamvonal 
ábrák szemléltetésével, amelyeket a gyerekeknek a megtanulás szakasza után 
olymódon kellett felismerni, hogy a dallamhoz a megfelelő ábrát is meg kellett 
mutatni. 3.3—3.9, 4.3—4.9 és 5.3—5.9 éves korúnkat vizsgált, mindhárom cso
portban 50 személyt. A nyert eredmények szerint már 4—5 éveseknél be lehetne 
vezetni az audio-vizuális felismerés képzését, mint a kottaolvasás előtanulmá
nyát, sőt az olyan gyerekeknél, akik különös érdeklődést mutatnak a zenei alak
zatokra, ezt az érdeklődést taktilis és motorikus fejlesztésre is ki lehetne terjesz
teni. Ez — amint világosan kifejti — nem azonos az eddigi gyakorlattal, amely 
,,a játékos mozgásokkal fárasztotta” a gyereket. Tovább azonban ő sem megy 
a következtetésekben.

Hasonlóképp jár Shuter is, amikor behatóan ismertetve 50 év vizsgálati ered
ményeit, a pedagógiai következtetésekben minden átmenet nélkül rátér a Suzuki- 
féle hegedűoktatás gyakorlati tapasztalatainak ismertetésére.26 Ennek egyik ki

22 G. Meyer-Denknmnn : Musikalische Früherzeihung in der Sicht neuen psychologischen und 
musikalischen Denkens. Musik und Bildung. Mainz, 1970. 41.

23 R. Shuler: The Psychology of Musical Ability. London, 1968. 104—105.
24 Szende Ottó: Gondolatok a zenei tesztekről. Parlando, 1972. 11. sz.
26 11. Wagner: Die audio-visuelle Gestaltsauffassung im Vorschulalter. Der Einfluss der Tech

nischen Mittler auf die Musikerziehung unserer Zeit. Mainz, 1968. 112—122.
26 Shuter i. m. 103—108.
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próbálója az USA-ban a magyar származású Zelig Tibor, aki I960—19(57 között 
3—6 éves gyerekeket kezdett hegedülni tanítani.27 Zelig publikációjára hivat
kozva Sh u ter  azt közli, hogy (5 hónapi tanulás után, amelynek során először 
rövid egyéni leckék voltak, majd csoportoktatással keverték, a gyerekek már 
„gyakorlott hegedűsnek néztek ki”. (A gyakorlottságot természetesen megfelelő- 
képp-kell értelmezni.) A módszert illetően azt írja, hogy volt gyerek, aki hallás 
után, volt aki az ujjrakás módja szerint tanult könnyebben. Zelig szerint az 
általa alkalmazott módszer 3.5 éves kortól eredményes.

A közfelfogás szerint a modern zenepedagógiának a mozgást a hallás alapján 
kell tanítani és ez elvileg teljesen helyes, mert világszerte joggal ment ki a divat
ból az „ujjakkal való muzsikálás” tanítása, mint a zenétől idegen módszer. 
Azonban ennek doktriner alkalmazása éppoly veszélyes, mint az ellenkező 
gyakorlat. Ha meggondoljuk, egy adott életkorban — különösen az ilyen korai
ban — nem egyformán fejlettek a gyerekek különböző pszichikus és pszicho- 
motoros készségei. Az egyiknek a hallási, a másiknak a manipulativ készségei 
lehetnek előbbre. Az a tény, hogy egy komplex tevékenységfajtát nem a „vezető”, 
hanem a „vezetett” komponensen keresztül kezdünk tanítani, még nem jelenti 
azt, hogy az egész oktatás végig arra fog támaszkodni. A döntő — nézetünk 
szerint — az a felismerés, hogy azon a készségtípuson kezdjük egyénileg tanítani, 
amelyiknek végig szerepe lesz, de amelyik az adott pillanatban könnyebben befolyásol
ható. Ez teszi ugyanis a tanítandó cselekvést a gyerek számára könnyűvé és a 
könnyűség érzete az egyik leghatásosabb motiváló eszköz is annak folyamatos 
gyakorlására. A hallott hang — ti. amit mozgással képezett — elbírálásának 
folyamata a zenei hallást is fejleszti és segít lemaradásának behozásában. Ügy 
véljük, hogy az óvodáskorban elért hangszeroktatási eredmények egyik oka az 
acceleráció időben történt felismerése, másik oka pedig a módszereknek a gyer
mekek egyéni sajátosságaihoz való, minden előítélettől mentes alkalmazása.

Mindaz, amit a zeneoktatásról eddig kifejtettünk, a nevelés és oktatás egy 
szűk részterületének az egész nevelésben és oktatásban betöltött szerepéhez vi
szonyítva túlméretezett ismertetésének tűnhet. Az esztétikai nevelés kétségte
lenül csak egyik területe a szocialista nevelésnek, amely a személyiség minden- 
oldalú fejlesztését tűzte ki célul és a speciális képességek fejlesztése e nagy egysé
gen belül kell, hogy megvalósuljon. Ezt mindenkinek, még a leglelkesebb zene
tanárnak is be kell látnia. Ennek ellenére éppen a „Früherziehung” általános 
pedagógiai megalapozásában a zenei nevelést (nem a puszta énekoktatást !), 
annak eszközeit, kutatási módszereit és eredményeit nyugaton komolyan számí
tásba veszik. Az ok a tárgy olyan komplexitásában rejlik, amely a nevelés és 
oktatás általános problémáinak megoldásához is segítséget nyújthat. Idézzük 
ismét EwERT-et: „A zenei nevelésnek az iskoláskor előtti nevelés keretében talán 
modell szerep jelentősége jut, mégpedig azért, mert a zenei nevelés összterületén 
a fontos tanulási célok szaklogikai összefüggésekben állnak, kezdve a legegysze
rűbb tanulási formától a szignál-tanulástól, amelyikből a későbbi iskolai ered
ményekhez szükséges figyelem-tréning fejleszthető ki (Attwell 1967; Zeeman 
1963) és hang, szó, mozgás kapcsolatokkal differenciált észlelési tréningen keresz
tül egészen a szabályok megtanulásáig a tanulási fajták sokasága gyakorolható

27T. Zelig: A direct approach to pre-school violin teaching. Mus. Ed. J. 53. Jan. 44—46. 
Idézi Shuter i. m. 104.
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be. Az, hogy a nyelv és a közösségi nevelés bizonyos aspektusai ebben az össze
függésben gyökereiket találhatják meg, kézenfekvő . . .  A gyermek megtanul 
analizálni, összehasonlítani, de megtanulja érzelmeit is kifejezni, másokkal kap
csolatba lépni és sajátmagának célokat kitűzni."28

A zeneoktatás modell szerepének lehetőségét alátámasztja, bogy Suzuki mód
szerét — amely gyermekpszichológiai elveken nyugszik és nem csupán vonós- 
hangszer oktatás — már a számtan, az írás, az angol nyelv stb. tanítására is 
alkalmazzák Japánban, amint arról G arson beszámol.29

Az iskoláskor előtti oktatás-nevelés sikerének is egyik fontos feltétele a tanu
láshoz fűződő pozitív motiváció. Annak ellenére azonban, hogy e kérdéssel a peda
gógiai szakirodalom számos helyen foglalkozik, igazat kell adnunk J uhász 
Ferencnek, hogy „egyelőre kevés olyan pedagógiai munka látott napvilágot, 
amely rendszeresen és differenciáltan tette volna vizsgálat tárgyává az oktató- 
nevelő munkában ilyen fontos szerepet játszó motiváció kérdését.”30 A motiváció 
jelentőségét Bächter is kiemeli: „A tanulási folyamat különböző fokozatai 
közül (ellenállás, motiváció, megoldás keresés és megtalálás, gyakorlás) a tanulás
pszichológiai kut atás eredményei szerint a motiváció foka a legjelentősebb márcsak 
azért is, mert az egész tanulási folyamatot, tehát az egymásután következő fokokat 
is át kell hatnia, végig kell élnie.”31

Nem sokat tudunk azonban például arról, hogy általában mi az optimális 
motivációs szint jellemzője, hogyan érhető el, ami pedig igen lényeges lenne 
ugyancsak az oktatás eredményessége, az alulterhelés okozta unalom és a túlzott 
megterhelés okozta felfokozott izgalom egyaránt káros hatásainak elkerülése 
szempontjából is. Az optimális motivációs szint erősen függvénye a gyermek elé 
állított követelményeknek. A kérdést erről az oldaláról megközelítve Both 
ezt állapítja meg: „A gyermek akkor van egy feladatra a legerősebben motiválva, 
ha annak számára közepes elérhetőségi foka van, vagyis az számára sem túl nehéz, 
sem túl könnyű, hanem éppen elegendő kihívást jelent anélkül, hogy kiváltaná 
a csődöt mondástól való félelmét, vagyis felébreszti az eredmény reményét és 
elkerüli a balsiker kilátását.”32 Lückert a szükséges pszichikus szituációt így 
fogalmazza meg: „A gyermeket várakozási magatartásba kell vezetni és kíváncsi 
viselkedésre kell motiválni.”33 Sajnos, bármennyire is célszerűek e tanácsok, 
a gyakorlati módszerek kidolgozása nemhogy az egyes gyermekekre, de általában 
az azonos életkorú gyerekek tömegére sincs ma még meg. Ma még inkább a tehet
ség kiugrását vesszük észre, mintsem magunk tudnánk a különböző képesség
fajták után tervszerűen egzakt módszerekkel kutatni. A speciális képességek 
ma még inkább feltörnek, mintsem mi bányásznánk ki őket módszeresen. Ügy 
vélem, csekély vigasz, hogy ez nemzetközi jelenség.

Az eddig vázolt problémákban is reálisan méri fel helyzetünket nemzetközi 
viszonylatban az MSZMP KB.  júniusi határozata és ugyancsak a nemzetközi

28 Esvert i. m. 15.
29 A. Garson : The Suzuki Teac hing Method. Music in Education. Vol. 35. London, 1971. 428.
30 Juhász Ferenc: A motiváció szerepe a nevelésben. Pedagógiai Közlemények, 6. sz. Bp. 

1969. 41.
31 M. N. В Hehler : Lernpsychologische Aspekte einer musikalischen Früherziehung. Forschung 

in der Musikerziehung. Mainz, 1970. 18.
32 32. H. Roth: Einleitung und Überblick zur Begabung und Lernen. Gutachten und Stu

dien der Bildungskonimission des Deutschen Bildungsrates. 1970. 33. Idézi G. Kleinen, G. 
Segler: Musik und Musikunterricht in der Gesamtschule. Weinheim 1972. 82.

33 H. R. Lückert: Revision der Kindergarten-Pädagogik. Das Kind in der Lerngesellschaft. 
Neue Aspekte der Vorschulerziehung. Köln, 1970. 14.
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tapasztalatok alapján jelöli meg a fejlődés meggyorsításához szükséges tenni
valókat: ,,Az alsófokú oktatást több országban «lefelé» terjesztik, nagy jelentő
séget tulajdonítva az iskolaelőkészítésnek.”34 Ugyancsak megállapítja, hogy 
„Az óvodába járó gyermekek számát és arányát jelentősen növelni kell. Az 
óvodába nem járó gyermekek számára is gondoskodni kell az iskolaelőkészítés 
lehetőségéről.”35 A gyakorlati megvalósítás egyik fajtájáról — hiszen ez a prob
léma sem csupán hazai gond — az NSZK Unesco Bizottságának 1970. évi ülésén 
kidolgozott ajánlásai között olvashatunk: „Az iskola előtti nevelés helyeinek 
az 5 éves gyerekek számára az előosztály (bemenő-fok a Grundschule-ba, vagy 
óvodai közvetítőcsoport, elősegítőcsoport, előiskolai óvoda) kellene lenniük. 
Az előosztály a Grundschule-hoz, a közvetítőcsoport az óvodához lenne szerveze
tileg csatolva. E helyeknek minden 5 éves gverek számára rendelkezésre kell 
állniuk.”3«

A Párthatározat más helyen kritikusan állapítja meg, hogy „Oktatómunkánk 
javításra, korszerűsítésre szorul. A matematika és az anyanyelv oktatásának 
jelentősége nő. Világszerte hozzákezdtek korszerűsítésükhöz, illetve meg is való
sították azt, mi eddig csak a kísérletek megindításáig jutottunk. A természet
tudományok és az idegen nyelv oktatását korábban, már az alsó tagozatban el 
lehetne kezdeni.”37 E korszerű célok megvalósításának nyilvánvalóan magával 
kell vinnie az óvodai oktatás iskolaelőkészítő részének átalakítását is, mert erre 
kell ráépülnie. A már idézett NSZK Unesco Bizottság ajánlásai, miután meg
állapítják, hogy az iskolaelőtti nevelés célja a kognitiv, emocionális, szociális és 
spontán-imaginatív tevékenység előmozdítása, azt javasolják, hogy „A kognitív 
fejlődéshez programokat kell felállítani és kidolgozni az elemi logikára, a mate
matikai „F rüherziehung' - r a , a nyelvtanulásra, valamint a természet, a kultúra 
és a technika kulcs-fogalmainak rendszerére.”38

E célok természetesen két tényező megvizsgálását igénylik: I. a szaktanárok bevonásának 
lehetőségét az óvodai oktatásba; 2. az oktatás és a képességmegállapítás új módszereinek kidol
gozását a gyermekek túlterhelésének megakadályozása végett. Éppen ezért az ajánlás ezt írja: 
„Ajánlásunk az, hogy ki kell fejleszteni a 4—5 éves gyerekek számára megfelelő vizsgálati krité
riumokat és a korai diagnózis módszereit. A kutatás utaljon a kognitív, emocionális és a szociális 
együttműködés viselkedésformáinak egymással összefüggő területeire és olyan didaktikai kon- 
ceptusa legyen, amely nz egyoldalú súlyozást megtiltja."39 A mindenoldalú fejlesztés igényét ugyan
ez az ajánlás a továbbiakban még részletesebben kifejti: ,,A négy tanulási cél kölcsönösen meg
határozza egymást és azt strukturális vonatkozási rendszernek kell tekinteni. Éppen ezért a 
konkrét pedagógiai végrehajtásban is kölcsönös függőségben állnak. Az egyes kultúrtecbnikák 
(olvasás, írás, számolás) gyakorlása semmi esetre sem csábíthat tisztán kvantitatív teljesítmé
nyekre és szelekciós kritériumokra, kényszer, gyermeknek nem megfelelő tanulási segítség és 
izolált tanulási rendszabályok alkalmazására, mivel ezek olyan hibás fejlődésre vezetnek, amelyek 
az egyént és a társadalmat károsítják.’’40

Talán sikerült érzékeltetni, hogy az, amit „Früherziehung”-nak neveznek és 
aminek konkrét formáit az NSZK-ban jelenleg kísérlik meg kidolgozni, miben tér 
el és miben egyezik azzal, amit mi — és nagyon sok ország — jelenleg az óvodás.

34 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának l!)72. június 15-i határozata az 
állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól. Köznevelés, 1972. 18.

35 Uo. 24.
36 Das Kind in der Lerngesellschaft. Neue Aspekte der Vorschulerziehung. Empfehlungen der 

Deutschen UNESCO-Komission veranstalteten Tagung. 1970. 47.
37 ld. h. 20.
38 ld. h. 45.
39 Uo. 44.
40 Uo. 46.
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korúak nevelésének kategóriájába sorolunk. Л „Früherzichung természetesen 
csupán része, ha úgy tetszik, egyik funkciója az iskoláskor előtti nevelésnek és 
az iskoláskor előtti nevelés egésze nyugatnémet elképzelések szerint is meg
tartja többi funkcióit, tehát például „kompenzatorikus jellegét” is. Ezt ugyan
csak Kwert fejti ki világosan: „Az iskoláskor előtti nevelés elsősorban kompen
zatorikus nevelés. Feladata tehát, hogy az iskolai élethez szükséges magatartás
formákban, ismeretekben, készségekben való egyéni elmaradást felszámolni és 
az iskolaérettséget mindegyik gyerek számára biztosítani igyekezzék . . . olyan 
tanulási feltételeket és ösztönzéseket kell teremtenie, amelyeket a kisgyerek 
számára a szülői ház nem tud nyújtani.” E kompenzatorikus jelleg azonban 
— folytatja — „nem jelenti szükségszerűen azt, hogy csupán hátrányokat kell 
ledolgoznia. Pozitív értelemben az iskoláskor előtti nevelés képességfejlesztést 
nyújt, mivel segít a gyermekeknek olyan tanulási tapasztalatokat szerezni, 
amelyek más, továbbvezető probléma helyzetekre átvihetők, továbbá mivel 
a gyerek tanulni tanul — alkalmas motivációt feltételezve — önálló tapasztalat- 
szerzési lehetőségeit kibővíti, vagy éppen megindítja.”41

A „Früherziehung” tehát nem teszi kérdésessé az óvodai nevelés általános 
célkitűzéseit, de szaktanárok bevonásának mérlegelése, meghatározott tevékeny
ségformák már iskola előtti fokozott fejlesztése, előosztályok szervezése stb. 
mind az acceleráció figyelembevételén alapuló új pedagógiai cél és eszközrendszer 
kialakulását jelzik. A tartózkodó megnyilatkozások is inkább a gyermekek fél
tésének, semmint „pedagógiai vaskalaposságnak” tudhatok be, mert reális az 
a veszély, ami a 3—6 éves gyerekekre leselkedik, ha a szaktanárok a maguk normái
val közöttük megjelennek. E veszélyt a normák pontos kialakításával, azok 
egyénekre szabásával, egyszóval a differenciált oktatás tudományos alapokon 
nyugvó és következetes megvalósításával lehet — és akarják is — elkerülni.

*

A „Früherziehung”-al kapcsolatos külföldi tapasztalatok áttekintése után 
joggal kérdezi az olvasó, hogy mik lennének e sorok írójának konkrét javaslatai 
a hazai megvalósításra? Erre a jelen helyzetben több okból nehéz válaszolni:
1. a „Früherziehung” — amint arra már utaltunk, 10—15 éves múltra tekinthet 
csupán vissza, Európában még rövidebbre; 2. a nyugati országok — elsősorban 
a legérdekeltebb .NSZK — óvodai rendszere sok tekintetben oly kötetlen, hogy 
egyrészt a „Früherziehung” bevezetése „a belátástól függ”, másrészt a mód
szerek sem egységesek és így az eredmények tekintetében statisztikailag értékel
hető adatokkal nem rendelkezünk. .Nehéz tehát eldönteni, melyik módszer (akár 
szervezeti, akár pedagógiai) lenne a legcélszerűbb; 3. a „Früherziehung” cél
kitűzéseit és módszereit a szocialista nevelés elveinek és gyakorlatának szem
pontjai szerint elemzés alá kell vonni, hogy azok szervesen illeszkedhessenek 
be nevelési rendszerünkbe.

Természetesen nem mindenkit lehet, sőt szabad az iskoláskor előtt művészi 
tornára, számtanra. írásra, hangszerkezelésre, festésre stb. az átlagot meghaladó 
fokon megtanítani, de akiben valamelyik tevékenységformára különös érdeklő
dés és tehetség mutatkozik, azt célszerű lenne akkor és ott művelés alá vonni, 
mert: „az az adottság, amely belülről érlelődik és ki akar bontakozni, nem marad

41 Ewerl i. m. 13—Pi.
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tetszés szerinti ideig készenlétben, hanem újra eltűnik, elsatnyul, elhal, ha a 
kialakulásához a környezet segédkezet nem nyújt.”42

A gyermekek nyilvánvalóan nem egyformán tehetségesek, azonban valamilyen 
irányban majd mindegyikük teljesítménye meghaladja a „statisztikai átlagot”. 
Ha ebben az irányban sikerül képességüket kifejleszteni, akkor egyrészt máris 
segítettünk az iskolában rájuk váró nehézségek leküzdésében (Ananyev állapítja 
meg, hogy mivel a speciális képességek részei az ember általános tehetségének, 
a különböző speciális képességeknek számos közös sajátossága van, pl. a pszicho- 
motoros struktúra43), másrészt idejekorán felfedezzük a kiemelkedő speciális 
képességűeket mind az egyén, mind a társadalom hasznára. Mindez természete
sen nem jelenti azt, hogy az alapvető és helyes célt, miszerint mindegyik gyerek 
iskolaérettségét kell elérnünk, fel kellene adni. Ellenkezőleg, a speciális tehetség 
felkutatásának és kiművelésének feladatát ennek keretében, de képességek sze
rint differenciáltan, a feltárt képesség fejlődését igénylő pedagógiai „előrevétele- 
zéssel (Vorwegnahme)” , accelerált tanulási lehetőségekkel kellene kielégíteni.

Mindehhez széleskörű kutatómunkára volna szükség ezen a területen is. „A 
neveléstudományi kutatómunkát számottevő mértékben fejleszteni kell. . . 
A neveléstudományra váró, sok tekintetben újszerű feladatok eredményes meg
oldása érdekében ki kell szélesíteni, némely esetben pedig meg kell alapozni a 
munkát a legfontosabb határterületi tudományok területén is” — írja a Párt- 
határozat.44 Aligha van az oktatásnak és nevelésnek olyan területe, amelynek 
problémáit, fejlesztését annyi társtudománnyal, de a pedagógián belül is csak 
az egyes szakoktatási ágakkal karöltve lehetne eredményesen megoldani, mint 
a képességek optimális időpontban történő fejlesztése. Amit tehát feltétlenül 
szükségesnek érzünk, az az ilyenirányú szervezett és intenzív kutatómunka, és 
a vele koordinált kísérleti oktatás megindítása.

42 H. Rolh: Pädagogische Psychologie der Lehreiis und Lernens. Hannover, 1960. 163. Idézi 
G. A. Olhof: Tehetség és különleges képzés. A pedagógia időszerű kérdései külföldön. Bp. 1965. 52.

43 B. Ananyev: A tehetség kialakulása. Uo. 6.
44 Id. h. 26.

64



TÓTH Í3ÉLA

K Í S É R L E T E K  O L V A S Ó K Ö N Y V E  K K E L 
AZ I L L U S Z T R Á C I Ó  ÉS A S Z Ö V E G  

K A P C S O L A T Á R Ó L

Az Országos Pedagógiai Intézet tudományos kutatási munkaterve alapján 
kísérleteket folytattunk általános iskolai olvasókönyvekkel. Az 1968—71. évek
ben lebonyolított pedagógiai pszichológiai jellegű kutatások középpontjában 
három olvasókönyv állt, azok irodalmi (művészi) szövegei és illusztrációi. Ä tan
könyveken kívül még egy képsorozat is szolgálta a téma kutatását. Tanulmá
nyunkban e vizsgálatok tudományos koncepcióját és az elemzések általánosítható 
eredményeit mutatjuk be. A kísérletekben összesen 446 budapesti tanuló vett 
részt.

I. Témaválasztás, hipotézis, cél, módszer

Az ifjúságnak készült irodalmi műben és a tankönyvben (amely lényegében 
szintén ifjúsági mű erősen didaktikus célzattal) az illusztráció elválaszthatatlan 
kísérője a szövegnek. Minél fiatalabb gyermeknek szánják, annál inkább érvé
nyesnek valljuk e tételt. Évszázadok óta ismert a könyv két alkotóelemének, 
a szövegnek és képnek szoros kapcsolata és a kapcsolat nagy pedagógiai jelentő
sége. A könyvkiadók minden korban — napjainkban különösképpen — igyekez
nek kielégíteni a fiatal olvasók, az iskolai tanulók e pszichológiai természetű 
igényét, amely ugyanakkor a nevelés-oktatás részéről is fellépő követelmény.

Az illusztráció hatását az olvasó gyermekre már korábban is számos kutató 
vizsgálta. Úgyszintén azt is, hogy mi a kép szerepe a szövegek mellett: segíti-e 
a gondolatok kibontását és jobb megértését, hozzájárul-e a szöveg emocionális 
hatásainak elmélyítéséhez, vagy sem1. A kutatók olykor egymással szembenálló

1 L. : M. Halbert : An experimental study of children’s understanding of instructional materials. 
Bulletin of School Service, 1943. 15. sz., L. Praehauser: Erfassen und Gestalten. Die Kunster
ziehung als Pflege formender Kräfte. Salzburg, 1950., M. Hugk: Zur Kinderbuchgraphik. Der 
Bibliothekar, 1950. 10. sz. 539—544., M. D. Vernon: Learning and understanding. Quarterly J. 
Exp. Psychol. 1951. 3. sz. 19—23., uő: The value of pictorial illustrations. British Journal of 
Educational Psychology, 1953. 23. sz., 180—187., uő: The instruction of children by pictorial 
illustration. Uo., 1954. 24. sz., 171—179., uő: Comments on the article by Magne and Parknäs. 
Uo., 1964. 43. sz. 204., R. Bamberger : Jugendlektüre. Bonn—Wien, 1955., T. A. Repina: Rolj 
illusztracii V ponyimanyii liudozsesztvennava tyekszta. Vaproszü Pszichologii, 1959. 1. sz. 
127— 140., uő : Voszprijatyie doskolnyikami vürazityelnoj sztaranü riszunka i jeje vlijanyie na 
otnosenyie gyetyej к geroju knyigi. Uo., 1960. 5. sz. 115—124., D. A. Kuzmina: Processzü 
absztragirovanija v rabote nad tyeksztom. Uo., 1959. 6. sz. 139— 149., O. Magne és L. Parknäs : 
Der Lerneeffekt von Bildern. Sonderdruck aus dem Britischen Journal für Erziehung und Psycho
logie. ХХХП1. köt. 1963., Farkas Gy.: A tankönyvek esztétikumának pedagógiai funkciója. 
Magyar Pedagógia, 1965. 525—530., F. Holesovsky : The Funktion of Illustrations in Children’s 
Books. Bookhird, 1966. 1. sz. 3—6., II. Nöbel: Üher Illustrationen in Schulbücher. Blickpunkt
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véleményeket hangoztatnak az illusztráció szerepéről. Az a felfogás sem ritka, 
hogy a kép jelenléte nem kedvez a szöveg megértésének, nehezebbé teszi a lényeg 
megragadását. A sok tisztázatlan kérdés és a szinte teljesen hiányzó hazai kutatás 
késztetett arra, hogy a témával foglalkozzunk.

A kutatás a következő hipotézisek alapján folyt: a) Fogadjuk el, hogy az 
illusztráció az ábrázolt dolgok lényeges vonásait kiemeli. A kiemelés pedig a 
szöveg megértését pontosabbá és könnyebbé teszi. Az olvasókönyv illusztrációja 
is az irodalmi szövegek mellett ugyanezt a kedvező hatást fejti ki a gyerekre 
az őt környező világ megismerésében, a jelenségek közt való tájékozódásban; 
— b) A kép hatása nem korlátozódik a megismerési folyamatokra, jóllehet a 
tankönyv használatakor a megismerés kerül az elvárások középpontjába. A kép 
rendszerint érdekesebben és élményszerűbben, tehát gazdagabban motiválja 
a szöveg felfogását és megtanulását. Ennek következtében a személyiség akti
vitása fokozódik; — c) Az optimális képhatás pszichológiai, pedagógiai és 
esztétikai feltételektől függ, amelyeknek ha eleget tesznek, a szöveg elsajátítása 
javul, az öntevékeny olvasási kedv és az olvasmány személyiségalakító hatása 
fokozódik.

Kutatásunk során célkitűzésként a következő kérdésekre kerestük a választ: 
Mi az illusztráció szerepe az olvasókönyvek irodalmi (művészi) szövegeinek 
olvasásában, tanulásában? — Milyen mértékben képes felismerni a gyermek 
a szöveg és kép kapcsolatát, felhasználni az illusztrációt az író gondolatainak 
megértéséhez? — Melyek a szöveg és kép közötti kapcsolat jellemző vonásai 
és (életkorok, nemek szerinti) pszichológiai sajátságai? — Milyen a jó illusztráció 
fejlődéslélektani értelemben? Vannak-e specifikus fiús és lányos igények? Milyen 
elvi útmutatások és tanácsok vonhatók le a kísérletekből, az illusztrátor, a kép- 
szerkesztő és a pedagógus számára?

A hipotéziseket és célokat figyelembe véve kutató eljárásokat dolgoztunk ki.
1. Képválasztásos módszerek. Két változatát alkalmaztuk.
a) Választás a tankönyv képei közül. — A 8. osztályos irodalmi olvasókönyv

ben 31 kép (képzőművészeti alkotások reprodukciói és fényképek) foglal helyet. 
A feladat az volt, hogy válasszák ki a tanulók a nekik tetsző és nem tetsző 
képeket. A képek számát felírták és döntéseiket röviden megindokolták. A fel
adatlap kitöltésére egy tanítási órát fordíthattak.

b) Választás képsorból, majd képek rangsorolása. — 14 reprodukciót kapott 
minden tanuló, amelyek különféle stílusban készültek. A fekete-fehér nyomású 
képeket gyermekkönyvekből válogattuk ki. Sorszámot kaptak (1-től 14-ig) és 
a feladatlapokkal együtt nyitott borítékban kapták kézhez a tanulók. A feladatok 
így követték egymást: 1. Felírták annak a képnek a sorszámát, amelyet javasol
tak egy most készülő ifjúsági könyv, vagy tankönyv számára. 2. Megindokolták, 
hogy miért erre a képre esett a választásuk. 2. Kiválasztották azt a képet is, 
amelyiket semmi esetre sem tartanak alkalmasnak arra, hogy ifjúsági könyvbe 
vagy tankönyvbe kerüljön. 4. Megindokolták elutasításukat. 5. Sorrendbe rak
ták a képeket. Az első helyre azokat kellett rakniok, amelyek szerintük a leg
alkalmasabbak, hogy könyvekbe, olvasmányok mellé kerüljenek. A sor végére 
pedig azok kerültek, amelyeket csak kis mértékben, vagy pedig egyáltalán nem

Schulbuch, 1968. 4. füzet, 13— 16., Aspekte der gemalten Welt. Weinheim-Berlin, 1968. (e kötet
ben. А C. Baumgärtner és W. Scherf tanulmánya), Tóth В. és Keményné Pálffy К.: A könyv- 
illusztrációk hatásának kísérleti vizsgálata serdülő gyermekek körében. Pszichológiai Tanul
mányok, XIII. köt., Bp. 1972. 173—186.
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tartottak alkalmasnak, hogy könyveket, olvasmányokat illusztráljunk velük.
6. A képek közül kiválasztott mindenki egyet, címet adott neki. 7. Mesét vagy 
történetet írt a kiválasztott képhez.

A kísérlet két tanítási órán át tartott 10 perces szünet közbeiktatásával. 
9—15 éves gyermekek vettek benne részt.

A módszer mindkét változata önálló mérlegelést és véleményalkotást kívánt 
meg a tanulóktól. Választásaikból feleletet kaptunk arra, hogy a különféle techni
kájú és stílusirányzatú képek közül melyeket kedvelik és melyektől idegenked
nek. Tájékozódhattunk arról is, hogy milyen motívumok befolyásolják őket 
döntéseikben.

2. Szöveg és kép kapcsolata az olvasókönyvekben. Két változattal folytak a 
kísérletek.

a) Szövegtől a képhez. — A tanulók megkapták az olvasmány sokszorosított 
szövegét, és a hozzá tartozó 1. és II. számú feladatlapokat. Az instrukció így 
hangzott: „A papírlapon az olvasókönyv egyik érdekes szövegét találjátok. 
Figyelmesen és gondolkodva olvassátok el, hogy később válaszolni tudjatok a 
kérdésekre !” Ezt követően az I. számú feladatlapot kitöltötték. A kérdések 
az olvasmány tartalmára vonatkoztak. — A kísérlet következő mozzanatában 
a tanulók megnézték az olvasmányhoz készült illusztrációt. Gondolatban össze
hasonlították a szöveg tartalmával, majd válaszoltak a l l .  feladatlap kérdéseire, 
amelyek teljesen azonosak voltak. A kérdések újbóli megválaszolásakor azonban 
arra kértük a tanulókat, hogy necsak a szöveg információit használják fel, hanem 
a képen látottakat és a képről leolvasható gondolatokat is. Az ilymódon szer
kesztett eljárással azt kívántuk elérni, hogy a szöveg és kép szerepét egymástól 
elválasztva vizsgáljuk és az így nyert különbségekből a kép hatását objektiven 
meghatározhassuk.

Olvasmányonként egy tanítási órát használtunk fel. A kísérletben az általános 
iskola 4. és 5. osztályos tanulói vettek részt.

b) Képtől a szöveghez. — A kísérlet rendje megfordított ja volt az előzőének: 
a tanulók előbb az illusztrációt nézték meg és csak azután olvasták el a szöveget. 
Az alapélményt, az elsődleges információt tehát a kép szolgáltatta.

„Az Irodalmi olvasókönyv 231. lapján Bernáth Aurél festményének másolatát találjuk, 
amelynek a eíme »Téli táj«. Nézzétek meg figyelmesen, hogy mit áhrázol, és gondolkodjatok 
rajta, mit akar a művész e festményével kifejezni, milyen elképzelések vezethették műve meg
alkotásában ! Ha a képet megnéztétek, akkor figyelmesen olvassátok el A d y  Endre versét is 
amelyet »A Téli Magyarország« címen a 230. lapon találtok ! Többször is olvassátok el, hogy job
ban és mélyebben megérthessétek tartalmát, mondanivalóját !”

A tanulók írásban oldották meg a következő feladatokat :
— Hasonlítsátok össze A d y  versét és B e r n á t h  festményét ! írjátok le részletesen, hogy 

milyen kapcsolatot fedeztetek fel a vers és a költemény között !
— A ;,Téli táj” című kép nézegetése közben mi keltette fel figyelmeteket a legjobban és miért? 

Többfélét is megemlíthettek.
— „A téli Magyarország” című versnek mely szavai, vagy sorai ragadták meg figyelmeteket a 

legjobban? írjátok le ezeket a sorokat és szavakat! Röviden indokoljátok meg, hogy miért 
éppen ezekre esett a választásotok !

3. A tanulók illusztrálják az olvasmányt. Befejezésül a gyermekek rajzos fel
adatot kapnak. Illusztrációt készítettek mindenegyes olvasmányhoz, olyat, 
amely szerintük jól illik a szöveghez. A rajznak címet adtak és röviden leírták, 
hogy mit ábrázol. A feladaton 40 percig dolgozhattak.

A szabadon választott témákból megismerhettük a gyermekek spontán igé
nyeit. Tájékozódhattunk, hogy mi keltette fel figyelmüket a szövegben: az
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olvasmány szereplői közül kik és milyen környezetben kerültek a rajzlapra. 
A rajzi adatokból megítélhettük, hogy mennyire van összhang a tankönyvi 
illusztráció témája és a gyermekek spontán témaválasztása között. Mindebből 
hasznos támpontokat kaphat a művész és a képszerkesztő egyaránt a nagyobb 
tematikai összhang kialakításához. Vele a tankönyv vonzóereje növelhető.

A tematikai összhang mérését és minősítését az alábbi értékskála szerint végeztük:

Az értékelési skála 
%-os fokozatai

Az illusztráció 
és a  gyerm ekrajz 
té m a  összhangjának 

m inősítése

0—25 r o s s z
26—50 k ö z e p e s
51—75 j óОО*!—I1О

k i v á ló

II . Eredmények és következtetések

A kísérleti anyag értékelésénél főképpen három szakember munkáját tartottuk 
szem előtt: az illusztrátor művészét, az olvasókönyvek képszerkesztőjét és a 
pedagógusét. Mindhárman ugyanazt a célt szeretnék elérni: azt, hogy a könyvet 
forgató, nézegető és olvasó gyermek könnyebben hozzáférhessen ahhoz, amit 
a szöveg magában rejt.

1. Az illusztráció szerepe az olvasás és a tanulás folyamatában

Kísérleteink tanúsága szerint az illusztráció a képet nézegető gyermek szemé
lyiségére jelentős befolyással van. Éppen totális hatása miatt helytelen lenne 
a képet puszta dekorációnak tekinteni és funkcióját a szövegtől függetlenül meg
ítélni. A szöveg és kép összetartozó egészet alkotnak. Ugyanazon művészi és 
pedagógiai törekvések egymást kiegészítő megnyilvánulási formái. Miben mutat
kozik meg a kép személyiségre gyakorolt hatása?

Az illusztráció látványa fokozza az agykéreg aktivitását, ami a gyermek meg
ismerő tevékenységét javítja. Az idegpályák asszociációs tevékenysége élénkül, 
az ábrázolt dolgok a figyelmet magukra vonják s a gyermeket arra késztetik, 
hogy velük gondolatilag foglalkozzék. A képnézegető gyermek tevékenysége 
azonban nem pusztán a gondolkodási műveletekre korlátozódik. A jó illusztráció 
ugyanis nemcsak áttétele a szöveg tartalmának. A művész az író mondanivalójá
nak lényegéig igyekszik eljutni, s abból minél többet láthatóvá, érzékelhetővé, 
a képről leolvashatóvá tenni. Eközben a saját egyéniségéből, érzés- és gondolat- 
világából is sok mindent hozzáad az ábrázolt valósághoz. Az író és a képző
művész összehangolt alkotásából keletkezett illusztráció a gyermek számára 
még vonzóbbá, érdekesebbé, pedagógiailag átformálóbbá teszi az olvasmányt. 
Könnyen aktivizálja a látott dolgokkal társult emlékképeket, amelyeket a gyer
mek környezetében gyűjtött, a könyvekben olvasott, hallott vagy látott. Túlzás 
nélkül mondhatjuk, hogy az illusztráció jelenléte a fentebb leírt hatásainál fogva 
a gyermek megismerő tevékenységét intenzívebbé, tanulását pedig feltehetően ered
ményesebbé teszi.
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A kéj) pszichológiai hatása a személyiség érzelmi megnyilvánulásaira is ki
terjed. Fellelhetők benne azonban az esztétikai tetszés és nem tetszés, vágyak 
és törekvések és akarati indítások egyaránt. Észrevehetően befolyásolhatja a 
gyermek erkölcsi és világnézeti állásfoglalásait is. Fontos szerepét a figyelem 
regulációjában is felismerhettük. A kép igen alkalmas arra, hogy a gyermek figyel
mét a szöveg valamely jelentős mondanivalójára irányítsa s ne engedje attól 
elkalandozni. A fiatalabb gyermek különösen igényli a kép jelenlétét, mivel 
figyelme még gyengén fejlett. A kép nézegetése feszültséget kelt a gyermekben, 
rendszerint a megismerés és felfedezés izgalmát, vagy pedig a látottak értel
mezésére irányuló erőfeszítést, amely örömet okoz neki, ha sikerrel jár. Pozitív 
színezetű lelki állapot ez, amely kedvez a tankönyvvel folytatott munkának. 
Minél inkább magára hagyva forgatja a gyermek az olvasókönyvet, a kéj) regu
lációs szerepére annál nagyobb szükség van, mert az egyéb (pl. közösségi) ösztön
zők ilyenkor erősen háttérbe szorulnak.

Bebizonyosodott, hogy az illusztráció kedvező befolyással van a gyermek 
nyelvi tevékenységére. Amikor a kép is jelen van, a kérdésekre adott válaszok szó
kincse gazdagabb lesz, a nyelvi elemek mozgékonyabbá válnak. Növekszik a 
gyermek találékonysága a rokonértelmű szavak használatában. Az illusztráció 
sallangtól mentes, tömör, inkább a lényegre szorítkozó kifejezési módokra kész
teti a gyermeket. A j)ongyolaságok száma csökken, a fogalmazási készség fegyel
mezettebbé válik. A belső j)szichikus mozgás erősödése következtében tehát a 
nyelv hajlékonyabb és a kifejezési mód célratörőbb lesz. Kísérleteinkből az is 
kitűnt, hogy ha a szöveg tartalmi feldolgozásába az illusztrációt is bevonjuk, 
az olvasmány nyelvi anyagát jóval könnyebb megértenie a gyermeknek mint 
akkor, ha a szöveg vizuális alátámasztása elmarad.

Az illusztráció többnyire növeli л válaszokban fellelhető adatok számát. Ez a növekedés azon
ban nem egyedüli, de nem is lényeges tünete a kép hatásának. Lényeges azonban az a minőségi 
változás, hogy a puszta szövegre adott válaszok az illusztráció megszemlélése után átrendeződ
nek és új válaszféleségek tűnnek fel, az érdeklődési centrumok határozottabban körvonalazód
nak, a figyelem az olvasmány valóban fontos mondanivalóira] terelődik.

Nem elhanyagolható kérdés, hogy mi az illusztráció szerepe az absztrakt és 
a konkrét fogalmak kialakításában. A vizsgálatok adataiból erre nem kaptunk 
egyértelmű választ. Több esetben előfordult, hogy a jmszta szövegolvasás kedve
zőbbnek bizonyult az absztrakt fogalmak használatához, mint a képpel kísért 
szöveg. Például a szereplők elvont személyiségvonásait figyelmen kívül hagyták 
és a külső tulajdonságok, valamint a környezetben észlelt dolgok kaptak nagyobb 
hangsúlyt. Úgy tűnik, hogy a vizuális ingerek gyengítik a belső szemlélet erejét 
és az absztraháláshoz szükséges logikai műveleti készséget.

Az absztrakt-konkrét közötti viszonyt azonban az illusztráció is befolyásolja. 
Ha a művész a szövegben leírt helyzeteket, a szereplők jellemét, pszichikus 
állapotait kifejezően és szuggesztíven ábrázolja, ha a kép kompozíciója áttekint
hetően tárja fel az emberi viszonylatokat, akkor a gyermek könnyűszerrel fel
ismeri a pszichológiai, az erkölcsi, a társadalmi helyzeteket, és az emberek visel
kedését szabályozó motívumokat. A serdülőkorban azonban — amikor a gondol
kodás fejlődése meggyorsul — a konkrét és absztrakt egymáshoz való arányában 
az absztrakt fogalmak kedvezőbb arányával számolhatunk.
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2. A  szöveg és kép kapcsolata fejlődéslélektani és pedagógiai-pszichológiai meg
világításban

Az olvasókönyv illusztrációinak megítélésében nem mellőzhető szempont, 
hogy hány éves gyermekek számára készültek, és milyen fejlődéslélektani sajátos
ságoknak kell megfelelniük. A következőkben a kísérletek során szerzett idevágó 
tapasztalatokat tekintjük át.

a) Az illusztráció hatása és a gyermek pszichikai fejlettsége közt szoros össze
függés van, amely a két jelzőrendszer egymáshoz való viszonyából következik. 
9—10 éves korig a gyermek viselkedésére, ha egyre csökkenő mértékben is, de 
az első jelzőrendszer befolyása jellemző. Az oktatás-nevelés hatására azonban 
a nyelv (beszéd) és az elvont gondolkodás, vagyis a második jelzőrendszer fejlő
dése meggyorsul és átveszi az irányítást az egész pszichikum fölött. A fejlődésben 
bekövetkező fordulat korántsem jelenti azonban, hogy a konkrét érzékletes 
szemléleti valóság fölöslegessé vált volna a megismerésben. A két jelzőrendszer 
kapcsolatára és egyensúlyára továbbra is szükség van a személyiség egészséges 
fejlődése szempontjából. A pedagógiai gyakorlatban még ma is feltalálható 
verbalizmus, a szajkózás és üres szócséplés éppen azokra jellemző, akiknél a 
jelzőrendszerek kölcsönhatása nem funkcionál kielégítő módon, amikor a szó 
és a valóság között nincs meg az eleven kapcsolat.

A művészi, pszichológiai és pedagógiai szempontok szerint készült illusztráció 
— ha nem is egyedüli, de — fontos eszköz ahhoz, hogy a valóság és az elvont 
fogalom közt csökkenjen a távolság. A kép ugyanis érzékszervi hatásai ellenére 
lényegesen elvontabb mint az olvasmányban ábrázolt valóság. Minél több elemét 
és gondolati összefüggését jeleníti meg vizuálisan a képzőművész a szöveg tartal
mának, annál inkább ösztönzően hat a gyermek megismerő tevékenységére.2

A jó illusztráció az alsó tagozatos tanuló megismerő tevékenységét különösen 
serkentheti, a két jelzőrendszer kapcsolatát erősítheti. A 9—11 éves gyermekek 
pszichikus fejlődésében az egyensúly belső feltételei már megvannak. Abban, 
hogy az absztrakt gondolkodás a reáliák területén bekövetkezzék és a felnőtt 
tagozatos tanulót jellemző formái és struktúrái kifejlődhessenek, a szöveg közt 
elhelyezett, a jól szerkesztett művészi illusztráció nem lebecsülendő szerepet 
játszik.

Az absztrakt gondolkodás javára a minőségi fordulat a serdülőkor fő szakaszá
ban, a 14—15. években következik be. A rendszeres iskolai oktatás és egyéb 
foglalkozások eredményeképpen a gyermek elsajátítja a felnőtt korra jellemző 
nyelvi struktúrákat és szókincset. E fejlődés arányában a második jelzőrendszer 
egyre inkább kapcsolódik be az agy munkájába és átveszi ellenőrző-szabályozó 
szerepét a pszichikum egész rendszere fölött.

,,Az emberi magatartás legfőbb szabályozójának” (Pavlov) működését híven 
tükrözik a tanulók képekre adott reakciói. A tanulók többsége a szó- és képi 
ingerekre múltbeli tapasztalatait és tudását képes volt aktivizálni. A szöveg és 
kép érzelmi-logikai összhangját igyekeztek fenntartani. Személyiségük a feladat
ta l megadott célok irányában aktivizálódott. A megértéshez szükséges gondol
kodási műveleteket (analízis stb.) önállóan, kielégítő mértékben végezték el. 
Olyan fejlettségi szinthez való közeledést tanúsítottak, amelyből arra lehetett

2 Vö. Lénárd Ferenc: A tankönyvek eredményességének néhány pszichológiai feltételéről. 
Pedagógiai Szemle, 1965. 6. sz. 523.
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következtetni, hogy a megv izsgált 8. osztályos tanulókban a fentebb leírt minő
ségi változások már végbementek.

A szöveg és kép kapcsolatában további tendenciák érvényesülését is meg
figyelhettük. Az alsó és felső tagozat határán (10—11 éves korban) az eddig 
erősen extrovertált hajlamú gyermekben feltámad az érdeklődés az ember belső 
(pszichikus) történései iránt. Nemcsak a rajta kívül álló személyt, az olvasmányok 
szereplőit kezdi megfigyelni, hanem önmagát is. A szókincs alakulásában jól 
felismerhetők ennek jelei. A pszichés belső állapotokra való utalás, egy-egy 
korántsem a viselkedés lényegét érintő motívum feltűnése félreérthetetlen jelei 
e humanizálódási folyamatnak. A gyermekkor végéhez érkező tanuló már meg
lehetősen biztosan mozog a reáliák világában, amit abból is láthatni, hogy pon
tosan használja a fogalmakat jelölő szavakat és szókapcsolatokat. A pszichikum
hoz azonban még bizonytalanul közeledik. A szókincs, amelyet a konkrét érzékel
hető reális valóság jelenségeinek jelölésére biztosan felhasznál, a belső állapotok 
kifejezésére még ügyetlenül alkalmaz. A szó gyakran elszakad a hozzá tartozó 
jelentéstől, oda nem tartozó jelentésekkel társul. A kép és szöveg együttes hatá
sára aktivizálódott szókincs és a fogalmak logikai kapcsolata még tökéletlen, 
korrekcióra szorul. A törekvés azonban már megvan benne arra, hogy az ember 
viselkedésének belső rugóit nyelvileg kifejezze és feladatmegoldásaiban érzékel
hető közelségbe hozza.

A fentebb leírt felismerések a pedagógiai tevékenység lényegét is jelzik. A két 
tagozat határán elhelyezkedő osztályokban fokozott pedagógiai műgonddal kell 
az elvont fogalmakat jelölő szavak tartalmát megbeszélni, a rokonértelmű szavak 
jelentését és használatát begyakorolni. A kép- és szómagyarázat, a képolvasás 
és képértelmezés változatos megoldásai megfelelő értelmi erőfeszítésekre késztet
hetik a tanulókat.3 így veszik kezdetét azok a gondolkodási folyamatok, amelyek 
elvezethetik a tanulót a magasabb fokú absztrakciók és lényegibb meglátások 
felismerésére.

Pedagógiai, pszichológiai szempontból figyelmet érdemlő képhatás a projekció
nak nevezett jelenség. A serdülő nemcsak azt mondja el, amit az illusztráción lát, 
vagy arról leolvasni képes. Ismeretek, tapasztalatok, képzelet szülte dolgok és 
érzelmi átélések is felszínre kerülnek válaszaikban. Ezek nem találhatók meg 
a képen, hanem a gyermek maga vetíti a képen ábrázolt személyekbe, helyzetekbe 
történésekbe. Minél inkább előrehalad fejlődésében, annál inkább erősödik, egyé
nibb és személyesebb jelleget ölt a projiciáló tendencia. Kísérleteink során 
gyakran találkoztunk a projiciálás jelenségével. Az irodalmi anyag és a vizuális 
benyomások a tanulót arra késztették, hogy saját érzéseiről, vágyairól és törek
véseiről, sőt, problémáiról nyilatkozzék. Különösen pregnánsan jelentkezett ez 
a tendencia, ha az olvasmány és a kép témája, vagy koncepciója a tanulót állás- 
foglalásra, érzelmi reakciókra provokálta. A tenger c. olvasmány például a 
serdülők egyrészéből a szülői tekintély elleni tiltakozást, több szabadság és 
szabadabb mozgás utáni vágyódást váltott ki. Ugyanakkor az ellenpólus is 
felismerhető volt: az engedelmesség, a szülőktől való függés helyeslése. A tanulók 
egy részének válaszaiból nem egyszer a serdülők magányosságérzése, elvágyó
dásai, érzelmi-hangulati labilitása, vagy pesszimizmusa került felszínre (például 
az ADY-vers és BERNÁTH-kép feladatmegoldásai alkalmával).

3 L. erről Gledura Lajos: Illusztráció és értelmi fejlesztés, Tanítók kézikönyvtára. Bp. 1970. 
27—ó6.
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Az olvasmányok és a képek projekcióra késztető hatását a pedagógiai gyakorlatban igen 
jelentősnek tartjuk. Lehetőség nyílik arra, hogy jól kiválasztott és illusztrált olvasmánnyal a 
tanulók problémáit a pedagógus megismerje és megoldásukra felhasználja. Tudjuk, hogy ennek 
ma még nehezen elhárítható akadálya van. A nevelők mélylélektani és pszichoterápiái tájékoz
tatására és a legelemibb gyakorlati felkészítésére nevelőképző intézményeinkben még csak a 
kezdő lépések sem történtek meg. Az ifjúság pszichológiai gondozásában végbemenő viharos gyor
saságú fejlődés szinte érintetlenül hagyta ezen intézmények programjait, de a gyakorló pedagó
gusok széles tömegei sem tájékozottak a munkájuk során kínálkozó mentálhigiéniai és pszicho
terápiás lehetőségekről.

b) A 8. osztályos magyar irodalmi olvasókönyv illusztrációival és az önálló 
képsorozattal folytatott kísérletek a fiúk és lányok pszichés nemi különbségeinek 
vizsgálatára is lehetőséget nyújtottak. Úgy találtuk, hogy a fiúk és lányok érdek
lődési különbsége és eltérő igénye, ami az illusztrációt illeti, nem meghatározó 
tényező a szöveg intellektuális és érzelmi-hangulati hatásainak kibontásában. 
A 9—15 éves tanulók képválasztásos kísérletei sajátosan specifikus fiús vagy 
lányos igényt nem árultak el. Ennek magyarázatára két körülmény kínálkozik. 
Az egyik szerint az általános iskolai tankönyvek szemléletmódja, a szövegek 
tartalma és képanyaga inkább a férfi nem látásmódját, érdeklődési körét, el
jövendő társadalmi szerepét tükrözi. A kísérletezésre használt három olvasó
könyvben — József  Jolán regényrészletétől eltekintve — egyetlen írónő műve 
sem lelhető fel. A hangsúlyozottan fiús-férfias szemléletű olvasmányanyag pedig 
viszonylag kevés lehetőséget nyújt arra, hogy a specifikusan lányos pszichés 
igények kielégüljenek és a leendő nő sajátos társadalmi szerepének megfelelően 
fejlődjenek. Aligha túlzott az a feltevésünk, hogy a forgalomban levő tankönyvek 
is részt vesznek abban a folyamatban, hogy a lányok szemléletmódja, egész 
lelki világa a fiúk személyiségtípusára jellemző irányban tolódik el. Szociológiai 
vizsgálatok adhatnák meg a választ, hogy a társadalom szemszögéből nézve 
előnyös-e vagy pedig hátrányos az említett jelenség. Kísérleteinkben mindennek 
a következménye a vélemények bizonyos egyhangú hasonlóságában, a két nem 
differenciális pszichológiai határainak elmosódásában mutatkozott meg. — A 
másik körülményt a koedukációban véljük felismerni. A fiúk és lányok együtt- 
neveléséből származó hatások természetesen kölcsönösek. A két nem szinte 
szünet nélküli egymásra hatása az iskola feltételei közt feltételezhetően csökkenti 
a specifikus különbségeket. A határvonalak elmosódása ellenére a válaszok és 
választások adataiból sikerült néhány olyan vonást kihámoznunk, amelyekben 
a két nem jellegzetes pszichés sajátosságait véljük felismerni.

A fiúk képzettársítása általában nem annyira élénk, mozgalmas és ötletes, mint a lányoké, 
akik éppen ezért mozgékonyabb, de mégis fegyelmezett feladatmegoldó készséggel rendelkez
nek. Ötletességük ellenére sem távolodnak el annyira a valóságtól, amint ezt számos esetben a 
fiúknál tapasztalhatjuk. A lányok érdeklődése nem koncentrálódik annyira, a válaszféleségek 
szóródása nagyobb, ami impulzív természetük és könnyen befolyásolhatóságuk egyenes követ
kezménye. A fiúk jobban tudják magukat függetleníteni olyan képelemek befolyásától, amelyek 
csak távolabbi kapcsolatban vannak a képen látott dolgokkal. A nagyobb szellemi mobilitás és 
érzelmi impulzivitás (érzékenység) következtében a lányok jóval bővebben szolgáltatják az 
indokokat megállapításaik alátámasztására. Magyarázataik élményszerűbbek és nyelvi fordula
tokban is gazdagabbak. Érzékeny és színes élményviláguk abban is lelepleződik, hogy nyelve
zetükben több az egyéni vonás, gondolataikat hajlékonyabb nyelvi formákban juttatják kifeje
zésre. Esztétizáló hajlamuk is fejlettebbnek bizonyul. A fiúk válaszaiban a logikai elem általában 
túlsúlyban van az emóeionális elemekkel szemben. A képi jelek nyelvi áttételében nehézkesek. 
A lányok viszont inkább szubjektív viszonyulásukkal tűnnek fel. A kép és szöveg érzelmi
hangulati befolyásolásának könnyebben engednek. A képi jelek áttételét a nyelvi formákba maga
biztosan és könnyedén végzik.
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A nemek felsorolt különbségei és az egyéni eltérések ez alkalommal is arra 
figyelmeztetnek, hogy a pedagógiai gyakorlatban, amelyet a képpel folytatunk, 
a mérlegelő kritikai szemléletnek mindig érvényt kell szereznünk.

3. Szempontok az olvasókönyvek korszerű illusztrálásához

Az illusztrációk elkészítésével kapcsolatosan néhány fontosnak mutatkozó 
tanulságot szűrhettünk le kísérleteinkből, amelyeket a következőkben ismer
tetünk.

a) Az általános iskolai olvasókönyvek hozzájárulnak a gyermek művelődési 
vágyának felébresztéséhez, a szabad időben végzett olvasás megszerettetéséhez. 
Azoknál jelentős ez a hatás, akiket az otthoni környezetből gyenge kulturális 
ösztönzések érnek. Ebben az összefüggésben két követelménynek kell megfelel
niük az olvasókönyvek készítőinek. Először is: az olvasókönyveket az egyes 
korcsoportok pszichológiai és pedagógiai igényei szerint kell illusztrációkkal 
ellátni. Másodszor: a rajzolóművész a vizuális ábrázolással vigye közel a gyer
mekhez a nyelvi közeg által közvetített gondolatokat. Legyen mestere az elbe
szélésnek, a tudósításnak, a tájékoztatás egyéb formáinak és készítsen megbíz
ható portrékat, ha az illusztrálandó szöveg ezt kívánja tőle. A tankönyv a tudo
mányosan is ellenőrzött tapasztalatoknak a legjelentősebb forrása a gyermek 
számára. Ehhez nem elég a jól kiválasztott szöveg. Ugyanolyan jó illusztrációk is 
szükségesek, olyanok, amelyek útján a művész szeretetteljesen tájékoztatja a 
fiatal olvasót. így jöhet csak létre érzelmileg is színezett kapcsolat a gyermek 
és az olvasmány között. A pozitív viszonyulás a képpel kísért olvasmányhoz 
megkönnyíti a gyermek erőfeszítéseit, azt, hogy a tartalmat gondolatilag fel
dolgozza és hangulatilag átélje, a sokféle (esztétikai, erkölcsi, társadalmi stb.) 
hatást befogadja és tárolja. Mit várhatunk attól a művészi magatartástól, amely 
nem nyújt többet, mint esztétikai hatásokat, amely pusztán a technikai lehető
ségek kiaknázását szorgalmazza, vagy a modern stílus lehetőségeit próbálgatja ki 
a gyermeken? Világos, hogy a gyermek ilyen esetekben nem számíthat a művész
ben partnerre, még akkor sem, ha ebben a kísérletezésben örömét találja.

Helytelen lenne ebből azt a következtetést levonni, hogy a gyermeknek még 
nem való a modern művészeti irányzatú illusztráció. E. H o l e so v sk y , W. 
S c h e r f , R. Ba m be r g e r  és más kutatókkal összhangban úgy találtuk, hogy 
a gyermekek egy része kedveli a modern grafikát. Az e kategóriába tartozó képek 
általában a választási rangsor középmezőnyét foglalták el, míg az élcsoportba 
azok a képek kerültek, amelyek a környezet, a táj és az emberek ábrázolásában 
realizmusukkal tűnnek ki. A modern ifjúsági könyvek illusztrálásában is a realiz
mus erősödése figyelhető meg, amely törekvés sokaknál az impresszionizmus 
stílusjegyeivel keveredik.

[A kísérletekhez felhasznált olvasókönyvek közül a 8. osztályos magyar irodalmi olvasókönyv
ben találkozhattunk az illusztrálás imént jellemzett modern törekvéseivel, a és 5. osztályos 
olvasókönyvekben azonban még csak jelzésszerűen sem érvényesülhetnek mert az erőteljes 
didaktikai tendenciák elnyomják e törekvéseket.

b) A szépirodalmi szövegek mellé pedagógiai megfontolásokból kerülnek 
illusztrációk az olvasókönyvekbe. Ezek a vizuálisan megragadható képek segítik 
áthidalni a távolságot, amely az olvasókönyv sok esetben elvont fogalmai és a 
konkrét valóság között megtalálható. Az olvasó gyermek a szavak és szókapcso
latok közvetítésével igyekszik felfogni az író gondolatait. A magasabb ideg
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működés fejletlensége és a még nem eléggé automatizált olvasási készség azonban 
akadályozzák a szöveg értelmének megragadását, lényegének megértését. Az 
illusztrátor feladata éppen az, hogy a kép megalkotásával az absztrakt betűjelek 
(szavak) vizuálisan érzékelhető transzponálását elvégezze. A valóság és a fogalom, 
a konkrét és az absztrakt közé lépcsőfokokat iktat, amelyeken szinte minden 
gyermek képes felkapaszkodni. Az illusztráció megkönnyíti a gyermeknek, hogy 
a szöveg bonyolult gondolati struktúrájában tájékozódjék, felismerje a rész
leteket, és a részletek összefüggéseit. Segítségére van elválasztani a lényegest 
a lényegtelentől. A képszerűen konkrét és fogalmi egysége, harmóniája a modern 
tankönyvkészítés sarkalatos követelménye. Azt a felismerést fejezi ki, hogy 
irodalmi szöveg és a művészi illusztráció kölcsönösen áthatja egymást, „miként 
a harapófogó két szára — az egyik jobbról, a másik balról indul, hogy végül 
egy pontban találkozzanak”.4

Az olvasókönyvek szerkesztőjére vár azt mérlegelni, hogy milyen legyen az 
összjáték a szöveg és a kép között, illetve az egyensúly az esztétikum, a pszicholó
giai és pedagógiai követelmények között. A kellően át nem gondolt szerkesztési 
elvek és más hiányosságok gyengíthetik a kép hatását.

Jó példa erre az „Egervár ostroma” című olvasmánnyal végzett 4. osztályos kísérlet. A szöveg 
monumentális építményt sejtet, a gyermek is erre állítódik be. A képen azonban rozzant falakat 
és jelentéktelen építményeket láthat. Ez már szembetűnően nagy ellentmondás, amely tovább 
erősödik azzal, hogy számos tanuló a helyszínen látta a ma is hatalmasnak tűnő falakat, a nagy
szerűen kiépített védelmi rendszert, amely romjaiban is tiszteletet ébreszt Egervár védői iránt.

Az olvasókönyv illusztrációja akkor mondható sikerültnek, ha követi a verbá
lisán elbeszélt történetet, képes visszaadni a leírás finom árnyalatait, felkelteni 
és erősíteni az elbeszélés drámai hangulatát és mozgamasságát. A képszerkesz
tőre hárul, hogy a művészt e pedagógiai feladat elvégzésére felkészítse és alkotó
kedvét ennek megfelelően hangolja.

c) A kép fő funkciója, hogy az irodalmi szövegben visszatükröződő valóságot 
újra érzékelhetővé, láthatóvá tegye. A művész e transzpozíciót az olvasókönyvek 
esetében gyermekek részére végzi. Érthető tehát, ha ebből eredően néhány sajátos 
követelményre figyelemmel kell lennie. Ezekről kissé részletesebben is szükséges 
szólanunk.

Minél fiatalabb a gyermek, a kép szerepe annál jelentősebb fejlődésére. Első 
vizuális információit gyakran éppen a képekből meríti. Mi játszódik le benne, 
amidőn a képen vele egykorú fiút vagy lányt pillant meg? Feltételezhetően 
eszébe jut valamelyik játszótársa, barátja, vagy osztálytársa. Az emlékkép 
élménye pillanatokon belül a képzetek, érzések és hangulatok tömegét hozhatja 
mozgásba és különféle reakciókat válthat ki belőle (például öröm, szorongás, 
meghökkenés stb.). Hasonló folyamatokkal számolhatunk, amikor egy ház, 
jármű, játékszer, emberek vagy más élőlények képét pillantja meg a könyv 
lapjain. A gyermek tudja, hogy amit lát, az a valóságban is létezik. Arról is 
tudomása van azonban, hogy a kép nem maga a valóság, hanem annak csak 
mása, de amit lát, az létezett, vagy létezik. A képnek ezért hitele van s úgy tekint 
rá, mint a valóságot reprezentáló látványra. Ami a kép megnézése után következik, 
az már a pedagógus tevékenységi köréhez tartozik: ti. a képet a szöveggel együtt 
feldolgozni és segítségére lenni a gyermeknek az elsajátítás bonyolult műveletei
ben. Az olvasókönyv illusztrációja sem érhet el átformáló hatást, ha a gyermek

4 Juhász Antal: A tankönyv-illusztráció néhány didaktikai kérdése. Rajztanítás, 1969. 4—5. sz.



egyedül marad a könyvvel. Minél fiatalabb a tanuló, annál inkább szükség van 
a szöveg és kép kapcsolatának tervszerű kimunkálására.

A fenti gondolatmenet több útbaigazítást is tartalmaz.
Amit a művész az olvasókönyv lapjain a természetről és a társadalomról 

ábrázol, nagy mértékben fedje a valóságot. Hiba lenne önkényesen megváltoz
tatni, megcsonkítani a tényeket, hozzáadni oda nem illő dolgokat, elvenni, ami 
hozzá tartozik. A már sok mindent tudó gyermek is kitűnő megfigyelő. Hamar 
észreveszi a torzítást, a valóságtól idegen elemeket, ami a kép hitelét megrendíti. 
Nem egyszer regisztrálhattuk kísérleteink kapcsán a serdülők kritikai meg
nyilatkozásait és amit a képen látottak váltottak ki belőle.

A fénykép éppen nagy valóságszínezetével tűnik ki. Különösen a serdülök reagálnak rá élén
ken, akik a világ valósághű, részletező és ellenőrizhető megismerését igénylik, jobban, mint 
bármikor korábban. A fénykép objektív információja nyugodt szemlélődésre készteti a tanulót. 
A részletek sokasága és szerves egységben való megjelenése kedvező a gondolkodási műveletek ak
tivizálására. Rendszerint gazdagabb is a valósághű elemekben a szövegnél, ezért alkalmas arra 
is, hogy az olvasmány tartalmi hézagait kitöltse. A válaszok elmezéséből kiderült, hogy a kép 
hatásához nem elegendő a részletekre kiterjedő valósághű ábrázolás. A kép élménytartalmán 
múlik végül is az ábrázolt valóság hatásának intenzitása. A képről érkező külső ingerek és a 
személyiség belső feltételeinek összetalálkozása, a szükségletek, elvárások és igények, továbbá a 
személyiség irányultsága (érdeklődés) elsősorban azok a pszichikus tényezők, amelyek az illuszt
ráció befolyását a gyermekre meghatározzák.

d) X szöveg és az illusztráció között az összhang különbözőképpen nyilat
kozhat meg.

Irodalmi művek illusztrációitól azt várjuk, hogy sem a művészi forma, sem 
pedig a mondanivaló dolgában ne maradjon el a szöveg kvalitásától. „A tenger” 
című olvasmánnyal kapcsolatos kísérletek azt mutatták, hogy a szöveg szinte 
költőien lírai, ugyanakkor mozgalmas természet- és emberábrázolásával nem áll 
összhangban a vázlatos rajz, sem pedig a képelemek szertelen felnagyítása. 
A nyugalmat árasztó koncepció sem illik az olvasmányhoz. A rajzból eredő 
összehangolatlanság akadályává lesz az olvasmány erőteljesebb esztétikai és 
pedagógiai hatásának.

A tematikai összhang is e kérdéskörbe tartozik, az, hogy mennyire fedi egy
mást a kép témája és a tanulók pszichikus igényei. Kutatásaink szerint e kettő 
összhangja olvasmányonként más-más mértékben valósul meg, s a „rossz” 
fokozattól egészen a „kitűnő”-ig terjed. A képszerkesztő elképzelése viszonylag 
ritkán egyezik meg a gyermekével. A szakembert elsősorban pedagógiai meg
fontolások vezetik a téma kiválasztásában. A gyermeket pedig belső szükség
letek, különféle motívumok, érzelmi-hangulati tényezők. Minél fiatalabb tanuló
kat vizsgáltunk, annál inkább érvényesült a belső tényezők befolyása. Mégsem 
állíthatjuk követelményként, hogy a képszerkesztő és a művész minden tekintet
ben szolgálják ki a gyermek spontán igényeit, ösztönös törekvéseit. A másik 
végletet sem tartjuk elfogadhatónak: a gyermek igényeinek, pszichikus szükség
leteinek mellőzését, semmibe vételét. A gyermekkel folytatott mindenfajta 
nevelő munkában a belső igényeket, hajlamokat és törekvéseket figyelembe kell 
venni, mert ezek feltételei a személyiség fejlődésének. Az illusztráció sem lehet 
tehát kivétel. A gyermeki pszichikumból eredő igények fő vonulatát kell követni, 
amikor a szöveg számos lehetősége közül az illusztráció témáját kiválasztjuk. 
Ez a kiválasztás rendszerint könnyen összehangolható a fejlesztés pedagógiai 
célkitűzéseivel is. Ilyen értelemben javasoljuk az olvasókönyvek szerkesztőinek 
azokat a témákat, amelyek a gyermek ösztön- és kedélyvilágával, vágyaival és
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törekvéseivel éppen úgy összhangban vannak, mint érdeklődésével és gondolat- 
világával.

Az összhang egyik sajátos területe, amely a szöveg érzelmi-hangulati atmoszfé
rája és az illusztráció között alakulhat ki. A kísérletekhez felhasznált illusztrációk 
többségén észrevehető volt az érzelmi-hangulati frissesség hiánya. A képek egy 
része nem adta vissza a művészi szövegek könnyed szárnyalását, meleg líraiságát, 
vagy drámai erejét. Nem tükrözte vissza eléggé az irodalmi mű érzelmi gazdag
ságát, az író pszichológiai elemzőkészségét. Nem egyszer lehűtötte és fékezte a 
gyermekben a szöveg hatására keletkezett érzelmi folyamatokat (lelkesedést, 
részvétérzést stb.). A kérdés jelentősége megérdemelné, hogy mélyebben tanul
mányozzuk.

e) Több olyan tanulsággal is jártak a kísérletek, amelyek az illusztráció meg
szerkesztéséhez és kivitelezéséhez nyújtanak szempontokat.

Arra a kérdésre, hogy az illusztráció kompozíciója miképpen vesz részt a szöveg 
megértésében, nevelő hatásának felerősítésében s elmélyítésében, a kísérletek 
alapján pontosabban válaszolhatunk. A „Családi kör” című vers (5. oszt.) 
illusztrátora például azzal, hogy középre helyezte a szülőket és köréjük mintegy 
karéjban a gyermekeket, a fiatal nézőt szinte kényszeríti, hogy a szülő—gyermek 
kapcsolatot tudomásul vegye. Ily módon erősíti a kép a gyermek családcentrikus 
szemléletét. Feltételezhetően a vizuálisan másképpen megszerkesztett látvány 
megváltoztatná a kép összbenyomását, s vele együtt változna a személyiség 
reagálásának módja is. A Dózsáról szóló olvasmány illusztrációjának kompozí
ciója bizonyítja, hogy a parasztseregek háttérbe állításával és a főemberek elő
térbe helyezésével az illusztrátor megnehezítette, hogy a tanulók a nép szerepét 
a parasztháborúban felismerjék. Gondos mérlegelést kíván annak eldöntése is, 
hogy a szöveg mely elemei hangsúlyozódjanak a rajzi áttétel alkalmával. A fel
nagyított képelein önkénytelenül is magára vonja a gyermek figyelmét, meg
szabja a képzettársítás irányát és intenzitását. A kompozíció és a kép részlet- 
megoldásai, a képelemek méretei, szétosztása, elrendezése és összefogottsága 
azok az objektív tényezők, amelyek a személyiség szubjektív tényezőivel együtt 
az illusztráció hatását eldöntik.

Az illusztráció hatása javul, ha sok részlet található rajta az ábrázolt dologról, 
tehát hűen adja vissza a valóságot. Általa a belső képekben megjelenő világ 
dúsabbá, élményekkel átszőtt tartalommá válik. A részletek gazdagságára 
azonban csak addig van szüksége a gyermeknek, amíg elegendő tapasztalatot 
nem gyűjtött. Amikor tapasztalatai az ábrázolt dolgokról megsokasodnak, a 
vázlatszerű rajz is elegendő lesz az olvasókönyvekben. A serdülőkorban pedig a 
képzelet merészebb csapongását, az asszociációk játékos mozgását, de az önálló 
gondolkodás fejlődését is gátolhatja a túlzott aprólékossággal készült rajz. R. 
Bamberger szerint az ilyen kép pórázon tartja a gyermeket, s éppen attól 
fosztja meg, ami számára a kép nézegetésekor a legvonzóbb, ti., hogy a látott 
dolgok tevékenységre késztessék egész személyiségét. Veszélyei is vannak azon
ban a túlon túl vázlatos ábrázolásnak. A hiányos tapasztalat miatt gyengén 
működő kontroll a tudásvágytól sarkallt gyermeket könnyen elvonja a valóság
tól. A látvány mindenféle belemagyarázásokra, helytelen értelmezésekre csábít
hatja. Mindez elkerülhető, ha az olvasókönyv képanyagát is bevonjuk a szöveg 
feldolgozásába s megtanítjuk a gyermeket a képi jelek és jelrendszerek tárgyilagos 
értékelésére. Arra, hogy ne csak nézzék, hanem kritikailag mérlegeljék is a képről 
feltáruló valóságot.

Fontos tanulsága kísérleteinknek, hogy nem elég, ha a művész csak a személyek
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ábrázolására fordít gondot. A környezetet és a háttért sem szabad elhanyagolnia. 
Ebből a szempontból az olvasókönyv képei nem mindig felelnek meg a követel
ményeknek. Pedig az olvasmány szereplőjét mindig valamiféle természeti és 
társadalmi környezet veszi körül, háromdimenziós térben él, mozog, tevékeny
kedik. Indokolt tehát, hogy D ic k e n s , Gá r d o n y i , Móra  vagy G e r g e l y  Sándor 
műveihez készült illusztrációkon is megtalálható legyen az a történelmi-társa
dalmi és természeti valóság, amelybe a szereplők beletartoznak. Ha e fontos 
képszerkesztési szempont figyelmen kívül marad, akkor a kép tudatformáló 
hatása gyöngül. Az elnagyolt, vagy hiányzó háttér, a felületesen kidolgozott 
környezet megnehezíti a gyermeket, hogy fontos relációkat felismerjen (például 
azt, hogy Tw ist  Olivér valamennyi éhező társa nevében lépett fel). Ha a kör
nyezet is látható, akkor a rajzi megformálás teljesebb információt nyújt a világ
ról. Inkább alkalmas arra, hogy gondolkodó szemlélődésre, a képről való olva
sásra késztesse a tanulókat. A környezet és háttér feltüntetése még az általános 
iskola 8. osztályos olvasókönyvekben is szükséges, bár engedményeket már 
tehetünk a vázlatos, csak jelzésszerű ábrázolás javára. A művészi reprodukciók 
még nagyobb lehetőséget nyújtanak ehhez, s ha a képszerkesztő megfelelően 
válogat, akkor a modern művészet befogadását előkészítheti vele. Jól meg
figyelhettük, hogy a 8. osztályos irodalmi olvasókönyvbe felvett reprodukciók 
mennyire elevenen hatottak a kísérleti személyekre. Nemcsak a festmény és 
grafika, de a képzőművészet más ágazatai is. Velük szemben is ugyanazok a 
követelmények, mint az olvasókönyvek egyéb illusztrációival szemben: járul
janak hozzá a szöveg gondolati megértéséhez, erősítsék, tegyék tartósabbá a 
tanulók érdeklődését, serkentsék tanulási kedvüket, ugyanakkor azonban fejlesz- 
szék is a gyermekek érzelem világát, kedélyét és fogékonyságát az esztétikai 
hatások befogadása iránt.

A korszerű iskolai olvasókönyvek feleljenek meg a felsorolt követelményeknek. 
Ezzel nemcsak a pedagógus munkája válik könnyebbé és sikeresebbé, hanem 
az olvasókönyvet forgató gyermek szellemi tevékenysége is. Összegezésképpen 
megállapíthatjuk, hogy ha pedagógiai pszichológiai szempontból megfelelő kép
anyag kerül a tankönyvek szépirodalmi szövegei mellé, s ha szoros kölcsönhatás 
létesül az olvasmány és az illusztráció között, akkor az olvasókönyv fokozottabb 
fejlesztő hatásával számolhatunk, a tanítási órán és az otthoni olvasás-tanulás 
kapcsán egyaránt.
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FALUS IVÁN—GOLNHOFER ERZSÉBET

K A T E G Ó R I A R E N D S Z E R  A L K A L MA Z Á S A  
A F E L S Ő O K T A T Á S I  E L Ő A D Á S O K  

M E G F I G Y E L É S  ÉR E

A pedagógiai kutatásban mind nagyobb mértékben tért hódítanak a jelen
ségek objektív leírására szolgáló, a számszerű eredményeket biztosító és ezzel 
a különböző kutatások eredményeinek összehasonlítását lehetővé tevő mód
szerek. Hazánkban a minőségi elemzésen kívül mennyiségi leírásra, a mennyiségi 
összefüggések feltárására elsősorban a teszt-módszereket és a kérdőíves felmérés 
módszerét alkalmazó kutatók törekszenek.

A kutatás indoklása

A tesztekkel és a kérdőívekkel gyűjtött adatok értékét nem vitatva, látnunk 
kell, hogy ezek az eszközök a változóknak csak egyik fajtájáról, az előzmény és 
az eredmény változókról képesek közvetlen információkat nyújtani. De arról, 
ami e két változó csoport között történik, magáról a folyamatról, az ezt jellemző 
folyamat-változókról nem szolgáltatnak közvetlen adatokat. A továbbiakban 
kifejtjük az előzmény, a folyamat és az eredmény változó tartalmát.

Az előzmény-változók a tanárok és a tanulók személyiségének azokat a jellem
zőit tartalmazzák, melyekkel a vizsgált pedagógiai folyamatba belépnek. Ide 
tartoznak például: intelligenciájuk, tudásuk, képzettségük, attitűdjeik, élet
koruk. Ezeket a jellemzőket többé-kevésbé megbízható módon feltárhatjuk 
dokumentumok elemzésével, kérdőívekkel, attitűd skálákkal, intelligencia- és 
tantárgytesztekkel. Ezeket a mérés céljára szolgáló eszközöket a nemzetközi 
pedagógiai kutatás évtizedek óta használja, nagy számban állítja elő, s igyekszik 
minél pontosabbá, megbízhatóbbá fejleszteni őket.

Az eredmény-változók közé soroljuk a pedagógiai folyamat végén, annak ered
ményeként elsajátított tudás, beállott személyiségváltozás jellemzőit. Az ered
mény változók mérésére ugyanazok az eszközök szolgálnak, amelyekkel az előz
mény változókat mérjük.

A folyamat-változók az oktatás folyamatában megfigyelhető tanári és tanulói 
tevékenységet jellemzik.

Nagyon sok olyan kutatást ismerünk, melyekben az előzmény-változók és az 
eredmény-változók közötti összefüggést vizsgálták. Foglalkoztak azzal a kérdés
sel, hogy a tanulói teljesítmények mennyiben függenek a tanulók életkorától, 
intelligenciájától, előzetes ismereteitől, a tanárok olyan jellemzőitől, mint peda
gógiai képzettségük, nemük, gyermekekkel szembeni beállítódásuk. Ugyancsak 
ebbe a kutatási típusba sorolhatjuk azokat a vizsgálatokat, melyek egy új okta
tási eszköz vagy módszer, más szervezeti forma, különböző osztálylétszám hatá
sát vizsgálják. Ezek a kutatások nem veszik figyelembe azt, hogy mi is történik
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a pedagógiai folyamat során. Holott nyilvánvaló, hogy az előzmény-változók 
a folyamatot változtatják meg, s az eltérő folyamat, a tanulókat érő eltérő 
hatások, tényleges cselekvések, s a tanulók eltérő tevékenysége az, ami az ered
ményt meghatározza. Nem közvetlenül a tanári attitűdtől, az osztály nagyságá
tól, vagy egy új technikai eszköztől függ az eredményesség, hanem attól, hogy 
milyen tevékenységet váltanak ki ezek a jellemzők.

Első pillantásra jogosnak tűnhet egy olyan álláspont, mely az oktatás, a 
nevelés folyamatát fekete dobozként fogja fel, s a bemenet (előzmény-változók) 
és a kimenet (eredmény-változók) közötti közvetlen összefüggést vizsgálja. 
De vajon ily módon feltárhatók-e törvényszerűségek, okozati összefüggések? 
A pedagógiai kutatás tekintheti-e fekete doboznak a pedagógiai folyamatot? 
Aligha. Még az olyan — az oktatási folyamatot leginkább meghatározó, a tanári 
tevékenységre is kiható — oktatási segédeszközök, mint amilyenek a feladat
lapok, programok, munkafüzetek sem adnak azonos eredményt különböző taná
rok kezében, pontosabban különböző tanárok vezetésével.

Egy kísérlet során hat ugyanolyan segédeszközt használó tanár órai magatartását rögzítették. 
A segédeszköz célja a tanulók felfedezéses tanulásának előmozdítása volt. A tanárok viselkedésé
ben lényeges különbségek mutatkoztak. A tanári beszéd aránya a különböző tanárok óráin 
66—95% között változott. Az egyes fogalmak magyarázatakor ez az arány még eltérőbb volt, 
59—100% között ingadozott. Az órán elhangzottakat három szintbe sorolták: adatszint, fogalmi 
szint, és az általánosítás szintje. Ezeknek a szinteknek a százalékos előfordulása ugyancsak lénye
gesen eltért a különböző tanárok óráin. Adatszint: 3—32%, fogalmi szint: 58—95%, általánosítás 
szint: 2— 16%.1

Talán ez a vizsgálati eredmény is igazolja állításunkat: az előzmény-változók 
nem határozzák meg egyértelműen a folyamatot, s ezért a pedagógiai folyamatot 
jellemző folyamatváltozók feltárása is szükséges. E folyamat-változók leírják a 
vizsgált szituációt: tanórát, egyetemi előadást, vagy éppen úttörő-, illetve 
KISZ-foglalkozást. Továbbmenve, feltárhatók az előzmény-változók és a folya
mat-változók összefüggései (például különböző eszközök bevezetése hogyan 
módosítja az oktatási folyamat menetét?); a folyamat-változók és az eredmény
változók összefüggései (példáid a többet dicsérő tanár tanulóinak teljesítménye 
jobb-e, mint az inkább korholó tanár tanulóinak teljesítménye?).

Viszont az is kétségtelen, hogy a folyamat-változók közvetlenül csak a meg
figyelés módszerével írhatók le. S ezen a ponton eljutottunk a pedagógiai kutatás 
metodikájának egyik belső ellentmondásához: addig, amíg az előzmény- és az 
eredmény-változókat viszonylag pontosan fel tudjuk tárni, addig a folyamatra 
vonatkozóan — néhány kezdeti lépéstől eltekintve1 2 — szubjektív benyomásokra 
hagyatkozunk. Indokolt, hogy kidolgozzuk az eredményességgel összefüggő 
folyamat változók feltárásának egzakt módját, az összehasonlítható adatokat 
biztosító megfigyelési technikát.

1 Gallagher, J. J.: Teacher Variation in Concept Presentation in BSCS Curriculum Program. 
Urbana, Institute for Research on Ecxeptional Children University of Illionis, 1966. Idézi: 
Rosenschine, B.: New Directions for Research on Teaching. A ,,IIow Teachers Make a Difference” 
(Washington, 1971.) című kötetben.

2 Hazai pedagógiai irodalmunkban néhány tanulmány kísérli meg a megfigyelt jelenségek 
kategóriákba sorolását, s az egyes kategóriákba tartozó jelenségek előfordulási gyakoriságának 
megállapítását. A megfigyelés módszerét alkalmazó kutatások részletes elemzésére itt nem 
térhetünk ki.
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A rendszeres megfigyelési mozgalom

Amikor ilyen technika után kutattunk, nem jártunk eredmény nélkül. A 60-as 
évek elejétől — korábbi előzményekre támaszkodva — széleskörű mozgalom 
bontakozott ki, melynek célja éppen az objektív megfigyeléseket lehetővé tevő 
eszközök kidolgozása volt.3 4

A rendszeres megfigyelés a tanár és a tanuló tanórai tevékenységének pontos és 
viszonylag hibamentes számbavételére és rögzítésére szolgáló módszer. Rendszeres 
megfigyelés esetén a tanárok és a tanulók viselkedését kategóriákba soroljuk, 
és ezáltal lehetővé válik a folyamat jellemzőinek kódolása és kvantifikálása.

Az elmúlt évtizedben nagyszámban kidolgozott kategória-rendszerek (külön
böző kutatók 100—150—200-ra becsülik számukat) más és más szempontból 
igyekszenek feltérképezni az oktatási folyamatot.

A legtöbb kategória-rendszer az osztály szociális-érzelmi atmoszféráját, lég
körét írja le. Az óra kognitív szintje, logikai felépítése, a megvalósuló gondol
kodási stratégiák képezik jónéhány kategória-rendszer tárgyát, míg mások a 
különféle szervezési és irányítási tevékenységeket vizsgálják.

Megkülönböztethetők a kategória-rendszerek aszerint is, hogy a tanár—tanuló 
interakcióból csak a tanár, vagy csak a tanulók viselkedését rögzíthetjük bennük.

A kategória-rendszerek túlnyomó többsége a verbális, szóbeli viselkedés le
írására hivatott, de bizonyos kutatók éppen a nem-verbális viselkedésre össz
pontosították figyelmüket, míg mások a verbális és a nem-verbális viselkedé
sekre egyaránt dolgoztak ki kategóriákat rendszerükben.

Vannak olyan általános megfigyelési eszközök, amelyek nincsenek tekintettel 
a szaktárgyi specifikumokra, de kialakítottak tantárgyakhoz kötődő megfigye
lési eszközöket is, amelyek csak az adott szaktárgy — matematika, biológia, 
idegen nyelv — óráin alkalmazhatók.

Eltérnek a megfigyelési eszközök egymástól abban is, hogy élő szituációban 
alkalmazhatók, vagy előbb magnóra illetve képmagnóra kell rögzíteni az óra 
anyagát, s erről a rögzített anyagról történhet a kategóriákba sorolás, a mennyi
ségi feldolgozás.

A megfigyelési technikákat differenciálni lehet a mérési egységek és a bejelölés 
módja szerint is.

Flanders kategória-rendszere 
az osztályban megvalósuló interakció vizsgálatára

A továbbiakban bemutatunk egy megfigyelési eszközt. F l a n d e r s  kategória- 
rendszere a legkidolgozottabb, leggyakrabban használt megfigyelési eszköz.5 
Sok — a szakirodalomban fellelhető — kategória-rendszer Flanders eszközét 
csupán jelentéktelen mértékben módosítja, illetve kiegészíti. A F l a n d e r s -féle

3 A rendszeres megfigyelési mozgalom eredményeinek bemutatására, értékelésére a megfigye
léssel foglalkozó átfogó tanulmányunkban térünk ki. E helyütt csupán azokat az alapvető isme
reteket közöljük, melyek elengedhetetlenek az általunk alkalmazott technika megértéséhez.

4 A kategória-rendszerekről lásd Falus Iván: A megfigyelés. „A pedagógiai kutatás módszerei” 
(Szerk.: Salamon Zoltán. Budapest, 1971.) című jegyzetben.

5 A Flanders-féle kategória-rendszerről több tucatnyi publikációban olvashatunk. Legrészle
tesebb leírása Flanders, N. A.: Teacher Influence, Pupil Attitides, and Achievement (U.S. De- 
pertmant of Health, Education, and Welfare. Office of Education. Washington, 1965.) című 
kötetében található.
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kategória-rendszer bemutatását az is indokolja, hogy az általunk alkalmazott 
megfigyelési eszköz kidolgozásakor is ezt vettük alapul, több elvi és gyakorlati 
megoldását igyekeztünk átvenni.

Flanders kategória-rendszere azt tárja fel, milyen cselekvési szabadságot 
biztosít a tanár a tanulóknak a tanítási órán, mennyire indirekt, tanulóközpontú 
a tanár magatartása.

Az osztályban elhelyezkedő megfigyelő minden 3 másodperces időszakasz 
végén eldönti, hogy az éppen eltelt 3 másodperc kommunikációját a megadott 
10 kategória közül melyik jellemzi legjobban. Ennek a kategóriának a számát 
leírja, de ezzel egyidőben figyeli a következő 3 másodperces periódus eseményeit. 
Egy perc alatt 20—25 kategória számát rögzíti megfigyelési lapján.

Á 10 kategória közül 7 a tanár, 2 a tanulók megnyilatkozásait írja le, a tizedik 
kategória pedig a csendet, a zajt, az érthetetlen beszédet jelöli. (1. tábla)

1. tábla

Tanári indirekt 1. Elfogadja a tanulók érzéseit
beszéd hatás 2. Értékel, buzdít

3. Elfogadja és felhasználja a tanuló 
gondolatait

4. Kérdést tesz fel

direkt 5. Előad, magyaráz, elbeszél
hatás 6. Utasít

7. Bírál, tekintélyét igazolja

Tanulói 8. Tanulói beszéd (válasz)
beszéd 9. Tanulói beszéd (kezdeményezés)

Csend 10. Csend vagy zavar

Ahhoz, hogy adataink megbízhatók legyenek, a megfigyelőknek egy és ugyan
azon jelenség előfordulásakor ugyanazt a kategória-számot kell leírniuk. A dön
téshez néhány másodperc áll a megfigyelők rendelkezésére. A megfigyelés meg
bízhatósága érdekében a megfigyelőket fel kell készíteni feladatukra, képezni 
kell őket. A képzés során megtanulják a kategóriákat, képmagnó felvételen 
rögzített órák anyagát kategóriákba sorolják, a nehéz eseteket megvitatják. 
Kialakítanak bizonyos szabályokat, amelyek elősegítik az események egységes 
megítélését. Tapasztalt megfigyelő jelenlétében élő osztálytermi szituációban is 
végeznek megfigyeléseket. E képzési idő után kerül sor a megfigyelésre. A meg
figyelőket és a megfigyelést akkor tekintik megbízhatónak, ha a ScOTT-féle 
egyetértési együttható értéke tartósan 0,85 fölött marad. A ScoTT-féle együtt
ható értelmezését, kiszámításának módját később konkrét példával illusztrálva 
bemutatjuk.

A megfigyelés végén egy számsor áll a rendelkezésünkre. E nyers adatokat 
célszerű mátrixba rendezni, így könnyebben áttekinthető, feldolgozható lesz az 
adatsorunk. A ЮХЮ-es mátrix egyes celláiba az egymást követő kategória- 
párok kerülnek. A párok első tagja azt szabja meg, hogy melyik sorba, a második 
tag pedig azt, hogy melyik oszlopba kerüljön a pár.

Nézzünk egy példát ! Tegyük fel, hogy az óra kezdetén a 2. táblán összefoglalt 
kategóriák fordultak elő. 6
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2. tábla

A párokat úgy alakítjuk ki, hogy minden egymást követő számot összekapcsolunk

A mátrix adatait több szempontból is értelmezhetjük. Az 1, 2, 3, és a 4. oszlo
pok összege jelzi az indirekt tanári megnyilatkozások mennyiségét, illetve a rájuk 
fordított időt. — Az 5, 6 és a 7. oszlopok összege jelzi a direkt tanári megnyilatko
zásokat. — A 8, és a 9. oszlopok összege a tanulói megnyilatkozásokat jelzi. — 
A 10. oszlop a csendben töltött időre utal.

A tanári viselkedés direktségének jellemzésére szolgál az I/D hányados:
1, 2, 3, 4 oszlopok összege 
5, 6, 7 oszlopok összege

és az i/d hányados:
1, 2, 3 oszlopok összege 
6, 7 oszlopok összege

Az i/d hányados kevésbé van kitéve a tantárgyi specifikumoknak, mert az egyes 
tárgyak jellegükből következően más-más mennyiségű tanári közlést, illetve 
kérdést feltételeznek.

A tanári és tanulói beszéd arányát jelzi a T/t hányados:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oszlopok összege 

8, 9 oszlopok összege
Az egyes cellákból arra következtethetünk, hogy valamely tanári illetve 

tanulói megnyilatkozás mely másik megnyilatkozásnak a következménye, illetve 
az előzménye.

A FbANDERS-rendszerrel gyűjtött adatok elemzésének szám talan m ódja van, 
m elyeknek az ism ertetésére nem térünk ki, csupán az alapvető értelm ezési lehe
tőségekre utaltunk. Az ilyen típusú (az esem ényeket időrendben, időegységen
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ként rögzítő) megfigyelési eszközök nagy előnye, hogy nemcsak az egyes kategó
riák előlordulási gyakoriságát, hanem ezek egymásutánját (összefüggéseit) és 
időtartamát is jelzik.

Kategória-rendszer a felsőoktatási előadások megfigyelésére

Feltételeztük, hogy a felsőoktatási előadások hatékonysága függ attól, hogy 
mi történik az előadáson, azaz mit csinál a tanár és mit csinálnak a tanulók. 
Végső célunknak azt tekintjük, hogy az előadásokon rögzített egyes kategóriák 
és az előadások hatékonysága (előadás után mért tanulói teljesítmény) között 
összefüggést mutassunk ki. Első lépésként megpróbáltunk olyan kategóriákat 
feltárni, amelyek az eredményességgel összefüggésbe hozhatók, s kíváncsiak 
voltunk, lehetséges-e, értelmes-e ezekkel a kategóriákkal egyetemi előadásokat 
leírni, milyen nehézségekkel találkozunk a kategória-rendszer kidolgozása, alkal
mazása során.

A kategóriák kidolgozása

Kategóriánkkal szemben azt a követelményt támasztottuk hogy
— az előadás eredményességével feltehetően kapcsolatban álló tevékenységet 

tükrözzenek,
— egymástól jól elkülöníthetők legyenek,
— az előadás teljes verbális anyaga besorolható legyen a kategóriák valamelyi

kébe.
Kategóriáinkat először elméleti feltételezések alapján állítottuk össze, majd 

egy előadás gépelt anyagának az elemzése után módosítottunk rajta, össze
vontunk olyan kategóriákat, amelyek ritkán fordulnak elő, szétdaraboltunk 
olyanokat, melyekbe túl sok, egymástól túlságosan eltérő megnyilatkozás került. 
Például, az 1. kategóriát, mely az első változatban minden leíró és kijelentés 
jellegű ismeretközlést tartalmazott, két alcsoportba osztottuk. A hallgatók 
megnyilvánulásainak csupán egy kategóriát tartottunk fenn, bár kezdetben 
úgy gondoltuk, hogy a hallgatók megnyilatkozásait ugyanúgy 8 kategóriába 
soroljuk, mint az előadóét. Á változtatást az indokolta, hogy — habár olyan 
előadást választottunk, melyen a hallgatók kifejthetik véleményüket, aktívan 
résztvehetnek a téma feldolgozásában — mégis csak előadásról van szó, ahol 
a domináns szerep az oktatóé.

Az általunk alkalmazott kategóriák végső megfogalmazásukban* a követ
kezők:
la Leíró és kijelentés jellegű ismeretközlés elméleti szinten.

Pl.: „Homogénnek nevezzük az egységes képességű, azonos tudásszintű tanulók csoportjait”. 
(A kategóriákat illusztráló példákat didaktika előadás anyagából választottuk ki.) 

ló Leíró és kijelentés jellegű ismeretközlés gyakorlati szinten.
Pl.: „Az egyes csoportok feladatait pontosan meg kell határozni. A feladatok megoldására 
szervezési utasításokat kell adni és ezeket feladatlap formájában le kell gépelni vagy valami
lyen módon a tanulók tudtára kell hozni.”

* E helyen szeretnénk köszönetét mondani a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont vezetői
nek kutatásunk támogatásáért, valamint megfigyelőinknek ( Ernődi Zsuzsának, Fehér Katalin
nak, Janzsó Szilviának, SchaffLauser Ferencnek és Újvári Ilonának), akik a megfigyelések fárasztó 
munkáján kívül, értékes véleményükkel, tanácsaikkal hozzájárultak kategóriánk módosításához, 
a megfigyelési technika tökéletesítéséhez.
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2. A tárgyalt fogalmak, elvek; módszerek gyakorlati megvalósításának, iskolai példának a leírása. 
Kutatási szituáció, kutatott jelenség bemutatása.
Pl. „Az eredmény a következő volt: első helyen állt a csoportmunka, mint amelyik legjobban 
segíti elő a gyermekek közösségi tudatának a fejlődését. Második helyen állt az egyéni munka, 
az individuális, programozott munka, és a harmadik helyen pedig a hagyományos frontális 
osztálymunka.” „A dráma szerkezete — mondta egy másik tanuló.
— Rendkívül érdekes volna . . .  — vette át a szót a tanár. Igen, a ti csoportotoké a dráma 
szerkezete. Óra végéig összeállítjátok a dráma szerkezetére vonatkozó ismereteket, konkrét 
idézetekkel, az eredeti forrásra, a Bánk bán szöveganyagára támaszkodva.”

3. Kérdésfeltevés, problémaállítás.
Pl. „A csoportok alakítása hogyan történjék? Ki határozza meg, hogy ki kerüljön egy cso
portba? A tanulók maguk vagy a tanár? Honnan származzon az ötlet, hogy ki kerüljön egy 
csoportba?”

4. Gondolkodási művelet levezetése, következtetések sorozata.
Pl. „A frontális osztálymunka keretében a 45 percben a tanár beszél, s egy részt megoszt a 
35—40 gyerek között, a csoportban dolgozó 4—5 gyerek viszont 10—15 perc alatt jóval több 
időt beszélhet.”

5. Strukturális és tartalmi kapcsolódások bemutatása, rendszerezés, előző, későbbi témára vagy más 
tárgyra utalás összehasonlító jelleggel.
Pl. „Ez összefügg azzal, amit a témáról, a tematikus tervezésről mondtam: nem egyes órákban 
kell gondolkodni, hanem témákban; ha egy-egy teljes témára tervezzük meg az anyagot, 
akkor néhány órát is szánhatunk a csoportban folyó munkára.”

6. Motiváció, motiválás: utalás szaktárgyi vonatkozásokra, a téma gyakorlati hasznosságára, véle
ménynyilvánításra biztatás, a hallgatói vélemények nyugtázása, elismerése.
Pl. „Ez idegen nyelvnél igen érdekes. Ha a gyerekektől idegen nyelvű beszédet kívánunk meg
— ez különösen gimnáziumban lehetséges — akkor 15 perc alatt rengeteg lehetőség van az 
idegen nyelvű beszédre.”

7. Utalás a szakirodalomra, további tájékozódásra buzdítás.
Pl. ,,. . . ennek a könyvnek a végén röviden felsorolja a szerző azokat a témákat, amelyeket 
alkalmasnak és célszerűnek tartott az általános iskola különböző osztályaiban csoportmunká
val feldolgozni.”

8. Személyes vélemény nyilvánítása.
Pl. „Valószínű, hogy 5.—6. osztályban eredményesebb, ha a pedagógus jelöli ki a vezetőt, 
ekkor ezt nem érzik demokratizmusuk megsértésének.”

9. Hallgatók hozzászólása.
Pl. „Én már sokat gondolkoztam ezeken a problémákon, de nem tudom eldönteni. Egyébként 
is nagy probléma az oktatásban, hogy egyenlően bíráljunk-e el mindenkit, vagy pedig diffe

renciáltan. Nem tudom melyik a helyesebb. Nem tudtam teljesen eldönteni.”
10. Csend.

A megfigyelés módja

Megfigyelésünkben — a FbANDEKS-féle eljárás analógiájára — időegységenként 
jelölték a megfigyelők a kategóriákat. Azért választottuk az időegységenkénti 
jelölés munkaigényesebb, fáradságosabb technikáját, mert így nemcsak az egyes 
kategóriák előfordulási gyakoriságáról, hanem előfordulásuk sorrendjéről és 
elhangzásuk időtartamáról is képet kaphattunk.

Egy megfigyelő-pár egymással párhuzamosan, de egymástól függetlenül 
20 percen keresztül minden 5 másodpercben leírta annak a kategóriának a szá
mát, amely — véleménye szerint — az éppen eltelt 5 másodpercet a legjobban 
jellemezte. így percenként átlagosan 12 adatot nyertünk, egy teljes előadásról 
(80—90 perc) 1000 körüli adatunk volt.

A megfigyelők az egységesség érdekében az alábbi szabályokhoz tartották 
magukat:

1. Amennyiben egy időegységen belül több kategória jól kivehető, úgy mind
ezeket le kell írni.

2. Amennyiben a kategória elhatárolása nehézséget okoz, a magasabb számú 
kategóriát kell leírni.
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3. Ma valamelyik kategóriával párhuzamosan szemléltetés, demonstrálás 
folyik, ezl kis d betűvel kell jelölni.

4. Ma két hallgató beszél egymás után, a váltás tényét aláhúzással kell jelölni.
5. A 0 kategóriát csak akkor kell használni, ha a csend az 5 másodperces 

periódusnak legalább a felére kiterjedt.
Az időritmus megtartása érdekében — a megfigyelők ilyen irányú képzésén 

túl — stopperórát helyeztünk a megfigyelők asztalára, megfigyelési lapjaikat 
pedig előre megrajzoltuk. Minden kategória (15 másodperc) után piros vonalat 
húztunk. Percenként pedig új oszlopban folytatták a jelölést. Ezek a technikai 
fogások, megfelelő képzés után, lehetővé tették az időegységek betartását.

A megfigyelő-párok 20 percig dolgoztak, majd 20 percig pihentek, s utána 
ismét nekiláttak a munkának. Az előadás egészének a megfigyeléséhez tehát 
2 párra volt szükség. (3. tábla)

3. tábla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21

5 5 5 í 5 5d 5 i í 5 5 5 5 í í í 0 í 3 7

5 5 5 í 5 5d 5 í í 5 5 1 5 í í í í 5 3 7
5 5 5 í 5 5d 5 í í 5 5 1 5 í 0 0 í 5 3 7
5 5 5 í 0 5d 5 í í 5 5 1 5d í í í í 0 0 7
5 3 5 i 0 5d 5 í í 5 5 1 5d í í í 0 5 6 7
5d 3 5 3 0 5d 5 5 í 5 5 1 5d í í í 1 3 6 7
5d 3 5 5 1 5d 1 5 t 5 1 1 5d í í í 1 3 6 7
5d 4 5 5 1 5d 1 5 í 5 1 1 5d 3 3 0 1 3 6 7
5d 4 5 5 1 5d 1 5 í 5 1 5 5d 3 5 1 1 7 6 7
5d 5 5 6 1 5d 6 5 í 5 t 5

*o»o 1 1 1 5 7 1 7
5d 5 5 3 5 5d 6 5 í 5 1 5 5d 1 1 1 5 3 1 7
5d 5 5 0 5 5d 1 1 í 5 1 5 l d 1 1 1 1 3 5 7

A megfigyelők képzése

A megfigyelés objektivitása nagy mértékben függ a megfigyelő képzettségétől.
Úgy gondoltuk, hogy a helyes megfigyelés érdekében a megfigyelőket
a) tájékoztatnunk kell a vizsgálat céljáról,
b) értelmeznünk kell az alkalmazott kategóriákat,
c) ki kell alakítanunk az 5 másodpercenkénti jelölés készségét,
d) képessé kell tenni a megfigyelőket az elhangzott szöveg gyors értelmezésére, 

kategóriákba sorolására.
A fenti célok elérése érdekében a megfigyelést megelőzően 6, egyenként másfél 

órás megbeszélést tartottunk.
Az első foglalkozáson ismertettük a vizsgálat célját, az alkalmazandó mód

szert. Bemutattuk kategóriáinkat, s illusztráltuk ezeket korábban magnóra vett, 
majd legépelt előadás anyagával. A gépelt szöveget az egyes kategóriáknak meg
felelően szétvágtuk, hovatartozásukat megvitattuk.
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A második foglalkozáson módosítottuk a megfigyelők észrevételei alapján 
a kategória-rendszert, s a példaanyagot az új rendszernek megfelelően csopor
tosítottuk.

A harmadik foglalkozáson tovább ismerkedtünk a módosított kategória- 
rendszerrel. Egy előadás magnetofonfelvételét meghallgattuk, s a gépelt szövegen 
függőleges vonallal jelöltük az 5 másodperces határokat. Ebben metronóm volt 
a segítségünkre. (Ennek a gyakorlatnak a ritmusos jelölés kialakítása volt a 
célja.)

A negyedik foglalkozáson folytattuk a korábbi gyakorlást, ellenőriztük a kate
góriák biztos ismeretét, majd az előadást magnóról hallgatva le kellett írni a 
megfelelő kategóriákat (metronóm segítségével).

Az ötödik foglalkozáson már metronóm nélkül stopper segítségével kellett 
a kategóriákat rögzíteni.

A hatodik foglalkozáson tovább folytattuk ezt a gyakorlatot, ellenőriztük 
a megfigyelők közötti egyetértést, megbeszéltük a vitás eseteket.

A hatodik foglalkozást hamarosan követte két előadás megfigyelése.
A nyers adatokat kétféleképpen dolgoztuk fel: egyrészt a megfigyelők közötti 

egyetértés vizsgálatára, másrészt az előadás szerkezetét mutató mátrix elkészí
tésére.

A megfigyelők közötti egyetértés

A megfigyelés m egbízhatóságának mérésére több m utatót használ a nem zet
közi szakirodalom. Közülük a legelterjedtebb a megfigyelők közötti egyetértést 
jellem ző ScOTT-féle együ tth ató , m elyet az alábbi képlettel definiálhatunk:

P 0 =  A két megfigyelő közötti tényleges egyetértés.
Pe =  A véletlen következtében fenálló egyetértés nagysága.
Tehát, ha tökéletesen megegyezik a két megfigyelő által rögzített adatsor, akkor 
a n  értéke 1. Minél nagyobb az eltérés, annál kisebb ez az érték 1-nél. A szak- 
irodalomban a 0,85 fölötti értéket kielégítőnek tartják.

Az együttható kiszámítására a következő képlet alkalmas:

í  А,- B, A t +  B, 2
A.’y ß'p B'p

n =  1 A Í +  Bj 2
Aj- —j- Brp

A t —  Az A megfigyelő által az egyes kategóriákba sorolt egységek száma. 
Bj =  А В megfigyelő által az egyes kategóriákba sorolt egységek száma.
A T =  Az A megfigyelő által jelölt összes egység száma.
B T — А В megfigyelő által jelölt összes egység száma.
Az alábbiakban bemutatjuk az egyetértési együttható kiszámításának mene

tét. Az adatokat az első megfigyelt előadáson rögzítette az egyik megfigyelő-pár. 
A számítás áttekinthetősége érdekében táblázatot készítünk. (4. tábla)
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4, tábla

1 2 3 4 5 6 7 8

kát.
B ,

A{ Bi A, B, A ,+  B, A {+  Bt A, +  B, «
Aj! B t Ат Bp Ат ~\~ ВT Ay -f- B  t

l a 40 42 0,082 0,094 0,012 82 0,086 0,007396
l b 63 174 0.345 0,362 0,017 337 0,353 0,113569
2 56 56 0,118 0,116 0,002 112 0,117 0,012544
3 37 31 0,078 0,064 0,012 68 0,071 0,004624
4 8 22 0,016 0,045 0,029 30 0.031 0,000961
5 8 8 0,016 0,016 0,000 16 0,016 0,000256
6 42 43 0,089 0,089 0,000 85 0,089 0,007921
7 15 13 0,031 0,027 0,004 28 0,029 0,000841
8 15 10 0,031 0,020 0,011 25 0,026 0,000676
9 74 76 0,156 0,158 0,002 150 0,159 0,022500
0 74 76 0,029 0,012 0,017 20 0,020 0,000400

o s sz . 472 481 0,106 0,171688

Aj- Bj* Ai +  В,* 
A j '  - j — B  j*

A táblázat kitöltésének lépései:
1. A megfigyelési lap alapján összeadjuk az egyes megfigyelők által jelölt 

kategóriákat. Ezeket beírjuk az A ,■ illetve a Bt oszlopba.
2. Külön-külön összeadjuk mindkét oszlop értékeit.
3. Az összegekkel ( AT illetve BT)  elosztjuk a megfelelő At és ZJ, értékeket. 

A hányadosokat beírjuk a 3. illetve 4. oszlopokba.
4. E két oszlop megfelelő értékeinek különbségeit (előjelre való tekintet 

nélkül) beírjuk a következő oszlopba.
5. A 6. oszlopba az A, és Bt értékek összege kerül.
6. A 7. oszlopban levő hányadost úgy kapjuk, hogy a 6. oszlop egyes értékeit 

elosztjuk AT -)- BT-ve 1, azaz 953-al.
7. S végül, e számok négyzeteit — táblázatból kikereshetők — írjuk az utolsó,

8. oszlopba.
A táblázat adatait behelyettesítve a képletbe:

(1 — 0,106) — 0,171688 0,894000 — 0,171688
1 — 0,171688 0,828312

=  _0Z722312_
0,828312

Jelen esetben а л  értéke 0,87, s ez meghaladja a kívánt 0,85 értéket. Vagyis 
megfigyelőinkről elmondható, hogy ugyanazon esemény előfordulása esetén 
ugyanolyan kategóriát használnak megfigyelésükben, s e tényből következtet
hetünk a megfigyelés objektivitására.

Meg kell jegyeznünk, hogy a fenti jó eredményt jelen vizsgálatunkban nem 
sikerült tartósan biztosítani. Ennek okát cikkünk végén elemezzük.

Mint korábban említettük, az adatokat más szempontból is elemeztük, igye
keztünk segítségükkel reprodukálni az előadáson történteket.
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A mátrix és értelmezése

11 X  И -es m átrixot készítettünk, m elynek celláiba az egym ásután előforduló 
kategória-párokat rögzítettük, úgy, ahogyan azt a FLANDERS-renclszer ismer
tetésekor leírtuk. Az alábbi m átrix az első m egfigyelt előadásról készült. (D idak
tika-előadás, tém ája a csoportmunka.)

Az előadásról 970 kategóriát rögzítettek. Ezek alkotják a mátrixot. (5. tábla) 
Az egyes cellákban levő szám mutatja, hogy hány pár jutott az adott cellába. 
A bal felső sarokból a jobb alsó sarokba tartó átló mentén elhelyezkedő cellák 
bal alsó sarkában levő szám azt jelzi, hogy hány megnyilatkozás jut az adott 
cellába függetlenül annak időtartamától. Például az előadó 1 percen keresztül 
elméleti ismeretanyagot közöl, akkor 12 la  kategória követi egymást, de a bal 
sarokban csak 1-gyel növeljük a megnyilatkozások számát. Ez a kettős szám
lálás lehetőséget ad arra, hogy az egyes kategóriák elhangzásának átlagos hosszú
ságát is kiszámítsuk.

5. tábla

la lb 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Összeg

la /107
23/

12 0 4 0 4 4 0 0 1 4 136

lb 6 /232
39/

3 7 í 7 4 2 3 4 4 273

2 í 5 /6 5
» /

0 0 1 0 0 0 2 0 74

3 2 6 1 /4 4
1 9 /

3 4 4 1 1 3 4 73

4 0 1 1 1
< / 7

1 0 0 0 0 1 12

5 6 5 0 5 0
1 б / 107

2 0 0 0 3 127

6 4 8 3 4 0 1 ЛИ
2 5 /

2 1 7 2 93

7 1 1 0 1 1 0 0 /2 3
б /

1 0 1 29

8 0 0 1 1 0 0 0 1
X

1 2 14

9 1 0 0 0 0 0 18 0 0 /9 4
1 8 /

0 113

0 7 3 0 6 0 2 2 1 0 0
з / 5

26

970

Mit állapíthatunk meg a mátrix alapján?
Először az összegek oszlopát elemezve, láthatjuk, hogy az előadásnak kb. 

12°/0-ában beszéltek a hallgatók, és ez — előadásról lévén szó — viszonylag magas 
arány.

Az előadás kb. 400/0-ában ismeretközlés folyt, ennek kétharmada gyakorlati 
jellegű ismereteket tartalmazott.
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Konkrét példa bemutatása, csakúgy mint problémaállítás, kérdésfeltevés, az 
előadás idejének 7—8°/0-át tette ki. Gondolatmenet levezetésére és személyes 
vélemény nyilvánítására 1—1 percet szentelt az előadó.

Az anyag rendszerezése a rendelkezésre álló idő 13%-át, a tanulók motiválása 
10%-át vette igénybe. 2—3 percben az előadó a szakirodalomra, további forrá
sokra utalt, s ugyanennyi idő telt el csendben.

Vajon mit mondanak ezek az adatok? Annyit mindenképpen, hogy képet 
kapunk az előadás időarányairól. De vajon hogyan viszonyul ez az előadás más 
előadásokhoz, s vajon az ilyen időmegoszlás az eredményes vagy az eredmény
telen előadást jcllemzi-e?

Ezekre a kérdésekre egyetlen előadás elemzése alapján nem válaszolhatunk. 
De több előadás megfigyelése után és különösen ha ezeknek az előadásoknak 
az eredményességét, hatékonyságát is ismerjük, akkor talán érdekes összefüggé
sekre bukkanunk.

Egyelőre tárjuk fel a mátrix értelmezési lehetőségeit ! Az átló mentén elhelyez
kedő cellák adataiból kiszámíthatjuk az egyes kategóriák átlagos hosszát. Például, 
átlagban mennyi ideig tartottak az elméleti ismeretközlések anélkül, hogy más 
kategória megszakította volna őket? A válasz: 4,6 időegység, azaz 20—25 másod
perc. Sorrendben, a többi kategóriára vonatkoztatva ez az adat a következő: 
5,9; 7,2; 2,3; 1,7; 6,6; 2,4; 3,8; 2;5,2; 1,6. Láthatjuk, az előadás egyes elemeinek 
átlagos hossza igen eltérő, 1,6 és 7,2 időegység között változik. Indokoltak-e 
ezek az arányok? Miért?

Az azonos kategóriákból álló párok vizsgálatánál érdekesebb a különböző 
kategóriák egymásutániságát jelző bejegyzések elemzése. A mátrix mind a 121 
cellájának értelmezésére nem térhetünk ki, habár minden cellának saját „mon
danivalója” van. Először elemezzük a 6. sor tartalmát. A motiválást leggyak
rabban konkrét ismeretközlés (8) és hallgatói hozzászólás((7), ritkábban elméleti 
ismeretközlés (4), példa bemutatása (3), kérdésfeltevés (3) követte. A többi 
kategória egész ritkán fordul elő motiválás után.

A 9. sorból megállapíthatjuk, hogy a hallgatói hozzászólásokat szinte kivétel 
nélkül követte ezek elismerése.

A 9. oszlopból viszont az derül ki, hogy a hallgatók leggyakrabban akkor szólal
nak meg, ha külön felkérik erre őket; gyakorlati kérdésekhez gyakrabban szólnak 
hozzá, mint az elméletiekhez. Nem előzi meg a hallgatók felszólalását hosszas 
csend, ami jelzi hogy hozzászoktak az előadásnak ehhez a formájához... stb.

A szemléltetésül bemutatott példák talán érzékeltetik, hogy az ismertetett 
megfigyelési technikával az előadások mikroszerkezete leírható, más előadásoké
val összehasonlítható.

További feladatok

Ahhoz, hogy a rendszeres megfigyelés módszerével végzett vizsgálatok hozzá
járuljanak a hatékony előadás jellemzőinek leírásához még nagyon sok munkára 
van szükség.

1. Módosítani kell kategóriáinkat, oly módon, hogy az előadás hatékonyságá
nak leglényegesebb komponenseit írják le. Ezt a módosítást elsősorban az elő
adásra vonatkozó nemzetközi szakirodalom további alapos elemzése alapján 
kívánjuk elvégezni.

2. Állandósítani kell a megfigyelők közötti egyetértés magas (л 0,85) szintjét.
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Ezt könnyebben elhatárolható kategóriák kidolgozásával és a megfigyelők 
alaposabb képzésével kell biztosítani.

3. Több, különböző tárgyú előadás megfigyelése alapján el kell különíteni 
egymástól az előadásnak azokat a sajátosságait, melyek általánosak, a tárgy, 
a téma jellegéből, illetve az előadó egyéniségéből fakadnak.

4. Fel kell tárni az előadás egyes jellemzőinek a tanulók teljesítményével 
fennálló kapcsolatát, azaz ki kell mutatni, hogy milyen előadások eredményeznek 
pozitív változást a hallgatók ismereteiben, szemléletében.
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NAGY JÓZSEF

AZ I I E P  ÉS A KÖZО KTATÁST EHV EZ ÉS 
NE MZ E T KÖZ I  H E L Y Z E T E

1971 szeptemberétől 1972 júliusáig az UNESCO Nemzetközi Közoktatáster
vezési Intézetében (International Institute for Educational Planning, Paris, 16е, 
9, rue Eugène Delacroix) tanultam és dolgoztam UNESCO ösztöndíjjal. Mivel 
hazánkban éppen úgy, mint a világ többi országában egyre sürgetőbben jelent
kezik az igény a közoktatási rendszer tudományosan jobban megalapozott 
fejlesztése, az irányítási és a tervezési módszerek tökéletesítése, a közoktatás
tervezési kutatások kiterjesztése és eredményeinek hasznosítása iránt, bizonyára 
érdeklődésre tarthat számot egy beszámoló a közoktatástervezés nemzetközi 
központjának az életéről, munkájáról és a nemzetközi méretekben folyó kutatá
sok fő irányairól, a kutatási eredmények hasznosításának, a gyakorlat fejlődésé
nek helyzetéről.

I.
Az „ájájipi”, ahogyan az UNESCO 1961-ben alapított oktatástervezési inté

zetét röviden nevezik, egy évtized alatt az iskolarendszer tervezésével, tervszerű 
fejlesztésével kapcsolatos kutatások és a kutatási eredmények terjesztésének 
nemzetközi központjává fejlődött.

Maga az intézet nem nagy. összesen mintegy 75 fővel dolgozik. Ebből 15 
főnyi a kutató-előadó, 25 főnyi az egy tanévre ott dolgozó és kiképzésben része
sülő „intern” (belső tag), a többi mintegy 35 fő a segédszemélyzet. Itt jegyezzük 
meg, hogy az intézet végleges épülete (a fenti címen) 1972 végére készül el. 
Ennek alapján lehetővé válik, hogy a képzésben évenként résztvevők száma 
(és ennek következtében az állandó alkalmazottak száma is) megkétszereződjék.

E viszonylag nem nagy intézet mégis igen nagy volumenű munkát tud elvé
gezni a külső megbízások és a kitűnően szervezett, az egész világ rokonintéz
ményeivel való együttműködés révén. Érdemes lenne nekünk, magyaroknak is 
bővebben meríteni abból a hatalmas ismerettengerből, ami oda a világ minden 
tájáról összefolyik. Merem remélni, hogy kinttartózkodásom hozzájárulhat 
a szorosabb kapcsolatok kiépítésének meggyorsításához.

Az intézetnek 3 független regionális „alintézete” van a fejlődő országok köz
oktatásfejlesztésének a közvetlen segítése érdekében: egy Ázsiában, egy Afriká
ban és egy a latinamerikai országok számára. A fejlett tőkés országok a Párizsban 
működő OECD-ben végeznek igen nagy volumenű oktatástervezési, oktatás
gazdaságiam kutatásokat a saját céljaiknak megfelelően, önkéntelenül is fel
merül a kérdés: nem lenne-e időszerű megfontolni a szocialista országok közös 
kutatóintézetének felállítását a KGST keretén belül? A magam részéről egy 
ilyen intézet létrehozását nélkülözhetetlen és sürgős feladatnak tartom.

91



Az IIEP-nek hármas feladata van.
Ezek közül a legfontosabb a képzés. Minden évben nagyszámú pályázó közül 

25 főt választanak ki a világ minden tájáról, főleg a fejlődő országokból. A költ
ségeiket az intézet fedezi, az ösztöndíjat az esetek nagyobb hányadában az 
UNESCO biztosítja, illetve főleg a fejlett országokból érkezők számára a kiküldő 
ország. A szocialista országokból én voltam az első, aki a teljes képzési program
ban részt vett. (Itt jegyzem meg, hogy az igazgatóhelyettes mindig szovjet 
szakember.)

A képzés tartalma felöleli a rendszerelemzés, a tervezés, a döntéselőkészítés 
és a megvalósítás irányításának valamennyi fontos kérdését a legfrissebb kuta
tási eredmények alapján. A módszer: előadások, viták, gyakorlatok és egy kb. 
50 oldalas diplomamunka egy elméleti vagy gyakorlati probléma megoldása 
érdekében. Ehhez kapcsolódik a látogatási program Franciaországban és Európa 
2—3 másik országában az iskolarendszerek és a tervezési problémák tapasztalati 
megismerése végett.

A másik feladat: a kutatási eredmények terjesztése. Az Intézet kiterjedt publi
kációs tevékenységet végez. Fontosabb kiadványsorozatai a következők. Eddig 
17 kötet jelent meg a Fundamentals of educational planning (A közoktatás
tervezés alapjai) című sorozatban. E füzetek közérthető stílusban tárgyalják 
a közoktatástervezés legkülönbözőbb aspektusait főleg közoktatási vezetők 
számára, akik általános képet, áttekintést szeretnének kapni e számukra fontos 
kérdésekben, mivel nincs idejük a részletekbe belemerülni. Az esettanulmányok 
közül az Afrika-monográfiákat említem, amelyek az elemzési módszerek miatt 
érdekesek számunkra. A belső kiadványsorozatok közül elsősorban az ,,IIEP  
occasional papers” valamint az ,,An 11EP seminar” érdemelnek említést, amelyek 
néhány hónapos kiadási átfutással a legfrissebb tudományos eredményeket 
teszik gyorsan hozzáférhetővé a szakemberek számára. Az Intézet természetesen 
sorozatain kívül is nagyszámú könyvet publikál (gyakorlatilag minden lénye
geset, ami a világban hozzáférhető).

Az IIEP harmadik feladata a kutatás. Ez egyrészt megbízásos, együttműkö
déses alapon történik, kisebb részben önálló saját kutatásként. Jelenlegi két 
kiemelt témájuk: Unit cost and efficiency (Az egy tanulóra eső költségek és a 
hatékonyság), valamint az egyetemek fejlődésének tervezése. Ez utóbbi szovjet 
szakértők vezetésével és különböző alapítványok támogatásával folyó hatalmas 
nemzetközi kutatómunka.

A két utóbbi feladat szerves velejárójaként évenként közel tucatnyi nemzetközi 
konferenciát szervez az Intézet, a szakemberek számára lehetővé téve a személyes 
információcserét, a gyakorlati tapasztalatok megvitatását.

II.

Az ötvenes évek végén egy új tudományág született: az oktatásgazdaságtan. 
Ez egyrészt azt vizsgálja, hogy a termelésben, a gazdasági fejlődésben mi a 
szerepe az oktatásnak, másrészt az iskolarendszert vette vizsgálat alá a köz
gazdaságtudomány kategóriáival. E kutatások igen sok fontos összefüggést 
tártak fel, amelyek felhasználása hozzájárulhat a gazdasági fejlődés és az iskola- 
rendszer fejlődése közötti jobb összhanghoz, a közoktatás számára rendelkezésre 
álló anyagi források hatékonyabb felhasználásához.
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Ugyancsak az ötvenes évek vége táján jutottak el a tőkés országok, a fejlődő 
országok arra a felismerésre, hogy szükségük van iskolarendszerük tervszerű 
fejlesztésére, tervezésére. Ezt a sürgető igényt jelzik a témában egymás után 
megrendezett nemzetközi konferenciák. E mozgalom végül is létrehozta a szük
séges szerveket. Igen rövid idő alatt létrejöttek, megerősödtek a nemzeti kutató 
és tervező központok, valamint a fentiekben ismertetett nemzetközi központok.

Eleinte úgy tűnt, hogy a tervezés gyakorlatát elméletileg a párhuzamosan 
születő és viharosan fejlődő oktatásgazdaságtan alapozza meg. Hamarosan ki
tűnt azonban, hogy az oktatásgazdaságtan csak a tervezés bizonyos vonatkozá
saiban képes segítséget nyújtani. Sőt az is rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy 
a tervkészítés technikája csak a kisebb probléma. Legalább olyan fontos a helyes 
probléma- és helyzetelemzés, amire a tervkészítésnek épülnie kell. A legnehezebb 
és a legkidolgozatlanabb azonban a tervek alkalmazása, a megvalósítás folyama
tának az irányítása. Ma már a közoktatástervezés is csak egy kisebb része egy 
szélesebb tudományos diszciplínának, amely a köznevelési rendszer fejlődésének 
tervszerű irányítását hivatott segíteni.

Tehát a fejlődés tervszerű irányításáról van szó. Ez ma már — úgy tűnik — 
a téma véglegesnek tekinthető gyakorlati szempontú megfogalmazása.

Az elmúlt évtized kutatási törekvéseire az jellemző, hogy a legkülönbözőbb 
irányokból, aspektusokból és egyre több tudományág segítségével vizsgálták 
a kutatók az iskolarendszer tervszerű fejlesztésének a kérdéseit. E sokféle meg
közelítés, irány azonban szétfolyó maradt, nem tudott egységgé szerveződni, 
hiányzott egy átfogó elméleti alap. Ez a helyzet tulajdonképpen még ma is 
fennáll. Bizonyos jelei azonban mutatkoznak annak, hogy születőben van egy 
egységes, jól körülhatárolható tudományág, amelynek a gyakorlati célja, hogy 
segítse a köznevelési rendszer fejlődésének tervszerű irányítását.

Egy gondolom, hogy a leglényegesebb lépés akkor történt, amikor az iskola- 
rendszeri kibernetikai értelemben vett szervezett rendszerként kezdték vizsgálni. 
Ez a megközelítés jelenleg ugyan még a sokféle megközelítés egyikeként szerepel. 
E tanulmányok, könyvek rendszerint még a címükben is kiteszik: „system 
approach...” (rendszerelméleti megközelítés). Nem nehéz azonban felismerni, 
hogy itt többről van szó, mint az elmúlt évtized sokféle megközelítéseinek, 
aspektusainak egyikéről.

Mint ismeretes, a kibernetika az úgynevezett magasan szervezett rendszerek 
működését tanulmányozza, e rendszerek általános törvényeit tárta fel. Az iskola- 
rendszer is egy ilyen értelemben vett szervezett rendszer, amelyre a kibernetika 
által feltárt általános törvények érvényesek, amelynek tanulmányozásakor, 
fejlesztésekor adaptálhatók azok az egzakt módszerek, amelyeket más rendszerek 
vizsgálata érdekében dolgoztak ki (természetesen nem az egyes rendszerekre 
vonatkozó specifikus, hanem az általános módszerekről van szó).

Sajnos nincs még kialakult terminológia sem. Jómagam ezt a nevet adnám 
e születő tudománynak: ,,system-study of education ’, amit magyarul köznevelési 
rendszertannak nevezhetnénk, de használhatnánk az iskolarendszertan szót is, 
ha az nem hordozna egy sajátos tartalmat az összehasonlító pedagógiához kap
csolódva, amihez — mint látni fogjuk — ennek az új tartalomnak kevés köze van.

A köznevelési rendszertan tehát egységes, „élő”, működő organizmusként 
kezeli az iskolarendszert és minden olyan kérdés vizsgálódása körébe tartozik, 
amely a rendszer egészét mint egységet érinti.

Ma még messze vagyunk attól, hogy a köznevelési rendszertan főbb területeit 
logikailag összefüggő rendszerként ismerjük. Ezért az alábbi rendszerezés az
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eddig kialakult és gyakorlati szempontból is hasznosnak ígérkező főbb irányok 
olyan didaktikai szempontú összefoglalásának tekintendő, amely a könnyebb 
tájékozódást, eligazodást segítheti.

Talán célszerű lesz három kategóriával összefogni a köznevelési rendszertan 
szerteágazó kutatási területeit: rendszerelemzés, rendszertervezés és rendszer- 
irányítás. A rendszer szót azért tettem ki minden esetben, hogy hangsúlyozzam: 
csak olyan elemzésről, tervezésről, irányításról van szó, amely az iskolarend
szerre, mint működő egységre vonatkozik.

A rendszerelemzés az alábbi három fő területtel foglalkozik: hatékonyság- 
vizsgálat, a struktúra és a működés vizsgálata.

A hatékonyságvizsgálatnak két területe alakult ki: a belső és a külső hatékony
ság vizsgálata. A belső hatékonyságvizsgálat (internal efficiency) a köznevelési 
rendszer megfogalmazott céljait adottnak veszi, és azt vizsgálja, hogy ezeket a 
célokat, feladatokat a rendszer milyen mértékben, milyen színvonalon, valamint 
milyen anyagi ráfordításokkal, milyen gazdasági hatékonysággal képes megvaló
sítani. E területen a kutatások igen eredményesek voltak. Számos kitűnően 
alkalmazható módszert dolgoztak ki, amelyek a belső hatékonyság megismerését 
teszik lehetővé. Ugyanakkor napjainkban is nagyon intenzív kutatások folynak 
újabb és egyre tökéletesebb elemző módszerek kidolgozására. A mi feladatunk 
e téren — úgy gondolom — az, hogy a már jól bevált elemző módszereket meg
honosítsuk, azokat, amelyek közvetlenül nem vehetők át, a magunk céljainak 
megfelelően átalakítsuk, és néhány számunkra nagyon fontos területen részt 
vegyünk az új módszerek kidolgozásában.

A külső hatékonyságvizsgálat (external efficiency) a rendszer és a külvilág, 
vagyis az iskolarendszer és a társadalom viszonyát tanulmányozza. Azt a kér
dést, hogy a rendszer milyen hatékonyan szolgálja egy magasabb rendszer, a 
társadalom céljait, igényeit, szükségleteit. Ez nem pedagógiai teleológia. Itt 
nem az a feladat, hogy az iskolarendszer célját megfogalmazzuk, hanem az, 
hogy az iskolarendszer „termelését” a társadalmi szükségletekkel egybevetve 
tanulmányozzuk. Ez a terület sokkal nehezebb, mint a belső hatékonyság vizs
gálata. A kutatási eredmények is sokkal szerényebbek, ezen a területen nem 
remélhetők — legalábbis jelenleg úgy látszik — rutinmódszerek. A rendszer 
külső hatékonyságának vizsgálata kutatási szintű feladat marad. Amit persze 
nagymértékben megkönnyíthet és hatékonyabbá tehet az ilyen jellegű vizsgá
latok ismerete, a metodika tanulmányozása. Ügy vélem, hogy néhány fontos 
területen hasznos lenne kutatásokat végezni. Konkrétan három témára gondo
lok: társadalmunk szükségletei, elvárásai és a köznevelési rendszer által nyújtott 
neveltségi szint, intellektus és szakképzettség (struktúrája és színvonala). 
E témák nagyon nehezek, de a legszerényebb eredmények is jó szolgálatot tehet
nének.

A rendszerelemzés másik két területe egymástól alig választható el. A rendszer 
szerkezetének vizsgálata ugyanis azt jelenti, hogy feltárjuk a rendszer szerveit, 
szerkezeti elemeit, azok organizációját (egy bizonyos területen e statikus kép 
felvázolásáig jutott el egyébként az iskolarendszertan) és megvizsgáljuk a rend
szer működésében betöltött szerepét, hatékonyságát, alkalmasságát a rendszer 
előtt álló alapvető célok és feladatok szolgálatában. Ebben az esetben a cél 
tehát a struktúra megismerése a működésben betöltött szerepének, a hatékony
ságnak a figyelembevételével.

A működés vizsgálata vagy az egész rendszer input-output áramlásaira, alap
funkcióira irányul (hazánkban is jól ismert példája az e területen folyó kutatások-
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nak Philip Н. Coombs „Az oktatás világválsága. Rendszerelemzés” című könyve), 
vagy az egyes szervek, szerkezeti elemek funkcionális kölcsönhatásaira. Mindkét 
vonatkozásban az elemzés a struktúrára épül, annak ismerete, vagy feltárása 
nélkül lehetetlen.

M ivei hazánkban a köznevelési rendszer távlati terveinek kidolgozásakor 
várhatóan struktúraváltozással is számolnunk kell, ezért e területen halaszt
hatatlan kutatási feladataink vannak. Sőt a közelebbi jövőt felvázoló párt- 
határozat két területen meg is jelöli a tennivalókat (kísérletek elvégzése fakul
tatív tantárgyak bevezetésével kapcsolatban az általános iskola 7—8 osztályai
ban és a középiskolákban).

A tervezés területén a középtávú terveket illetően napjainkig jól működő tech
nikák alakultak ki mindazokon a területeken, amelyek nincsenek közvetlen 
kapcsolatban a közoktatáspolitikával, illetve nem követelnek közoktatáspolitikai 
döntéseket. E téren a technikák tökéletesítése és computerizálása a feladat. 
Sokkal nehezebb a kérdés a tervezésnek azokban a vonatkozásaiban, amelyek 
közoktatáspolilikai súlyúak. Az régen világos, hogy a közoktatáspolitikai dön
tések előkészítéséhez a tudományos alapokat megfelelő szintű és volumenű 
kutatásoknak kell megadniok. A probléma azonban nemcsak az, hogy ilyen 
jellegű kutatások — különösen a szocialista országokban — alig folynak, hanem 
az is, hogy a kutató maga nem közoktatáspolitikus, az oktatáspolitikusnak 
viszont általában nincs lehetősége, hogy a kutatási eredményeket maga ötvözze 
bele a közoktatáspolitikába. Szükséges tehát az oktatáspolitikai döntéselőkészítés 
olyan szerve, amely képes feldolgozni, ösztönzéssel irányítani a vonatkozó kuta
tásokat. (A most alakidó közoktatáspolitikai főosztályt ezért tartom a rendszer 
nélkülözhetetlen szervének.) Ami a távlati tervezést illeti, arra fokozottan vonat
kozik mindaz, amit a fentiekben elmondottam. Hiszen a távlati tervek csak 
az alapvető irányokat vázolhatják fel, ennélfogva szinte valamennyi kérdés 
oktatáspolitikai jelentőségű.

A kvantitatív vonatkozásokban (létszámtervezés, költségtervezés stb.) jól 
felhasználható rutinszerű technikák állnak rendelkezésre, a feladat ebben a 
tekintetben is főként a gépesítés tökéletesítése.

A legnehezebb probléma a rendszer egészét érintő strukturális és funkcionális 
változások kidolgozása, megtervezése.

összefoglalva tehát azt lehet mondani, hogy a tervezési technikában nálunk 
a továbbfejlesztés a bevált technikák átvételét és a feladatok komputerizálását 
jelenti. A nem pusztán tervezéstechnikai területeken pedig el kell végeznünk 
a szükséges kutatásokat. Célszerű megismernünk továbbá azokat a kutatási 
eredményeket, amelyek a tervezéssel kapcsolatban a döntéselőkészítés mecha
nizmusára, módszereire vonatkoznak.

A rendszerirányítással kapcsolatos kutatások két fő területe emelhető ki. 
Az iskolarendszer, mint minden szervezett rendszer irányítással tartja fenn 
önmagát. A működés irányítását egy sajátos mechanizmus látja el. A kutatás 
feladata, hogy e mechanizmus szerkezetét és funkcionálását, az irányítás alap
vető eszközének, az információáramlásnak a jellegét, tempóját feltárja. A cél 
nyilvánvalóan az irányítás tökéletesítése, hatékonyságának növelése. Sajnos, 
a kutatások e fontos területen ma még kezdeti stádiumban vannak, de a kezdeti 
eredmények is szemléletalakító hatásúak, új lehetőségeket tárnak fel.

A rendszerirányítás másik problémája a változás, az átalakulás irányítása. 
Az iskolarendszer egy magasabb rendszernek, a társadalomnak egy alrendszere. 
Ezért a társadalom fejlődésével, változásával az iskolarendszernek is át kell
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alakulnia, változnia, fejlődnie kell. A rendszerelemzés megmutatja, hogy mit 
kell változtatni, a rendszertervezés kidolgozza, hogy milyennek kell lennie a 
változásnak. A legnehezebb kérdés a megvalósítás. Ha a fentiekben említett 
területet működésirányításnak neveznénk, akkor az alkalmazás, végrehajtás 
a fejlesztésirányítás. Az átalakítást, a fejlesztést célzó tervek realizálása ugyanis 
tartós folyamat, amit átgondoltan irányítani kell. A kutatás arra törekszik, 
hogy a változástervezés és változásirányítás hatékony technikáit, módszereit 
dolgozza ki. Fontosabb problémakörök: a közvéleményelőkészítés módszerei, 
a pedagógusok tovább- és átképzésének rendszere, a változás bevezetésének 
módjai (előírás, fakultatív osztódás stb.), a változásban érintettek érdekeltségi 
rendszere stb.

Mint mindkét fajta irányítás technikai alapfeltétele, a statisztikai szolgálat 
kiszélesítése, tökéletesítése és computerizálása a jelen időszakban sürgető kuta
tási jellegű feladattá vált. A felhalmozott nemzetközi tapasztalatok elegendő 
alapot nyújtanak ahhoz, hogy e téren ma határozottabban előre léphessünk.

III.

Napjainkban a világ csaknem valamennyi országában folyik valamiféle 
oktatástervezés, vagyis ma már a tőkés országokban sem kétséges a tervezés, a 
tervszerű fejlesztés szükségessége. A tervezés, tervszerű fejlesztés két szintje 
alakult ki: imperativ és ajánló tervezés (imperative and suggestive planning).

Az imperativ tervezés esetén a terv vagy annak valamely része törvénnyé, 
kötelezővé lesz. Ez a rendszer a szocialista országokon kívül főleg a fejlődő orszá
gokban található meg, de a fejlett tőkés országok többségében is egyértelműek 
a törekvések, tendenciák az imperativ tervezés irányába. Bár egyes országokban 
(pl. Anglia, USA) a megoldás egyenlőre csaknem reménytelen.

Azokban az országokban is élénk tervező tevékenység folyik, ahol nincs 
imperativ tervezési rendszer. Itt a tervek — sokszor különböző tervek — csak 
ajánlások, ennek ellenére számottevő hatással vannak az iskolarendszer fejlő
désére. Érdekes egyébként, hogy ezekben az országokban az elemzés módszerei 
igen fejlettek, és széleskörű kutatások folynak az oktatáspolitikai súlyú fejlesztés 
kérdésköreiben. Ugyanakkor az imperativ tervezési rendszerű országokban 
elmaradottabbak az elemző módszerek és alig folyik kutatómunka a fejlesztés 
alapkérdéseit illetően. Ezzel szemben viszonylag több a tapasztalatuk a közép
távú tervkészítés technikájában és a megvalósításban. A szocialista országokban 
azonban éppen a kialakult technika nehezítette és nehezíti, hogy korszerűbb 
technikákat vezessünk be.

Ami a tervszerű fejlesztés módszereinek fejlődését illeti, három generációt 
különböztethetünk meg.

A tervezési módszerek első generációjára az jellemző, hogy az alapkérdéseket 
politikai, oktatáspolitikai problémákként kezelik, a döntéselőkészítés nem épül 
megfelelő tudományos alapokra, elemzésekre. A részletes tervek kidolgozására 
az egy vagy néhány alternatíva és a számítási kapacitás elégtelensége jellemző. 
E terveket merevségük miatt gyakran kell átdolgozni. A megvalósítás sem lehet 
elég rugalmas. Nehézkesen lehet a negatív jelzések alapján módosításokat 
végezni. De a jelzések is nagy késéssel válnak akcióképessé, vagyis fejletlen a 
visszacsatolási rendszer. Ennek legfőbb eszköze, a statisztikai szolgálat erősen 
elmaradott. Tiszta formában ez a rendszer ma már sehol sem található meg,
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a szocialista országok is éppen csak elindultak azon az úton, ami a tervezés, a 
tervszerű fejlesztés módszereinek a második generációjához vezet.

Erre az jellemző, hogy az alapkérdések döntéselőkészítésében megfelelő kuta
tásokra, tudományos igényű elemzésekre, kísérletekre lehet támaszkodni. A terv- 
készítés nem egy vagy néhány (pl. minimum—maximum) változatot eredményez, 
hanem a kvantitatív faktorok ésszerű intervallumait átfogva az összes értelmes
nek ígérkező variációt „végigjátssza”. Ennek eredményeként néhány száz terv
vázlatot kapunk, amiből a döntéselőkészítés során ki iehet választani a lehető
ségeknek és a céloknak legjobban megfelelő alapváltozatokat. Az ilyenfajta 
tervezés tehát egy szimulációs kísérlet, ami megelőzi az alapkérdésekben hozott 
döntést. Az ilyen döntések tehát egyrészt kutatásokra, tudományos elemzésekre, 
másrészt részletesen kidolgozott tervvariációkra épül. Vagyis nem az elvi dönté
sek után készülnek a részletes tervek, hanem az elvi döntések kialakítása a 
lehetőségeket feltáró tervek figyelembevételével történik, meghatározván a 
megfelelő változatot.

Nyilvánvaló, hogy az ilyenféle tervezés lehetetlen kézi számológépekkel, a 
hagyományos technikákkal. Feltételezi a statisztikai szolgálat és a tervezés 
részleges komputerizálását, a korszerű elemző és tervező technikák alkalmazását. 
Ügy gondolom, hogy hazánkban megértek a feltételek arra, hogy felkészüljünk 
és folyamatosan áttérjünk a tervszerű fejlesztés e fejlettebb fokára. Szükséges 
megjegyezni, hogy a megfelelő gép és személyzet biztosítása a kisebb probléma. 
A legfontosabb feladat önmagunk és a pedagógia felkészítése. Ez pedig nem lesz 
könnyű, ha figyelembe vesszük pedagógiánk viszonylagos elmaradottságát.

A módszerek harmadik generációja a tervszerű fejlesztés teljes komputeri
zálását jelenti. E perspektíva azonban ma még főleg elméleti jelentőségű, ezért 
jellemzésére nem kívánok kitérni.
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FÖLDES ÉVA

A N E V E L É S T Ö R T É N E T I  ÉS 
M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T I  KUTATÁS  S Z E M L É L E T I ,  

MÓ D S Z E R T A N I  Ö S S Z E F Ü G G É S E I

A címben jelzett problémafelvetés nem új keletű, ez a kérdéskör mindenütt 
o tt szerepelt, ahol a marxista művelődéstörténet alapvető problémái kerültek 
megvitatásra. így — többek között — a Magyar Történelmi Társulat 1966-os 
kecskeméti vándorgyűlésén, a Magyar Történelmi Társulat 1967-es jubileumi 
ülésén; az 1968-ban Budapesten tartott nemzetközi neveléstörténeti munka- 
értekezleten, majd a történettudományok nemzetközi kongresszusán Moszkvá
ban, 1970. augusztusában.

I tt Polisenskÿ professzor előadásához kapcsolódó, „Társadalmi, tudományos 
fejlődés — neveléstudomány a 17. században” című korreferátumban e kérdéskört 
érintve rámutattam: „Hozzászólásom keretei csak néhány példa felsorakoztatá
sát tették lehetővé, de talán ezek révén is sikerült közelebb jutni kitűzött célom
hoz és felhívni a figyelmet egy fontos, de a történetkutatók által meglehetősen 
mellőzött kérdéskörre: arra a kapcsolatra, amely egy-egy korszakra jellemző nagy 
mozgalmak — társadalmi, tudományos változások — és az ezeket híven tükröző 
pedagógiai áramlatok között szükségszerűen fennáll.

Ha az ember — amint bizton állítjuk — a történelem tárgya és egyszersmind 
annak alkotója, többet kellene foglalkoznia a történetírásnak is azokkal a kér
désekkel, amelyek az emberre vonatkoznak a maga teljességében, ezek között 
a nevelés kérdéseivel. Hiszen a nevelésnek minden korban az ember formálása, 
társadalmi tudatának kialakítása volt a feladata, amely fontos tényezője jö
vendő cselekedeteinek és a tömegek, elsősorban a haladó osztályok tevékenysége 
révén egyike a történelmi fejlődés leglényegesebb mozgató erőinek.”

Hogy azonban a neveléstörténeti és a művelődéstörténeti kutatás alapvető 
szemléleti, módszertani összefüggéseit meg tudjuk világítani, először tisztáz
nunk kell a neveléstörténet és művelődéstörténet fogalmak tartalmát, a nevelés 
és műveltség korszerű értelmezése alapján. Mindkét alapfogalom — nevelés és 
műveltség (kultúra) —-, tartalma ugyanis, jól tudjuk, alapvető változáson ment át.

A neveléstudomány egyes művelői, nem is olyan régen, csak a felnövekvő 
ifjúság tizennyolcéves koráig az iskolában, sőt ezen belül is csak az osztályban, 
a tanítási órán folyó oktató-nevelőmunkát, ennek tanulmányozását voltak haj
landók a pedagógia tárgyául, céljául elismerni s a neveléstörténet — mintegy 
;,ancilla paedagogiae” — feladatát is erre a szűk körre, s elsősorban főleg probléma- 
történeti vizsgálatokra kívánták korlátozni.

Az élet, a gyakorlat azonban hamarosan szétfeszítette a pedagógia szűkre- 
szabott kereteit, s ez akkor is lényegesen módosította, mondhatnánk forradal- *

* Az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának és a Magyar Pedagógiai 
Társaság Neveléstörténeli Szakosztályának debreceni vándorgyűlésén elhangzott előadás.
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másította volna a neveléstörténetkutatás feladatait, ha ez utóbbi, mint történeti 
disciplina, saját vizsgálódásaiból, kutatásaiból, a történeti folyamai jelenre, 
jövőre utaló tanulságaiból már eleve nem lett volna képes kikövetkeztetni a 
maga újszerűén módosult, alaposan megnövekedett feladatait.

Mint ezt már a Tanulmányuk a neveléstudományok köréből 1971. című tanul
mánykötetben megjelent írásomban is hangsúlyoztam: ezek a vizsgálódások már 
eleve világossá tették azt is, hogy a korszerűen értelmezett neveléstörténet nem 
csupán tudománytörténet, hanem jóval több annál: egy folyamat története, azé a 
küzdelemé, amelyet az osztályharcok szerves részeként — ezekkel szoros egy
ségben — az emberiség a tudás, a műveltség lehetőségeinek, elemeinek, anyagá
nak birtokbavételéért vívott évezredeken át.

Ezen a folyamaton belül a nevelés az a többé-kevésbé rendszeres tevékenység, 
amely egyéb feladatai mellett, a kultúra elemeinek elsajátítását biztosítja s fel
készíti a felnövő vagy már felnőtt nemzedéket — illetve annak bizonyos, a min
denkori társadalmi viszonyok állal meghatározott rétegét — ezek passzív be
fogadására, aktív elsajátítására vagy meghaladva megőrzésére. Hogy mikor mi
lyen mértékben: milyen szélességben érvényesülhetnek, mennyire bontakozhat
nak ki ezek a tendenciák, az ugyancsak a társadalmi viszonyok függvénye, de a 
nevelés konkrét funkciójában ezek a tényezők mindenkor fellelhetők.

Az ilyen szélesen értelmezett nevelés története — amely természetesen magá
ban foglalja a hagyományos neveléstörténet valamennyi elemét is, ezeket a ma- 
gasabbrendű szintézisbe fogva össze — nem szorítkozhat arra, hogy azt vizs
gálja, hogyan történik a már kialakított kultúrjavak átadása, hanem tekintettel 
kell lennie arra is, hogy ez a művelet miként játszik bele a kultúra további folyamatá
nak alapozásába: hogyan teszi az ember a kultúrjavakat személyiségének, mű
veltségének integráns részévé, aktivitásának, — amely egyúttal a kultúra to
vábbfejlesztésének az alapja is, — meghatározó elemévé.

Minthogy azonban az emberi tevékenység — az individuum döntő személyi
ségjegyeinek együttese — társadalmilag meghatározott, a vizsgálódásban külö
nös gondot kell fordítani azokra a tényezőkre, amelyek az adott társadalom 
struktúrájában, azon belül az egyén, a személyiség helyzetét, fejlődési tendenciáit 
és lehetőségeit a kultúra elért eredményeinek elsajátításához és továbbfejlesz
tésük lehetőségéhez való viszonyát meghatározzák.

A nevelő-oktató tevékenység mindenkori középpontja, mihelyt egyszer ki
alakult, az iskola. Minden korban egyaránt döntő az iskola által közvetített is
meret szerepe az ember világképének, műveltségének és ezen keresztül a köz- 
műveltség alakulásában. (Nem véletlen, hogy Lenin a Komszomol fii. kong
resszusán elhangzott beszédének ugyanabban a szakaszában beszél a régi és új 
iskola viszonyáról s a kommunista kultúrának a hagyományos kultúrához való 
kapcsolatairól.)

Minden korban érvényesülnek azonban az iskola által közvetítetteken kívül 
olyan spontán nevelési tényezők is, vagy éppen az uralkodó nevelési felfogással 
szemben, annak ellenére érvényesülő nevelőhatások, oktatási törekvések, amelyek 
feltárása s az összképbe illesztése ugyancsak a neveléstörténet feladata. Ahogy az 
uralkodó kultúrának integráns része az az ismeretanyag, amit az iskola közvetít, 
ugyanúgy a népi művelődés anyagába beletartoznak azok az ismeretek is, ame
lyeket az uralkodó osztály az iskolán kívül — többek között például a templomi 
szószékről vagy népkönyvek révén — juttatott a nép széles rétegeinek, vagy 
azok az ismeretek, amelyeket a forradalmi mozgalmak juttattak a néptömegek
nek.
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Ezek a forradalmi mozgalmak, mint ezt hasonló jellegű kutatásaimmal bizo
nyítani igyekeztem, nem a munkásmozgalommal kezdődnek, különböző meg
nyilvánulásaikkal találkozunk az osztályharc minden előző fokozatán, különösen 
szembeszökő módon az antifeudális, eretnek mozgalmak fejlettebb formáinak 
kibontakozása óta. Emellett feltétlenül figyelembe kell venni azt a többszörösen 
bizonyítható tényt, hogy a tömegek az uralkodó osztályoktól átvett kulturális 
elemeket is igyekeznek a maguk használatára alkalmassá tenni, nem egyszer 
olyan mértékig, hogy azok eredeti rendeltetésükkel szöges ellentétben az elnyo
mott néprétegek osztályharcos megmozdulásainak eszközévé, elősegítőivé vál
hatnak, mint ezt az eretnek-mozgalmak ideológiájának számos eleme bizonyítja.

Mindez adalékkal szolgálhat a lenini értelemben vett két kultúra fogalmának 
történeti értelmezéséhez, valamint annak bizonyításához, hogy a dialektikus 
szemléletmód érvényesítésével, a kultúra foga lomkörének tágulásával együtt 
mint tágulnak szükségképpen a neveléstörténet halárai is.

Mindazokból, amit elmondottam, talán kitűnik, hogy a neveléstörténet speci
fikus neveléstudományi feladatainak megtartásával a művelődéstörténet integ
ráns része lehet és kívánatos, hogy azzá legyen. Ennek nézetünk szerint meg lehet 
a maga specifikus jelentősége a neveléstudomány és a nevelői tevékenység szem
pontjából is. Bennünket azonban most az összefüggés másik oldala is érdekel, 
nevezetesen az, hogyan szolgálhatja a helyesen értett neveléstörténet-kutatás a műve
lődéstörténetet soronkövetkező feladatai megoldásában. Amikor ennek lehetőségét 
vizsgáljuk, azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az előbbiekben jelzett neveléstör
téneti szintézis igénye csupán távlati igény lehetne akkor is, ha neveléstörténet
írásunk a jelenleginél jóval megalapozottabb kutatási bázissal rendelkezne. 
Hiszen a neveléstörténet új, átfogó értelmezése új források feltárását, de a már 
ismert adatok újraértékelését is feltétlenül szükségessé teszi.

Az 1968-ban Budapesten tartott neveléstörténeti munkaértekezlet, amelyen 
a Szovjetunió és a népi demokratikus országok neveléstörténészei is résztvettek, 
világosan megmutatta, hogy problémáink azonosak s az egyetemes nevelés- 
történet területén a kérdések közös tisztázására, illetve bizonyos munkameg
osztásra megvan a lehetőség. Ennek kiemelkedő példája a lengyel neveléstörté
nészeknek az a vállalkozása, amely három kötetben — mintegy két- és félezer 
oldal terjedelemben — dolgozza fel szovjet, német, bolgár, csehszlovák, román és 
magyar neveléstörténészek közreműködésével az egyetemes nevelés történetét.

De a neveléstörténet fogalmának tisztázása, illetve a neveléstörténet hagyo
mányos tartalmának kibővítése nemcsak a szocialista országok neveléstörténé
szei részéről jelentkező igény, hanem szükségképpen jelentkezik mindenütt, ahol 
a kultúrtörténet történetpszichológiai alapozású szintézisére történik kísérlet.

Mint a 16., 17. és 18. század francia kultúrtörténetével kapcsolatban Robert Mandrou ismétel
ten hangsúlyozza: az embert legközvetlenebbül érintő disciplina, az oktatás és nevelés történeté
ben ezekben a korokban is igen sok a fehér folt. „Az a terület, ahol a történetkutatás a legtöbb 
feltáratlan tartalékkal rendelkezik, az oktatás és nevelés területe” — írja.

Rámutat arra is, hogy milyen komoly nehézségeket okoz a kultúr történész számára egy-egy 
kor nevelési modelljének, valamint azon módszerek ismeretének a hiánya, amelyekkel a kis 
emberkék gondolkodásmódját, értelmét alakítják, jellemüket, testüket formálják. Az ilyen vonat
kozásban rendelkezésünkre álló adatok nem elegendők és szinte kizárólagosan bizonyos társa
dalmi rétegek gyermekeire vonatkoznak. Szinte teljesen hiányoznak a nevelés történetéből a 
dolgozó rétegek gyermekeire vonatkozó pedagógiai ismeretek, pedig egy-egy kor pedagógiai 
keresztmetszetének a jelenleginél jóval alaposabb ismerete — véli M a n d r o u  — nagymértékben 
hozzásegíthetne az emberek gondolatvilága alakulásának és ezen keresztül a közgondolkodásnak, 
a társadalmi pszichikumnak a megismeréséhez.
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К feladatok sokrétűsége, valamint a több oldalról jelentkező igények azt is 
világossá teszik azonban, hogy komplex módszerek alkalmazása, illetve több tudo
mány együttműködése az egész művelődéstörténetírás, de ugyanakkor a benne 
érdekelt egyes tudományágak fejlődésének is elengedhetetlen előfeltétele. Az is 
bizonyos azonban, hogy a művelődéstörténetben érdekelt valamennyi tudomány, 
tudományág más színvonalról indul, ezért mások a közvetlen feladatai, megol
dandó problémái, leküzdésre váró nehézségei.

Az irodalomtörténet és a művészettörténet keretében például — gondolom
— nincsen feltétlenül szükség, sőt nem is mindig van lehetőség új dokumentu
mok, forrásanyagok, új műalkotások feltárására egy kultúrtörténeti szintézis 
számára. De ezekkel a tudományokkal kapcsolatban is mód és lehetőség nyílik 
a kultúrtörténeti szintézis keretében új összefüggések felfedésére, megvilágítására, 
Saját kutatási körömből szeretnék ez utóbbira egy példát felhozni.

A habán kerámia, a 16. és 17. századi népi fazekasság e sajátos művészi ága, 
már régen bekerült a művészettörténetbe. Mindmáig nem került azonban a 
marxista szakirodalomban feldolgozásra az az egyedi népi kultúra, amely a 
habán kerámia mögött húzódik, s amelynek a kerámia csak egyik s talán nem is 
legjelentősebb terméke.

A Morvaországban, majd Magyarországon letelepült habánok ugyanis — ezt a 
művészettörténeti kézikönyvek is közlik — anabaptisták. Elődeik, mint erre 
már Engels is utal, nagy szerepet játszottak Münzer Tamás oldalán a német 
parasztháború előkészítésében, majd a parasztháború harcaiban. Erre az időre 
nyúlnak vissza sajátos kultúrájuknak a gyökerei is, amelynek alapja a betű
ismeret elterjesztésének széleskörű propagandája a nép körében. Ennek a kultú
rának a hagyományait a münsteri kommúnán át — ahol ez egy időre uralkodó 
kultúrává válik — megőrzik, majd a további évtizedek során is, amikor Német
országból Morvaországba, majd Magyarországra menekülni kényszerülnek, el
mélyítik, továbbfejlesztik; többek között egy olyan iskolázási, nevelési rendszert 
alakítva ki, amely nemcsak a maga korában, hanem még azután is sokáig egye
dülálló.

Ennek a nevelési, oktatási rendszernek a nyomán, üldöztetésük és hányattatá
suk közepette (hiszen végig a 16. századon, de még a 17. század első felében is 
üldözik, bebörtönözik, tömegesen hurcolják kínpadra is őket), fejlődik ki sajátos 
kultúrájuk, a népi kultúrának teljesen egyedülálló változata, amelyet a ránk
maradt levelek százai, kézírásban fennmaradt dalok, kézzel írott kis kódexeik
— történelemkönyveik — hosszú sora jelez. Ezeket az egyszerű parasztemberek, 
kézművesek mind maguk fogalmazták, költötték, vetették papírra. Számos 
egyéb kiemelkedő kézműves termék mellett ugyanők készítették azokat a kor
sókat, tálakat is, amelyeket, „habán kerámia” néven tart nyilván a művészet- 
történet.

Ez a példa, azt hiszem, önmagában is bizonyítja, hogy egyrészt a Mandrou 
által is jelzett igény: a népi pedagógia — ha úgy tetszik pedagógiai folklór — fel
tárása milyen tanulságos és bár nehéz, de nem teljességgel lehetetlen feladat. 
Másrészt jelzi azt is, hogy a különböző tudományágak együttműködése — egy 
kultúrtörténeti szintézis perspektívájában — mennyi hasznos új ismerettel gaz
dagíthatja valamennyi tudományágat.

★

A neveléstörténeti és művelődéstörténeti kutatás szemléleti és módszertani 
összefüggéseit vizsgálva azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a „kultúra" -
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fogalom változását, a marxista művelődés-fogalom minden előbbitől lényegesen 
eltérő tartalmát sem.

Mint erre — többek között — Maró ti Andor: „A kultúra új fogalma” című 
cikkében (Elet és Irodalom 1971. 41.) rámutatott: „A művelődéselméleti kutatá
sok az utóbbi időben elvetették azt a kultúra-fogalmat, amelyet »anyagi, és szellemi 
értékek összességének« szoktunk mondani. Elsősorban dialektikát nélkülöző fel
fogásáért, tehát azért, mert csak egymás mellett veszi számításba a kultúra anyagi 
és szellemi javait, nem törődik azzal, hogy ezek a kultúra-teremtés folyamatá
nak egymástól elválaszthatatlan elemei.”

Hangsúlyozza, bogy a régi kultúrafogalom joggal bírált dualizmusa lényegé
ben annak az idealista felfogásnak a hagyatéka, amely kultúraként és civilizáció
ként elkülönítette egymástól a szellemi javakat és az élet kényelmét szolgáló 
javakat.

E hagyományos kultúrafogalommal szemben a cikk írója a szovjet Markarjan 
„A marxista kultúraelmélet alapvonalai” című művében foglalt, hosszú viták 
nyomán kikristályosodott felfogást idézi. Markarjan úgy határozza meg a kul
túrát, hogy az a társadalom és természet közötti kölcsönhatásban, s az emberek 
viszonylataiban szabályozza, koordinálja és irányítja a társadalmi célokra irá
nyuló cselekvéseket. Tehát nem más, mint az emberi tevékenység sajátos módja 
és eredménye.

Ezen a nyomon haladva Zl o b in  a kultúrát az ember alkotó tevékenységében 
látja, „mégpedig egyszerre múltbeli tevékenységének, mely már tárgyiasult és 
jelen tevékenységének, amely a múlt elsajátítása, tárgytalanítása, vagyis a tör
ténelem gazdagságának az átalakítása az egyének belső gazdagságává.”

„A művelődéselméleti kutatások eredménye tehát — olvassuk — a társadalmi 
gyakorlattal összefonódott kultúrafelfogás. Ebből a meghatározásból eltűnik az a 
nézet, hogy a kultúra elsősorban »szellemi értékek összessége«, és ellentmondás
ban áll a technikával. Eltűnt az a munkamegosztás is, mely szerint »tehetségek« 
termelik, mások pedig »fogyasztják« a kultúrát . . .  Az új értelmezés szerint 
mindenki lehet alkotó, ha elsajátítja és gyakorlatban alkalmazza az emberiség 
által elért eredményeket. Az alkotás nem korlátozódik irodalomra, művészetre, 
tudományra, hanem a mindennapi élettől kezdve a termelőmunkán, a szolgál
tatásokon, a nevelésen, a családi élet megszervezésén, a közéleti tevékenységen 
és a szabad idő felhasználásán át sokhelyütt nyílik rá lehetőség.”

Mielőtt ez új korszerű, marxista kultúrafogalom pedagógiai konzekvenciáira 
akárcsak utalnánk is, azt szeretnénk — vázlatosan — érzékeltetni, hogy a kul
túra fogalma a múltban sem volt állandó, statikus fogalom, hanem történelmi 
körülmények hatására — akárcsak ideig-óráig — módosult a tartalma.

Még távol álltam attól, hogy a kultúra tartalmának történeti alakulását kö
zelebbről vizsgáljam, amikor ezzel a problémával először találkoztam az 1420- 
ból származó táborita-cikkelyek kapcsán, amelyek híven tükrözik a szegénynép 
gondolat- és ábrándvilágát, többek között az új kultúrára, a műveltség új for
máira vonatkozó elképzeléseiket is. A táborita cikkelyek — való igaz — elvetik 
a szellemi műveltség majd minden eredményét, amelyeket az emberiség a régi 
társadalom keretei között felhalmozott. Elvetik a múltban felhalmozott tudást, 
mert hamisnak tartják, de nem vetik el az igazi tudást, a tudásnak, a kultúrának 
a társadalmi igazsággal, a felkelt nép igazságával egybeeső formáját.

A táborita cikkelyek nem azt jelentik, amivel ellenfeleik vádolták Tábor lakóit: 
a kultúra tagadását, hanem az új utak, új kultúra keresését, olyanét, amely nem 
kevesek kiváltsága, hanem amelyet mindenki elérhet, magáévá tehet. A nép or
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szága — hirdetik — nem a tudatlanság, hanem a mindenki által egyaránt el
érhető tudás birodalma lesz, ahol, mint olvassuk: „Valamennyien királyok lesz
nek és tudósok . . . ” Ahogyan nem lesz többé se szegény ember, se elnyomott, 
ugyanúgy nem lesz tudatlan sem. Már a táboritákkal szemben ellenséges érzületű 
kortársak is felfedték azt az ellentmondást, amely a táborita szegénynép látszó
lagos — szerintük a cikkelyekkel bizonyított — kultúra-ellenessége és a tábori 
valóságos helyzet között fennállott, amikor minden gyermeket — fiút és leányt
— anyanyelvén, csehül tanítottak olvasni, írni.

„Jobban teszi az, aki öt szót beszél úgy, hogy a nép megértse, mint tízezret 
üvöltve, barbár módon” — hangoztatják a táborita prédikátorok.

íme, a nép szemszögéből mint változik meg a „barbár” fogalma is. Valaha
— eredetileg is, később is — azt jelentette, aki nem ismerte az uralkodó osztály 
klasszikus nyelvét, szokásait, kultúráját. Most Tábor papjai azokat tartják 
barbároknak, akik ahelyett, hogy öt értelmes szót beszélnének a nép nyelvén
— in sensu populi — tízezer szót hadarnak el bár klasszikus, de a tömegek szá
mára érthetetlen nyelven.

így változik a feudális társadalmi rend, az osztálytársadalom felbomlásával, 
az új kialakulásával együtt a műveltség, a kultúra s vele együtt a műveletlenség 
fogalma.

Vagy nézzük egy évszázaddal később a münsteri kommuna példáját: az ostromlott városban 
rendszeres színházi előadások, népi játékok, táncok folynak, amelyekről az ellenséges érzületű 
kortárs Gresbeck is feljegyzi: „Olyan az egész kép, mintha festő műve volna . . .”. S a városban 
mindenféle anyanyelvű iskolákat állítanak, új könyveket nyomatnak s a felnőtt olvasás tudatla
nok okulására a városkapukra és más egyél) helyekre a betűismeretre tanító lapokat szegeznek ki.

A tábori és münsteri példát még számos hasonlóval lehetne tetézni, amelyek 
mind azt bizonyítanák, hogy a kultúra új típusainak kialakulása és régebbi ered
ményeknek ezekbe való beolvasztása, a kritikai elsajátítás útján, lényegében 
a meghaladva megőrzés dialektikus kategóriájára emlékeztető módon történik. 
Ebben a folyamatban bizonyos értelemben megmutatkozik a felhalmozódás 
mennyiségi összefüggése is, de nem ez a döntő, hanem a minőségi; az új minőség 
létrejöttekor a régiből átvett javak, eredmények mennyisége csökkenhet és ál
talában csökken is, hogy azután már az új irányban, új elemekkel bővüljön.

Ebből a szemszögből vizsgáljuk meg egy, az előbbieknél némileg későbbi kor
ból, a sokak által kultúraellenesnek tartott Rousseau társadalmi—pedagógiai 
törekvéseinek tanulságait. Sokat emlegetett kultúraellenessége nem akármilyen 
kultúra, hanem az adott kultúrának, a feudális társadalmi egyenlőtlenséggel 
összefüggő konkrét formái ellen irányul: inkább vesszen a civilizáció — hirdeti
— semmint állandósuljon az igaztalanság . . .

S milyen is valójában az az Emil, aki 15 éves koráig csak egy könyvet ismer: Robinson törté
netét?

„Emil átfogó szellem — olvassuk — nem ismeretei révén, hanem mert képes ezek megszer
zésére. Nyílt és értelmes elme, mindenre kész és amint Montaigne mondja: ha nem művelt legalább 
művelhető („sinon instruit, du moins instruisable”) . . . Az én célom nem az, hogy átadjam neki 
a tudományt, hanem hogy megtanítsam, hogyan tegyen rá szert, ha szüksége van rá, hogy meg
tanítsam értékelni, mit ér a tudomány, és megtanítsam arra, hogy az igazságot mindenekfelett 
szeresse” — írja Rousseau.

A könyvekben található ismeretanyag birtoklásának és az új ismeretek el
sajátítására való képességek kialakításának ez a naív elszakítása és szembefor- 
dítása Rousseau szemléletének egyik jellegzetes vonása; de egyáltalán nem fejez
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ki kultúraellenességet általában, hanem csupán éles szembefordulást kora ural
kodó kultúrájával és ehelyett újnak az igénylését. Éppen ezért nem véletlen, 
hogy ilyenirányú nézetei ugyancsak hatottak a francia forradalom kultúra-fogal
mának kialakítására is.

E néhány példával főképpen azt kívántuk érzékeltetni, milyen törvényszerű
ségek fedezhetők fel a kultúra felhalmozásának folyamatában és milyen válto
zások mutathatók ki a kultúra fogalmának értelmezésében olyankor, ha új osz
tály igényeit, szükségleteit kifejező törekvések érvényesülnek az aktív kritikai 
elsajátítás társadalmi műveletében.

Talán nem szükséges mondanunk, hogy a megfigyelt összefüggéseknek, sza
bályszerűségeknek van bizonyos jelentőségük, érvényességük a művelődéstör
téneti fejlődés későbbi szakaszainak tanulmányozására is. Itt csupán azt kíván
juk megjegyezni: a fejlődés minden lényeges vonatkozásában, e téren is m in ő s é g i 
le g  ú ja t  je l e n t  a  m u n k á s o s z tá ly n a k ,  id e o ló g iá já n a k  é s  ben n e k if e je z ő d ő  p o l i t i k a i ,  
k u l tu r á l i s  tö r e k v é s e in e k  a  s z ín re lé p é se . Ebben a keretben bontakozik ki, válik 
teljessé az igény a műveltség egész addig felhalmozott kincsének, legalábbis e 
kincs legjelentősebb részeinek átvételére, tudatos átminősítésére és új szinten 
való továbbfejlesztésére. Ebben a keretben bontakozik ki az igény az egész em
ber, a dolgozó ember, mint társadalmi lény összes ismereteinek és képességeinek 
mindenoldalú kibontakoztatására. A kultúra fogalma ezzel minden előzőnél tel
jesebbé, átfogóbbá, tartalmasabbá válik, magába olvasztva, egyebek között, 
olyan jelenségeket is, amelyek a  d o lgozó  e m b e r  mindennapi életével, gondolkodás- 
módjával, magatartásformáival függnek össze. Itt érvényesülhet a maga átfogó 
teljességében és mélyen differenciált tartalmában a társadalmi pszichikum problé
mája is.

Ezzel függ össze az a problémakör, amelyet ,,k ö z íz lé s ” , ,,k ö z g o n d o lk o d á s ” 
fogalmi kategóriáival, ezek történeti használatának lehetőségeivel kapcsolatban 
igyekszünk körvonalazni.

Ezzel kapcsolatban azonban mindjárt felvetődik a probléma: lehet-e osztály
társadalmakban és ha igen, mikor és milyen mértékben közízlésről, közgondol
kodásról beszélni, amikor még az épülő szocializmus viszonylatában is óvatosan 
kell bánnunk ezekkel a kategóriákkal, differenciáltan kell megvilágítani konk
rét tartalmukat. Régebbi korokban, főként a nemzetté válás folyamatát meg
előzően, még nagyobb tartózkodás, még nagyobb óvatosság kívánatos. Kétség
telen, hogy lehetnek és vannak a gondolkozásnak, esetleg az ízlésnek, a tágabban 
értett művelődés egyéb területeinek közös vagy nagyjában közös elemei a ré
gebbi társadalmak, például a feudális osztálytársadalom különböző osztályai
nak, rétegeinek esetében is. Egészében azonban úgy tűnik, hogy ilyen esetekben 
h e ly e se b b  leg a lá b b  f ő  v o n á s a ib a n  m e g k ü lö n b ö z te tn i a z  a la p v e tő  o s z tá ly o k  k u l tú r á já n a k  
ta r ta lm á t ,  esetleg olyan mértékig, mint Le n in  erre a kapitalizmus vonatkozásá
ban rámutat és nem egy, hanem két kultúráról beszél. A 16., 17. század kultúrá
járól írva, de megállapításait általános érvényűvé terjesztve az előbbiekben már 
idézett kitűnő francia művelődéstörténész, Robert Mandrou  „Histoire de la 
civilisation française” című munkájában egyenesen arról beszél: „Nous disons 
toujours la civilisation française: le pluriel est plus prudent et plus juste hier 
comme aujour’hui.” — „Mindig francia kultúráról beszélünk, pedig a többes
szám használata bölcsebb, pontosabb volna tegnap ugyanúgy, mint ma” — 
hangoztatja.

S ugyancsak Ma n d r o u , ugyanebben a művében a „fény százada” , a felvilá
gosodás kora Franciaországának európai hatásáról, „a francia Európáról” írva,
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szintén megállapítja: ez a hatás természetesen nem terjedt ki a paraszti osztá
lyokra, a városi dolgozókra.” A 18. század francia Európája, amelynek a monu
mentális öröksége olyan impozáns, mindvégig egy kis arisztokratikus kisebbség 
ügye marad” — írja Ma n d r o u .

Vagy egy másik, ugyancsak francia példa. Az 1965-i bécsi történészkongresszus 
számára készült — a nagy témák sorában — François FuRET-nek, a Sorbonne 
professzorának tanulmánya: La librairie du Royaume de France au XVIIIe 
siècle (A francia királyság „könyvtára” a XVIII. században), amelyben mint a 
kultúrtörténet számára fontos és érdekes adalékot elemzi a szerző Franciaország 
könyvtermését 1723 és 1789 között. A sok szempontból érdekes és tanulságos, 
a művek jellegére is kiterjedő elemzésből csak egy számadatot emelünk ki: 1723 
és 1789 között 31.716 nyomdatermék látott napvilágot Franciaországban. Kísér
letet tesz a tanulmány annak megállapítására is: kik olvasták ezeket a műveket.

É rdekesen  v ilág ítja  m eg e korszak  „m ásik  a r c á t”  egy  Maggiolo nevű  ta n ító ,  
tanfelügyelő  m ú ltszázadvég i tan u lm án y a , am ely  a z t vizsgálja, hogy az e lőbb  
em líte tt időszak egy szakaszában  — ugyancsak  a felvilágosodás század áb an
— 1786 és 1790 között a házasságkötések alkalmával hány francia férfi és nő 
tudta az anyakönyvben a nevét aláírni. A névaláírás még nem jelent feltétlenül 
betűismeretet sem az olvasás, sem pedig az írás vonatkozásában. Mégis, csak 
Franciaország egy kis, mintegy negyed részén, az északi sávon haladta meg a 
nevét aláírni tudó férfi lakosság aránya a 60%-ot, másutt 35—60% között, leg
nagyobbrészt azonban 25—30% között mozgott ez utóbbiak számaránya, sőt 
egy egészen jelentős területen 20% alatt maradt és olyan vidékek is akadtak, 
ahol még az 5%-ot sem érte el. Természetesen lényegesen rosszabb volt a hely
zet a nők vonatkozásában.

Ez a tén y  is v ilágosan  igazolja, hogy a F u r et  ta n u lm á n y á b a n  szereplő 31.716 
n y om daterm ék  a lakosságnak  viszonylag kis ré tegéhez  ju th a to t t  el. M indezek a 
példák az t b izo n y ítják , hogy indoko lt két, esetleg tö b b  k u ltú rá ró l beszélni.

★

A neveléstörténeti és művelődéstörténeti kutatás szemléleti és módszertani 
összefüggéseit vizsgálva — mint ezt az előbbi néhány példával talán sikerült 
bizonyítanom — a múltat illetőleg sem egyszerű a feladat, különösen nem, ha 
azt is szem előtt tart juk, mikor, hogyan módosult, alakult s mit tükrözött tulaj
donképpen a mindenkori kultúrafogalom.

Nem szabad természetesen megfeledkeznünk a nevelés-fogalom változásáról, 
alakulásáról sem, amelynek az idők folyamán bekövetkezett beszűkülésére
— többek  k ö z ö tt — az a kö rü lm ény  is intőleg fig ye lm ezte t, hogy m ár Co m e n iu s - 
nál je len tkezik  a „p e rm an en s nevelés” , az em ber egész életét átfogó n ev e lés
o k ta tá s  fogalm a.

Ha minderre tekintettel kell lennünk a napjainkig vezető fejlődést vizsgálva, 
még sokkal inkább figyelembe kell vennünk a fejlődés konzekvenciáit — és itt 
elsősorban e fogalmak tartalmának fejlődésére gondolunk —, ha jelenünk és 
jövőnk feladatait körvonalazzuk.

Tantervelméleti munkálataink gerincét az új, a marxista kultúrafogalom kell, 
hogy alkossa, s a korszerű, a minden eddiginél szélesebb nevelés-fogalom jelzi azt 
az igényt, amelyet korszerűsödő oktatási rendszerünkkel szemben támasztunk.
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OLÂHNÉ ERDÉLYI MÁRIA

N É P I S K O L A I  S Z Á MT A N - MÉ R T A N  T A N Í T Á S U N K  
F E J L Ő D É S E  1 7 9 0 - 1 8 4 8  KÖZÖTT

Az 1790—1848 közötti évek történelmünk jelentős korszakát, polgári nemzetté 
alakulásának idejét jelentik. A hazai események, a francia forradalom hatása és 
a nálunk is jelentkező felvilágosodás eszmevilága kulturális életünk alakulására 
is döntő befolyással volt. A magyar értelmiség a 18. század végétől hősies munkát 
végzett kulturális elmaradottságunk leküzdésére. Országszerte felélénkült a 
nevelés iránti érdeklődés, a népoktatás a figyelem középpontjába került.

A magyar közoktatásügyet ebbben az időben már állami rendelkezés szabályozta. Az 1777-ben 
bevezetett Ratio Educationis „a legnagyobb körültekintéssel” kívánt gondoskodni a népisko
lákról1 „mert az itt elkövetett legkisebb mulasztás az egész közoktatás épületének és a nevelésnek 
alapját megingatná”.8 Az 1777-ben kiadott Ratio-t 1806-ban a II. Ratio Educationis váltotta fel. 
Mindkét Ratio a népiskolák esetében a falusi (egytanítós), a kisebb városi (kéttanítós) és anagyobb 
városi (háromtanítós) típusokról rendelkezett. Külön kiemelten foglalkoztak még e nevelésügyi 
dokumentumok az elsőrendű népiskolákkal, ahol — amint azt a II. Ratio rendelkezéseiben olvas
hatjuk — „nemcsak a gyermekeket fogják bővebben hasznos tanulmányokra és később hasz
nukra való mesterségekre tanítani, hanem maguk a tanítók is, akik azután bármely népiskolában 
tanítói feladatot fognak végezni, normát (zsinórmértéket) kapnak és kötelességük helyes teljesí
tésére előkészíttetnek. Innen a már ismert normális iskolák néven neveztetnek.”1 * 3

Mindkét Ratioban a népiskolák minden típusnál a tanítandó tantárgyak fel
sorolásában az elsők között szerepelt a számtan, amelynek előírt legbővebb tan
anyagában a négy alapművelet, a hármasszabály és a társaságszabály,4 továbbá 
ezek alkalmazása szerepelt. A népiskola típusa határozta meg, hogy az előbbi 
anyagból mennyit vettek, ill. milyen területre (mezőgazdálkodás, kézműipar 
vagy kereskedelem) alkalmazták. A városi népiskolák azon tanulói esetében, akik 
majd valamilyen mesterséget szándékoztak folytatni — a jövendő életpálya 
szükségleteinek megfelelően — már a mértan elemeinek tanításáról is történt 
rendelkezés.5 6 *

1 Idézeteink általában az idézett szövegek eredeti helyesírását követik.
8 Az 1777-i Ratio Educationis. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Friml Aladár. 

Bp. 1913. 65.
3 Az 1806-i Ratio Educationis. Fordította Friml Aladár. Kézirat az Országos Pedagógiai 

Intézet könyvtárában. 22.
4 A társaságszabály azokat a következtetési módokat és típusfeladatokat jelenti, amelyek segít

ségével valamely kollektív üzleti vállalkozásban a különböző tőkével résztvevők haszonrészesedé
sét ki lehet számítani.

6 A protestánsok iskoláira sem az első, sem a második Ratio hatálya nem terjedt ki. A külön
böző protestáns egyházkerületek is kiadtak több, az alsófokú oktatásra is vonatkozó rendelke
zést, sok esetben a Ratiokhoz hasonló tananyaggal, de ezek számtan-mértan vonatkozásaira e 
dolgozat keretében nem térünk ki.
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Kétségkívül komoly, a gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok követel
ményeként értékelhető e nevelésügyi dokumentumoknál az a tény, hogy az alsó
fokú oktatás minden típusában szerepelt a számtan, mint oktatandó tantárgy. 
Más kérdés az, hogy a népiskolai oktatás és ezen helül a számtan tanítás helyzete
— márcsak a hiányzó szellemi és anyagi erőforrások miatt is — ténylegesen ho
gyan alakult. Lesnyánszky András 1832-ben megjelent ,,Didaktika és Methodika” 
című munkájában a következőket írta a korabeli számtanoktatás helyzetéről: 
„Én valóban tudnék most is egész falut nevezni, mellyben egy köz ember sem 
találtatik, aki paszuly, vagy tengeri nélkül tudna számolni, noha sokan ezek 
közül jártak oskolába. Ez felette nagy hiba az Oskola Igazgatók, és Tanítók 
részéről, kik azt vélik, hogy szabad kénnyekre vagyon bízva, mit taníttsanak. 
Ezért méltán vonattathatnának kérdésre attól, kinek törvénnyét e pontban 
áthágják.”0

A matematikai tudomány fellendülése a 16. században de főként a 17. század 
végétől indult meg, jelentősége azonban csak később, a 18. század végén, a 19. 
század elején hatolt be a köztudatba. Ez időben már a természettudományok 
és a technika is egész Európában rohamos fejlődésnek indult, amely egyre in
kább növelte a matematika fontosságát és oktatásbeli jelentőségét. A 18. század 
végén és a 19. század elején a magyar matematikai műveltség is határozottan emel
kedett, és e kor matematikusai a népiskolai számtan és mértan tanítását is a kor 
követelményeinek megfelelő szintre akarták emelni. De nemcsak a szakemberek, 
hanem meginduló neveléstudományi irodalmunk művelői is — felhasználva a kül
földi pedagógiai áramlatok hazai körülmények között alkalmazható eredményeit
— egyre értékesebb munkát végeztek e tekintetben is. Már a századforduló táján 
jelentek meg olyan magyar nyelvű könyvek, amelyek az általános nevelési kér
dések mellett a népiskola egyes tantárgyainak tanítására alkalmazható módszer
tanná is foglalkoztak. A számtan módszertanának tekintetében azonban e köny
vek a legtöbb esetben még nem annyira a bennük kifejtett gondolatok, mint 
inkább szándékuk szempontjából figyelemre méltóak. A későbbi években viszont 
az egyre szélesebb körben terjedő elégedetlenség, a látott számos hiányosság so
kakat könyvírásra serkentett. Egyre több olyan neveléstudományi munka jelent 
meg, amely a számtan-tanítással is behatóan foglalkozott. Sőt egyes szerzők már 
a mértan tanítására is adtak hasznos tanácsokat, amelyek ismertetésére dolgoza
tunk második részében térünk ki.

A reformkor haladó nevelésügyi törekvései a népiskolai oktatás egészének 
újjászervezését célozták. A javaslatokból azonban nem lett törvény, hanem a 
helytartótanács adta ki a király nevében 1845-ben a „Magyarország elemi tano
dáinak szabályai” című rendelkezést. E rendelkezés országosan egységes két osz
tályos alsó elemi tanodáról és a nagyobb helyeken ehhez csatlakozó — a III. és a 
két évfolyamú IV. osztályból álló — felső elemi tanodáról rendelkezett. Ez az új 
rendelkezés nemcsak szervezeti kérdésben fontos lépés a népoktatás területén, 
hanem a számtan—mértan oktatás szempontjából is jelentős.6 7 Egyrészt — a

6 Lesnyánszky András: Didaktika és Methodika, avvagy a tanításnak közönséges tudománya, 
és a tanítás módgyának tudománya. Nagyvárad, 1832. 320.

7 Az 1845. július 16-án kiadott helytartótanácsi rendelkezés végrehajtásához, azaz a meglevő 
iskolák átalakításához, korszerűsítéséhez azonban sokhelyütt csak vonakodva kezdtek hozzá. 
A debreceni városi tanácshoz például 1847. január 23-án helytartótanácsi felszólítás érkezett, 
mivel a város „a 3 és 4ik elemi osztálynak a tanulmányi új rendszer kívánta felállítását eszköz
leni” elmulasztotta a rendelkezés kibocsátása óta eltelt másfél év alatt. Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár, (a továbbiakban: IlBml) IV. A. 1011/c 23/1847., helytartótanácsi iratok.
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Ratiókhoz képest — némileg kibővítette, illetőleg pontosabban körvonalazta 
a számtan—mértan tananyagát, különösen a fölső elemi tanodák esetében, más
részt jelentős az a tény, hogy egységesen használható magyar nyelvű módszer
tankönyvet írt elő. Ugyanis az ,,Oktatás mód”-ról rendelkező IV. fejezetben a 
következőt olvashatjuk: ,,Az oktatás módja a tárgyak vagyis tanulmányok 
természetéhez, a tanítványok lelkületűhez, értelmi tehetségéhez, s a helybeli 
körülményekhez alkalmazandó. Mint ez a tanítókat képző intézet számára írt 
„Tanmódszer”8 czímű könyvben részletesen s kimerítve előadatik.” 9Az ajánlott 
módszertankönyv számtan—mértan oktatással foglalkozó részét úgy tekinthetjük, 
mint az előző évtizedekben már egyre sűrűbben hangoztatott, magyar nyelven 
is megfogalmazást nyert helyes, előremutató módszertani követelések megvaló
sítását.

Tanulmányunk célja az, hogy rámutassunk a számtan—mértan oktatásával 
kapcsolatban — a címben jelzett korszakban — kifejtett gondolatoknak azokra 
a haladó vonásaira, amelyek e korban vagy a későbbiekben hozzájárultak e tárgy 
módszertanának kialakításához, illetőleg fejlesztéséhez. Továbbá utalni szeret
nénk ugyancsak a számtan—mértan oktatásával kapcsolatban azokra a csírá
jukban már fellelhető elgondolásokra és problémákra, amelyek a mai törekvések 
szempontjából is érdekesek és tanulságosak, napjaink szakembereit is foglalkoz
tatják. A dolgozatban bemutatott idézetekkel — amelyek kéziratokból, az e kor
ban megjelent pedagógiai munkák ismertebbjei közül azokból, amelyek a szám
tan—mértan tanítás szempontjából is figyelemre méltóak, tankönyvekből (fő
ként azok tanítására, ill. tanulására vonatkozó utalásaiból), továbbá folyóirat 
cikkekből származnak — e korszak módszertannal foglalkozó íróinak nézeteivel 
kapcsolatosan akarjuk meggyőzően igazolni azt, hogy azok legnagyobbrészt 
előremutatóak voltak, sőt sok tekintetben még ma is helytállóak.

Hazánk matematikusai és pedagógusai szerették volna elérni, „hogy az arith- 
metica a mi Oskoláinkban okosan taníttasson” — amint azt K e r e k e s  Ferenc 
írta az 1817-ből származó ,,Pedagógiai Levelek”-ben. Két szempontból látták 
szükségesnek e tárgy tanítását, egyrészt az „értelem fejlesztése”, másrészt az 
életben feltétlenül szükséges és hasznos ismeretek közlése céljából.10

Érdemes szó szerint idéznünk L e s n y á n s z k y  már említett könyvében e kérdésről olvasható 
gondolatokat: „semmi sem képes az elmebéli tehetségeket úgy kifejteni, és a hellyes munkáló- 
dásra úgy késztetni, mint a Számvetésnek jól elrendelt tanítása, és tanulása: ez t. i. az elmének 
legnemesebb erőit, úgymint: az értelmet, ítélő erőt, és az okosságot felébreszti, gyakorollya, és 
gyakorolván tökélletesíti; ez tökélletesítvén, és kimívelvén az említett erőket akármelly más

8 A könyv pontos címe: Részletes tanmódszer vagy az egyes oktatási tárgyaknak sikeres taní
tására vezérlet. Buda, 1844. A címlapon nincs feltüntetve összeállítójának neve: Gruber György 
szakfelügyelő, a budai norma-iskola igazgatója. Az 1845-i tanodái szabályzat már hivatalossá 
válása előtt ismert volt, s annak alapján készült el még 1844-ben ez — az alsó és felső elemi 
„tanoda” új osztálystruktúráját már szem előtt tartó, az azokban oktatott tananyagot feldolgozó 
— módszertankönyv. ( Mészáros István közlése)

9 HBmL IV. A. 1011/c 194/1845. 10. oldal. Helytartótanácsi iratok.
10 Az 1905-i népiskolai tantervben — amely már minden tárgy tanítása elé kitűzte az elérendő 

célt is — a következőt olvashatjuk erről a kérdésről: „A számtan és mértan tanításának célja 
egyfelől a tanulók rendszeres gondolkozásra szoktatása s ez úton az értelem fejlesztése, másfelől 
a mindennapi életben legszükségesebb számítások és mérések begyakorlása.” Tanterv és utasítás 
az elemi népiskola számára. Bp. 1909. 26
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tudománynak megfogására, értésére, s tökélletes megtanulására elkészíti”.11 Annak tudatosítá
sára pedig, hogy a számtan szükséges és hasznos ismereteket ad, R e n d e k  József, azt tanácsolta, 
hogy a tanító ,,a számvetésnek nagy hasznát, úgy, az annak nem tudásából eredhető sokféle 
károkat példákban, történetekben terjessze a gyermekek elébe”.11 12 Az Á n g y á n  János által át
dolgozott Á'iemej/er-könyvben arra találunk utalást, hogy a tanító a számtantanításnál „jó 
tanátsa állal még a Szüléknek is használhat”.13

J)c nemcsak az említeti szerzők, hanem sokan mások is hasonló nézeteket 
vallottak a számtan tanítás céljáról. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a tanult 
számtani ismereteknél a gyakorlati élet követelményei figyelembevételének, ki
emelték az olyan feladatok fontosságát, oktatásbeli szerepét, amelyeknek tárgya 
a gyermekek környezetéből, szüleik helyzetéből való. Amint Kis Pál könyvében 
olvashatjuk: ,,a példáknak feladásában leginkább azon környülállásokra kell 
tekinteni, mellyekben a gyermekek szülői élnek, és a mellyekben alkalmasint 
maholnap a gyermekek is élni fognak”.14 Szilasy  János azzal indokolta a gyer
mekek környezetéből vett alkalmazott feladatok jelentőségét, hogy „így mind 
kellemetességek mind hasznok nagyobb”.15 16 Ügy gondolták, hogyha a gyermek 
látja a tanult ismeretek hasznát, akkor kedvvel és örömmel tanulja a számtant.

A „Pedagógiai levelekében K e r e k e s  Ferenc a következőket írta ezzel kapcsolatban: „Ez az 
arilhmetica igen száraz tudomány. De nints a világonn olívan száraz tudomány, mellyet okos 
Tanitó gyönyörköd tetővé ne tudna tenni a’ gyermeknek. Még pedig az a szép, hogy a melly 
metbodus valamelly tudománynak a tanitásábann leggyönyörködtetőbb a gyermekre nézve, 
mindenkor ugyanaz egyszersmind a leghasznosabb is. Mi lehet p. o. hasznosabb, mint a gyermek
nek az arithmetica tanitása alkalmatosságával, a közönséges életbenn előforduló mértékeket 
megmutogatni, hogy azokról magoknak a szemmel való látás által világos előterjesztést szerezze
nek, sőt ezeket a mértékeket magokkal a gyermekekkel is kitsináltatni, és arra szoktatni őket, 
hogy ezekkel méregessenek, és szemmértékjeket gyakorolják? és ugyan ez az a mi nekik az 
arithmetika tanulását legkedveltetőbbé tészi, a mint én ezt mind Debrecenbenn, mind a Recto- 
riámonn örömmel tapasztaltam.”*8

E gondolatsorhoz kívánkoznak — már csak a mai követelményekkel való rokonság bizonyí
tása céljából is — jelenlegi tantervűnk következő utasításai: „Gyakran szerepeljenek a feladatok 
között olyanok, amelyek adatait a tanulók megfigyeléseinek, gyakorlati méréseinek eredményei 
szolgáltatják.” . . . „A gyakorlati méréseket és számításokat, a mennyiségek becslését és mérés
sel történő ellenőrzését folyamatosan gyakoroltatni kell.”17

Igen fontos szempont az alsófokú oktatásnál a közvetlen szemléltetés kérdése, 
amely követelmény a napjainkig megjelent tantervi utasítások mindegyikében 
megtalálható. A számtan módszertanával foglalkozó első magyar szerzők is 
fontos szerepet tulajdonítottak a közvetlen szemléltetésnek, arra ösztönöztek

111.m. 318—319.
12Kendek József: Tanítás-mód várasi, s falusi elemi iskola-tanítók, és mesterképző intézetek 

használatára. Buda, 1845. 44. Uő: Tanmódszer városi, s falusi elemi iskola-tanítók és mester
képző intézetek használatára. Második bővített és javított kiadás. Pest, 1847. 53. (A szerző az 
1845-ben megjelent „Magyarország elemi tanodáinak szabályai” alapján átdolgozta könyvét és e 
rendelkezéssel „még szorosabb összehangzásba állítva” újra kiadta, de már „Tanmódszer . . .” 
címen)

13 Niemeyer Ágoston Hermann: Nevelés és tanítás tudomány. Magyarázta, és a hol szükséges
nek láttzott, a magyar nevendékek szükségéhez alkalmaztatta Ángyán János. Pest, 1822. 301.

11 Kis Pál: Tanítás módja. A várasi, és falusi iskolamesterek számára. Buda, 1830. 83.
15 Szilasy János: A’ nevelés’ tudománya. Buda, I. 291.
16 Kerekes Ferenc: Pedagógiai levelek. Kézirat a debreceni Református Kollégium Könyvtárá

ban. Jelzete: R. 608—53. 37. oldal.
17 Tanterv és utasítás az általános iskolák számára. Bp. 1970. 155., 158—159.
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munkáikban, hogy a tanításnál a gyermek tapasztalataiból, a körülötte lévő 
dolgok szemléletéből kell kiindulni. „Szóval mindent, a mi az érzékítést segíti, 
hasznunkra fordítjuk, hogy illyenek által a számok, és azoknak szabályaik, 
mennél világosabban lehet, szemléletük alá hozassanak.”18 — összesíti kora 
nézetét e kérdésről a „Részletes tanmódszer” szerzője. Szemléltetésre ajánlották 
korszakunk szerzői a mértékeket, pénzeket, babszemeket, diót, almát, vesszőt, 
tollat, táblára írt vonásokat, papírdarabkákat stb. Azt tanácsolták, hogy a 
gyermekeknél a szám fogalmát a konkrét tárgyak segítségével kell kialakítani és 
a számtani műveleteket is először tárgyakkal kell végeztetni.

De lássunk néhány példát arra, hogy hogyan képzelték ezt az elvet megvalósítani a tanításban. 
B o l y a i  Farkas szerint „tanuljon számlálni az ujján s fuszujkával, a mig könnyen el-lát s ugyan 
azokkal próbálja, hogy ha 4-hez 3-at teszen, meg 2-öt, s 5-öt elveszen, hány marad? ha 2 szer 
teszen 3-at hány lessz?19 Kis Pál azt ajánlotta, hogy alma segítségével kell szemléltetni az 1/2, 
2/4 és 4/8 egyenlőségét. W a b g a  János részekre tört vesszővel tanácsolta szemléltetni a valódi 
törtet, az áltörtet, valamint a vegyesszámot. K e r e k e s  Ferenc a tizes számrendszer azon tulaj
donságát, hogy tíz kisebb egység ad egy nagyobbat, akarta szemléltetni, ill. megértetni a bab
szemek csomózásával, „egy marok paszuj” megszámlálásával.

Tárgyalt korszakunk előtti időkben megjelent számtankönyvek legtöbbje az 
ismeretek közlésére eléggé mechanikusan azt a módszert használta, hogy előbb 
közölte a receptszerű szabályt és utána a feladatokat ennek a bemutatására. 
Korszakunkban már többen határozottan állást foglaltak az olyan tanítási mód 
ellen, amely meg nem értett szabályokat tanít. Az így tanított ismeret nem mara
dandó, mert hiszen „hányszor tanultuk meg és hányszor felejtettük el”, pana
szolta K e r e k e s  Ferenc a „Pedagógiai levelek”-ben.

E helyett ezt ajánlották korszakunk számtan módszertannal foglalkozó írói: 
„Tanítani kell a gyermekeket, a mennyire lehetséges, hogy a gépelyes szabásokat, 
és a fortélyokat magok talállyák fel, hogy az értelemnek tulajdonává légyenek”.20 
Vállas Antal saját tapasztalatára hivatkozva fejtette ki, hogy amennyiben egy 
szabály okoskodás által nincs támogatva, az feledésbe megy, és hogy „tulajdon
kép csak annyit tudunk, mennyit vagy emlékezetben tartunk, vagy magokban 
világos és soha el nem felejthető alapelvekből akármikor is leszármaztatni képe
sek vagyunk”.21 Szinte minden szerző egyetértett abban, hogy „okos vezérlés 
mellett magokkal a tanuló gyermekekkel” kell a tanyagokból minél többet fel
találtatni. Az 1845-ös tanügyi szabályzat által ajánlott módszertankönyv a 
számtan tanítás módszertanával kapcsolatosan első észrevételként említi: 
„A szabályokat nem mondjuk el, hanem a tanulókkal együtt keressük, és talál
gatjuk föl. Erre szünetlen munkásságban alkalmas kérdések által tartjuk őket, 
és vezetjük, hogy belátás, és öntudattal számítsanak, azt hamar el ne felejtsék, 
és a szabálytól eltérő esetekben magukon segíteni tudjanak.”22

Napjaink pedagógusait is foglalkoztató probléma, hogy hogyan lehet legjobban 
olyan tanulási szituációkat teremteni, amely esetén a tanulás elsősorban önálló 
tapasztalatok szerzéséből áll, vagyis hogyan lehet a tananyagból minél többet 
„okos vezérlés mellett” magukkal a tanulókkal felfedeztetni.

18 Részletes tanmódszer, 103.
19 Bolyai Farkas: Az aritlimetica eleje. Marosvásárhely, 1830. VII.
20 Lesnyánszky i. m. 322.
21 Vállas Antal: Számvetés elemei. Pest. 1846. 1.
22 Részletes tanmódszer, 103.
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De nagyon helyesen azt is látták, hogy a szabályok feltalálásánál még nem 
szabad megállni, ehhez kapcsolódik a következő lépés, amit Szilasy  János így 
fogalmazott meg: „azon kell lennie az okos nevelőnek, hogy a nevendék azoknak 
minden szahásit, sőt még a szabásoknak alapját is tökéletesen értse, s nem csak 
értse, hanem még helyesen alkalmaztatni is tudja.”23 Szükségesnek látták, hogy 
a tanult ismeretek alkalmazásánál a tanulók megfelelő önállósággal rendelkez
zenek, vagyis „Midőn példát ád fel a Tanító, ne mondgya meg előre minémű 
munka által lehet azt megcsinálni, hanem magok a tanúlók talállyák ki”24 a 
megoldás módját — figyelmeztette В е к е  Kristóf kortársait már 1828-ban „Kézi
könyv a magyar falusi oskola mesterek, számára” című könyvében. Sőt E d v i 
Illés  Pál egyenesen azt tanácsolta „Első oktatásra szolgáló kézikönyv” című 
munkájában, hogy olyan kérdéseket is adjon a tanító a tanulónak, amelynél 
„ama kérdésre kell először is megfelelni tudni, vallyon mellyik spécziessel kell 
azt kivetni, s aztán hogyan?”25

A feladatok megoldásánál a gyermekek önálló munkájának megkövetelése helyes és szükséges 
módszertani elv ma is és különösen az volt a tárgyalt korban. A B b a s s a i  Sámuel által közzétett 
„Számító Socrates”-nek26 még az angol szerző által írt előszavában olvashatjuk az akkor szokásos 
tanítási módról a következőket: „A tanuló megtanul egy szabályt, melly annak, a ki a szabályt 
csinálta, általános elv volt; de a gyermeknek s gyakran a tanítónak is annyira nem az, hogy gépi 
elv nevet is alig érdemel, ö  a példákat kidolgozza, feleleteit a könyvbeliekkel megegyezteti s azt 
gondolja, hogy már minden jól van. Nem sokára még jókora készséget is nyer benne s ekkor már 
övé a szabály. Ekkor már alkalmazott példákat vészén elő, mellyeket ha könyvében a szabály 
után nem látna, még csak nem is álmodnék hogy az alá tartoznak; de ott látván, a szabály szerint 
kidolgozza, a könyvbeli feleleteket kikapja s ez bizonyossá teszi, hogy jól dolgozott. így megy 
szabályról szabályra a könyvön át.” Viszont ,,ha olly példát adnak elébe, mi nincs a könyvben, 
ez észtehetsége gyakorlását igényli; de ő azt nem arra fordítja, hogy felfedezze, micsoda miveletek 
kivántatnak meg a kérdés megfejtésére; hanem arra, hogy a példát más, már kidolgozótokkal 
összehasonlítsa s köztök s a feladott közt bár hangban, vagy valami mellék-környületben némi 
hasonlatot fedezzen fel”. Ehhez fűzi még hozzá B r a s s a i: , ,E z  így megy a divatos tanitásmód 
szerint, azon esetben, ha annak szellemében jól tanitnak; — de hát ha még, mint rendszerint 
történik, kontár kezekbe jut?”27 Idézhetjük L e s n y á n s z k y  tapasztalatait is, aki könyvében a 
következőkről számolt be: „az első deák oskolába járó némelly tanítványnak próbául példába 
felöltöztetve valósággal csekély számvetést adtam fel. A szegény fiú semmiképpen nem tudott 
rajta elmenni, holott másképen könnyen megtette volna a munkát. Innen kitetszik, melly felette 
szükséges légyen a számvetésre való tanításban más módot követni.”28

E nehézségeken akartak segíteni tárgyalt korszakunk számtan módszertannal 
foglalkozó írói, midőn a tanításnál annak az elvnek minél tökéletesebb érvényre 
juttatására törekedtek, hogy a gyermekek fedezzék fel a számolási szabályokat, 
és találják meg az utat az alkalmazások és a további általánosítások felé. Egyes 
szerzők, például Kis Pál azt tanácsolták, hogy a tanítónak arra kell „ösztönözni 
tanítványát, hogy ez maga gondollyon ki helyes példákat ; ebből legtöbb hasznot

23 Szilasy i. m. 279.
24 Веке Kristóf: Kézi könyv a magyar falusi oskola mesterek számára. Buda, 1828. 202.
25 Edvi Illés Pál: Első oktatásra szolgáló kézi könyv, vagyis a legszükségesebb tudományok 

öszvesége. Buda, 1837. 268
28 Brassai Sámuel számtanból tankönyveket akart írni és ennek tervezgetése közben került a 

kezébe két angol nyelvű számtankönyv, erről írja az Előszóhoz fűzött megjegyzésében: „Archi
medes nem kiálthatá bensőbb örömmel a ,,megkaptam”-ját, mint mi, midőn a két ángol könyv, 
mellyeknek másolatait a kisdedek számvetésében s a jelen könyvecskében közöljük, kezünkbe 
akadt.” Mindkét könyvet, amelyek kétségtelenül nagy szolgálatot tettek a hazai számtantanítás 
ügyének, többször is kiadták.

27 Brassai Sámuel: Számító Socrates. Kolozsvár, 1843. XIV—XV.
28 Lesnyánszliy i. m. 323—324.
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fog venni a gyermek".29 Hasonló gondolat található ,,A kis számító” című könyv 
bevezetésében, ahol a szerző (Nagy  Károly) a következő tanácsot adja a könyv 
olvasójának: „Ha a szorgalmas kis tanuló a számítást mindenre alkalmazza, mi 
csak őt körülveszi, s a kérdéseket s példákat minden oldalrul tekintvén szaporítja 
s szünetlenül változtatja, sokkal többet fog tanulni mint ezen kis könyvecskébe, 
s ennél nagyobbá férhet; mert itt csak az út van kijelölve, mellyen indulnia kell, 
és a czél, mire törekedjék.”30

A már említett — az 1845-ös tanügyi szabályzat által ajánlott — „Részletes 
tanmódszer” című könyv is kiemelte a tanulók önálló feladatkészítésének jelen
tőségét, és „A számvetés tanmódszeréről némelly észrevételek” című részben e 
kérdéssel kapcsolatosan a következőkre hívta fel a figyelmet a szerző: „Hogy 
az ügyesebbek még világosabban, és tartósabban tanulják meg a szabályokat, 
és egyszersmind a gondolkozásban, ítélésben, és következtetésben erősbüljenek, 
gondoljanak ki ők maguk is a tanult szabályokra alkalmas példákat.”31 E gon
dolatok helyességét csak még jobban kiemeli az a tény, hogy a jelenleg érvényben 
lévő tantervűnk utasításában is olvasható az a követelmény, hogy a tanulókkal 
is kell készíttetni szöveges feladatokat. Ugyanis „ezek tiszta képet nyújtanak arról, 
hogy világosan látják-e a tanulók a szöveges feladatokban a megoldás feltételeit, 
adatait, valamint a kérdések és a megoldás közötti összefüggéseket”.32

A tárgyalt korszakunk előtti időkben a számtant „mint teljesen kész mestersé
get tanították”, ahol „a számjegy volt a fő, a számmal magával nem sokat törőd
tek” és a „fejszámolást teljesen elhanyagolták” ; P estalozzi pedig a számtan
tanítás középpontjába a szám fogalmát állította, „a számírást egészen mellékes
nek tekintette, teljesen elhanyagolta” és a szóbeli számolásnak tulajdonított 
nagy jelentőséget.33 E korban a számtan tanítás egyik problematikus pontja 
éppen az volt, hogy a tanulók szóban vagy írásban számoljanak, illetőleg melyik 
módon először. Az országgyűlési választmány által 1843-ban a népnevelés tárgyá
ban” közzétett tervezet a tanítandó tantárgyak között a számtant, mint „Fej- 
beli- s jegyekkel való számvetés”-t említi. Ez is azt mutatja, hogy szükségesnek 
érezték annak a kihangsúlyozását, hogy szóbeli és írásbeli számolásra egyaránt 
gondoltak. Az 1844-ben kiadott — az 1845-ös tanügyi szabályzat által ajánlott 
— módszertankönyv is határozottan leszögezte, hogy a számtan oktatást „fő
beli számlálással” kell kezdeni és továbbá, hogy „az írott számvetés az első osz- 
tályi előkészület után, a második osztályban kezdetik, és a főbeli folytattatik 
mellette”.34

Ezeket a helyes állásfoglalásokat nyilván előkészítették az előző évtizedekben 
e problémával kapcsolatosan kifejtett előremutató észrevételek, megjegyzések. 
K e r e k e s  Ferenc a „Pedagógiai Levelek”-ben már 1817-ben bírálta P estalozzi! 
és azokat a követőit, akik a szóbeli számolásban „a bámulásig viszik a gyermeke
ket, úgy hogy azok az eszekben nagy calculusokat is, tsak nem villám sebességgel 
ki tsinálnak.” — De azokat is bírálta, akik a gyermekeket a számjegyekre és az 
azokkal való számolásra tanítják, „minekelőtte azoknak magokról a számokról 
jó notiójok volna”. Szerinte „itt is egy jó és a közép útat eltaláló útmutatást kel

29 Kis i. ш. 83.
30 Nagy Károly: A kis számító. Bécs, 1837.
31 Részletes tanmódszer, 104.
32 Tanterv és utasítás, 160.
33 Веке Manó: Vezérkönyv a népiskolai számtani oktatáshoz. Bp. 1912. 12., 24.
34 Részletes tanmódszer, 105., 121.
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lene hát adni a Tanítók kezébe”.35 De mások is állást foglaltak amellett, hogy 
először a szám fogalmát kell helyesen kialakítani a gyermekeknél. Egyesek munká
jukban arra is utaltak, hogy meg kell tisztítani a számokat az esetleg hozzájuk 
fűződő babonáktól, misztikus tulajdonságoktól. Edvi Illés Pál „Népszerű szám- 
vetéstan”-ában olvashat juk a következő figyelmeztetést: „Ti azért, jó gyermekek 
tanuljátok meg, hogy a számokban semmi babonát keresni nem kell; mert az 
hiábavalóság és esztelenség.”36 A számfogalom kialakításánál fontos szerepet 
tulajdonítottak a szemléltetésnek, amint arról már szó volt. De a szemléltetés 
mellett a számlálást, soralkotást is — amely a számot keletkezésében és változá
sában mutatja be — fontosnak tartották a számfogalom helyes kialakításánál. 
Le sn y á n szk y  könyvében olvashatjuk, hogy a tanító „minden szám előadásának 
a végénn számiáltasson magának eggytől kezdve annyi számot, amennyire tanítá 
tanítvánnyait.”37 W arga  János pedig azt tanácsolta: „Hogy a gyermekek a 
számrendszer alkatásban s az egységek helyes képítésében — melly a számolás
nak egyedüli alapja — ügyesek legyenek; itt is alkattasson a tanító tisztán, el
vonva, több különbségi sorozatot, növekedőt és fogyót a nélkül, hogy ennek nevét 
említené:”38

Korszakunk számtan módszertannal foglalkozó íróinak tanácsa szerint a szám
fogalom kialakít ása után a szám jelekkel, ezt követően pedig a számok leírásával kell 
megismertetni a tanulókat. K e r e k e s  Ferenc és W arga  János kifogásolták, hogy  
a gyermekeknek az iskolában a római számjegyeket tanítják először. Szerintük 
miután a gyermekek az indus-arab számírást jól ismerik, már rövid idő alatt 
tökéletesen meg lehet tanítani nekik a római számokat.

Érdemes bemutatni azt az eljárást, ahogyan E d v i  I l l é s  Pál a számjeleket be akarta vezetni. 
Szerinte a tanulóknak először meg kell magyarázni, hogy „ha a számokkal Írásban kell dolgozni, 
akkor azokat szintén úgy le kell írni, mint akármelty egyéb emberi szót, a w agy tárgyat, mellyet 
írásba foglalni akarunk”. Ezután a gyermekekkel le kell Íratni az első tíz számot betűkkel — 
tanácsolta tovább E d v i  I l l é s  — és ezt követően megmagyarázni azt, „hogy a számakkal 
könnyebben, hamarább és kicsiny helyen lehessen dolgozni: e végett a régiek a tízlegelső számo
kat (mindeniket külön) bizonyos jegygyei és figurával fejezték és rajzolták ki, mellyeket szám
jegyeknek (czifráknak) hívunk”.39 A számjegyek megismerése után a tíznél nagyobb számok le
írásának tanításánál pedig „hozza a mester röviden a gyermek emlékezetébe azt, amit már a 
gondolatbeli számvetés alkalmával a számlálás módjáról tanított, tudni illik: hogy, mindenik 
tíz után ismét újra kezdünk számlálni; hogy eggy tízest valamelly egész gyanánt tekintünk; hogy 
10 tízes után ismét újra kezdjük a számlálást, és ezt száznak nevezzük. így vezetheti a mester 
gyermekeil lassankínt több leczkék után ezer-tíz, és százezerig, sőt millióig;”10 — olvashatjuk 
Kis Pálnál ezt a többi szerző nézeteivel is megegyező útmutatást. E d v i  I l l é s  Pál pedig annak a  
tudatosítására utalt, hogy bár az egymilliót kiszámolni hosszadalmas lenne „van millió számra 
kiterjedő ember, állat, falevél, fűszál, gabonaszem, fövény, mákszem, vízcsepp, csillag sat.”.41

A műveletek tanításánál is helyes, ma is helytálló módon akartak eljárni e kor
szak számtan módszertannal foglalkozó írói, midőn a szemléltetés mellett a sor
alkotást, növekvő és csökkenő számsorok képzését is fontosnak tartották az 
egyes műveletek tanításánál. S „mi után illy példáknak fejbeni számolásában 
elég gyakorlottak a gyermekek s megértették: mi az összezés, kivonás, sokszoro- 
zás, osztás, — mutassa meg a tanító ezen míveleteknek a táblán is tanításmódját,

88 Id. kézirat, 10.
36 Edvi Illés Pál: Népszerű számvetéstan és időszámlálás tudománya. Pest, 1844. 17— 18.
87 I^esnyánszhíj i. m. 332
38 Warna János: Az elemi nevelés alapvonaljai. Buda, 1837. 65.
39 Edvi Illés Pál: Első oktatásra szolgáló, 191.
4® K is  i. m. 92—93.
40 Edvi Illés Pál: Első oktatásra szolgáló, 190.

8  Magyar Pedagógia 113



úgy hogy a felvett példákat először mindig fejben számítássá fel, azután alkal
maztassa azt a tapasztalásban is táblán”42 — tanácsolta W arga  János.

Első feladatoknak mindenképpen olyanokat ajánlottak, amint L esn y á n szk y  
kifejtette, amelyeknél „először a számjelek nélkül, vagy a főből való számvetést 
kell gyakorolni, mert ez gépelyes törvények nélkül csupán csak az értelemnek 
dolga. A számjelekkel való minden számvetésben a számjelek nélkül való szám
vetés kapcsoltasson öszve, hogy így a gépelyes fortélyoknak hellyes volta, igaz
sága szembetűnővé tétessen”.43 Nagyon helyesen látták mind a szóbeli mind az 
írásbeli számolás előnyeit és szükségességét. Rámutattak arra, hogy a szóbeli 
számolás figyelemébresztő, alkalmas az értelmi képesség gyakorlására, érdekes, 
hasznos, a mindennapi életben sok esetben hasznosabb, használhatóbb mint az 
írásbeli, és nem is felejtik el a tanulók olyan hamar, mint az írásbeli számolást.

Abban is mindnyájan egyetértettek, hogy az írásbeli számolás is fontos és 
szükséges, mert „1. sok feladások olly hosszak, és zavarodottak, hogy azokat 
számjelek nélkül megoldani lehetetlen. 2. A számjelekkel való számvetés sokakra 
nézve bátorságosabb, és jobban megnyugtat, mint a főből való számvetés.”44

Újra csak jelenleg érvényben levő alsó tagozatos általános iskolai tantervűnk 
utasításából vett idézettel illusztrálhatjuk legjobban azt a tényt, hogy a múlt 
század első felében megfogalmazott követelmények mennyire helyesek, magas 
színvonalúak voltak, sőt sok esetben még ma is helytállóak. A műveletek tanítá
sánál a szóbeli és írásbeli számolás kapcsolatáról jelenlegi tantervi utasításunk
ban a következőt találjuk: „Az írásbeli műveletek tanítását, a szóbeli számolás
nál alkalmazott eljárásokra építse a tanító. Láttassa be a tanulókkal, hogy nem 
új műveletek tanításáról van szó, hanem a nagy számok körében célszerűbb for
máról, amely a gondolkodást, a figyelmet, a számemlékezetet kevésbé terheli 
meg. Gondja legyen viszont arra, hogy az írásbeli műveleteknek ez az előnye 
— a szóbeli eljárásokkal szemben — ne vezessen a szóbeli számolás elhanyagolá
sára.”45

A törtszámok — amelyekre ebben a korban még nem volt egységes magyar 
elnevezés — tanítására is találunk útmutatásokat, amely szerint, ha a gyermek 
az egész számokat jól érti és tud velük számolni, akkor át lehet térni a törtszámok 
tanítására, de itt is az az első lényeges dolog „hogy ezeknek belső tulajdonát jól 
esmerje, s világosan átlássa a nevendék” — figyelmeztetett Szila sy .46 Azt aján
lották, hogy a törtszámokra vonatkozó minden elnevezést (pl. számláló, nevező) 
értelemszerűen meg kell magyarázni. A törtszámok tanításánál ugyanazokat a 
fokozatokat tanácsolták betartani, mint az egész számok tanításánál, vagyis 
először különböző szemléltetések segítségével kialakítani a törtszám fogalmát, 
majd leírásukat megtanítani, a törtszámokkal végzett műveleteket először konk
rét tárgyakon bemutatni, majd szóban számoltatni, ezt követően pedig írásban 
gyakorolni.

Többen adtak útmutatást a hármas szabály tanítására is. Amint a „Részletes 
tanmódszer”-ben olvashatjuk: „Az életben olly annyira hasznos hármas szabály 
igen különböző módon taníttatik, s részint fonákul. Sokan csak a szabályokat

42 Warga i. m. 67.
43 Lesnyánszky i. m. 322.
44 Lesnyánszky i. m. 430.
45 Tanterv és utasítás, 153.
46 Szilagy i. m. I. 280. — A törtszámot e korban sokféleképpen nevezik: méret (Bolyai Farkas), 

darabszám (Pethe Ferenc, Szilasy, Lesnyánszky), törött szám (Vállas Antal, Kis Pál), részletszám 
(Warga), törtszám (Edvi Illés, Részletes tanmódszer).
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mondják el, és megelégszenek, ha a tanulók gépelyszerűleg utánozzák, a nélkül 
hogy tudnák miért?” Ugyancsak c könyv szerzője arra is figyelmeztetett, hogy 
a tanulókat „mindenek előtt abban kell igen gyakorolni, hogy helyesen megítél
jék: az egyenes, vagy a visszás szabályra tartozik-e a példa.”47

Az egyes tananyagrészek tanítására vonatkozó útmutatásokon kívül több 
szerző a tanító magatartására vonatkozóan is adott tanácsot. R e n d e k  József 
könyvében például arra figyelmeztetett, hogy „ha valahol, itt a számvetés 
tanításban leginkább vigyázzon a tanító, hogy a szelíd bánást, és béketűrést 
föntartsa, soha nem felejtvén, hogy, mi neki könnyű, az a kisded kezdő gyer
meknek még igen nehéz lehet. Azért fölöttébb hibáznak azon tanítók, kik a 
számvetés tanításnál különösen kegyetlenkednek a gyermekekkel, — s ez által 
bennök minden kedvet elfojtanak, és a tudatlan gyermeket rendetlen békétlen
ség és rá ijesztés által még butábbá teszik.”48

Többen utaltak arra, hogy a tanítás folyamán figyelemmel kell lenni a gyer
mekkor sajátosságaira és a tanítványok tehetségére. B o ly a i Farkas arra figyelmez
tetett, hogy „az okos nevelő a természet fejlődését szemérmes tisztelettel kísérje 
— s annak jel-adására figyelmezve gyengéd vigyázó kezekkel közelíttsen segíté
sére”.49 Talyga  István „Útmutatás a Számtudomány tanítására” cím ű könyvé
ben felszólította a tanítót, hogy „őrizni kell” a gyermeknél „az Értelmet, a 
fejlődztetésben rajta eshető erőszak szenvedésétől, s az az által történni szokott 
elhanyatlástól”50 Szilasy  arról panaszkodott könyvében, hogy a tanítók között 
kevesen vannak „kik ezen tárgyat nevendékjek elméjéhez tudnák alkalmaztat
ni.” De remélte, hogy ha a tanító követi könyve útmutatását, akkor a számtant 
tanítványainak hasznosan, értelmesen és világosan fogja előadni.

Az ez időben megjelent többi könyvek szerzői is elmondták, hogy a látott hiá
nyosságok vezették őket könyvírásra és remélték, hogy könyvükkel a számtan 
tanítás fejlesztését is sikerrel szolgálhatják. Könyveikben az eddig idézetteken 
kívül még további számos helyes módszertani útmutatást találunk. Sokan arra 
figyelmeztet lek, hogy nem szabad sietni az ismeretek közlésénél és ezáltal a tanulót 
kifárasztani, amint Brassai mindta a „Kisdedek számvetése” című könyvének 
a tanító számára készült „előleges utasítás”-ában: „a leczkének tehát meg kell 
szűnni, mielőtt figyelmetlenek vagy fáradtak lennének”51 a tanítványok. N a g y  
Károly is figyelmeztette az olvasót „A kis számító” előszavában: „Ajánlom 
ezen felül, hogy tovább ne menjen addig a könyvecskében, míg azt, mit olvasott, 
tökéletesen jól nem tudja.”52 В е к е  Kristóf a következőképpen indokolta meg 
könyvében, hogy miért nem szabad sietni e tárgy tanításánál, ui.: „Míg eggyiket 
tökélletesen nem tudgyák, a másikra át nem kell menni, mert ködömben mindent 
egybezavarnak a gyermekek, és jól semmit sem fognak tudni.”53 F a r c z á DI 
JÓZSA János „Oskolai Vezér”-jében arra emlékeztetett „hogy az Arithmetica 
oly tudomány, melyet sem igen sebessen, sem igen halkai nem lehet tanítani. 
A sebesség a gyermek elméjét obrualja, ha ritkán gyakoroltatik, hamar elfelejti.54

47 Részletes tanmódszer, 147., 149.
18 Kendek : Tanításmód, 45.
49 Bolyai i. m. VI.
50 Talyga István: Útmutatás a számtudomány tanítására, Pestalozzi Fenékregulái szerént. 

Révkomárom, 1827.
51 Brassai Sámuel: Kisdedek számvetése Angol mintára. Második nyomás. Kolozsvár, 1842. VI.
52 Nagy i. m.
63 Веке i. in. 202.
54 Farczádi Józsa János: Oskolai vezér avagy a nevelők s főként az Oskolamesterek számára 

való útmutatás. Kolozsvár, 1817. 49.
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Jelenlegi tantervűnk utasításának ,,a mindennapos számolás biztosítására” 
vonatkozó követelménye nem újkeletű. F a r c za d i J ózsa János 1817-ből szár
mazó könyvében a számolásról már azt olvashatjuk, hogy „ritka nap múljék-el, 
hogy bár egy fertály orátskáig abba ne gyakoroltassanak a tanúlók”.54 K e r e k e s  
Ferenc ezt a követelményt a következő okfejtéssel magyarázta: „a gyermek 
hamar fog, hamar felelyt. Azért is a szántó földet ménéi többször szántják vetik, 
annál többet terem az: a gyermeki elme is a szüntelen tartó gyakorlás által tö
kéletesedik.”55

Amint arról már szó volt, a tárgyalt időszakban a matematikai ismereteket a 
népiskolák tananyagában elsősorban a számtan elemeinek tanítása jelentette, 
bár ekkor már több állam tantervében egyre fontosabb szerepet kapott a geo
metria elemeinek tanítása is. Viszont az 1845-ös szabályzat szerint is — a Ratiok- 
hoz hasonlóan — kimaradtak a mértan tanításából azok a gyermekek, akik falun, 
kisebb helyeken éltek, ahol csak alsó elemi tanoda volt. Ez a szabályzat ui. csak 
a felső elemi tanodák IV. osztályában írta elő a mértan tanítását.

Vá ra d i Szabó János már 1817-ben sürgette a geometriai ismeretek széleskörű 
tanítását, midőn „A hazabeli kissebb Oskoláknak jobb lábra állítássokról” című 
könyvében arról írt, hogy „mennyire emelné a Geometriai közönségesebb igaz
ságoknak tudása, minden rangú emberekben, következés képen a földművelők
ben is a tökélletességet; azt sok mathematicus könyvekben olvashatjuk. Bizo
nyára a szegény falusi emberek is többre mennének, a magok házaik és a gazda
sághoz tartozó épűletjeik építésében, a földművelésre szükséges eszközök készítésé
ben s kertjeik el rendelésében, s bé-plántálásában, sőt szántó földjeik megműve
lésében is, ha némely Geométriai esméretekkel bírnának, sőt Szegényeknek is, 
mint meg annyi segédeszközül volnának azok, a tisztességes életre.”56 A „Vasár
napi Újság” is — melynek Brassai Sámuel volt a szerkesztője, sőt legtöbbször 
a cikkek írója is — rámutatott arra egyik 1836-i számában, hogy a paraszt gyer
mekeknek is szükségük van a mértan elemeinek tudására. Fű. szükséges, „hogy 
a földet, melyet egykor vásárolni fog, kimérni, s ha maga pajtát, istállót vagy 
lakóházat akar építeni, az épület rajzát megkészíteni”57 tudja. Hasonlóan véle
kedett W arga  János is „Az elemi nevelés alapvonaljai” című 1837-ben megjelent 
könyvében, midőn arról írt, hogy a mértan „hasznait a falusi élet különböző 
viszonyaiban kétségbe hozni nem lehet”,58 tehát a falusi gyermekeknek is taní
tani kell a leglényegesebb ismereteket e tárgykörből.

A geometria a matematikának a legrégebben rendszerezett ága. A geometriá
nak mint tudománynak az E itkleidésZ „Elemek” című munkájában szereplő 
felépítési módja napjainkig erősen hatott az iskolai geometria oktatásra. Ui. 
a geometriát úgy tanították, mint egy olyan tantárgyat, amely alkalmas példa

55 Kerekes Ferenc: Oskolai pedagógia. Kézirat a debreceni Református Kollégium Könyv
tára ban. Jelzete: R. 608— 18. 69. old.

66 Váradi Szabó János: A hazabeli kissebb Oskoláknak jobb lábra állítássokról. Különös te
kintettel a protestánsok oskolaira. Pest, 1817. 67—68. — Váradi Szabó János külföldi tanul
mányútja során hosszabb idó't töltött Yverdonban Pestalozzi intézetében, hazatérte után pedig 
Pestalozzi eszméinek terjesztésén munkálkodott. A „Hazai s Külföldi Tudósítások” c. folyóirat 
1816. évfolyamának 45. számában felhívta a figyelmet a Pestalozzinál látott módszerekre, amelyet 
ő is követ, és arról ír, hogy rövidesen készen lesz a „Pestalozzi Metliodusának magyar nyelven 
való leírásával”. Valószínűleg 1817-ben megjelent könyvére utalt ezzel a megjegyzéssel.

57 Vasárnapi Újság közhasznú ismeretek terjesztésére. Szerkesztője Brossai Sámuel. Kolozsvár, 
1836. 96.

58 Warga i. m. 77.
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arra, bogy a tanulók megismerjék belőle egy deduktív rendszer felépítését. Egy 
ilyen célnak megfelelően összeállított tananyag viszont a tanulók általános fej
lettségének magas szintjét követeli meg.

Tárgyalt korszakunkban már sokakat foglalkoztatott az, hogy milyen legyen 
a tanulók első ismerkedése e tárgykörrel. Többen kifejtették nem minden tekintet
ben egyező nézetüket a geometria kezdő szintű oktatásáról. Ezek azonban nagy
részt inkább a felsőbb szintű iskolák geometriatanítására vonatkoztak, ahol a 
tanítás nyilván más adottságok, körülmények figyelembevételével történhetett, 
ezért e gondolatok ismertetésére e dolgozat keretében nem térünk ki.5a

Az 1805-ös rendelkezés által előírt „Részletes tanmódszer” — amely a nép
iskolára, vagy ahogyan e rendelkezés nevezte, az elemi tanodára vonatkozott 
— a következőket írta a geometria tanításáról: „A tanító inkább a polgári élet 
kellékeire, mint a tudományos követelésekre tekintsen. Лет szükséges minden 
állítást szoros mathematikai módon bebizonyítani; mert ez részint még sok ta
nulóknak igen nehéz; részint annyi időt foglalna el, bogy a legszükségesebb állí
tások és föladatok vagy igen futólag vagy épen elő sem adathatnának. Megelé
gedjék tehát a gépileges, vagy inkább szemlélhető bebizonyításokkal; mivel a 
polgári életben illyenféle állításoknak ismerete, és gyakorlati használata, nem 
pedig az okoknak, és alapoknak tudományossága szükséges; noha a gépileges 
bebizonyítások is előtételeken alapulnak, mellyekre hivatkozni kell” . Azt taná
csolta, hogy az előadott állításokat a tanító rajzzal, fából, papírosból készült 
eszközökkel szemléltesse, illetőleg majd később pedig szükségesnek vélte „az 
ügyesebbek, és gyakorlottabbak kedvéért némelly állításokat mathematikai 
szorossággal bebizonyítani, vagy legalább megízleltetni vélök azon módot, 
mellyen a mathematikai tárgyak tudományosan előadatnak”.58 * 60

Érdemes még megemlíteni azt az eljárást, ahogyan W a r o a  János tanácsolta a terület és köb- 
tartalom számítás tanítását. Területmérésnél azt ajánlotta, hogy a megmérendő síkidom területét 
először kis egyenlő területű négyszögekből kell kirakni. A térfogatmérésnél pedig, hogy „legyen 
egy négyoldalú rendes prisma, több apró koezkákból összerakható és szétszedhető, mellv után 
mutassa s terjesztesse elő a tanító, hogy az egész annyi köbkoczkákból áll, mint: ha az alapterület 
sokszoroztatik a magassággal”.61 62 Ilyen és hasonló szemléltetésekkel és átalakításokkal akarta a 
terület- és térfogatszámítási képletek közül a legszükségesebbeket megtanítani még a falusi 
gyermekek esetében is. Nézzük meg összehasonlítás céljából, hogy mit mond jelenlegi tantervűnk 
e tárgykör tanításáról: „A mértani alapfogalmakat a tanulók közvetlen környezetéből származ
tassa a tanító. A téglalapra és négyzetre vonatkozó elemi ismereteket mérés ólján szerzett tapasz
talatokra kell építeni . . .  A téglalap és négyzet alakú területek mérése soronkénti kirakás útján 
történjék. Az adott terület befedését a területegységekkel maguk a tanulók végezzék ! Így ve
zesse rá a tanító a tanulókat a területszámításnál alkalmazott eljárásra és az adatok helyes értel
mezésére”62 v

Figyelemre méltó mai szemmel nézve is — nem a tárgyalt tananyag, hanem 
a kitűzött cél szempontjából Szőnyi Pál „Alaktan” című két kötetes vezérkönyve, 
amelyet a „magyar szülék, nevelők és tanítók számára” P estalozzi születésé
nek százéves évfordulója alkalmából készített.63 Az Előszó-ban kifejtette, hogy

58 Mind a két Ratio, mind az 1845-i elemi tanodái szabályzat csak azon gyermekek számára
írta elő a mértan elemeinek tanítását a népiskolában, akik nem léptek át a latin iskolába.

60 Részletes tanmódszer, 168— 170.
61 Warga i. m. 78.
62 Tanterv és utasítás, 159.
63 Amint az előszóból megtudjuk, e korban az „alaktan” mint önálló tárgy szerepelt a külföldi 

(német, holland, angol) legkitűnőbb iskolákban. Váradi Szabó János már 1817-ben hangoztatta, 
hogy „a Formákról való tudomány”-nak meg kell előzni „a Geometria közönséges tanulását”.
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a gyermekek különböző „míveltségű szülei körbűi”, különböző fejlettségi szint
tel kerülnek az iskolába, ahol viszont teljesen egyformán tanítják őket. Sőt 
sok esetben maga a tanítási eljárás sem megfelelő, a tanító „szolgailag ragasz
kodik” kézikönyve szavaihoz, a gyermek nem érti a neki tanított fogalmakat, 
így aztán nem csoda ha a tanítványok nagy része előbb vagy utóbb „közöm
bössé lesz a tanulás iránt vagy épen elidegenedik attól”. „ így veszt el hon s 
emberiség sok szép elmét” — panaszolta.

De nemcsak panaszkodott, hanem könyvével segíteni is akart. Szerinte az 
első időben a szokásos tanítás helyett ismertetni kell a gyermeket a körülötte 
levő tárgyakkal, „azoknak hozzá s egymáshozi viszonyaival, okaival s követ- 
kezésivel”, továbbá tanítani kell őket a látottak elbeszélésére és fejleszteni 
emlékező tehetségüket. Könyvével — amelynek témája a hozzá csatolt 205 
darabból álló testgyűjteményről a fenti szempontok szerint történő beszélge
tés — kettős célt kívánt elérni. Egyrészt a gyermekek „tanulóvá képzését”, 
másrészt elő akarta készíteni tanítványait „a honunkban virulni kezdő ipar 
miatt mindenkinek naponta szükségesbbé vált mértan felfogására”, mégpedig 
úgy, hogy ez az „előképzési munka észrevehetlenűl follyon át azon tannak rend
szeres tanításába, mellvből kölcsönzött alapon nyugszik maga a vezérkönyv”.64

E könyv célkitűzése korunk oktatási problémáinak szempontjából is érdekes. Napjaink peda
gógiájának is fontos kérdése a különböző iskolatípusok esetében az egyikről a másikra való át
térés problémája. Különösen fontos ez a kérdés az általános iskola első osztályos tanulóinál, 
akiknél az óvodai vagy a családi nevelést váltja fel az iskolai foglalkozás. Másrészt a mai törek
vések szempontjábéd is tanulságos az. ahogyan e könyv elő akarta készíteni a geometria oktatását. 
Néhány évvel ezelőtt A. M. P is k a l o  — a Szovjetunióban folytatott kísérletek felmérésének ada
taira támaszkodva — kifejtette „Geometria az első négy osztályban” című tannlmányában,65 
hogy helyesebb, ha a tanulóknak a geometriai jelenségekkel való megismertetése kezdetben a 
minőségi mértani fogalmak irányában halad (alak, kölcsönös helyzet, viszonyok stb. tanulmá
nyozása), és csak valamivel később fokozatosan kezdődik a mennyiségi fogalmak (mérés) ki
alakítása. P is k a l o  említett dolgozatában rámutatott arra is, hogy a gyermekek a geometriai 
gondolkodás kezdő szintjén a geometriai alakzatokat mint egészeket fogják fel, és formájuk 
szerint különböztetik meg azokat.

Jól látható: tárgyalt korszakunkban már sokakat foglalkoztatott a számtan 
—mértan népiskolai tanításának kérdése. De e kor matematikusai és pedagó
gusai nemcsak foglalkoztak e tárgyak módszertanával, hanem bátran mondhat
juk — a külföldi haladó törekvésekkel is lépést tartva sokat tettek különösen a 
számtan módszertanának fejlesztése tekintetében. A számtan módszertanának ki
alakítása szempontjából mind nálunk, mind külföldön a 19. század döntő jelen
tőségű volt. Hazánk matematikusai és pedagógusai sem maradtak el a kor köve
telményeitől, munkásságuk tanúbizonyság erre. Azzal, hogy rendszerezték, a 
hazai viszonyokra alkalmazták Az alakulóban levő módszertani elveket, magyar 
nyelven módszertani tanácsokat, illetőleg magyar nyelvű vezérkönyveket és

A magyar országgyűlés választmánya által a népnevelés tárgyában 1843-ban elkészített javas
latban szerepelt a tanítandó tárgyak között az alaktan; U'argn János 1843-ban megjelent „Elemi 
számtan” című munkája előszavából pedig azt tudjuk meg. hogy szándékában állt egy négy 
füzetből álló (kettő a népiskolában, kettő pedig a középiskolában használandó) tankönyvsoro
zatot készíteni. Az első füzet a már említett „Elemi számtan” volt, a második pedig az „Alaktan” 
lett volna.

64 Szőnyi Pál: Alaktan. Magyar szülék, nevelők és tanítók számára. Pest, 1846. Előszó.
65 Magyar fordításban megjelent: Szemelvénygyűjtemény a matematika tanításához. Szerk. 

Czapáry Endre. Bp. 1970.
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tankönyveket adtak a tanítók kezébe, kétségtelenül sokat tettek számtan- és 
mértantanításunk érdekében. Munkásságuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
később a számtan- és mértan a népiskola tantárgyai között elfoglalhatta az őt 
megillető helyet.

Teljes biztonsággal aligha lehet megállapítani, hogy egy-egy fentebb idézett 
szerző a könyvében található gondolatok közül melyekre jutott el saját maga, 
vagy melyeket vett át másoktól. Az oktatás fejlesztése szempontjából ez nem is 
lényeges, sokkal fontosabb, bogy mennyire tudták azokat az oktatás tökélete
sítésének szolgálatába állítani; mit tettek annak érdekében, hogy ezek az elvek 
átmenjenek a köztudatba és érvényesüljenek a tanításban. Korszakunk szám
tan- és mértanmódszertan íróinak munkásságában akár saját elképzelések, akár 
másoktól átvett gondolatok jutottak kifejezésre, azok legnagyobbrészt helye
sek, előremutatók voltak, amit legjobban a mai követelményekkel való gyakori 
hasonlóságuk bizonyít.

A számtan és mértan tanításáról 1790—1848 között vallott egykori hazai 
nézetek tanulmányozása tehát nemcsak azért érdekes és tanulságos, mert ezek 
a magyar nevelésügy egyik jelentős korszakának fontos jellemzői, hanem azért 
is, mert e gondolatok a mai követelményekkel is hasonlóságot mutatnak, sőt 
mai korszerűsítési törekvéseink számára sem közömbösek.
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REGŐS JÁNOS

ÓVODA ÉS MAGYAR N Y E L V A X I X .  S ZÁZAD
VÉ GÉ N

1872-ben foglalta el a kultuszminiszteri széket Trefort Ágoston, aki mint állam
férfi és publicista azt az utat követte, melyen korábban Eötvös Józseffel együtt 
járt. Közismertek erőfeszítései, melyekkel betetőzte a nagy kultúrpolitikus kez
deményezéseit. Ugyanakkor több vonatkozásban — el is tér ettől az iránytól.

A következőkben néhány adalékkal szeretnénk szolgálni azokhoz a naciona
lista célzattal végrehajtott magyarosítási kísérletekhez, eljárási formákhoz, 
melyekkel a múlt század 70-es éveitől, Trefort minisztersége idejétől kezdődően 
találkozunk az óvodai élet területein.

Elöljáróban leszögezni kívánjuk, hogy a nemzetiségek nyelvhasználati jogának eró'szakos 
eltiprására irányuló törekvéseket kifogásoljuk csupán tanulmányunkban, nem pedig az állam
nyelv használatának természetes igénye ellen emelünk szót. Elemzésünk mindenekelőtt a Vas 
Megyei Levéltár fondjaira támaszkodik.

E ötvös József a népoktatási törvény megalkotása során arra is kiterjesztette 
figyelmét, hogy az ország határain belül élő nemzetiségek saját nyelvük hasz
nálatával juthassanak el a kultúra gyümölcseihez. „Minden növendék anya
nyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek 
egyike” — szögezi le az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 58. paragrafusa.1 Eötvös 
úgy látja: „Akár az ország általános, akár az egyes nemzetiségek külön érdekei
ből induljunk ki, higgadtan, meggondolva a dolgot, csak egy meggyőződéshez 
juthatunk, s ez az: hogy a történelmi s politikai nemzet érdekeit csak úgy biz
tosíthatjuk, ha minden egyes nyelvbeli nemzetiség igényei kielégíttetnek . . . ”

Az anyanyelvi oktatást segíthette volna a népiskolákban az 1868. évi XLIV. 
törvénycikk, a nemzetiségi törvény is, amely a nemzetiségi tömegeknek anya
nyelvűk korlátozott használatát biztosította s helyi közigazgatás területén, és 
lehetőséget adott közművelődési társulatok alakítására is.1 2 Ezt a törvényt azon
ban sohasem hajtották végre, sőt végrehajtási utasítást sem adtak ki hozzá.

EÖTVÖS József halála után mind nagyobb akadályokat gördítenek a nem zeti
ségek anyanyelvének gyakorlása elé a népiskolai oktatásban. Az a cél vezette  a 
hivatalos magyar m űvelődéspolitika irányítóit, hogy eredményes népm űvelés 
csak anyanyelven lehetséges. Ezért követtek  el m indent annak érdekében, hogy 
sem m ibe vegyék a nem zetiségek nyelvhasználati jogát a népiskolákban.

Mivel indokolja ezt a magyar uralkodó osztály?
„Magyarország a magyaroké, de kik a magyarok? — teszi fel a kérdést a Nép

tanítók Lapja. — Azok-e, kik Árpádig vihetik fel származásukat, vagy azok is,
1 Az 1868. évi NXXVIII. törvénycikk 58. §-a. Közoktatásügyi törvények és rendeletek tára. 

Budapest, 1878. 10.
2 1868. évi XLIV. törvénycikk, 6. és 26. §.
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kik e hon határain születve, érzelemben, s e hon nagyságáért való munkában 
a honfoglaló törzzsel eggyé váltak? Felelet: Magyar mindaz, kinek e négy folyam 
s e hármas bérez nagysága és boldogsága s a nép jólétének emelése szívén fek
szik. Első föltétel, hogy egymást megértsük”.

Ezután arra hivatkozik a cikk, hogy Magyarországon sokféle nyelven beszél 
a lakosság és a „legújabb kor egy poliglott statust talált” az országban. „Ennek 
meg kell szűnnie — hangoztatja az újság — végének kell lennie annak a középkori 
állapotnak, melyben a legnemesebb erők a nyelvek harczában emésztetnek fel.” 
Ezt a küzdelmet azonban csak úgy véli megvitathatónak a kortárs, „ha magyar 
érzelmeink kifejezésére a magyar szót fogadjuk el általánosan”.

A polgárság érdekeit szolgáló érvelés — mint látható — magabiztosságot 
árul el. Az is kitűnik a sorok nyomán, hogy a cikkíró a polgárság politikai jogait 
semmivel sem tartja kevesebbnek az arisztokrácia jogainál; az évszázadok óta 
tovább élő születési előjogok maradványaiba kapaszkodó feudális nagybirto
kos réteget nem érzi „magasabbnak” osztálya tagjainál. Egyedül azt a körül
ményt tekinti mérvadónak, értékmérőnek a liberális polgárság képviselője, 
hogy mit tesz ez az uralkodó osztály a „nép jólétének” növeléséért, azaz meny
nyire segíti elő a burzsoázia érdekeit. Ezt a feladatot pedig csak a magyar nyelv 
kötelező használatával látja megoldhatónak.3

A nemzetiségek művelődési jogainak likvidálásában a hetvenes évek közepén 
teszik meg az első lépéseket. Mindenekelőtt beszüntették a Néptanítók Lapja 
nem magyar nyelvű számainak a kiadását. Eötvös József 1868-ban alapította 
ezt az orgánumot, és amint az 1870. évi országgyűlési Jelentéséből tudjuk, a 
magyar mellett német, tót, román, szerb, orosz és lmrvát nyelven is kinyomatta, 
hogy a nemzetiségi tanítókhoz is eljuthasson.4

Később, az 1879. évi XVIII. törvénycikk életbe léptetésével pedig a „tör
vényesség kötelező erejére” hivatkozva folytatódott a propagandamunka, 
nyomában pedig a mind kíméletlenebb végrehajtás.5 6

A népiskolákhoz kapcsolódva, jól átgondolt feladatot jelöltek meg az óvodák 
számára is és ezekben az intézményekben ugyancsak megkezdték a szervező- 
munkát a magyarosít ási akciók kiterjesztésére.

A kiegyezést követő évek — minden bizonnyal EÖTVÖS József népoktatási 
törvényének hatására is — bizonyos fokú lendületet váltottak ki, egyelőre csak 
társadalmi jelleggel funkcionáló óvodák ügyének felkarolásában. Az intézmény 
iránt megnyilvánuló fokozottabb figyelem azonban sokkal inkább társadalmi 
okokra vezethető vissza. Mindenelőtt a kapitalista termelési viszonyok erősö
dése, a tőkés gazdasági rend szükségletei nyitották meg az utat nálunk is az 
óvodák életre keltéséhez. Abból a burzsoa felismerésből fakadt minden ideirá-

3 A magyar iskolaegylet. Néptanítók Lapja, 1884. febr. 16. (a szerző nevének feltüntetése 
nélkül).

4 Eötvös József válogatott pedagógiai művei (a továbbiakban: VPM). Szerk. Felkai László.
Budapest, 1957. 36—42.

6 Az 1879. évi XVIII. törvénycikk rendelkezéseinek summája: Az ország összes népiskolájá
ban a magyar nyelv oktatása kötelező; csak azok a tanítók nyerhetnek alkalmazást, akik a 
magyar nyelvben kellő jártasságot mutatnak. Az indoklásban az is olvasható, hogy az nj tör
vénynek nem szándéka a kényszerítés, mert az „czéltalan törekvés volna”; az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikk alkotói azonban „a magyar nyelvnek a népiskolákban való tanításáról kellőleg nem 
gondoskodtak” és „e mulasztást pótolni a törvényhozás további teendőjéül marad fenn”. — 
Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korá
ban. I. 1867—1892. Budapest, 1952.
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nyúló törekvés, hogy a számszerűleg növekvő munkásosztály, valamint a szegény 
parasztság gondozatlanul maradt kisgyermekeinek óvásáról, fizikai épségük 
biztosításáról intézményesen lehessen gondoskodni. Elsősorban a munkábaálló 
anyák gyermekeinek a felügyeletét akarták megoldani az óvodai intézménnyel.

A fenti célokon kívül, fokozatosan az a szándék is érvényesül az óvodai háló
zat kiépülésével párhuzamosan, hogy ugyanúgy, mint a népiskola, a magyaro- 
sítási feladatokból is részt kapjon az intézmény. Az évek folyamán kialakult 
tapasztalat alapján tervszerű egymásra épüléssel gondolták biztosítani a két 
intézménytípus funkcióját: az óvoda előkészítői szerepet vállaljon a nemzeti
ségi nyelven beszélő, iskolába lépő gyermek magyar nyelvbeli jártasságának 
kialakításában.6 Az egyik korabeli vélemény szerint az óvodák ,, . . . mellékesen 
a legolcsóbb, legbiztosabb terjesztői az állam nyelvének . . . ”7

Gyertyánffy István, aki egyébként a demokratikus népoktatási irányzat 
egyik jelentős hazai képviselője volt ezekben az években, szintén úgy véli, hogy 
„legyen a kisdedóvó terjesztője egy nyelvnek, amelyen hazánk vegyesajkú lakos
sága egymást megértse, annak a nyelvnek, amelyet . . . történeti jog és termé
szetes fejlődés tettek elsővé ebben a hazában.”8

Az óvodák számának növekedésével párhuzamosan az itt folyó munka szer
vezését, irányítását célzó első útmutató is napvilágot lát. A P. Szathmáry 
Károly vezetésével szerkesztett és 1878-ban kiadott Óvodai Utasítás lényegé
ben az 1891. évű óvodai törvény megjelenéséig az óvodai mozgalom ügyének 
egyedüli, közkézen forgott eligazító-dokumentuma volt és az egyes pontjai ve
zérelvül szolgáltak az érintett intézmények (elsősorban államiak) életre hívása, 
szervezete és működése tekintetében. Elkészítésére az Országos Kisdedóvó Egye
sület adott megbízást.9

Az óvodai mozgalom célját abban jelöli meg e kiadvány, hogy „gyermekeink 
már kisded korukban erkölcsös és nemzeti nevelésben részesüljenek” . Egyér
telmű politikai szándékról vall akkor is, amikor azt hangsúlyozza, hogy „kis
dedeink egészsége, élete megóva legyen” a cél s így „nemzetünk — ahelyett, 
hogy apad —, számban, erőben növekedjék”.

Jelentős állomás a magyar óvoda történetében az 1891. évi XV. törvénycikk: 
az óvodai törvény megjelenése. Első paragrafusa így jelöli meg a kisdedóvás fel
adatát: „A 3—6 éves gyermekeket, egyfelől ápolás és gondozás által a szülők 
távollétében érhető veszélyektől óvni, másfelől rendre és tisztaságra szoktatás, 
valamint ügyességüknek, értelmüknek és kedélyüknek korukhoz mért fejlesz
tése által őket testi, szellemi és erkölcsi fejlődésükben elősegíteni.”10

A Néptanítók Lapja 1892-ben abban látja az óvodák feladatait, hogy „magyar 
szó, magyar dal csengjen minden ajkon, hogy már a kis gyermek tudjon lelke
sülni mindenért, ami magyar s ha a közép és magasabb iskolák tovább fejlesz
tik a nemzeti önérzetet, Magyarország fennállása a jövő ezredévben is biztosítva 
van s a kisdedóvás eleget tett a belé helyezett nemzeti feladatnak”. Ugyancsak

6 Magyarország közoktatásügye az 1901. évben. Budapest, 1902. 16—17.
7 P. Szathmáry Károly: Utasítás a városi kisdednevelő-óvó intézetek és a falusi óvodák 

(menhelyek) felállítása és szervezése ügyében. Budapest, 1878.
8 Vezércikk a Néptanítók Lapja 1887. június 18-i számában, a szerző nevének feltüntetése 

nélkül.
9 Gyertyánffy István: Az országos kisdedóvóegyesület ünnepe. Néptanítók Lapja, 1887. 

november 23.
10 1891. évi XV. törvénycikk. Megjelent az 1891. évi törvények gyűjteményében. Budapest, 

1891. 121.

122



a fenti lap — a törvény „szellemét” vizsgálva — arra a következtetésre jut, 
hogy az „nem idegen törvények másolata, hanem teljesen magyar szellem lengi 
át s a magyar viszonyoknak megfelelően van megalkotva”, Fzért reméli; hogy 
az a szemlélet, mely a törvényből fakad, „szívélyes otthonra talál majd a kis
dedóvókban”.11

A fenti megállapításokban — kitapintható módon — ott lappang az a tenden
cia is, melyet már jeleztünk, amikor a magyar óvodák korábbi hagyományai 
közt kutattunk: a magyarosítás eszméje. A kiegyezés utáni években megindult 
óvodai szervezőmunka nyomón kibontakozó magyarosítási akciók, miközben 
társadalmi úton, nemes tiszta törekvésből nem egy óvoda kelt életre az ország 
különböző vidékein, most — határozott formában — a törvény útjának is kísérői 
lesznek.

A szervezőmunka nyomán

Vas megye hatóságai, még az óvodai törvény kibocsátása előtt, az 1883. január 
14-i ülésen, egy bizottságot szervezve, úgy döntöttek, hogy „a kisdedóvók . . . 
létesítése . . .  és terjesztése czéljából” ez az organizáció kisdedóvóegyesületet 
fog létrehozni „a megye védnöksége alatt”. Ugyanez az értekezlet az alispán 
elnöklete alatt albizottságot alakított azzal a feladattal, hogy a fent jelzett egye
sület szervezetére és annak gyakorlati felépítésére vonatkozólag tervezetet dol
gozzon ki. Azt is kötelességévé tették az albizottságnak a tanácskozáson, hogy 
javaslatot tegyen, a kisdedóvodák mely községekben és „minő, a községi vi
szonylatoknak megfelelő szervezet mellett lennének elsősorban kezdeményezen
dő ^’.12

Az albizottság figyelmét erőteljesen arra a körülményre irányították, hogy 
mindekelőtt a kőszegi, a felsőőri, a németújvári, a szentgotthárdi és a mura
szombati járás főbíróit kell megfelelő információkkal ellátniuk oly értelemben, 
hogy „a községeknek hangulatát a kisdedóvók eszméje iránt kitudni és fejlesz
teni igyekezzenek”. Továbbá arra törekedjenek a felsorolt járási vezetők, — 
hangoztatja az albizottságnak szóló instrukció —, hogy „magukat a vidéki ügy
barátokkal érintkezésben” tartsák és vegyék figyelembe „a községeknek azon 
közrendőri tekinteteket is, melyek a lakosságra nézve gyakorlati életfontosság
gal bíró nemzeti szemponton felül a kisdedóvodák létesítését kívánatossá teszik”. 
Végül arra irányítják még az albizottság figyelmét, hogy a „fősúlyt” egyelőre 
Rohonc, Pinkafő, Felsőőr, Németszentmiklós, Szentgotthárd, Németújvár, 
Muraszombat, Szentelek, Gyanafalva és „hasonló nagyobb községekre fektes
sék”. Nem nehéz a felsorolásokból azt a nem titkolt politikai célt felismerni, 
mely elsősorban a magyarosítás lehetőségeit keresi az óvodai mozgalom tovább
fejlesztése során. Az említett járások, helységek nemzetiségek által lakott terü
letek. A magyarlakta sárvári és celldömölki járás nyilvánvalóan nem véletlenül 
kerülte el a megye urainak figyelmét, amikor a felállítandó kisdedóvók telepítési 
zónáit rajzolták meg Vas megye térképén.

Nem indokolatlanul szólították fel az albizottságot a lakosság hangulatának 
kipuhatolására sem. A nemzeti egység megteremtése érdekében semmi esetre

11 Néptanítók Lapja, 1892. január 27.
11 Vas Megyei Levéltár (a továbbiakban: VamL) Tanfelügyelői iratok (a továbbiakban: Ti) — 

Magyarlak csomó 210/83.
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sem tartanák szerencsés lépésnek a „kedélyek felkavarását” a nemzetiségi lakos
ság körében.13

Vas megye törvényhatósága — hosszas viták után — 1883 november 26-i 
ülésén mondta ki, hogy mivel „a kisdedek gondozása és jó nevelése nemzeti 
fejlődésünk egyik alapja és fő tényezője”, a megye területén kisdedóvók létesí
tésére és a „létezők támogatására társulat alakíttatik”. A társulás címe: Uas- 
megyei Kisdedóvóegylet, székhelye Szombathely és Vas megye törvényhatóságá
nak védnöksége alatt áll.14

Tekintettel arra, hogy a Vasmegyei Kisdedóvóegylet életre hívásával az volt 
a célja a közigazgatási bizottságnak, hogy a nemzetiségi vidékeken szervezendő 
óvodák ügyét irányítsák ezzel a testülettel, kissé részletesebben szólunk annak 
Alapszabályzatáról.

Az egyesület alapszabálya szerint a tagság rendes-, alapító- és tiszteletbeli tagokból verbuvá
lódik. A rendes tagok évi egy forintnyi összeget, három egymást követő éven át kötelesek az 
egyesület pénzt árába befizetni. Alapító tagnak az tekintendő, aki „egyszer mindenkorra” 20 
forintot befizet az egyesület pénztárába. Azokat a személyeket pedig, akik az egyesület céljai 
érdekében „nagyobb mérvű szellemi vagy anyagi hozzájárulásuk által magukat különösen kitün
tették”, a közgyűlés tiszteletbeli tagokká választhatta.

Az egyesület tisztségviselői: egy elnök, két alelnök, egy titkár, két jegyző, ügyész, pénztáros 
és ellenőr. A 9. paragrafus kimondja, hogy a társulat közgyűlésének „jogában álland egyet, 
a népművelés ügye körül kiváló érdemeket szerzett hazafiak sorából” tiszteletbeli elnökül is 
választani.

Az alapszabályzat az igazgatói választmány tagjait az alábbiakban sorolja elő:
A )  Hivatali tagok: Az egylet tisztviselői és a fiókegyletek elnökei, a megyei állandó választ

mány két elnöke, a királyi tanfelügyelő, a Megyei Népművelési Bizottság elnöke és a felekezetek 
főtanfelügyelői.

B ) Az egylet közgyűlése általános szótöbbséggel három évre megválasztott 9 tagja.
C) Vas megye törvényhatósága által három évre választott három tag.
A 14. paragrafus így összegezi a választmány feladatait: ,,a) kezeli a társulat ügyeit b) fel

ügyel az egylet vagyonára s gondoskodik annak gyarapításáról c) igyekszik kisdedóvodákat léte
síteni, a létezőket gyámolítani s az egylet pénztárából megszavazza az e célra szükséges össze
geket, d) az egylet működéséről és vagyoni állásáról a közgyűlésnek minden év végével jelentést 
tesz, s ugyanannak az évi zárszámadást véleményes jelentés mellett beterjeszti, e) gondoskodik 
minden óvodánál a kellő orvosi felügyeletről, f) határoz a tagok felvétele iránt”.

A társulat bevételeinek forrásaiként a következő lehetőségeket jelöli meg a vasi alapszabályzat: 
tagdíjakból befolyó összegek, adományok, „jótékony hangversenyekből és egyéb ünnepélyek 
rendezéséből” valamint megyei és állami segélyekből eredő pénzösszegek. Az alapszabályzat 18. 
paragrafusa kimondja, miszerint a megye „lakosságának egy része nem magyar ajkú, s a ma
gyar nyelv elsajátítása minden honpolgárnak nemcsak elsőrendű polgári kötelessége, de fel
tétlenül szükséges is: a társulat elsősorban és mindenekelőtt nem magyar ajkú községekben 
magyar kisdedóvodák . . . létesítését tűzi feladatává”.

Ez tehát egyértelmű állásfoglalás amellett, hogy — egyelőre — a magyar ajkú községekben 
nem találják szükségesnek az óvodai mozgalom kiszélesítését. Mindenekelőtt tehát a népokta
tás terén célul tűzött magyarosítási akciók előkészítő szakaszának szánták az újonnan létesí
tendő kisdedóvodák pedagógiai programját.15

Az alapszabályzatban lefektetett alapelvek, célok, feladatok, szervezeti kér
dések egyébként a legnagyobb gonddal, alapossággal fogalmazódtak meg. Ugyan
akkor körültekintő, jól szervezett munkát és széleskörű felelősséget követelnek 
az egyes paragrafusok minden érdekelt faktortól a végrehajtás során.

Németújvárt, a járás székhelyét állandó gyermek-menedékház szervezésére

13 Uo.
11 VamL—Ti (Szám nélkül)
15 Vö. Ravasz János, Felkai László, Simon Gyula, Better Béla: A magyar nevelés története a 

feudalizmus és a kapitalizmus korában. Budapest, 1960. 113.
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szólították fel.16 Halász Ferenc királyi tanfelügyelő nem ért egyet a megye 
döntésével, mivel — a központi irányelveknek megfelelően, a magyarosítási 
akció kiterjesztése érdekében — célszerűbbnek tartaná óvoda állítását a nemze
tiségi nagyközségben. A járás főbírája is e gondolat mellé áll és az alábbiakkal 
támogatja a tanfelügyelő álláspontját: „Minthogy . . .  a kisdedóvás egyik 
célja t.i. a magyarosodás terjesztése, inkább megvalósíthatónak látszik, ha kis
dedóvoda állíttatik fel, magasabb képzettséggel bíró óvónő vezetése alatt s 
Németújvár mint járási központ[ban] egy magyar tannyelvű községi kisded
óvoda inkább” megfelelne a követelményeknek.17 Hamarosan meg is szervezik 
a németajkú községben a községi jellegű kisdedóvodát.

Felsőőröli felekezeti óvoda létesítését kezdték meg i892-ben. A község veze
tőségének „többszöri felhívása daczára” azonban a közvetlenül felelős, irányító 
apparátust, a felügyelő bizottságot még 1893 januárjára sem sikerült teljessé 
és akcióképessé tenni.18 19 Néhány hónappal később megválasztották ugyan e szer
vet, de a község „érdemben mit sem te tt” — írja a főbíró a közigazgatási bizott
ságnak küldött felterjesztésében. Úgy látja a járás felelős vezetője, hogy „az 
Óvoda csak kényszer útján lesz Felsőőr nagyközségben szervezhető”.18

Nemzetiségi célzatú ellenállás húzódhat meg a felsőőri halogatás mögött, 
mellyel másutt is találkoztunk a megye területén. A hosszú peresztegi óvoda szer
vezése során — 1895-ben — a megye királyi tanfelügyelője azt javasolja az al
ispánnak, mint a „megyei kisdedóvó egylet” elnökének, tegyen lépéseket annak 
érdekében, hogy a megyei kultúradóból bizonyos összeget a vajúdó peresztegi 
óvoda céljaira utaljanak át. Arra hivatkozik a javaslat előterjesztője, hogy 
,,méltányosnak tartanám, ha a halt orális megyei pótadóból nem csak nemzetiségi, 
de magyar községekben is szervezi etilének és tartatnának fenn kisdedóvodák”.20

A javaslat, mely korántsem találkozik a közigazgatási bizottság nézeteivel, 
hamarosan lekerül a napirendről. A megyei egylet pénztárából egyetlen krajcárt 
sem voltak hajlandók átengedni az illetékesek a magyar ajkú falu szociális— 
kulturális jellegű céljaira.21 Minden bizonnyal az az elhatározás győzött e kér
désben, a inegye vezetősége részéről, hogy a nemzetiségi községek támogatását 
kell szorgalmazni, a magyarosítási program végrehajtása érdekében.

A körmendi „óvodai ig. és választmány” az alábbi szavak kíséretében kéri az 
1902/1903. tanévre is az eddig élvezett megyei segély további folyósítását: „Ezen 
nemzeti ügyet és nyelvet szolgáló és itt a haza határszélén az elnémetesedés ellen 
védbástyául fennálló intézetünk fenntartása czéljaira bátor vagyok Nagyságos 
alispán urat alázatosan arra kérni, hogy az eddig élvezett megyei segély engedé
lyezését . . . kieszközölni kegyeskedjék”.22

Az óvoda vezetőségének segélvkérelme mögött azonban korántsem az „el- 
i

16 Az óvodai törvény a kisdedóvóintézetek mellett állandó gyermekmenedékházak, illetőleg 
nyári menedékházak felállításáról is intézkedik. Eszerint azok a 10—15 ezer forintnyi állami 
egyenesadót fizető községek, ahol legalább negyven 3—6 éves korú gondozatlan gyermek kimu
tatható, állandó gyermek-menedékház állítására kötelezettek. Azok a községek pedig, ahol az 
évi állami egyenesadó nem éri el a tízezer forintot és ahol legalább 15, gondozásban nem részesülő 
gyermek található, ideiglenes (nyári) menedékházat kötelesek állítani. (1891. évi XV. törvény
cikk, 16. §).

17 VamL-Közigazgatási Bizottsági iratok (a továbbiakban: KIB) a 42/93—1696/93.
18 VamL-KIB e 43/93—220/93.
19 VamL-KIB e 43/93—1697/93. sz., VamL-KIB e 43/93—3201/93.
20 VamL-KIB e 100/96—1049. Kiemelés tőlem.
21 VamL-KIB e 100/96—112.
22VamL-KIB III. 601/903.
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németesedés” veszélye húzódott meg. Körmend magyar ajkú község volt és így 
nem volt indoka, hogy megyei támogatásért folyamodjék óvodája fenntartá
sára. Sokkal inkább a maguk anyagi terheitől való szabadulás lehetőségei ösz
tönözhették az intézmény helyi felelős fenntartóit, hogy ezt a kérvényt megírják.

A muraszombati óvodát 1886-ban létesítették. Jó ideig a Vas Megyei Köz
ponti Óvodaegylet időnkint kiutalt segélyéből, valamint a „kisdedek iránt ér
deklődő ügybarátok” támogatásából tartották fenn a (község intézményét. 
1892-ben azután az óvoda államosítását kérték. Az óvoda továbbélésének szük
ségességét így indokolja az elöljáróság: „a vend vidéken, Stájerország határ
szélén a magyarosodásnak . . . szolgálatot te tt” és a jövőre vonatkozóan is a 
magyarosításban jelöli meg az elsőrendű célt.23 Az érdekelt hatóságok felhívá
sára 1893-ban újólag kijelenti a község, hogy a maga erejéből nagyobb anyagi 
áldozatokra nem vállalkozhat.24 Alapjában elfogadható érveléssel igyekszik távol 
tartani az elöljáróság a nagyobb adóterhet a lakosságtól, ami — véleménye 
szerint — abban az esetben következne be, ha községi jellegűvé válna az óvoda. 
Miért ne lehetne az állam a fenntartója ennek az intézménynek — kérdi a község 
—, amikor a „határszéli, idegen elemek által körülvett városkában hazafias 
szempontból létesült egyleteknek egy és ugyanaz a fizető közönsége, fenntartó
ja” , a magyar állam?25

1895-ben ismét a muraszombati problémával foglalkozik a kultuszminiszter. 
A község ugyanis újabb folyamodványában megismételte azt a gondját, mely 
három év óta szorítja. Indokai is a régiek, melyeket azzal told meg, hogy az óvoda 
megszűnése annál szembetűnőbb lenne, mivel a vidék kisebb községei „czélszerű 
épületben, jól szervezett állami kisdedóvókkal bírnak s a központ már 10 év 
óta czélját híven szolgáló, fontos missióra hivatott intézményét, anyagi körül
ményei folytán beszüntetni kénytelen”.26

A miniszter válasza elutasító volt, amennyiben „fedezet hiányában” nem járult 
hozzá a község kérelméhez. De 1896 januárjában újból szőnyegre került a nagy
község ügye a minisztérium előtt és egyelőre tájékoztatást kér e hatóság a megyé
től az óvoda fenntartására vonatkozó jelenlegi helyzetről.27

A muraszombati óvoda problémáját bogozva az 1896 márciusában készített 
költségvetési jegyzőkönyv adatai és bejegyzései alapján megállapítható, hogy 
valóban bizonytalanná vált az intézmény léte. Az óvónő tájékoztatta a királyi 
tanfelügyelőt erről a helyzetről: „felbomlás előtt állunk. Sem én, sem a dajka 
fizetést sem kapunk, a lakbérrel, a fűtőanyaggal . . . annyira hátralékban van 
[az óvoda], hogy a napokban gyűlés lesz, melyen valószínűleg feloszlik” az in
tézmény...

Arról szól ezután az óvoda pedagógusa, hogy 10 évet töltött Muraszombat 
kicsinyei között, „egyenesen a képezdéből” érkezett közéjük és „nagy ambiczió- 
val” kezdett munkába. Elmondja, „hogy ha már magyarosítani küldék ki”, meg 
is akart felelni a feladatoknak. Az első évben 26 gyermeke volt, most 100—120-an 
látogatják az óvodát. A legszebb élményei között tartja számon, amikor „az a 
sok apró vend gyerek egyszeresek megszólalt édes magyar hazánk nyelvén, hogy 
azontúl mindig azon beszéljen”.28

23 VamL-KIB 7103-893.
24 VamL-KIB 1025-93.
25 VamL-KIB 839/900.
26VamL-Ti Muraszombat, költségvetés csomó, 71906.
27 VamL-KIB 237/1896.
28 VamL-Ti Muraszombat cs. 1920-ig (szám nélkül).
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A muraszombati óvoda helyzetének elemzéséből az derül ki, hogy e járási 
székhely vezetősége, mely ragaszkodik ugyan intézménye fennmaradásához, 
tartózkodik a legkisebb anyagi áldozatoktól is annak fenntartása érdekében. Ez 
annál szembetűnőbb, mivel forrásaink szerint kisebb községek is példamutató 
módon állnak a mozgalom szolgálatába. Az óvónő, valamint a dajka törvényes 
fizetése folyósításának beszüntetése, továbbá az óvodaépületi bérlet kiegyen
lítésének megtagadása, egyszóval az intézményt éltető elemi anyagi bázisok ki
iktatása a községi vezetőség programjából azt a benyomást keltik, hogy a vend 
nyelvű nagyközség, mely fizetési képességeit tekintve előnytelen helyzetben van 
ugyan, de korántsem áll azon az alacsony szinten, melyet hangoztat, erőnek erejé
vel menekülni szeretne óvodai kiadásaitól. A fennen hangoztatott magyarosí- 
tási szándékot megtévesztő jellegűnek ítélhetjük, csupán terheik lerázása érdeké
ben, a felsőbb támogatás kieszközlése miatt fordulhattak ezekhez a fondorla
tokhoz a helyi lakosság képviselői.

A korabeli közvélemény és a haladó erők hangja
A magyarosítási program célkitűzéseivel az uralkodó körök sem értettek min

den tekintetben egyet. Deák Ferenc például 1872-ben kijelentette, hogy a nem
zetiségeknek joguk van gyermekeik neveltetéséhez és ennek érdekében még a 
középiskolák tanítási nyelve is az a nyelv legyen, „mely az illető vidéké”. „Le
gyen bár az országban 300 gimnázium, legyen bár annyi, hogy minden 6-ik mér- 
földnyire találtassék egy: ha valamely vidéki gimnázium nem azon a nyelven, 
vagy legalább nem kiválóan azon nyelven tanít, mely azon vidék népének nyelve, 
akkor kétségkívül bajos lesz a kiművelés elővitele” — hangoztatja Deák, majd 
így folytatja: „Emlékezzünk csak vissza, mennyit küzködtünk gyermekkorunk
ban azzal, hogy egy idegen, egy holt nyelven kellett tanulnunk, és nézzük, meny
nyire van most ifjúinknak megkönnyítve a tanulás azáltal, hogy magyar nyel
ven oktattatnak. Ugyanez áll minden más nemzetiség nyelvére nézve. Ha őket 
arra kényszerítenők, hogy gyermekeik, akik a magyar nyelvben vagy éppen 
nem, vagy kevéssé jártasak, mert hisz a népiskolában főképp a magok nemzeti 
nyelvén tanítattak, mindenütt és mindenben magyarul oktathassanak, úgy 
azon gimnáziumokban lehetetlen volna az ifjak előhaladása . . .  5,29 Azt azonban 
1876-ban bekövetkezett halála miatt már nem érhette meg Deák, hogy mivé 
fajult és mily súlyos sebeket okozott ez a nacionalista irányzatú politikai ballépés.

Schwartz Gyula, a kor kiemelkedő polgári művelődéspolitikusa, a „lelki
ismeret szabadságán” kívül a „független magyar haza” érdekeit tekinti. Ö a 
nemzetiségek elmagyarosodása mellett foglal állást. Ebben a kérdésben azonban 
— mint hangoztatja — „Szent István koronájának területén semmiféle erőszakot 
gyakorolni nem szabad”. Kényszerítő eszközökkel ugyanis a testvérharcok szí
tásához járulnánk hozzá, elfecsérelnénk erőinket és kénytelenek volnánk „az 
idegen gyámság szárnyai alatt keresni menedéket”.29 30 Mint a haladó polgárság 
érdekeinek szószólója, nem lép ki nézeteivel az osztálykeretek közül és az osz
tálybéke szemszögéből vizsgálja a nemzetiségi problémákat, is.

A haladás erői minduntalan felemelik szavukat a hivatalos kormánypolitika 
álcázott céljai leleplezésére, a magyarosítási akciók visszaszorítására. Az egyre 
erősödő és számszerűleg is növekvő munkásság, valamint az értelmiség legjobbjai

29 Kemény Ferenc: Deák Ferenc mint nevelő. Magyar Pedagógia, 1903. 591.
30 Nagy László: Schwartz Gyula, mint kultúrpolitikus. Magyar Pedagógia, 1902. 159— 160-
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vállvetve küzdöttek a haladást gátló nemzetiségi politika ellen és erőteljesen 
síkraszálltak a nem magyar nyelven beszélők kulturális jogainak érvényesítésé
ért. A hivatalos politikával szemben álló tömegek hangján megszólaló politiku
sok, pedagógusok és egyéb értelmiségiek szavát egyaránt ott halljuk a tiltako
zók táborában.

A Munkás Heti Krónika már 1874-ben felháborodással ír az iskolákban szított 
nemzetiségi gyűlöletről: ,, . . . nem demoralizáló az, ha a gyermeknek nemzeti
ségi gyűlöletei sugalmaznak azáltal, ha az iskolában más nemzetet rágalmaznak, 
előnyeit háttérbe szorítják, és a szabad államban való hibákat és hiányokat dicső 
intézkedésekként ismertetik? Szegény nép, neked ezt kell hinned, mert vak hit, 
vak engedelmességgel összekötve, az első adó, amit tőled követelnek”.31

A Népszava is, 1902-ben, bátran odaveti az igazságot az illetékeseknek: a 
gazdasági életben mutatkozó nehézségekről azzal igyekeznek elterelni a dolgozók 
figyelmét, bogy a nemzetiségekre hárítanak minden felelősséget a felgyülemlett 
bajokért. „Mi lehet hasznosabb — kérdi az újság —, minthogy a magyar nép 
nemzeti léte föltételének nem a gazdasági jóléte, hanem a szász, a román, a tót, 
a szerb nép elnyomását tekintse, hogy a szász, a román, a tót, a szerb nép viszont 
ne jöjjön rá, hogy a gazdasági rendszer megváltoztatásában van a menekvése 
és nem abban, hogy a magyar népet gyűlöli ! Rajta, rajta, szítani a tüzet ! Itt 
azt mondjuk, kiáltjuk, bőgjük, hogy veszélyben a magyar haza, a magyar 
nemzet, ott pedig, ha eddig nem történt, erőszakkal is belekergetjük a nemzeti 
elnyomatás tudatába.”

Majd így folytatja a fenti lap: ,, . . . milliónyi kis gyermeket kényszerítenek 
magyar nyelven — nem beszélni, de tanulni, holott saját anyanyelvén is nehezen 
veszi be a száraz tananyagot, erről az elkeseredésről és ebből fakadó magyar
gyűlöletről és általa felszított szláv és németgyűlöletről nem is beszélünk.”32

A kisdedóvók részlete
zése foglalkoztatási 

nyelv szerint

1899

összesen kisdedóvó
in téze t

e b b ő l

állandó gyermek 
m enedékház

nyári menedék-
ház

Magyar 2.140 1.195 201 744
Magvar—német 58 34 3 21
Magyar—tót 67 6 2 59
M a gyár— г о 1 lián 57 4 5 48
Magyar—rutén 4 — — 4
M a g var—h orvát 10 — 4 1
Magyar—szerb 37 29 2 6
M a gyár— olasz 2 2 — —
Magyar—vend 2 — 1 1
Magyar— — — — —
Német 57 10 3 44
Tót 22 — — 22
Román 31 1 2 28
Szerb 2 — — 2
Olasz 1 1 — —
Német—román 1 — — 1

összesen 2.491 1.282 223 986

31 A mai iskolarendszer. Munkás Ileti Krónika, 1874. augusztus 23. (R. S. szerzői betűjellel)
32 A magyar nyelv a népiskolában. Népszava, 1902. június 21. (a szerző neve nélkül).
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Л niagyarosítási program mérlege

A kormánykörök minden igyekezete ellenére csak kevés eredmény mutatko
zik az óvodai intézmények niagyarosítási célkitűzései nyomán. A századforduló 
éveiből származó hivatalos adatok kiemelik, hogy „kultúrpolitikai szempontból 
véve a kisdedóvóintézeteket, csak az állandó menedékházak és a rendes kisded
óvodák működésétől lehet a magyar nemzeti irányú népoktatás előkészítése és 
előmozdítása érdekében jelentősebb, eredményesebb munkát várni”. Ez a két 
intézménytípus az 1900-ik évben 1635-öt tett ki, vagyis az összes óvodai intéz
ményeknek 61,40 százalékát. „Ennyi azon óvóintézetek aránya, amelyek a 
magyar nemzeti irányú népoktatásnak fontos szolgálatot tenni hivatva vannak33
— olvassuk a korabeli hivatalos dokumentumban. A számadatok összevetése 
nyomán az is kitűnik, hogy minden tizedik elemi népiskolára jut egy óvoda a 
századforduló éveiben. (A népiskolák száma 16.817)

A többtanítós elemi népiskolák közül minden harmadikra kerül egy-egy óvoda. 
Ezt az állapotot a hivatalos elemzés nem tartja „szerencésnek”, miyel „főleg 
nemzetiségi vidékeken, korántsem elégíti ki azon várakozásokat, a miket a kis
ded-óvó intézetek működéséhez fűzni lehet”.34

A fentiek kiküszöbölésére a vallás- és közoktatásügyi minisztérium az állami 
népiskolák mellé mindenütt óvodák szervezését tervezi. Súlyosan kifogásolják
— az említett évben — az óvodák helyzetét a korabeli hivatalos körök miatt is, 
hogy az 1635 óvoda közül, a nemzetiségi helyekre 984 jut mindössze, így nem 
látják biztosítva azokat a célokat, melyeket a magyar nyelv terjesztése terén 
jelöltek meg ezen intézményeknek.35 Az alábbiakban a századforduló éveire 
vonatkozó néhány statisztikai adatot vetünk össze az óvodai nyelvhasználat 
dokumentálására.

1900 1901
ebből ebből

összesen kisdedóvó
intézet

állandó
gyermek

menedékház
nyári

menedék
ház

összesen kisdedóvó
intézet

állandó
gyermek-

menedékház
nyári

menedékház

2.251 1.250 211 790 2.367 1.308 220 839
44 32 2 10 38 29 1 8
62 6 2 54 71 4 — 67
48 5 6 37 35 3 6 26
3 — — 3 3 — — 3

10 — 4 6 15 — 4 11
42 34 — 8 38 27 3 8

1 1 — _ 2 2 _ _
5 — 5 — 1 — 1 —

— — — — 1 — 1 —

59 11 4 44 64 15 4 45
26 — — 26 10 — — 10
17 2 2 13 15 3 1 11
— — — — 2 2 — _

1 1 — — 1 1 — —

1 — — 1 — — — —

2.570 1.342 236 992 2.663 1.394 241 1.028

33 Magyarország közoktatásügye az 1901. évben. Budapest, 1902. 45—46. 
31 Uo.
34 Uo.
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Az 1901-ik évben Magyarországon a 2663 kisdedóvó intézet közül magyar 
nyelven folyt a foglalkozás 2367-ben, ez 88,90% (1900-ban: 2251-ben, 87,59%). 
Ugyancsak a fenti évben 204 óvodában (7,66%) a magyarral vegyesen más nyel
ven foglalkoztatási nyelvű óvoda 92 volt az ország területén 1901-ben, ez 3,44% 
(1900-ban: 104 =  4,04%).38

A felsorolt adatok azt bizonyítják, hogy bizonyos fokú, számszerű emelkedés 
a magyar nyelvű intézményeknél kimutatható, amennyiben a tiszta magyar 
foglalkoztatási nyelvű kisdedóvóintézetek száma 116-tal emelkedett. Ezt a 
tényt „nemzeti irányban igen jelentősnek” minősíti a korabeli hivatalos értéke
lés.

A túloldali táblázat a kisdedóvók számát mutatja — országos viszonylatban
— a foglalkoztatási nyelv feltüntetésével, 1899-től 1901-ig.37 Eszerint az 1899— 
1901-ik terjedő években a magyar nyelven foglalkoztató óvodai intézetek száma 
emelkedést mutat. (2140-ről 2367-re). Ugyanakkor ennek az ellenkezője nem 
mondható el a nemzetiségi nyelvű intézmények mindegyikéről, vagyis számuk
— sok esetben — nem fogy, hanem gyarapszik. Például a magyar—horvát 
nyelvű kategóriában 10-ről 15-re ugrik fel az intézmények száma. Ugyanez tör
ténik a német foglalkoztatási nyelvű óvodákban is, ahol 57-ről 64-re emelkedik 
a számarány. A magyar—tót nyelvű intézmények száma 67-ről 71-re, a magyar 
—szerb nyelvűeké pedig 37-ről 38-ra duzzad fel az 1901. évig.

1906-ban az országban működő kisdedóvóintézetek növendékei közül magyar 
nyelven beszélt: 150.915, német nyelven: 43.556, tótul: 22.591, románul: 11.549, 
ruténul: 2.596, horvátul: 3.230, szerbül: 7.741 és egyéb nyelven: 3.006.38

Az alábbi táblázat ugyancsak az 1906. évi óvodai nyelvhasználati viszonyokra 
utal, Vas megye vonatkozásában:39

Fiúk L ányok E g y ü tt
összesen 

m agyar anya
nyelvű

Az óvodai in téz 
mények össznöven- 
dékeinek h ány  szá

zaléka m agyar 
anyanyelvű

1.521 1.565 3.086 1.568 30,8%

A fentiek szerint tehát alig több Vas megyében a magyar anyanyelvű óvoda
kötelesek száma az 50%-nál. Mindenekelőtt az osztrák határszél melletti német- 
ajkúak, valamint a Szlovéniával határos vend anyanyelvűek számadatai hatá
rozzák meg döntő módon ezt az arányt.

1906-ban a kisdedóvók számának növelését „magyar nemzeti és közgazdasági 
szempontból szükségesnek tartván”, jelentékeny hiteltöbbletet bocsátottak a 
kultuszminisztérium rendelkezésére. Az indokolás szerint az újabb óvodák el
helyezésénél tekintettel lesznek azokra a községekre, melyekben vagy állami 
elemi népiskola működik, vagy „a hol a nem állami elemi népiskolák tannyelve 
magyar, mert csak ilykép biztosítható, hogy a nem magyar ajkú honpolgárok 
gyermekei a magyar nyelvet már iskolaköteles koruk előtt elsajátítván, az 
1879: XVIII. t. ez. által kitűzött czélt minél könnyebben elérhessék”.40

Uo. 43—44.
a’ Uo. 75.
38 Magyarország közoktatásügye az 1906. évben. Budapest, 1907. 48.
38 Uo. 80.
«  Uo. 16.
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A magyarosítás eredményessége érdekében a századforduló utáni években 
mind szorosabb kapcsolatot igyekeznek kiépíteni az óvodák és a népiskolák 
együttműködésére. Az együttműködés szervezeti formáit is kidolgozták a két 
intézmény-típus között. így indokolja ezt az országgyűlés elé terjesztett VKM- 
jelentés: „Ezen kapcsolat haszna rendkívül fontos, főleg a nemzetiségi vidéke
ken, a magyar nemzeti népoktatás megerősítése szempontjából”. Majd így foly
tatja a kultuszminiszteri referátum: „azon erős meggyőződés érlelődött meg 
bennem, hogy az állami elemi népiskolák csak úgy lesznek képesek nagy nemzeti 
feladataikat jól megoldani, ha az elemi iskola alsó tagozataként minden állami 
elemi népiskola alatt ott fog működni az állami, illetve a magyar szellemű, jó 
óvoda is.”41

Kétségtelen, hogy az óvodai korosztálynak, a népiskola „alsó tagozatának” 
számbavételével nagyobb reményekkel várhatták a népiskolai munka során 
jelentkező magyar nyelvi eredményeket. A szervezőmunkát azonban — az állam 
mind nagyobbfokú anyagi támogatása ellenére — csak nehezen vállalták az 
egyes községek, különösen, ha az anyanyelv használatának korlátozását célzó 
szándékot eleve megsejtették.

Az óvodai mozgalom — mint láttuk — fokozatosan a magyarosítási törek
vések érvényesítése érdekében kap helyet a kiegyezés utáni idők kormány- 
programjában. A népiskolával együtt nacionalista célok szolgálatába állították 
ezt az intézményt is és a nemzetiségi politika szerves részeként tekintették az 
itt folyó munka jellegét, irányát. Jelentősebb eredmények azonban itt sem szü
lettek: az érintett nemzetiségi lakosság zilált anyagi viszonyai miatt, valamint 
politikai ellenállása folytán lényegében hajótörést szenvedett minden ideirá
nyuló próbálkozás.

41 Magyarország közoktatásügye az 1901. évben. Budapest, 1902. 16.
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SZEBENYI PÉTERNÉ

HAZAI  T Ö R E K V É S E K  A L A I K U S  E RKÖL CS T AN  
I S K O L A I  L E V E Z E T É S É R E

A laikus etikára vonatkozó nézetek nálunk nem sűrűsödtek tanokká, nem 
épültek rendszerekké. Mégsem tekinthetjük jelentéktelennek a laikus erkölcs
tan megteremtésére és tanítására irányuló óhajt, hiszen ez az igény jelentette a 
valláserkölcs évezredes uralmának megtörését. A laikus elnevezés is innen ered, 
azt fejezi ki, hogy nem egyházi, hanem világi erkölcstanról van szó.

A világi erkölcstan tanításának szükségességét első ízben a francia felvilágo
sodás ideológiája szorgalmazza. Iránytadó ebből a szempontból Helvetitjs 
munkássága,1 mely azonban nem tekinthető teljesen előzmény nélkülinek, hi
szen Locke az emberi értelemről írt értekezésében1 2 az erkölcsöt ész útján fel- 
foghatónak és bizonyíthatónak tartja.3 Helvetius ezen túlmenően világosan 
körvonalaz egy irracionális elemeitől megfosztott, világi erkölcstant, és a vallásos 
bázis negligálása után új alapra helyezi, a társadalmi hasznosság elvére.4 Ezzel 
lényegében megveti a polgári erény- és kötelességtan alapjait, mely tantárgy 
1782-től — különböző elnevezések alatt, tanításának többszöri megszakítása 
után — a mai napig funkcionál Franciaországban.

Nálunk egyértelmű, összefüggő laikus etikai tanok nem születtek. Mégsem 
mondhatjuk, hogy a világi erkölcstan megteremtésének igénye külföldi ered
mények egyszerű másolásán alapszik. Az ilyen jellegű korai kísérletek visszhang 
nélkül maradtak. Annak ellenére, hogy már az 1790/91-es országgyűlés által 
létrehozott tanügyi bizottság vitáján felmerül az a gondolat, hogy a vallások
tatás mellett ( !) iskoláinkban be kellene vezetni egy attól elkülönített erkölcsi 
oktatást,5 a kérdés csaknem száz évig nem kerül napirendre. Ennek oka a tár
sadalmi viszonyok fejletlenségében keresendő. Világi erkölcsoktatás csak ott és 
akkor jöhet létre, ahol és amikor megérnek a feltételek az állami iskolavezetés 
követelésére, s így reálissá válik az egyház és állam szétválasztásának igénye 
ezen a területen is.

Magyarországon a közoktatás ilyen értelmű megújítása csak 1848-ban fogal
mazódhat meg. Az 1868-as népiskolai törvény a forradalmi igényekhez képest 
visszalépést jelent ugyan, de a forradalom előtti állapothoz viszonyítva határo
zottan haladásnak értékelhető. EÖTVÖS a községi iskolák hálózatának fejleszté
sével akarta megtörni az egyház monopol-helyzetét a népoktatás területén. Az

1 Helvetius: Az emberről, értelmi képességeiről és neveltetéséről. Bp. 1962.
2 John Locke: Értekezés az emberi értelemről. Bp. 1964. Két kötet.
2 Uo. II. 128.
4 Helvetius i. m. 396-, 471.
6 Vő. Fináczy Ernő: Didaktika. Bp. 1935. 67
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egyház ellenállása azonban olyan mérvű, hogy — a már kompromisszum ered
ményeként létrejövő* — törvény sem valósulhat meg maradéktalanul.7

A magyar társadalom fejlődése lassan, ellentmondásosan, nehezen halmozza 
fel azokat az objektív feltételeket, melyek elengedhetetlenül szükségesek a laikus 
erkölcs tanításának szélesebbkörű követeléséhez.

A laikus etikaoktatás szükségességének első hazai felvetése

A világi erkölcsoktatás igényének első hazai felvetése az Aradvidéki Tanító
egylet 1875. december 15-én kelt emlékiratával kapcsolatos.8 Az emlékirat meg
fogalmazásának közvetlen oka az volt, hogy a hitoktatók pedagógiai képzetlen
sége, a hittan anyagának módszeres eljárás nélküli magoltatása károsan befolyá
solta a tanítás egészét, negatív irányban hatott vissza a tanulók fejlődésére.

Az emlékirat tulajdonképpen beadvány a vallás- és közoktatásügyi miniszter
hez; azt kéri tőle: „méltóztassék nagyhatású intézkedéseivel a vallásoktatást 
odasegíteni, hogy az elemi iskola czéljához, elveihez idomulhasson.”9 Elsődlege
sen tehát nem a valláserkölcsi oktatás szükségességét vonja kétségbe, hanem 
módszertani színvonalának emelését sürgeti. A kérelem azonban új, eddig nem 
szokásos módon veti fel az erkölcsiség és vallásosság viszonyát. Az erkölcsöt nem 
szakítja le vallásos alapjáról, de leszögezi: „az nem áll, hogy vallástanítással 
lesz erkölcsös az ember, hanem erkölcsös neveléssel lesz az ember vallásossá”. 
A felnőttek „hithidegségét” azzal magyarázza, hogy a „hittantanítás vallásos túl
zásaival, ésszerűtlen módozatával” beléjük oltotta a hitközönyösséget.10 Hely
teleníti, hogy a dogma megelőzi a tanító által kifejtett tervszerű erkölcsi nevelést.

Az aradvidékiek emlékiratát a tanítóegyesületek nagy elismeréssel fogadták. 
A pesti egylet nemcsak csatlakozik a beadványhoz, hanem megtoldja azt a 
részleges fakultatív hitoktatás bevezetésének követelésével.11 A hitoktatás teljes el
törlése ellen az a tény szól, hogy nincs helyette egy világi erkölcsoktatási rend
szer, s a gyerekek nem maradhatnak erkölcstanítás nélkül.

A III. egyetemes tanító-gyűlést előkészítő 50-es bizottság 1876-ban tárgyalja 
az aradvidéki kérelmet. A vita során György Aladár, Fuchs Ádám, Rill József 
és Komjáthy György írásos indítványban kérik a bizottságot, hogy „az erkölcs
tan tanítása választassék külön a felekezeti hittantól, s ennek megfelelőleg az erkölcs
tan mint rendes kötelezett tantárgy, melynek tanítása a rendes osztálytanító 
feladata, mielőbb szerveztessék.”12

Az 50-es bizottság az indítványt szélsőségesnek tekintette és elutasította, 
azonban a vallásoktatás kérdésének napirendre tűzését indokoltnak tartotta.13

•Vö. К ide Sándor: A közoktatáspolitika alakulása a dualizmus időszakában. A „100 éves. 
a kötelező népoktatás” című kötetben. Bp. 1968.

7 Ezt a tényt Eötvös maga is szóvá teszi az 1870-ben írt jelentésében. Ld. Eötvös József válo
gatott pedagógiai művei, összeállította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Felkai László. Bp. 
1957. 266—319.

8 Az em lékirat szövegét közli a Magyar Tanügy c. folyóirat, 1877. évf.
9 Uo. 334.
19 Uo. 332.
11 Uo. 335.
19 Uo. 424.
13 A közgyűlés napirendi pontjai között a hatodik vagyis az. utolsó helyen szerepelt a vallás- 

oktatás ügye. Részletes indoklása: A Magyarországi Néptanítók 1878. aug. 20—23-án Budapes
ten tartott III. egyetemes gyűlésének naplója. Bp. 1878. 67.
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A magyarországi néptanítók 1878-ban tartott III. egyetemes gyűlésén a napi
rendi pont előadója György Aladár. A hozzászólók egyetértenek abban a kér
désben, „hogy a hitoktatás elvégre pedagógiailag szerveztessék”,14 de tiltakoz
nak egy emberi alapokon álló általános etika bevezetése ellen. A kérdés felveté
sét a hit felekezetek jogkörébe való beavatkozásnak minősítik.15 16 A viták fényé
ben az aradvidéki beadvány szolidnak, elfogadhatónak tűnik. El is fogadják, 
s ez közvetve mégiscsak jelentős befolyást gyakorol a laikus erkölcsoktatásért 
kezdődő küzdelem további menetére.

A kérdés napirenden tartását főleg Rill József, Eötvös tanítványa és munka
társa szorgalmazza lapjában, a Magyar Pedagógiai Szemlében. Rá akarja ébresz
teni a magyar közoktatás vezetőit, hogy a megosztottság, felekezeti elszigeteltség 
az egységes közoktatásügy kialakításának legfőbb gátja.18 Véleményének alá
támasztására ismerteti a Franciaországban újonnan bevezetett vallás nélküli 
etikaoktatás tantervét.17 Megállapítja, hogy a laikus erkölcsoktatás különbözik 
ugyan a vallási oktatástól, de nem ellenkezik vele. Egyben azt bizonygatja, 
hogy emberszeretőbb, tiszteségesebb nemzedéket nevelhetünk, ha az embere
ket egyesítő kötelességekre, és nem az egymástól szétválasztó vallási dogmákra 
helyezünk súlyt.18

Vallásos körökben nő az aggodalom. Érvelni kezdenek a kötelező vallásokta
tás szükségessége mellett, erős színekkel ecsetelve az „istentelen” nevelés tár
sadalmi követelményeit. Felhívják az emberiség „önzetlen lelkű boldogítóinak” 
figyelmét, hogy a vallásoktatás kitiltása „a nagy franczia forradaloméihoz ha
sonló rémnapokat” idéz fel.19

A Magyar Pedagógiai Szemle szerint viszont éppen az egyházak adnak okot 
a világi erkölcstan követelésére, mert a vallástan órákon nem fordítanak ele
gendő gondot az ifjúság erkölcsi képzésére. Hiába bízza rájuk a törvény a vallás
erkölcsi nevelést, „ők e kötelességük teljesítése alól kibújnak”.20 Ezért „míg az 
erkölcstant külön órán nem fogják tanítani, órarenden kívüli tárgy marad az.”21 
A kötelező vallásoktatás tarthatatlanságát azzal is alátámasztják, hogy a magyar 
állam „már 1848-ban elveszté felekezeti jellegét s Magyarországból lön modern 
interconfessionális j ogállam. ’ ’22

Rill Józsefék tíz évig érvelnek a lap hasábjain a felekezetnélküli iskola, a 
fakultatív hitoktatás, a világi etika tanításának szükségessége mellett. Az új 
tárgy tartalmi kérdéseiről azonban nem esik szó, nem történik kísérlet egy laikus 
etikai rendszer összeállítására, kipróbálására. Nem veszik észre azt sem, milyen 
társadalmi okok akadályozzák egy ilyen jellegű új tárgy bevezetését Magyar- 
országon. Elvitathatatlan érdemük azonban az, hogy ezt a fontos kérdést ébren 
tartották, alátámasztására olyan érveket gyűjtöttek össze, melyeket a XX. 
század elején a polgári radikálisok programjában is megtalálhatunk.

14 Uo. 144.
15 Uo. 145.
16 Rill József: A magyar tanügy érdeke és az egyházi zsinatok. Magyar Pedagógiai Szemle, 

1881. 307
17 Franciaországban 1882-ben Jules Ferri) közoktatásügyi miniszter javaslatára törvény ren

delte el a világi erkölcsoktatás bevezetését.
18 Rill József: Népiskolai erkölcstan. Magyar Paedagogiai Szemle, 1883. 200.
19 Nagy Alajos: A modern paedagogia és a jellemképzés. Eger, 1882. 49.
20 Ember János: Nevelés és erkölcs. Magyar Paedagogiai Szemle, 1884. 46—47.
21 Pozsonyi Béla: Vallásos nevelés az iskolában. Magyar Paedagogiai Szemle, 1884. 341.
22 Rill József: Hithű katolikus kántor, mint községi iskolai igazgató-tanító és községi iskola

széki elnök. Magyar Paedagogiai Szemle, 1884. 134.

134



Laikus erkölcstanítás a polgári radikálisok programjában

A századfordulón fellobbanó iskolaállamosítási kampány nem kapcsolódik 
össze a fakultatív hitoktatás és a laikus etika oktatásának követelésével. Ennek 
az oka az, hogy az államosítás nem mint polgári reform-követelmény, hanem 
mint a nemzetiségek magyarosítására irányuló törekvés jelentkezik. A vallástan 
az állami iskolákban is kötelezett tantárgy, mely alól senki semmilyen indokkal 
nem menthető fel.

Ilyen körülmények között vállalkozik a polgári radikális irányzat a polgári 
demokratikus szabadságjogok hirdetésére. Szembehelyezkedik a nemzeti illúziók
kal, elítéli a magyarosító politikát, célul tűzi ki a magyar iskolaügy elmaradott
ságának felszámolását. Lapja, az Uj Korszak 1906-ban jelenik meg először. 
Ebben a lapban találkozhatunk ismét a laikus erkölcstan bevezetésének követe
lésével, mely ekkor már szorosan összekapcsolódik a felekezeti befolyás kizárásá
nak, a vallástan kiküszöbölésének igényével.

Ez az igény az 1910-es években a pedagógián jelentősen túlmutató, széleskörű 
társadalmi küzdelmek egyik központi kérdésévé válik. Amikor a radikális értel
miség a fakultatív hitoktatás és a világi erkölcsoktatás eszméjét hirdetni kezdi, 
az iskolák legfőbb célkitűzése a valláserkölcsi nevelés. Ennek egyszerű mutatója 
az, hogy ,,az óraterv szerint a vallástanításra háromszor annyi óra esett, mint a 
természettudományok tanítására.”23 Nem csoda, hogy a radikálisok program
pontja, mely azt követeli, hogy ,,a felekezeti hit- és erkölcstant küszöböljék ki 
az iskolából, s helyette a népiskolában és a középiskola alsóbb osztályaiban ál
talános emberi erkölcstant tanítsanak”,24 nagy feltűnést keltett és erősen meg
osztotta a társadalmi közvéleményt.

Mit értettek a polgári radikálisok általános emberi erkölcstanon? Erre csak 
következtetni lehet, mert annak ellenére, hogy a tárgy bevezetését szenvedélye
sen követelték, tartalmi kidolgozását náluk sem találhatjuk meg. Az a tény, 
hogy tanítását a népiskolában és a középiskola alsóbb osztályaiban — ami az 
adott korban 10—14 éves korosztályt jelent — tartották helyénvalónak, az mu
tatja, hogy valamiféle gyakorlati erkölcstanra gondoltak.

Különösnek tűnhet, hogy senki sem kísérelte meg a sok éven át hangoztatott laikus etikai 
rendszer kidolgozását. Ennek több oka is lehetett. Mindenekelőtt felvetődhet az, hogy erre vonat
kozó reális igény nem volt, a bevezetés nem mutatkozott közelinek, megvalósíthatónak. Ezt a 
feltételezést azonban joggal elvethetjük, hiszen számos elképzelés, nézet, rendszer fogalmazódott 
meg a társadalmi fejlődés folyamán, melyeknek gyakorlati megvalósítása sokkal távolabbinak, 
esetleg teljesen irreálisnak látszott. A vi lági etika bevezetésének követelése fokozatosan társa
dalmi mozgalommá szélesedett, s így akár feladatként is értelmezhették volna tananyagának 
megírását. ]

23 Vö. Ravasz Já nos, Felkai László, Bt Uér Béla, Simon Gyula: A magyar nevelés története a 
feudalizmus és a kapitalizmus korában. Bp. 1960. 108.

24 Űj Korszak, 1910. okt. Iá. — Fukász György ,,A magyarországi polgári radikalizmus tör
ténetéhez” című könyvében Jászi Oszkár ideológiájának bírálata kapcsán részletesen foglalko
zik a polgári radikalizmus ideológiai-politikai, filozófiai-világnézeti alapjaival. Kitér Jászt 
morális nézeteire, a valláshoz való viszonyára is (98—118. o.). A laikus etika azonban mint pol
gári demokratikus követelmény természetszerűleg nein szerepelhet ebben a könyvben, hiszen 
Játszi személy szerint nem állt ennek az alapvetően pedagógiai jellegű mozgalomnak a közép
pontjában. Mint Fukász is hangsúlyozza, a polgári radikalizmus korántsem volt homogén néze
teket valló áramlat. A laikus erkölcstan szükségességét a polgári érteim iség más rétegei hirdették, 
elsősorban az iskolai oktatással szervesebb kapcsolatban álló tanárok és különösképpen a taní
tók. Ezzel szemben Jászi az iparból és kereskedelemből élő polgárokra kíván támaszkodni.
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Lehetetlen eltekintetnünk ebből a szempontból a világi erkölcs sokféle értel
mezésétől a magyar szakirodalomban,25 hiszen ez mutatja legmegbízhatóbban, 
bogy a nézetek nem tisztultak le, nem váltak egységessé. Első formájában a 
laikus etika ,,felekezetközi” erkölcstan néven jelentkezik. A felekezetközi morális 
tanítás célja az lenne, hogy egyesítse a különböző felekezetek azonos erkölcsi 
nézeteit, szabályait, parancsolatait, s így ne azt tanítsa a gyerekeknek, ami val
lásaikat elválasztja, hanem ami összeköti. Az istenhit minden vallás közös vo
nása, tehát korántsem ateista elképzelésről van szó. Akik ezt a nézetet vallották, 
azok számára az új erkölcstan implicite adott volt a különböző valláserkölcsi 
tanításokban.

Általánosabban használt kifejezések az ,,emberi” vagy ,,természetes” erkölcstan. 
Ezek az elnevezések azt juttatják kifejezésre, hogy nem kinyilatkoztatott etiká
ról, hanem az emberi erkölcstanról van szó. Általános emberi erkölcstan beveze
téséről olvashatunk a radikálisok programjában is.

Tévedés lenne azt hinni, hogy az emberi erkölcstan már ateista etikát jelent. A valóságban 
még a valláserkölcstantól sem feltétlenül szakad el. A katolikus erkölcstannak két jól meg
különböztethető része van: a természetes (emberi) és a kinyilatkoztatott (isteni) erkölcstan. 
Feltételezhető, hogy sokan úgy akarták a kérdést megoldani, hogy a kinyilatkoztatott etikát 
elhagyják, a természetes etikát pedig minden tanuló számára kötelező érvénnyel tanítják. Ez 
esetben szintén nem merül fel egy új erkölcstan kidolgozásának szükségessége.

Az „új” vagy „polgári’ erkölcstan hangoztatói nem túlvilági központú, ha
nem a polgári társadalom erény- és kötelességtanát ismertető etikára gondoltak. 
Mivel egy ilyen jellegű rendszert Franciaországban már több évtizede tananyag
ként oktatlak, elképzelhető, hogy a polgári erkölcstan hívei ezt akarták hazai 
viszonyokra adaptálni.

A laikus etika határozott tartalmának kidolgozása az akkori körülmények 
között politikai szempontból sem volt célszerű, hiszen megosztotta volna köve
telőinek táborát. így a program egyszerű és világos volt: a felekezeti erkölcstan 
kiküszöbölése, általános emberi erkölcstan bevezetése. Ez utóbbit mindenki el
képzelése szerint értelmezhette, s így egységes tábor állt szemben a hagyományos 
vallásoktatás híveivel.

Elsősorban természetesen a pedagógusok tömegeit kellett megnyerni. Ehhez 
jelentősen hozzájárultak azok a nyilvános gyűlések, viták, melyeket a polgári 
radikális értelmiség kezdeményezett. Ebben a munkában kimagasló szerepet 
játszott Zigány Zoltán,26 aki országszerte nyilvános gyűléseket szervez a nép
oktatási reform polgári radikális programjának megvitatására. Ezek a viták azt

25 A nem valláserkölcsi alapokon álló erkölcstan elnevezései és alapjelentései a magyar szak- 
irodalomban: 1. laikus etika: nem egyházi, hanem világi erkölcstan; 2. világi etika: az előbbi 
kifejezés magyarra fordítása, vagyis az emberi társadalomra érvényes, nem papi, nem egyházi 
etika; 3. független erkölcstan: a vallások dogmáitól független; 4. új etika: a régi, vallásos bázison 
nyugvó erkölcstant felváltó új, világi alapú etika ; 5. felekezetközi erkölcstan : a különböző felekezeti 
erkölcsi tanításokat egyesítő, de egyikkel sem azonos erkölcstan; 6. emberi erkölcstan : nem isteni 
kinyilatkoztatáson alapuló erkölcstan; 7. természetes erkölcstan : az emberi természet nek megfe
lelő, az együttélés általános elvein (pl. a szolidaritáson) alapuló erkölcstan; 8. általános erkölcstan: 
általános vagy egyetemes, azaz minden emberre érvényes, attól függetlenül, milyen vallás híve; 
9. polgári erkölcstan: nem túlvilági központú, hanem a polgári társadalom erény- és kötelesség
tanát ismertető etika; 10. bölcsészeti erkölcstan: nem készen kapott, kinyilatkoztatott, hanem 
spekulative keletkező (elméleti) erkölcstan.

26 Ld. Zigány Zoltán: Népoktatásunk reformja. Melléklet az Uj Korszak 1914. jan. 16-i 
számához.
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mutatják, hogy a tanárok, tanítók véleménye nem egységes a fakultatív vallás- 
oktatás, a világi erkölcstan bevezetésének kérdésében, sokan magukévá teszik 
a polgári radikális követeléseket, de a többség a vallásoktatás bolygatásától 
visszaretten. Zigány a fakultatív hitoktatás mellett főként a polgári szabadság
eszmények alapján érvel. Az a véleménye, hogy addig vallászabadságról sem 
beszélhetünk, míg a felekezetnélküli polgárok is kénytelenek gyermekeiket 
vallásoktatásban részesíteni. Emellett kevés a „mi korunk számára az az erköl
csi elem, amelyet a vallások nyújtanak nekünk.”27 Szerinte az a megoldás, ha a 
kollektív élet törvényszerűségeinek felismerésére építjük a világi erkölcstan 
rendszerét.

Ez az elgondolás azt mutatja, hogy bár Zigány a polgári radikális program 
szószólója, mondhatni agitátora, elképzelései már eg  y  a z o n  tú lm u ta tó  k o l le k t ív  
e r k ö lc s i r e n d s z e r  fe lé  tendálnak. Ebben része lehet Somogyi Bélának is, akivel a 
tizes évek közepén szorosan együttműködnek az Új Korszak szerkesztőségében.

Az Uj Korszak^nemcsak a haladó propaganda, hanem a tömeggyűlések szervezésének fóruma 
is volt.. Különösen jelentős volt az a népgyűlés, melyet a lap bizottság a Szabad gondolkodók 
Magyarországi Egyesületével közösen 1914. május 2-ra hívott össze.28 A forró hangulatú népgyulés 
határozati javaslatához — mely ,,helyesli a népoktatás államosítását és követeli, hogy a feleke
zeti hitoktatást küszöböljék ki az iskolából s helyette emberi erkölcstant tanítsanak”29 — a 
Galilei Kör is csatlakozik.30

Az Új Korszak követelései, a Magyar Tanítók Szabad Egyesületének prog
ramja nem maradt hatástalan a  p r o te s tá n s  ta n í tó k  k ö r é b e n  sem. A haladó gondol
kodású református és evangélikus tanítók már a tizes évek kezdetétől fogva 
nyíltan kiálltak a népoktatás államosítása mellett, többen helyeslik a fakultatív 
hitoktatás bevezetését is. A Nógrád megyei evangélikus tanítók közgyűlésén 
mindkét kívánság elhangzik.31 Az Országos Református Tanítóegyesület követeli 
az iskolák államosítását.32 A Tiszántúli Református Egyházkerület pedig ezen 
követelése nyomatékéül feliratot intéz a kormányhoz.33 Mindez kedvező talajt 
teremt a világi erkölcstanítás követeléséhez is.

A közvélemény országosan kedvező alakulását bizonyítja, hogy 1914-re az 
államosítást 21, a fakultatív hitoktatást 8 megyei tanítóegyesület követelte.34

A helyzetet válságosnak ítélő k a to l ik u s  e g y h á z  erős ellenpropagandát fejt ki a 
polgári radikális követelések ellen. Mindenekelőtt azt igyekszik bizonygatni, 
hogy az iskolák államosítását minden valószínűséggel követő fakultatív hitokta
tás, valamint a laikus erkölcstan bevezetése a bűn elterjedéséhez vezet. „Oly 
erkölcstan — írja Aubkrmann Miklós püspök a Katolikus Nevelés című lapban, 
— melynek parancsait bűn és bűnhődés nélkül át lehet hágni, melynek ellen
őrzője a mindentudó és mindenki fölött teljes hatalommal rendelkező Isten 
helyett a keveset tudó s könnyen kijátszható és erkölcsi tekintetben semmi köte
lező hatalommal nem rendelkező ember (tanító, rendőr), mely az önkéntes

22 Zigány : i. m. 19.
28 Magyarország, 1914. máj. 5.
29 Uo.
30 Budapesti Hírlap, 1914. máj. 3.
31 Űj Korszak, 1911. aug. 11.
32 Űj Korszak, 1911. szept. 8.
33 Új Korszak, 1912. jún. 14.
31 Űj Korszak, 1914. ápr. 10.
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magyarázatoknak oly tág teret enged s melynek alkotója minden ember maga: 
már nem erkölcstan, hanem annak kigúnyolása.”35

A pszichológiai, theológiai érvek mellett helyt talál a kicsinyes intrika is: 
,,A hitoktatás dezavuálásában nagy szerepük van a különféle protestáns fele
kezetek elmaradt vallástanítási módszerének.”36 — írja a Katholikus Nevelés. 
ZiGÁNY Zoltánt is élesen támadják, a magyar nemzeti célok árulójának, egy 
nemzetközi titkos társaság, a szabadkőművesség szóvivőjének kiáltják ki.37

Igyekeznek megingatni a Franciaországban bevezetett polgári erkölcstanba 
vetett hitet is, állítólagos — meg nem nevezett — szemtanúk által bizonygatva, 
hogy a francia laikus iskolák erkölcsoktatása inkább elriasztó, mint követendő 
példa.38 A jobb elemek gyermekei nem kapnak megfelelő nevelést, a nyomorult 
néptömegek megfosztják a lelki támasztól. A — fenyegetésnek is beillő — tanul
ság: „Aki a legnyomorultabbnak és a művelődésre képtelennek is, röviden a 
nagytömegnek is nem tud adni életkedvet és halálban való megnyugvást, annak 
jó volna meggondolnia a dolgot, mielőtt a tömegek megváltására vállalkozik.”39

A klerikális propaganda kevésnek bizonyul az állami iskolaügyért, a fakultatív 
hitoktatásért s a laikus etika bevezetéséért meginduló demokratikus tömeg
mozgalom visszaszorítására. A katholikus egyház nyomatékosabb eszközökhöz 
folyamodik, tiltakozó gyűléseket, ellentüntetéseket szervez. A kormány határo
zottan támogatja ezeket a megmozdulásokat.40 Mivel a kellő hatást a klerikális 
reakció gyakorlati tevékenysége sem képes kiváltani, rendeletileg igyekeznek 
véget vetni a radikális demokrata szervezkedésnek.

így jön létre a 46.368/914. sz. VI/c. miniszteri rendelet, mely határozottan 
megtiltja a tanítóegyesületeknek az államosítás, az általános emberi erkölcstan, a hit
tan kiiktatásának megvitatását, mert „ezek a kérdések elsősorban politikai ter
mészetűek, amelyeknek tárgyalása a szövetség alapszabályaiba ütközik.”41 
A hamarosan kitörő világháború azonban egy időre feleslegessé teszi ezt a ren
deletet, eltereli a figyelmet a belső problémákról.

A laikus erkölcsoktatás igényének követelése Magyarországon táguló gyűrű
rendszerhez hasonlít. Az első kör meglehetősen szűk és nem terjed túl a peda
gógián. A polgári radikális mozgalom érdeme, hogy a kört jelentősen bővítve 
széleskörű társadalmi bázisra helyezi a kérdést, érdeklődést kelt iránta külön
böző társadalmi rétegekben s állásfoglalásra kényszeríti őket. A világi erkölcs
oktatást szorosan összekapcsolja az állam és egyház következetes szétválasztásá
nak szükségességével, a vallásoktatás kötelező jellegének megszüntetésével. 
Ezek a követelések a polgári társadalom reformját célozzák, a polgári szabadság
eszmények gyakorlati megvalósítására irányulnak. Objektíve azonban előkészí
tik a talajt a Tanácsköztársaság intézkedéseihez. Ezt jelzi Somogyi Béla közre
működése és a Galilei Kör csatlakozása a radikális határozatokhoz. Mindez csak 
előjátéka a harmadik — s egyben a legszélesebb — gyűrűnek.

35 Aubermann Miklós: Vallás nélkül nincs nevelés. Katholikus Nevelés, 1907. 249.
36 Perémy Imre: A hitoktatás nevelési értékéről. Katholikus Nevelés, 1908. 409.
37 Aubermann Miklós: A hittanítás reformjáról (II). Katholikus Nevelés, 1909. 427.
38 A franciaországi laikus iskolákról (Egy szabadkőműves érdekes vallomása). Katholikus 

Nevelés, 1912. 6.
39 A szabad vallást tanító mozgalom (M. L. dr.). Katholikus Nevelés, 1914. 186.
40 Miniszterünk az iskolai vallásoktatásról. Katholikus Nevelés, 1914. 262.
41 Miniszteri rendelet a vallásoktatásért. Katholikus Nevelés, 1914. 327.
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A világi etika oktatásáért folyó küzdelem 1918—1919-ben. A laikus etika utótörténete

A háborús egységfront felbomlása után, amikor fokozott erővel indul meg 
a baladó erők tömörülése, szervezkedése, a Polgári Radikális Párt is újjáalakul.42 
A radikális párt pedagógus csoportja Budapesti Oktatószövetség néven újítja fel 
a Magyarországi Tanítók Szabad Egyesületét. A háború előtt kidolgozott reform
tervezetei programként fogadják el, napirendre tűzve az állami iskolaügy, a 
fakultatív hitoktatás, a laikus etika oktatásának kérdéseit. A szövetség vezetői 
a polgári radikális Zigány Zoltán és a szociáldemokrata Somogyi Béla.

A katolikus egyház megérzi a veszélyt. Tóth Tihamér, a már abban az időben  
is széles körben ismert, jótollú író siet a figyelm eztetéssel: „szám olnunk kell 
azzal az eshetőséggel is, hogy iskoláinkban betiltják  a hitoktatást és francia 
m intára valam i laikus erkölcstannal akarják majd pótolni” .43 Felism erése reális 
alapokon nyugszik, az új tárgy bevezetésének igénye az eddiginél szélesebb kör
ben, nagy intenzitással vetődik fel.

Propagálói között megtaláljuk Waldäpfel Jánost is, aki a Magyar Pedagógiai 
Társaság 1918 márciusi gyűlésén szorgalmazza a független erkölcstanítás be
vezetését. Véleménye megbízhatóan tükrözi a haladó értelmiség állásfoglalását: 
„Most derült ki, hogy az emberek erkölcsi tudása alacsonyfokú, pedig az ösztön 
és az érzés nem elég az erkölcsi cselekedet létrejöttében. Bár tanításunk telve van 
etikai elemekkel, nem ad a mindennapi élet ágas-bogas útjain eligazító erkölcsi 
tudást. A hittannal járó erkölcsi oktatás formális hiánya, hogy nem az egész 
osztályra kiterjedő közös oktatás; tartalmi hiánya, hogy nem független erkölcsi 
tanítás. A vallásoktatás mellé kellene léptetnünk a külön, tüzetes erkölcstanítást 
köznevelésünk minden fokán.”44

Wald Apfel nem kívánja a fakultatív hitoktatás bevezetését, a laikus etika 
tanítását a vallásoktatással párhuzamosan képzeli el. „Maradjon meg tehát 
a vallásoktatás, amint ma van, vagyis inkább legyen még mélyebb, még neme
sebb, még hathatósabb, mint amilyen ma, de melléje lépjen egy közös, egy 
világi, egy tüzetes etikai oktatás. Melléje lépjen az első- és középfokú iskolákban 
és kövesse a főiskolai oktatás minden ágában.”45

Bár ő maga vallásos, elismeri, hogy a vallástól „függetlenül is van erkölcsös 
élet”. A valláserkölcsi oktatás egyébként sem ad „közvetlen gyakorlati út
mutatást a mindennapi életre”.4®

Ügy véli, hogy a világi erkölcsoktatás a nemzetnevelés hatékony eszközévé 
válhat: „Nem vagyok annyira a pedagógiai álmok országában járó ember, hogy 
azt higgyem, hogy az etika tanítása egymagában erkölcsösebbé, ncmessebbé, 
lelkiismeretesebbé fogja tenni nemzetünket, de hogy a nemzetnevelés ez erkölcsi 
nevelés részének egyik hathatós eszköze lehet, az meggyőződésem.”47

A laikus etika bevezetésének legfőbb szorgalmazója ebben az időben a Nép
tanítók Lapja. A lap ismerteti a világi erkölcstanról szóló különböző elképzelé-

«  Világ, 1917. júl. 15.
43 Tóth Tihamér: Eltöröljük-e az iskolai hitoktatást? Katholikus Nevelés, 1918. 213.
44 Az erkölcstani gondolat a nevelésben. Waldapfel János hozzászólásából a Magyar Paedago- 

giai Társaság 1918. már. 16-i közgyűlésén. Ismerteti: Haros Irma. Néptanítók Lapja, 1918. 
márc. 21.

45 Waldapfel János: Az etika tanítása közoktatásunk rendszerében, 1918. A „Közműveltség 
és nevelés” című kötetben. Up. 1938. 122.

4«Uo. 121
47 Uo. 125.
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seket, Waldapfel álláspontját is, bár azzal ért egyet, hogy a külön polgári 
élet- és erkölcstan bevezetésének követeléséhez kapcsolni kell a fakultatív hitoktatás 
kérdését is. Közzéteszi az MTSzE „Reformtervezetét”, melynek 3/b pontja így 
szól: „A felekezeti hit- és erkölcstant az iskolából ki kell küszöbölni. Ennek 
helyét a népiskolában és a középfokú iskolák alsó osztályaiban általános emberi 
erkölcstan foglalja el, melyet kizárólag világi tanárok és tanítók tanítsanak.”48

1918 végére az Oklatószövetség megszűnik, Somogyi Béla a pedagógusok 
szocialista szervezkedését hangsúlyozza és szervezi, Zigány Zoltán, a Néptanítók 
Lapja szerkesztője pedig pártállásra való tekintet nélkül egy táborba szeretné 
tömöríteni a haladó pedagógusokat. Ezért próbálkozik még egyszer az MTSzE 
létrehozásával, de ezúttal sikertelenül, mert a semlegesség álláspontja már a 
pedagógusok körében sem népszerű.

A szocialista tanítók szakszervezete 1918. december 30-án tartotta alakuló köz
gyűlését, melyet Somogyi Béla előadása vezetett be. A gyűlés programtervezetet 
fogadott el az oktató-nevelő munkáról. Egyetértenek abban is, hogy ,,A nép
iskolából és egyáltalán minden iskolából ki kell zárni az egyházak mindennemű 
befolyását, elsősorban a vallásoktatást. A vallásoktatás a szülők magánügye, 
amelyet egyházaikkal intézhetnek el. Az összes iskolákban az eddigi vallástan 
helyett felekezetek fölé emelkedő erkölcstant kell tanítani.”49

A VAOSz iskolai reformbizottsága állami közoktatást, fakultatív hitoktatást 
kíván, de a laikus erkölcstan külön oktatásának nem híve, mivel szerintük az új 
erkölcsi elveknek minden tantárgyban meg kell nyilvánulniuk.

A klerikális reakció meghúzza a vészharangot: „Mi lesz akkor, ha a vallás
tanítást az iskolákból száműznék? Először is meg kell előzni a bajt. . . Ep ezek
ben a válságos időkben szükség van a tömörülésre.”50

A kötelező vallástanítás és a nevelés valláserkölcsi alapjának megtartása 
érdekében a felekezetek tömeggyűlést hirdetnek, melyet 1919. január 12-én a 
budapesti Vigadóban tartanak meg. A gyűlésen az összes felekezetek képviselői 
felszólalnak. A hozzászólók „rémképeket festettek arról, hogy mi vár Magyar- 
országra Isten és vallás nélkül. A világi erkölcstan tanítását pedig úgy tüntették 
fel, mintha a vallások erkölcsi elemeit, pl. a ne lopj ! ne ölj ! parancsolatokat 
ki akarná rekeszteni az iskolából.”51

A vallás védelmére szolgál az a nyilatkozat is, melyet felekezetve való tekintet nélkül íratnak 
alá polgári személyekkel. A nyilatkozat szövege a következő: ,,Kötelezem magamat, hogy a kor
mányzatot a nemzet és hazánk területi épségét védő munkájában teljes erőmmel támogatom, 
azonban úgy a községi, mint az országos képviselők választásánál csak arra adom szavazatomat, 
aki kötelező ígéretet tesz, hogy vallásellenes irányzatot vagy ilyen tárgyú törvényjavaslatot, az 
egyház és állam szétválasztását és így a hitoktatásnak iskolákból való kizárását célzó javaslato
kat nem szavazza meg. Ezen egyszer s mindenkorra szóló ígéretemet polgári becsületszavammal 
erősítem meg és a mindenkori központ ez irányban való bármikori felhívásának eleget teszek.”52

ZiGÁNY Zoltán m élta tlan  és alacsony dem agógiának nevezi a felekezeti párt- 
politika szervezkedését, a „jóhiszemű hívek” rosszindulatú táborozását.53 A tö
m egek megnyugtatása érdekében Rózsa Ede ,,Erkölcstan Franciaországban’

48 Magyarországi Tanítók Szabad Egyesülete, Reform-tervezet. Néptanítók Lapja, 1918. dec. 16.
49 Somogyi Béla bevezető felszólalásából a Szocialista Tanítók Szakszervezetének alakuló 

közgyűlésén. Néptanítók Lapja, 1919. jan. 9.
50 Aubermann Miklós: Egyesült erővel. Katholikus Nevelés, 1919.
51 Szemle. Néptanítók Lapja, 1919. jan. 16.
52 Vallásvédelmi szövetség. Néptanítók Lapja, 1919. jan. 23.
53 Zigány Zoltán: A vallásoktatás problémái. Néptanítók Lapja, 1919. febr. 6.
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címmel több folytatásban megjelenő cikksorozatban ismerteti a franciaországi 
erkölcstan tanításának történetét és anyagát. A cikksorozat adatok közlésével 
cáfolja a klerikális reakció érveit, különösen azt, hogy a kötelező vallásoktatás 
megszüntetésével az erkölcsök eldurvulnának, a bűnözés ugrásszerűen növeked
ne: „A statisztikai adatok is, de főképpen a tanfelügyelők jelentései azt föl
tétlenül igazolják, hogy nem alapos az egyházi köröknek az az aggodalma, mely 
az iskolai vallásoktatás megszüntetését azért ellenzi, mert akkor az általános 
erkölcsök eldurvulnának.”54

Az 1918 októberében győzedelmeskedő polgári demokratikus forradalom kul
tuszminisztere, Lovászy Márton meghirdette ugyan a demokratikus szellemű 
oktatásügyet, programjából azonban hiányzott az iskolák államosítása, a köte
lező vallásoktatás kiküszöbölése. 1919 januárjában a szociáldemokrata K u n f i  
Zsigmond lesz a közoktatásügyi miniszter, aki kijelentette, hogy ,,az iskolák 
államosítása nemcsak a szocializmusnak, de a régi értelemben vett liberalizmus
nak is egyik magától értetődő követelése és Magyarország szörnyű elmaradott
ságának egyik oka éppen ez, amit a nép erkölcsi és szellemi érdekében a leg
sürgősebben orvosolni kell és a minisztériumban teljes erővel folynak az erre 
vonatkozó munkálatok”.55 Egyúttal tervbe vette a fakultatív hitoktatás be
vezetését, amit szerinte az tett „különösen aktuálissá, hogy a hitoktatók az 
iskolákban politikai és ellenforradalmi akciót fejtettek ki”.58

A Tanácsköztársaság kikiáltása után a Közoktatásügyi Minisztériumot Köz- 
oktatásügyi Népbiztossággá szervezik át, melynek élén továbbra is Kunfi áll. 
A forradalmi Kormányzótanács első gyűlésén, március 22-én „elhatározta az 
egyház és állam szétválasztását, eltörölvén az egyházi és felekezeti célokra való 
összes kényszeradózásokat is”.57 „Testvérpártunknak, a szociáldemokrata párt
nak be kellett látnia, hogy céljait demokratikus alapon nem érheti el, hogy 
nekünk volt igazunk, amikor a proletárdiktatúrát követeltük.” — írja a Vörös 
Újság a következő napon.58

Az iskolák államosítása, az intézetek céljaira szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
köztulajdonba vétele a Forradalmi Kormányzótanács március 29-i XXIV. sz. 
rendeletével valósul meg. Az államosítás végrehajtásáról a Közoktatásügyi 
Népbiztosság 7. és 10. sz. rendelete intézkedik. A rendeleteket megerősíti az 
egyesült párt programja, valamint az alkotmány 11. §-a.

A vallásoktatás megszüntetéséről azonban külön rendeletet nem adott ki 
sem a Forradalmi Kormányzótanács, sem a Közoktatásügyi Népbiztosság.59 
A vallásoktatás megszüntetését elsőnek, már március 24-én Velinszky László, 
Fejér megye közoktatási biztosa rendeli el. Ezt követően 27-én a főváros köz- 
oktatásügyi biztosa ad ki rendeletet, mely a Vörös Újságban jelenik meg március
28-án, a következő szöveggel: „Elrendelem, hogy az összes iskolákban a vallástan 
tanítását azonnal megszüntessék és a felszabaduló órák részben a mai társadalmi 
viszonyok ismertetésére, részben közismereti tárgyak tanítására fordítandók. 
Budapest, 1919. március 27. Gémes Sándor s. k. biztos.”80 64 * * * 68 * * *

64 Hózsa Ede: Erkölcstan Franciaországban. Néptanítók Lapja, 1919. febr. 13.
56 Szemle. Néptanítók Lapja, 1919. márc. 13.
56 Fakultatív vallásoktatás. Néptanítók Lapja, 1919. márc. 13.
57 Nagy események krónikája. Néptanítók Lapja, 1919. ápr. 3.
68 Vörös Űjság, 1919. márc. 13.
89 Vö. Kiite Sándor: Л magyar nevelésügy a polgári demokratikus forradalom és a Tanács

köztársaság idején. Bp. 1963. 49.
"Vörös Űjság, 1919. márc. 28.
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Az iskola kommunista szellemben történő átformálása napirenden levő fel
adat, melyet a Néptanítók Lapja is sürget: „Ma az alkotások és tettek forró 
idejében nem várhatjuk meg, míg az új iskola felépül, azt elő kell készítenünk 
munkálkodásunkkal, mégpedig úgy, hogy teljesen beleéljük magunkat a kom
munista társadalom lelkivilágába és azzal foglalkozzunk, hogy a kommunista 
elvből az iskolára vonatkozó részét már ma is bevigyük az iskolába.”61 Ezt 
szolgálná egy új alapokon álló világi erkölcsi tanítás, nevelés az iskolákban.

A reakció azt hirdette, hogy ez lehetetlen, hiszen a kommunizmusnak nincs 
morálja, tehát etikája sem lehet. A közvélemény helyes irányban történő for
málása céljából a Társadalomtudományi Társulatban Dibnes Pál tart előadást 
a kommunizmus etikájáról, melyben hangsúlyozza, hogy :,,A kommunizmusnak 
nemcsak, hogy morálja van, hanem csakis ennek van morálja. Eddig csak kísér
letezések folytak, de a morált tényleg megvalósítani nem tudták.”62

A világi, szocialista alapokon nyugvó erkölcstan kidolgozása iránti várakozás 
erősen jelentkezett a pedagógusok körében is. S mivel az erkölcsnevelés az iskola 
számára nem elméleti, hanem elsősorban gyakorlati kérdés, egy új etikai rendszer 
megalkotása és tantárggyá formálása előtt számos helyi próbálkozás született 
a várakozás áthidalására. Székesfehérvárott például szocialista humanista szel
lemben írt olvasókönyv jelent meg V. és VE osztályos növendékek részére a 
Fejérmegyei Művelődési Bizottság kiadásában. Az olvasókönyv bőven tartalmaz 
morális jellegű olvasmányokat is. A prózai elbeszélések első csoportját ,jellem- 
képző, erkölcsnemesítő” történetek képezik. Az esztergomi tanítók szakszer
vezeti csoportja erkölcstani mintatanításokat tartott; egyéni próbálkozásként 
Újlaki Géza, a győr-révfalvi állami iskola tanítója pedagógiai dolgozatot írt 
„Emberi erkölcstan” címen, melyben kifejtette, hogy az igazi emberszeretet 
megteremtését, a társadalmi válaszfalak lerombolását a szocializmustól várja.

Az Iskolai Reformbizottság keretében szakbizottság dolgozik a Társadalmi 
ismeretek tantárgy reformtervezetén, Rózsa Ignác vezetésével. A tanterv azt 
mutatja, hogy az új tantárgyat a népiskola minden osztályába be kívánják 
vezetni.

A népiskolára vonatkozóan két párhuzamos elképzelés született R ó z sa  Ignác és H a c k e r  
Boriska kidolgozásában. Az első szerint: „Az I. osztályban beszélgetnek a család életéről, a család
tagok kötelességeiről, a család és iskola közös munkájáról. A következő években a gyermek fej
lődési fokának megfelelően tárgyalják a társadalmi kapcsolatokat, a termelést. A VIII. osztály
ban már az alkotmány és a jog egyes kérdéseit is tanítják.” A második változat: „I. oszt. — 
család; II. oszt. — egyének, foglalkozások; III. oszt. — termelési ágak; IV. oszt. — közösségi 
élet, termelés; V. oszt. — nemzeti élet, termelés; VI. oszt. — nemzeti élet, termelés; VII. oszt. — 
a társadalmi jelenségek tényezői; VIII. oszt. — az állampolgárok jogai és kötelességei.63

A középiskolában a tantárgy közgazdaságtanná és szociológiává szélesedne.
A tervek világosan mutatják, hogy az elképzelt tárgy nem színtiszta etika, 

bár számos erkölcsi vonatkozása is van. A Társadalmi ismeretek keretében 
gazdasági, politikai, jogi, világnézeti és erkölcsi ismereteket akartak a tanulóknak 
nyújtani. Ebből a szempontból erősen emlékeztet elődjére, a francia polgári 
erény- és kötelességtanra. A közölt tematikában pedig látszik a korabeli francia 
laikus etikaoktatás tananyagának hatása.

61 Halász Arnold: Kapitalista és kommunista iskola. Néptanítók Lapja, 1919. ápr. 24.
62 A kommunizmus etikája. Néptanítók Lapja, 1919. máj. 15.
63 Kelen Jolán: A szocialista tanítómozgalom Magyarországon. Bp. 1958. Függelék.
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Mindamellett u szakbizottság komolyan törekedett arra, hogy új, szocialista 
szemléletű tantárgyat alkosson, marxista világnézetet nyújtson a tanulóknak, 
meggyökereztesse a szocialista kollektivizmus és humanizmus eszméit, új viszonyt 
alakítson ki a minden értéket létrehozó emberi munkához. S bár teljesen helyt
álló az a megállapítás, hogy a „tantárgy szemléletében polgári szociológiai 
nézetek elegyedtek marxista nézetekkel”64 — az új tárgy fő célkitűzése mégiscsak 
az volt, hogy a proletariátus erkölcsének alapelveit hirdesse a Tanácsköztársaság 
iskoláiban. Mint ilyen, az első pozitív kísérlet hazánkban egy teljesen világi 
szemléletű erkölcstan bevezetésére.

Ez az erkölcstan azonban már túllép a „laikus” terminológiával jelölt etika 
keretein, elfoglalja annak helyét, lényegében pontot tesz a laikus etika történe
tére. Ennek az az oka, hogy a laikus erkölcstan bevezetésére irányuló óhaj 
polgári demokratikus igény. Legfejlettebb változata, a polgári erény- és köteles
ségtan sem lépi túl a kapitalizmus kereteit, ellenkezőleg, az a célja, hogy a fel
építményt a polgári társadalmi-gazdasági alaphoz igazítsa. Mint ilyen, a Tanács- 
köztársaság megalakulása előtt igen pozitiven értékelhető. Komoly szerepe volt 
az értelmiség, különösen a pedagógusok tömegeinek mozgósításában, s mivel 
a szülőket is érintette, állíthatjuk, hogy a lakosság széles rétegeit állásfoglalásra 
kényszerítette.

A szocialista társadalomnak azonban olyan erkölcstanra van szüksége, mely 
az új társadalom fejlődését serkenti a közvélemény alkotó átformálásával, s így 
aktívan visszahat a szocialista alap fejlődésére. A Tanácsköztársaságnak ez az 
igénye teljesen új volt. Teljesítéséhez túl kellett lépni a kinyilatkoztatott etikától 
leválasztott „emberi erkölcstanon”, a „független etikán” és az új alaptól függő, 
azt segítő erkölcsi rendszert kellett kidolgozni. A Tanácsköztársaság hatalmas 
érdeme, hogy a rendelkezésére álló igen rövid idő alatt ezt megkísérelte. Törté
nelmi igazságtalanság lenne hibájául felróni, hogy próbálkozása nem egyértelmű, 
hogy pedagógiai és ideológiai szempontból egyaránt bírálható.

Mindaz, ami ezután a laikus etikával kapcsolatosan történik, annak utótörté
neteként kezelhető. Az ellenforradalmi rendszer kultúrpolitikája határozottan 
elutasítja a laikus erkölcsoktatás szükségességének igényét. Ebben az időszakban 
a legkisebb remény sem lehetett arra, hogy az állami iskolaügy, a vallás- és 
erkölcsoktatás kérdései békés úton megnyugtatóan elintéződjenek.

A laikus erkölcstanra vonatkozó nézetek szórványosan, magánvéleményként 
bukkantak fel a bölcseleti etikában. Különösen figyelemreméltó ebből a szem
pontból VÁMBÉRY Rusztem munkássága. Jelen dolgozatomnak azonban nem 
célja az egyes, elszigetelt vélemények ismertetése, elemzése. Emellett az említett 
nézetek nincsenek kapcsolatban az iskolai erkölcsoktatás problémáival, s így 
kívül esnek vizsgálódásom körén.

A Horthy-korszakban a morális követelések előtérbe helyezése, egy etikai 
célokért indított tömegmozgalom egyet jelentett volna teljes feladásukkal. 
E téren változást csak a társadalmi rend megdöntése után lehetett remélni. 
Ezért a kommunista párt a fasiszta rendszer elleni politikai harc elsődlegességét 
hirdeti, és a közoktatás átszervezésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az 
antiklerikális propagandát ezen harc részének tekinti.

A laikus etika szükségességét Árpás Ferenc veti fel ismét 1945. november 
1-én a Köznevelésben ,, Valláserkölcs és természetes etika" című cikkében. A szerző 
nem szocialista etikát kíván, csupán egy természetes, felekezetenkívüli erkölcs

64 К öté: i. m. 28.
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tant. Világszemlélete korántsem marxista, az erkölcstanítástól várja a társa
dalom életének jobbra fordulását, a „minden politikai rendszert gerinctelenül” 
kiszolgáló magyar nép jellemének megváltoztatását. így érdekes módon, a meg
változott történelmi helyzetet teljesen figyelmen kívül hagyva, egy évszázados 
követelést elevenít fel. „Bizony, mondhatatlanul nagy kár, valóságos nemzeti 
szerencsétlenség, hogy nálunk a vallástól független, ún. természetes etikának 
nincsen még csak egy tankönyve sem, nincsen óraszáma elemi és középfokú 
oktatásunkban, nincsen katedrája egyetemeinken és nincsen temploma és lelki
gyakorlatháza városainkban és falvainkban !”65

Míg a hatalomért folyó harc nem dőlt el, az új társadalmi alap nem jött létre, 
a kérdés felvetése: egy új szocialista etika szempontjából tanulságosan korai lett 
volna; egy semleges, polgári alapokon nyugvó etika szempontjából pedig elké
sett. Ezért maradt visszhang nélkül.

A proletárdiktatúra fokozatosan valósította meg a szervesen összefüggő 
követeléssort: az iskolaügy államosítását, a fakultatív hitoktatás bevezetését, 
egy minőségileg új alapokon álló szocialista etika kidolgozásának elkezdését.

Az iskolák államosítását a XXXI11/1948. t. c. rendeli el.66 A vallásoktatás 
kötelező jellegének megszűntetését az 1949. évi 5. sz. törvényerejű rendelet 
mondja ki, mely szerint: „A Magyar Népköztársaság Alkotmányának 54. §-ában 
foglalt, az állam és az egyház különválasztására vonatkozó rendelkezésnek meg
felelően a vallásoktatás az iskolákban nem kötelező.67

Ezzel megteremtődtek az alapvető feltételek egy világi, de nem egyszerűen 
általános emberi alapú, hanem a marxizmus elvein nyugvó etikai rendszer 
kidolgozásához.

65 Árpás Ferenc: Valláserkölcs és természetes etika. Köznevelés, 1945. nov. 1.
66 Magyar Törvénytár. Bp. 1948. 201.
67 Törvények és törvényerejű rendeletek 1949. I. kötet Bp. 1950. 102.
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VARSÁNYI PÉTER

N E V E L É S Ü G Y  A T A N Á C S K Ö Z T Á R S A S Á G  I D E J É N  
HŰD MEZŐ V ÁS Á RH E LY E N

Hódmezővásárhelyre 1919. március 22-én érkezett meg a proletár hatalom- 
átvétel híre.1 Még aznap közös gyűlést tartott a Munkástanács, a Nemzetőrség, 
a Katonatanács, és megalakították a városi direktóriumot. A közművelődési 
politikai megbízott Me d g y e s i  János lett.1 2

Az iskolák átszervezése

A Vásárhelyi Vörös Újság április 13-án felhívással fordult a város pedagó
gusaihoz: „Tanító Elvtársak ! Reátok hárul a súlyos feladat, hogy a jövő nemze
déket az imperialista álmok s a hatalmas gazdagok érdekköréből kiragadjátok. 
Tiétek a kötelesség, hogy a népet s a zsenge gyermeki elméket beoltsátok azon 
eszmékkel, amiket a szocializmus magasztos tanításai hirdetnek !” Ahhoz, hogy 
e feladatnak eleget tudjanak tenni a pedagógusok, önművelésre, továbbképzésre 
van szükség. Ezt ajánlja a Vörös Újság is: „Részt kell vennetek a pártiskola 
előadásain. Hallgassatok, figyeljetek, olvassatok s azután ti is beszéljetek és 
tanítsatok !”

Az őszirózsás forradalomban a pedagógusok megízlelték a szabad vélemény- 
nyilvánítás érzését. A proletárforradalom győzelme után a szocializmusba, 
kommunizmusba vetett hitük, reményük elemi erővel tört felszínre. K e m é n y  
Simon vásárhelyi igazgató-tanító az új fogalom, a kommunizmus szavát ízlelgeti: 
„Hiszen a kommunizmus nem egyéb — írja a Vörös újság április 10. számában — 
és soha sem volt is egyéb, csak a szociális elveknek a gyakorlatba való átülte
tése .. . Talán azt mondhat nők, hogy a szocializmus elméleti kommunizmus 
— a kommunizmus pedig gyakorlati szocializmus.”3 K e m é n y  Simon érezte, 
hogy a pedagógusok helyzete alapvetően megváltozott 1919. március 21-e óta. 
A Fegyelem című cikkében4 — a tévesen osztálynak minősített pedagógusokról 
írva — megállapítja: „valójában addig is proletárok voltak, azzal súlyosbítva, 
hogy nekik még csak panaszkodniuk sem volt szabad.” Meggyőződése, hogy a 
nevelők az új állam hasznos tagjaivá válnak, „mert tudásuk képessé teszi őket 
az új eszmék befogadására, átértésére és terjesztésére. Csak három dolgot kell 
még megtanulniok: fegyelmet, fegyelmet, fegyelmet.”

1 A tanulmány első része (Nevelésügy a köztársasági mozgalom és az 1918-as polgári demokra
tikus forradalom idején Hódmezővásárhelyen) megjelent a Vásárhelyi Tanulmányok című kiad
ványban (Hódmezővásárhely, 1970).

2 Medgyesi János 1870-ben Hódmezővásárhelyen született, gyógypedagógiai tanár. 1918-ban 
a Munkás Újság szerkesztője, a Munkások Gyermekbarát Egyesületének titkára.

3 Veritas (Kemény Simon): Mumus című cikke.
4 Vásárhelyi Vörös Újság, 1919. április 20.
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Hódmezővásárhely pedagógusai minden kétséget kizáró egyetértést tanúsí
tottak abban a kérdésben, hogy a Tanácsköztársaság lehetőséget nyújt a nép 
általános műveltségének emelésére. 1919-ben még csupán az alapok lerakásáról, 
a fehér foltok eltüntetéséről beszélhetünk.5 Ezért hangzott szinte prófétai ihletés
sel a program: „kultúrát és műveltséget akarunk teremteni ebben a szegény, 
szomorú és sötét országban, amelyet a burzsoá odáig engedett fejlődni, hogy 
még mindig tekintélyes számban vannak, akik nem ismerik az emberi műveltség 
alfáját: a betűvetést.”6

Az idézett cikkek által nyert képet egészíti ki az a beadvány, amelyet Med
gyesi János készített 1919 áprilisában a direktórium számára.7 „Világgá hang
zott a jelszó: Tanácsköztársaság legféltettebb kincse a gyermek — kezdi fejte
getéseit Medgyesi —. A drága kincs megőrzése s a tanácsköztársaság javára való 
fordítása a tanítóság kezében van.” Medgyesi szerint az „átalakulási időben” 
mindennél nagyobb gondot kell fordítani a nevelők kiválasztására, különösen 
politikai szempontból. (A mérce: „akik a tanácsköztársasági államforma hívei, 
vagy legalább is nem ellenzői.”) A kinevezésnél nem lehet elég ébernek lenni: 
„A tanítói magatartások szigoréi vizsgálata és elbírálása a forradalmi napokban 
az intézők kettős kötelessége, mert a jövő generatió helytelen irányú támogatása 
nemcsak a jelen, de főként a jövő korban is veszélyezteti a tanácsköztársasági 
államforma megszilárdulását.” A vizsgálatnak nem csupán jelenlegi magatartá
sukra kell kiterjednie, „hanem mindenkor figyelembe veendő, milyen szerepet 
töltöttek be a régi rendszer proletár kínzó korában”. Az egységes nevelés csak 
megfelelő politikai beállítottságú tanítókkal valósítható meg, de ennek van egy 
másik feltétele, amit Vásárhelyen a köztársaság pártiak 1911-ben oly hevesen 
és kitartóan követeltek: az egyházi iskolák megszüntetése, a kötelező vallás- 
oktatás felszámolása, az állam és egyház teljes szétválasztása.

A polgári demokratikus Közoktatásügyi Minisztérium vezetője, K u n f i  Zsigmond 1919. 
március 4-én bocsátotta ki 1746. ein. sz. rendeletét, amely szerint: „az állami és községi tanin
tézetekben sem az iskola felügyelő hatósága, sem igazgatója, vagy tanítója, sem pedig hitoktatója 
nem kötelezheti a tanulót az órarend keretében megállapított hit- és erkölcstani órákon kívül 
eső vallásgyakorlatban való megjelenésre . . . Hasonlóképpen nem kötelezhetik, nem utasíthat
ják, sem nem figyelmeztethetik mindezekre a tantestületet, de annak egyik tagját sem.”8

Ezt a rendelkezést a pedagógusok jelentős része örömmel fogadta, hisz több
ségük — különösen a külterületi tanítók — a hitoktatást tehernek érezték. 
A hódmezővásárhelyi református presbitérium jegyzőkönyve erre vonatkozóan 
érdekes adatot szolgáltat. 1918 szeptemberében az iskolaszék elnöke jelentette, 
hogy az állami, sőt a református tanerők egy részének vonakodása miatt csak 
nehezen tudta a hitoktatás ügyét elintézni. A presbitérium „sajnálatát fejezi ki 
ama vonakodás miatt, mellyel nemcsak állami, de felekezeti tanítóink közül is 
néhányan a megbízatást elutasították”. Ezért kérni fogják a minisztert, „hogy 
a református vallású állami tanítók a református hittan tanítására legalább 
saját osztályukban köteleztessenek”.9

5 Hódmezővásárhely az írástudatlanság és beiskolázatlanság terén egyaránt a második a 
statisztikában még 1930-ban is. Lásd: Földes Ferenc Válogatott művei. Bp. 1957. 161—162.

6 A kultúra. Vásárhelyi Vörös Újság, 1919. április 19.
7 Városi Levéltár III. 50. /1919 és 57/1920. sz.
8 Hivatalos Közlöny, 1919. márdius 13.
9 Református presbitérium jegyzőkönyve, Hódmezővásárhely 356/1914— 1919. sz.

146



1918—19-ben a magyar közigazgatású területen öt és félezer elemi iskola működött. Ennek 
mintegy 14%-a állami, 11%-a községi, társulati, magán stb., a többi, tehát hozzávetőlegesen 
75%-a a felekezetek kezén volt.10 Amit Hódmezővásárhelyen és országszerte a Köztársasági 
Párt11 értelmiségi tagjai követeltek — az iskolák államosítását — a Tanácsköztársaság váltotta 
valóra.

Az 1919. március 29-én kiadott XXIV. sz. rendelet kimondja: „A Forradalmi Kormányzó- 
tanács az összes iskolák haladéktalan államosítását rendeli el. Az eddig nem állami iskolák oktató- 
személyzetét továbbra is alkalmazza közoktatásban vagy rokon tevékenységben.” Ezzel az intéz
kedéssel megteremtették a közoktatásügy további mélyreható reformjának, a szocialista köz
nevelési rendszer bevezetésének alapját, feltételét. „A vallás ezekután magánügy lévén, mindenki 
szabadon gyakorolhatja azt, és e célra szabadon szervezkedhetik.” Továbbá: ,,. . . a hitoktatást 
az összes iskolákban megszünteti. Az iskola helyiségét azonban a rendes tanításra nem szolgáló 
időben magánjellegű hitoktatás számára nyitva tartja.”12

A proletárdiktatúra vásárhelyi szervei nem halogatták a vallásoktatás meg
szüntetéséi, az iskolák államosítását célzó intézkedések megtételét. Mindennek 
értelmi szerzője és kivitelezője Medgyesi János volt, aki városszerte ismert volt 
harcos ateizmusáról, antiklerikalizmusáról. 1900-ban éppen ezért kényszerült 
kiválni a református tanítóegyesületből, s távozni Budapestre. 1919. március 
22-e után meggyőződése mellé politikai hatalmat is kapott, ami lehetővé tette 
korábbi elképzeléseinek valóra váltását.

A Tanácsköztársaság kikiáltása után Medgyesi János elrendelte az iskolai 
vallásoktatás szüneteltetését. Az 1921-ben készült református esperesi jelentés 
a következőképp foglalja össze a proletárhatalom és a református egyház viszo
nyát Hódmezővásárhelyen: direktóriumi vagy kultúrmegbízotti intézkedések 
folytán 1—3 heti időtartam alatt a vallástanítás szünetelt, bár a templomban 
tartott vallásórákra maguk a tanítók vezették fel a növendékeket. A vallás és 
a lelkészi állás ellen való izgatás céljából népgyűlést is tartottak, de „egyházi 
pénztárhoz seholsem nyúltak, a liquidálás még csak ezután jött volna, ha lett 
volna rá idejük”. Vásárhelyi lelkészt vagy egyházi tisztviselőt „a kommunizmus 
alatt viselkedésükből kifolyólag” felelősségre nem vontak, nem ítéltek el. Nem 
hallgatja el az esperes azt a tényt sem, hogy a tanítók jelentős része csatlakozott 
az új rendszerhez. „Sajnos — írja — ez azt bizonyítja, hogy lelkök már nem volt 
az egyházé, . . .  éppen egyházmegyei közgyűlésünk elsőrendű feladatának véli, 
hogy tanítóink lelkét az egyházhoz kössük...”13

A korábbi református hitoktató lelkészek 1919. április 5-én értekezletet tar
tottak a városban, megelégedéssel nyugtázták, hogy a református főgimnázium 
hitoktatói az eddig tanított növendékekkel továbbra is foglalkoznak, s a kör
zetükben lakó, eddig tanítók által oktatott tanulókat felosztják maguk között. 
Mivel Medgyesi — a Forradalmi Kormányzótanács idézett rendeletével ellen
tétben — megtiltotta az iskolai épületek igénybevételét hitoktatás céljára, a 
lelkészek az egyház tanácstermét, valamint a templomot használták e célra. 
Az egyház nem volt hajlandó belenyugodni a történtekbe. Éppen ezért „java-

10Ravasz János— Felkeli László —Bellér Béla—Simon Gyula: A magyar nevelés története a 
feudalizmus és a kapitalizmus korában. Bp. 1960. 151.

11 Az 1912-ben Hódmezővásárhelyen alakult Országos Köztársasági Pártra vonatkozóan 
lásd: Bonis György: Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom (Értekezések 
a történeti tudományok köréből) Űj sorozat, 26. szám. Bp. 1962.

12 A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája (Válogatott rendeletek, dokumentumok, 
cikkek). Szerk.: Petrák Katalin és Milei György. Bp. 1959. 302—303.

13 A Békés-Bánáti Beformátus Egyházmegye köz- és bírósági gyűlésének és lelkészértekezleté
nek jegyzőkönyve (nyomtatásban a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium irattátá- 
ban). 1921—22. 16—21.
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solja az értekezlet, hogy a hitoktatók a presbitérium buzgó tagjaival látogassák 
meg azokat a szülőket, akik esetleg nem küldenék el a hitoktatási órákra gyer
mekeiket, és látogatásaik alkalmával beszéljenek lelkűkre az illetőknek”. A pres
bitérium a javaslatot elfogadta, sőt a szülők meglátogatását a presbiterek köte
lességévé tette.14

Medgyesi János azonnal felismerte, hogy a lelkészek szervezkedése veszélyez
teti a Tanácsköztársaság intézkedéseit, ezért elrendelte a vallásoktatás teljes 
megszüntetését. Rendelkezését a Vásárhelyi Vörös Újság 1919. április 24-i száma 
közölte: ,,107—1919. közm. sz. tanügyi hirdetmény. Tekintettel arra, hogy az 
iskolák falain belül folyó hitoktatást a hitoktatók némelyike arra használta fel, 
hogy a növendékeket vallási érzelmeik tekintetében zaklatták, elrendelem, hogy 
a Hódmezővásárhely területén levő összes iskolákból a hitoktatás kirekesztessék. 
Tanítók hitoktatást nem végezhetnek, hitoktatók az iskolákat ily értelemben 
igénybe nem vehetik .. . Medgyesi János közm. polit, megbízott.”15 A rendelet 
fogadtatására világítanak rá a főgimnázium jegyzőkönyvei. 1919. április 26-ra 
D. Nagy Sándor igazgató rendkívüli ülésre hívta a tanári kart. A megjelent 
tanároknak az igazgató bejelentette, hogy a közművelődési tanács elrendelte 
a hittan tanításának megszüntetését, ezért szükségessé válik a jelenlegi tanóra
rend megváltoztatása. „Miután a hittan tanítását megszüntető rendelet meg
jelenését elnök napról-napra várta, előre felkérte TÖLCSÉR Y István főgimnáziumi 
tanár urat, hogy a tanórarenden a szükséges változtatásokat tegye meg. Az új 
órarendet nevezett tanár úr elkészítette s elnök a tanári kar elé terjeszti.”16

Az 1919. március 22-én megalakult hódmezővásárhelyi városi direktórium 
18/1919. D. sz. rendeletében felhívta a főgimnáziumi tantestület figyelmét, 
hogy „a szocialisták és a munkáskormányzati rendszer becsmérlésétől, annak 
bírálatától a legszigorúbban tartózkodjanak”. A tanári kar válasza lényegesen 
több volt, mint fegyelmezett tudomásulvétel. Az 1919. március 25-én készült 
tanárkari jegyzőkönyv tanúsága szerint a tanárok megfogadták, hogy „a maguk 
részéről Hódmezővásárhely thj f. város Direktóriumát honmentő és egészen új, 
igazságos berendezésű világrendszert megalapító munkájában a legnagyobb 
készséggel támogatják s így annak rendeletéit a maga hatáskörében mindenkor 
a legpontosabban végrehajtják. Mint az általános emberi művelődés szerény 
munkásai, eddig is az egyenlőség, testvériség és szabadság érdekében dolgozott 
tanári karunk és így őszintén kívánja, hogy városunk Direktóriumának lelkes, 
nehéz munkáját minden téren a legteljesebb siker koronázza”.17

Ha figyelembe vesszük, hogy a főgimnázium református egyházi intézmény 
volt és 1919-es tantestületében egyetlen szocialista pedagógus sem működött, 
akkor mindennél világosabban bizonyítja e néhány sor: milyen általános lelke
sedés fogadta a proletárdiktatúra kikiáltását országszerte, így Vásárhelyen is. 
Az idézet egyben arra is bizonyíték, hogy az egyszerű emberek óriási reményeket 
tápláltak a Tanácsköztársaság honmentő munkája iránt.

14 Református egyházmegyei levéltár, Szentes 294/1919. sz.
15 E lépés megtételének — az említett leik észgyűlésen kívül — egyéb előzményei is voltak. 

Érdemes ezeket is megemlíteni, mert jól világítják meg Medgyesi János arculatát. 1919 áprilisá
ban D. Nagy Sándor kísérletet tett — néhány presbiter-tanító közreműködésével — a református 
egyháznak a forradalom követelményeihez történő igazítására, de Medgyesi János elejét vette 
ennek azzal a fenyegetéssel, hogy az akcióban résztvevő pedagógusokat lecsukatja, és „vas
munkásokkal fogja megvizsgáltatni a tanítók és tanárok ügyét”. (Kiss Károly tanító közlése, 
valamint Városi Levéltár III. 61/1920. sz.).

16 Ref. Főgimnázium tanárkari jegyzőkönvve, BethlenGáborGimnázium irattára 191/1918—19.
16 Ua. 180/1918—19.
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Л város közművelődési tanácsa 54/1919. sz. alatt elrendelte május 1-ének 
megünneplését, s a munkáshimnusz megtanítását. A tanári kar ezt tudomásul 
veszi, készségesen eleget tesz , , . . .  a közművelődési tanács vezetője [Medgyesi 
János] elnök igazgatóval szóbelileg közölt azon intézkedésnek is, hogy május
1. napjának a jelentősége az egyes osztályok értelmi fokának megfelelően minden 
osztályban fejt ('gélt essék”. E feladat megoldását az osztályfőnökökre bízták, 
időpontul április 30-a délelőtt 12—1-ig tartandó tanítási órát tűzték ki. Ivánka 
Zoltán ének- és zenetanár írásbeli jelentésben számolt he, hogy a munkáshim
nuszt a növendékeknek megtanította.18 Pánczél Ferenc ügyvéd — akkor IV. 
osztályos tanuló — a május l-én történtekre így emlékezik vissza: „1919. május 
hó l-én, a város első szabad munka ünnepén a gimnázium tanulói, kivétel nélkül 
felvonultak a Vásártérről a Kossuth térig. E felvonulásnak mi is, iskolai bizal
miak, rendezői voltunk.”

1919 márciusának utolsó napjaiban a városi ifjúsági szervezet egyik küldötte 
jelent meg a főgimnáziumban, biztatva az ifjúságot „Magyarország területi 
épségének megvédésére, mire az ifjúság felbuzdulva osztályonkint két bizalmit 
választott meg, s a magasabb osztálybeli tanulók elhatározták, hogy ha a hazá
nak szüksége lesz reájuk, katonának is bevonulnak.”19

★

A diákbizottságok nemcsak területvédő céllal jöttek létre, hanem a proletár- 
diktatúra nagyon is fontos szerepet szánt ennek az önkormányzati szervnek 
(pl. foglalkozzanak diákszociális kérdésekkel, lépjenek fel az ellenforradalmár 
pedagógusok tevékenysége ellen, buzdítsanak jobb tanulásra, az iskolai fegyelem 
megszilárdítására). Sokhelyütt azonban hatáskörüket túllépve, beleszóltak a 
pedagógusok belső ügyeibe, ezzel rontották a pedagógusok és diákok közötti 
viszonyt; önkényesen változtatni akartak a tanterveken stb. Ez indokolta a 
Közoktatásügyi Népbiztosság lépését, amikor is — 1919. július 9-én — fel
oszlatta a diákbizottságokat. Mint Székely István későbbi tanúvallomásából 
kivehetjük, a vásárhelyi főgimnáziumban is megalakult ez a bizottság, tevékeny
sége azonban nem lehetett — az idő rövidsége miatt — annyira szélsőséges, 
hogy azzal kiválthatta volna az iskola vezetőségének ellenszenvét.

A diákbizottság ténykedéséről így számolnak be egykori tagjai:
„Л 16 fős bizottság a diáktanács címét viselte. Megalakulása a tanácskormány kiküldöttjének 

vezetésével, osztályonkénti delegálás alapján jött létre. Legjelentősebb ténykedésünk a gimná
zium kebelében a vörös hadsereg egy századának megszervezése volt. A század megalakult, de 
kiképzésének folyamatában történt román megszállás miatt feloszlattak bennünket”. (S z a t h - 
mári János)

„A gimnázium 8 osztályának tanulói osztályonként 2—2 bizalmit választottak. Az így meg
alakított bizottságnak az igazgató, illetve a tanári kar mellett bizonyos — emlékezetem szerint — 
elég kismérvű véleményezési s javaslati joga és kötelessége volt, általában és az egyes tanulók 
tanulmányi, segélyezési ügyében, továbbá az iskolai rend és fegyelem biztosításánál és ünnepsé
gek rendezésénél.” (P á n c z é l  Ferenc).

A diáktanács munkáját, s egyben a főgimnázium tanulóifjúságát négytagú 
direktórium irányította. E direktórium elnökévé Székely Istvánt választották. 
További direktóriumi tagok: Dékány Dezső, László Ida, jegyző: Pista Mária.

18 Ua. 189/1918—19.
19 Székely István tanúvallomása Banga Sámuel fegyelmi tárgyalásán. Ref. egyházmegyei 

levéltár, Szentes, Bir. 8. 1920. V.
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1919. április 1-én az iskolai direktórium beadvánnyal fordult az igazgatóhoz, 
amelyben 37 tanuló bejelenti, „hogy a magyar proletárállam védelmére Diák 
Szabad Csapatba tömörült, s összeegyeztetve az iskolai feladatok elvégzésével, 
magát heti 2 gyakorló órán katonailag kiképeztetni óhajtja. Parancsnokuk 
Banga Sámuel főgimnáziumi tornatanár, volt százados úr. A Diák Szabad 
Csapat tagjai pedig intézetünknek mindazon növendékei, akik a beadványt 
aláírták”. À tanári kar még aznap rendkívüli gyűlésen foglalkozott a kérdéssel, 
s leszögezték: „a tanuló ifjúság mozgalmát nem pártolhatja, bármennyire helye
sel is egyébként minden hazafias akciót”. Ennek okaira is fény derül: a tanulók 
nagyrészt szülői beleegyezés nélkül, vagy annak ellenére léptek a csapatba, 
másrészt (s ez tipikusan „tanáros” érvelés) „az ember tanuló és katona egyszerre 
nem lehet”. A Szabad Csapat szervezői formai hibát is vétettek: egységüket a 
tanári kar beleegyezése nélkül hozták létre, s erről — megkerülésükkel — a 
városi direktóriumot is értesítették.20 A tanárok helytelenítették magát az el
nevezést is, ugyanis viselői „irreguláris minőségük következtében könnyen 
életükkel fizethetnek akkor, midőn városunk megszállása a közelben levő ellenség 
által bármely pillanatban bekövetkezhetik”.21 A 37 tanuló két képviselőjét 
a tanári kar elé idézték, és ismertették fenntartásaikat. Ahhoz hozzájárultak, 
hogy heti két órás kiképzést tartsanak, de vegyék fontolóra szándékukat, s 
elhatározásukról a tanári kart mielőbb értesítsék.

Április 2-ra a tantestület mind a 37 tanulót berendelte, s a következőket 
közölték velük:

1. „az ifjúságnak múlt gyűlésen megjelent képviselői nem az érdekeltek, 
hanem túlságosan is egoista törekvések képviselői voltak;

2. az ifjúság összessége nem volt tisztában a mozgalom lényegével, főleg 
következményeivel ;

3. az ifjúság nem annyira lelkesedésből, mint inkább iskolai teendőik elhanya
golása s olcsó bizonyítvány elnyerése végett óhajtaná a katonai kiképzést.”

A következményt az április 2-i rendkívüli gyűlés jegyzőkönyve rögzíti: „Öröm
mel veszi tehát tanári kar tudomásul az ifjúság azon elhatározását, hogy . . . 
békés és hasznos foglalkozásukban: a tanulásnak óhajtanak kizárólag élni, s 
pályájukat a katonai szolgálattal majd akkor cserélik fel, ha annak az ideje 
tényleg elérkezik.”22

Az alkalom nem váratott magára. Az intervenciósokkal élethalálharcot vívó 
tanácshatalom nem nélkülözhette a fegyverforgatásra alkalmas diákok erejét 
sem. Április 2-án a Közoktatásügyi Népbiztosság rendeletet adott ki (4. K. N.), 
hogy a Vörös Hadseregbe lépő tanulóknak azonnal ki kell állítani az év végi, 
VIII. osztályos esetében az érettségi bizonyítványt.

Április 9-én és 11-én a gimnáziumi tanárkar rendkívüli ülésen foglalkozott 
azok ügyével, akik a fenti rendelettel élni óhajtottak. Idézzük a korabeli jegyző
könyv sorait: „Miután Ehling János, Szatmári Ferenc, Szász Béla VIII. o., 
továbbá Molnár Imre, Schvarcz László VII. o. és Szerdahelyi Ede V. o. tanulók 
minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a vörös hadseregbe beléptek, az elnök 
indítványozza, hogy nevezett növendékeink számára a tanév végi, ill. érettségi 
bizonyítványt adja ki a tanári kar.”23

20 Ezt a diákok azért tették, mert a nemzetőrségtől „oktató mestert kértek”.
21 Ref. főgimnázium tanárkari jegyzőkönyve 182/1918— 19.
22 Ua. 183/1918— 19.
23 Ua. 184—185/1918— 19.
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A fiatul vöröskatonákra így emlékezett vissza E c s é d i  János, (aki azonos Éhling Jánossal, s 
nyugalmazott főorvos Bélapátfalván):

„1919. április elején plakátok jelentek meg szerte az országban, Vásárhelyen is: Be a vörös 
hadseregbe! — Fegyverbe! Fegyverbe! stb. Külön felhívással fordultak a vásárhelyi egyetemi 
és középiskolai ifjúsághoz.” E felhívásra jelentkeztek a vásárhelyi gimnazisták április 9-én. 
„Először a toborzó irodában dolgoztunk, amelynek vezetője B a jk a y  Lajos, egykori vásárhelyi 
gimnazista volt.” Innen a három nyolcadikost Felsődabasra vitték kiképzésre, néhány hét 
múlva a 31. gyalogezred 3. zászlóaljával elindullak Kassára. „Kassáról még akkor éjjel a frontra 
vezényeltek bennünket. A Hernád völgyében nyomultunk előre, ahol már cseh ágyúk és fegy
verek zaja fogadott bennünket. . .  4 óra múlva elértük a csehek lövészárkait, de azok akkorára 
minden felszerelésüket hátrahagyva elmenekültek. Egy nap és egy éjjelen át üldöztük a cseheket 
Prakfalva és Gölniczbánya irányában.” Itt érte őket a parancs: vonuljanak vissza Kassára.

„Kassáról azután a román frontra lettünk irányítva, mégpedig Szolnokra. Szolnokról, ahol a 
front húzódott, Karcag—Kisújszállás felé meneteltünk kisebb csatározások, lövöldözések között. 
Kisújszálláson ismét parancs érkezett: vissza kell vonulni, és mindenki, ahogy tud, menjen 
Budapestre”. A visszavonuló gimnazisták Szajol mellett még ízelítőt kaptak a román ágyuk és 
gépfegyverek tüzéből, négy nap múlva a budapesti Hernád utcai iskolában adták meg magukat. 
É h l in g  János — korábban szerzett lábsérülése miatt — a tápiósülyi fogolytáborból a budapesti 
Zita hadikórházba került, két társa még hat hónapig sínylődött hadifogságban. É h l in g  János 
további útja: sikeres szökés a kórházból, bujkálás az erdélyi Perjámoson, a szülőfaluban, s egy 
év múlva érettségi a vásárhelyi főgimnáziumban.

Mint láttuk, a hódmezővásárhelyi református főgimnázium kivette részét 
1919 márciusának—áprilisának küzdelmeiből, a proletárdiktatúra intézkedései
nek végrehajtásából. A tanári kar elsősorban lojalitásával, a diákság fiatalos 
lendületével tűnt ki. Éppen ezért nem találjuk megalapozottnak Medgyesi 
János véleményét a főgimnáziumról: szerinte ugyanis Hódmezővásárhelyen 
,,az ellenforradalmi bűn főfészke” ez az intézet. Nem tartjuk feltétlenül indokolt
nak az igazgató mellé hivatalos meghatalmazottként „proletár bizalmi” kikül
dését. Vitába kell szállítunk Medgyesi azon tervével is, amelynek értelmében az 
államosítás után el kell bocsátani D. Nagy Sándor igazgatót, Muzsi János, 
Banga Sámuel, Demeter István, Ivánka Zoltán gimnáziumi tanárokat.

A tanítók szakszervezeti mozgalma
1918 elejére nyilvánvaló lett, hogy a Monarchia a háborút nem nyerheti meg. 

A nevelők körében egyre inkább tért hódított az a felfogás, hogy a közoktatás 
mélyreható reformja, a pedagógusok helyzetének javítása már elodázhatatlan. 
1918 májusában levél érkezett Miskolcról a hódmezővásárhelyi főgimnázium 
tanári karához a Miskolci Nevelő Munkások Szövetségétől.24 A mérhetetlen 
nélkülözés (ahogy ők írták: „elviselhetetlen nyomorúságunk”) késztette a mis
kolci nevelőket a szövetség megteremtésére. Programjuk: „Hármat akarunk ! 
Enni, hogy dolgozhassunk; öltözködni, hogy taníthassunk; tömörülni, hogy sor
sunk intézésében részünk legyen.” A „tömörülés” fogalmát bővebben is meg
világítják: „Eddig szétforgácsolt és kizsákmányolt erőinket összegezzük, hogy 
az egység hatalmát és öntudatát . . .  politikai tényezőként érvényesítsük a 
magyar nemzeti kultúra jövője érdekében.”

Ezután következik a felhívás érdemi része: felszólítják városaink és falvaink 
pedagógusait, egy héten belül szervezzék meg a maguk szövetségét, hogy június 
végére összehívhassák „Magyarország összes nevelő munkásainak kongresszu
sát.”

E szövetség megalakulására 1918 májusában Hódmezővásárhelyen nem kerül
hetett sor. Ahhoz előzményképp olyan jelentős társadalmi változásra volt

24 Bethlen Gábor Gimnázium irattára 287/1918. sz.
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szükség, mint az 1918. október 31-i polgári demokratikus forradalom. A város 
pedagógusai is felismerték, hogy szabadabb légkörben fejthetik ki erejüket. 
Tíz nap sem telt el a forradalom győzelme óta, s a vásárhelyi Magyar Nemzetőr
ben a főgimnázium igazgatója közölhette a város pedagógustársadalmával a 
miskolciak kezdeményezését.'25 Idézzük D. Nagy Sándor felhívását: „Felhívjuk 
a város nevelőit, hogy 10-én 11 órakor a városháza közgyűlési termében a Nevelő 
Munkások Hódmezővásárhelyi Szövetségének végleges megalakítása céljából 
értekezletre megjelenni szíveskedjenek.” D. Nagy Sándor valamennyi pedagógus 
részvételére számított, „mert csak így érhetjük el anyagi és erkölcsi érdekeink 
kellő védelmét, s tudunk elhelyezkedni az új Magyarországban.”26

A lap december 10-i számából megtudhatjuk, hogy „a közgyűlés nagy lelkese
déssel kimondta a Hódmezővásárhelyi Nevelőmunkások Szövetségének meg
alakulását.” Vezetősége: D. Nagy Sándor elnök, Vidonyi János alelnök, Kol- 
THAY Alajos titkár, Kemény Simon jegyző, Császár Péter pénztáros, MÓNUS 
János ügyvéd ügyész. A Szövetség tagjai elfogadták KÁROLYI Mihály program
ját. A tagságot (összesen 130-an voltak) öt szakosztályba osztották (középiskolai, 
polgári iskolai, népiskolai, óvónőképzői és óvónői szakosztály).

A Nevelőmunkások Szövetségének e szakosztályai közül elsőként a tanítóké 
rendezte sorait. A Magyar Nemzetőr 1919. február 7-i száma arról tudósít, hogy
1919. február 1-én 92 taggal megkezdte működését, az elnök KÁDÁR Lajos kül
területi helyettes igazgató, a jegyző Kiss Károly tanító lett.

A pedagógus-szervezkedés lendületét az is növelte, hogy a VKM miniszter 
217534. sz. rendeletével 1918. december 3-án felfüggesztette a tanítói egyesülést 
tiltó 132450/1910. VI. c. számú miniszteri rendeletet.

1918. november 25-én a budapesti tanítógyűlésen hangzott el a Szociáldemokrata Párt fel
szólítása a tanítóság országos szakszervezetének megalakítására. 1918. december 30-án a köz
gyűlés S o m o g y i Béla és G é m e s  Sándor személyében megválasztja a Magyarországi Tanítók Szak- 
szervezetének vezetőit, ettől számítjuk annak megalakulását is.27

A radikális és szocialista pedagógusok Hódmezővásárhelyen is örömmel 
üdvözölték az egységes szervezet létrejöttét, s hozzákezdtek a helyi csoport 
megalakításához. Fáradozásuk egy hónap alatt eredménnyel is járt. Február 
1-én zászlót bonthatott a Magyarországi Tanítók Szakszervezetének Hódmező
vásárhelyi Csoportja, amely a Szociáldemokrata Párt ideológiáját vallotta. A 
Magyar Nemzetőr mindezt így méltatja: „Az idők jelének tekintjük, hogy a 
magyar tanítóság jellegre való tekintet nélkül lelkesen siet a progresszív eszméket 
szimbolizáló vörös lobogó alá.”28 A tisztikar a következőkből tevődött össze: 
elnök Pista Zsigmond,29 a társelnök Deli Lajos, a titkár Szilvássy József.

25 Időközben megmozdultak a fővárosi nevelők is. 1918. szeptember 21-én érkezett a főgimná
ziumhoz a Nevelő Munkások Országos Szövetségének felhívása (483/1918. sz.). A Szövetség célja: 
„Magyarország területén a közös anyagi, társadalmi, erkölcsi és kultúrái érdekek” érvényre 
juttatása. Politikai célkitűzésük: „polgári jogaink szabad gyakorlatának biztosításával parla
menti képviselet” szerzése.

26 Magyar Nemzetőr, 1918. november 9.
27 Hivatalos Közlöny 1918. december 15; A szocialista tanítómozgalom Magyarországon 1900—

1920. Szerk.: Bihari Mór, Both Béla, K . Bartos Erzsébet, Kelen Jolán, Szilágyi Gyula. Bp. 1958. 
94.

28 Magyar Nemzetőr, 1919. február 4.
29 Pista  Zsigmond (1875—1939) tanító. Alsórákoson (Küküllő megye) született. A tanítóképzőt 

Nagyenyeden végezte el 1896-ban, akkor került Hódmezővásárhelyre. 1919. február 1-én a Vásár
helyen is megalakuló Tanítók Szakszervezetének elnöke. 1920-ban fegyelmi eljárás indult ellene, 
1923-ban В-listára került. 1938-ban református felekezeti tanítóként ment nyugdíjba.
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A bizalmiak között találjuk Ábrahám Gerőt, Baranyay Aladárt, Janáky 
Gyuláné Fodor Máriát.30 A Szakszervezetek összválasztmányába Pista Zsig- 
mondot és Ábrahám Gerőt küldték, a munkástanács tagjai Szilvássy József és 
Moldvay Sándor lettek.

A szakszervezet első feladatának taglétszáma növelését tekintette, hisz meg
alakulásakor alig voltak t izen. Február 8-án felhívással fordultak a város nevelő
testületeihez, lépjenek be soraikba. Hívó szavuk nem talált zárt fülekre, 15-én 
már 42-en vallották magukat szakszervezeti tagnak. Csupán a polgári fiúiskola 
konzervatív tanáraitól kaptak elutasító választ: „Neveltetésünk, múltunk, 
egész gondolkodásunk, világnézetünk nem engedte meg nekünk ennek a lépésnek 
megtételét. Elhatároztuk, hogy még várunk vele.”31 Gyökeres változás a tag
létszámban és összetételben csak a proletárdiktatúra győzelme után követke
zett be.

A Tanácsköztársaság kikiáltása után ugrásszerűen megnőtt a pedagógus 
szakszervezet tagjainak száma. Amíg március 21-e előtt alig érték el a negyven 
főt, április 10-e táján már 170—180-an voltak. Március 20-án feloszlott a Tanügyi 
Kamara, tagjai átléptek a szakszervezetbe. Ebben közrejátszott az is, hogy a 
tanácskormány néhány vitatható intézkedése (pl. vásárlás egyes boltokban csak 
a szakszervezeti igazolvány felmutatásával történhetett) szinte kényszerítette 
a szocialista szakszervezetbe az oda egyáltalán nem való elemeket. Medgyesi 
János maga is tisztán látta ezt a problémát: a tanítói szakszervezet bizalmi testü
leté meggyőződött arról — írta a direktóriumnak 1919 áprilisában — „hogy a 
tanítóságnak ilyen hirtelen frontváltozását nem a meggyőződés eredményezte, 
hanem vagy a kényszerhatás, vagy valamely más körülmény”. Sőt: „egy eset
leges ellenforradalomnak is kiinduló okai lehetnek” a tanítóság helyi szakszerve
zetében tapasztalható törekvések, irányzatok.32 A vezetőség a megoldást a 
konzervatív, vagy egyenesen reakciós tagjaik átnevelésében látta.

A proletárdiktatúra kikiáltása idején a szakszervezeti választmány két tagja: 
Szilvássy József és Baranyay Aladár Budapesten tartózkodtak. Amikor 
március 24-én hazajöttek, a szakszervezeti központ utasítására hivatkozva a 
következőket javasolták:

a) a vallásoktatást azonnal szüntessék meg az iskolákban;
b) az iskolaigazgatói címeket el kell törölni, de a volt igazgatók megmarad

hatnak iskolavezetőknek, viszont ellenjegyzőként bizalmiakat nevezzenek ki.
A tanítói szakszervezeten belül feszülő ellentétet nem lehetett sokáig leplezni. 

A csoportosulások közötti nyílt összecsapásra 1919. április 13-án került sor.
A pedagógus szakszervezet bizalmi tanácsa április 13-ra „oktató taggyűlésre” 

hívta össze a tagságot. Előtte azonban április 10-én a főgimnázium igazgatói 
irodájában „a vásárhelyi összes iskolatípusok tanerői közül egyesek” — pontosan 
tizenkilencen — megbeszélésre gyülekeztek. Tervük: a szakszervezet akkori 
vezetőségének leváltása, és saját embereikkel való kicserélése volt. D. Nagy 
Sándor 1921 februárjában így emlékezett vissza az akkor történtekre: 1919 már
cius 22-e után ő is tagja lett a szakszervezetnek, de a vezetőség összetételével

30 Janáky Gyuláné, Fodor Mária (1875—1949) óvónő. Debrecenben született. 1896-bah”a 
hódmezővásárhelyi áll. óvónőképzőben szerezte képesítését. 1918 decemberében ő alakította meg 
a Feminista Pártközi Egyesület hódmezővásárhelyi csoportját. A hódmezővásárhelyi óvónők 
testületének elnöke: 1919-ben a szakszervezeti választmánynak, a közművelődési tanácsnak 
tagja volt. Tagja a Magyarországi Szocialista Pártnak is.

31 Városi Levéltár III. 57/1920. sz.
32 Ua.
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közel sem volt megelégedve. Ezért úgy határozott társaival, hogy ,,ha már az 
összes tanerőket belekényszerítették az úgynevezett tanítói szakszervezetbe, 
akkor mi, véleményünk szerint a nagy többség, a múltjuk által nyújtott garantia 
alapján olyan embereket választhassunk a vezetőségbe, akikben bízhatunk.”33 
Egy tanító ugyanakkor nem kertelt, nyíltan kijelentette: azért gyűltek össze a 
főgimnáziumban „hogy ott a szakszervezet vezetősége ellen, amely a tanítóságot 
mindenáron a kommunizmusba akarta betörni, szervezkedjünk. . . ” .34

Az április 13-án történteket legszemléletesebben Medgyesi János örökítette 
meg a direktóriumnak küldött beadványában: ,,A gyűlés megkezdése rendben 
folyt le és Szűcs István elvtárs nyugodtan megtarthatta előadását . . . Az első 
előadás után azonban a tanítóság több előadót nem akart meghallgatni, hanem
L. L. elvtárs indítványozta, hogy tisztújítás történjen. Elnöklő Pista Zsigmond 
elvtárs nem engedte az indítvány tárgyalását, mert a gyűlés kizárólag oktatói 
jellegű . . .  Ekkor P. J. elvtárs azon ürügy alatt, hogy a lefolyt előadáshoz kíván 
szólani, s miután ehhez az elnök megadta a szót, úgy szólt a tárgyhoz, hogy 
kihozza belőle, hogy hallgassa meg a szakszervezeti taggyűlés dr. Ábrahám Gerő 
elvtársat.” Abrahám Gerő felolvasta a főgimnáziumban ülésezők beadványát, 
s „az előadás ismételt megtartásához kezdő Lakos főbizalmi elvtársat illetlen 
szavak kíséretében lehurrogták, de nem engedték szóhoz jutni Lévai megyei 
párttitkár elvtársat sem.”

M e d g y e s i  szerint a gyűlésen tapasztaltak „a proletáriátus egységét megbontanák, s így abba 
a helyzetbe jutna a helybeli tanácsköztársasági közigazgatásunk, hogy nem lenne többé itt a 
proletariátusnak uralma, hanem az eddigieknek . . . ” Ezért a következő javaslatot terjeszti a 
direktórium elé:

1. Ábrahám Gerőt a gyűlésen tanúsított viselkedéséért vonják felelősségre, állítsák bíróság 
elé;

2. a szakszervezetre nézve mondja ki a direktórium, hogy egy évig semmiféle tisztújítás ne 
történhessék;

3. mintegy 30 nevelőt (nevüket is felsorolja) ,,az iskolák teljes szocializálása után lehetőleg 
hamar helyeztessenek el városunkból” ;

4. az iskolaigazgatók mellé egy „proletár bizalmit” nevezzenek ki, aki ellenjegyzi az igazgató
ság rendeletéit, leveleit;

5. gondoskodjanak arról, hogy a gyűlésen ágáló nevelők ne tehessenek közzé egyetlen hírt 
sem a lapokban, „csak ha ilyen támogatásban részesíti a direktórium”.

„Forradalmi napokat élünk — zárja beadványát M e d g y e s i  — s csak a dictatura teljes 
szigorának alkalmazásával igazolt esetekben menthetjük magunkat a kitörések következmé
nyéül járó felelősségre vonások esetén. Kötelességem teljesítettem.”35

Medgyesi elhatározta, hogy — bármi áron is — leszámol politikai ellenfelei
vel. Április 16-án bizottságot küldött ki a gyűlésen történtek kivizsgálására. 
A bizottság április 16—22 között tizenegy nevelőt hallgatott ki, de a felvett 
jegyzőkönyvet néhány napig visszatartotta, ez elég volt ahhoz, hogy az április
29-én bekövetkező román megszállás meghiúsítsa Medgyesi János terveit. 
D. Nagy Sándor így is napokig bújkált, Hermann Jánost pedig le is tartóz
tatták.36

A román megszállásig még két gyűlésre jöttek össze a pedagógus szakszervezet 
tagjai: április 20-án és 27-én. Az előzőn két előadó volt: Dobozy Jenő és Med-

33 Uo. III. 62/1920. sz.
34 Uo. III. 60/1920. sz. (a kiemelés tőlem — V. P.)
35 Uo. III. 57/1920. sz. (Másolat)
36 Uo. III. 61/1920. sz.
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gyesi János. Dobozy így emlékezett vissza beszédére: „Rámutattam arra, hogy 
mi nem vagyunk kommunisták, s nem is lehetünk, mert csak most lettünk 
szocialisták. Felhívtam a tanítóságot, hogy a munkások gyűléseire járjanak el 
s ott igyekezzenek maguk iránt a bizalmat felébreszteni. A munkásoknak értel
mes vezetőkre van szükségük, s ha azt a magyar tanítókban megtalálják, mi is 
jól járunk s a társadalmi rend is biztosítva lesz.”37 Medgy êsi János közművelő
dési megbízott előadásának tárgya a vallásoktatás megszüntetése volt, támadta 
az egyházakat, a papokat „népbutítóknak” nevezte, a vallástan tanítását szük
ségtelennek mondotta.38

Mindezekből megállapítható, hogy a vásárhelyi tanítók szakszervezete — szü
letésétől kezdve — elsősorban nem a gazdasági, szociális kérdések megoldását 
tartotta elsődleges feladatának, hanem a politikai átnevelést, az egyházi és kon
zervatív-nacionalista neveltetésű pedagógusok ideológiai átformálását. Ezért 
válhatott a szélsőséges erők összecsapásának színhelyévé. A kétségtelen haladó 
irányzatot képviselő Medgyesi János mellett igen fontos szerep jutott a mérsé
keltebb, de becsületes, tekintélyes, népszerű vezetőknek, mint Pista Zsigmond- 
nak, Dobozy Jenőnek, Janáky Gyulánénak.

Fegyelmi eljárások a vásárhelyi pedagógusok ellen
(1919—1921)

1919. augusztus 1-e után megkezdődött a hajsza mindazok ellen, akik támo
gatták a Tanácsköztársaságot. A pedagógusok, a szocialista iskola építői, a szo
cialista kultúra munkásai különösen magukra vonták az ellenforradalom meg
torló haragját. A katonai különítmények, a fehérterror első hulláma után indult 
meg a szervezett leszámolás. A megalakuló fegyelmi bizottságok munkája a 
tanulóifjúságra és a nevelőkre egyaránt kiterjedt. Mielőtt a pedagógusok fegyelmi 
ügyeit vizsgálnánk, nézzük meg, mi történt azokkal a diákokkal, akik bármi 
formában is szerepet vállaltak a Tanácsköztársaság idején.

Nincs tudomásunk arról, hogy vásárhelyi diákot — a proletárdiktatúra ideje 
alatt tanúsított magatartásáért, tetteiért — fegyelmi elé állítottak, vagy ki
zártak volna: sőt a gimnázium — autonómiáját védve — nem adta ki a rendőr
ségnek a diákdirektórium névsorát sem. Szathmári János így emlékezik vissza 
erre: „A Tanácsköztársaság bukása gyakorlatilag a román megszállással követ
kezett be iskolai életünkben. A diáktanács tagjai ekkor tanári szék elé kerültek. 
Az eljárásból csak arra emlékszem, hogy az iskolából való eltávolításunktól 
valami oknál fogva eltekintettek. Miután mint tanulók az iskola fegyelmi fenn
hatósága alá tartoztunk, ezt a tantestület a későbbiekben is így kezelhette, 
mert adataink a rendőrség nyilvántartásában nem szerepeltek.”

Pedig a rendőrkapitányság érdeklődött a vöröskatonának állt tanulók után. 
D. Nagy Sándor válasza diplomatikus elutasítás volt: „A közoktatásügyi nép
biztosság 4. K. N. számú rendelete összesen 7 tanulónkat bírt rá arra, hogy tanulói 
pályájukat abbahagyva, bizonyítványaik kiadását kérjék . . .  A megnevezett 
tanulók . . .  , amely percben beléptek a vörös hadseregbe, ugyanakkor meg is 
szűntek intézetünk tanulói lenni.”39 87

87 Ua.
38 Vádirat Medgyesi János ellen. Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum irattára. Leltári 

sz. : 69.11.1.
38 Ref. főgimnázium tanárkari jegyzőkönyve 152., 175., 185., 229., 244/1919—20.
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Az említett vöröskatona-gimnazisták kapcsolata a vásárhelyi főgimnáziummal 
még korántsem ért véget az igazgató által leírt aktussal. A református közép
iskolai felügyelő a VK.M rendelete értelmében — az 51-1920. sz. leiratában sem
misnek nyilvánította az ún. „szovjet bizonyítványokat”, azok tulajdonosait 
a legutolsó osztályuk anyagából pótvizsga vagy pótérettségi letételére kötelezte. 
A tanárkari jegyzőkönyvekből tudjuk, hogy Schvarcz László, Szatmári Ferenc 
1920. május 3-án, Éhling János és Szász Béla Vili. osztályos diákok május 
15-én jelentkeztek pótvizsgára. A protestáns egyházak az állami hatóságoknál 
lényegesen enyhébben jártak el a megtorló intézkedésekben. 1920. június 5-én 
levél érkezett a főgimnáziumhoz a „szovjet bizonyítványok” ügyében: „Azok 
a tanácsköztársaság idején kiadott bizonyítványok, amelyek osztályzatokkal 
vannak ellátva, elfogadhatók.” (Ugyanis ahol a katonának jelentkező tanuló 
megfelelő jeggyel nem rendelkezett, olyan bizonyítványt kapott, amely az 
osztály elvégzését igazolta, de érdemjegyeket nem tartalmazott.) A vásárhelyi 
főgimnázium osztályozás nélküli bizonyítványt egyáltalán nem adott ki, ezért 
tanulóit mentesítette a pótvizsga letétele alól.40

Tíz nap telt el csupán a tanácskormány lemondása óta, még folyt a vér Orgo- 
vány, Siófok vidékén, amikor napvilágot látott 4507/1919. ein. sz. rendelet. 
A rendelkezés kibocsátói igyekeznek humánus színben tetszelegni, amikor óva 
intenek: az egyes iskolák közvetlen elöljárói „ne engedjék, hogy a lefolyt rend
kívüli idők utóhatásai üldözésekben nyilatkozzanak meg”.

De a rendelet nem azért jelent meg, hogy védje a pedagógusokat, ellenkezőleg: „Szükséges 
azonban, hogy az iskolafenntartók tanerőiknek az 1919. évi március 21-e óta vagy azt megelő
zően is tanúsított magatartását a leggondosabb vizsgálat tárgyává tegyék, abból a szempontból, 
nem vettek-e részt a kommunista agitációban és nem részesek-e a proletárdiktatúra idején 
elkövetett bolsevista üzelmekben és bűnökben, és nem járultak-e hozzá a nemzet romlásához és 
általában milyen szerepük volt az erkölcsi és anyagi romlás bekövetkeztében.” A kilátásba helye
zett büntetés első fokon: „a tanítástól való azonnali felfüggesztés”, a többi az illetékes hatóságok 
dolga.41 A tanfelügyelők saját hatáskörükben is függeszthetnek fel pedagógust az állásából 
(73476-1907. sz. rendelet), de ezt jelezniük kell a miniszternek, hogy az esetleges élelmezési 
díjat folyósíthassák. A fegyelmi bizottságnak két szempontot kellett figyelembe vennie:

1. a tanító és óvónőnek csupán a proletárdiktatúra alatt kibocsátott rendeletek egyszerű 
végrehajtása róható-e fel;

2. vagy „tényleg elősegítették a proletárdiktatúra nemzet és erkölcsromboló munkáját azál
tal, bogy hivatalos kötelességükön túlmenve, kényszertől függetlenül törvénytelenségek elköve
tésében kezdeményezőleg léptek-e fel” .

A VKM 1920. évi 3738. 13. IV. sz. körrendeleté kimondja, hogy „a fegyelmi vizsgálatok meg
tartását a gyanúsított tanítónak a vizsgálat elrendelése, vagy állásától történt felfüggesztése 
ellen benyújtott fellebbezése nem akadályozhatja.”42 A fegyelmi eljárás megindítása előtt minden 
pedagógusnak ellenőrző bizottság előtt kellett tisztáznia a forradalmak alatti magatartását. 
Ilyen ellenőrző bizottság létesítését a 1277694/ 1919-VI. a. sz. VKM rendelet írta elő. A négy
tagú bizottság előkészítő munkája alapján tantestületi gyűlés keretében bírálták el a pedagógu
sok 1918—19-es magatartását, és titkos szavazás útján mondták ki vétkességüket vagy ártatlan
ságukat. (E bizottságok szűrőjén akadt fenn pl. Hódmezővásárhelyen dr. Ábrahám Gerő, Janáky 
Gyuláné, Dobozy Jenő).

A pedagógusok elleni kíméletlen hajszának az volt az oka, hogy a tanítók, óvónők, tanárok 
túlnyomó többsége lelkes és aktív támogatója volt a proletárdiktatúrának. Az ellenforradalom 
korifeusai sem tudták ezt a tényt letagadni.

40 Bethlen Gábor Gimnázium irattára 221/1919.
41 Hivatalos Közlöny, 1919. szeptember i l .
42 Ua. 1920. január 29.
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A tiszántúli református egyházkerület rendkívüli intézőbizottságának kör
levele 1919. május 7-én keserűen fakad ki (ők elsősorban a vallás elleni támadást 
sérelmezték): „tanáraink és tanítóink annyira hagyták magukat téveszteni . . 
hogy bár idáig az egyház és felekezeti iskola szolgálatában állottak, — most 
egész múltjukat megtagadva . . .  az egyház és vallás ellenségeihöz szegődtek”. 
Ami pedig számukra a legfájdalmasabb volt: mindezt akkor tették a felekezeti 
pedagógusok, „mielőtt a kommunista kormányzat által kényszerítőé leltek volna”. 
Az intézőbizottság — az állami intézkedéseket jóval megelőzve — a fegyelmi 
vizsgálatok elrendelését szorgalmazza. A Tanácsköztársaság alatt szerepet vivő 
pedagógusokat két csoportra osztja, úgymint:

a) „megtévedtek”, akikkel szemben „a keresztyéni megbocsátás elvétől 
vezérelve” vizsgálati eljárást nem foganatosítanak; (de: „a legnagyobb aggo
dalommal bízza továbbra is az ilyen lelkületű egyénekre ifjúságunk erkölcsi 
nevelését”);

b) fegyelmi eljárást azok ellen indítanak, akik a vallásoktatás elleni harcra 
másokat is ösztönöztek, valamint közmegbotránkozásra adtak okot.

Mindkét csoportra vonatkozik az a felhívás, amelyet a felügyelőknek küldtek: 
„a magokat többé-kevésbé megbélyegzett tanárok és tanítók egyházi és vallásos 
viselkedését, valamint pedagógiai eljárását különös figyelemmel kísérjék és 
szükség esetén arról az illetékes egyházi hatóságnak jelentést tegyenek”.43

Huszár Károly miniszterelnök a Néptanítók Lapjában 1919. október 2-án ezt írta a pedagó
gusokról: „Örök szégyene marad az országnak, bogy a rombolás démoni munkájában oly sok 
tanító és tanár vett részt.”

„A szocialista tanítómozgalom Magyarországon” című könyv 190. oldalán 
azt olvashatjuk, hogy a Tiszántúlt megszálló románokat használta fel az ellen- 
forradalom bosszúja kielégítésére, de csakhamar megalakultak a magyar nemzeti 
hadsereg liszti különítményei, amelyek működésének sok tanító esett áldozatul. 
Kétségtelen, hogy a román hadsereg maga is ellenforradalmi célzattal érkezett 
az említett területekre, s az sem vitatott, hogy a burzsoá megszállás nyomán 
megindulhatott a fehérek szervezkedése. (Utaljunk csupán Bransch román 
ezredes és D. Nagy Sándor május 8-i megállapodására a vallásoktatás kérdésé
ben: vagy a vásárhelyi direktórium szétkergetésére; esetleg arra, hogy a tanács- 
hatalom által kinevezeti Mátrai Ferenc Béla szakszervezeti vezetőt 1919. 
június 18-án a román parancsnokság mozdította el stb.) Mégis: a fehérterror 
legvéresebb korszakát a Tiszántúl román megszállás alatt vészelte át, így alig 
tudunk olyan gyilkosságról, amelynek e vidéken pedagógus lenne az áldozata. 
A fegyelmi eljárások e tájon — így Hódmezővásárhelyen is — csak a román 
megszállás megszűnte után kezdődhettek meg.

A hódmezővásárhelyi közigazgatási bizottság 1920—21-ben Dobozy Jenő, 
Pista Zsigmond állami, SzilvÁssy József r. kát. tanító, JanÁKY Gyuláné községi 
óvónő, Ábrahám Gerő polg. iskolai tanár, Kemény Simon izraelita tanító ellen 
indított fegyelmi vizsgálatot, Baranyay Aladár volt vásárhelyi tanítót Pest— 
Pilis—Solt—Kiskun vármegyében függesztették fel állásából, a református 
egyházmegye fegyelmi széke D. Nagy Sándor, Dávid Manó és Banga Sámuel 
főgimnáziumi tanárokat idézte maga elé.

A szegedi királyi törvényszék a vásárhelyi direktórium tagjainak perével 
tárgyalta az 1920. március 11-e óta letartóztatásban levő Medgyesi János

43 Bethlen Gábor Gimnázium irattára 257/1919.
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ügyét. Egyelőre csak a vádirat van a kezünkben, a tárgyalás lezajlására, az íté
letre vonatkozó pontosabb adatokat még nem sikerült találnunk. A vádindítvány 
szerint (1920. augusztus 31-én bocsátották ki) „Medgyesi Jánost személyes 
szabadság megsértésének vétsége és más bűncselekmények miatt” vádolják. 
A részletes kifejtés rámutat arra, hogy a vádlott legfőbb vétke az „osztály” 
ellen való gyűlöletre izgatás, „melyet azáltal követett el, hogy mint a hódmező
vásárhelyi úgynevezett munkástanács és intézőbizottságának tagja, tehát mint 
az úgynevezett tanácsköztársaság szerve: — Hódmezővásárhelyen 1919. évi 
április 20. napján az oktatómunkások szakszervezeti ülésén tartott beszédében 
a papokat ’népbutítóknak’ nevezte, vallástan tanítását szükségtelennek mon
dotta, mi által a jelen volt hallgatóságot a papi osztály ellen gyűlöletre izgatta.”44 
Jellemző a tárgyalás megszervezésére, hogy csak a vásárhelyi pedagógusok leg- 
reakciósabbjait hívták meg tanúnak. Valószínű, hogy nem sok időt töltött 
Medgyesi János a szegedi Csillag börtönben, mert rá is vonatkozhatott a ki
bocsátott amnesztia-rendelet (az öt évet meg nem haladó börtönbüntetés fel
függeszthető). Minden esetre megállapíthatjuk: Vásárhelyen ő kapta 1919 után 
a legsúlyosabb büntetést a pedagógusok közül.

AbrahÁM Gerő állami polg. iskolai tanár fegyelmi vizsgálatát a megyei tan- 
felügyelő kezdeményezte.

A városi közigazgatási bizottsághoz címzett átiratában a következő vádakat emeli Ábrahám 
ellen:

1. 1919. február elején belépett a szocialista tanító szakszervezetbe, majd a Szociáldemokrata 
Pártba, s erre tanártársait is kapacitálta.

2. A proletárdiktatúra alatt tagja lett a Tanítók Tanácsának (valójában ez a testület \  ásár- 
helyen sohasem jött létre !), majd bizalmiként a polgári iskola igazgatója mellé rendelték ki, 
hogy annak hivatalos iratait ellenjegyezze.

3. Rendes havi fizetést élvező hivatalos cenzora volt a hódmezővásárhelyi lapoknak, „ami
eminenter bizalmi állásnak tekinthető”. \

4. Nemzetgazdasági előadásokat tartott „műveltebb közönségnek”.
5. A tanulókat — a polgári fiúiskolában — a hittanóráról még a hittantanítás beszüntetése 

előtt hazaküldte.

A felsorolt öt vádpont többsége elég volna önmagában is ahhoz, hogy a terhel
tet elbocsássák. A tárgyaláson a tanúk egész sorát vonultatták fel a vád igazo
lására. Bár a hivatalos vizsgálat 1920 márciusában kezdődött, a terhelő adatok 
gyűjtéséről már 1919 szeptemberétől van tudomásunk.

Hiába hozta fel védelmére Ábrahám Gerő a szakszervezet 1919. április 13-i 
gyűlésén játszott — nem éppen becsületes — szerepét, Medgyesi János indít
ványát állásából való elmozdítására, a fegyelmi döntés: Abrahám Gerő elbocsá
tása. A királyi ügyész előadja, hogy „ezen szigorú javaslatát azért kellett hoznia, 
mert az idézett törvény rendelkezésében a más állomásra való áthelyezés nem 
fordid elő, és a törvény többi büntetési nemei pedig túl enyhék lettek volna 
terhelt ismertetett fegyelmi vétségei szempontjából . . .  Nem tényei miatt kéri 
a terhelt ilyen irányú megbüntetését, hanem progresszív gondolkodása miatt.”

Abrahám Gerő nem volt kommunista, de még szocialista sem. Egyetlen vágy lebegett előtte: 
minél gyorsabban érvényesülni. Ezért végezte el a jogot is, és ostromolta állandóan a kultusz
minisztériumot tanfelügyelői vagy igazgatói kinevezésért. Igazgatója találóan jellemezte Ábra
hámot: „0 nem meggyőződésből szolgálta a proletáruralmat, ő nem kommunista, hanem egy elke
seredett ember . . . , aki a minisztériumtól biztatáson kívül egyebet nem kapott. E fölött való 
elkeseredésében, az érvényesülés szándékából fordult a szocialista uralom felé.”45 1918 novem-

44 L. 38. sz. lábjegyzetet.
45 Körtvélyessy Károly polgári iskolai igazgató tanúvallomása, Városi Levéltár III. 57./1920. sz.
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herében a radikális párt vezetőségi tagja, 1919. április 13-án a szocialista szakszervezet ellen 
akcióba lépők egyik szócsöve, de 1920. március 29-én szomorúan kellett konstatálnia: a játszmát 
elvesztette.46

Lényegesen tisztább szándék vezette Janáky Gyuláné Fodor Mária és Pista 
Zsigmond útját a szocialisták tábora felé. Ük valóban a néptömegek szociális 
felemelkedését remélték a proletárdiktatúrától. Nem voltak kommunisták, de 
mint ízig-vérig néptanítók, őszinte hittel támogattak mindenkit, akik a fenti 
célt nemcsak zászlójukra tűzték, hanem gyakorlatilag is tettek érte valamit.

Janáky Gyuláné nyíltan vallotta: a szocialistákkal való szövetségre „azon 
jóindulat vitte, hogy a néppel — mint óvónő — gyakran érintkezik, s így azoknak 
az érdekében valami jót és hasznosat tehet”.47 Ez magára vonta Szatmáry 
Tihamér kormánybiztos-főispán figyelmét is.

A vádirat ebben az esetben szintén a pontok garmadáját sorakoztatta fel:
1. 1918. december hónapban megalakította az országos Feminista Pártközi Egyesület hód

mezővásárhelyi csoportját.
2. A proletárdiktatúra előtt belépett a nevelőmunkások szakszervezetébe („Mint az óvónők 

testületének elnöke beválasztatott a szakszervezet választmányába és a közművelődési 
tanácsba”.)

3. A szocialista pártnak is tagja volt.
4. 1919. május 1-én proletárasszonyok csoportjával felvonulást szervezett „vörös jelvények 

alatt”.

A fegyelmi tárgyalás csupán formális volt, az ítéletet már korábban kiszabták 
Janákynéra. Az éppen negyedik gyermekét váró családanyát kíméletlenül 
utcára tették, elbocsátották.48

A fegyelmi tárgyalások, a nevelőtestületi tanúvallomások azt is bizonyítják, 
hogy a kartársi együvétartozás, az exponensek megmentésére irányuló szerve
zetlen, spontán összefogás nem hiányzott a pedagógusok köréből. Minderre szép 
példa Pista Zsigmond tanító, a nevelőmunkások szakszervezete egykori elnöké
nek esete. Az ellene szóló vádiratot Temesváry Géza főispán állíttatta össze.

A legsúlyosabb vádak a következők:
1. Olyan bizalmi állást vállalt, s töltött be, amely a diktatúra megerősödését szolgálta.
2. A nevelői könyvtárakat szocialista könyvekkel töltötte fel, azokat terjesztette.

A városszerte rendkívül népszerű, közmegbecsülésnek örvendő igazgató-tanító 
megmentésére összefogott a pedagógustársadalom becsületes része. Vagy nem 
emlékeztek a történtekre, vagy Pista Zsigmond védekezését támogatták (pl. 
egy korabeli tipikus érvelés: a szocialista műveket azért adta kartársai, tanít
ványai és azok szülei kezébe, hogy a szocializmus valódi tanításait Marx, 
Engels és Lenin műveiből, s ne egyes, magukat kommunistának mondott 
egyének ferdítéseiből ismerjék meg). Bár a főispán kitartott a vád fenntartása 
mellett („mint fegyelmi vétséget már ezen tisztségek elvállalása által akkor is 
elkövették, ha ezen minőségükben, mint jelen esetben is súlyosabb vétség ter- 
hökre nem róható, mivel szó alatti korszak és nemzetbontó uralom bizalmasai, 
exponensei voltak”), az ítélet csupán írásbeli figyelmeztetés voll.49

46 Ua.
47 Janáky Gyula visszaemlékezéséből: „Anyám a debreceni ideiglenes kormány későbbi 

miniszterével, Takács Ferenccel tartotta a kapcsolatot. Takács Ferenc akkor még kőműves volt, 
mikor esténként eljött hozzánk, és hármasban apámmal és anyámmal tárgyaltak. Takács Ferenc 
hordta hozzánk a Népszavát, amit azonban apámék elolvasás után megsemmisítettek.”

46 Városi Levéltár 111.64/1920. sz.
49 Uo. III. 62/1920. és III. 238/1921. sz.
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Fentebb már idéztük Kemény Simon igazgató-tanító cikkeit, amelyek „Veri
tas” néven jelenlek meg a Vásárhelyi Vörös Újságban (1919. ápr. 10.: „Mumus” ; 
ápr. 20.: „Fegyelem”). Ezekért idézték őt a fegyelmi bizottság elé. A vád: „a 
Hódmezővásárhelyen megjelent Vásárhelyi Vörös Újságban . . .  a kommunizmus 
elveit dicsőítő, a fennállott társadalmi rend felbomlasztására irányuló cikkeket 
te tt közzé.” A román megszállás után azonban Kemény Simon feladta korábbi 
elveit, a helyi sajtóban a kialakuló új rendszerrel lojális írásokat helyezett el.50 
Minden valószínűség szerint ennek köszönhette az aránylag enyhe ítéletet, ami 
a nyugdíjába beszámítható illetményének 10%-ig terjedő pénzbírság volt csupán 
400 korona).51

Összegezve a közigazgatási bizottság hatáskörében lezajlott fegyelmi tárgyalásokat megálla
píthatjuk, hogy Hódmezővásárhelyen hat pedagógust marasztaltak el a Tanácsköztársaság alatti 
tevékenységért. Közülük hármat függesztettek fel állásukból (Sz ib v á ss y  József, J a n á k y  Gyu- 
láné, Á b r a h á m  Gerő), hárman enyhébb büntetéssel vészelték át egyeló're azt az időszakot 
(D o b o z y  Jenő, P is t a  Zsigmond, K e m é n y  Simon).

1923-ban jelent meg a miniszterelnöki rendelet az alkalmazottak létszámcsökkentéséről (B- 
listázás). A rendelet végrehajtásának első lépése: ,,az ún. tanácsköztársaság alatt tanúsított 
magatartásukért fegyelmileg elítélt összes alkalmazottakat létszámapasztási állományba helye
zem” (1923: XXXV. te.). Mindazok В-listára kerültek, akiknek neve egyáltalán szóba került a 
fegyelmi tárgyalások idején. 1923-ban В-listázták D o b o z y  Jenőt, Sz il v á ssy  Józsefnét és T im in a  
Győzőnét (akinek vasutas férje ugyancsak fegyelmit kapott 1920-ban). De nemcsak a „főbű
nösöket” sújtották, hanem a családtagokra is kiterjesztették megtorlásukat.52 Nem kerülhette 
el sorsát a P is t a  Zsigmond sem. Őt is „létszámapasztási állományba” helyezték.

Lényegesen enyhébb, bár még így is jelentős nyomás nehezedett a protestáns 
iskolákra, többek közt a hódmezővásárhelyi főgimnáziumra. A román megszálló 
csapatok kivonulása után megkezdődött az értékelés, mérlegelés: miképp visel
kedtek az egyházi felügyelet alá tartozó pedagógusok.

Szatmáry Tihamér főispán 27/1920. sz. átiratában vádat emel D. Nagy Sándor, 
Dávid Manó és Banga Sámuel főgimnáziumi tanárok ellen.

A főispáni vádirat Dávid Manó vétkéül azt hozza fel, hogy „a Károlyi-féle 
nemzeti tanácsnak tagja volt, ott a szélsőségi politikát képviselte, a kommunista 
kormány által rendezett sociális tanfolyamon részt vett”. A vizsgálat — amely 
D. Nagy Sándor Nemzeti Tanács-beli tevékenységére is kiterjedt — végül is 
megállapította: „maga az a tény, hogy a nemzeti tanácsi tagságot elvállalták, 
fegyelmi vétségnek annál kevésbé minősíthető, mert a Károlyi-féle forradalmat, 
a köztársaság kikiáltását maga a hódmezővásárhelyi presbitérium is örvendezve 
ünnepelte.. . ” A Banga Sámuel testnevelő tanár elleni vád azt rója fel fegyelmi 
vétségül, hogy „a főgimnáziumi tanulók sorából vörös ifjúsági csapatot szerve
zett”. Az egyházmegyei fegyelmi bizottság nem találta vétkesnek a három peda
gógust, csupán arra kötelezte őket, hogy a vizsgálat költségeit térítsék meg.53

A protestáns pedagógusok fegyelmi tárgyalását, az egyházi fennhatóság 
eljárásait áttekintve vitába kell szállnunk azzal a véleménnyel, hogy az üldözés 
a felekezeti iskolák oktatóit sújtotta legjobban. A szocialista tanítómozgalomról

50 Magyar Nemzetőr, 1919. május 13.: „Más kárán tanul az okos”.
51 Városi Levéltár III. 60/1920. sz.
52 Vásárhelyi Beggeli Újság, 1922. július 6.

Janáky  Gyula visszaemlékezéséből: „Sajnos mi, gyerekei tovább is éreztük az elmúlt idők meg
próbáltatását . . . Tanársegédi kinevezésem előtt elébem tárták az édesanyám fegyelmijét. . . 
Mikor öcsém és én Hódmezővásárhelyen akartunk elhelyezkedni, ismét felhangzott a ,kommu
nista fajzat’ . . . ”

63 Ref. egyházmegyei levéltár Szentes, Bir. 8. 1920. V.
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szóló kötet szerzői szerint elég volt egy névtelen feljelentés arról, hogy a feleke
zeti tanító örömmel fogadta iskolája államosítását, a hatóság már csendőrrel 
hurcoltatta el.54 A protestáns fegyelmi bizottságok enyhébben ítéltek. A vizsgálat 
alá vont pedagógusok ítéletük ellen fellebbezhettek a kerülethez, majd a kon- 
venthez. Ezek a felsőbb hatóságok még az állásvesztést is gyakran enyhítették 
dorgálásra és a költségek megtérítésére.

Mi volt az ellenforradalom célja a pedagógusfegyelmikkel? A proletárdiktatú
rát követő rendszer egyrészt a tanácshatalommal, másrészt a polgári demokrá
ciával szimpatizáló pedagógusréteget akarta megfélemlíteni. Ez a cél magyarázza, 
miért került — a kommunista tanítók, tanárok mellett — oly sok liberális, de 
nem feltétlenül szocialista nevelő a fegyelmi bizottságok elé. Ez történt Hód
mezővásárhelyen is.

M A szocialista tanítómozgalom Magyarországon, 189.
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TABA ISTVÁN

A KÖZOKTATÁS ÚJJÁSZERVEZÉSE BUDAPEST X.  
KERÜLETÉBEN 1945 ELEJÉN

1945. február 26-án miniszteri rendelet jelent meg Debrecenben, amelynek 
első pontja: „Valamennyi középiskola, középfokú iskola és szakiskola, valamint 
népiskola haladéktalanul kezdje meg működését . . Aláírás: Teleki Géza vallás- 
és közoktatásügyi miniszter.1

1945. február 26-án Budapest X. kerületének, Kőbányának utcáin falragasz 
jelent meg, amely közli, hogy „folyó évi március hó 5-én reggel 8 órakor a X. kerü
let összes iskoláiban a tanítást megkezdjük . . .” Aláírás: À X. kerület Tanügyi 
Főigazgatósága.1 2

A dátumok azonossága láttán aligha lehet bárki előtt kétséges, hogy a két 
rendelkezés közt semmiféle előzmény-következmény összefüggés nincs, a kettő 
egymástól függetlenül született. Az alábbiakban a kőbányai hirdetményt létre
hozó körülményekről lesz szó. ★

1945. január 6-ára a 297-es szovjet lövészhadosztály felszámolta a Kőbányát 
védő hitlerista csapatok ellenállását, de a kerület egyes részein, főleg a temető 
és a vasút környékén még tartották magukat a németek, a Juranics utca és a 
Százados út körzetében pedig csak január 12-én szűntek meg a harcok.3

Ennek ellenére már előzőleg — január 7-én — megtörténtek az első lépések 
a közigazgatás,4 egy-két nappal később pedig a közoktatás újjászervezésére. 
A munka akkor gyorsult meg, amikor január 14-én megalakult a X. kerületi 
Magyar Nemzeti Bizottság. Ezt a testületet Va s  Zoltán alakította meg, aki a 
debreceni kormány megbízásából azért jött Budapestre, hogy „amely területen 
a Vörös Hadsereg előnyomulása következtében az idegen megszállás megszűnt, 
a polgári életet . . . mielőbb helyreállítsa, és a munkálatok elvégzésére a szük
séges hatósági szerveket létrehozza . . . ” A X. kerületben is fel kell állítani egy 
irányító szervet, amely „X. kerületi Magyar Nemzeti Bizottság néven működik,

1 A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 56001/1945. sz. rendelete az 1944/45. iskolai 
év szabályozása tárgyában. Magyar Közlöny 1945. ápr. Í.

2 Budapest Főváros Levéltára [a továbbiakban BFL] VIII. 52a/5. A X. kér. áll. Szent László 
gimnázium iratai 1944/45. Az 1945 január elejétől július 31-ig működő Tanügyi Főigazgatóság 
iratait (1—430 sorszámig) a hivatal megszűnése után a vezető a gimnázium irattárában helyezte 
el 290-es iktatószámmal. Az idézett falragasz száma 290-41/1944—45. A jelzet első része (290) 
tehát a gimnázium összefoglaló iktatószáma, a második (41) pedig ezen belül a Tanügyi Főigaz
gatóság iratszáma. Az iskola 1944/45. évi iratai később a fővárosi levéltárba kerültek, és VIII. 
52a/5. szám alatt találhatók. A továbbiakban rövidítve csak a hivatal nevét (TüF) és ennek 
számát (pl. 41) idézzük.

3 Szalai György: Kőbánya története. Budapest, 1970. 321.
4 BFL XVII-11. A X. kér. Magyar Nemzeti Bizottság iratai és jegyzőkönyvei [a továbbiakban 

rövidítve: NB, és a jegyzőkönyv kelte]. A közigazgatás megindításáról ld. márc. 8-i jegyző
könyvben Újlaki László titkár jelentését;
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és amely felsőbb vezetésre hivatott. Ez az irányító szerv a polgári elöljáróság 
tevékenységét irányítja . . .”5 A Bizottság ezt a szerepet — mint a későbbiekből 
kiderül — a legnagyobb aktivitással és kezdeményező erővel megalakulásától 
a megszűnéséig el is látta.

A legelső és legfontosabb feladatok közé természetesen a gyógyszer-, élelmi
szer-, és tüzelőanyag-ellátás tartozott, de már a január 16-i ülésen részt vett 
JÓzsy Ferenc, a Szent László gimnázium igazgatója, aki azt a feladatot kapta, 
hogy a X. kerület közoktatását szervezze újjá, és teremtse meg mindazon elő
feltételeket, amelyek a tanítás megkezdéséhez szükségesek. Megkapta az utalvá
nyozás és az alkalmazás jogát is, amellyel azonban nem élt. A Nemzeti Bizottság 
hivatalt szervezett mellé, és helyiséget bocsátott rendelkezésére az Elöljáróság 
épületében. A hivatal Tanügyi Szolgálat néven működött. Feladatai közé tartozott 
a jelentkező nevelők számbavétele és nyilvántartása, a hiányzó igazgatók helyére 
ideiglenes vezetők állítása, a romeltakarítási munkák azonnali megkezdésének 
elrendelése, az irattárak, felszerelés rendbe hozatása, az épületek műszaki felül
vizsgáltatása, végül a nevelők támogatása, ügyes-bajos dolgaik intézése. Helyet
tesítésével Taba István szfőv. iparostanonciskolai tanárt bízta meg. Beosztást 
kapott Horváth Péter gimn. tanár mint szakelőadó és Dausz Gyvda körzeti 
iskolai felügyelő.®

A végzett munkáról az első jelentést a Szolgálat vezetője február 2-án tette 
a Nemzeti Bizottságnak. Eszerint a jelentéstétel napjáig a kerület 32 iskolájában 
26 igazgató, 78 tanár és 134 tanító jelentkezett szolgálat tételre. Az épületek hely
reállítási munkálataiban mind a tantestületek tagjai, mind a jelentkezett felsőbb 
osztályos tanulók lelkesedéssel vesznek részt. A tanítást csupán biztonsági okok
ból nem lehet megkezdeni.7 A továbbiakra a zárójelentést idézzük: „Február 
elején olvastam, hogy a Budapesti Tankerületi Főigazgatóság megkezdte mű
ködését. Előterjesztést tettem a Nemzeti Bizottságnak a Tanügyi Szolgálat meg
szüntetése tárgyában. A Bizottság — hivatkozva a közlekedés és a telefon-össze
köttetés hiányára — előterjesztésemet nem fogadta el, hanem kérelmet intézett a 
polgármesterhez és a főigazgatósághoz, hogy jogkörük gyakorlását a X. kerület
ben ruházzák rám. Miután a főigazgatóság ebben az ügyben illetéktelennek nyil
vánította magát a döntésre, a Bizottság kérését közvetlenül a Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztériumhoz intézte. A polgármester a kérést nem teljesítette azzal 
az indoklással, hogy a községi iskolák ügyeit összekötő tiszt út ján közvetlenül 
kívánja intézni. A polgármesteri végzéssel jelentkeztem Pusztai János miniszteri 
osztályfőnöknél, aki — bár a polgármesteréhez hasonló döntést javasoltam — a 
Nemzeti Bizottság kérésének eleget lett, és az 1008/1945 sz. rendeletében a X. 
kerület területére érvényes főigazgatói jogkörrel ruházott fel. A rendelet leérkezése 
után a Nemzet i Bizottság a Tanügyi Szolgálat nevét Tanügyi Főigazgatóságra vá 1- 
toztatta . . . Később az 1029/1945 ein. sz. rendeletben a tanfelügyelői joggal is felru
házott . . .” (ti. a minisztérium). Ettől kezdve bővült a munka igazgatói értekezle
tek tartásával, a tananyag kiválasztásával, a tanítás demokratikus szellemben való 
átalakításával, a felügyelet ellátásával, stb.8 Kőbánya összes iskolájának ügyeit 
tehát egyetlen szerv, a X. kerületi Tanügyi Főigazgatóság intézte ebben az időben.

★
5 NB alakuló jk. jan. 14.
6 TüF 430. Zárójelentés a Tanügyi Főigazgatóság működéséről, I—II. fejezet. A Tanügyi Szol

gálat. megalakulása és működése.
’ NB jk. febr. 2.
8 TüF 430. Zárójelentés, III—IV. fej. Л tanfelügyelői megbízás: TüF 173, kelte: márc. 19. A NB 

erre vonatkozó határozatait nem ismerjük, mert a jegyzőkönyvek közül igen sok hiányzik. 1945-
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A legfontosabb feladat természetesen a tanítás megindítása volt. Az erre vonat
kozó első rendelet február 19-én ment ki az igazgatókhoz: „a közelmúlt idők 
viharai után a munkát minden közintézménynek újból meg kell kezdeni. Hogy 
a tanítás megkezdésének lehetőségéről tájékozódást szerezhessek, felkérem 
Igazgató Urat, hogy az iskolaépület állapotáról tegyen jelentést. Ha a kijavításra 
nem lehet remény, tegyen javaslatot, melyik iskolában lehetne osztályait el
helyezni. Az épület helyreállítási, romeltakarítási és rendezési munkálatait, ha 
eddig nem kezdődtek volna meg, azonnal meg kell indítani a tanerők és a nagyobb 
növendékek bevonásával. . .”9 Ezt egészíti ki az a falragasz, amelynek a kezdő
mondatát a bevezetésben idéztük, és amely a tanítás kezdetének napját (március 
5) is megjelöli. Elrendeli továbbá, hogy ha valamelyik tanuló törzsiskolája nem 
a X. kerületben van, akkor ugyanolyan típusú iskolába jelentkezzen. Abban az 
esetben, ha valamelyik épületben a tanítás bármely okból nem kezdődhetne meg 
a kitűzött időben, az iskola igazgatója az épület kapujára kifüggesztett hirdet
ményben közli, hogy az osztályokat melyik másik iskola látja vendégül.10 11 A ren
delet eredményeképpen az előírt napon, kisebb részben pedig már előbb is, 
a tanítás megkezdődött.

Így például a Szent László téri polgári leányiskola a közeli népiskolában február 26-án, a 
Kerepesi úti és a Liget utcai polgári fiúiskola február 28-án, a Maglódi úti, a Sibrik Miklós úti, 
a Százados úti és a Városszéli telepi népiskola máricus 1-én, a többi az elrendelt időben kezdett 
tanítani. Több esetben annak ellenére, hogy a saját épület használhatatlan volt. Legnagyobb 
kárt az Elnök u. 3. sz. polgári fiúiskola szenvedte. Ennek épülete négy bomba- és több tü
zérségi találat következtében úgyszólván romokban hevert. Még helyreállítható terem sem 
maradt. Tanulóit a IX. kerületi Telepi utcai fiúiskolába irányították át, ahol március 1-én a 
tanítás megkezdődött a két iskola megfelelő osztályainak összevonásával.11 A Népliget szélén 
levő Széchenyi István gimnázium ugyancsak majdnem használhatatlanná lett. Az Elnök utcai 
épület teljesen tönkrement, az iskola felszerelése a fosztogatások következtében megsemmisült. 
Két teremben lehetett tanítani, másik kettőt helyre lehetett hozni. Az Auguszta telepi népis
kola épülete elpusztult, tanulói a MÁV telepre jártak. Az Ihász utcai és a Maglódi úti épületet 
katonai célokra vették igénybe, ezért az előbbinek a tanulói az Óhegy utcai polgári leány-, az 
utóbbié a Sibrik Miklós úti népiskolába jártak. A Külső-Jászberényi útiak a kultúrházat vették 
igénybe, mert az iskola egyik tanterme lőszerraktár volt.12 Ez utóbbiban, valamint a Bihari úti 
iskolában a hiányzási százalék az április 15-i adatok szerint a legkisebb volt.

A kerületben 5 iparostanonciskola működött: a Szent László (ma Pataki István) tér 34. sz. 
épületben egy fővárosi és 4 vállalati (Ganz és Tsa, MÁVAG, MÁV Északi Főműhely, Szabó és 
Mátéffy villamosipari). Ezekben sokkal nagyobbak voltak az akadályok, mert tanulóik nagy 
többsége vidékről járt. Az MÁV Északi Főműhely 110 ipari tanulójából pl. március elején csu
pán 14 jelentkezett.13 A Ganz és Tsa év elején 200 tanoncot írt be, ebből 80-an jelentkeztek, de 
csak 60 járt rendszeresen. Ez volt az oka, hogy az előírt időben egyiket sem lehetett megnyitni. 
E kettőben és a Szent László téri községi iskolában végül több-kevesebb késéssel mégis megkez
dődhetett a tanítás. A MÁVAG-ban azonban a 166 III. és IV. osztályos tanuló közül március 
15-ére csak 28 jelentkezett, II. osztályt pedig 1944 szeptemberében nem is nyitottak, hanem 
márciusban vettek fel 28 tanoncot.14 Itt a tanévet augusztus 15-ig meg kellett hosszabbítani,15

ben pl. a márc. 8-i az utolsó, pedig később is minden héten tartott ülést. Az irattárból pedig az 
igazgatói értekezletek jegyzőkönyvei hiányoznak.

9 TüF 12.
19 Uo. 4L
11 Uo. 64.
12 Uo. 68. Az igazgatók jelentése a tanítás megkezdéséről.
13 Uo. 105.
14 Uo. 64.
15 Uo. 302.
19 Uo. 339.
13 Uo. 105. A TüF jelentése a VKM-nek az iskolák márc. 15-i állapotáról.
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mert a tanítást május végén tudták megkezdeni. Évmeghosszabbítás volt a Szabó és Mátéffy 
villamosgépgyár tanonciskolájában is, mert az üzem hosszabb ideig katonai megszállás alatt 
volt.10

1. táblázat

Sor
szám Az iskola neve

H asznál
ható

H elyre
hozható A nevelők

száma

A tanulók szám a 
m árcius

tanterm ek száma 5-én 15-én

a) Gimnáziumok
í. Széchenyi István 2 2 9 25 82
2. Szent László 4 12 16 122 132

Összesen 6 14 23 147 214

b) Gazdasági iskolák
í. Női házt. és gazd. isk. B e s z á 11 á s о 1 á s

c) Polgári iskolák
í. Kerepesi úti fiú 5 ? 10 66 66
2. Liget utcai fiú 4 ? 21 106 119
3. Százados úti fiú 12 — 8 ? 78
4. Ohegy utcai leány 8 2 9 55 71
5. Százados úti leány 2 2 7 50 50
6. Szt. László téri leány 12 3 14 65 80

Összesen 43 7 69 342 464

d) lparostanonc isk.
1. Ganz és Tsa ? p 3 ? 80
2. MÁVAG 1 ? 11 52 56
3. MÁV Északi Főműhely p ? 3 ? 14
4. Szabó és Mátéffy B e s z á 1 1 á s о 1 á s
5. Szt. László tér 34 ? ? ? ? ?

Összesen 1 P 17 52 150

e) Népiskoláik
1. Áll. MÁV telep 11 — 13 69 95
2. Auguszta telep — — ? 10 ?
3. Bihari út 4 — 9 124 173
4. Gém utca 9 6 6 120 130
5. Ihász utca 4 3 6 53 78
6. Kada utca 2 6 12 75 62
7. Kápolna tér 2 4 14 49 62
8. Külső-Jászberényi út 3 — 4 101 101
9. Maglódi út fiú — — 5 21 39

10. Maglódi út leány — — 3 ? 16
11. Pongrác út 2 ? 12 ? 73
12. Sibrik Miklós út 4 — 6 98 136
13. Simor utca 3 ? 25 ? 240
14. Százados út 3 5 15 71 91
15. Szt. László tér 4 12 15 85 95
16. Tomcsányi út 3 ? 9 49 123
17. Üllői út 15 7 15 156 189

Összesen 69 43 169 1081 1703

>« Uo. 339.
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S o r
szám Az iskola neve

Használ
ható

H elyre
hozható A nevelők 

szám a

A tanu lók  száma 
március

tanterm ek szám a 5-én J 15-én

ö s s z e s í t v e
a) Gimnáziumok 6 14 25 147 214
b) Gazdasági iskolák — — — — —

c) Polgári iskolák 43 7 69 342 464
d) Iparostanonc iskolák 1 ? 17 52 150
e) Népiskolák 69 43 169 1081 1703

Az összes iskolákban 119 64 280 1622 2531

Az 1. tábla adataiból17 látható, hogy a kerület 31 iskolája közül (az Elnök 
utcai polgárin kívüli) tehát egynek (Auguszta telep) az épülete egészen meg
semmisült, négyet (a táblázatban feltüntetett kettőn kívül az Ihász utcai és 
Maglódi úti népiskolát) katonai célokra vettek igénybe. A többi kisebb-nagyobb 
kárt szenvedett, ennek ellenére március 5-én valamennyiben megkezdődött a ta
nítás, ha nem a saját, akkor a legközelebbi épületben, az 5 iparostanonc iskolát 
kivéve, amelyben — mint láttuk — egy ideig még késett.

A táblázat hiányos, mert a Kőbányai Tanügyi Főigazgatóság csak a megjelent 
tanszemélyzet és a tanulók létszámának közlését kérte, a hiányzókét nem. 
Annyit mindenesetre láthatunk belőle, hogy 119 termet lehetett használni, 64-et 
házilag helyre lehetett állítani. A megadott teremszám a Százados úti polgári 
iskolában, a MÁV telepi és a Külső-Jászberényi úti népiskolában a termek 100 
százalékát jelenti, a többiben pedig 3 iskola (Bihari u. Pongrác u. Sibrik Miklós u.) 
adatai alapján 28—50 százalék. A tanulók száma a nyitás időpontjában 1622, 
a régi nevelők közül szolgálattételre jelentkezett 280 fő. A tanítás naponta álta
lában 2—3 óra, különböző időpontbeli kezdettel. Leghosszabb a Liget utcai 
polgári fiúiskolában 8,30-tól 13,30 óráig, de ebből egy óra romeltakarítás. A 
Széchenyi gimnáziumban a VIII. osztályt kivéve összevont tanítás folyik napi 
két órában, és meg nem jelölt ideig romot takarítanak. A Bihari úton március 
6-án már a napközi otthont is megnyitották, és valamennyi tanulónak ebédet 
biztosítottak.18 19

Egy, illetve két hónappal később, az április és május 15-i állapotról ismét 
jelentést tesznek az igazgatók, azt mutatva ki, hogy a tanév elején beiratkozott 
tanulók hány százaléka hiányzik a megadott időpontban.18 A 2. táblán azt rész
letezzük, hogy mekkora a hiányzó tanulók aránya iskolánként.

A számok sorrendje logikus. Április 15-én legnagyobb a hiányzási arányszám 
a tanonciskolákban a már említett okok következtében. A második helyen áll 
a háztartási és gazdasági iskola, mert ennek megnyitása a beszállásolás miatt 
későbbi időpontban volt lehetséges, és mert tanulói nagy részben vidékiek voltak. 
Utánuk a gimnáziumok következnek, mert ezekbe is sokan jártak vidékről. 
Kisebb a hiányzás a polgári iskolákban, végül legkevesebben hiányoznak a kör-

17 Uo. 105. A TüF jelentése a VKM-nek az iskolák márc. 15-i állapotáról.
18 Uo. 68.
19 Uo. 150. az ápr. 15., és 217. a május 15-i állapotról.
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2. tábla

S or
szám Az iskola neve

A hiányzó tanulók  százalékszámn

április 15-én m ájus 15-én

í .
a) Gimnáziumok 
Széchenyi István 59 36

2. Szent László 52 41
Átlag 55 38

i .
b) Gazdasági iskolák 

Női házt. és gazd. isk. 61 50

1.
c) Polgári iskolák 
Kerepesi úti fiú 46 36

2. Liget utcai fiú 53 40
3. Százados úti fiú 47 37
4 . Óhegy utcai leány 47 32
5 . Százados úti leány 48 43
6 . Szent László téri leány 46 48

Átlag 48 39

1.
d) Iparostanonc isk. 
Ganz és Tsa 70 0

2. MÄVAG 72 32
3. MÁV Északi Főműhely 63 35
4. Szabó és Mátéffy 70 75
5. Szent László tér 34 74 62

Átlag 70 40

1.
e) Népiskolák 
All. MÁV-telep 50 47

2. Auguszta telep ? ?
3. Bihari út 12 25
4. Gém utca 25 24
5. Ihász utca 33 23
6. Kada utca 43 0
7. Kápolna tér 35 30
8 . Külső-Jászberényi út 11 13
9 . Maglódi úti fiú 60 25

10. Maglódi úti leány 60 20
11. Pongrác út 25 0
12. Sibrik Miklós út 25 20
13. Simor utca 12 20
14. Százados út 40 63
15. Szent László tér 26 20
16. Tomcsányi út 10 18
17. Üllői út 40 37

Átlag 31 24

A táblázat adatainak összesítéséből kitűnik, bogy a hiányzó tanulók aránya

a gimnáziumokban április 15-én 55% május 15-én 38%
a gazd. iskolában 61 50
a polgári iskolákban 48 39
az iparostanonc isk.-ban 70 40
a népiskolákban 31 24

Összesített átlag 53 38
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zeti jellegű népiskolákban. Május 15-én a háztartási és gazdasági iskolában leg
nagyobb a hiányzók százaléka, mert igaz ugyan, bogy a közlekedési viszonyok 
javultak, de mivel ez leányiskola volt, érthető, hogy többen maradtak távol.

Azt, hogy az 53, illetve 38 százalékos hiányzás az 1944/45. tanév áprilisában és májusában 
sok-e, vagy kevés, illetve a másik oldalról nézve a 47, és 62 százalékos beiskolázási eredmény 
jó-e, vagy gyenge, nem tudjuk eldönteni, mert hiányoznak az összehasonlításhoz szükséges 
adatok. Igaz, az I. és II. kerület oktatási munkájának megindulásáról jelent meg tanulmány a 
Pedagógiai Szemlében,20 de ez egészen más szempontok szerint készült. Egyetlen adat van benne, 
amely összehasonlításul szolgálhatna. Az, hogy a Marcibányi téri népiskolában március folya
mán megkezdődött a tanítás, és 420 tanuló közül 241 látogatta az előadásokat, ami 57 százalékos 
eredménynek felel meg. Ám ez egyetlen iskola, amelynek viszonyai alapján általános következ
tetést levonni nem lehet. Annál is inkább, mert a tárgyalt két kerület több iskolájában meg
várták a kezdéssel a március 25-én kiadott polgármesteri rendeletet. Ilyen eset a X. kerületben 
— mint láttuk — a tanonciskolákat kivéve nem fordult elő. 1945 első fele nem az az időszak volt; 
amikor felsőbb rendeletekre várhattunk volna.

★
A tanügy újjászervezésével és a tanítás megindításával még nem oldódott 

meg minden probléma. A X. kerületnek a háború előtt és alatt egyetlen leány
középiskolája sem volt. A középiskolás lányoknak tehát be kellett volna járniok 
a belső kerületek megfelelő iskoláiba, ami az akkori közlekedési viszonyok és 
egyéb akadályok miatt a lehetetlenséggel volt határos. Koedukáció a közép
iskolákban előzőleg nem volt, most a helyzet parancsára létre kellett hozni. 
A kerületi Tanügyi Főigazgatóság vezetője tehát engedélyt kért a minisztérium
tól, hogy a belső kerületek leánygimnáziumainak Kőbányán lakó tanulóit a 
helybeli fiúgimnáziumokba beírathassák. Az engedélyt meg is kapta, ideiglenes 
jelleggel.21 Hogy ez milyen jelentőségű döntés volt, arra idézzük Dobos László 
idevágó, de sokkal későbbi megállapítását: a koedukáció gondolata 1945 után 
nem tört azonnal az élre. Ebben az időben maga a neveléstudomány is óvatosan 
kezelte ezt a kérdést, a fiúk és lányok szorosabb együttnevelésének hívei és ellen
zői vannak . . . Elégséges számú és kielégítő tapasztalat nincs is . . ,22 A kérdés 
óvatos kezelésének jele ez esetben, hogy a miniszteri engedély csak szóbeli volt, 
és csak arra szólt, hogy „Budapest székesfőváros X. kerületében a leánygimná
ziumi tanulók egyenlőre további intézkedésig, de mindenesetre a normálisnak 
mondható villamosközlekedés megindulásáig a X. kér. fiúgimnáziumok előadásait 
látogathassák . . ,23

Részben a miniszteri engedély szelleme, részben a tapasztalatok hiánya által megkövetelt 
óvatosság jellemzi az előbbinek az eredményeképpen kiadott főigazgatói rendeletet is. Eszerint 
az előadásokat csak azok a leánytanulók látogathatják, akik valamelyik budapesti leánygim
náziumba már szabályszerűen beiratkoztak. Azok a tanulók, akik a beiratkozást eddig elmulasz
tották, a bejárás előtt tartoznak valamelyik budapesti leánygimnáziumba beiratkozni. Tanul
mányi szempontból a leánytanulók ugyanúgy kezelhetők, mint a fiúk. Az órákra rendesen készül
nek és felelnek. Az osztályban az első padokban foglalnak helyet. Azoknak a tantárgyaknak a 
tanításakor, amelyeknek anyaga eltér a fiúgimnáziumok megfelelő tárgyának anyagától, a tan

20 Kiss Zoltán: Az első tanév Budapesten az I. és II. kerületben. Pedagógiai Szemle, 1970. 
354—366. Az idézett adatok a 354—355. lapon találhatók.

21 TüF 142. A TüF rendelete a Szent László gimnázium igazgatóságához ápr. 11-én. Annak 
nincs nyoma az iratok között, hogy a Széchenyi gimnáziumot is látogatták volna leánytanulók, 
így  új adatok megjelenéséig a Szent László gimnáziumot kell az ország első állami koedukációs 
középiskolájának tekintenünk.

22 Dobos László: Koedukáció és közvélemény. A pedagógia időszerű kérdései hazánkban. 
Budapest, 1971. 8—9.

23 TüF. 142.

168



órák egy részét a tantervi eltérés anyagának ismertetésére kell fordítani. Amennyiben olyan 
tárgy tanításáról van szó, amely a fiúgimnáziumok tantervében nem szerepel, ezt a leányok 
részére külön óra keretében, szükséghez mérten valamennyi osztályt összevonva kell tanítani.

A lánytanulók részére külön termet kell kijelölni, amelyben a tanítás megkezdése előtt 
gyülekeznek, s amelyben az óraközi szüneteket eltölthetik. Amennyiben a tantestületnek nőtagja 
is van, a lányok felügyeletével őt kell megbízni. Ennek hiányában megfelelő férfi tanerőt kell 
kijelölni. A lányok csak a felügyelő tanár kíséretében mehetnek be az osztályba, és vele együtt 
térnek vissza a tartózkodásra kijelölt terembe.

Amikor a rendes villamosközlekedés megindul, a lánytanulók látogatási bizonyítványt kap
nak a vendégül látó iskolától, és azzal visszatérnek abba az iskolába, amelybe eredetileg beirat
koztak. lia  a megfelelő közlekedés a tanév végéig sem áll helyre, a VKM külön rendeletben szabá
lyozza a bejáró leánytanulók vizsgáira vonatkozó tudnivalókat.24

Ám akár mert a közlekedés még mindig nem л-olt megfelelő, akár kényelmességi 
és hasznossági okokból (és a későbbiekből ez derül ki), az eredeti iskolákba való 
visszatérésből nem lett semmi. Május 16-án megjelent a rendelet a leánytanulók 
év végi osztályozásáról. Eszerint őket is a fiúgimnáziumok tanárai bírálják el, 
de csak azokat, akik június 1-ig igazolást hoznak arról, hogy anyaiskolájukban 
semmiféle tartozásuk nincs. Az osztályozott tanulókat az iskola anyakönyvébe 
be kell vezetni, és a bizonyítványt részükre ki kell állítani, de a leánygimnáziu
mok tantervének megfelelően. Az anyakönyvbe és az értesítőbe külön záradék 
kerül: „Az 1944/45. tanévben leánygimnáziumi tanterv szerint tanult, így leány
gimnáziumi bizonyítványt kapott.” Az év végi osztályozó értekezleten a lányok 
osztályozása külön történik, és az osztályfőnök is külön jelentést készít róluk.25 *

így aztán év végén a László gimnáziumban 53 leánytanuló kapott osztály
zatot.28 A Széchenyi gimnáziumnak a fentebb említett nehézségek miatt nem 
voltak lánynövendékei.

A gimnáziumba járó leánytanulók kérdése tehát az 1944/45 tanévre megoldó
dott. Ezzel egyidejűleg meg kellett oldani egy másik iskolatípus: a női kereskedelmi 
középiskolák tanulóinak problémáit is. Kőbánya a főváros ipari, és általában 
gazdasági szempontból egyik legfontosabb kerülete volt, a többi kerületektől 
elütő szerkezetű önálló városrész, mégsem volt hosszú ideig egyetlen közgazda- 
sági jellegű, és egyetlen leányközépiskolája sem. 1945 elején a női kereskedelmi 
középiskolák X. kerületben lakó tanulói is hasonló helyzetben voltak, mint a 
gimnáziumoké, de beiskolázásukat nehezebben lehetett megvalósítani, mert 
olyan iskola, amelybe be lehetett volna őket osztani, nem volt.

A kerületi főigazgatóság azonban megoldást talált és a tanítás megkezdését 
kihirdető plakáton már a kereskedelmi leányközépiskolai tanulókra vonatkozó
lag is történik intézkedés. Ezeknek március 5-én a László gimnáziumban kellett 
jelentkezni. „A jelentkezők számától függ — adja tudtul a hirdetmény — lesz-e 
lehetőség arra, hogy Kőbányán ideiglenes kereskedelmi leányközépiskolát nyis
sunk”.27 Az eredmény az előzetes felmérések alapján már ismeretes volt, ezért a 
főigazgatói hivatal vezetője február 27-én jelenthette a Nemzeti Bizottságnak, 
hogy „a kerületben lakó kereskedelmi középiskolai leánytanulók számára, akik 
törzsiskolájukba a közlekedési viszonyok miatt nem járhatnak be, ideiglenes 
jelleggel iskolát szervezek, hogy előrehaladásukban hátrányt ne szenvedjenek. 
Kőbánya lakosain múlik a továbbiak során, hogy ez az iskola is állandósuljon

24 Uo.
24 Uo. 225.
24 Uo. 430.
27 Uo. 41.
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kerületünkben. Ezért kívánatos, bogy a szülők és a hivatalos hatóságok ezen 
intézkedésemet támogassák”.“

A szervezési munkát és az osztályok megindításával járó teendőket Pejtsik 
Árpád végezte. Ezek eredményeképpen a tanítás április elején a polgármesteri 
hivatal előzetes engedélye alapján megindult. A hivatalos rendelet április 23-án 
jelent meg.28 29 Eszerint a polgármester a VII. ügyosztály javaslata alapján hozzá
járult ahhoz, hogy a IX. kér. Mester utcai Teleki Bianka kereskedelmi leány
középiskola a X. kér. Szent László téri polgári leányiskolában új I., II., és III. 
osztályt nyisson. „Erre azért van szükség — hangzik az indoklás — mert a X. 
kerületben kereskedelmi középiskola nincs, a jelenlegi közlekedési viszonyok 
mellett pedig a tanulóknak sok esetben 3—4 órás gyalog utat kellene meg
tenniük, hogy iskolájukat elérjék.” Az itt nyitott osztályok továbbra is a Mester 
utcai iskolához tartoznak, igazgatásukat a törzsiskola vezetője végzi.

Az osztályokba beírható minden újonnan jelentkező kőbányai tanuló, vala
mint mindazok, akik már eddig más székesfővárosi, vagy állami kereskedelmi 
középiskolába beiratkoztak, de akiknek a kihelyezett osztályokba való bejárás 
könnyítést jelent. Az átlépő tanulók — ha a jövőben a kihelyezett osztályok 
megszűnnének — volt iskolájuk rendes tanulói lesznek.30

A kihelyezett osztályok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, ezért a 
kerület elöljárója 1945. július 2-án kérte a polgármestert, hogy működésüket 
az 1945/46. tanévre is engedélyezze, de most már IV. osztállyal kibővítette.31 
A polgármester a kéréshez hozzájárult azzal az indoklással, hogy bár a viszonyok 
javultak, de az utazással eltöltött időt tanulásra fordíthatják. Azonkívül nevelési 
szempontból sem kedvező, ha fiatal lányok túlzsúfolt villamoson utaznak. Továb
bá a főváros legnagyobb, és nagy többségében munkáscsaládok által lakott kerü
letében nincs leányok számára középiskola. Az osztályok azonban továbbra is 
a Teleki Blanka kereskedelmi leányközépiskola kihelyezett osztályaiként működ
nek.32 Ezzel egyenlőre stabilizálódott a demokratikus Magyarország — a kő
bányai lokálpatriotizmus közhiedelme szerint — elsőként alapított középisko
lájának a helyzete, és befejeződtek a szervezési munkálatok.

Ám a feladat nemcsak az volt, hogy a hatóságok az iskolázás feltételeit meg
teremtsék. Ennél sokkal többről is volt szó. A régi rendszer mindenféle szem
pontból összeomlott, és a háború befejeztével a közoktatás rendszerében is új 
korszak kezdődött. Mindenki tisztában volt vele, hogy a nevelési munkát ott 
és azok szerint az elvek szerint nem lehet folytatni, ahol és amelyek 1944 őszén 
abbamaradtak. És itt — akárcsak a bevezető részben — újból alkalom nyílik 
az összehasonlításra. A február 26-án kelt 56002/1945 sz. VKM általános utasítás
5. pontja elrendeli, hogy ,,a csonka tanév elengedhetetlen nevelési feladata 
minden oktatási intézmény számára világnézeti áthangolás demokratikus szel
lemben”. A X. kerületi Nemzeti Bizottság február 15-i ülésén a Tanügyi Főigaz
gatóság vezetője bejelentette, hogy „az új idők szellemének megfelelő új tanterv

28 N В jk. febr. 27.
29TüF 199. A polgármester 86434/ 1945-VII. sz. rendelete.
30 Uo.
31 Uo. 376. Szép József kér. elöljáró beadványa, júl. 2.
32 BFL XXI. 508/c Budapest székesfőváros polgármesterének iratai. A polgármesteri ügyosz

tályok központi irattára, VII. 1765/1945.
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kidolgozásával foglalkozik”.33 Az iskolák megnyitásáról szóló jelentésben pedig 
tudomására hozza a minisztériumnak, hogy ,,a honvédelmi ismeretek tanításától 
eltekintünk.”34 Továbbá: az idézett miniszteri utasítás 9. pontja: ,,Az ifjúság 
politikai élethez való viszonya megváltozik . . . meg kell engedni a serdült korú 
tanulóifjúságnak, hogy részt vegyen bizonyos, pártpolitikán felülálló, de mégis 
politikai jellegű mozgalmakban” (MAD1SZ) . . .  És a Nemzeti Bizottság előbb 
idézett jegyzőkönyve: a Tanügyi Főigazgatóság vezetője „két kérdéssel foglal
kozott: a tanítás megindításával, amelyet csupán biztonsági okok tesznek egyen
lőre lehetetlenné, és a tanulóifjúság MADISZ-ban való részvételével, amelyet 
pártolólag terjesztett elő . . .” Február 22-én pedig a László és Széchenyi gim
názium tanulói számára a MAD1SZ tagságot engedélyező rendelet is megjelent.35 *

Nem tudott a Tanügyi Főigazgatóság teljes értékű eredményt elérni az orosz 
nyelő tanításának bevezetése terén, mert a Kerepesi úti és az Öhegy utcai polgári 
iskolában nem sikerült tanárt kapni, az előbbiben és a Széchenyi gimnáziumban 
pedig jelentkező sem volt. A Liget utcai polgári fiúiskolában és a Százados úti 
polgári leányiskolában viszont csaknem 100 százalékos volt a jelentkezés,38 és 
több-kevesebb jelentkezővel a többi iskolákban is megindult az orosz nyelv 
tanítása.

A tanügyek újjászervezésével és a tanulmányok folytatásának biztosításával 
persze nem oldódott meg minden probléma, és nem szűnt meg minden gond. 
Nincs helyünk arra, hogy részletesen beszéljünk valamennyi nehézségről, amely- 
ivei ebben az időszakban minden hatóságnak és az egész társadalomnak meg kel
lett küzdenie, de egvet még megemlítünk, és ez az ellátás kérdése.

Az élelmiszerhiány nemosakia tanulóifjúságot érintette, hanem az egész lakosságot, és hosszabb 
ideig tartott. Ezért a helyzet stabilizálódása után, amikor azonban a szállítás még nem volt meg
oldható, sok iskolás korú gyermeket vidékre telepítettek. Л Pongrác telepi népiskolából pl. 38 
tanuló Hódmezővásárhelyen végezte tanulmányait.37 Ez a magyarázata annak, hogy jó néhány 
iskolában (Bihari u., Külső-Jászberényi u., Százados u., Tomcsányi u. stb.) május 15-én sokkal 
nagyobb volt a hiányzók aránya, mint egy hónappal előbb. A Nemzeti Bizottságban már feb
ruár 2-án elhangzott arra vonatkozó indítvány, hogy a Szent László téri polgári leányiskolában 
állítsanak fel közkonyhát 100 személy részére.38 A Bihari úti iskola igazgatója a tanítás megindu
lásával egyidejűleg jelenti, hogy minden tanuló kap ebédet. Ám nem mindenki várta a segítséget 
felülről. A Kerepesi úti mezőgazdasági jellegű polgári fiúiskolában, bár az épület több belövést 
kapott, (iti tanulóval február 28-án megindult a tanítás, és március 12-től az étkeztetés, amely 
később úgy kibővült, hogy 300 tanuló számára biztosított ebédet. Volt az iskola kezelésében 6 
hold föld. Ezt a tanárok és diákok rögtön művelés alá vették, és megtermeltek rajta annyi zöld
séget és főzelékfélét, hogy bőségesen ellátták vele a konyhát. Az egyéb élelmiszereket pedig a 
város belsejéből szállították ki. Mindezt úgy végezték, hogy közben tanulmányaikat sem hanya
golták el.39 A Női Gazdasági és Háztartási iskolának a kertészet vágott a profiljába. Ennek ilyen 
irányú tevékenységéről olvassuk a zárójelentésben: „Több ízben látogattuk, mert van 12 hold 
földje és állatállománya, de az év elején katonaság szállta meg. Ha nem sikerült volna vissza
kapni. ebből mérhetetlen kár származott volna. Az Elöljáróság azonban más helyet biztosított 
a katonaságnak. így a tanítás — és a termelés — itt is megindulhatott. Akkor meg a gyárak kísé
relték meg a föld igénybevételét, de az Elöljáróság ezt is megakadályozta. Ennek zöldség- és 
főzeléktermékeiből a környék lakossága is vásárolhatott önköltségi áron.’"40

33 NB jk. febr. 15.
34 TüF ál.
33flo. 20.
38 Uo. 234.
37 Uo. 217.
38 NB jk. febr. 2.
39 TüF. 430.
49 Uo.
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Ezek voltak azok a legfontosabb feladatok, amelyeket meg kellett oldani; 
és a legsürgősebb teendők, amelyeket el kellett végezni. Л ет akarjuk azt állítani, 
hogy a létrehozott szervezetek páratlanok voltak a maguk nemében. A nemzeti 
bizottságok másutt is nagy szerepet játszottak az egész élet újra megindításában, 
ezzel együtt az oktatás újjászervezésében.41

Kőbányán tehát megtörtént az újjászervezés, ezzel a helyi Tanügyi Főigazgató
ság befejezte munkáját, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a vezető 
megbízását 1945. június 11-én megszüntette, a hivatal pedig feloszlott.42 Ámde 
hiányos lenne a csonka tanévről adott beszámoló, ha röviden nem foglalnánk 
össze, mi lett azoknak a problémáknak a végleges megoldása, amelyeket a Kőbányai 
Tanügyi Főigazgatóság — jellegénél fogva — csak ideiglenesen oldhatott meg.

A kezdeményezés ezután már egyedül a Kerületi Nemzeti Bizottságra hárult. 
Ez a testület „mindig éber figyelemmel kísérte és kíséri a kerületre vonatkozó 
intézkedéseket, és mint a főváros e részének ismerője egyrészt igyekszik elejét 
venni annak, hogy kevésbé tájékozott tényezők esetleg később változtatásra 
szoruló intézkedéseket hozzanak, másrészt arra törekszik, hogy a központi ható
ságoknak pozitív irányba segítségükre siessen, és a kerület lakosságának az 
érdekeit tőle telhetőén minden erejével képviselje . . .”43 A lakosság érdekeinek 
képviselésére tanügyi vonatkozásban ismételten szükség volt.

Így az 1946. augusztus 3i-én tartott ülésen GÁBRIS István titkár — egyszer
smind a gimnázium tanára — jelentette, hogy a minisztérium visszavonta azt 
az engedélyt, amely 1945 elején lehetővé tette, hogy a László gimnáziumba 
leánytanulók járhassanak. A Bizottság határozata alapján Horváth Pál elnök 
keresztül vitte, hogy az engedély továbbra is érvényben maradjon.44

Az ideiglenes főigazgatóság másik alkotása, a kereskedelmi leányközépiskola 
ugyancsak veszélybe került. A Nemzeti Bizottság 1946. június 28-i ülésén Taba 
István alelnök — egyszersmind az iskola tanára — jelenti, hogy a polgármester 
I I I—IV. osztály nyitását az 1946/47. tanévre nem engedélyezte.45 A közbelépés 
ez alkalommal is megtörtént.

Tudomására jutott а X. kér. Nemzeti Bizottságának — hangzik az ez ügyben készített bead" 
vány — hogy а VII. ügyosztály a Teleki Blanka kereskedelmi leányközépiskola kihelyezett osz
tályai közül а III—IV. osztályt meg akarja szüntetni. Ez gyakorlatilag az egész iskola elsorvasz
tását jelenti, mert egyetlen szülő sem adja szívesen gyermekét olyan iskolába, amelyben tanul
mányait esetleg nem fejezheti be. Kéri a Bizottság a tanácsnokot, hogy álljon el szándékától, mert 
egyrészt az iskola létesítésével a kerület lakosainak évtizedes vágya teljesült, újból lemondani 
róía tehát nem szeretnének, másrészt a hozzá fűzött remények beváltak. Igaz ugyan, hogy а III. 
és IV. osztály létszáma 14— 15, de a másodiké 38, az első osztályba pedig 70 tanuló jelentkezett 
minden propaganda nélkül, hiszen amíg az iskola helyzete bizonytalan, addig senki sem vállalta 
a hírverésért a felelősséget. 46 A polgármester e beadványra hozott 91410/1946 — VII. sz. határo
zata: ,,a közoktatási ügyosztály előterjesztésére hozzájárulok ahhoz, hogy a kihelyezett osztályok 
az 1946/47. tanévtől kezdődően а IX., gróf Teleki Blanka kereskedelmi leányközépiskola kihelye
zett fiókosztályaiként önálló vezetés alatt működjenek . . . ”47

41 Nevelésügyünk húsz éve. 1945— 1964. Szerk. Simon Gyula. Budapest 1965. 11.; Bajkó 
Mátyás: Demokratikus iskolázásunk kezdetei és a debreceni kultuszminisztérium. Magyar 
Pedagógia, 1970. 126.

42 TüF. 430. Zárójelentés, V. fej. A TüF megszűnése.
43 BFL XXI. 580/a. А X. kér. Elöljáróság általános iratai. A NB a polgármesterhez, 1946. 

dec. 21.
44 NB jk. 1946. aug. 31.
45 NB jk. 1946. jún. 28.
46 BFL XXI. 580/a. A X. kér. Elöljáróság általános iratai.
47 Uo.

172



További közbelépésre már nem volt szükség, és 1947. július 17-én a kihelyezett 
osztályokból önálló iskola lett, 1948 december 30-án pedig megkapta jelenlegi 
nevét, és véglegesen létrejött a mai Leövey Klára közgazdasági szakközépiskola.*8 

A Nemzeti Bizottság utolsó szervezési tevékenysége az oktatásügy terén a 
dolgozók iskolájának létrehozása. Az 1945 végén megjelent a 11130/1945 M. E. sz. 
rendelet, amely lehetővé teszi, hogy azok a dolgozók, akik az iskolás korban nem 
fejezhették be tanulmányaikat, felnőtt korukban, munkájuk mellett tanulhassa
nak tovább. A mai felnőtt oktatás 1946 tavaszán indult meg. Kőbánya elég korán, 
az 1945/46, tanév végén jelentkezett dolgozók iskolájának szervezésére támasz
tott igénnyel. Az üzemekben történt előzetes felmérés alapján polgári iskola és 
kereskedelmi középiskola nyitására kért engedélyt.

Ennek megszerzése nehéz volt, mert a következő (1946—47) tanév költségvetése már elké
szült. A kereskedelmi középiskola megszervezése mellett azért is akadályokba ütközött, mert 
még régi „nagy” iskolákban sem mindenütt működött esti tagozat, a X. kerületben pedig a 
„kihelyezett osztályok” mellé is nyitni akartak. A kerület üzemei azonban támogatták a törek
vést: „A Nemzeti Bizottság június 10-én kelt átiratát, hogy a kerületben a dolgozók iskoláját meg
szervezi, a legmesszebbmenő együttérzésünk tolmácsolásával megköszönjük . . . ”48 49 írják például 
a Bizottságnak a Magyar Vegyipari Gépgyárból. De nemcsak az együttérzés volt meg az üzemek
ben, hanem az áldozatkészség is, és 12 üzem betek alatt 21 440 pengőt ajánlott fel az iskola cél
jaira.

Az akadályok így elhárultak, és 1946 szeptemberében a polgármester 
95633/1946—VII. sz. engedélye alapján a két iskolát meg lehetett nyitni.50 A 
polgárit egy-egy I—II—III, a kereskedelmit pedig három első osztállyal, mind
kettőt a Szent László tér 1. sz. polgári leányiskola épületében.51 Az előbbi egy-két 
év után megszűnt, az utóbbi azonban két éves, hibás vezetés miatti megszakí
tással — 1957 óta jó igazgatás mellett — ma is a főváros egyik legszilárdabb 
dolgozók közgazdasági szakközépiskolája.

★

A főváros X. kerületében ezzel — körülbelül másfél év alatt — befejeződött 
az újjáépítés és az új alapok lerakásának munkája. Az iskolarendszer mai képe 
persze alig hasonlít ebhez a 26—27 évvel ezelőttihez, de az átalakulás ismertetése 
nem tartozik már tanulmányunk tárgyához.

48 BFL XXI. 508/c. Budapest székesfőváros polgármesterének iratai A polgármesteri ügyosz
tályok központi irattára. A rendeletek száma: 91294/1947-VII., illetve 98303/1948-VII.

49 NB Vegyes iratok. Kelet nélkül.
60 Uo.
61 Uo. A NB jelentése a polgármesterhez 1946. szept. 16-án; Szalai i. m. 338.
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KÉT É V F O R D U L Ó

FÖLDES ÉVA

Ü Z E N E T

( Földes Ferenc halálának harmincadik évfordulóján)

1943. január 13-án tűnt el az urivi áttöréskor, még nem egészen harminc- 
három esztendős korában. Ki volt, mi volt tulajdonképpen Földes Ferenc?

Egyetem i végzettségét tekintve filozófus vo lt, hiszen a párizsi Sorbonne és 
a bolognai egyetem  filozófiai fakultásán végezte tanulm ányait s a filozófus 
Bertrand RüSSELról írta doktori disszertációját. A harmincas évek Horthy- 
Magyarországán azonban önmagában ez sem vo lt jó ajánlólevél: ezért a Francia- 
és Olaszországot m egjárt filozófus nyelvórák adásával kereshette m eg csupán 
kenyerét.

De nemcsak filozófus volt e szó legnemesebb — gondolkodó, értő embert 
jelentő — értelmében, hanem kommunista is, párizsi tanulmányai idején lett 
azzá.

Jó tollú publicista, esszéíró volt, aki önmagával együtt tollát is népe, a magyar 
nép jobb jövendőjéért folytatott harc szolgálatába állította. Ezért kellett 1943- 
ban Ukrajnában büntetőszázadban elpusztulnia.

Amikor, aki tehette , külföldre m enekült, ő akkor — 1939 őszén — jött haza 
Franciaországból.

Darvas József írja: ,, . . . Amikor megkérdeztem tőle, hogy miért jött haza, 
furcsálkodva és értetlenül nézett rám. Mint aki a kérdést se érti. Nem akart más 
sorsot, mint ami a népére várt. Illetve mindent meg akart tenni, hogy más sorsa 
legyen a népnek, mint amit az akkori uralkodó osztályok szántak neki. Kommu
nista volt; magyar patrióta . . .”1.

F eltett kérdésünkre teh át ez a barát és harcostárs válasza: ,,Kommunista volt; 
magyar patrióta . . . ”

Földes Ferenc már első párizsi tartózkodása után, a 30-as évek elején be
kapcsolódott a magyar ifjúmunkás mozgalomba. Résztvett az ifjúmunkások 
római parti, szunyogszigeti kirándulásain. Együtt túrázott, úszott velük, majd 
— mint erre ezeknek a túráknak egyik részvevője, Felkai Dénes visszaemlé
kezik — „ezután következett a tulajdonképpeni cél: a nemzetközi politikai 
beszámoló, amit Földes Ferenc tartott az Flumanité alapján. A politikai be
számoló megkezdése előtt kiválasztottunk egy mélyebb helyet, ide vonultunk. 
Földes középre ült, mi körülötte. Természetesen kiállítottunk figyelőket, akik
nek jelezni kellett, ha csendőrök közelednek. Javában folyt a nemzetközi helyzet 
ismertetése, amikor az egyik figyelő pisszegett. Mire észbe kaptunk, már körül 
voltunk véve csendőrökkel. Földes — gyakorlott kiránduló lévén — felkészült 
erre: az Flumanité eltűnt és ő az előre odakészített ADY-könyvből verseket olva-

1 Földes Ferenc: Válogatott írások. Sajtó alá rendezte Földes Ferencné, az előszót írta Darvas 
József. Bp. 1967. 10.
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sott fe l. .  . Részt vettem Földes Ferenc politikai gazdaságtani szemináriumán 
is, amelyet a Bőrösök Szakszervezetében tartott. Igen jó előadó volt és szim
patikus ember, így a szemináriumát sokan látogatták . . ,”2.

1934-ben Földes Ferencet letartóztatják — négy hónapi fogházbüntetésre 
ítélik.

1937-ben tanulm ányai befejezése céljából Bolognába megy; itt szerzi m eg, 
Bertrand RusSELről írott disszertációjával, filozófiai doktori címét. E m unkájá
ban Bussel m onizm usát a dialektikus m aterializm us talajáról bírálta.3 'le lte  
ezt anélkül, hogy a m arxizm us tételeire h ivatk ozh atott volna, hiszen O lasz
országban ekkor már másfél évtizede a fasizm us volt uralmon, a kom m unista  
párt illegalitásba szorult, a m arxizm us-leninizm us bármiféle terjesztése pedig  
szigorúan tilos volt.

A dialektikus materialista szemléletmód és módszer alkalmazását a tudomány
ban már tíz esztendővel azelőtt a Sorbonne-on, Henri Wallon előadásait hall
gatva sajátította el — ez volt marxista műveltségének, világnézetének alapja.

★

1939 első felét ismét Párizsban tölti. Ebben az időben jelenik meg az 1938 
végén megalakult Párizsi Magyar írók Köre havi folyóirata, az Üzenet, amelynek 
első száma 1939 márciusában lát napvilágot.

A Párizsi Magyar Írók Köre az itthonról elüldözött haladó emigráns magyar 
írók egyesülete, ők — Tamás Aladár, BÖLÖNI György, Gereblyés László, 
Forgács Antal, Szenes Piroska, Pásztor Enikő, Kémeri Sándor (Bölöni 
György né írói neve) Ligeti Vilma, Palotás Imre — szerkesztik, írják a folyó
iratot.

„Az Üzenet megjelentetésével munkánk új szakaszhoz érkezett — olvassuk 
az első számban —. Folyóiratunk hasábjai részben áthidalják a távolságot, mely 
otthoni társainktól elválaszt bennünket. Velük együtt kívánjuk folytatni tovább 
munkánkat ; bízunk benne, hogy eredményes lesz és elérjük a haladás és szabadság 
jegyében élő magyar írók összefogását.”

Az első számától kezdve érdekes, tartalmas, harcos folyóirat nem lehetett 
hosszú életű. Mint már említettük, 1939 márciusában jelent meg az első szám; 
az 1939 július-augusztusi összevont 5—6. szám egyben az utolsó is. A második 
világháború kitörése lehetetlenné tette az Üzenet további megjelentetését, amely 
fennállásának néhány hónapja alatt is igen fontos funkciót töltött be, hiszen 
nemcsak Franciaországban terjesztették, olvasták, hanem 100—200 példány 
rendszeresen Magyarországra is jutott belőle.

Földes Ferencet az első számtól kezdve az utolsóig ott találjuk a folyóirat 
munkatársai sorában. Életútjának, túlságosan korán félbeszakadt — de csonka- 
ságában is gazdag, tanulságos, előremutató és előrevivő — életművének is értékes 
szakasza ez a párizsi félesztendő, amelynek több vonatkozásban hű tükre az 
Üzenet.

A folyóirat első száma Földes Ferenc könyvismertetését közölte. Paid Nizan 
La Conspiration (Az összeesküvés) című könyvét ismerteti, elemzi. „A regény 
fonala — mint írja — a fiatal intelleklüelek útja a baloldal felé, pontosabban az 
út egy szakasza.” flúsba-vérbe vájó téma ez, olyan út, amelyet P’öldes Ferenc

2 Felkai Dénes: Földes Ferenc. A „S két szó között a hallgatás . . . Magyar mártír Írók antoló
giája” című kötetben. Bp. 1970. I. 266—268.

8 A disszertációim! részleteket közölt: Válogatott írások, 115—160.
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maga is megjárt. Ezért méltán állapíthatja meg Nizan könyvéről az érző, az értő 
jogán: „A polgári intellektüelből baloldali harcossá való átalakulás hű szakasza 
ez. Az út távolról sem egyenes”. A könyvben azonban „nincs egy hang sem, ami 
hamis lenne, ami ne a valóságból jönne. Nizantól még sokat várhatunk . . .” 
(Üzenet, 1. sz. 30—31.)

Az Üzenet 1939. júniusi 4. száma részletes beszámolót közöl „A béke, demok
rácia és a kultúra védelmére” Paul Langevin, a világhírű fizikus és Sir Norman 
Angel, a Nobel-békedíjas angol író által összehívott konferenciáról, amely 
május 13—14-én ülésezett a Maison de la Chimie dísztermében.

„Az összehívók célkitűzése — olvassuk — nagy* nemzetközi intellektuális 
egység megteremtése volt a békéért és a szabadságért.”

Huszonnyolc ország hatszáz küldötte jelent meg a konferencián, amelynek francia részvevői 
sorában ott volt Louis A r a g o n , Julien B e n d a , André M a l r a u x , Henri W a l l o n  és Marcez 
C a c h i n .

Angliát W. G a l l a c h e r , Sir Strattford Cr i p s , D. N. P r i t t , Palm D u t t , Sir Archibald S i n c l a i r , 
Lloyd G e o r g e , J. B. P r i s t l e y , H a l d a n e  professzor, V. G o l l a n c z  és Mrs. Ch e s t e r t o n  kép
viselte — többek között.

Amerikából Upton S i n c l a i r , Theodor D e i s e r , Frederic M a r c h  és  Silvia S i d n e y  üdvözölte 
az összejövetelt.

Németországot az emigrációban élő Heinrich M a n n , Lion F e u c h t w a n g e r , Ernst T o l l e r  
és Leonhard F r a n k  képviselte.

A megszállott Csehszlovákia képviselője Egon Ervin K i s c h  volt, a világhírű riporter.

A konferenciának négy főtémája volt: 1. A demokratikus államok anyagi és 
erkölcsi erőforrásai. 2. A kis államok védelme. 3. A kultúra és az egyén védelme.
4. A támadásnak áldozatul esett kis népek hatékony megsegítése. Ezeknek meg
felelően négy különbizottság alakult.

FÖLDES Ferenc a kultúra és az egyén védelme témával foglalkozó bizottság 
munkájában vett részt és itt szólalt fel a párizsi magyar írók és művészek, 
valamint az Üzenet folyóirat képviseletében.

E bizottság ülését Erancis Jourdain vezette és a felszólalók [között volt 
Heinrich Mann, Louis aragon, Leonhard Frank, Henri wallon és a nem 
sokkal később a németek által halálra kínzott fiatal kommunista tudós, Lange
vin  professzor veje, Jacques Solomon.

Az Üzenet közlése nyomán idézzük Földes Ferenc felszólalását, aki a követ
kezőket mondotta:

„A Párizsi Magyar írók és Művészek és az Üzenet folyóirat nevében ki kell 
jelentenem Önöknek, hogy a Konferencia összehívóinak felhívása hűen fejezi ki 
érzéseinket és gondolatainkat. Ez nagyon is érthető. Egyszerű és igen fájdalmas 
okok azok, amelyek bennünket arra kényszerítettek, hogy külföldre jöjjünk. 
És ugyanezek az okok adják az erőt nekünk — noha megélhetésünkért minden
napi harcot kell vívnunk, hogy írásban és szóban védjük a magyar kultúrát, 
a magyar gondolatszabadságot és a magyarok jogait s meg vagyunk győződve, 
hogy amikor a magyar kultúrát, a magyar gondolatszabadságot és jogokat véd
jük, védjük az emberi kultúrát, az emberi szabadságot és az emberi jogokat.

Azért, hogy a szabad és demokratikus magyar kultúrát terjesszük és harcoljunk 
szellemi téren a fasizmus támadásai ellen, alapítottuk harcos szellempolitikai 
folyóiratunkat. És ma, a harmadik számunk megjelenése után, büszkén mond
hatjuk, hogy folyóiratunkat mindenütt olvassák, ahol magyar olvasótömegek 
vannak, tebát az Egyesült Államokban, Kanadában, Romániában és Jugoszlá
viában éppúgy mint Magyarországon és Franciaországban.
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Harcolunk és harcolni fogunk mindig a szólás- és gondolatszabadságért, a nagy 
magyar tömegek szabad és elmélyült kultúrájáért és az egyén szabad kifejlődési 
lehetőségéért.

De világosan látjuk, hogy a mai korral, a történelem egy döntő fordulójához 
érkeztünk, tehát világosan látjuk azt is, hogy nem elégséges nemzeti vonalon 
harcolni a kultúra védelméért. Ma előtérbe kell helyeznünk a nemzetközi vonalon 
folytatott harcot! Mit csináljunk tehát?

1. Egyesítenünk kell minden intellektuális erőt, mely hajlandó m egvédeni 
az emberi kultúrát a fasizmus barbárságaival szemben.

2. Át kell alakítanunk ezt az egységet állandó és szilárd nemzetközi szervezetté.
3. Szoros kapcsolatot kell létesítenünk a nemzetközi munkásszervezetekkel.
4. Át kell térnünk a fasiszta anti-intellektuális elvek elleni elméleti vitáról 

a fasiszta ideológia elleni propagandára. Fáradhatatlanul és szünet nélküli 
propagandát. . . Állandóan és rendszeresen el kell árasztanunk a demokratikus 
és a demokrácia nyomait még mutató országok tömegeit röpcédulákkal és 
brosúrákkal. Meg kell ragadnunk minden propaganda lehetőséget; nagy nemzet
közi gyűléseket kell rendeznünk az egyes országokban, de különösen Francia- 
országban és Angliában.

5. Meghatározott célú kampányokat és akciókat kell indítanunk, például 
bojkottot egyes fasiszta vagy félfasiszta újságok vagy folyóiratok ellen stb. Ezen 
a téren hatalmas feladatokat kell elvégeznünk !

Minden ország antifasiszta intellektueljeinek tömörülniük kell és felvenniük 
a harcot. Ha ezt nem teszik meg sürgősen ott, ahol erre lehetőség van, talán 
hosszú időre le kell majd mondaniuk erről.

Remélem, hogy ez a kongresszus az első lépés az emberi kultúra védelméért 
megindítandó nemzetközi gyakorlati akció útján” — fejezte be felszólalását 
Földes Ferenc.4

Л felszólalások után a bizottság — am elynek munkájában Földes Ferenc is 
részt v e tt — két albizottságot választott: egyet a világ értelm iségéhez szóló 
kiáltvány megszövegezésére, egy m ásikat pedig a propaganda m ódszereinek ki
dolgozására.

F z utóbbi tagja volt hajdani professzorával, Henri WALLONnal eg y ü tt, Földes 
Ferenc is. A bizottság a következő — a fasizmus elleni széleskörű összefogást célzó 
egységfront-politika és a nem zetköziség jegyében született — javaslatot terjesz
te tte  a konferencia elé.

,,A Konferencia javasolja:
1. A propaganda kiszélesítését azáltal, hogy egységet hozunk létre ezen intel

lektuális szervezet és a fasizmus ellen harcrakész szervezetek között, különös
képpen pedig a munkásinternacionálékkal, hogy így létrejöhessen az anti
fasiszta egységfront.

2. A demokratikus és a fasizmus által fenyegetett országok közötti diákcserék, 
ösztöndíjas diákküldések és vakációs utazások segítségével visszaverni minde
nütt, de különösképpen a fiatalok és diákok között ható fasiszta propagandát

4 Földes Ferencnek az Üzenetben megjelent cikkeinek címét közli: Földes Ferenc válogatott 
művei, összeállította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Simon Gyula. Bp. 1957. 5. — „A béke, 
demokrácia és a kultúra védelmére” összehívott konferencián elmondott hozzászólásáról e gyűj
teményben nem történik említés. Erre Markovics Györgyi cikkének (a Resistence unie 17. számá
ban, 1972. január—március: Contra la guerre et la fascisme. Ecrivains hongrois dans l’émigration 
1939—1945.) néhány soros utalása hívta fel a figyelmünket.
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3. aj Felhasználni a propaganda minden eszközét: ilyenek a rádió alkalmazása, 
fontos aktuális problémákkal foglalkozó brosúrák és röpiratok rendszeres, időn
kénti kiadása. A kiadványoknak a világ elé kell tárniuk, hogy a fasizmus miképpen 
pusztítja a kultúrát, akadályozza az intellektuális szabadságot és fojtja el a 
tudományos igazságot.

b) Kiadványok, k iállítások  stb. révén hozzásegíteni a politikai m enekülteket, 
hogy intellektuális tevékenységük termékeit a nagyközönség elé vihessék.

c) Az antifasiszta bizottságok között időnként összejöveteleket szervezni, 
azonkívül gyűléseket, emlékünnepélyeket és népünnepélyeket rendezni.

4. Rávilágítani mindazon intellektuális hamisításokra, amelyeket többé- 
kevésbé alattomos módon a fasiszta hatalmak elkövetnek. Rámutatni azok 
titkos forrásaira”.

íg y  szólt a konferencia által határozattá em elt javaslat, amelynek m eg
alkotásában Földes Ferenc is résztvett.

Huszonnyolc ország hatszáz küldöttjének viharos helyeslése közben nyert 
elfogadást a konferencia véghatározata, amely többek között kimondotta:

„A konferencia a v ilág  tudatos intellektueljeinek kifogástalan egységét m u
ta tta  és ha a hatszáz k ikü ldött és többszáz csatlakozó alkalmazni fogja az érte
kezlet határozatait és m indent el fog követni, hogy saját országának közvéle
m ényét felrázza a veszéllye l szemben, több erővel és több bizalommal nézhetünk  
a jövő felé.”5 6

1939 júliusában a francia forradalom százötvenedik évfordulóját ünnepli 
Franciaország és az egész haladó emberiség. ,,A párizsi magyar írók is a haladó 
francia irodalom és a francia forradalom melletti szimpátiájuknak adnak kifeje
zést, amikor folyóiratukban cikkeik egy részét a francia forradalomnak szente
lik” — olvassuk az Üzenet utolsó, júliusi-augusztusi számában.

Ebben a számban a forradalomra való emlékezés jegyében jelenik meg F ö l d e s  
Ferencnek „Forradalom és filozófia” című, a francia forradalom ideológiai gyöke
reit elemző tanulmánya. Ezt a tanulmányt „1789 és a gondolkodás” címmel, 
az Üzenetben nem szereplő bevezetéssel, a Kolozsvárott Gaál  Gábor szerkesz
tésében megjelenő Korunk című folyóirat is közli. (Ugyanebben az esztendőben, 
a 4. számban közölte a Korunk „A rasszizmus ideológiai szerepe” című Földes
tanulmányt.)

Amikor FÖLDES Ferenc a múltba tekint, m int minden írásával, a francia 
forradalomra em lékezővei is a jövőbe m utat. ,, . . . az, ami a francia forradalom  
filozófiájában az egész em beriséget érinti — írja tanulm ánya záró soraiban — , 
az a mai korban vált konkréttá, valóban aktuálissá, megvalósulást követelővé. 
E konkretizálódást leh etővé tette az a tény, hogy ma az egész emberiség szabad
sága és testvérisége forog kockán. És e küzdelem re a filozófia, a dialektikus 
materializmus éppúgy edzi az agyvelőket, tud atosítja  a szellemet és kovácsolja  
a fegyvereket, m int azt a X V IIÍ. század francia filozófiája a francia forradalom  
érdekében te tte .”®

5 Üzenet. A párizsi magyar írók folyóirata (Revue des gens de lettres hongrois à Paris). 1939« 
június, 1/4. 121—125.

6 Földes Ferenc: Forradalom és filozófia. Üzenet. 1939. 1/5-—6., 191—195. — 1789 és a gondol
kodás. Korunk, 1939. 7—8. sz. 594—602. Ennek nyomán közli: Földes Ferenc válogatott művei, 
80—94., Válogatott írások, 107— 118.
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A háború kitörése hazahozza. 1939 ősze és 1942 tavasza között, ekkor hívták 
be munkaszolgálatra, mindössze kél és fél esztendőt tölt itthon. Megpróbáltatá
sokkal teli, küzdelmekben gazdag, nehéz két és fél esztendőt.

Eközben — 1941-ben — jelenik meg a magyar marxista irodalomban immár 
klasszikusnak számító írása, a ,,Munkásság és parasztság kulturális helyzete 
Magyarországon”.7

Se azelőtt, de azóta se mutatta be senki ilyen hitelesen, ilyen drámai erővel, 
a számadatok páratlan, meggyőző erejével a munkásság és parasztság kulturális 
kisemmizettségét az urak Magyarországán. E mű méltatása helyett hadd hivat
kozzunk egy személyes tapasztalatra: másfél évtizedes főiskolai pedagógiai 
oktató munkánk során — amely közben minden évfolyam minden hallgatójával 
elolvastattuk e művet — hatása soha nem csökkent, meggyőző ereje nem kopott: 
ezek az egyszerű tömör okfejtések és számokkal, adatokkal alátámasztott meg
állapítások a főiskolai hallgatók számára mindenkor megfoghatóvá, megérthetővé 
tették azt, amit másképpen elhinni, elképzelni sem tudtak.

A helyzetkép, amelyet Eöldes Ferenc munkája elénk tár, élő és drámai, a ma 
már szinte hihetetlennek tűnőt is hitelessé teszik a számadatai. A helyzetkép 
bemutatásán túl azonban itt is, ebben a munkájában is marxista módján előre 
mutat: „A kultúra fokmérője az ember. Minél nagyobb azoknak az embereknek 
a száma, akik egy társadalom kultúrájában részesednek, annál nagyobb a társa
dalom kultúrája . . .  A kultúrában való részesedés kétféle lehet: alkotó és szem
lélő, termelő és fogyasztó. Az alkotott szellemi értékek, az alkotók és fogyasztók 
összessége: egy társadalom kultúrája . . .”8

Majd a végső konklúzió: ,,. . . a szegény néprétegek kuli úrkérdése kulturális 
síkon nem oldható meg. Kulturális síkon, még a legmesszebbmenő eszközökkel is 
(mint a teljes ingyenesség, erősfokú általános segélyezés stb.) csak csekély ered
mények érhetők el.

Tehát marad a társadalmi megoldás, melynek olyan helyzetet kell teremtenie, 
hogy a szegényparaszt és munkásrétegek társadalmi arányuknak megfelelően 
részesüljenek kultúrában.”*

Földes Ferenc a kommunista párt megbízásából egyik szervezője, vezetője 
volt a Történelmi Emlékbizottságnak s az egész függetlenségi mozgalomnak. 
Rákóczi lói írt cikket a Népszava történelmi jelentőségű karácsonyi számában, 
s utoljára még ott lehetett az 1942. március 15-i tüntetés szervezői, részvevői 
között. ★

Harminckét évet élt, harminc esztendeje, hogy eltűnt, elpusztult.
Amikor az évforduló alkalmából felidéztük életének egy eddig kevéssé ismert 

szakaszát — az Üzenetben tükröződő párizsi időszakát — nem tehettük ezt 
anélkül, hogy fel ne idézzük életét, példáját. Üzenet ez is, üzenet a múltból a 
mához: kultúrpolitikushoz, nevelőhöz, nevelthez egyaránt szóló üzenet, amely 
eredményekre és hiányosságokra egyaránt figyelmeztet és három évtized távla
tából is példát ad, áldozatvállalásra serkent, emberséget sugároz — kommunista 
emberséget.

7 Újabb kiadásai: Földes Ferenc válogatott műve, 109—183., Válogatott írások, 13—94. 
•Uo. 85.
» Uo. 87.
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K E M É N Y  GÁBOR 1 8 8 3 - 1 9 4 8

A P E D A G Ó G I A I  T U D A T  K I A L A K U L Á S A  
MA G Y A R O R S Z Á G O N

Habenl sua fata libelli . . .

Kemény Gábor, aki huszonöt esztendővel ezelőtt halt meg, a nevelés és a nevelés* 
tudomány jelentőségének, ember- és társadalomfejlesztő szerepének hazai tuda- 
tosodási folyamatát vizsgálja e nagyszabású tanulmányában. Kézirata már 1939 
őszén nyomtatásra készen állt, de az akkori idők nem voltak alkalmasak arra, 
hogy a magyar nevelésügy történetét és problémáit nyilvánosan mérlegre lehes
sen tenni.

Annál időszerűbbnek és sürgetőbbnek érezte, hogy a múltat szigorúan, kriti
kusan felmérjük, s feleletet kapjunk arra: mennyi időtálló anyagot gyűjtöttek 
össze hazánkban az embernevelés munkásai, intézői és intézményei e nagy sors- 
problémát illetően, — amikor 1945-ben megnyílt számunkra a független, demok
ratikus Magyarország felépítésének történelmi lehetősége. Bár az akkor reá 
háruló és örömmel vállalt sokoldalú gyakorlati politikai, szervező és irányító 
munka nem tette lehetővé, hogy a rejtőző kéziratot teljes magyar nevelés- 
történetté egészítse ki, mégis helyesen látta, hogy nyilvánosságra kell hoznia 
a magyar nevelés régibb és közelmúltját megvilágító állapotrajzait. Ezzel első
sorban indítást akart adni másoknak, e forradalmi idők pedagógusainak, a jövő 
nevelőinek és a nagyközönségnek arra, hogy a nevelésügyi kérdésekben a közösség 
problémáit, az egész felszabadult nép, az egész születő új társadalom problémáit 
lássák, és tudatosan, felelősen, egyesült erővel keressék azok megoldásának legjobb 
útját. Másrészt az egységes demokratikus neveléspolitikai és pedagógiai közvélemény 
és akcióegység kialakulását — amelyért az MKP soraiban, a Magyar Pedagógusok 
Szakszervezetének élén politikai-mozgalmi eszközökkel küzdött, a múlt tanulsá
gainak, történelmi tapasztalatainak közkinccsé tételével is elő akarta segíteni.

,,A magyar demokrácia követelményei szokatlanul nagy feladatot rónak a 
magyar nevelőkre és a magyar társadalomra. Alighanem lélekcserélő évek követ
keznek. A régi és közelmúlt embereinek és tényeinek újraértékelése talán meg
világítja az utat, melyet követnünk kell” — írja a most már kiadásra előkészített 
kéziratának 1948. februári keletű előszavában.1 Ugyanezeket a gondolatokat 
fejtette ki már jóval korábban is, a demokratikus iskolareformmal kapcsolatos 
tanulmányában: A köznevelés alapvonalai-Ъяп, melyet az MKP illetékes szervének 
felkérésére készített:

„Ennek a füzetnek az összeállításában is a dialektikus módszer és látásmód 
irányít bennünket. Kritikai szemmel, de tárgyilagosan nézzük és ítéljük meg 
a magyar nevelés távolabbi és közelebbi múltját, és ha radikális reformokat 
kívánunk, ezt sohasem l’art pour l’art tesszük, hanem azért, hogy a legjobb,

1 Kemény Gábor válogatott pedagógiai művei. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta 
К  öté Sándor. Budapest, 1966. 222. — A továbbiakban: VPM
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a legembei'ibb magyar hagyományoknak érvényt szerezzünk. Mi a magyar kul
iéra és magyar nevelésügy múltját nem akarjuk látatlanná tenni, az emlékezet
ből kitörölni, sőt ellenkezően, tárgyilagosan a mérlegre kívánjuk tenni, hogy 
tisztán lássuk: mi az, ami elavult benne, és milyen érték az, ami elsikkadt, amit 
ma kell érvényre juttatni s a magyar közösség közkincsévé tenni?”2

Pótolhatatlan vesztesége demokratikus, majd szocialista nevelésügyünknek, 
sőt a felszabadulás utáni egész kulturális politikának, hogy sem ,,A köznevelés 
alapvonalai”, sem ,,A pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon” nem 
került kiadásra. Ez utóbbinak 1966-ban is csak négy fejezete kerülhetett publi
kálásra (tizenháromból), a szerző Válogatott Pedagógiai Művei-ben. Más, részben 
már ismert, részben még tudományosan feltáratlan tényezőkkel együtt, bizo
nyára ez a momentum is hozzájárult ahhoz, hogy Kemény Gábor reményeivel, 
s ami még szomorúbb: a kulturális forradalom lenini elméletével és gyakorlatával 
szöges ellentétben, a köznevelésügy és „a kollektív kategóriákban gondolkodó” 
neveléstudomány olyan szerény, mondhatnánk szinte napjainkig periférikus 
helyet foglalt el kulturális politikánkban, sőt az összpolitikában is. S hozzá
járult e művek rejtőzködése annak a történelmietlen, sőt gyakran történelem- 
ellenes szemléletnek a kialakulásához is, mely magán a közneveléspolitikán belül 
jelentkezett. Ezzel kapcsolatban elég talán a neveléstörténeti kutatások elhanya
golására, és arra a sok küzdelemre utalnunk, melyet Kemény Gábor olyan 
kiváló kortársai, mint Tettamanti Béla és mások vívtak a hazai és az egyetemes 
neveléstörténet méltó helyének biztosításáért a tanárképzésben. E szemlélet 
következtében a későbbi iskolareformok során nemcsak saját demokratikus és 
forradalmi örökségünket hagytuk figyelmen kívül, hanem dogmatikusan értel
meztük a marxizmus—leninizmus pedagógiáját, nevelési programját is.

Végül e munkák hiányában, csupán a megjelent művek alapján nem lehetett 
bű képet kapni Kemény Gábor időtálló köznevelési koncepciójának lényegéről: 
a kontinuitás és diszkontinuitás, a hagyomány és forradalom kérdésében elfoglalt 
dialektikus álláspontjáról. így például már halála után a Köznevelés-ben meg
jelent, sok vonatkozásban ma is iránymutató tanulmányában, A szociális didak
tika kialakulásá-ban, ha kérdés formájában is, de találunk olyan megfogalmazást, 
mely a teljes életmű, a teljes gondolatrendszer ismerete nélkül arra a hibás 
következtetésre juttathatta az olvasót, hogy Kemény Gábor „egész nevelés
történeti múltunk” teljes eltörlése, és nem megszűntetve megőrzése mellett 
tört pálcát. „A köznevelés alapvonalai”, és „A pedagógiai tudat kialakulása 
Magyarországon” ennek éppen az ellenkezőjéről győznek meg bennünket. Meg
mutatják, hogy bár Kemény Gábor világosan látja a régi, „polgári-kapitalista— 
individualisztikus” nevelés és neveléstudomány és a születőben levő új, „kollek
tív kategóriákban gondolkodó” szocialista pedagógia közötti gyökeres különb
séget, s az átmeneti szakasz jellegzetességét, merőben új feladatait és probléma
világát, mégsem feledkezik meg arról, hogy az új társadalmat, és annak új nevelési 
rendszerét nem lehetséges a múlt harcainak, megoldatlanul maradt problémáinak 
ismerete nélkül felépíteni. Ezért tartotta a régebbi és közelmúlt kritikai értéke
lését, a múlt időtálló értékeinek és megoldatlan problémáinak gondos számba
vételét „a jövőbe néző tudatos magatartás”, az új körülmények között lehetővé 
vált pedagógiai tervezés: a jelen feladatok és a követendő út kijelölése elenged
hetetlen előfeltételének. De korántsem egyetlen előfeltételének. Ugyanilyen fon

2 Kemény Gábor: A köznevelés alapvonalai. Kézirat, 78. Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum.
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tosnak ítélte meg a társadalmi és pedagógiai valóság, a konkrét helyzet konkrét 
elemzését, a jelen problémáival való őszinte szembenézést, valamint a célok, távlatok 
világos egyértelmű tisztázását. Sokszor hangoztatta, hogy a valóság ismerete, a 
biztos társadalomtudományos tájékozódás, a tudatos célkitűzés és probléma
szemlélet az alapja mind az egyéni, mind a kollektív megújulásnak.

Van még egy tisztázandó kérdés, illetve félreértés, mely bizonyára akadályozta 
e nagyjelentőségű mű időben való megjelenését, s amely válogatott pedagógiai 
műveinek értékes bevezető tanulmányába is bekerült, ti. ,,a külföldi példáktól 
való kategorikus elzárkózása”. E bevezető tanulmány szerzője, Köte Sándor 
egyfelől elismeri, hogy Kemény Gábor az új demokratikus köznevelés és peda
gógia körvonalazásához nemcsak a történelmi múltban keresett segítséget, 
hanem mindig egyetemes tájékozottságra törekedett,s hogy ezért ,,a lehetőségek
hez képest figyelemmel kísérte a szomszéd államok és a Szovjetunió közoktatásá
nak fejlődését, s ennek a fejlődésnek az eredményeire támaszkodott is” .3 Ugyan
akkor helyteleníti, hogy a jövőre vonatkozó elképzeléseinek indokolásában nem 
hivatkozik e példákra. Mai ismereteink és tapasztalataink birtokában úgy látjuk, 
hogy Kemény Gábornak volt igaza e kérdésben. Egyrészt azért, mert e hivat
kozás nélkül is utalni tudott a szocialista munkaiskolára mint távlatra, s annak 
már akkor keletkezőben levő csíráira. Másrészt, mert joggal tartott az időelőtti 
példakövetés, a mechanikus átvétel veszélyétől. Mintha csak előre látta volna 
az 50-es évek buktatóit, olyan aggodalommal óvott attól bennünket, hogy 
valamely értéket, akár a legmagasabbrendűt is, korábban igyekezzünk meg
valósítani, „mint ahogy .azt az idő megengedné, s mint ahogy azt az élő emberi 
nemzedék befogadni és feldolgozni, alkalmazni és megvalósítani képes”.4

N em  valószínű egyébként, hogy az a Kemény Gábor, aki 1935-ben olyan 
határozottan védi meg a Szovjetunióban folyó „proletárnevelést” , szerinte 
helyesebben „kollektív pedagógiát” bizonyos hibás értelmezésektől, s m utat rá 
annak gyakorlati eredm ényeire, tíz év m úlva nem sorolta volna azt „a szükség
szerűen közeledő jövőt” jelentő legmagasabb rendű értékek közé. Az is köz
ism ert, hogy milyen szoros szálak fűzték a francia kultúrához, pedagógiához 
RousSEAU-tól Wallon professzorig. Nem zárkózott tehát el kora haladó és 
forradalm i nevelési eszm éitől és gyakorlatától, — de szilárd m eggyőződése volt, 
h ogy  a mi társadalmi és pedagógiai valóságunkat nekünk m agunknak kell 
hosszú  évek és egész generációk tudatos kollektív munkája útján forradalmasí
tan i.

A gondolatok túlélik alkotójukat...

E forradalmi átalakulást, és benne népe kulturális felemelkedését akarta 
szolgálni Kemény Gábor azoknak a művelődéspolitikai törekvéseknek és peda
gógiai ideológiának elemzésével is, amelyben a közeli és régebbi múlt emberei 
a valóságos társadalmi és társadalompedagógiai ellentmondásoknak, konflik
tusoknak tudatára jutnak és azt végigharcolják. Ilyen szempontból „A pedagó
giai tudat kialakulása Magyarországon” egész ideológiatörténetünk számára is 
nagyjelentőségű kezdeményezés. A filológus szaktudós páratlan gondosságával

3 VPM 33.
‘ VPM 204.
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és precizitásával évtizedeken át összegyűjtött tényanyag elrendezésében sem 
neveléstörténeti, sem problematikái teljességre nem törekedett. Jól tudta, hogy 
erre egyetlen kutató nem is vállalkozhat. A humanista, a társadalomtudós 
Kemény Gábor „csak” arra vállalkozott, hogy a széles értelemben vett ember- 
nevelés és az annak előkészítő szakaszaként felfogott gyermeknevelés sors- 
problémaként, vagy mint Lenin mondotta, a társadalom „örök, szükségszerű 
és szent” funkciójaként való tudatosodási folyamatát, annak fő csomópontjait 
népünk történetében végigkísérje. Mindenekelőtt azt vizsgálta, hogyan értel
mezték hazánkban a nevelés mibenlétét, a társadalom és nevelés összefüggését, 
s hogyan törekedtek megoldani a nevelés alapproblémáját: a társadalom és egyén, 
a közösség és egyén viszonyát.

Az elemzett művelődéspolitikai és pedagógiai törekvésekben tehát azt keresi: 
„mennyire érzik át alkotóik a nevelés sorsdöntő fontosságát mind az egyén, mind a 
társadalom szempontjából.” Kemény Gábor neveléstörténeti állapotrajzaiban, 
nevelésügyünk „hőseiről és mártírjairól” készített nevelői arcképeiben nem 
csupán racionális felismerésről, hanem jóval többről: a gyermek- és embernevelés 
ügyének mint társadalmi problémának átérzéséről, belső, személyes üggyé tételéről 
van szó. Ez az, ami Kemény Gábor műveit általában, s az itt méltatott munkát 
különösen magasan a szokványos neveléstörténeti írások fölé emeli. Ez az, ami 
a mai olvasó számára is élővé, mozgalmassá, személyes élmény forrásává teszi 
nevelésügyünk történetét, azokat a társadalmi és világnézeti harcokat, amelyeket 
elődeink az ember nevében, az emberért vívtak.

Az akkori közelmúlt művelődéspolitikusai, pedagógiai elmélkedői közül Imre 
Sándor, Prohászka Lajos, Markai Sándor, Karácsony Sándor, Varga Béla 
és Kornis Gyula koncepcióit emeli ki, mert úgy látja, hogy valamilyen módon 
megkísérelték „az egyes és a közösség viszonyát kiegyenlíteni”, ha a rendezés 
módja, amelyeket ajánlanak, irreális is. A társadalompedagógiai alapprobléma 
objektív vagy szubjektív idealista, vagy mint Makrai Sándor esetében a „faj
elmélet” , a „fajközösség” elvi pozícióján álló irracionálist a közelítési- és meg- 
oldásmódokat Kemény Gábor a maga szociálpedagógiai felfogása alapján követ
kezetesen bírálja, de méltányolja, hogy legalább felismerték az alapproblémát.

A két világháború közötti, s különösen a harmincas évek pedagógiájának és 
pedagógiai gondolkodóinak valódi kritikája, valamint a saját korábbi idealista 
nézeteivel való leszámolás azonban nem e más céllal készült vázlatos áttekintés
ben található, hanem a „Beszélgetés az égi és földi pedagógiáról” c. cikkében, 
melyet Varga Bélának „A pedagógia alapkérdéseiről” c. könyve megjelenésekor 
a Korunk-ban publikált.5 Itt már keserűen állapítja meg, hogy „Az írástudók 
árulása a pedagógiában is bekövetkezett”. A századeleji nagy reformgeneráció 
életben maradt tagjai, „a régi nagyok” a halódó világrend terrorisztikus takti
káját igyekeznek igazolni „eszmei megalapozásokkal”. A magyar gyermek- 
tanulmány is megkezdte az „átértékelést” annak az új korszellemnek a jegyében, 
melyet Mussolini és Hitler személyében lát megtestesülni. A mai professzo
rokra és a mai pedagógusokra — írja — teljes mértékben ráillik SzekfÜ Gyulának 
a neobarokk magyarjáról adott jellemzése, hogy ti. „saját szobrára támaszkodva 
hallgatja meg az őt üdvözlő szónok frázisait”.® Ilyen viszonyok közt döbben rá 
saját korábbi pedagógiai idealizmusának, a nevelés mindenhatóságába vetett 
hitének tart hatatlanságára:

5 Korunk, 1936.
«VPM 166.
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. .ma kénytelen vagyok leépíteni régi elgondolásomat és gyanakodva nézni 
azokat, akik a kellő világ alapjára akarják felépíteni a való világot, az eszmére 
a realitást, a megfoghatatlanra és időtlenre az időbelit és megfoghatót.”7

Abban azonban igazat ad Varga Bélának, hogy ,,a jó gyakorlat alapja a kellően 
tisztázott elmélet”, s hogy a pedagógiai valóság megláttatásához elengedhetet
lenül szükséges a neveléstudomány és a filozófia összefüggésének felismerése :

„A pedagógia és a filozófia a valóság keresésében találkoznak, s ha az utóbbi 
nem lehet Vart pour Vart logikai folyamat, az előbbi viszont nem lehet pusztán 
technikai alkalmazása más tudományok leszűrt igazságainak.”8 (Az én kiemelésem 
Sz. E.)

H azai példát azonban nem tudott bemutatni a valóságkereső filozófia és 
pedagógia találkozására. Jgy két, Csehszlovákiában élő magyar szerző: Dobossy 
László és Krammer Jenő vonatkozó tanulmányait elemzi a közelmúlt főirányai
val foglalkozó bevezető fejezetben. E szerzők a nevelés válságának okát, törté
nelmi materialista életszemléletüknek megfelelően, a kapitalizmus válságában 
látják, elítélik a politikamentes nevelés képmutató jelszavát, s csak a szocialista 
társadalom nevelését tartják képesnek arra, hogy mindenkiben előhívja tehet
ségének legjavát, és azt a közösség szolgálatába állítsa.

Kemény Gábor, miután ilymódon megvizsgálta a korabeli köznevelési problé
mákat és problémafeltevéseket, a múlt és jelen objektív kapcsolatának tudato
sítása érdekében feltárja azok történelmi előzményeit is. Mélyen visszanyúlva 
a magyar kultúra és nevelés múltjába, azokhoz a példaképekhez fordul, akik 
valóban legtöbbet tettek népünk kulturális felemelkedéséért, s akik számára 
egyénileg is nagy élményt jelentettek.

E szerény megemlékezésben nincs mód arra, hogy csak megközelítőleg is 
teljes képet adjunk e nagyszabású tudományos vállalkozásról. Csak a főbb 
csomópontokat jelezzük, és a módszert emeljük ki, mellyel egy-egy nagy reformer 
egykorú nevelői arcképét és aktuális jelentőségét élményszerűen elénk állítja.

A már ismertetett I. vagy bevezető fejezet után a magyar nevelés útirányait 
vizsgálja a nomád időktől a XVIII. század végéig (II.). A III. fejezetben az 
európai szellemmel való kapcsolatokra utalva, Comenixjs, Pázmány, Bethlen 
Gábor és Zrínyi Miklós nevelői arcképe tárul elénk. A IV. fejezet ,,Apáczai 
Csere János és a magyar pedagógia kezdete,, címet viseli. Majd „Dávid Ferenc, 
a vallásalapító. Az unitárius iskolaügy” (V.), „Az Alföld nevelője, Tessedik Sámuel” 
(VI.). A nagy reformok előfutárai: Bessenyei, Kazinczy, Berzsenyi és Berze- 
VICZY Gergely (VII.) Közelebb Európához. Széchenyi. (VIII.) A szív és az értelem 
politikusa, Eötvös József. (IX.) című fejezetek következnek. — Az 1., IV. és 
a VIII., IX. fejezetek jelentek meg 1966-ban, Kemény Gábor Válogatott Peda
gógiai Művei-ben. — A még nem publikált további állapotrajzok: X. Az Eötvös- 
hagyományok sorsa. Schneller István életműve. XI. A magyar kultúrpolitika az 
első világháború után., XII. Nagy László és az új magyar pedagógia. XIII. Pillanat- 
felvételek húsz év nevelésügyéről. A határon innen és a határon túl (1918—1938).

E címekből is látható , hogy Kemény Gábor íróinkat is népünk nevelői közé 
sorolja. Sajátos helyzetünkből következően „nagy íróink is elm életükkel vagy  
em beri és művészi m agatartásukkal a m agyar nevelésügy alkotó munkásai 
le tte k .”1 — írja a k ön yv  előszavában. E gyben felhívja a fiatal pedagógusokat, 
h o g y  egészítsék ki PETŐFivel, József A ttilával, Móricz Zsigmonddal „Régiek

» YPM 165.
8 VPM 170.
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mai szemmer’ cikksorozatát, melyet ő a Mevelésügyi Szemlében íróink nevelői 
arcképeinek megrajzolásával elkezdett 1939-ben.

Külön kell szólnunk Kemény Gábor közelítésmódjáról és módszeréről, mellyel 
a társadalom és a nevelés bonyolult összefüggésének, a nevelés sorsdöntő jelentő
ségének tudatosodási folyamatát végigkövette, és neveléstörténeti állapotrajzait, 
nevelői arcképeit megalkotta. Ebben, és más munkájában is gyakran használja 
a szellemtörténet, szellemfejlődés kifejezéseket, de semmi sem áll távolabb tőle, 
mint az ún. szellemtörténeti módszer. A nevelést a társadalmi-emberi élet lényegi 
mozzanatának, alapvető személyiség- és társadalomformáló emberi tevékenységnek 
tartja, melyet a tudatosság és felelősség minősít. Neveléstörténeti kutatásai során 
tehát a nevelés történelmi-társadalmi meghatározottságával együtt mindenkor figye
lembe veszi a nevelési szféra viszonylagos önállóságát, szabadságfokát is. Ez az 
a momentum, mely Kemény Gábor embernevelési és neveléstörténeti felfogását 
élesen elhatárolja a nevelés mechanikus materialista, ökonomista szemléletétől 
és interpretációitól.

A múlt művelődéspolitikai és pedagógiai törekvéseit saját koruk társadalmi- 
gazdasági viszonyaihoz, kulturális-nevelési helyzetéhez mérten értékeli, ugyan
akkor rámutat a jelenhez szóló, aktuális jelentőségükre is. Reális, dialektikus 
neveléstörténeti szemléletét „Az európai ember nevelkedéséről” írt tanulmányában 
az Akropolisz-példával teszi érzékletessé:

„Az Akropoliszt például nemcsak úgy szemlélhetjük, mint a mai művészettel 
utánozandó, mint tökéletességében fel nem mérhető múltat; és nemcsak úgy, 
mint a mai technikai megoldások számára már elavult múltat. Lehet úgy sétálni 
romjai között, és lehet szerkezetét, szociális atmoszféráját úgy átélni, mint 
annak az időnek a jelenét, annak a kornak önformáló feszültségében. Hogy ez 
így helyes, azt világossá teszi az a meggondolás, hogy építésének idején nem 
múltat, hanem jelen életet jelentett.”9

Ami Kemény Gábort nevelésünk „akkori jelen életet” jelentő múltjában 
legjobban érdekelte: az a harc, melyet a haladás erői és képviselői vívtak koruk 
visszahúzó erőivel az emberért, az emberi személyiség megvalósulásáért e terü
leten is. Ezt emeli ki „az első modern magyar pedagógus” : Apáczai Csere János 
drámai erővel megrajzolt egykorú arcképének és aktuális jelentőségének össze
foglalásában:

„A magyar szellemfejlődés feltételeit megteremteni s ezért vitázni, szembe
szállni korának primitív szellemeivel vagy önző leikéivel, egyházi vagy világi 
felsőségekkel s magával a mindenható fejedelemmel: ez a harc Apáczai munkájá
nak belső lényege és külső kerete. Ez érdekel minket Apáczai munkájában. Ez a 
harc, melyben egy törékeny ember a látó lélek és az átfogó gondolat erejét 
szegezi szembe korának elgáncsoló törekvéseivel.

Lelkes tanítványok számolnak be Apáczai életéről. Bennünket elsősorban 
az élő Apáczai érdekel, a nevéhez fűződő, az akkor is kínzó s a ma sem megoldott 
problémák.”10

Kemény Gábor azért nevezi Apáczaii, a lelkes, szuggesztív nevelőt, „aki 
mindig és mindenütt tanítani, hatni, kulturális lehetőségeket valóvá tenni” 
törekedett, az első modern magyar pedagógusnak, mert ő volt az első, aki „egész 
személyében helytállva” tudatosan megfogalmazta a magyar nevelés célkitűzé
seit és teendőit. „Ettől kezdve törekvéseknek és személyeknek mértékéül szolgál,

9 Kemény Gábor: Az egyszerűség útja. Budapest, 1972. 172.
19 VPM 246.
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milyen tudatosan képviselik, milyen sikerrel vitték végbe a magyar nevelésnek 
Apáczai által megfogalmazott célkitűzéseit.”11

Ilyen értelemben látjuk mi is Kemény Gábor küzdelmes életében, emberi
nevelői helytállásában, szintézisalkotó munkájában, egész életművében a szocia
lista magyar nevelés kezdetét: köznevelésügyünk, embernevelő gyakorlatunk és 
neveléstudományunk célkitűzéseinek és tennivalóinak első tudatos megfogal
mazását. Elő példa és mérték ma is ,,a pedagógiai arcvonalon” küzdők széles 
tábora, a nevelésügy munkásai, intézői és intézményei számára.

Székely Endréné

AZ E G Y S Z E R Ű S É G  ÚTJA

Neveléstörténetírásunk méltó helyére tette életművét. Töretlen volt és kristály- 
tiszta, bármily változások tették is próbára. Az eötvösi hagyomány kései köve
tője ő, ki Scheller István és Nagy László közvetítésében és barátságában teszi 
magáévá a liberális polgári eszmék legjavát, a radikális pártban találkozik a 
Huszadik Század, Jászai, Ady, Károlyi Mihály körével, politikai szerepet vállal 
a forradalmakban, gránit szilárd kritikai ellenzékbe vonul a Horthy-ellenforra- 
dalom idején; és ugyanő — s ez természetes — a felszabadulás után végre haza
talál . . . Igaz, fáradtan, halálos betegen, de az új élet hasadása még egyszer fel- 
lobbantja alkotóerejét. 1948. május I5-én megszenvedve a halálért hunyt el.

Ennyit mond róla nemes hagyományt alkotva a neveléstörténet. Tudtunk 
kéziratairól és „lappangó” önéletírását néhányan ismertük is. Oly mélyen, lírai 
pengéssel, férfi szeméremmel vallott ebben önmagáról és a világról, hogy érthető 
volt a család tétovázása a kézirat nyilvánosságra bocsátásában. Ez érthető és 
helyes volt, miképpen az is, hogy 25 év után mégis közkinccsé tettük Kemény 
Gábor vallomásait. Nemcsak gazdag kortörténeti, kultúrpolitikai, köznevelés
történeti adatokkal gazdagítja ismereteinket, de a pedagógiában a legfontosabb: 
a nevelőpélda erejével. О is ott töpreng, mint minden tehetség az életpálya 
könnyebb és göröngyösebb alternatívája előtt. Mikor az élet nagyon megüti, 
nagyon alázza, fölteszi a kérdést: talán mégis a „simább”, mégis az „objektí
vabb” utat: a klasszika-filológiát kellett volna választania, de a felelet egyér
telmű: „Benka Gyulának még nagyon is frissen élő emléke, Schneller István 
távolba is utánam nyúló atyai gesztusa nagyon is eleven erővel munkáltak ben
nem . . . , pedagógusnak születtem, gyakorlati pedagógusnak, aki az iskolától, 
a tanulókkal való állandó érintkezésből meríti erejét és életkedvét.” S ha már 
mindent is elfelejtenénk — bármily helytelen —, ami Kemény Gábor életmű
vében szép és vonzó, a hivatásáért élő, a benne megújuló, az embert nevelő 
pedagógus példáját meg kell mindig őriznünk, önéletírásának minden sora szug- 
gesztív tanulság erre. A Tankönyvkiadó jó ügyet szolgált, amikor Kemény 
Gábor kéziratát „Az egyszerűség útja” címmel 1972-ben kiadta.

Az önéletírás egy széldobálta életről szóló írói vallomás. De ebben a több kor
szakot átívelő nyugtalan sorsban egyre stabilabb jellem jelenti az „archimedesi” 
pontot. A gyermekkor első benyomásai, a családi élet fészkében érzékennyé és 
szeretővé fejlődő melegszívű gyermek világa lassan kitágul az iskolában. Első

11 VPM 283.
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mestereire, a szarvasi gimnáziumból a „természetimádó” Vajda Péterre, a 
„jóságos” Benka Gyulára, Chován Károlyra, Neumann Jenőre és másokra 
hálával emlékezik vissza, lit szívja magába a liberalizmus eszméit, a vallási 
türelmességet, ugyanakkor első társadalombíráló véleménye is itt alakul ki. 
GyÓNI Géza osztálytársával együtt a gimnáziumba csempészett „szociális íráso
kat”, a Népszavát olvassa s már ekkor „megütötte telkemet a társadalmi egyen
lőtlenség szele.” A latin auktorok közül leginkább Tacitus az eszménye, aki a 
szabadság és a becsület szeretetére s az önkény és zsarnokság gyűlöletére taní
totta. Már \ 11-es gimnazista korában megismerkedik a fiatal ÁDY költészeté
vel s Kemény Gábor is szeretné az „Alföldet behálózó kulturális álomkórságot” 
meggyógyítani. Családjában a 48-as forradalmat tisztelettel emlegették, Kossuth 
Lajos voit a legnagyobb „politikai ideál s Petőfi a családnak úgyszólván bib
liája”. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy az eminens diák valamennyi tantárgy
ban, de főképpen a nyelvekben kimagasló képességet és szorgalmat árul el, s 
mint az önképzőkör elnöke is — az előbb említett GYÓNIval s a nagyon tehetsé
ges, de fiatalon elhunyt Katona Sándorral — első költői és írói zsengéit már 
folyóiratokban is publikálta, az életindulást nagyon ígéretes auspiciumnak ve
hetjük.

A budapesti bölcsészet karra már széleslátókörű, világnézetileg, társadalmi
lag elkötelezett ifjú érkezik. Lzen a mondatán is elmeditálhatunk: „Minden habo
zás nélkül a tanári pályát választottam”. A görög—latin szak mellett magyar, 
francia, német irodalmi és nyelvészeti előadásokat is hallgat, s tanítványi hálá
val emlékezik meg Ponori Thewrewk Emilről, Hegedűs Istvánról, Petz Vil
mosról, Némethy Gézáról, Alexander Bernátról, Cholnoky Jenőről, Beöthy 
Zsoltról, Bodnár Zsigmondról. A főváros diákéletformája, az egyetemi hallga
tók sorsa azonban túlságosan rideg Kemény Gábor számára s két év után a „kis 
Athénban”, Kolozsvárott folytatja — s közben és szinte végig maga is tanítvá
nyokat vállal — tanulmányait. A város, Erdély, a székelyek szeretete ezután 
mindig meleg emlékként él benne. Kolozsvári tanítói közül főleg Csengery 
János, Szamosi János, Széchy Károly, Márki Sándor, Böhm Károly és min
denekelőtt Schneller István ragadják meg. Hogyne találna mesterére „a szív 
pedagógusában” — így jellemzi ScHNELLERt önéletrajzában — az, akinek peda
gógiai hitvallása „a gyermek tisztelete és az ember szeretete” ?

A pályaindulás is szép és — ha nehézségekkel terhes is — biztató. Szilágy- 
somlyón nevelő 1906 nyarán, innen Sopronba kerül egy évig a LÁHNE-féle magán
gimnáziumba, majd a tordai unitárius gimnáziumban következnek tanulóévek. 
Közben tanulmányút nyugatra, Ausztriába, Svájcba, Párizsba és korai nősülés. 
Ám a Sturm und Drang korának lezáródása az elmélet és a gyakorlat kiforrott 
pedagógusát állítja elénk. Megszenvedi és megvalósítja a gyakorlatban, éspedig 
70-es létszámú osztályban mindazt, amit a reformpedagógia, a gyermektanul
mány elit és „hermetikus” helyzetre méretez: aktivitásra neveléssel, individua- 
lizálással (estig vesződve a gyógypedagógiai esetekkel, retaldáltakkal, saját 
pénzén vett könyvekkel serkentve a tehetségeseket), a tanulók fejlődéséről 
vezetett olyan részletes jellemzéssel, hogy az osztályozást (s ez ebben az esetben 
természetes is !) kiiktatja módszerei köréből, szülők parlamentjét szervezi s 
mindennek kerete és foglalata olyan közösségi nevelés, amelyről teljes vértezetben 
a szocialista pedagógiában hallunk majd. Es ismételten visszatérnek mesterei: 
„Mély hatással volt reám Schneller különösen szuggeráló egyénisége és Nagy 
László, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság elnökének fanatikus szenvedé
lye, mellyel mint egy modern Kazinczy, az ország legtávolabbi vidékeiről is
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munkásokat toborzott a gyermektanulmány mívelésére. Párizsba utazásom előtt 
előadást tartottam a Gyermektanulmányi Társaságban az osztályozás eltörlésé
ről, ami az akkori idők szokása és lehetősége szerint nagy vitát is provokált a 
jelenlevő szülők és más felfogású pedagógusok részéről.” Mindez azonban ter
mékeny pedagógiai-elvi vita, ám a gondolatszabadságért kiálló, de harcot szolid 
természete folytán sohasem „provokáló” Kemény mindig és mégis „végzet
szerűen szemben találta magát az ecclesia militans ádáz harcosaival” , s Párizs 
után ADYval együtt mondhatja: „a felsőbb tanügyi hatóságokat nemigen érde
kelték sem a párizsi, sem egyéb külföldi dolgok. Ok a quieta non movere alapján 
állottak, és sem a tanítási rendszer reformjára, sem a tanügyi igazgatás szaba
dabb kezelésére nem gondoltak”.

A „homo politicus” történeti portréja nagyon változatos. Sokakban Cicero, 
Danton, Kossuth él, másokban Richelieu, Metternich, Bismarck, vagy a két 
Pitt. Feltétlen feltétel az elképzelésekben a nagy akarat, a politikai pályára 
készülés tudatossága. De a történelemben se szeri se száma azoknak, akik nem 
akartak politikusok lenni, sőt kerülték a pályát, mégis kiváló politikussá vál
tak. Nem szeretnénk hamis analógiával élni és képet sem nagyítani, de Kemény 
Gábornak, aki még csak nem is kacérkodott közéleti szerepléssel, háromszor kell 
vállalnia ezt a feladatokat, s mind háromszor kitűnő kvalitásokat árul el. Nem 
véletlenül esik a tordai munkások jószemű választása éppen a forradalomban 
őreá 1918-ban . . . Kormánybiztos-főispánnak választ ják s nemcsak a feladatok, 
de a helyzet megítélésében is a gyakorlott politikus judiciuma vezérli. Példája 
nemcsak a forradalom alkotó, bonyolult, a vesztes háború miatt szinte remény
telen helyzetében tömegeket mozgósító, de a megszállást követő megalázó atro
citások idején is hősien helytálló.

De ugyanúgy politikai feladat az, amit Erdélyből kiutasítása és féléves békés
csabai tanárkodása után, mint fiatal „nyugdíjas” a magyar pedagógiai ellenzék 
szervezése terén végez. Kapcsolatban van VÁmbéry Rusztemmal, Braun 
Róberttal, Szász Zoltánnal, Benedek Marcellal, Ballai Károllyal, József 
Attilával, Krammer Jenővel, Jancsó Elemérrel, Dobossy Lászlóval, Ilku Pál
lal, Dienes Lászlóval. A haladó pedagógia eme kapcsolatai Pozsonyban, Érsek
újváron, Kolozsvárott tovább fodrozódnak és szerveződnek. Nincs a Horthy- 
korszaknak olyan oktatásügyi jogszabálya, intézkedése, melynek ebben a körben 
ne lenne éles és állandó kritikai visszhangja. A széles ellenzéki platform kép
viselői az urbánus íróktól a szocialistákig húzódnak, s ebben az egyik legmarkán
sabb pedagógus és egyben a kulturális demokráciáért a legkövetkezetesebben 
harcoló közíró — „kritikai realista” — Kemény Gábor.

S vajon a felszabadulás után a Pedagógusok Szakszervezetében, a minisz
tériumban, az Országos Köznevelési Tanácsban vezető posztra került Kemény 
Gáborban nem a kiváló homo politicust is kell tisztelnünk? Írásai, előadásai 
a politika „egyetemi tanári” szintjén szóltak korához. Többek között ilyen alko
tások részese: az általános iskola életrehívása és továbbfejlesztése, a dolgozók 
iskolái megszervezése, a középfokú iskolákban a progresszív tandíjrendszer be
vezetése, a nemzetiségi oktatás rendezése, tantervek, tankönyvek, útmutatá
sok szerkesztése, a pedagógusok átképzéseinek megszervezése, stb. stb. Ekkor 
már annak a pártnak a képviseletében harcol a neveléspolitika élvonalában, 
amely a legkövetkezetesebben jelöli ki a demokratikus, majd szocialista átalaku
lás programját.

Az önéletírás a neveléselmélet tudós művelőjéről is számos új, szubjektív él
ménytől kísért adalékot, történést tartalmaz. Ha magántanári habilitációja a

188



véletlenek összjátszása s végül legalább annyira haladó politikai és emberi 
magatartása miatt nem is sikerül, tudományos munkássága mindenképpen eléri 
,,katedrapedagógusainak” teljesítményét. Nem szabad azzal a rezignált véle
ménnyel egyetérteni, amely életművét a lehetőségektől elütött, balszerencsés 
töredéknek tünteti föl. Igaz, a tudományos pályához nem volt „szerencséje”, 
s KoRNiSnak és másoknak nem kellett szerény nyugdíjból tengődniük, magán
tanítványokkal bajlódniuk, mégis a tudós KemÉn yi a következő alkotások, 
haladó szakirodalmunk gyöngyszemei fémjelzik: Iskolai értékelés és kiválasztás; 
Egy magyar kultúrpedagógus (Nagy László életműve); Tessedik Sámuel élete 
és munkája (Nádor Jenő társszerzővel); Л Huszadik Századtól a márciusi fron
tig; A nemzetiségi kérdés Magyarországon; Ady és az iskola; Az új pedagógia 
körvonalai; Régiek mai szemmel c. tanulmánysorozata; Az európai ember nevel
kedésének történetéhez stb., és még vagy húsz, nagyobb megjelent tanulmány 
és száznál több kisebb írása ugyancsak a Századunkban, a Korunkban, a Szoci- 
lizmusban, a Jövő útjain-ban, a Magyar Tanügyben, a Nevelésügyi Szemlében, 
a felszabadulás után, a Köznevelésben, az Embernevelésben és másutt.

Néhány szót kell ejtenünk az íróról, költőről is. Gazdag, színes, bensőséges 
egyéniség művészetéről van szó. A versírás kényszere és ihlete végigkíséri egész 
életén. „Az egyszerűség útjában” kortársak, leányai ezt meleg elismeréssel ho
norálják, a recenzort mégis Kemény prózája fogta meg. Bár nem volt erdélyi, 
de Kolozsvár és Torda — úgy tűnik — megtanítja az erdélyi írókra jellemző 
epikai szélességű előadásmódra, a tér és táj, ember és cselekvés, markáns, rea
lista ábrázolásmódjára és mesébe szőtt székely humorizálásra.

De álljon szemléltetésül néhány sor. A hepehupás vén Szilágyban vagyunk. 
A fiatal tanár most végzett Kolozsvárott és egy jómódú örmény családnál, 
A n t a l  Jakabnál nevelőséget vállal s a háziúr fiát, Barnát javítóvizsgára készíti 
elő: ,, így aztán lassan összebarátkoztunk, Barna türelmesen hajtotta igába 
fejét, s még ő biztatott engem, milyen jókat fogunk lovagolni az őszi hónapok
ban, mikor a nagy sárban úgyszólván lehetetlen a gyalogjárás. Időnként el
eljártunk a falu intelligensebb családjaihoz: a református lelkészhez, a katolikus 
plébánoshoz, a postásélchoz és egy földbirtokos családhoz. Ezzel már úgyszól
ván ki is merült az intelligencia listája. A kálvinista pap jókedélyű ember volt, 
nagy családja és egy kevés földje, sokat kellett dolgoznia, hogy diákfiait idegen
ben taníthassa . . . Szép a papi pálya, kedves öcsém, — mondogatta — csak az 
a vasárnap ne volna; s ezzel dokumentálta, hogy a földdel szívesebben foglalko
zik, mint a hívekkel . . .  A katolikus plébános gyakran látta vendégül a falu 
értelmiségét, néha egy kis kártyapartira is, s mikor a délelőtti partijátszma véget 
ért, akkor adott parancsot a szakácsnénak, hogy immár harangozhat — egyéb
ként akkor történt a harangozás, mikor elkészült az ebéd, s ehhez az időjelzés
hez igazodott a falu, annál is inkább, mert órája egyik templomnak sem volt, 
és csak a katolikus templomnak volt messzehangzó harangja.”

Ha szerkezetileg nem is zökkenőmentesen, de értékénél fogva indokolhatóan 
(bár Kemény Gábor kéziratainak további sajtó alá rendezése ismét aktuálissá 
válhat) kerül az önéletírás után egy 1947-ben írt, nagyobb lélegzetű kultúr
történeti tanulmány: ,,Az európai ember nevelkedésének történetéhez (Egy forrá
sokat tartalmazó szöveggyűjtemény elé)”. Kemény ebben a tanulmányában már 
a dialektikus módszert kapcsolja a történeti és szociológiai vizsgálati módszer
hez. A tudomány eredetét, tényezőit, az emberi gondolkodás összetevőit kíséri 
nyomon a görögöktől, a rómaiakon, a kereszténységen, a felvilágosodáson ke
resztül napjainkig. A prométheuszi „kin”, „szenvedély” a teljes tudásért vezet
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el a modern tudomány nyugtalan világába. Ez a történeti korokat átívelő kultúr
filozófiai „panneau” bőséges fejtegetéseket tartalmaz a tanítási anyag, módszer 
és nevelés — vertikális és horizontális — összefüggéseiről. Vajon a szöveggyűj
temény, mely elé ez a tanulmány készült, nem rejtőzik valahol a hagyatékban? 
Nagyon tanulságos, hasznos lenne.

Kemény Gábor önéletírása 1944-ben megszakad. A felszabadulás utáni tevé
kenységéről már kortársai, munkatársai vallanak: Kemény Judit, Nánay Béla, 
Béki Ernő, Lukács Sándor, Székely Endréné, Kovács Máté, NovÁK Károly, 
Kiss Árpád. Nehéz lenne az értékelés és elismerés e gazdag tárházából valamit 
is kiemelni: Kemény Gábor tudósnak, közéleti embernek, tanügy politikusnak, 
gyakorló pedagógusnak egyaránt nagyszerű volt. Pedagógiai személyiségének 
hatása, szerény, szemérmes természetén is átütő varázsa környezetére áramlott. 
A kortársak boldogan és büszkén emlékeznek vissza a vele együtt töltött munka 
alkotó szépségére és emberségére. Lányának, Kemény Katalinnak bevezető 
tanulmánya pedig esszé szintjére emelt méltó megemlékezés a kiváló pedagó
gusról, íróról, művelődéspolitikusról és családszerető édesapáról.

Simon Gyula

KEMÉNY G Á B O R  K I A D A T L A N  Í R Á S A I B Ó L
Kemény Gábor hazánk felszabadulásával jutott el az igazi pedagógiai cselekvéshez. Önélet

rajzából s a vele foglalkozó tanulmányokból tudjuk, hogy a llorthy-korszakban a pedagógia 
perifériájára szorítva fejtette ki nagyjelentőségű és a hagyományos pedagógiai gondolkozást 
lényegesen túlhaladó társadalompedagógiai tevékenységét.

Az 1945 utáni időből származó írásaiból, különösen pedig mindmáig kéziratban levő tanul
mányaiból, vázlataiból, feljegyzéseiből tudjuk, hogy eleven érdeklődését az iskola iránt élete 
végéig megőrizte. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy az elsők között ismerte fel az új idők 
követelményeit s az első között kívánt megfelelni ezeknek a követelményeknek.

Kemény Gábort a felszabadulás után azok között találjuk, akik keresik az új, demokratikus 
társadalomnak megfelelő iskolát. Ezt bizonyítja többek között az Embernevelésben publikált 
D e m o k r a t ik u s  isk o la re fo rm  című munkája (1945. 1—2. sz. 2—26. o.). Ez a tervezet a hazai leg
jobb hagyományokat, Apáczai, Tessedik, Eötvös, Nagy László vonalát követi, s az új társa
dalom követelményeinek felel meg.

Az új köznevelés érdekében végzett igen szerteágazó elméleti és gyakorlati tevékenységébe 
szervesen illeszkedik n p e d a g ó g u s k é p z é s , a to vá b b k ép zé s  gondolata; azt vallotta, hogy az új ember 
formálásának feladatait csak új szemléletű, új módon gondolkodó pedagógus tudja megoldani. 
A pedagógust az iskola demokratikus szellemű megújításában meghatározó tényezőknek 
tekintette.

Hagyatékában — amely az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban található — szá
mos, a pedagógusok átképzésével és továbbképzésével foglalkozó tervezet, javaslat található. 
Mint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium III. Nevelési Ügyosztálya vezetőjének hivatal
beli kötelességei közé is tartozott a nevelő-továbbképzés gondozása.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban levő kéziratok közül most a következő 
dokumentumokat közöljük:

Az 1 . s z . d o k u m en tu m  annak a körlevélnek a szövege, melyet az ország valamennyi tankerületi 
főigazgatójának és vármegyei tanfelügyelőjének küldött ki a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium 1946 májusában.

A 2 .  s z . d o k u m en tu m  az előbbi körlevél mellékleteként kiküldött, Kemény Gábor által össze
állított elméleti és gyakorlati átképzési tervet tartalmazza. Az eredeti példány 3,5 oldal terjedel
mű, sűrűn gépelt sorokkal. Ezt a tervezetet stencillel sokszorosították és az 1. sz. körlevéllel 
együtt küldték el a tanügyi szakembereknek.

A 3 . s z . d o k u m e n tu m  a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletéből kiadott útmutató a 
nevelői továbbképző tanfolyamok megindításával kapcsolatban 1946 októberéből.

A l .  s z . d o k u m en tu m  annak az előadásnak szövege, melyet Kemény Gábor a budapesti peda
gógus átképző tanfolyam megnyitóján mondott. Ez a beszéd megjelent a Köznevelés 1947. 
évi 1—2. számában. Az eredeti szöveg 4 gépelt oldal terjedelmű.
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Az J. sz. dokumentum y melyet fotómásolatban közlünk, annak a beszédnek vázlata, melyet 
fOáb októberében a minisztériumban tartott értekezleten mondott el Kemény (iábor. Az ere
deti példány 4 oldal terjedelmű. Kemény Gábor saját kézírásával. A tintával írott szöveget 
helyenként ceruzával írt kiegészítésekkel látta el. (1—4. ábra)

Közreadja P. Bá l in d  Má r ta  és K ö t e  S á n d o r

[ i ]

Magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium

Tárgy: A nevelők átképzésének elméleti és 
gyakorlati tervei 

Melléklet száma:

Csatoltan megküldött „Útjelző vázlat”-ban megjelölöm azokat a szempontokat, amelyek 
szerint a magyar nevelők állandó jellegű továbbképzését megindítani kívánom. A hároméves 
terv egyidejű megküldése mellett felhívom a C í m e t ,  hogy a szeptember hóban meginduló 
tanfolyamra személyi és tárgyi javaslatát lehetőleg június hó 30-íg, de legkésőbb július 31-ig 
szíveskedjék beküldeni.

A fontosabb szempontok a következők:
1. Hogyan, milyen csoportokban tartjuk ajánlatosnak a pedagógusok részvételét?
2. Kik lennének az előadók, illetőleg vitavezetők?
3. Melyek azon munkacsoportok, melyekben a nevelők részvételét — esetleg csoportonként — 

kötelezővé lehetne tenni?
4. Arra vonatkozó javaslatot is kérek, hogy a hallgatók sorába a nevelőkön kívül a társada

lom többi rétegeit is bevonjuk-e.
A világnézeti megvitatásokat, az emberi jogok kodifikálására vonatkozó felvilágosítást az 

1946. évi I. te. alapján minenütt kötelezővé kell tenni.
Azzal természetesen számolnunk kell, hogy minden munkacsoportot minden helyen előadni, 

megvitatni nem lehet. A tervezetben megjelölt tárgykörökön kívül a pedagógiával, filozófiával, 
kémiával, matematikával, esetleg statisztikával és egészségügyi problémákkal is lehet foglal
kozni, ahol megfelelő szakemberek vállalkoznak az előadásra vagy vitavezetésre.

Az átképző tanfolyamok szervezőit és előadóit a VMK. később meghatározandó díjazásban 
fogja részesíteni.

Budapest, 1946. évi május hó 23-án.

40.459/1946. szám 
III. ü. o.

A miniszter rendeletéből: 
dr. Kemény Gábor s. k. 

ügyosztályvezető

Valamennyi tankerületi Főigazgatónak és valamennyi 
vármegyei Tanfelügyelőnek.

[2]

Nevelők átképzésének elméleti és gyakorlati tervei 
(Útjelző vázlat)

40 459/1946.
III. ü.p.

I. Vezető eh>ek

A munkafolyamat neve nem átképzés, de célja annál inkább az marad: átképzése a nevelőknek.
1. Látókör-tágítás,
2. összefüggés-látás szempontjából.
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Milyen formában történjék? Ezt a munka célja szabja meg. Az átképzés ne átmeneti jellegű 
legyen, hanem

állandó szellemi irányító szerv.
Formája: előadások, írásbeli közlések, de leginkább
közös megbeszélések, megvitatások.
Szelleme: sohase legyen a nevelő önérzetet bántó fölény, ne okozzon kisebbrendűségi érzést, 

legyen széles tájékozottságú, tudásban, ízlésben, magas színvonalú és baráti hangú.
Alapszínek: magas színvonalú erkölcsi és ízlésbeli hang. A magyar értékek európai és univer

zális színvonalra emelése, az előadó, illetve megbeszélő tekintete mindig az egészen van — ez az 
egész jelent harmóniát és így a részek, mint pl. a sajátos magyar kérdések megfelelő elhelyezését 
és kiemelését.

Látókör-tágítás és összefüggéslátás valójában egyet jelentenek. A látókör-tágítás inkább az 
előadások tárgyi részét jellemzi, de ezzel együtt jár a távoli tárgyak összekapcsolása, az össze
függések megmutatása és érzékeltetése evidenssé tétele.

Ennek az összlátásnak kidolgozása szükséges, nemcsak az összes tantárgyakra, de az iskolai 
élet minden mozzanatára vonatkozóan is. A külön-külön előadóknak figyelembe kell venniük 
egymás munkáját és mindenekelőtt a főirányító előadók munkájában kell összhangnak lennie.

A figyelembe veendő összefüggések minden tárgynál azok, amelyekre a többi természeti, 
társadalmi, művészi, lélektani stb. összefüggések is ráfűzhetők. Ezek:

1. a világegyetem harmóniájának általános törvényei — számok törvénye, világkorszakok 
ismétlődése, periodikus törvények stb.

2. ezeknek alkalmazása a természet részletjelenségeiben; fizikai, biológiai, etnikai összefüg
gések,

3. ezeknek megvalósulásai az emberi életben: az emberi közösség törvényei.
Az átképzés gyakorlati megoldása hármas feladat:
1. az átképzők megszervezése és annak tudatosítása, hogy itt nemcsak nívós előadásról és 

szereplésről van szó, hanem az átnevelés felelősségéről.
2. a tanárok állandó műveléséről,
3. a gyermekek műveltségének elmélyítése (a két előbbi cél elérése után már magától tör

ténik.)

II. Munkacsoportok

1. biológia,
2. fizika,
3. gazdasági földrajz,
4. közgazdaságtan,
5. szociológia,
6. irodalom,
7. történetszemlélet,
8. művészet,
9. az emberi jogok kodifikálása az 1946: I. t. c.-ben
10. pedagógia,
11. filozófia,
12. mennyiségtan,
13. kémia,
14. statisztika.
Ezeknek a tárgyaknak centrumában mindig az egész élet fejlődése áll, tehát nem elszigetelt 

ismereteket kell nyújtani az előadásoknak vagy megvitatásoknak. III.

III. Iskola és élet

1. Az iskola történetét ismerik-e a nevelők?
2. az iskola viszonya a közösséghez,
3. az iskola és tanuló belső kapcsolata,
4. nevelők és növendékek munkaközössége,
5. osztályozás és természetes szelekció,
6. van-e intézetben lélektani laboratórium?
7. van-e pályaválasztási tanácsadás?
8. hogyan oldják meg a mindennapi kérdések problémáját?
9. milyen volt a háború hatása az ifjúságra?
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10. milyen az elmúlt esztendő befolyása?
11. mi az erkölcsi mérleg a béke első éve után?
12. hogyan működik az önképzőkör?
13. van-e cserkészegylet, olvasókör, vagy egyéb ifjúsági szellemi munkaközösség?
14. a MADISZ-kérdés,
15. politikai hatások és munkaeredmény kapcsolata,
16. az általános iskola I. évének eddigi lélektani és szociális tanulságai.

IV. Kinek a közreműködésével lehet megszervezni a 
megbeszéléseket vagy vitákat?

1. iskolai igazgatóság,
2. főigazgatóság,
3. tanfeliigyelőség,
4. megyei titkárság,
5. Nemzeti Bizottság,
6. kellő tapintattal a szülői értekezleteken is tájékozást lehetne szerezni arról, milyen az 

iskolai atmoszféra, kik a népszerű vagy népszerűtlen pedagógusok, kiknek a tudásában 
bíznak meg.

V. A kérdés legnehezebb része: mely személyeket lehetne 
a szakszerű és szociológiai megvitatásokba bevonni?

Ez csak lépésről lépésre történhetik, nagy meggondolás és körültekintő megszervezés útján. 
Ebben az említett tényezőkön kívül az egyetemek testületéit, a Műegyetem, az orvosi kar elis
mert tekintélyeit, a Mérnökök Egyesületének, a Természettudományi Társulatnak vezetőit is 
tanácsos megkérdezni.

Az első év a megszervezés jegyében telik el. A munka esetleg megindulhat Budapesten és 
környékén.

A második évben a vidékre is nagyobb mértékben kiterjed a munka hálózata.
A. harmadik év a teljes kiépítés éve.
A 9-ik munkacsoportot Simon László államtitkár leirata alapján vettem fel a munkatervbe. 

Ebben a leiratban rámutatott arra, h. az emberi jogok kodifikálásának nagy történelmi tényét a 
nevelők eszmevilágában tudatosítani kell és pedig már a nevelőátképzésnél is. Ezt a gondolatot 
teljesen magamévá tettem s azért külön és hangsúlyozottan is figyelmébe ajánlom azoknak, akik 
a továbbképzésben, a demokratikus Magyarország szellemi felépítésében résztvenni kívánnak.

A nevelők átképzése a demokrácia legkomolyabb feladata. Éspedig annál komolyabb, minél 
váratlanabbul értek bennünket a demokratikus fejlődés lehetőségei. Valljuk meg őszintén: nem 
voltunk felkészülve és ma annál nagyobb szükségünk van a fogalmak tisztázására.

Az emberi jogok kodifikálása : minden nevelőnek, aki az építő demokratikus munkának részese 
akar lenni, éreznie kell ennek a ténynek iinnepies voltát, történeti jelentőségét.

Az emberi jogok kinyilatkoztatása és kodifikálása minden nép történetének a jobbik részét 
jelenti.

Minden amerikai polgárnak valóságos bibliája az 1776-ban megszerkesztett és ünnepélyesen 
kinyilvánított nyilatkozat: „Minden ember egyenlőnek van teremtve, minden ember az Isten 
által bizonyos el nem idegeníthető javakkal van felruházva, ilyenek az élet, a szabadság, a bol
dogságra való törekvés . . .  ha a kormányzási mód mindezt veszélyezteti, a népnek jogában áll 
ezt megváltoztatni . . . ”

1789. november 3-án hirdetik ki a francia nemzetgyűlés ünnepélyes nyilatkozatát az ember és 
a polgár jogairól.

,,Az emberek születésüknél fogva szabadok és egyenlő jogúak — így hangzanak az első cikk 
kezdő sorai — ; a társadalmi megkülönböztetések semmi máson nem alapulhatnak, csak a közös
ség érdekén.

Minden politikai társulás célja az ember természetes és láthatatlan jogainak megőrzése. Ezek: 
a szabadságjog, a tulajdonjog, a személyes biztonság és az elnyomással szemben való ellenállás
j°ga-”

A magyar történetből sem hiányoznak az ilyen sorsdöntő nyilatkozatok. Berzeviczy Gergely 
írja 1790-ben latin nyelvű munkájában (De dominio Austriae in Hungária), hogy „mivel az összes 
osztrák királyok veszélyes szándékot tápláltak Magyarország ellen, mivel senki közülük a meg
kötött szerződést be nem tartotta, megilleti a nemzetet a jog a pragmatica sanctiotól visszalépni.”
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Ezt a sokáig rejtve maradt írást egy századdal előzi meg az ónodi manifesztum, mely az isteni 
és emberi jogok alapján kíván az osztrák zsarnokságtól elszakadni: „ és így a mi szabadsá
gunknak és legfőbb törvényes jogunknak ereje és tekintélye alapján, mely isteni és emberi jogok 
alapján szállott ránk, — senki sem kényszerítvén és senki ellent nem mondván — önként és sza
bad akaratunkból jelentjük és hirdetjük ki az interregnumot, a királyság nélküli állapotot . . . ”

Épp ilyen megrázó erejű a debreceni trónfosztó nyilatkozat is: „. . . a Habsburg-Lotharingiai 
ház idegen hatalom fegyveres erejét használni nem iszonyodott, az uralkodásból a nemzet nevé
ben örökre kizáratik . . . ”

Mintha a 18-ik század igazságra eszmélő lelkisége, a társadalmi szerződés szelleme éledne meg 
ezekben a nyilatkozatokban. Az emberi jogok átértése nem volt idegen a magyarságtól és amit 
az 1946: I. te. kodifikált: annak megvoltak a történelmi és társadalom-lélektani előzményei . . .

Mi ennek a törvénynek a lényege? . . . Megvalósítja a nemzetnek hosszú évszázadok óta ápolt 
akaratát, hogy elnyomóitól megszabadulva visszanyerhesse önrendelkezési jogát és szabadon 
határozhasson államformájáról.

A köztársasági államforma természetes betetőzése volt annak a küzdelemnek, mellyel a ma
gyarság az ónodi országgyűlés, a debreceni határozat, s a két forradalom kísérletei révén meg 
akarta találni önmagát, a fejlődésnek igazán megfelelő életformát.

Az 1946. évi I. törvénycikknek az adja meg jelentőségét: megalkot egy olyan államformát, 
mely — hosszú évszázadok után először — igazán a nemzet akaratának felel meg.

Amikor ez a törvénycikk a köztársaság részére az ember természetes és elidegeníthetetlen 
jogait biztosítja, — ezzel a jelentés-dokumentummal a világtörténelem legnagyobb ténykedései
hez mutatta magát méltónak: az amerikai és francia szabadságharc manifesztumához, a magyar 
szabadságtörekvések legjobb hagyományaihoz méltó ez a törvény.

Emlékeztető a múltra és emlékeztető a jövőre. A múltra, mely elnyomásokkal volt teljes, s a 
jövőre, amely éppen az emberi jogok kinyilvánítása és érvényesítése által nyit új utat Magyar- 
országnak.

A pedagógusoknak, akiknek nem szabad elmulasztaniuk világnézetük revízióját, nem szabad 
szótlanul elhaladni az ilyen esemény mellett.

Ez a törvénycikk nem a napi politika, de a nemzet örök életét érintő politikum kifejezője. 
Napi értékű politikával a világnézeti kurzus nem kell, hogy foglalkozzék. De annál inkább az 
olyan politikai eseményekkel, amelyek az örökkévalóság jegyében jelentek meg, melyek a dolgok 
új rendjét jelentik. Az ilyen dialektikus módszer teszi lehetővé, hogy pedagógusaink a múltat és 
jelent egyaránt a fejlődés jegyében mérlegeljék.

Budapest, 1946. évi április hó 2-án.
Dr. Kemény Gábor s. k. 

ügyosztályvezető

[3]
Magyar vallás- és közoktatásügyi minisztertől

Tárgy: Nevelők továbbképzésének 
hároméves terve.

A nevelők továbbképzésének az eddiginél szélesebb körű és elmélyítőbb megvalósítása végett 
újabb szervezet felállítása vált szükségessé. A felszabadítást követő időben a Magyar Pedagó
gusok Szabad Szakszervezete indította meg a nevelők átképzését világnézeti szempontból, 
ebbe a munkafolyamatba kapcsolódott a főváros és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium is.

Bármilyen időszerűek és jó hatásúak is voltak ezek a tanfolyamok, mégis jogos volt az aggo
dalom, hogy a pedagógusok egész társadalmát nem tudja átitatni 1. mert kevesen vettek benne részt, 
2. mert a rendelkezésre álló rövid határidő nem volt elég arra, hogy az évtizedes tévedéseket 
eloszlassa. E mulasztás pótlására szolgál a hároméves munkaterv, melynek célját, tartalmát az 
Útjelző vázlatban közöltem.

Az egyetemi városok, esetleg a nagyobb vidéki kultúrközpontok nevelői három éven át négy
hónapos kurzusokon fognak szemináriumszerű megvitató előadásokon részt venni. Az ún. világ
nézeti tanfolyamon való részvétel heti 2 órában minden nevelőre kötelező. Ezenkívül minden 
pedagógus köteles egy szakmai tárgyat heti 2 órában, esetleg egy másik szakmai tárgyat heti egy 
órában hallgatni.
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A négyhónapos tanfolyamok között lefolyó időben a pedagógusok levélben kérhetnek útmuta
tást a szakszerű vagy világnézeti önképzés munkájában. Kérdéses problémáikra szakemberek 
megkérdezése alapján a V.K.M. nevelésügyi osztálya fog választ adni.

A továbbképzést december havában, de legkésőbb 1947. június havában meg kell kezdeni. 
A munkabeosztást a Magyar Pedagógusok Szakszervezete, a megyei titkárságok, tanfelügyelő
ségek, nemzeti bizottságok bevonásával a főigazgató végzi, aki tárgy beosztásra, órarendre és 
személyi beosztásra való javaslatát a tanfolyam megkezdése előtt 20 nappal a vkm-nak meg
küldi. A körülmények megfelelő mérlegelése szerint nem pedagógusok is részt vehetnek úgy a 
tanításban, mint a tanulásban. A tanítandó tantárgyak irányvonala kötelező, de ez nem jelenti 
azt, hogy az egyes helyeken alkalmasnak látszó munkakört nem lehet előtérbe helyezni, vagy 
— legalább a meginduláskor — elhagyni olyan témakört, melynek előadására ezidőszerint nincs 
alkalmas személyiség. A Továbbképzés és demokrácia c. könyvet, mely most van szerkesztés alatt, 
december folyamán minden szervezőnek és előadónak megküldjük. Ez a könyv a tanfolyamok 
részére nagyobb élgárdát fog kinevelni és bibliográfiai útmutatásával minden nevelőnek ösztön
zést és útmutatást fog adni a további munkára.

Az általánosan kötelező témakör tárgyai: közgazdaságtan, szociológia, pedagé>gia és gyermek- 
lélektan, történelemszemlélet, emberi jogok kodifikálása. Szakmai tárgyak: Biológia, vegytan, 
fizika, mennyiségtan, gazdasági földrajz, statisztika, irodalom, művészet, egészségtan, filozófia, 
politika.

A tárgytól való eltéréseket, új témakörök beiktatását a tanfolyam megkezdése előtt 3 héttel 
be kell jelenteni, az előadások pontos helyének és időrendjének megjelölésével együtt.

A tanfolyam munkájának felügyeletéről, a szervezők és előadók díjazásáról a lehetőség szerint 
gondoskodni kívánok.

A szervezők és előadók kijelöléséről, az első összejövetel időpontjáról 1946. november 10-ig 
kérek jelentést.

Budapest, 1946. október 12.
A miniszter rendeletéből:
dr. Kemény Gábor s. k. 

ü gy ősz tály veze tő

[4]
A nevelők továbbképzésének hároméves terve

Hogyan született meg az az elgondolás, hogy a magyar nevelők továbbképzését a tapogatózó 
kísérletek után végre tervszerűen kell elindítani, ennek a részleteivel itt ne foglalkozzunk. Már az 
első próbák, mint a félelemből felocsúdott lélek reflexmozgásai, megéreztették velünk a választ
a költő nagy kérdésére:.......De hát hot a könyv, mely célhoz vezet, Hol a nagyobb rész boldogsága ?
Ment-e a könyvek által a világ elébb ?”

Két évvel ezelőtt, mikor a szégyenletes és félelmetes állapotból megmenekültünk, igenis úgy 
éreztük, hogy a könyvek által, a gondolat által megy elébb a világ és nem annak örültünk legjob
ban, hogy a fizikai gyötrelmektől megszabadultunk, hanem annak, hogy gondolataink, melyek 
évek óta, évtizedek óta gúzsba voltak kötve, ismét szabadon szárnyalhattak és spontán módon 
hozzáfoghattak az újjáépítés nagy művéhez. Mert az újjáépítés a gondolattal kezdődött: azzal a 
gondolattal, hogy nem lehet ott folytatni, ahol elhagytuk. A nagy összeomlás után csak egy 
mentség lehet: újjászületni a felszabadult és megtisztult gondolat jegyében . . . így született meg 
az átképzés fogalma és gyakorlata. Nem jé) hangzású szó, de a felszabadulás pillanatában nem 
találtunk jobbat.

A munka a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetéből indult el. Zuzmarás téli napon, a 
szakszervezetnek még alig fűthető elnöki szobájában beszéltük meg az átképzés menetrendjét. 
A dialektikus történelmi fejlődés logikája volt, hogy az első összejövetelen Szekfű Gyula és Mód 
Aladár is megjelentek, a témákat megbeszélték és a Dózsa-kérdésben és a Werbőczi-problémában 
is közös nevezőre jutottak. A régi elgondolás engedett itt az újnak és már ezen az első megbeszé
lésen kiderült, hogy a dolgok új rendje kezdődik a romokban heverő Magyarországon. A régibb 
nemzedékből Ember István, az újból Berlász Jenő volt még ott e találkozáson. Szimbolikus, 
sokat jelentő volt ez az együttlét (maga a tény is, és az is, hogy a szakszervezetben történt).

És szakadatlan sorban megindultak az átképző tanfolyamok, A Magyar Pedagógusok Szak- 
szervezete, a főváros, a kultuszminisztérium vállvetve vettek részt ebben az építő munkában.
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Nem az ismeretközlés volt itt a fontos (akár történeti, akár irodalmi vagy pedagógiai előadásról 
volt szó), hanem a szociológiai szempontok, a dialektikus gondolkodásmód, melyek ismeretlen 
területek maradtak az elmúlt évtizedek kultúrpolitikája folytán. A hallgatók közt volt olyan tanár, 
aki megrendülésében az erkölcstan tanításával kívánta „ellensúlyozni” a tervbevett szociológiai 
tanítást és volt olyan tanító-kartársunk, aki nyiltan felvetette a kérdést, hogyan ismerhetjük fel, 
hogy az új termelési módoknak megfelelően új társadalmi formára kell áttérni. Az ilyen aggo
dalmak árulták el leginkább, hogy elérkezett a dolgok új rendje.

Az átképzések nem alkalmi és nem önmagukért kitalált művelődési folyamatok. Párhuzamos 
velejárói voltak a tanügyi reformterveknek és a reformok tényleg meginduló menetének. Ha a 
felszabadulás után még egyszerűen csak a ,,lelkek átállítása” lehetett a cél, később már a reformok 
megvalósítása céljából lett szükség az új látású, az újarcú nevelőkre. Az Általános Iskola elindult a 
maga népformáló útján, két év alatt az új középiskolának is ki kell alakulnia. A Dolgozók iskolája 
a művelt középosztályt fogja felfrissítani, a Közigazgatási tanfolyamok mai tanulói a régi, nép
ellenes hivatalnokosztályt fogják felváltani. Az új iskolák, a népi kollégiumok, az iskolánkívüli 
tanfolyamok újarcú, új tudású nevelőket követelnek. Ezért nem lehet a továbbképzéseket abba
hagyni. „Elmenvén tanítsatok” — ez a magyar demokráciának első nagy intése.

A közoktatásügyi minisztérium III. ügyosztálya teljes mértékben érzi ezt a feladatot. Ámde 
nemcsupán a ma és holnap kulturális szükségleteire kell gondolnunk. Készülnünk kell olyan 
mélyenszántó átfogó munkára is, mely előadások, közös megbeszélések, megvitatások útján a 
nevelők tudásának állandó elmélyítését, demokratikus világnézetének tudatos fejlesztését szol
gálja. Erre szolgál a nevelési ügyosztály hároméves terve.

A munkafolyamat két vidéki helyen már elindult, nálunk holnap kezdődik. Ez a hároméves 
munkafolyamat, mely négy-négy hónapos ciklusokban fog lefolyni, tervszerűségében különbözik 
az eddigi kurzusoktól. Itt nem átmeneti jellegű munkáról van szó, hanem állandó szellemi irá
nyításról, állandó szellemi tájékozódásról előadások, megbeszélések, megvitatások útján. Olyan 
megvitatások útján, melyek megvilágítják a természeti, társadalmi, tudományos összefüggése
ket. Rávilágítanak a kozmikus összefüggések útján a világegyetem harmóniájának általános tör
vényeire, a természet részjelenségeiben: a fizikai, biológiai, etnikai összefüggésekre; az emberi 
életben az emberi közösség törvényeire.

Hármas feladatot ró reánk ez a munka: a továbbképző előadók megszervezését és számuknak 
fokozatos növelését, a pedagógusok állandó művelését, a tanulók műveltségének elmélyítését.

A tervezett főbb munkacsoportok: 1. Biológia, 2. Fizika. 3. Kémia. 4. Gazdasági földrajz.
5. Közgazdaságtan. 6. Szociológia. 7. Irodalom. 8. Történetszemlélet. 9. Művészet. 10. Pedagógia 
és lélektan. 11. Filozófia. 12. Statisztika. 13. Mennyiségtan. 14. Egészségtan.

Szabadság-fogalmak az újabb történetben cím alatt fogjuk ismertetni azokat a tényeket, melyek a 
szabadságharcokon át vezetnek az emberi jogok kodifikálásáig, tehát addig a történeti pillanatig, 
melyben egy-egy nép szabadság vagy a kinyilatkoztatás formájában nyilatkozik meg.

Azt talán fölösleges is hangsúlyoznom, hogy a szaktárgyak elmélyítő tanításának is a világ- 
szemlélet tiszta megfogalmazásához kell vezetnie. És talán azt is fölösleges hangsúlyoznom, hogy 
ennek az új világnézetnek igazán demokratikusnak kell lennie, igazán a közösség érdekében kell 
kiformálódnia, akár ún. világnézeti tárgyakról van szó, akár szaktárgyakról, akár az iskola, a 
kultúra, a társadalom kérdéseiről.

Miért kell ezt a szempontot ily erőteljesen kihangsúlyozni? Egyszerűen azért, mert mi nem 
áltathatjuk magunkat azzal, hogy a magyar nevelő-társadalom a maga egészében már teljesen 
át van itatva a demokrácia szellemétől. Éppen az eddig lefolyt továbbképzési folyamatok egyik
másik spontán megnyilatkozásából látszik, hogy a talaj még nincs elég mélyen felszántva. Egyik 
vidéki gyűlésen pedagógus társaink konokul tagadták azt, hogy a magyar parasztság el volt 
nyomva; másik helyen tiltakoztak ellene, hogy a közelmúlt magyar értelmiségi középosztálya 
lejátszotta történelmi szerepét; harmadik helyen az uralkodó osztály mulasztásait a földreform 
késleltetése és a szociális reformok elgáncsolása tekintetében azzal védték, hogy ezekben a mu
lasztásokban nem álltunk egyedül. Bármilyen nehéz, mégis ki kell modanom: ameddig nem 
tudunk megkülönböztetést tenni a magyar uralkodó réteg és a magyar közösség között, ameddig 
a szigorú önkritikát egyszerűen kisebbrendűségi érzéssé devalváljuk, addig nem beszélhetünk 
demokratikus világnézetről, addig nem tudunk bekapcsolódni az épülő társadalmi fejlődés mene
tébe.

De amikor ezeket az elkedvetlenítő jelenségeket megállapítom, ezzel nem akarom azt mondani, 
hogy hagyjunk fel minden reménnyel. A magyarság a maga egészében a több évszázados német 
elnyomás miatt nem tudott lépést tartani a demokratikus fejlődésű országokkal. Nem tudott 
egyszerűen azért, mert a magyar közösség szellemi emelkedése ellenkezett egy tőlünk idegen, 
velünk ellenséges dinasztia érdekeivel. A magyarság csak egyes nagt' emberei által (Apáczai, 
Bessenyei, Eötvös, Vörösmarty, Petőfi, Széchenyi, Eötvös Loránd, Ady Endre, József Attila, 
Nagy László stb.) tudott bekapcsolódni az európai fejlődés menetébe. A mi feladatunk most 
már az, hogy ezeket az egyéni kapcsolatokat általámossá tegyük.
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Ezt a termékenyítő folyamatot kell nekünk megindítani, egy ma még nehéz atmoszférában. 
Hogy ebben az áldozatos munkában még sok közömbösséggel, talán sokszor konok visszautasí
tással találkozunk, az ne riasszon meg minket. Gondoljunk a költő nagy útmutatására:

„És mégis, mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt 
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet,
Hogy a legalsó pór is kunyhajában 
Mondhassa bizton: nem vagyok magam !
Testvéreim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.
Ez az, miért csüggedni nem szabad.”

( Vörösmarty : Gondolatok a könyvtárban.)

Az a tény, hogy összegyűltünk itt, ahol tanítani és tanulni akarunk, jele annak hogy újabb 
szellem tört utat a világosság, a tudás a nagyobb emberi szolidaritás felé.

„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll”, mondjuk ismét a költővel, ezt a sorsot ki kell rántani 
a százados süllyedésből. Ettől a „jó mulatság”-tól, ettől a „férfimunkától” nem szabad vissza
riadnunk.
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E

INTERNATIONAL REVIEW OF EDUCATION 

1971. 3—4. sz., 1972. 1. sz.

Az UNESCO hamburgi neveléstudományi 
intézetének negyedéves folyóirata elsősorban 
azoknak az érdeklődésére tart számot, akik az 
oktatásügyet mint egészet kezelik, az oktatás
nevelés kérdéseit pedig mint az oktatási rend
szer problémáit kutatják s kívánják megol
dani. Emellett a folyóirat újabban még egy 
funkciót is betölt: a neveléstudomány vagy a 
vele határos tudományok egy-egy területéről 
kíván időről -időre áttekintést adni úgy, hogy 
a legújabb fejlemények közkinccsé váljanak. 
A folyóirat alább áttekintésre kerülő XVII. 
s XVIII. évfolyamának számai mindkét 
tendenciára például szolgálhatnak. Az egyes 
tanulmányok általában az oktatásügy kér
déseit rendszerelemzési megközelítésben tár
gyalják, míg az 1972. évi 1. szám a nevelés- 
szociológia néhány újabb fejleményét tag
lalja.

I r a  J. W in n  (Northridge, California) az 
1971. évi 3. számban az oktatásügyi tervek 
realizálhatóságáról ír (Az oktatásügyi tervek 
megvalósításának stratégiái a fejlődő országok
ban).  Az oktatástervezési intézmények és 
munkacsoportok, állapítja meg a szerző, 
mindeddig az adatgyűjtésre és a költségkiha
tásokra összpontosították erőfeszítéseiket, és 
keveset törődtek azzal, hogy az általuk java
solt oktatásügyi program mennyiben ültethető 
át az oktatáspolitikába. Valójában azonban 
az oktatásügyi tervjavaslatok a változtatás 
igényének talaján kell megszülessenek peda
gógusok, politikusok és a finanszírozó ala
pítványok képviselőinek nyilvánossága előtt.

Volker Lenhart (Heidelberg) Tanárkép
zés a fejlődő országok szakoktatása számára 
r ímmel közöl tanulmányt. Ebből megtudható, 
hogy az NSZK kormányának alapítványa 
segítségével 1956 óta mintegy 60 ország szá
mára könnyítették meg a szakoktatási hálózat 
kiépítését. Az újonnan megnyílt iskolákban 
a tanári kar rendszerint német; a program 
célja azonban az, hogy ezeket a tanárokat 
fokozatosan hazai szaktanárok váltsák föl. 
A hazai tanárjelöltek az anyaiskolákban kép
zik ki, majd mintegy másfél esztendős NSZK-

beli ösztöndíj következik. A program negatív 
tapasztalatai közé tartozik azonban, hogy az 
így fölkészített szakoktatók sok esetben nem 
térnek vissza anyaiskolájukba tanítani.

Ennek a számnak az egyik legérdekesebb 
cikkét D . C. M o r t o n  és D . R . W a t s o n  (Man
chester) írta. (Segítségnyújtás a hátrányos 
helyzetűeknek és a jelenkori liberalizmus az 
Egyesült Államokban). A két fiatal szocioló
gus rámutat arra, hogy az Egyesült Államok 
értelmiségi köreiben a hatvanas évek derekán 
egyre határozottabb arculatot öltött egy 
liberális ideológia, amely leginkább az indi
vidualizmussal, racionalizmussal, valamint a 
fönálló rendszerrel szembeni elkötelezettség
gel jellemezhető. A századeleji liberalizmus 
újraéledése az oktatásügyben legjellemzőbben 
úgy jelentkezett, hogy fölfedezték és megkísé
relték pedagógiai eszközökkel megoldani a 
hátrányos tanulmányi helyzet problematiká
ját. E kísérleteket a pszichológizmus, a didak
tikai megközelítés, a pártatlanság hangozta
tása jellemezte, valamint az a törekvés, hogy' 
minden gyermeket beillesszenek a fönálló 
oktatási rendszerbe. A szerzők ezzel szemben 
az oly'an szociológiai szemléletet szorgalmaz
zák, amely a probléma gy'ökerét a társadalmi 
és az oktatási rendszer összefüggéseiben 
keresi.

R ic h a r d  II. P. K r a f t  (Tallahassee, Cali
fornia) Műszaki haladás és pedagógiai elmara
dottság címen az oktatástervezők dilemmájá
ról ír. Rár már évek óta tart a műszaki embe
rek, a közgazdászok és az oktatástervezők 
dialógusa, a műszaki haladás gazdasági vetü
letűivel kapcsolatban az oktatástervezőknek 
mindeddig csupán általános és homályos kép
zeteik voltak. A szerző ebben a tanulmányban 
azt fejtegeti, hogy ezt a homályos elképzelést 
konkrét modellel vagy modellekkel kell föl
váltani, amelyek meghatározzák a műszaki 
haladás és a gazdasági változások összefüggé
seit. Hiszen az oktatástervező csupán így vet
het valóságosan is számot azzal a gazdasági 
élettel, amelynek a számára „kiművelt ember
főket” tervez. A szerző három döntő megálla
pítást ajáid az oktatástervezők figyelmébe 
ezzel kapcsolatban: a) az oktatáspolitikai
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elöntések lényegében véve politikai aktusok, 
amelyeket a tervező alternatívái mindössze 
előkészítenek, illetve befolyásolhatnak; b) a 
tervezőnek nem elegendő a gazdasági momen
tumokkal számot vetnie, hanem a műszaki 
fejlődést is ismernie kell; c) végül pedig 
figyelembe kell vennie mindazt a környezeti 
tényezőt, amely a tervezéssel kapcsolatos dön
téseket motiválhatja.

Az 1971. évi 4. számot D e s m o n d  A n d e r 
so n  (London) tanulmánya indítja ( Kereske
delmi iskolák Nyugat-Európában). A gazda
sági-kereskedelmi élet és a szervezetek óriási 
mértékű fejlődése olyan tényező az iparilag 
fejlett országokban, amely a hetvenes évek 
második felében valószínűség szerint igen 
erősen visszahat majd a középfokú oktatásra 
is. Az ún. „kereskedelmi iskolák” koncepciója 
Nyugat-Európában lényegileg a múlt század 
második felében alakult ki, és különböző típusú 
iskolákat, tanterveket produkált. (Dániában 
pl. a mezőgazdasági jellegű középfokú okta
tásba integrálódik a közgazdasági képzés; 
Angliában és Írországban viszont a műszaki 
oktatás keretei közé, míg pl. Belgiumban 
vagy Hollandiában a nyelvtudásra esik a 
hangsúly.) Bár világos koncepcióink még nin
csenek, írja a szerző, a közgazdasági-kereske
delmi élet megkövetelte sokoldalúság (nyelvi, 
matematikai, irodagép-technikai és társada
lomtudományi ismeretek) valószínűleg az 
általános középfokú oktatás felé közelíti majd 
a kereskedelmi iskolákat is.

H o r s t  H ö r n e r  (Heidelberg) a svéd közép- 
és felsőoktatás fejlődéséről cikkez (A  svéd 
közép- és felsőiskolák fejlődési irányzatai). 
A svéd iskolareformról néhány év óta számos 
tanulmány jelent meg; kevés lebbentette azon
ban föl a fátylat azokról az ideológiai alapok
ról. amelyek az iskolareform mögött húzód
nak. A szerző szerint ezek közül az egyenlő 
iskolázási esély megteremtésére való törekvés 
a legfontosabb. De a különböző középiskola
típusba történő beiskolázások megoszlása 
mindeddig arra mutatott, hogy a középfokú 
oktatásban erről még távolról sem lehet 
beszélni. Ezért hozták létre Svédországban 
nemrég az ún. gimnáziumi iskolát a régi gimná
zium. szakközépiskola és szakmunkásképző 
intézetek egyesítésével. Ennek ellenére szá
mos svéd szociológus és társadalomtudományi 
szakember azon a véleményen van, hogy a 
teljes esélyegyenlőséget csak a társadalmi 
tényezők megváltoztatása árán lehetne bizto
sítani.

A tanulóáramlás demográfiai modellje című 
tanulmányt W e n  L. Li (Columbus, Ohio) 
írta. Benne a demográfiai elemzés eszközeit 
használja föl a tanulólétszám alakulásának 
előrebecslése végett. Az eddigi eljárások is

rendszerint három adat figyelembevételével 
végeztek erre vonatkozó számításokat; az 
előző korosztály halálozási aránya, a lemorzso
lódás és az évfolyamismétlés aránya. A tanul
mány fő újszerűsége, hogy mind a lemorzso
lódási, mind az osztályismétlési arányokat 
évfolyamonként igyekszik előrebecsülni. A 
szerző végezetül azonban megjegyzi, hogy a 
modell jelenlegi formájában még mindig csak 
rövid távú előrebecsléseket tesz lehetővé. 
Ezért ezt a modellt is tovább kell majd fej
leszteni az alapul vett sokaság rétegződésének 
figyelembevételével.

Társadalmi haladás, társadalmi változás és az 
angol pedagógusképzés címmel M a u r ic e  
Cr a f t  (Exeter) közöl dolgozatot. Az egyre 
komplexebbé váló társadalomban, hangsúlyoz
za a szerző, az állampolgár, akit az iskola 
kinevel, szintén egyre komplexebb személyi
séggé kell váljék. Az őt nevelő pedagógus 
kiképzése tehát a legérzékenyebb mutatója 
a társadalom fejlődésének. Másfelől viszont 
természetes, hogy a pedagógusképző intézmé
nyek mint társadalmi szervezetek főként a 
múlt hagyományaira építkeznek. Ezt a feszült
séget a szerző a brit pedagógusképzés példáján 
világítja meg. A pedagógusképzés itt két ágon 
fejlődött; az egyetemeken és az ún. „college”- 
okban, azaz kb. főiskolai szinten. Az egyik ág 
az egyház, a másik az állam befolyása alatt 
állott. Napjainkban is tart az erőeltolódás az 
állam által finanszírozott pedagógusképzés 
javára: 1945 óta három évfolyamos képzést 
honosítottak meg, koedukált lett a pedagógus- 
képzés, és sokkal liberálisabb, mint a két világ
háború közti korszakban.

E szám legjelentősebb tanulmányát G i l 
b e r t  F. P e a k e r  (Grasmere, Anglia) írta 
(Az angol elemi iskola céljai és fejlődése). 
A szerző annak a demokratikus elvnek az 
ismertetésével kezdi cikkét, amely kimondja 
hogy minden gyermeknek egyenlő joga van 
kívánsága, képességei és életkora szerint az 
iskolázásra. Ez a jelszó azonban többféleképp 
is érthető; ebből alakulnak ki azután azok a 
viták, amelyek egyfelől a gyermekcentrikus és 
a tantervcentrikus tanítás hívei, másfelől a 
pedagógiai segítségnyújtás és a társadalmi 
körülmények megváltoztatásának szorgal
mazói között állanak fönn. Hogy az elmúlt 
esztendők törekvései mennyire voltak ered
ményesek, azt különösen azért nehéz statisz
tikai pontossággal számbavenni, mert nemi
gen találunk olyan országos adatfölvételt 
Angliában, amely mintegy két évtizedre visz- 
szamenőleg megbízhatóan tájékoztatna. A 
helyzet tisztán látásához viszont hozzásegít 
bennünket a nemzetközi összehasonlítás. 
Ilyen nemzetközi összehasonlításra nyújtott 
lehetőséget a nemzetközi teljesítményértéke
lési szövetség (IEA, Stockholm) legutóbbi föl
mérése, amely mintegy húsz ország kutató- 
intézeteinek részvételével többek között üssze-
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hasonlító adatokat gyűjtött az olvasásmegér
tésről is az olvasástanítás kezdő szakaszában. 
(A szerző ennek a szövetségnek a statisztikai 
tanácsadója volt éppen úgy, mint nyugdíjaz
tatása előtt több angol országos jelentés adat
gyűjtésének, például a híressé vált Plowden- 
jelentésnek is.) A nemzetközi összehasonlítás 
Angliában ismét rámutatott a teljesítmény és 
a társadalmi származás összefüggésére. Az ada
tok elemzése többek között azért is fontos, 
mert jó középiskola is csak kielégítő alapfokú 
oktatásra épülhet.

A folyóirat 1972. évi 1. számát A modern 
nevelésszociológia fogalma címmel M ic h iy a  
Sh im b o b i  (Hiroshima) szerkesztette. Tőle 
származik a bevezető tanulmány is ( Pedagógiai 
szociológia vagy az oktatásügy szociológiája). 
Ebben a japán egyetemi tanár áttekinti a 
nevelésszociológiai kutatások elmúlt évtizedét 
fölvázolja a fejlődés tendenciáit, és rámutat a 
tudományág feljődésének problémaira is. Az 
elmúlt évtized egyik általánosan elterjedt 
fölismerése, hogy az iskola a jelenkori társa
dalmak egyik kulcsintézménye. Ezzel szorosan 
összefügg az a felfogás, hogy napjainkban 
— elsősorban az iparilag fejlett tőkésorszá
gokban — az iskola, a pedagógus és a tanuló 
társadalmi státusa és presztízse veszélyben 
van, bár fontosságuk folyamatosan növekszik. 
A szerző a helyzet jelenlegi állása alapján a 
következő jellemzőket emeli ki a nevelésszoci
ológia munkaterületén: a nevelésszociológia 
folyamatosan döntéselőkészítő tudománnyá 
válik; problémáit interdiszciplinárisán ragadja 
meg, bevonva a demográfiát, társadalom- 
statisztikát és a közgazdaságtant is; egy-egy 
társadalom fő kérdéseit nemzetközi össze
hasonlításban szokás megközelíteni; a mikro- 
vizsgálatokat a makroszociológiai megköze
lítés váltja föl fokozatosan (különösen az 
iskola mint hivatal vagy a szakképzés vizsgá
lata során); végül hogy a nevelésszociológia 
sajátosan amerikai tudományból nemzetközi 
tudománnyá vált. Néhány a tudományág 
problémái közül: a nevelésszociológia gyakor
latilag egybeolvad az ifjúságszociológiával, 
a kultúrantropológiával vagy a tanítás-tanulás 
szociálpszichológiai vizsgálatával; a csoport- 
munka megnehezíti az önálló és eredeti elmé
letalkotást; a döntéselőkészítő jelleg pedig az 
önálló alapkutatások lefolytatását akadá
lyozhatja.

C. A b n o l d  A n d e b s o n  (Chicago) az Egye
sült Államokban folyó időszerű nevelésszoci
ológiai kutatásokat ismerteti^Közkeletű neve
lésszociológiai kutatási témák az Egyesült 
Államokban). Bevezetőül hangsúlyozza, hogy 
ekkora tanulmány keretei között aligha lehet
séges az ilyen gyorsan fejlődő tudomány 
teljes kutatási területéről körképet adni, még

egy országon belül sem. A szerző saját érdek
lődési körének és beállítottságának megfele
lően emelheti csak ki a legjellemzőbbnek tar
tott kutatási pontokat. Ezek többek között 
a következők: 1. Miért nem sikerül tökélete
sen hozzáigazítani az iskolát a társadalmi 
igényekhez? 2. Az elmúlt esztendőkben tanul
ták meg a statisztikusok és a szociológusok, 
hogy az iskolázással kapcsolatban észlelt 
adatszóródásokat miképpen használják föl a 
társadalom rétegződésének jellemzésére, s 
mindarra, ami ezzel összefügg. 3. Feszültséget 
okoz egyfelől a tankötelezettség meghosszabbí
tásának igénye, másfelől az a fölismerés, hogy 
az iskolázás mind nagyobb részének „korre
petálás-jellege” van az előző fokozat munkájá
nak a hagyagsága miatt. 4. Bár a „fehérgallé
rosok” száma nő, képzettségük és társadalmi 
státusuk fokról-fokra hanyatlik Amerikában.
5. A nevelésszociológia erőteljesebben együtt 
kell működjék az oktatásgazdaságtan prob
lémaföltevésével és kutatási szemléletével.
6. A nevelés szerepének növekvő elismerése 
az oktatásgazdaságtani szemlélettel szemben 
(tanítás-tanulásközpontúság). 7. A tantervek 
nem csupán oktatáspolitikai döntéseknek és 
szakemberek konzultációjának a szüleményei, 
hanem ezzel együtt és ezen keresztül az adott 
országban érvényes kultúra kikristályosodásai 
is. 8. Az iskola megítélése nemcsak költség- 
igénye szempontjából szükséges, hanem az 
általa termelt értékek szempontjából is. 9. Az 
oktatás és a társadalmi karrier összefüggései. 
10. A tanulmányi előmenetel családi-társa
dalmi kötöttségeinek statisztikai vizsgálata 
és ennek korlátái. 11. A „társadalmi osztály” 
és a „társadalmi származás” kategóriáinak 
differenciálása nélkül való használata anélkül, 
hogy megfelelő mikrovizsgálatok magyaráz
nák meg a függő és a független változó kap
csolatait.

R o b  W a l k e b  (London) Nevelésszociológia 
és az iskolai osztályok élete címen közölt tanul
mányt. A szerző bevezetésül arra mutat rá; 
a nevelésszociológusok egyelőre hajlamosak 
arra, hogy az iskolai kudarcok okait elsősor
ban az iskola társadalmi környezetében keres
sék. Ez a szemléletmód azonban az oktatás- 
politikusok számára meglehetősen kevéssé 
termékeny; ő ugyanis arra kíváncsi, hogy mit 
változtasson meg az iskolán belül az eredmé
nyek javítása érdekében. Ezek az oktatás
ügyi elvárások késztetnek egyre több nevelés
szociológust arra, hogy kérdéseik megoldását 
az iskolai osztályban keressék, azaz tehát 
olyan terepen, amelynek módosítása-megjaví- 
tása voltaképpen az oktatásügyi szakember 
tulajdonképpeni munkáját jelenti.

J o s e p h  B e n -D a v id  (Jeruzsálem) tanul
mányának címe: A tudomány és az egyetemi 
rendszer. Benne a szerző a tudományos kuta
tás helyét és szerepét elemzi az egyetemi
főiskolai oktatás rendszerében. Oktatás és
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kutatás egységét első ízben 1809-ben valósí
tották meg intézményesen, mégpedig Német
országban, az akkor újonnan alakult berlini 
egyetemen. Ez a rendszer tette lehetővé, hogy 
a tudományos kutatás egy-egy intézetben, az 
oktatás pedig tanszékeken folyjék, s a kettőt 
ugyanannak a professzornak a személye kösse 
össze. Ezt a megoldást legteljesebb módon az 
amerikai egyetemek vették át, amelyek tulaj
donképpen máig a tudományos kutatás köz
pontjaiként is szerepelnek. Sajátos intézményi 
formájuk az ún. „graduate school”, ahol a 
tudósjelölteket képzik, szemben az ún. „col- 
lege”-okkal, amelyben voltaképp egyetemi 
előkészítés folyik, felsőfokú diplomaszerzési 
lehetőséggel. Bár a német modellnek tudható 
be a szerző szerint, hogy a századfordulóra 
Németország a tudományos kutatás egyik 
fellegvárává vált világszerte, nem szabad szem 
elől tévesztenünk, hogy a kutatás és oktatás 
ilyesfajta összeszövődése olyan világban kelet
kezett, amely gazdaságilag is más fejlődési 
fokozatát élte, s hallgatóit tekintve sem tömeg

kéj >zés volt a föladata, hanem a társadalmi 
elit kialakítása.

*

Л folyóirat valamennyi számát kisebb köz
lemények, szakirodalmi könyvismertetés, vala
mint a szám szerzőiről szóló tájékoztató egé
szíti ki. Az 1972/1. speciális szám könyv- 
recenziói is úgy vannak összeválogatva, hogy 
segítségükkel a nevelésszociológia újabb, időt
állónak látszó eredményeivel ismerkedhetünk 
meg.

A szerkesztés az UNESCO hamburgi neve
léstudományi intézetének keretében folyik, 
s egy nemzetközi szerkesztőbizottság felel 
érte. Tagjai — az 1972. évi 1. szám tanúsága 
szerint — a következők: Á g o sto n  G y ö r g y  
(Szeged), II. L io n e l  E iv in  (London), J o h n  
I. G o o d l a d  (L os Angeles), G il b e r t  d e  
L a n d s h e e r e  (Liege), Louis Le g r a n d  (Párizs), 
Zó ja  Ma l k o v a  (Moszkva) és T e t s u y a  K o b a - 
y a s h i , az UNESCO hamburgi neveléstudo
mányi intézetének ügyvezető igazgatója.

K o zm a  T a m á s

SZOYETSZKAJA PEDAGOGIKA 

1971. 10— 12. és 1972. 1—9. szám.

A szovjet iskola napjainkban fejlődésének 
új szakaszába lépett. Az 1971. évvel elindult 
kilencedik ötéves tervnek a legfőbb oktatásügyi 
célkitűzése: a 10 osztályos kötelező közép
fokú oktatásra való áttérés megvalósítása. 
E hatalmas feladattal összefüggő jiroblémák 
megoldásának igénye sokrétű vizsgálódást, 
kutatómunkát indított meg, vitákat robban
tott ki, kísérletek kezdeményezésére serkentett, 
melyeket híven tükröznek a Szovetszkaja 
Pedagogika folyóirat cikkei, tanulmányai.

A folyóirat 1971. évi 10. számában G. 11. 
F il o n o v  „ A z  SZKP XXIV.  Kongresszusa a 
személyiség sokoldalú fejlődéséről” című cikké
ben a szovjet társadalom további fejlődésének 
a kongresszuson kitűzött programját ismer
teti. E program megkívánja a személyiség 
sokoldalú fejlődését és biztosítja is hozzá a 
feltételeket. Gazdagodik a közösségi tevékeny
ség tartalma s egyúttal nő a személyiség alkotó 
aktivitása. A társadalmi munkatevékenység 
újtípusú személyiség kialakulásának alapját 
veti meg, amelynek belső szükséglete a terme
lőerők fejlesztésére, a társadalmi viszonyok 
tökéletesítésére irányuló együttes tevékeny
ség. A szocialista demokrácia fejlődése is 
fokozza a személyiség alkotó aktivitását, a 
szocialista termelési mód fejlődése tág teret 
nyújt ennek az aktivitásnak. A szocialista 
tudat visszahat a társadalmi gyakorlatra; 
a világnézet integrálja a személyiség intellek

tuális és erkölcsi szféráját. A szocializmus 
adottságai közt megnyílik a lehetőség a munka 
változtatása egyetemes törvényének az érvé
nyesülésére. Az anyagi termelésben folyó 
munka többé nem határolódik el a szellemi 
szférában folyó tevékenységtől; a munkás 
sokoldalúan fejlett egyénné válik. Mindez 
megkívánja az iskolától a jiálya választási 
irányítás és a politechnikai képzés tökélete
sítését. Ehhez a folyamathoz hozzátartozik 
a személyiség eszmei-politikai és erkölcsi 
nevelése — politikai tudatosságának fejlesz
tése, marxista—leninista világnézetének, a 
kommunizmus erkölcsi normáira épülő erkölcsi 
elveinek a kialakítása. Ehhez megfelelő erköl
csi-pszichológiai környezet szükséges. Ez a 
nevelőmunka akkor hatékony, ha az ember
nek a közös munkában való tevékeny' részvé
telével párosul. Az erkölcsi értékrend csak 
osztályjellegű lehet, hiába igyekeznek szembe
állítani ezzel az „általános emberi”-t a szoci
alizmus ellenségei.

E témakörhöz kapcsolódik a folyóirat 1971. 
12. számában T. A. I l j in a  „A tudományos- 
műszaki forradalom és a személyiség sokoldalú 
fejlesztése” c. cikke. A tudományos-műszaki 
forradalom következtében a tudomány az 
emberi tevékenység minden területére beha
tol, s meggyorsul a tudományos eredmények 
alkalmazása a termelésben. Jellemző jelenség 
a tudományok differenciálódásának és integ

205



rálódásának kettős tendenciája, valamint 
fokozott matematizálódásuk. A szocialista 
rendszer — a tudomány és a termelés központi 
irányítása, tervezése a dolgozók kezdeménye
zéseinek ösztönzése révén — gyorsítja ezt a 
fejlődést. A termelés speciálizálódása s egy- 
úttal alapelveinek, műszaki alapjainak álta
lánossá válása megkívánja a dolgozótól a 
sokoldalú fejlettséget; alapos általános isme
retek birtokában könnyen alkalmazkodhat 
a specializálódás változó igényeihez. A kom
munizmus felépítésének egyik fő feltétele az új 
ember nevelése, a szovjet rendszer tehát igyek
szik megteremteni az ember sokoldalú fejlő
désének feltételeit. Igen fontos a munkára 
nevelés, a pályaválasztási irányítás, a mun
kásszakmák vonzóerejének helyreállítása az 
ifjúság számára. A sokoldalú fejlődés meg
kívánja az erkölcsi, ideológiai, esztétikai és 
testi nevelés elmélyítését. A nevelési feladatok 
ellátásában döntő szerepet játszik a közokta
tási rendszer. Rövidesen általánossá válik a 
középfokú képzés. A tudomány és a technika 
követelményeinek megfelelően átalakították 
az általános képzés tartalmát, megújulnak az 
oktatási módszerek (terjednek a kutató
kísérleti módszerek, a problémafelvető mód
szer stb.). Sürgős tisztázásra vár az általános, 
a politechnikai és a szakmai képzés viszonya — 
írja a szerző.

„A politechnikai oktatás kérdései fejlődésünk 
jelen szakaszában'’ c. izgalmas témát fejtegeti 
M. A. Zsig y e l e v  és V. Sz. L e d n y e v  a folyó
irat 1972. évi 1. számában. Véleményük sze
rint a politechnikai oktatás fogalmát gyakran 
leszűkítik a termelés alapjainak a közismereti 
tárgyak keretében történő oktatására, máskor 
pedig kiterjesztik a tanulók munkájának 
valamennyi fajtájára, s így végeredményben 
feloldják a „munkaoktatás” c. tantárgyban. 
A politechnikai oktatás alapját valójában a 
technikai berendezéseknek és folyamatoknak 
azok a törvényei, alapelvei és ismérvei alkot
ják — írják a szerzők —, amelyeknek az isme
rete lehetővé teszi az objektumok felismerését 
és előmozdítja a munkás munkafunkcióinak 
rugalmasságát. Ezzel külön tantárgy vagy 
tantárgyak keretében célszerű foglalkozni. 
A technikát lehet osztályozni rendeltetése (a 
termelés technikája, haditechnika, a minden
napi élet technikája stb.) szerint, de lehet a 
technikai rendszerek funkcionális szervei (erő
gép, erőátviteli mechanizmus, munkagép) 
szerint is. A munkagépek közül az iskolában 
elég egy-két különösen gyakorit tanulmá
nyozni (pl. az esztergapadot és a gépkocsit). 
A technikai rendszerek energetikai és vezér
lési szerveivel azonban behatóan kell foglal
kozni. Az általános technikai ismeretek köré
ből lényeges: a technikai rendszerek fő részle
gei; a technika alkalmazása a termelésben; a 
technikai berendezések tervezése és előállítása; 
a technika nyelve, a műszaki rajz; a technika

szerepe az emher és a társadalom életében. 
A jelenlegi politechnikai oktatás igen sokféle 
keretben (kötelező közismereti tárgyak, mun
kaoktatás, fakultatív tárgyak, katonai elő
képzés stb.) folyik; nincs biztosítva — a szer
zők szerint — a töredékes ismeretek összefo
gása. Ezt az összefogást a munkaoktatás kere
tében lehetne legjobban megvalósítani. A 4— 
8. osztályban rendszerbe kell foglalni — java
solják — az általános műszaki ismereteket, 
jártasságokat és készségeket, a műszaki isme
retek logikája szerint alakítva ki az általános 
technikai jártasságokat (jelenleg főként a 
természettudományi tárgyak keretében, azok
nak a logikája szerint alakítják ki a tanulók 
technikai fogalmait). A 9— 10. osztályban a 
munkaoktatás differenciálása mellett is meg 
kell tartani az általános műszaki ismeretek 
— s a  megfelelő jártasságok és készségek — 
bizonyos egységes anyagát (a gép energe
tikai részegységei, a technikai berendezések 
vezérlő részegységei, általános műszaki kér
dések).

A középiskolai politechnikai képzés időszerű 
problémáiról tárgyalt a Neveléstudományi 
Akadémia 1972. június 27—28-i moszkvai köz
gyűlése is. A bevezető előadást V. G. Zu b o v  
tartotta; ennek fő gondolatait közli a Szovet- 
szkaja Pedagogika 1972. évi 8. száma. Nem 
kétféle — általános és politechnikai — kép
zést kell nyújtani az iskolának — állapítja 
meg az előadó. Ma r x  is, L e n i n  is úgy vélte, 
hogy a politechnizáció az egész oktatás alap
elve. Az oktatásnak biztosítani kell, hogy az 
ember aktívan tudja alkalmazni ismereteit a 
gyakorlatban, tájékozódjék a társadalmi ter
melés rendszerében, kész és képes legyen részt 
venni a termelésben. A tudomány és technika 
forradalma következtében új gépek, szerszá
mok is gyorsan elavulnak, a technológiai folya
matokban minőségi változások történnek, a 
gépek elektromos, elektronikus, optikai beren
dezések komplexumaivá válnak; alapos álta
lános képzettségű munkásokra van tehát szük
ség. Mivel a tudomány közvetlen termelőerővé 
vált, a tudományos kutatásnak is fontos ága a 
természeti törvények gyakorlati alkalmazása. 
Az iskolának is ilyen szempontból kell tár
gyalnia az alaptantárgyakat, s aktív megis
merésre, a tudományos törvények felhaszná
lásának önálló keresésére kell nevelnie a tanuló
kat. Ehhez szükség van korszerűbb tanköny
vekre (amelyek nemcsak illusztrációként utal
nak a technikára), valamint módszertani iro
dalomra a tanárok, és ismeretterjesztő soro
zatra a tanulók számára. Ez a koncepció feles
legessé teszi külön „Technikai alapismeretek” 
c. tantárgy bevezetését; ez már a szakmunkás- 
képző középiskola funkcióinak vállalását 
jelentené. A jelenleginél alaposabban kell 
viszont tanítani a technika „nyelvét” (a szá- 
mísátokat, méréseket, tervrajzok készítését 
stb.) az egyes tárgyak keretében — állapítja
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meg Zu b o v . A mimkabeli gyakorlati jártassá
gok és készségek oktatásához szükség лап kü
lön munkaoktatásra. Ennek tartalmában ma 
aránytalanul nagy helyet foglal el — a mun
kaerőszükséglet struktúrájához képest — a 
fa- és fémmegmunkálás; többet kellene fog
lalkozni méréssel és szereléssel, villamosgé
pekkel, géprendszerekkel. Ezek szerint már a
7. osztálytól kezdve az üzemekbe kerülne át 
a munkaoktatás súlypontja. A munkára neve
lés elvét az iskolának elsősorban a tanulmányi 
munkában kell érvényesítenie: aktív tevé
kenység legyen a tanulás, s követeljen erő
feszítést a tanulóktól. A munkaoktatás
ban a munka (és termékei) társadalmi 
hasznossága jelent nagy nevelőerőt. Fontos 
a tanulók bekapcsolódása a társadalmi ter
melésbe.

A folyóiratnak ugyanebben a számában 
R. Ve n d r o v s z k a j a  méltatja a politechnikai 
konferencia jelentőségét. Megállapítja, hogy 
a 18 hozzászóló közül többen kifogásolták: 
Zu b o v  túlságosan általánosan fogja fel a 
politechnikai képzést, azonosítja a személyiség 
sokoldalú fejlesztésével, nem határozza meg 
specifikumát az általános képzésen belül. 
Egyéb, a hozzászólásokban tárgyalt kérdések: 
az elméleti ismeretek kapcsolata az alkalma
zott ismeretekkel; a termelési diákbrigádok a 
falusi iskolákban; a tudományos törvények 
gyakorlati alkaknazásának tanítása az alap- 
tantárgyak keretében; kísérletek a „Műszaki 
alapismeretek” vagy „Termelési alapismere
tek” c. önálló tantárgy kialakítására; a jelen
legi matematika- és fizikatanítás elvont, akadé
mikus jellege; a gépek kezelésével való meg
ismerkedés fontossága; a munkaoktatás meg
szervezésével kapcsolatos kísérletek; a kabinet
rendszer szerepe az elméleti tárgyak poli- 
technizálásában. A közgyűlés határozataiban 
többek között leszögezte, hogy folytatni kell 
a politechnikai oktatás korszerű elméleti kon
cepciójának kialakítását, tudományos és isme
retterjesztő könyvsorozatot kell kiadni a 
tanárok, illetve a tanulók zsámára; tisztázni 
kell a munkaoktatás rendszerének alapelveit 
és tökéletesíteni tantervét; kutatni kell a poli- 
technikai oktatás gyakorlati megvalósításával 
kapcsolatos problémák körét.

A folyóirat az 1971. 10., 11., 12., valamint az 
1972. 1. és 2. számaiban két figyelemre méltó 
nemzetközi konferenciáról is részletes tájékoz
tatást nyújt. Az egyik konferenciát Moszkvá
ban, 1971 augusztusában rendezték a mar
xista—leninista pedagógiai kutatás metodoló
giájáról kilenc szocialista ország neveléselmé
leti szakembereinek részvételével. A konferen
cia két fő témát vitatott meg: 1. A marxista— 
leninista pedagógia metodológiai kérdései. 
2. A képzés tökéletesítése a tudományos
technikai forradalom feltételei között. Az 1. 
téma referátumát A. M. Ar s z e n y e v  és — az 
azóta elhúnyt kiváló szovjet pedagógus —

F. F. K o r o l .tov tartotta. E referátum két 
részletét közölte a Magyar Pedagógia 1972. 
2. száma. A konferencián 6 tagú delegáció 
képviselte hazánkat. Sza r k a  József: „Peda
gógiai kutatásainkról” és N a g y  Sándor: „Az 
oktatás korszerűsítésével kapcsolatos kutatás 
két fázisa” címmel tartottak előadást. Mindkét 
referátum szövegét a Magyar Pedagógia 1972.
1. számában olvashatjuk. A Szovetszkaja Peda- 
gogika 1971. 11. száma Sz é c h y  Éva hozzászó
lásának teljes szövegét közli „A szocialista 
nevelés időszerű problémái a magyar felső- 
oktatásban” címmel. A 12. számban pedig 
N. K. G o n c s a r o v  „A marxista—leninista 
pedagógia metodológiai problémái” c. referátu
mot olvashatjuk. A tudomány és a technika 
haladása nemcsak a képzés tartalmára, ha
nem az oktatás folyamatára nézve is új köve
telményeket támaszt — állapítja meg a szerző. 
A tömegkommunikációs eszközöket pl. egy
részt külső tényezőként, másrészt saját mun
kája eszközeként számításba kell vennie az 
iskolának. A tudományok egymást-áthatása a 
pedagógiában is előtérbe állítja a komplex 
kutatásokat, az együttműködést a filozófia, a 
szociológia, a biológia művelőivel. Nevelés
szociológiai szempontból a specifikus oktató
nevelő intézmények mellett azoknak a szer
vezeteknek a szerepét is tisztázni kell, amelyek
nek a többi között egyik szociális funkciójuk 
az oktatás-nevelés. A pedagógiának az ideoló
giához és politikához való viszonya napjaink 
ideológiai harcában igen lényeges. A szoci
alista oktatás és nevelés a kommunizmus meg
valósításáért dolgozik; a polgári neveléstudo
mány s közoktatás a társadalom osztály
tagozódását igyekszik rögzíteni. A polgári 
pedagógia „eszmei pluralizmusa” csak a rend
szeren belüli árnyalatokat tükrözi, a dezideo- 
logizáció és a konvergencia elmélete viszont 
világosan a szocializmus ellen irányul. A szo
cialista pedagógia a dialektikus materializmus 
alapján a kibernetikai, szociológiai, matema
tikai módszerekkel gazdagodva egzakt tudo
mánnyá válhat; a polgári pedagógiában az 
egzisztencialista és neotomista próbálkozások 
csak új jelentkezési formái a válságnak. — 
Nagy figyelmet szentelt a konferencia az 
emberrel kapcsolatos problémáknak. A mar
xizmus—leninizmus magát az embert tekinti 
a célnak, a termelést csak a fejlődés eszközé
nek. A személyiség mindenoldalú fejlődésének 
lehetőségeit csak a szocializmus utáni, fej
lettebb szakaszban tudja teljesen biztosítani 
a kommunizmust építő társadalom — a fejlő
désért azonban maga a pedagógia is sokat 
tehet. A szocialista közösségek is a személyiség 
kibontakozását szolgálják.

A konferencia 2. sz. fő témája ,,A képzés 
tökéletesítése a tudományos-technikai forradalom 
feltételei között” volt. A folyóirat 1972. 1. szá
mában E. I. M o n  o k z z o n  ismerteti az e témá
val foglalkozó szekció munkáját. Az erre vonat

207



kozó előadások, hozzászólások főként az alábbi 
témákat elemezték: 1. Az alsó tagozati oktatás: 
a gyermekek előkészítése az iskolára, az iskola- 
kezdés optimális időpontja, az alsó tagozati 
oktatási-nevelési-folyamat sajátosságai. 2. A 
természettudományos képzés tökéletesítése: a 
halmazelmélet és a matematikai logika a kö
zépiskolai tananyagban, a természettudományi 
tárgyak koncentrációja, a politechnikai elv a 
természettudományos képzésben, a fakulta
tív  foglalkozások rendszere. 3. A humán képzés 
tökéletesítése: a korszerű politikai ismeretek 
rendszere az általános iskolában, közgazda- 
sági ismeretek a középiskolában, a társadalmi 
ismeretek anyagának tökéletesítése, fakul
tatív foglalkozások a humán tárgyak köréből. 
4. A politechnikai és munkaoktatás rendszere, 
tartalma és módszerei az általánosan képző 
iskolában: a korszerű technika és technológia 
alapjainak tárgyalása, a legegyszerűbb szer
számok kezelése, a gépkezelés készségei, a 
pályaválasztási irányítás. 5. Az esztétikai nevelés 
rendszere, tartalma és módszerei; a külön
böző művészetek komplex hatása, az iskolai 
élet esztétikuma, az esztétikai és az erkölcsi 
nevelés összefüggése. 6. A testi nevelés rend
szere, tartalma és módszerei: a tanórán és 
azon kívül folyó testnevelési és sportfoglal
kozások kapcsolata, a gyermekek egészségé
nek védelme és szervezetük erősítése, a szel
lemi munka higiénéje. 7. Az iskolarendszer 
tökéletesítése: az általános és a szakmai 
képzés egyesítésének optimális formái, az 
oktatás differenciálása a középiskolában, a 
dolgozók képzésének tökéletesítése, az ifjúság 
iskolán kívüli képzése, a folyamatos képzés.
8. A tanulmányi folyamat tökéletesítése: a 
tanulók gondolkozási tevékenységének akti
vizálása az oktatásban, az iskolai oktatás 
individualizálásának eszközei és módszerei, 
a programozott oktatás és az oktatógépek 
alkalmazásának ésszerű útjai, az ismeretek, 
jártasságok és készségek objektív értékelésé
nek kritériumai, a tanulók önképzésének 
irányítása.

A konferencia résztvevői határozatban szö
gezték le annak szükségességét, hogy a szoci
alista országok pedagógusai a jövőben még 
intenzívebben együttműködjenek, tájékoz
tassák egymást az országukban folyó kutatá
sokról, és rendszeresen tartsanak konferenciá
kat a neveléstudomány alapkérdéseiről.

Az 1972. évi 2. számban M. A. Danyilov 
és У. I. Malin yin : „A pedagógiai elmélet fel
építésének metodológiai alapjai” címmel ismer
tetik a szovjet Össz-szövetségi Metodológiai 
Szeminárium 4. ülésszakán (Moszkva, 1971 
október 5—8.) elhangzott referátumok, kor- 
referátumok és hozzászólások lényegét, me
lyek az alábbi kérdésekkel foglalkoztak: a 
marxi—lenini elmélet és módszer alapvető 
szerepe a tudományos pedagógia megterem
tésében; a pedagógiai elmélet fejlesztésének

útjai; a neveléstudomány és a gyakorlat össze
függése; a kutatási eredmények beépítése a 
pedagógia elméletébe; a pedagógiai folyamat 
törvényszerűségeinek feltárása és megfogal
mazása. A résztvevők megállapították, hogy 
a pedagógiai kutatások bonyolult, közvetett 
módon hatnak a gyakorlatra. Hatékonyabbá 
tételük érdekében pontosan differenciálni 
kell különböző típusaikat, figyelembe kell 
venni a pedagógiai elméletet és a gyakorlatot 
összekötő láncszemek mindegyikének sajátos 
jellegét. — Az elmélet fejlesztése szempont
jából igen lényegesek az alapkutatások, mivel 
jelentős mértékben meghatározzák a kutató
munka további menetét, közvetlenül az elmé
leti ismeretek kiegészítésére és tökéletesítésére 
irányulnak, s egyúttal eszközöket szolgáltat
nak az alkalmazott kutatásokhoz. A| pedagó
giai elmélet nem fogadhatja közvetlenül 
magába más tudományok törvényszerűségeit 
és törvényeit; a sajátos pedagógiai törvény- 
szerűségekre és törvényekre kell épülnie. Mivel 
jelenleg nem rendelkezik elegendő objektív 
ténnyel ahhoz, hogy ezeket feltárja és meg
fogalmazza, fontos feladat a tények tovább 
gyűjtése. Az előző ülésszakokhoz hasonlóan 
itt is viták folytak a neveléstudomány tár
gyáról.

1971 októberében Berlinben a Szovjetunió és 
az NDK Neveléstudományi Akadémiája — bol
gár, csehszlovák, lengyel, magyar és román 
pedagógusok részvételével — közös konferen
ciát rendezett „A szocialista országok pedagó
gusainak összefogása az ideológiai harcban” c. 
témáról. Az egyik fő referátumot Hvosztov, 
a Szovjetunió Neveléstudományi Akadémiá
jának — azóta elhúnyt — elnöke, a másikat 
H. Hofmann, az NDK Neveléstudományi 
Akadémiájának főtitkára tartotta. Mindkét 
referátum szövegét közli a Szovetszkaja 
Pedagogika. Az 1972. évi 1. számban olvas
hatjuk V. M. Hvosztov referátumát ,,A szo
cialista pedagógia feladatai a polgári oktatás- és 
neveléselméletek elleni harcban” címmel. A pol
gári pedagógiai irányzatok mind idealista 
filozófiai alapon állnak — hangoztatta — még 
akkor is, ha a dezideologizáció jegyében azt 
hirdetik, hogy a pedagógia független a filozó
fiától, az oktatás-nevelés gyakorlatára épül. 
A pragmatizmus a polgári életeszmény, az 
egyén érvényesülését hirdeti, a neopozitiviz- 
mus lebecsüli az elméletet, az egzisztencializmus 
szembeállítja az egyént a közösséggel. Mind
ezek az irányzatokj az erkölcsi relativizmus 
alapján állnak; a neotomizmus viszont csak 
vallási alapon tudja elképzelni az erkölcsöt, 
s követeli az iskola elválasztását az államtól. 
A tőkés rendszer egészével együtt a polgári 
pedagógia is válságban van. Bátortalan lépé
seket tesz az egységes iskola felé, az „akadé
mikus” és a „gyakorlati” tagozat közötti 
különbség (pl. az USA-ban) azonban gyakor
latilag biztosítja az uralkodó osztályok mű
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veltségi monopóliumát. Az oktatás differen
ciálását túl korán kezdik, amikor az egyéni 
különbségek még nem bontakozhatnak ki, 
tehát a hazulról hozott műveltségi hatások 
alapján megint csak az uralkodó osztályok 
gyermekei részesülnek kedvezőbb elbánás
ban. A tőkés országok dolgozói következetesen 
harcolnak a közoktatás demokratizálásáért; 
kommunista pártjaik ennek részletes prog
ramját is kidolgozták, egyes országokban 
saját pedagógiai kutatóintézetüket is létre
hozták.

Az 1972. 2. számban Hans-Georg Hofmann: 
„A marxista—leninista pedagógia ideológiai 
támadása az NSZK közoktatási \x>litikájának 
antikommunizmusa ellen” c. előadását olvas
hatjuk. A tudat manipulálását, a kapitaliz
musnak reformokkal való konzerválását szol
gálja az NSZK-ban a közoktatás és a pedagó
gia is — írja. Az ipari társadalom gondolata 
jegyében a tanulókat is a fennálló rend védel
mezőivé s a tőkés üzem jól működő fogas
kerekeivé akarják képezni. Utópiának minő
sítik a szocialista pedagógia célkitűzését, az 
ember harmonikus fejlődését; beérik az utili- 
tárius célkitűzésekkel, elavultnak tekintve az 
általános humán képzés gondolatát. Egyesek 
nyíltan támadják a szocialista nevelésnek a 
marxi—lenini ideológiával való egységét, má
sok a „kibernetikai pedagógia” útján akarják 
elérni a dezideologizálást, ismét mások az 
antropológiai pedagógiával akarják pótolni a 
marxista—leninista pedagógia „hiányossá
gait”. A szocialista egységes iskolában az 
oktatás differenciálása minden egyes gyermek 
képességeinek minél teljesebb kifejlesztését 
szolgálja; az NSZK-ban a különböző iskola
típusokat szervezetileg egyesítő „közös iskola” 
nem csorbítja az uralkodó osztályok művelő
dési kiváltságait. A haladó társadalmi erők 
tiltakoznak a tankönyvek ferdítései ellen — 
a tankönyvkiadók értekezlete azonban épp a 
közelmúltban határozta el, hogy semmiféle 
elvi változtatást nem- végeznek a tankönyvek 
szövegén. A szocialista rendszer fejlődése és 
saját tömegeinek nyomása következtében azon
ban az imperializmus egyre inkább defenzí
vába szorul a pedagógiában is.

A folyóirat 1972. 1. számában Z. Mai.kova 
a berlini konferencia főbb hozzászólásait ismer
teti. A hozzászólások többek közt az alábbi 
gondolatokat tartalmazták: A mai polgári 
ideológia súlyos válságban van, ez a tőkés 
rendszernek és ideológiának általános válsá
gából következik. A kapitalizmus pedagógiája 
már elvetette azt a pozitívumot, amelyet 
fejlődése kezdeti szakaszában (Rousseau, 
Pestalozzi és mások munkásságában) alko
tott. A tőkés országok ideológiájának anti- 
kommunizmusa nemcsak nyílt formájában 
jelentkezik, hanem leplezetten is, a „fellazí
tás” jegyében, a „pluralista marxizmus” és 
hasonló revizionista elméletek formájában.

Megpróbálják eltorzítani a szocialista peda
gógia alapelveit — az egységes iskola elvét, a 
politechnikai oktatást, a képzés tartalmának 
tudományos jellegét, a közösségi nevelést. 
Az antropológiai etika elvont személyiség- 
modellel igyekszik helyettesíteni a marxiz
mus emberkoncepcióját. Mások azt hirdetik; 
hogy a tudományos-technikai forradalom és a 
színvonalas oktatás belülről „megjavíthatja” 
a kapitalizmust. A pedagógia dezideologizá- 
lásának egyik formája a „kibernetikus” isko
lamodellek kidolgozása. A közoktatás nyílt 
kommunistaellenessége többek közt világosan 
megmutatkozik a tankönyveknek a Szovjet
unióra vonatkozó ferdítéseiben. Különböző 
módszerekkel a szocialista országok ifjúságára 
is igyekszik hatni az imperialista propaganda. 
Magukban a tőkés országokban viszont a 
tömegek egyre intenzívebben harcolnak a 
közoktatás demokratizálásáért.

A konferencia az alábbiakban foglalta 
össze a marxista—leninista pedagógia fel
adatait az imperializmus pedagógiája és iskola- 
politikája elleni harcban: a kutatómunka 
ideológiai és politikai színvonalának emelése; 
az imperialista pedagógia és iskolapolitika 
figyelmes tanulmányozása és leleplezése; a 
szocialista országok erőfeszítéseinek koordi
nálása ebben a harcban.

A Szovjetunió Neveléstudományi Akadémi
ájának 1971. decemberi közgyűlésén N. P. 
Kuzin számolt be az Akadémia 1968— 1971. 
közötti tevékenységéről. A folyóirat 1972. évi 
3. száma közli a beszámoló teljes szövegét 
„A neveléstudomány a fejlődés jelen stádiumá
ban” címmel. Felsorolja, milyen kutatások 
folytak és folynak az alábbi témakörökben: 
Lenin oktatás- és nevelésügyi eszméi. A közép
fokú képzés általánossá tétele (az oktatás 
gazdaságtana, az iskolahálózat szervezése). 
A képzés új tartalmára való átállás (új tan
tervek, tankönyvek, a tanulók tudásának 
minőségi ellenőrzése, fakultatív foglalkozások). 
A politechnikai tananyag időszerű tartalma, a 
munkaoktatás, a pályaválasztási tájékoztatás. 
Az iskolai felszerelések. Uj oktatási módszerek 
(problémafelvető, fejlesztő oktatás, differen
ciált oktatás). Általános képzés a szakmun
kásképző intézetekben. Az iskola fejlődésének 
távlati modelljei. Kommunista világnézetre 
nevelés; a tanulók előkészítése a társadalmilag 
hasznos munkára; honvédelmi nevelés; az 
úttörő- és a komszomolszervezet pedagógiai 
irányítása; esztétikai nevelés. Óvodai pedagó
gia; a hatévesek előkészítése az iskolára az 
óvodában, iskolai előkészítő osztályokban és 
otthon. Л dolgozók esti iskolái; felnőttpeda
gógia. Pedagógusképzés. A neveléstudomány 
metodológiai kérdései. Életkori fiziológia, 
iskolaegészségtan, testnevelés (pl. az ésszerű, 
napirend kérdése). Defektológia. Általános 
pszichológiai kérdések; életkori pszichológiai 
sajátságok, az oktatás és a pszichológiai fej-
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Iodés, a képességek, az oktatógépek, a mű
szaki gondolkozás.

A Koordinációs Tanács az egyes proble- 
matanácsok révén igyekszik összefogni az 
országban folyó kutatómunkát, a legfontosabb 
problémák vizsgálatára koncentrálni az erő
ket. — Elmélyültek az Akadémia kapcsola
tai a szocialista országok testvérintézményei
vel. — A káderképzést szolgálja az aspiran- 
túra kibővítésén kívül az 1969-ben az egyete
mek és pedagógiai főiskolák pedagógiai okta
tóinak továbbképzésére létesített intézet.

A folyóirat J972. évi 4. számában érdekes 
cikket olvashatunk A. I. Markusevics tol
lából „A pedagógiai problémák szociális és gaz
dasági aspektusai” címmel. Vannak az okta
tásügynek olyan problémái, amelyek az okta
tásgazdaságtan körébe tartoznak, elsősorban 
gazdasági elemzést igényelnek (pl. a pálya- 
választási irányítás, a különböző típusú isko
lák közti arányok kialakítása, az iskolák fel
szerelése stb.). Vannak azonban olyan prob
lémái is, amelyek alapjában véve pedagógiai, 
illetve pszichológiai természetűek, mégis csak 
gazdasági összefüggéseik keretében oldhatók 
meg helyesen. Ilyenek: 1. Az iskoláskor kezdete. 
Jelenleg a gyermekeknek csak egyharmada 
kerül óvodából az 1. osztályba, így az iskola 
nem tudja munkájában hasznosítani azokat 
az ismereteket, amelyeket a volt óvodások 
már elsajátítottak.JKi kell használni a hatéves 
gyermekek ismeretelsajátítási lehetőségeit, 
általánossá kell tenni iskolai előképzésüket, 
csak az a kérdés, hogy milyen arányban osz- 
szák el őket az óvodai nagycsoportok és a 
külön iskolai előkészítő osztályok között. 2. Az 
osztálylétszám. Sokkal gazdaságosabbá teszi 
az oktatást a kis létszámú falusi iskolák ösz- 
szevonása; ennek a helyes végrehajtásához 
azonban meg kell találni olyan kérdések meg
oldásának a leghelyesebb formáját, mint a 
tanulók szállítása a körzeti iskolába, diák
otthonok létesítése stb. Nagyvárosok, új 
lakótelepek iskoláiban viszont gyakran túl 
nagy az osztályok létszáma, s ez annyira csök
kenti a pedagógiai munka eredményességét, 
hogy végső fokon gazdaságilag is káros. 
3. Az ismeretek ellenőrzése és értékelése. .Mar
kusevics véleménye szerint az osztályozás 
jelenlegi formája nem gazdaságos: túl sok 
időt és energiát fordítanak rá a pedagógusok, 
az osztályzatok társadalmi tekintélye, hitele 
viszont nem nagy. A konkrét ismeretanyag 
tudását célszerűbb volna nagy időközökben 
terjedelmes kérdőívekkel ellenőrizni, amelyek 
kérdéseire a megadott változatok közül vá
lasztják ki a helyes feleletet a tanulók, úgy, 
hogy munkájukat géppel lehessen értékelni. 
Egyetlen számjeggyel azonban nem fejezhetők 
ki egy-egy tárgyból elért eredményeik: még a 
fizikában is különbséget tesznek skaláris és 
vektormennyiségek között, a pszichikai folya
matok pedig sokkal bonyolultabbak a fizikai

aknál. Módot kell tehát találni a tantárgy 
körébe vágó jártasságok és készségek külön 
értékelésére.

A folyóirat 6. számában T. Iljina és A. 
Matyuskin számolnak be a Csehszlovákiában 
ezúttal ötödször megrendezett „interprogram 
72” nemzetközi programozott oktatási konferen
ciáról. A vendéglátókon kívül bolgár, holland, 
jugoszláv, lengyel, magyar, NDK- és NSZK- 
beli, svájci és szovjet szakemberek vettek 
részt rajta.„Mit csinál az ember oktatás köz
ben?” címmel V. Kuli6 azt elemezte, melyek 
az elsajátítás pszichológiai törvényszerűségei 
a programozott oktatás adottságai között. A. 
M. Matyuskin a tanulók aktivitásának, a 
problémaszituációk rendszerének fontosságát 
hangsúlyozta. ,,A programozott oktatás mint 
pedagógiai, illetve pedagógiai-pszichológiai 
kategória” címmel M. Mlan főként a peda
gógus szerepét vizsgálta a programozott okta
tásban. T. Iljina a szovjet kutatások eredmé
nyeit ismertetve rámutatott, hogy az átlag- 
iskolákban a programozott oktatás csak egyike 
lehet a munkaformáknak; alapvető szerepet 
ott kaphat, ahol előtérbe kerül a tanulók 
önálló munkája (az esti és levelező oktatásban, 
az osztatlan és részben osztott iskolákban, az 
órákra való készülésben.)

Az SZKP KB-а és a SZl Minisztertanácsa 
1972. június 20-án határozatot hozott „Az ifjú
ság középfokéi képzése általánossá tételének befe
jezéséről és az általánosan képző iskola tovább
fejlesztéséről” . A folyóirat 8. számában E. M. 
Kozsevnyikov ismerteti e határozat megálla
pításait és utasításait: Minden szervnek elő 
kell segítenie, hogy a középfokú képzés minél 
teljesebb mértékben kiterjedjen az ifjúságra. 
Különös gonddal kell fejleszteni az általánosan 
képző politechnikai munkaiskolát, mert ez az 
alapformája a mindenkire kiterjedő általános 
képzésnek. A munkaerőhiány miatt továbbra 
is tömegesen képeznek szakmunkásokat az 
általános középfokú képzettséget nem nyújtó, 
rövidebb idejű képzés keretében. Tovább kell 
tökéletesíteni az oktatást — különös tekin
tettel a politechnikai képzésre. A pedagóguso
kat bizonyos időközökben minősíteni fogják, 
ennek alapján ,,főtanár” és „módszerész- 
tanár” címet kaphatnak. Az egyetemeknek 
nagyobb részt kell vállalniuk a pedagógusok 
képzésében és továbbképzésében. Különösen 
fontos az igazgatók továbbképzése. A köz
társasági pedagógustovábbképző intézetek 
létesítsenek pedagógiai és pszichológiai tan
széket. A tanácsi szervek segítsék a középfokú 
képzés általánossá tételéi.

A folyóirat 1972. 9. számában M. P. Kasin 
„Az iskola magáévá teszi az új tananyagot” c. 
cikkében megállapítja: az új tantervek lénye
gében megfelelnek a várakozásnak. A hatévi 
gyakorlat bebizonyította, hogy az elemi iskolai 
tananyag három év alatti elvégzése reális, de 
az oktatás módszerem még javítani kell.
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A szaktárgyi oktatáson belül először a tör
ténelemből vezették be az új tantervét; kikü
szöbölték a koncentrizmust, de így is van még 
túlterhelés. Az irodalomtanítás hosztása nem 
idomul az iskolarendszer struktúrájához: a 8. 
osztályban kezdődik a rendszeres irodalom- 
történet tanítása. Bizonyos korszakok irodal
mából keveset olvasnak a tanulók. Idegen 
nyelvből sok tanár a régi módszerekkel tanítja 
az újszerű tényanyagot, nem használja fel a 
modern segédeszközöket. A kémia tananyaga 
jóval tudományosabb lett, s szorosabban kap- 
csolódik a népgazdaság feladataihoz. A biológi- 
giai tanyanyag egyes részei túlságosan zsú

foltak; nem elég a laboratóriumi és a gyakor
lati foglalkozás. A fizikai tananyag végre 
közel került a mai tudomány eredményeihez, 
feldolgozását azonban nehezíti a szükséges 
matematikai apparátus hiánya. Az új mate
matikatantervet ugyanis még csak a \ —5. 
osztályban vezették be; ennek anyaga kor
szerű és tudományos, de oktatásához jobb 
tankönyvekre van szükség. Az orosz nyelvtan 
tanításában korábban vezették be az újszerű 
nyelvészeti tárgyalásmódot egyes iskolákban.

Illés Lajosné

A PROSPECTS A KORSZERŰ ISKOLAÉPÍTÉSZETRÖL

Új külső formát öltött ebben az évben az 
UNESCO központi nevelésügyi folyóirata, az 
angol nyelven megjelenő Prospects (a francia 
nyelvű változat címe: Perspectives), de ami 
ennél is fontosabb: új szerkesztési koncepció 
érvényesül az egyes számok tartalmi össze
állításában. Ezentúl a negyedévenként meg
jelenő kiadvány minden száma tartalmaz majd 
egy, az adott időszak aktuális nevelésügyi 
problémáival foglalkozó ,,aktát”, „dossziét” 
vagyis tanulmánygyűjteményt, a hivatalos, 
elvi UNESCO-megnyilvánulások közlése mel
lett.

Ennek megfelelően az 1972-i nyári szám a 
könyvnek a nevelésben betöltött szerepéről 
szól (a Nemzetközi Könyvév adja e téma aktu
alitását), az ősszel megjelenő szám a Tokióban 
rendezett konferencia kapcsán a felnőttneve
lés jelenlegi helyzetével és perspektíváival 
foglalkozik; a téii szám pedig a nevelésügy 
„új stratégiáját" tárgyalja az UNESCO Nem
zetközi Nevelésfejlesztési Bizottságának je
lentése alapján.

A Prospects 1972. évi első, tavaszi számának 
„aktája” az iskolaépítészet és a nevelés kap
csolatának problémáival foglalkozik, külön
böző oldalak felől vizsgálva a kérdéseket, 
indoklás: az iskolatervezés új megközelítésé
nek a lényege az, hogy míg az iskolaépület 
valaha csupán passzív színhely volt, addig ma 
a radikálisan megváltozott nevelési folyamat 
befolyásoló eszközévé vált.

A tanulmányok alapján a következő leg- 
főbb témaköröket lehet kiemelni:

1. az új iskolaépítészet által jobban érvé
nyesíthetők a modern neveléstudomány elvei 
az oktatási-nevelési folyamat konkrét lebonyo
lításába n,

2. nemcsak a pedagógiai célkitűzés, de az 
új városépítészeti felfogás is befolyásolja az 
új iskolaépületek belső és külső kialakítását, 
ezért a bennük folyó oktató-nevelő munka 
további modernizálása szükséges, magának 
az épületnek .a hatására,

3. építészek és pedagógusok közös ötlete: 
szükség van-e egyáltalán iskolaépületre, amely 
eleve elszakítja, elszigeteli, elválasztja a 
tanulókat a körülöttük zajló élettől? Ha m égis 
szükséges valamiféle sajátos épület, akkor az 
„nyílt” vagy „nyitott” iskola legyen, kép
letesen is, konkrét megvalósult formájában 
is.

Az építészeti és pedagé>giai kérdéseket ter
mészetesen nem lehet egymástól elkülöníteni, 
s a Prospects legtöbb szerzője hangsúlyozza: 
csak akkor lehet e téren eredményt elérni, ha 
az építészek és a pedagógiai szakemberek a 
jövőben szorosabban együtt munkálkodnak e 
közös problémák megoldásán.

Az első problémakörben Ronald B e c k m a n  
kutatóintézeti igazgató (Providence, USA) 
„Éducation under a bubble” „Nevelés bubo
rékban” című tanulmányában a következőket 
javasolja: ki kell dolgozni a „flexibilis” iskola 
prototípusát. A I lERBART-féle pedagógia 
masszív osztálytermeit már a századelejei 
reform-pedagógia szét akarta vetni, azóta is 
minden új pedagógiai áramlat ,,tér”-problé- 
mákkal küzd: hová helyezze el különféle lét
számú, az egyes alkalmaktól függően kisebb- 
nagyobb tanulócsoportjait, úgy, hogy a „tér” 
igazodjék a csoport pedagógiai igényeihez. 
A jelenlegi építéstechnika lehetővé teszi az 
épületeken belül a mozgatható-változtatható 
falakat: ezt a lehetőséget ajánlja fel a nevelés
ügy számára az építészet.

B e c k m a n  fényképen is bemutatja ennek 
legegyszerűbb változatát, a megoldás — más 
célokra alkalmazva — nálunk is ismerős: 
sűrített levegő által fenntartott külső burkolat 
és előregyártott elemek kombinációjából áll 
az épület váza, a belső térelosztás pedig tetszés 
szerint — a mindenkori oktatási-nevelési fel
adatoknak megfelelően — igen könnyen alakít
ható, megváltoztatható. A legegyszerűbb alak 
a mongol jurtákhoz hasonló, a belső térelválasz
tás könnyűszerkezeti elemek felhasználásával 
történik. Az Egyesült Államokban öt kísérleti
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program folyik ilyen felfújt „buborékokkal” 
— innen a tanulmány címe.

Az építészeti, technológiai és pedagógiai 
újítások kombinációjának angol példáiról is 
tudósít a folyóirat. A londoni Prior Western 
School-ban (alaprajza a Prospects 104. oldalán) 
nyitott terek és kisebb helyiségek egységes 
összefüggő alkalmazásával kívánnak eleget 
tenni az új nevelési követelményeknek. A 
nyilt, szabad terület állandó lehetőséget 
biztosít a gyerekeknek „önmaguk, egymás és 
környezetük felfedezésére”, a kisebb helyisé
gek viszont „biztonságérzetüket” növelik. 
Ez a londoni intézmény 5— 11 éves óvodások és 
kisiskolások számára készült (1. ábra).

főként a problémákat elemzi a szerző. Dél
előtt 1534, délután 1445 gyermek jár ebbe az 
általános iskolába. A legfőbb problémát az 
épületen belüli közlekedés jelenti. Ellentétben 
az egy-két emeletes, s még inkább a föld
szintes iskolaépületekkel, itt az útvonalak 
hossza megtöbbszöröződött, s ugyanakkor ezek 
az épületen belüli közlekedőutak száma meg
határozott és szűk. Ezért — a modern iskolák 
gyakorlatával szemben — itt inkább a taná
rokat mozgatják, s nem az osztályokat. Ez 
azonban csak részleges megoldás, ugyanis az 
óraközi szüneteket sem lehet az egész épület
ben egyszerre tartani a folyosók és a liftek 
befogadóképessége miatt. Az udvar — az
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Ezekben az esetekben tehát a pedagógia 
adta a megoldandó feladatot az építészet szá
mára. Ezzel szemben a második probléma
körben az általános városépítészet felől köze
lítették meg az iskolaépület problematikáját. 
A népességszaporulat, a falusiaknak a városok
ba való tömeges áramlása az utóbbi években 
egyre nagyobb problémákat okoz a város- 
tervezőknek. A beépíthető telkek száma kor
látozott, ezért a legtöbb városban mindenütt 
egyre magasabb épületeket kell emelni. Egy 
„függőleges” település azonban nem kezelhető 
ugyanúgy, mint a „vízszintes”, s már nem 
sokáig tartható fenn az az állapot, hogy az 
iskolaépület hagyományos módon továbbra is 
egy-két szintes épület legyen, műemlékként, 
kövületként helyezkedve el a metropolisok 
felhőkarcolóinak lábainál.

E problémakör iskolaépítészeti vetületéről 
D. J. V ic k e r y , az iskolaépítészet ázsiai 
UNESCO-kutatóintézetének főmunkatársa 
(Ceylon) írt érdekes tanulmányt „High- 
rise schools” címmel. Egy tízszintes iskola 
épült 1960-ban Singapore-ha n.1 az ezzel 
kapcsolatos tíz esztendős tapasztalatokat,

egykori iskola oly fontos tényezője — itt ter
mészetesen megközelíthetetlen a tízpercek
ben.

Az ilyen iskolaépületek esetében tehát meg
fordul az előző sorrend: a megoldandó leckét 
az új típusú épület teszi fel a pedagógia szá
mára.

Kissé meghökkentő ezek után Leonard В. 
F in k e l s t e in  és Lisa W. St r ic k  amerikai 
szerzők (Philadelphia) „Learning in the 
city: Programme Parkway” című ta
nulmányának e kérdéssel indító gondolat
menete: egyáltalán szükség van iskolaépü
letre? Az Egyesült Államokban ugyanis 17 
iskola — ezek főként felső szintűek — meg
alakította a „Fal nélküli iskolák szövetségét”. 
A tanulmányszerzők arról a philadephiai kísér
letről számolnak be, amelynek keretében — 
— egy ilyen „fal nélküli iskolában” folytatott 
oktatás-nevelés során — „a való világ” jelen
ségeivel akarják megismertetni a középiskolás 
korú növendékeikkel. (Maga a kiindulás — a 
való világ megismertetése — rokonszenvesen 
hangzik és alapvetően igaz nevelés cél, újként 
azonban semmi esetre sem hat: a század eleje
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2. ábra

óta a reformpedagógia különféle irányzatai 
már jócskán elkoptatták, értékét eléggé deval
válták.)

Itt Philadelphiában három év óta működik 
a Parkway Program (ennek igazgatója a 
tanulmány egyik szerzője, Leonard B. Fin- 
k e l s t e i n ), melynek kettős célja van: egyrészt 
tudatosítani akarják, hogy az egész városi 
lakosság érdeke a fiatalok képzése, másrészt 
lehetőséget kívánnak adni a diákoknak arra, 
hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb 
életpályát. E célok megvalósítása érdekében 
e középiskolás fiatalok — ahelyett, hogy

hagyományos iskolaépületben töltenék ide
jüket — a város különböző intézményeiben 
megfelelő szakemberek vezetésével ismerked
nek az „élet” különböző területeivel, pontosan 
megszervezett tevékenységek keretében. 
Emellett azonban néhány hagyományos, taná
rok által tartott órákon is résztvesznek, ennek 
részleteiről, az előző foglalkozási formával való 
kapcsolatairól azonban a szerzők nem szól
nak. Ehhez hasonló megoldási módokról 
alighanem hazai pedagógiai szakembereink is 
elegendő tapasztalatokat gyűjtöttek az elmúlt 
évtizedben, mindenesetre a szerzők — reform
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pedagógiai zsargonban megfogalmazott — 
zárókövetkeztetése optimista: ,,A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a diákok (340 résztvevő) 
legnagyobb része képes egy-egy adott szituá
cióban helyesen cselekedni, megfelelő döntése
ket hozni” e képzés eredményeként.

„A szabad” iskola svéd kísérleteiről Birgit 
R o d h e , a malmöi városi Pedagógiai Intézet 
aligazgatója írt .,A two-way open school” cím
mel tanulmányt. Kiindulása ugyanaz, mint az 
előző írás szerzőpárjáé: a szakmai képzés
mellett arra kell törekedni, hogy szoros kap
csolat alakuljon ki egyrészt a diákok és a tár
sadalom, másrészt a diákok, a tanárok és a 
szülők között. Olyan iskolára van szükség, 
amely lehetővé teszi a jobb és őszintébb em
beri kapcsolatok létrejöttét és fenntartását. 
E kívánalom egy sajátos svéd problémájára 
is rámutat a szerző: Svédországban sok
a nem svéd anyanyelvű tanuló, saját kísér
leti iskolájában a tanulók 25%-a bevándo
rolt szülők gyermeke. De maga a szerző is 
bevallja: a ,, szabad” iskolában — akár
svédről, akár bevándoroltról van is szó — 
a gyerek gyakran magánosnak, egyedülinek, 
elveszettnek érzi magát. A korszerű iskola- 
épületnek ezért .,a nyitottság és zártság komp
romisszumát” kell reprezentálnia — ezt fejti 
ki a tanulmány.

Birgit B o d h e  a ,,szabad” iskola két modell

jét is felvázolja: az egyik a svéd kilenc osztá
lyos iskola felső szintjét látogató, 14—16 
éves tanulók számára készült iskolaépület 
elméleti prototípusa (2. ábra); a másik pedig 
a korszerű ,,szabad” iskolának egy általános 
teoretikus-ideális alapmodellje (3. ábra).

Ezek a modellek nem éppen vadonatújak: 
John D e w e y , a polgári reformpedagógiai 
mozgalom egyik nagy alakja már a század- 
fordulón szinte „szóról-szóra” így vázolta fel 
az ,,új” iskola alapmodelljét, annak két szint
jét, 1899-ben megjelent „The School and 
Society” (Az iskola és a társadalom)) című 
munkájában. E könyvet 1912-ben magyarul 
is közreadták Oz o r a i Frigyes fordításában. 
Birgit R o d h e  korszerű és modern modelljei
nek hasonmásai e megvár kiadás 57—61. 
oldalán találhatók.

A Prospects iskolaépítési dossziéja” előtt 
több jelentős közoktatáspolitikai és nevelés- 
tudományi személyiség írása olvasható, töb
bek között cikket írt Edgar F a u r e , a Nemzet
közi Nevelósfejlesztési Bizottság elnöke (A 
megújítás stratégiája), Jean P ia g e t  (A holnap 
nevelésének szerkezeti megalapozása) és Mihail 
P r o k o f j e v , a Szovjetunió közoktatásügyi 
minisztere (A Szovjetunió közoktatásának 
fejlődési távlatai).

Szabó  Má rta

A PEDAGÓGIAI INFORMÁCIÓ SZEREPE A FRANCIA KÖZOKTATÁSBAN

„A tanulás tanításának — véleményem 
szerint — kitüntetett jelentősége van a ma 
iskolájában; elsajátítása nélkül senkit sem 
lenne szabad kiengedni az iskolából.” — „A 
tanárra ezután úgy kell tekintenünk, mint 
akinek legfontosabb feladata a tanuláshoz 
szükséges feltételek megszervezése, aki tanu
lóként tervezi és irányítja a tanulást, majd 
később értékeli a tanulás eredményét, hagyo
mányos tananyagleadó-magyarázó szerepe 
fokozatosan háttérbe szorul.” — írja a svéd 
Torstén H ú s é n , a neveléstudomány világ
szerte ismert és elismert művelője ,.A pedagó
gia időszerű kérdései külföldön” című sorozat 
legújabb kötetében. (Iskola az ezredfordulón. 
Bp. 1972. 72., 75.)

Ebben a két mondatban a modern pedagógia 
egyik sarkalatos problémáját fogalmazta meg: 
a gyorsuló időben, a kibernetika és a kom
putertechnika korában feltétlenül szükséges, 
hogy az iskola — az alkotó cselekvésre képes 
ember kimunkálását tartva legfőbb céljának — 
a mai és még inkább a jövő nemzedéket meg
tanítsa arra. hogyan téjékozódjék a szüntele
nül növekvő információáradatban, hogyan 
használja a legkülönfélébb forrásanyagokat. 
A szocialista országok közül például Lengyel- 
országban minisztériumi rendelet kötelezi az

iskolákat arra, hogy — az anyanyelvi oktatás 
keretében — vezessék be a tanulókat a doku
mentáció felhasználásának különféle mód
jaiba.

Az Education et Développement című francia 
pedagógiai folyóirat 1972. évi 75. száma teljes 
egészében a pedagógia és dokumentáció in
tegrációjának problematikájával foglalkozik.

A forrásanyagok, a dokumentáció felhasz
nálásának módjaira — a dolog logikája szerint 
— először a pedagógusokat, pedagógusjelöl
teket kell megtanítani. Erről a munkáról ad 
jellemzést a folyóirat bevezető írása A doku
mentáció az oktatásban címmel. Ebben a szer
zők — Jean H a s s e n f o r d e r  és Geneviève 
L e f o r t  —  a pedagógiai dokumentációval 
foglalkozó egyetemi szemináriumok tapasz
talatait összegzik. Ezeket a szemináriumokat 
1969-től. a francia felsőoktatási rendszer 
decentralizálásának évétől kezdve szervezték, 
Párizs X. Egyetemén, a neveléstudományi 
tanulmányok részeként. Ezeknek kettős célja 
volt : egyrészt, hogy a hallgatók maguk is 
megismerjék a könyvtáros-dokumentalista 
munkakörnek legalább az alapelemeit — 
bibliográfia elkészítését, a szerzemények osztá- 
Ivozását-katalogizálását, az adatelemzést, a 
tájékoztató szolgálat irányítását —; másrészt,
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Iюрту felismerjék, milyen döntő szerepe van a 
dokumentációnak a tanulók aktív, önálló 
munkájára építő pedagógiában. Az elméleti 
képzésben az alapvető munkaforma a szemi
náriumi vita volt. A hallgatók között — a pe
dagógusjelöllek mellett — szép számmal voltak 
aktív pedagógusok is.

A szemeszter befejezése után az oktatók 
kérdőíves felméréssel tájékozódtak arról, 
hogyan értékelik «a hallgatók a végzett mun
kát. Idézet a válaszokból: „Véleményem sze
rint a pedagógiának a dokumentum felől tör
ténő megközelítése teljesen új, mert gyakran 
megtörténik, hogy egy egyetemista mindent 
tud egy könyvről, mégsem tudja felhasz
nálni.” — „Alapvető ismereteket szereztem 
abban, hová forduljak, ha gyakorlati munkám 
során nehézségeim támadnak.” „A bibliográ
fiák rejtelmes világa szinte áthatol hatatlannak 
tűnt föl előttem: most már van merszem e 
forrásokhoz folyamodni.”

Szinte visszhangként a svéd tudós gondola
taira, alapvetően fontos elvi kérdést tárgyal 
Marcelle V uiLLAUM E és Véronique D a n j o y  
közösen írt tanulmánya. Ebben az oktatási 
fokiamat két legfontosabb tényezőjének — peda
gógusnak és tanulónak — megváltozott szerepét 
elemzik. A dokumentumra alapozott oktatás, 
mondják, a felfedezés és alkotó tevéken ység 
pedagógiáját igényli. Ebben az oktatási- 
tanulási módban a tanuló nem a tanár egyé
niségén átszűrt, annak színeivel módosított 
ismeretet kap, hanem közvetlenül a források
kal kerül kapcsolatba. Ez a módszer legalább 
is minimális bizalmat kíván a pedagógustól a 
tanuló iránt. A nevelő higgye: neveltje képes 
arra, hogy — fokozatosan mind több és több 
szabadságot kapva — önállóan végigjárja 
az ismeretszerzés útját. Megszűnik a tanár 
korábbi kiváltságos helyzete, amikor, lega
lábbis az iskolában, a tudás, az ismeretek 
kizárólagos birtokosa volt. Az iskolai ismeret- 
szerzés folyamatában megjelenik egy új szak
ember, a tájékoztatás, az adatszolgáltatás 
specialistája: a dokumentalista.

A pedagógus új szerepkörében arra hivatott, 
hogy a kutatás módszereire, az ismeretforrások 
információtartalma kiaknázásának lehetősé
geire tanítsa meg növendékét. A tanuló lénye
gében önállóan dolgozik, s a tanár akkor 
„jelenik meg” újra a folyamatban, amikor a 
tanuló a kibányászott, felhalmozott ismere
teket rangsorolja, összegezi. A szintézis ellen
őrzése a tanár feladata. Éhből az alaphelyzet
ből következik, hogy a gyermek munkájának 
értékelése — a korábbihoz képest — sokkal 
bonyolultabb nevelői tevékenység. Mivel a 
gyermek önállóan dolgozott, így munkája 
eredményében számot ad szelektáló-lényeg
látó, összehasonlító, érvelő, következtető kész
ségéről is. Ha tehát értékelésre kerül sor. akkor 
figyelembe kell venni mindezeket a felsorolt 
készségeket. Az értékelő legfőbb feladata:

tájékoztassa a tanulót arról, hol tart e készsé
gek kimun kálásában.

A dokumentációt a pedagógiába szervesen 
beillesztő munkamódszerből többfelé ágazó 
következtetés adódik. Egyrészt a pedagógus- 
képzésnek kell felkészülnie az új feladatra: 
minden jóirányú változásra nyitott, korszerű 
módszertani ismeretekkel felvértezett peda
gógusok képzésére. Másrészt egy iskolai infor
mációs központ megszervezése, működtetése
— az adott oktatási intézményen belül — szük
ségképpen decentralizációhoz vezet. Ez meg
kívánja az oktatási intézménytől, hogy egész 
felépítése, struktúrája hajlékonyán átalakít
ható, „konvertálható” legyen. S akiért mind
ez végső soron van — a tanulótól ez a munka
módszer nagyfokú tudatosságot, önfegyelmet 
követel; hatékonnyá csak akkor válik, ha a 
tanuló képes erre az önfegyelemre. Nevelési 
haszna nyilvánvaló: az egyénre méretezett, 
önállóan végzett munka sikerélménye jelen
tősen növeli a személyiség autonómiáját, 
alkotó készségét.
Példaként említik ez utóbbira a tanulmány 
szerzői: Franciaországban vannak olyan isko
lák, ahol az iskolai információs központban 
egy meghatározott témát tárgyaló művek 
mellett helyet kap a tanulóknak ugyanerről a 
témáról készített saját munkája is. S ez nem 
feltétlenül — sőt ! — dolgozat, értekezés. 
Lehet diasorozat, film, magnószalagon rögzí
tett kutatási eredmény, térkép, makett.

A szerzők persze jól látják, hogy ez a mód
szer sem csodaszer. Hangsúlyozzák eszköz
jellegét, és azt, hogy célt érni vele csak úgy 
lehet, ha alkalmazása nyomán valóban új 
szemlélet, nevelő és nevelt új minőségű sze
mélyi kapcsolata s általa integrált személyi- 

alakul ki.
vette B e n a t t a r  és Jean Ma h n e t  könyv

tárosként illetve dokumentalistaként dolgoz
nak ugyanabban az egységes középiskolában, 
és mindketten részt vettek a X. Egyetemen 
szervezett szemináriumon. Tanulmányukat
— címe: Egy egységes középiskola tanárai és a 
jyedagógiai információ — szemináriumi dol
gozatnak készítették. Munkájukhoz az indí
tékot az adta, hogy — iskolájuk új épületbe 
költözvén — felmerült az új információs köz
pont megszervezésének gondolata. Első lépés
ként kérdőívvel felmérték a testület igényeit. 
Fő kérdésük: melyek lennének azok a forrás
anyagok, reference kiadványok, amelyeket 
szívesen látna az 1971/72. tanévben a tanári 
könyvtárban. (A kiosztott 55 kérdőívből 25-öt 
kaptak vissza kitöltve). Az igények össze
sítésekor kiderült: a testület tagjai kizárólag 
csak saját szaktárgyukra vonatkozó irodalmat 
jelöltek nieg. általánosságban értelmezett 
pedagógiai érdekű vagy neveléslélektani mun
kát egyet sem. Ez elszomorító eredményte
lenség okait elemezve arra a következtetésre 
jutottak, hogy ezek között a leglényegeseb
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bek: a napi rutinból kitörni nem tudó (nem 
akaró?) tehetetlenség és a pedagógiai problé
mák félreismerése, nemkülönben a minden 
változást eleve elutasító merev beállítódás. 
A felmért helyzet ismeretében stratégiát dol
goztak ki annak megváltoztatására. Ennek a 
lényeges összetevői a következők: a frissen 
megjelent alapvető forrásműveket — tékában 
elhelyezve — bemutatják a testületnek; a 
nevelői értekezleten részt vesz a dokumenta- 
lista is, és a megfelelő pillanatban fölhívja a 
testület figyelmét az éppen terítéken levő kér
dés irodalmára.

A problémakört a tanulói tevékenység felől 
közelíti meg Janine és Jacques G u ig u e , akik 
Írásukban egy párizsi közkönyvtár ifjúsági rész
legének munkáját elemzik. Az 1969/70. tanév
től kezdve a környékbeli iskolák néhány 
osztálya (két előkészítő osztály, hat-hétéves 
gyermekek; néhány átmeneti osztály, 13— 
15 évesek) kéthetenként, vagy havonta egy
szer tart — egy-egy alkalommal másfél órás — 
foglalkozást a könyvtárban.

Az előkészítő osztályok könyvtárban vég
zett munkájáról a foglalkozásokat megszer
vező tanítónő számol be. Mint elmondotta, 
legfőbb célja az volt, hogy „étvágyat” csinál
jon a gyermekeknek az olvasáshoz. (Amikor 
elkezdték ezt a munkát, a tanulók már éppen 
hogy tudtak olvasni.) A foglalkozások meg
kezdésekor — a könyvtáros és tanítójuk segít
ségével — kiválasztottak egy könyvet, ame
lyet elvittek magukkal haza elolvasni. Ezután 
elfoglalták a helyüket a könyvtár egyik sar
kában részükre fenntartott „kuckóban”, s a 
könyvtáros egy történetet mesélt el nekik. 
Kérdéseikkel bármikor félbeszakíthatták. 
Másnap az osztályban megpróbálták saját 
szavaikkal elmesélni az előző nap hallott tör
ténetet, s miután szóban „rekonstruálták”, 
leírják és illusztrálják. A tanítónő észrevette, 
hogy sokkal jobban élvezik, ha elmondanak 
egy történetet, mint ha olvassák. Megálla
pítása szerint a könyvtári foglalkozásokon 
részt vevő gyermekeknek jelentősen javult az 
írás- és beszédkészsége egyaránt.

Ez a fejlődés különösen a kulturálisan hát
rányban levő gyermekeknél volt szembeötlő. 
A 13—14 évesek egy megadott téma irodalmát 
tanulmányozták. Akadályozta a munkát, hogy 
sok szükséges könyv csak egy példányban 
volt meg, s ebből következett, hogy — tétlen
ségre kárhoztatva — a tanulók figyelme szét
szóródott, s fegyelmezetlenkedtek is.

Ezekből a — néha tanulmánynak is beillő 
cikkekből — kezd kirajzolódni a francia iskolai

információs szolgálat fejlődésének tendenciója, 
azaz a kezdeti, kizárólagosan a pedagógus 
tájékoztatására hivatott szervezeti forma 
egyre inkább — az amerikai példát követve — 
bőviti feladatkörét, s kezdi kielégíteni a tanu
lók információ-igényét. (Bár Jean H a s s e n 
f o r d e r , e terület kiváló ismerője azt mondja, 
hogy Franciaország még messze van attól, hogy 
az iskoláiban működő tájékoztató szolgálat 
valóban az egyéni alkotó-kutató munka labo
ratóriumává: iskolai információs központtá 
váljék.)

Jean H a s s e n f o r d e r  Iskolai dokumentáció 
az Egyesiül Államokban címmel ad rövid átte
kintést az amerikai iskolai információs köz
pontokról. Beszámolója összesűríti mindazt a 
gazdag tapasztalatot, amelyet az Egyesült 
Államokban e központok megszervezésében, 
felszerelésében és működtetésében szereztek. 
Az Amerikai Könyvtárak Szövetsége 1969- 
ben kidolgozta és megjelentette e központok 
normáit (Standards for school media programs, 
1969. Washington.) Ebben fogalmazzák meg 
e központok feladatait, azokat, amelyeknek 
vállalása és teljesítése révén lesz a school 
library-ből (iskolai könyvtár) media center 
(információs központ). E központok őrzik és 
gyűjtik — a hagyományos könyvtári profilba 
tartozó — könyveket és mindenfajta nyom
tatott anyagot. Ezt azonban kibővítik a 
modern technika szülte információhordozók 
egész arzenáljával: audio-vizuális gépek, dia- 
film-sorozatok, filmek, oktatógépek stb.

A szerző pontos számadatokkal szolgál egy 
1000 tanulólétszámú iskola információs köz
pontjának méreteiről, berendezéséről, tagolá
sáról, állományáról. Ebben kitüntetett fon
tosságú az egyéni tanulásra alkalmas félig 
vagy teljesen zárt fülke (carrell). Alkalma
zottainak száma 12: 4 dokumentalista, 4 
technikus, 4 főnyi segédszemélyzet. A doku
mentalista státusa a testületben azonos a 
pedagóguséval. A dokumentalista szakosod
hat az iskolai ismeretanyag egy meghatározott 
területére, valamely konkrét dokumentum
fajtára (könyv, film, gép) vagy a tanulók egy 
bizonyos korosztályára.

A társadalom mind többet és többet kíván 
az iskolától. Az igényeknek a közoktatás csak 
úgy tehet eleget, ha szemléletében, tartalmá
ban és munkamódszereiben gyökeresen meg
újul. Ennek egyik útja kétségtelenül az isko
lai információs központok megszervezése, fel
szerelése és hatékony működtetése.

Szabó  L ászló
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K Ö N Y V E K R Ő L

TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY 
KÖRÉBŐL 1971.

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának
gyűjteménye.

Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 323 o.

Fontos esemény, bátor tudományos kezdeményezés a Pedagógiai Bizottságé gyűjteményének 
közzététele. A neveléstudomány olyan ágában kísérli meg az úttörést, amelynek sem tárgyköre, 
sem módszerei nem állapodtak meg, nem tisztázódtak még.

,,A Tanulmányok a neveléstudomány köréből című sorozatban — így kezdődik a gyűjtemény 
előszava — ezúttal olyan kötetet vesz kézbe az olvasó, amely nevelésfilozófiai tanulmányokat és 
a pedagógia interdiszciplináris kérdéseit tárgyaló írásokat tartalmaz.” Sok olvasó minden bi
zonnyal jogosan figyel fel erre a bejelentésre, mert — különösen első felében — merőben újat 
íg é r.

A „nevelésfilozófia” terminus nem ismeretlen ugyan az utóbbi évek hazai pedagógiai irodal
mában, fogalmi tartalma mégis meglehetősen bizonytalan. Aligha véletlenül. Ha keressük, ezzel 
a tárgyszóval sem a szovjet Pedagogicseszkaja Enciklopegyijdban, sem — például — a nyugat
német Herder Kiadó új Lexikon der Pädagogikjiihan nem találkozunk. Az angolszász irodalom
ból ismerős educational philosophy viszont nagyjában-egészében azokat a kérdéseket foglalja 
magában, amelyeket a hazai irodalom „neveléselmélet” címen szokott tárgyalni.

A kötet iránt megnyilvánuló, várható érdeklődést tehát mindenképpen megokoltnak tartjuk. 
Értékelése szempontjából pedig alapvetően fontosnak, hogy a benne közölt tanulmányok ezt az 
érdeklődést mennyiben elégítik ki.

Ebben az összefüggésben fokozott figyelem illeti a kötet első tanulmányát, S z a r k a  József 
„Л pedagógiai tapasztalat nevelésfilozófiai értelmezése” című írását. A szerző ugyanis mindjárt 
a bevezetőben felveti a kérdést: mi a nevelésfilozófia ? Válasza szerint mindenekelőtt „a nevelés 
alapkérdéseinek és alapösszefüggéseinek a filozófiai általánosítás síkján való kezelése”. Más 
szóval így is mondhatnék tehát: bizonyos sarkalatos pedagógiai problémák megközelítésének 
sajátos módja. Nem változtat ezen lényegesen az a valamivel később olvasható kiegészítése sem, 
amely szerint a pedagógiai „elemzést részben nevelésfilozófiai előfeltevések alapján lehet elin
dítani, másfelől a következtetéseket nevelésfilozófiai síkon lehet összegezni, legáltalánosabb 
tanulságait összefoglalni”.

Mi tette szükségessé a marxista pedagógiában a nevelési kérdések ilyen megközelítését? 
Sza r k a  József a következő okokra mutat rá.

1. Társadalom és nevelés viszonya korunkban és a jövő szocialista társadalmában lényegesen 
módosul. A társadalmi hatások száma, bonyolultsága, intenzitása nő, s ezzel együtt nő a nevelés 
fontossága. A változott és változó viszonyok között mai tartalmukban kell felfejteni a marxista 
pedagógia változatlanul érvényes alaptételeit is. Az efféle nevelésfilozófiai megközelítést napja
inkban is, miként mindenkor az össztársadalmi nevelés mélyreható változásai tűzik napirendre. 
Feladata számunkra is „részben lezáró összegezés, részben az új folyamatok elvi alapjainak 
tudományos elővételezése”.

2. A neveléstudományi kutatómunka szemléletében és módszereiben egyre inkább a tények 
vizsgálata felé fordul. E folyamat szükségszerű, legalábbis mindenképpen kívánatos kiegészítése 
gyanánt erősödik a nagyobb összefüggések átlátásának, a problémák filozófiai megközelítésének 
igénye.

3. A nevelésfilozófiai kérdésekkel való foglalkozást különösen is indokolja az ideológiai osz
tályharc éleződése. Ebben a helyzetben fokozott szükség van a pedagógiában is alapvető állás
pontjaink megvilágítására.

á. A pedagógiának önmagára, tárgyának, módszereinek sajátosságára való eszmélése az inter
diszciplináris kutatások gyors ütemű kibontakozásának feltételei között — hasonlóképpen 
nevelésfilozófiai elemzéseket tesz szükségessé. E nélkül ugyanis könnyen inegeshetik, hogy egy 
komplex társadalmi folyamatban elsikkad a pedagógiai hatás specifikuma.

E fejtegetéseket követően Sza r k a  József — mintegy álláspontjainak illusztrációjaképpen —
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a nevelési tapasztalat nevelésfilozófiai értelmezésére tér rá. Vállalkozása szervesen egészíti ki a 
témáról korábban megjelent monografikus igényű munkáját.*

A köznapi pedagógiai tapasztalatból indul ki: az egymást váltó nemzedék tömeges és álta
lánosított tapasztalatából a nevelésről. (Véleménye szerint ennek a tapasztalatnak az igazságait 
fejezték ki az elmúlt idők nagy nevelési elmélkedői is.) A törekvést ennek a tapasztalatnak a 
meghaladására a századforduló reformpedagógiai törekvéseitől eredezteti, minthogy őket jelle
mezte az igyekezet a pedagógiai helyzetek és feladatok kísérletes továbbfejlesztésére. Bizonyos 
tekintetben analóg törekvéseket észlel az utóbbi idők szocialista pedagógiájának a területén is.

Egyetértünk a szerzővel, hogy a pedagógiai tapasztalat lényege ,,a cél, az eszközök és az ered
mények közötti törvényszerű összefüggések feltárása”, és komoly figyelemre méltónak véljük az 
ezzel kapcsolatos, továbbgondolkodásra késztető elemzést. Nem osztjuk azonban egészen a véle
ményét, amikor a pedagógiai tapasztalatszerzés területén általában a reformpedagógiának tulaj
donít új minőséget. Ez inkább csak a mozgalommal egyidejű ,,experimentális pedagógia” kép
viselőit jellemzi. — és őket is azzal a korlátozással, hogy eleve csak igen elemi összefüggések 
kísérletes kutatására vállalkoztak. Ami a különböző reformpedagógiai áramlatok újító próbálko- 
kozásait, e próbálkozások eredményének elemzését illeti, azok véleményünk szerint — nem halad
ták meg minőségileg P e s t a l o z z i  évszázaddal korábbi ,.kísérleteit”, de talán még a herbartiánus 
indítású pedagógiai szemináriumok tapasztalatelemző gyakorlatának egzaktságát sem.

összefügg ezzel, de alighanem mélyebbre utal az az ellenvetésünk, hogy Sz a r k a  József 
túlzott nyomatékkai helyezi előtérbe az élenjáró gyakorlat tapasztalatainak általánosítását, 
élenjárónak azt a gyakorlatot minősítve, amelyik újat próbál — elemeiben újat, vagy kombiná
ciójában, struktúrájában újat — és erről a tapasztalatról ad számot. Nem csökkentve a kísér
letező neveléstudományi előretörés fontosságát a haladásban, ezt az álláspontot némileg egy ol
dalúnak véljük.

Felfogásunk eltérését legegyszerűbb példával szemléltetnünk. Az érettségi vizsga annak
idején jól funkcionált, ha nem is a pedagógia által intenciónált irányban: a kapitalista Magyar- 
ország társadalmában jól betöltötte feladatát, jóllehet nevelési szempontból eredménye akkor is 
problematikus volt. A vele kapcsolatos tapasztalatok ma sem élenjárók. Vajon nem törvény- 
szerűségek rejlenek e tapasztalat mögött is?

Nem kell azonban szükségképpen negatív tapasztalatokra gondolnunk. Lényegét illetően az 
általunk vitatott felfogásban a pedagógia tapasztalati bázisának kettéosztása rejlik, és ezzel 
együtt annak a tapasztalat-tömegnek az elhanyagolása, amely ik időben mögöttünk van, és ame
lyet elsősorban a történeti kutatás módszereivel tárhatunk fel — nem utolsó sorban tanulságul 
a jövőnek !

S z a r k a  József tanulmányát — a jelzett ellenvetésekkel egy ütt — jelentős kezdeményezésnek, 
elemzését általánosságban és részleteiben bőven gyümölcsözőnek ítéljük. A felfogása szerint 
való nevelésfilozófia művelése lény-egesen hozzájárulhat neveléstudományunk fejlődéséhez, 
általában a pedagógiai gondolkodás nagyobb fegyelméhez.

A kötet soron következő négy' nevelésfilozófiai igényű tanulmánya — bár felfogásukban egy
más között is lényegesen eltérnek — együttesen nem a tényvizsgálatból kiinduló filozófiai álta
lánosítás síkján helyezkedik el, hanem inkább filozófiai-pszichológiai-szociológiai gondolatsorok 
pedagógiai konzekvenciáit, hely enként mintegy ,,pedagógiai reflexeit” adja.

Közülük B á b o s ik  Istvánnak elismerésre méltó irodalmi megalapozottsággal megírt, és külö
nösen a vonatkozó újabb szovjet irodalomban is áttekintést nyújtó tanulmánya ,,Személyiség 
és pedagógia” címet viseli.

Az „ember” lényegére, az ember-lét természetére vonatkozó kérdéseknek, a filozófiai antro
pológia problematikájának minden elméleti és gyakorlati pedagógia számára döntő jelentősége 
van. Olyan kérdéskör ez viszont, amelyikre a választ egyszer s mindenkorra szóló érvénnyel meg
adni aligha lehet. Pedagógiai szempontból való megközelítésének sajátos nehézsége, hogy a neve
lés eszméje ezt a választ több vonatkozásban mintegy  ̂ implikálja. Ebből a helyzetből adódik a 
pedagógiai gondolkodás gyrakran tapasztalható egyfajta naivitása: filozófiai tisztázást igénylő 
válaszok elővételezése.

Nem mentes ettől egészen B á b o s ik  István gondolatmenete sem. Úgy tűnik legalább, hogy 
különösen személyiség és nevelhetőség kérdéséről szólva mintegy' megfordítja, de legalábbis 
leegyszerűsíti az összefüggést. Egy személyiségelméletnek nem szükségképpen ab ovo kritériuma 
a nevelhetőség tételezése. Vagy ha mégis ebből indultunk ki, akkor ezzel a különböző személyi
ségpszichológiai felfogások kritikai értékeléséhez nyújtunk támpontot, nem pedig pedagógiai 
következtetések levonásához. Más szóval: ha eleve azokra támaszkodunk közülük, amelyek a 
személyiség formálhatóságát vallják, — akkor végeredményként szükségszerűen csak előzetes 
feltevésünk igazolását kapjuk, legfeljebb jobban kibontva, árnyaltabban. — Jelen esetben is ez 
történik, és ebből a szempontból igen tanulságos, gondolatokban gazdag B á b o s ik  István írása.

* Szarka József: A nevelési tapasztalat. Budapest, 1971.
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A nevelésfilozófiának ismét más — mindkét előbb említett szerzőétől eltérő — koncepcióját 
képviseli M ih á l y  Ottó, ,,A nevelés célelmélete mint nevelésfilozófiai probléma” című tanulmány 
szerzője. Felfogása mintegy ellentéte (kiegészítő párja?) S z a r k a  József imént jelzett, az alap
vetően tapasztalati tudományként felfogott pedagógiára épülő nevelésfilozófiát posztuláló állás
pontjának. M ihály ' Ottó ezzel ellentétben nem ..alulról”, a részletek felől közelítve jut el a filo
zófiai általánosítás szintjéig, hanem éppen ellenkezőleg az ,,egész”, „az elméletben helyreállított 
totalitás” felől való közelítésben Wtjn a nevelésfilozófiai vizsgálódás specifikumát.

Értekezésének élére állítja — a rákövetkező fejtegetések elvi „hátterének” érzékeltetésére — 
a nevelésfilozófia egészére vonatkozó előzetes feltevéseit. E szerint „1. a marxista nevelésfilo
zófia tárgya a nevelés mint totalitás . . .  ; 2. ebből következően . . .  a nevelésfilozófia fogalma nem 
azonosítható »a nevelés alapjai«, »a nevelés filozófiai alapjai«, a »pedagógiai antropológia«, a 
»filozófiai problémák a pedagógiában«, a »pedagógiai axeológia« fogalmakkal, bár érintkezései, 
átfedései, kapcsolatai stb. jelentősek az e fogalmakban kifejeződő problematikákkal; 3. a tárgy 
meghatározásából következően a nevelésfilozófia általánosításainak alapját képező »objektumok« 
köre tulajdonképpen minden »volt«, »jelen« és lehetségesnek felismert »jövő« nevelés; . . .”

A bevezető fejtegetések után a tanulmány részletesen elemzi az okokat, amelyek a célelmélet 
nevelésfilozófiai kérdései iránt megnövekedett érdeklődést magyarázzák. Majd — paradigmaként 
T e t t a m a n t i Bélának egy, 1958-ban a Pedagógiai Bizottság első hasonló jellegű tanulmány- 
kötetében megjelent értekezésére támaszkodva — bemutatja, miként értelmezi a neveléstudo
mányi kérdések nevelésfilozófiai megközelítését. Az emberi tevékenység teleológiájának szer
kezetéből kiindulva, a nevelés mint a teleologikus tevékenység egy válfaját jellemzi. Végül a 
céltételezés sajátos pedagógiai problematikáját fejtegeti.

Mih á l y  Ottó írását ezúttal is szakirodalmunkban kivételes erudíció, a gondolkodás kivételes 
differenciáltsága jellemzi. A választott témája esetében nélkülözhetetlen széleskörű irodalmi 
tájékozottságát külön is kitünteti a vonatkozó hazai problématörténeti előzményekre irányuló 
figyelem, a kritikai készenlét — és a méltányosság az értékelésben.

Sajnos, nincs itt helyünk — szigorúan véve kellő illetékességünk sincs — értékelve válogatni 
mondanivalójának gazdag tartalmában. Ezért is sajnáljuk, hogy alapvetően metodológiai jel
legű eszmefuttatása szükségképpen adós marad a próbával: megállapításainak jelen pedagógiai 
valóságunkra való alkalmazásával.

Mindig is úgy véltük, hogy a pedagógiai problémák filozófiai vizsgálatának kétségtelen pozi
tív jelentősége van, — nem utolsósorban neveléstudományi fogalmaink nagyobb tisztázottsága, 
az idők folyamán egymásra rakódott pedagógiai gondolatsorok kritikai átvizsgálása, koherens 
pedagógiai kategóriarendszer kimunkálása érdekében. M ih á l y  Ottó fejtegetéseit olvasva ez a 
véleményünk szilárd meggyőződéssé erősödik.

Ismét az előzőkétől eltérő (egyúttal a magunkéval rokonnak értelmezett) álláspontot képvisel 
a következő szerző, Zr in szk y ’ László.

„Eszmény és érték” című tanulmányának bevezetőjében azt a nézetét juttatja kifejezésre, hogy 
marxista filozófia és pedagógia kapcsolata „nem elég bensőséges”, és ezért indokolt, „hogy a 
nevelésfilozófiai témákat egyelőre inkább csak mint a nevelési és filozófiai témákat kezeljük”. 
E felfogással összhangban a szerző értekezésének első szakaszában a marxista embereszmény 
lehetőségének problémájával foglalkozik.

A marxizmus úgyszólván fellépésével egyidejűleg „lehozta a földre” az eszmények vi •ágát: 
egyrészt kulcsot adott keletkezésük és funkciójuk megértéséhez, másrészt evilági, a történelem- 
formáló erőkben mélyen gyökerező eszményt állított. Voltak azonban, és ma is vannak még az 
eszményfogalom marxista értelmezésének területén tisztázatlanságok. Lehet-e általában az 
ember vagy az egyes ember eszményéről szólni? Mennyiben szükségszerű vagy mennyiben új
adat az eszmény megvalósulása? Mennyiben töltenek be az eszmények elsődlegesen aktuális 
funkciót, és milyen mértékben, mikor anticipálhatják a jövőt?

A szerző a továbbiakban kifejti, hogy a pedagógiában az embereszmény „nevelési eszménnyé” 
válik. Meghatározó szerepe van a nevelési célok kialakításában, — annak eldöntésében, milyen 
számunkra az eszményi ember, és mennyiben tehetjük hozzá hasonlóvá korunk élő emberét, nap
jaink ifjúságát. A nevelési gyakorlatban ez az eszmény relevánssá főként azzal lesz, hogy befo
lyásolja a pedagógusok értékbeállítódásait és ezekkel összefüggésben értékelő magatartásukat.

Hiányosságnak tűnik, hogy a tanulmány nem tér rá a probléma egyik régi múltra visszatekintő 
vonatkozására: milyen szerepe van a mindenkori embereszménynek a fiatalok önmegvalósítási 
törekvéseiben, és van-e lehetőségünk ennek a szerepnek pedagógiai befolyásolására?

A kötet alapvetően filozófiai indítású tanulmányainak sorát S a la m o n  Zoltánnak „A közösségi 
nevelés értelmezésének problémái” címen közzétett, eredetileg az ELTE Neveléstudományi Tan
székén elhangzott előadása zárja. A minden tekintetben időszerű értekezés tartalmából csak 
néhány mozzanatot emelhetünk ki.

A közösségi nevelés pedagógiánk kulcsfontosságú, egyúttal a mai napig sok vonatkozásban 
vitatott kérdése. Problematikájának tengelyében személyiség és közösség, egyén és társadalom

219



viszonyának kérdése áll. Nehézséget okoz, hogy a közösségfogalom tartalma tekintetében sok a 
tisztázatlanság: az interperszonális kapcsolatok, egyének és csoportosulások közötti kölcsön
hatások széles sávja mosódik össze benne. Nem csupán az elméletben, hanem a szocialista nevelés 
gyakorlatában is kárt okoz a közösségi életkeret formális értelmezése, máskor meg valamiféle 
önértékként való felfogása, öncélú kultusza. Bonyolítja a helyzetet, hogy egyidejűleg a polgári 
társadalomban — a közösségkeresés kétségtelenül pozitív törekvéseivel együtt — széles körben 
uralkodik a szkepszis, a közösségnek a tömeggel való felcserélése, az individualitás hol őszinte, 
hol megjátszott féltése. „A személyiség és a közösség kapcsolatának plasztikus, minden merev
séget nélkülöző felfogása még várat magára” — állapítja meg a szerző.

Ezt követően, az egyébként is bátor hangvételű írás alighanem legdinamikusabb szakaszában 
S a l a m o n  Zoltán mai pedagógiánk néhány közösség-koncepciójával foglalkozik. Ennek során 
bírálja az egypólusú, csak a közösségen tájékozódó, az egyéni adottságokat és fejlődési sajátossá
gokat elhanyagoló pedagógiai felfogást. Rámutat egyes, az érdekviszonyokat túlzottan leegy
szerűsítő nézetek veszedelmes voltára. Határozottan óv közösség és személyiség mint ,,hideg és 
meleg”, mint két ellenpólus szembeállításáról, és adott esetben természetes pedagógiai mozza
natként értelmezi a kettő konfliktusát is. A méltán metafizikusnak minősített megközelítési 
módok helyett mindenekelőtt Ma k a r e n k ó  helyesen értelmezett tanításaira hívja fel a figyelmet.

E kritikai kitérő után a szerző körültekintően és építő jellegűen mutatja be a maga álláspont
ját a személyiségnek a közösségben elfoglalt helyzetét, közösség és individualitás kölcsönös fel- 
tételezettségét illetően.

Ügy véljük, mind a bíráló észrevételek, mind az őket követő konstruktív gondolatmenet mél
tán tarthat számot érdeklődésünkre, és lényegesen hozzájárulhat a döntő fontosságú pedagógiai 
problematika tisztultabb felfogásához.

*

Viszonylag részletesebben szóltunk ismertetésünkben a Pedagógiai Bizottság 1971. évi gyűj
teményének első öt tanulmányáról. Hisszük, hogy eljárásunk e tekintetben találkozik a szer
kesztők — Kiss Árpád, N a g y  Sándor, Sz a r k a  József és F a l u d i Szilárd — elgondolásával. 
Ezeket az útkereső írásokat nyílván azért állították a kötet élére, mert szerintük is ezek adják 
meg sajátos bélyegét.

Pedig a kötet második fele nem kevésbé reprezentatív. A hazai neveléstudomány prominens 
képviselői adnak számot itt szaktudományunk legújabb eredményeiről, fejlődésének perspek
tíváiról.

A sort N a gy  Sándor értekezése nyitja meg. ,,.4 p e d a g ó g ia  tá r g y á n a k  j e le n k o r i  p ro b lem a tik á i j a ” 
címen a témának mély problématörténeti elemzésen nyugvó, filozófiai megalapozottságú tisz
tázását adja, — véleményünk szerint tartós érvénnyel. F ö l d e s  Éva írása — a címe: „A n eve lés- 
tö r té n e t  tá r g y a , fu n k c ió ja  a  p e d a g ó g ia  tá g u ló  h a tá r a iv a l, e lá g a zó  p ro b le m a tik á já s 'a l ö ssze fü g g ésb en ” — 
két évforduló, Maria Mo n t e s s o r i  születésének századik és Co m e n iu s  halálának háromszázadik 
fordulója kapcsán szemléletes példákon érzékelteti a korszerűen értelmezett neveléstörténet 
tudományközi súlyának gyarapodását, módszereinek fejlődését. Vá g  Ottó ,A n eve lé s tö r tén e t  
k u t a t á s i  te rü le te in ek  és in te r d i s z c ip l in á r i s  k a p c s o la ta in a k  r e n d s ze re ”  c ím e n  néhány évvel korábban 
megjelent tanulmányát* fejleszti tovább — igen igényes, de szerintünk némileg életszerűtlen 
tudományrendszertani elképzelés körvonalait vázolva fel. Alig hihetjük ugyanis, hogy akár táv
latilag a reális szükségletek és lehetőségek körébe tartoznék — például — a matematikai modelle
zésnek a neveléstörténeti kutatásban való alkalmazása !

Kiss Árpád és K e l e m e n  László egymást követő két tanulmányának címe a két szerző fel
fogásának némi különbségéről vall. ,,A n e v e lé s tu d o m á n y i k u ta tá s  in te r d is z c ip l in á r is  je l le g e ”  — az 
előbbi tannlmányának címe — általánosítva utal a pedagógiai kutatás komplexitására, az utóbbi 
értekezés címének megfogalmazása: „A p e d a g ó g ia  in te r d is z c ip l in á r is  k é r d é s e i”  tartózkodóbb 
álláspontot tükröz. A lényeget illetően azonban találkoznak: a pedagógia és a vele határos 
tudományok újabb fejlődését áttekintve nyomatékkal mutatnak rá a neveléstudomány mai, 
minden korábbi elképzelést meghaladó sokrétűségére, — felvillantva egyúttal azokat a lehető
ségeket is, amelyeket a korszerűen művelt neveléstudomány az előttünk álló feladatok meg
oldásához kínál. Mintegy e két értekezéshez csatlakozva, a neveléstudomány egyik leggyorsab
ban bontakozó ágának utóbbi években elért eredményeiről és a továbbhaladás érdekében sür
gős megoldást igénylő problémáiról ad képet J óbortt Magda , ,A z  ö ssze h a so n lító  p e d a g ó g ia  n é h á n y  
id ő s z e r ű  k érd ése” című tanulmánya. A szerző a tudományelméleti bevezető szakaszt követően 
— elsőrendű gyakorlati jelentősége és aktualitása miatt külön is felhívjuk rá a figyelmet — a 
világ alapvető iskolarendszeri típusainak, a polgári, a demokratikus iskolarendszereknek és a 
fejlődő országok oktatásügyének élő problematikáját ismerteti.

* Vág Ottó: A neveléstörténet néhány elméleti kérdése. Budapest, 1969.
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összefoglalóan megállapíthatjuk: az MTA Pedagógiai Bizottsága mind a jövő neveléstudományi 
munka egyik lehetséges útját próbálgató, a gyűjteményt bevezető tanulmányok közzétételével, 
mind pedig a kötet második felében helyet foglaló összegező-értékelő értekezések megjelenteté
sével hasznos szolgálatot tett a magyar neveléstudománynak. Az eddig rendelkezésre álló szűkös 
eszközök birtokában aligha szolgálhatta volna eredményesebben azoknak a feladatoknak a haté
kony megközelítését, amelyeket az MSZMP KB 1972. évi júniusi határozata a hazai pedagógia 
elé tűzött.

Z ib o l e n  E n d r e

JÓBORU MAGDA: A KÖZNEVELÉS A HORTHY-KORSZAKBAN
Alsó- és középfokú oktatás

Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó — Tankönyvkiadó. 227 o.

A könyv a magyar neveléstudományi szakirodalom nagy nyeresége. Írója avatott ismerője a 
Horthy-korszak eszmei-politikai világának, s tudományosan hiteles, széles körű történeti keretbe 
foglalja az 1919—1944 közti időszak köznevelési rendszerének, elsősorban az alapvető iskola- 
fokokban és iskolafajokhan (népiskola, középiskola, középfokú iskola) mutatkozó sajátságait. 
A könyv alcime: Alsó- és középfokú oktatás, valamint a szerző bevezető szavai egyaránt arról 
tanúskodnak, hogy munkája nem öleli, nem ölelheti fel a köznevelés egész rendszerét, mert ennek 
egyes területei külön tanulmányozást kívánnak. Valóban, a különböző hasznos tanulmányok és 
kötetek ellenére hiányzik még a Horthy-korszakbeli köznevelés politikai-pedagógiai fogantatású 
szintézise. Éppen ezért szükséges kiemelnünk, hogy a szerzői szerénység által a címben megvont 
határokon túhnenve, a könyv bepillantást nyújt a szakképzés, a felsőoktatás, az iskolánkívüli 
népművelés területére is.

A kötet három fejezetre tagolódik. A fehérterror, a bethleni konszolidáció és a nyílt fasiszta 
politika erősödése című fejezeteken belül a szerző feltárja azt a gazdasági-politikai-ideológiai hely
zetet, amely a feudálkapitalizmus talaján álló ország fasizálódásáhól áll elő. A Horthy-korszak 
egyes etapjainak jellegzetes jegyeiből származtatja a neveléspolitikai célkitűzéseket, változáso
kat. szándékokat. Elismerést parancsoló tájékozottsággal világít rá az adott történelmi sza
ka szón belüli társadalmi mozgalmasság elemeinek kölcsönhatására. A szerző kiemelkedő doku
mentáltságának érzékeltetésére kiemeljük, hogy nymomon kísérte a korabeli Törvény-tárak, az 
Országgyűlés Képviselőházának Naplója, a Nemzetgyűlés Naplója, az Országgyűlés Képviselő
házának Irományai, az OKT, az OKTK anyagát, a Magyar Statisztikai Évkönyvek adatait, a 
Hivatalos Közlönyt, az akkori pedagógiai sajtót, a tárgyalt iskolák óra- és tanterveit, útmutatá
sait, tankönyveit. Ismeri és kommen tálja F in á c z v  Ernő, I m r e  Sándor, K o r n is  Gyula, P r o - 
h á s z k a  Lajos munkásságát, valamint a kor hivatalos kultúrpolitikusainak, K l e b e l s b e r o  
Kunónak, I Ió m a n  Bálintnak tevékenységét.

A kő nvv első, a fehérterrorral foglalkozó része exponálja a kifejezetten fasiszta „keresztény- 
nemzeti” kurzusnak a tanácsköztársaság rendeletéit, intézkedéseit felszámoló ténykedését, amit 
rövidesen követnek az ellenforradalom nevelésügyi, iskolaügyi rendelkezései. Az 1919. szept. 
l()-i körrendelet, amely ,,a nemzetnevelés szempontjának a népiskolában való érvényesítéséről” 
szól, példája annak, hogy az eredetileg I m r e  Sándortól származó koncepció, amely az egységes, 
kötelező 8 osztályos, világi jellegű népoktatást, a nemzet kulturális felemelését, s az ebből szár
mazható egység haladó polgári elveit hirdette, e jegyektől megfosztva, nem más, mint az irre
dentizmusban és szocializmusellenességben „egységes” nevelési koncepció.

A kommunista pedagógusok, s általában a haladó gondolkodású nevelők üldözése, a tanítás 
szellemét megszabó utasítások, rendeletek, törvények — az 1920-as törvény az egyetemi numerus 
clausus-ról, valamint a középiskolai felvételek megkötéséről szóló rendelet — mind-mind az 
ideológiai mételyezés állomásai. A szerző szakszerű értékelését adja az 1924-ben hozott közép
iskolai törvényt megelőző vitának, ebben K o r n is  szerepének. Kifejti, hogy mit is jelent a K o r - 
Nis-hirdette „szellemi javak ökonómiája”, azaz a suum cuique, a nyíltan hirdetett hármas tagolt
ság szellemi kasztrendszere. A szerző megállapítja, hogy maga a mindjobban hangoztatott kíván
s z  az iskola ne csupán az oktatás hanem elsősorban a nevelés színhelye legyen — önmagában telje
sen elfogadható céliktflzés, különösképpen, ha a magyar iskolai képzés százados verbalizmusával 
állítjuk szembe. Azonban a hiányolt, szavakban akarati, jellemképző nevelésnek nevezett, foko
zott pedagógiai befolyásolás nem egyéb az agressziót felszabadító idomítás gyakorlatánál. A 
könyv K o R N is t az egyénfölötti nemzeteszmény hirdetőjeként mutatja he. Az emocionális, irra
cionális elem térhódítása rokonítja már e korszak nevelését is a fasiszta, nemzeti szocialista neve
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lesi ideológiával. Ezt az eszmei folytonosságot tapasztalhatjuk azután K l e b e l s b e r g iió I, aki a 
Horthy-korszak m á s o d ik , ún. b e th le n i k o n sz o lid á c ió s  korszakában (1921—31), illetve annak 1922-es 
évétől kezdve áll a kultuszminisztérium élén. K l e b e l s b e r g  Kunó a politikai helyzethez idomulva 
a n e o n a c io n a lizm u sb a n , a kulturális irredentizmusban fogalmazza meg neveléspolitikai elveit. 
Jóllehet a „kultúrfölény” jelszava tőle származik, nevelési eszménye nem a szellemi javakban 
gyarapodó, gondolkodó ember kialakítása, hanem az „össznemzet” céljainak magát kritikátlanul 
alárendelő „pozitív” ember. Folytatója K o r n is  nevelési törekvéseinek, mert K l e b e l s b e r g  is 
vállalhatja azt, a neveléstől elvárt eredményt, hogy „az egyén a nemzetnek egyén feletti akarat- 
szervezetébe harmonikusai)han illeszkedjék bele”. Mivel a fasiszta pedagógia nagyon is határo
zottan körvonalazható hatásáról van szó, ezért érdemes lett volna utalni az irracionális, értelmiség- 
ellenes, a népiességet miszticizmusba fullasztó „pedagógia” legfőbb, német képviselőire, minden
képpen E. KRiECKre s esetleg még H. STELLRECHTre, BÄUMLERre.

Äz iskolareformok vonatkozásában a könyv bizonyító anyaga megerősíti az olvasót abbeli 
tudásában, hogy az ellenforradalmi rendszer tökéletesen beérte a háború előtti iskolarendszerrel 
és csak látszatreformokat hozott. Kifejezésre jutott ez a körülmény a KLEBELSBERG-hozta re
formokban is. A szerző könyvének második részében is a politikai helyzet és az uralkodó ideológia 
dialaktikus összefüggésének termékeként mutatja be az iskolarendszert és annak változásait. 
Ismerteti K l e b e l s b e r g  n é p is k o la i  tö rv é n y e it, „az iskoláztatási kötelezettség teljesítésének” mint 
a „kultúrfölénv” minimális igazolásának nehézségeit, a kétségtelen előrehaladást is a népiskolai 
objektumok létesítése terén. Értékeli az 1940-es, 8 osztályos népiskolára vonatkozó törvényt. 
Ez az iskola, amelynek kialakulását a gazdasági válság elsöpri, nem is indult annak, aminek haladó 
pedagógusok ( I m r e  Sándor, N a g y  László) a nyolcosztályos iskolát szánták, s mégkevésbé haladt 
volna a Tanácsköztársaság alatti általánosan képző, alsófokú iskola nyomdokain. — Felemás 
maradt a p o lg á r i  isk o la  rendeltetése, helyzete, annak ellenére, hogy az 1927-es te. középfokúvá 
emelte. A polgári iskola sorsának világosabban látása érdekében említést érdemelne az a kevésbé 
ismert tény, amit I m r e  Sándor így fogalmaz meg: „Ennek az iskolának határozott, a gimnáziumé
tól különböző rendeltetését nem jelölték meg, a tanítási terveket és az oktatás célját sem jelöl
ték meg.” (A polgári iskola sorsa. Tanulmány. — Ráday lt. 80. cs. XLII. köt.) — Az 1924-es 
k ö z é p is k o la i  tö r v é n y  létrehozza a r e á lg im n á z iu m o t , majd 1926-ben leánylíceum és leánykollégium 
létesül. Statisztikai adatok hiteles mérlegén méri le a szerző a nevelés állapotát, a beiskolázás 
hézagait, a középiskolát látogató tanulók osztályösszetételének szomorú következményét: ez az 
iskola szinte kizárólag a középosztály művelődési intézménye marad. J ó b o r ú  az oktatás céljára, 
az egyes tárgyak anyagára, о tantárgyi célokra, a tantárgyi koncentráció szempontjaira, a tan
tárgyak fontossági sorrendjére világít rá az eddig kellő rendszerességgel még fel nem dolgozott 
tantervi utasítások, óratervek, tankönyvek alapján. Ebből bontakoznak ki a jellegzetességek, 
amelyeket a dualizmuskori tantárgypolitika „korszerűsítésének” is nevezhetünk. Koncentráció 
létesül az ún. nemzeti tárgyak — a magyar nyelv- és irodalom, a történelem, a földrajz — között. 
Ugyanakkor az ismeretanyagot szinte teljes magyar-központúság jellemzi, a külföldi kultúrának 
művelődésellenes kiszorítása az ismeretanyagból. A természettudományos ismeretek szerepe is 
erősen csökken, a reálgimnázium is inkább modern nyelveket, semmint természettudományokat 
állít a klasszikus művelődési anyag helyére. Az iskolák szellemét meghatározza a valláserkölcsi 
világnézet, a túlfűtött nemzeti önérzet, a szolgai alázat minden „felső” rendelkezéssel szemben, 
ugyanakkor az uszítás a környező népek ellen és az elferdített szocialista eszmék gyűlölete.

Az ellenforradalom mindhárom szakaszában a hivatalos politika elvárja, hogy a nevelés 
n e m ze tn ev e lé s  legyen. Az e korszakokban megkövetelt „nemzetnevelés”’ a politikai erőviszonyok
nak megfelelő intenzitással bázisának tekinti a nemzetiségi, faji gyűlölködést, a kommunista- 
ellenességet, a feltétlen engedelmességgé devalvált „keresztény” szellemet. Tudvalévőén I m r e  
Sándor a maga pedagógiai rendszerét nemzetnevelésnek nevezte. Az azonos nevet viselő két 
koncepció közti ellentétnek megállapítása nem könnyű. Mégpedig azért nem, mert bár I m re  
nem vállalt közösséget az ellenforradalmi ideológiával, azáltal, hogy7 kitartott a század elején 
megfogalmazott nemzetnevelési elvei mellett — mert k é z i r a ta i  tanulmányozásából ez világlik ki 
— ezek az elvek a változott korban lényegesen veszítettek előremutató jellegükből. Ugyanakkor 
mérlegelni kell, hogy bár az azonos elnevezéssel vissza lehetett élni — s ezt a kurzus meg is tette — 
vajon hátteret, hitelt nyújtott-e I m r e  a maga tekintélyével az ellenforradalom nevelésügyének. 
I m r e  nem rokonszenvez a kurzussal (líeksch A.: Imre Sándor művelődéspolitikai rendszere, 141. 
sköv. old.). Tanításának sorsáról beszélve té n y e k e t ismertet, nevezetesen, hogy nemzetnevelését 
először agyonhallgatták, majd a „neonacionalizmus” képviselői „a nemzetnevelés gondolatának 
érvényesülését hátra vetették” [A neveléstudomány magyar feladatai, 123. jegyz.j. Л nemzet- 
nevelés szándékolt, vagy nem szándékolt hatását a Horthy-korszak nevelésügyére a szerzőnél 
nagyohh fenntartással kellene kezelni még akkor is, ha a N e v e lé s ta n b ó l idézett részlet módot ad 
egyértelműbb magyarázatra is. Veszedelem idején — állapítja meg Im r e  — „a nevelés örök fel
adatainak a helyzethez való alkalmazása a nevelés rendeltetéséből eredő követelmény”. „A hely
zethez alkalmazkodás” biRÉnél inkább azt a makacs állandósággal hangoztatott nemzetféltést
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je len ti, am ely  a n em ze t fe lem e lk ed ésé t a m űvelődéspolitikai fe lté te lek tő l teszi függővé, s a m ego ldást 
az eg ység es  m ű ve lő d ésb en  lá tja . Imre egyébként nem  „ v is sz av o n u lt a ku ltuszm in isztérium  á lla m 
titk á r i  tisz tjéb ő l”  (1. az ism e r te te tt  könyv 02. o.), hanem  az  évek ig  ta r tó  e llen fo rrada lm i hajsza  
k ö v e tk ez téb en  k e rü lt kényszerszabadságolásra, rendelkezési á llom ányba, m ajd  B -lis tá ra .

A könyv 3. szakasza a  n y í l t  f a s is z ta  p o l i t ik a  e rő sö d ésén ek  a  n evelésben  m u ta tk o zó  tü k rö z ő d é sé t  
szemlélteti. (1932—1944). Ez a GÖMBös-féle „n é p ie s” politikának az ideje, nem más, mint „egy 
felülről irányított, a néppel érző, nemzetépítő, népies politika.” E kor kultuszminisztere H ó m a n  
Bálint büszkén hirdeti, hogy megindultunk a revízió útján a magunk erejéből és Mussolini meg 
Hitler segítségével. Ismét erős hangsúlyt kap a nevelés az oktatással szem ben . A kívánság, hogy 
az iskola ne tanítson, hanem neveljen, ugyanakkor adjon a múlthoz viszonyítva több g y a k o r la t i  
ismeretet, hogy az élet minden területéről kiszoríthassa a magyarság az „idegen faj”-t. A szerző 
plasztikusan emeli ki a nevelésnek ezt az erőteljes és erőltetett kijátszását a tanítással szemben, 
mintha nem volna évszázados igazság, hogy a művelő anyag nevelő, szükségképpen intellektus 
és erkölcsformáló tényező ! A f a s is z ta  s z ó la m o k  szinte teljesen elárasztják a pedagógiai szaksajtót. 
Az anti-intellektualizmustól hemzsegnek a politikusoktól vett idézetek, amelyek dicsőítik „az 
egészségtől duzzadó testű, támadásra és védekezésre alaposan felvértezett ifjak”-at szemben „a 
vérszegény, gyenge tüdejű, tudománykeverékkel agyongyötört, idegbeteg médiumok''-kai. 
A könyv a n é p ie s sé g  mozgalmának ideológiai rugóit, s demagóg jellege mellett egyes képviselői
nek (Mó r ic z  Zsigmond, N é m e t h  László) emelkedett, a parasztságot nem politikai eszköznek, 
hanem megmentő értéknek tartó felfogását is ismerteti. Mindenesetre, a nagy dohveréshez képest 
az ún. népi tehetségmentés, tehetségkutatás csekély hatósugarú volt. Az állam évente 600 népi 
(paraszti) származású elsős középiskolást vesz 8 éven át gondjaiba. Megmarad a gimnáziumköz
pontú szemlélet, amely iskola a középosztályé marad. 1934-ben majd 1938-ban új középiskolai 
törvény létrehozza az egységes középiskolát, illetve a gyakorlati szakközépiskolákat. A 8 osztá
lyos népiskola nem épül ki, inkább csökken látogatóinak száma. Lényegileg az iskolapolitika nem 
áll másból, mint szervetlen toldozás-foldozásból. H ó m a n  igen büszke volt az 1935-ös te.-re, amely 
újjászervezi a közoktatási igazgatást: valamennyi közép- és középfokú iskola felügyeletét a tan
kerületi főigazgató látja el.

Jóború a honvédelemről, a leventekötelezettségről hozott törvények tárgyalásával teszi tel
jessé az ellenforradalom alatti közoktatásügy főbb vonulatairól nyert tájékozottságunkat. A 
könyv sikerének magyarázata : írója tudós.

S. H e k s c h  A g n e s

M. A. MANACORDA: MARX ÉS A MAI PEDAGÓGIA
Fordította: Bolyai Imréné 

Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 224 o.

A marxizmus pedagógiai tartalmának terjedelme és mélysége régóta foglalkoztatja a nevelés- 
tudomány kutatóit. K r u p s z k a ja  klasszikus értékű munkája — a „Közoktatás és demokrácia” — 
az első nagyszabású kísérlet és példa e feladat megoldására. K r a p p  és K a r ra s  elmélyült kuta
tásai ugyancsak felhívták a figyelmet Marxnak és a marxizmus klasszikusainak „pedagógiai 
gondolataira”.

Ma n a c o r d a  könyve is ebbe a sorba tartozik, de sok tekintetben ki is emelkedik ebből a sorból. 
Meglehet, jónéhány pontján vitára, ellentmondásra késztet, mégis: kétségbevonhatatlanul szu
verén gondolatmenetről, magasfokú elméleti önállóságról, a témakezelés imponáló bátorságáról 
és biztonságáról tanúskodik.

Igaz, nem egészen előzmények nélküli ez a vállalkozás az olaszországi marxizmus történetében. 
Amire a szerző is utal — hogy Marxot „ G r a m sc i szellemében” olvassuk ! —. arra munkájában 
következetesen törekszik; ezt a tanácsot mindenekelőtt az fogadja meg, akitől kaptuk. Talán a 
marxizmus korábbi neves képviselőjével, La b rio lá v m I kissé igazságtalanul bánik; azzal, hogy 
mindössze egy bekezdést szentel nézeteinek, azzal is, hogy pedagógiai nézeteit minden diffe
renciálás nélkül „premarxistának” minősíti. Pedig már „marxista korszakában” és a marxizmus 
szellemében különböztette meg La b r io l a  a s z u b je k t ív  vagy individualista (individuális?) peda
gógiától az együttélés és az együttműködés o b je k tív  pedagógiáját, amelyekkel például Ma n a 
c o r d a  páros kategóriái — az iskola és a nem-iskola — határozottan felismerhető rokonságban 
vannak.

La b r io l a  is, G r a m sc i is ,,a  g y a k o r la t  f ilo z ó f ia j(V '-nak talajáról ítéli meg az iskola, a nevelés 
helyzetét, perspektíváit. Ma n a c o r d a  ugyancsak a gyakorlat igényei felől közeledik a közoktatás- 
ügy gondjaihoz, ellentmondásaihoz, de operatív gyakorlat felfogása kevésbé szabatos; elmosó-
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dottabb is magán viseli „a gazdasági determinizmus”, a „teehnicizmus” néhány bélyegét. Mivel 
bizonyítható ez a megállapítás? — kérdezi az olvasó. A programadó „Előszó”-t például át- és 
átszövik az ilyen megnyilatkozások: ,,. . . a jelen társadalom dinamikusan gyors fejlődése még 
jobban elmélyíti a szakadékot a termelési és a nevelési struktúrák között. . vagy: a szocialista 
országok pedagógiája „a társadalomnak a nevelési és a termelési rendszer összehangolására irá
nyuló új igényeit fejezi ki” stb.

M a n a c o r d a  o p e r a t ív  gyakorlatfelfogását említettem, tehát azt, amelyről a kategória alkal
mazása tanúskodik. Amikor a szerző a gyakorlat, a praxis marxi értelmezését tolmácsolja, helye
sen határozza meg, hogy ,,a M a r x  értelmezése szerinti gyakorlat nem esik egybe azzal az indi
vidualista céllal, amelyben — a pragmatizmus tipikus álláspontja szerint — egy gondolat érvé
nyessége nyer igazolást.” M a n a c o r d a  félreérthetetlenül hangsúlyozza, hogy a praxis 
jellege a marxizmusban nem individualista, hanem társadalmi, egyetemesen emberi. (Az egyol
dalúan ism ere te lm é le ti gyakorlatfogalom nem fejezi ki a gyakorlatnak ezt az eredeti, nem-indi
vidualista, egyetemesen emberi jelentését.)

Visszatérni az eredeti forráshoz, M a r x  műveihez ! — a szerző ezt a feladatot éppen a nevelés
ügy, az iskola megújhodásának feltételeként jelöli meg, azzal a meggyőződéssel, hogy a marxiz
musnak va n  a mának szóló, aktuális pedagógiai mondanivalója. (Ezt a meggyőződést a mű eredeti 
címe erőteljesebben tükrözi, szó szerinti fordításban: „M a r x  é s  a  m odern  p e d a g ó g ia ” .

Arra a kérdésre, hogy van-e a marxizmusnak pedagógiája, Ma n a co r d a  hasonlóképpen vála
szol, mint annak idején L u k á c s  György arra a másik kérdésre, hogy van-e a marxizmusnak esz
tétikája. Idézzük (helyhiány miatt nem a szövegösszefüggésben) L u k á c s  Györgyöt: ,,. . . az a 
paradox helyzet alakult ki, hogy egyidejűleg van is és nincs is marxista esztétika, hogy önálló 
kutatással kell meghódítani, megalkotni, s az eredmény ugyanakkor mégis csupán valami esz
meileg meglevőt fejt ki és rögzít le fogalmilag”, mert „ennek az útnak az irányát a világkép 
totalitása, amelyet a marxizmus klasszikusai felvázoltak, kétségtelenül és nyilvánvalóan magá
ban foglalja . . .” (L u k á c s  György: Az esztétikum sajátosságai. 1. kötet, 13. oldal.) Létezik-e 
marxi pedagógia? — kérdezi Ma n a c o r d a , láthatóan vitára provokáló szándékkal. „M a r x  
szerint, mint tudjuk — írja a szerző —, a kommunizmus nem olyan »eszmény, amelynek a való
sághoz hozzá kell igazodnia«, hanem az az »élő mozgalom, amely a mai állapotot megszünteti«. 
Tehát nincs nála szó semmiféle elvont pedagógiáról sem. De kizárja-e ez azt, hogy felállítható a 
személyiség marxi elmélete, és főleg elvégezhető-e a pedagógiai valóságnak és e valóság ellent
mondásainak marxi analízise mint a valóság elemzésének egyik aspektusa ugyanúgy, mint amint 
M a r x , a polgári társadalom anatómiájaként a közgazdaságtanban elvégzett? Tehát : ha ki
fejezetten marxi pedagógiáról nem is, de legalább a marxizmus pedagógiai vetületéről lehet-e 
beszélni?”

Lu k á c s  György és Ma n a c o r d a  szavait egybevetve, megállapíthatjuk, hogy u g y a n a n n a k  a 
világképnek a totalitásából kell önálló kutatással kifejteni az esztétikai tartalmat és a pedagógiai 
tartalmat egyaránt. (Lényegében mindenfajta társadalomtudományi kutatás a világképnek 
ugyanazzal a totalitásával „dolgozik”, ha a vizsgálódási szempontok különbözőek is.)

M ily e n  k o n k ré t v á la s z t  a d  M a n a c o r d a  az  á l ta la  m e g fo g a lm a z o tt  k é rd ésre , és a  v á la s z t  h o g y a n  
a d j a  m e g ?

A könyv tematikai tartalma nemcsak gazdag, hanem kifejezetten értékes, „izgalmas”. Az 
e ls ő  ré s z  a marxi „pedagógia” körvonalait vázolja fel; M a r x  pedagógiai nézeteinek lelőhelyeit, 
előzményeit és az életműben rejlő gyökereit mutatja be, M a r x  munkafelfogásából jut el a minden- 
oldalúság marxi értelmezéséig, majd az iskola és a társadalom viszonyának, tényleges és lehetséges 
kapcsolatainak elemzésével zárul. A m á so d ik  ré sz t a szerző a marxi „pedagógia” és a „más peda
gógiák” vitájának szenteli. Ez a vita két síkon zajlik: a valóságos történelmi folyamat síkján (az 
iskola és a nem-iskola ellentmondásos viszonyának keretében) és a nézetek síkján (a marxi 
„pedagógia” vitája az előző és a korabeli pedagógiákkal, a M a r x  utáni pedagógia viszonya a 
marxizmushoz, G r a m s c i és az olaszországi marxista pedagógia fejlődése). A harmadik rész helyén 
a szerző által közzétett „Függelék” áll („Vitában M a r x  olvasóival és kritikusaival”), amely nem 
holmi semleges toldaléka, hanem szerves kiegészítése a könyvnek. Különösen nagy figyelmet 
érdemel itt az az általánosabb érvényű mondanivaló, amely a szükségszerű és a szabadság problé
májának elemzéséből bontakozik ki és a szabad időre nevelés fontosságára, lehetőségeire mutat rá.

A könyv olvasása egyaránt felébreszti bennünk a mély egyetértés, a kételkedés, a hiányérzet, 
az ellentmondás igényét.

Egyetérthetünk a könyv céljával: nem a „konkrét megoldások” leírására törekszik a szerző, 
hanem a marxi életmű t i s z ta  olvasásának igényét kívánja felébreszteni, s ehhez nagyon hasznos 
segítséget is ad. Azzal viszont már kevésbé lehet egyetérteni, hogy a pedagógiai gondolatok for
rásait h á ro m  p o l i t ik a i programra korlátozza. Egyenesen prekoncepcióként hat a következő tétel: 
„Számuk nem nagy [ti. a pedagógiai szövegeké], de rendkívüli jelentőségűek két szempontból: 
szinte folyamatosan megjelennek egy harmincéves, sőt annál is hosszabb periódusban, és egybe
esnek nemcsak a marxi kutatásnak, de a munkásmozgalom történetének döntő momentumaival
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is. Ez az egybeesés pontosan három politikai program megfogalmazására vonatkozik: írj az 
1848-as forradalom előestéjén a Kommunisták Szövetsége nevet felvett első történelmi mozgalom, 
b )  1866-ban az 1. Nemzetközi Munkásszövetség, c )  1875-ben az első német egységes munkás
párt programja megfogalmazásának időpontjára.” M a n a c o r d a  megemlíti, hogy ,,az e 
programokban található rövid pedagógiai tételeket úgy fogjuk fel, mint egy szélesebb kutatás 
tudatos eredményét, mintegy annak kvintesszenciáját. E tételek arra késztetnek bennünket, 
hogy gyökereiket más szövegekben is keressük . . . ” A t é n y l e g e s e n  e l e m z e t t  m ü v e k  a követ
kezők: 1. ,,A kommunizmus alapelvei” és a „Kommunista Kiáltvány”, 2. az „Instrukciók 
az I. Internacionálé Központi Tanácsa küldöttei számára” (és „A tőke”), 3. „A góthai program 
kritikája”. Ebből a listából is nyilvánvaló, hogy a szerző sajnálatosan szűkre szabta a marxizmus 
pedagógiai tartalmának eredeti forrásait; az elemzés nem a marxi életmű egészéből, hanem 
annak csupán egyik — nem is teljesen lényegi — vonulatából indult ki (hiszen pl. „A tőke” 
ebben a tárgyalásmódban nem az elemzés tárgya, hanem az elemzés eszköze, mintegy kiegészíti 
az „Instrukciókat”). Egy ilyen természetű analízisnek legalább az 1844-es „Kéziratokkal” kellene 
kezdődnie, és „A Szent Család”, a „Feuerbach-tézisek”, „A német ideológia” tanulmányozásával 
kellene folytatódnia !

Az, hogy Ma n a c o r d a  meglehetősen „termelésközpontú” gyakorlatfogalommal dolgozik, 
amelyben túlzottan nagy jelentősége van a közvetlen termelésnek és a nagyipari technikának, de 
amelyben elhalványul a társadalmi praxis mint egyetemes tevékenységcsere, mint szerves totali
tás, mint a társadalom adekvát létezési módja, mint a társadalom megalkotásának folyamata 
stb., talán azzal is magyarázható, hogy a Feuerbach-tézisekre kevés — és nem eléggé kitartó — 
figyelmet fordít.

Helyesen vitatkozik azzal a felfogással, amely a mindenoldalúságot a sokoldalúságra zsugorítja, 
de helyenként ennek a fogalomnak a használatában is érezhető valamiféle szűkösség; pl. az 
„Instrukciókat” (és „A tőké”-t) elemző fejezetben n e v e lé s e n  ő  is „három dolgot ért” (holott a 
nevelés szó Ma r x  feljegyzéseiben a termeléssel összekapcsolt oktatás szinonimája, maga a n e v e lé s , 
a személyiségfejlesztés értelmében a termelés és az oktatás egységében valósítható meg), a min
denoldalúságot pedig a közvetlen termelés szférájában képzeli el, mint „politechnikai” képességet 
és „technológiai’ képzettséget. Ezt azért említjük meg, mert szemléletünkben meglehetősen él az 
az elképzelés, amely a mindenoldalúsághoz vezető „egyetlen” útként a politechnikai, a techno
lógiai képzést jelöli meg.

Ma n a c o r d a  igen fontos megállapítása M a r x  nyomán, hogy „a munka az oktatással együtt 
h ic  e t  n u n c  a mindenoldalú ember fejlesztésének tartalmát és módszerét” alkotja. Ha a 
társadalmi gyakorlat mai totalitását a megoldás alapjának és az elemzés kiindulópontjának 
tekintjük, akkor azt kell mondanunk, hogy h ic  e t  n u n c  a mindenoldalú ember fejlesztésének tar
talmát és módszerét olyan nevelési rendszer alkotja, amelyben a tanítás-tanulás, a termelés és 
gazdálkodás, a „közügyek intézése”, és a szabad idő lehetősége együtt és egységben jelenik meg. 
A inindenoldalúság véleményünk szerint az emberi tevékenység alapvető módjaihoz való sze
mélyes viszony, az össztársadalmi gyakorlat m i n d e n  lényeges o ld a l á h o z  való személyes kötődés 
mértéke. Az emberi tevékenység valóságos lehetőségei, irányai ugyanis magában a praxisban 
mint tevékenységtotalitásban kristályosodnak és teljesednek ki.

Ezért adunk sokszorosan igazat a szerzőnek, hogy a megosztott munka, a megosztott társa
dalom, a megosztott ember világából itt maradt régi iskola, amely mindenekelőtt „a megosztott 
ember nevelésének intézményeként” fejlődött ki és erősödött meg, ma már mélyen megérett a 
változtatásra. Az iskola ugyanis „jóvátehetetlen késéssel” és csak részlegesen, nem is lényegi ele
meiben igazodik az egyetemes társadalmi igényekhez: „az új tartalom és az új eszközök a régi 
struktúrák, a régi viszonyok közé illeszkednek be.”

A marxizmus, mert megalkotta szerves világképét („a világkép totalitását”), megjelölte a 
nevelés megújhodásának irányait, lehetőségeit is. De ezeket az irányokat és lehetőségeket ismerve, 
a célhoz vezető út programját, „algoritmusát” ö n á l ló  k u t a t á s s a l  újra meg kell alkotni, ki kell 
fejteni, meg kell alapozni. Ebben segít a marxi életmű pedagógiai tartalmának feltárása, ebben 
segít M a n a c o r d a  könyve is.

A nehéz, speciális utalásokkal, visszatekintésekkel, szokatlan kifejezésekkel teletűzdelt szöveg 
fordítását B ó l y a i Imréné végezte, eredményesen.

G á s p á r  L á szló
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NAUCZANIE PROGRAMOWANE W PRAKTYCE SZKOLY 
PODSTAWOWEJ

A programozott oktatás az általános iskola gyakorlatában. Kezdeti próbálkozások 
és javaslatok. Szerkesztette Czeslaw Kupisiewicz.

Varsó, 1971. 220 o.
A világ különböző országaiban mintegy tizenöt éve folynak intenzív kutatások a programozott 

oktatással kapcsolatban. 1968 végéig négyszáznál több szakkönyv, több mint tízezer tanulmány, 
cikk és kutatási beszámoló látott napvilágot, és ezernél több a különböző tantárgyakhoz készült 
programozott tankönyvek száma. A kiadványok nagy része a Szovjet unióban]. az Egyesült 
Államokban és Angliában jelent meg.

Lengyelországban 1968-ig hat könyvet és több mint kétszáz cikket adtak ki a programozott 
oktatással kapcsolatban. Ezek a kiadványok egyrészt általános kérdésekkel foglalkoznak ( a 
programozott oktatás pszichológiai és kibernetikai alapjai, a programozás alapelvei és módszerei, 
valamint a kutatások főbb irányzatai), másrészt lengyel pedagógiai kísérletek alapján egyes 
részkérdéseket vizsgálnak meg (mint pl. a helyes válaszok megerősítésének optimális módszerei, 
stb.).

Az említett általános- és részkérdéseket tárgyaló kiadványok mellől hiányzott az a munka, 
amely széleskörűen bemutatja a programozott oktatás gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit 
egy adott iskolatípuson belül.

A „Programozott oktatás az általános iskola gyakorlatában” c. könyv ezt a hiányt igyekszik 
pótolni. A Czeslaw K u p i s i e w i c z  szerkesztésében készült tanulmánykötet szerzői a témát külön
böző szempontokból igyekeznek megvilágítani. A tanulmányokban elemzett legfontosabb kér
dések — a szerkesztő rövid bevezetője alapján — a következők:

1. az általános iskola tantervében szereplő különböző tantárgyak anyagának mely részeit 
lehetne és kellene programozni?

2. a jelenleg ismert programfajták közül melyik lenne a legalkalmasabb meghatározott álta
lános iskolai tantárgyak oktatására?

3. milyen oktatási feladatokat lehet megoldani programozott szövegek segítségével az általá
nos iskolában?

4. hogyan lehetne leghasznosabban összekapcsolni a tanulók programozott anyaggal végzett 
munkáját bizonyos kísérletek és gyakorlatok elvégzésével és a segédeszközök használatával?

5. megvan-e a reális lehetősége annak, hogy az általános iskolában a programozott és a hagyo
mányos oktatást szerves egységbe foglaljuk?

6. a programozott szöveggel végzett munka csupán az anyag emlékezetébe vésését segíti-e elő, 
vagy lehetővé teszi a tanulók számára, hogy ezt az anyagot értelemszerűen is elsajátítsák?

7. milyen eredményeket biztosít a programozott oktatás a kiváló, az átlagos és a gyenge tanu
lók munkájában?

8. a didaktikai programozás módszerei — mindenekelőtt a RULEG módszer — a hagyományos 
iskolai tankönyvek elemzésében hasznosak lehetnek-e és mely esetekben?

Lengyelországban az általános iskolák gyakorlatában a programozott oktatás még nem terjedt 
el. Hiányoznak a programok. Most folynak a kísérletek arra vonatkozóan, hogy hol lehet és hol 
érdemes bevezetni a programozott oktatást. A kezünkben levő kötet tanulmányainak írói egy
részt a programkészítés módszereit, a szakterületükre vonatkozó külföldi programokat ismertetik, 
másrészt saját kutatásaik és programjaik alapján az előbb felsorolt kérdéseket vizsgálják szak
tárgyukkal kapcsolatban.

Egy rövid ismertetés keretén belül nem vállalkozhatunk a kötet hat tanulmányának részletes 
bemutatására, csupán néhány mondatban foglaljuk össze az egyes írások témáját.

Czeslaw K u p i s i e w i c z  bevezető tanulmányában a programozott oktatást általánosan jellemzi, 
ismerteti alapelveit és az egyes programozott szövegfajtákat. A lineáris-, az elágazó-, a vegyes- 
és a blokkprogramok bemutatását szellemesen úgy oldja meg, hogy a módszerek lényegét a meg
felelő program formájában közli. A programozott tankönyvek és az oktatógépek tárgyalása után 
a szerző értékeli a programozott oktatást, és megállapítja, hogy azt nem lehet egyetemes mód
szernek tekinteni, a programozott tankönyvek és az oktatógépek nem helyettesíthetik a tanárt, 
sőt egyre inkább a hagyományos és a programozott oktatás szerves egységbe foglalásának, ezen 
együttes alkalmazásának kérdései kerülnek előtérbe.

Lengyelországban a nyelvtanoktatás programozása terén igen szerények az eredmények: még 
egyetlen anyanyelvi programozott nyelvtankönyv sem készült; az erről a témáról írt munkák 
külföldi programokra támaszkodnak, de azokat sokszor nem elég kritikusan elemzik. Michal 
J a w o r s k i  tanulmányában a programozott lengyel (anyanyelvi) nyelvtanoktatás lehetőségét 
vizsgálja az általános iskola keretén belül. Ismerteti a programkészítés alapelveit és módszereit,
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a programozott nyelvtanoktatás hatékonyságának vizsgálatával kapcsolatban végzett lengye 
kísérletek eredményeit, az egyes (külföldi) programtípusokat, majd megállapítja, hogy az utóbb 
időben a programozott oktatás és a hagyományos módszerek ötvözésére törekszenek, mivel a 
programozott tankönyv jobban elősegíti az ismeretek elsajátítását, a hagyományos tankönyv 
viszont az ismétlés és a szintézis hatékonyabb eszköze. Szerinte ezért még a programozott tan
könyvek elkészülése és elterjedése előtt hasznos lenne, ha alkalmaznák a programozott oktatás 
alapelveit a hagyományos órákon.

Antoni T u k a l s k i  az általános iskolai matematikai ok tatás programozásának kérdéseit ,,A függ
vény fogalma és a lineáris függvények” e. téma alapján mutatja be. A program hatékonyságával 
foglalkozó kísérletek eredményei alapján a cikkíró megállapítja, hogy a programozott oktatás az 
adott témában jobb eredményeket biztosított, mint a kizárólag hagyományos módszerek, mivel 
növelte a tanulók önállóságát a munkában, az összes tanulót aktivizálta, egyes tanulók számára 
lehetővé tette a lemaradások pótlását, anélkül azonban, hogy ez az egész osztály munkájának 
tempóját lassította volna, az érdeklődő tanulók számára viszont lehetővé tette, hogy több isme
retet sajátítsanak el, mint amennyit a tanterv előír. A tanulók így megtanulták a feladatmegol
dás műveleteit, és hozzászoktak az egyes műveletek elméleti megindoklásához. Egyúttal azonban 
az is kiderült a kísérletekből, hogy ezt a módszert nem lehet kizárólagosként alkalmazni, minden 
órán ki kell egészíteni az elméleti anyag rövid megbeszélésével.

Hasonló következtetésekre jut Maria W is z n ie w ic z o w a , amikor az általános iskolai földrajz
oktatás programozásának lehetőségét vizsgálja. A programozott: oktatás előnyeit tárgyalva 
szinte ugyanazokat a vonásokat sorolja fel, mint az előző tanulmány írója. A szerzőnő kutatásá
ban két témát dolgozott fel program formájában: az V. osztályos anyagból a „földrajzi fekvés”-t 
és a VI.-os anyagból a „Lengyelország térképe” c. anyagot. A programozott oktatás előnyeit 
hangsúlyozva felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatás programozásánál figyelembe kell venni: 
az adott téma milyen — más tantárgyakban szerzett — ismeretekre támaszkodik (pl. a „föld
rajzi fekvés” c. témánál matematikai fogalmak). Fontos, hogy a program mindig felölelje az 
adott kérdés egészét, és elegendő gyakorlatot tartalmazzon.

Alicja S ie m a k -T y l ik o w s k a  a IV. osztályos természetrajz tananyagából az „élettelen termé
szet” és „az ember és az egészség” c. fejezetek néhány témáját programozta. Ezekből közli a 
„légnemű testek” és „a táplálék vándorlása” c. témák programját. A programok hatékonyságá
nak vizsgálata alapján megállapítja: kétségtelenül a program mellett szól az, hogy ugyanazt az 
anyagrészt ugyanolyan eredménnyel háromszor olyan rövid idő alatt sajátították el a kísérleti 
osztály tanulói, mint a konlrollosztály tanulói.

B a rb a ra  K o s z e w s k a  a  VII. o sz tá ly o s  ta n a n y a g  „ e g y s e j tű e k ”  c. részébő l k észü lt p r o g ra m m a l  
f o ly ta to t t  k ísé r le te k  a la p já n  m e g á lla p ít ja :  b á r  k é ts é g te le n , h o g y  a p ro g ra m o z o tt  o k ta tá s n a k  so k  
e lő n y e  v a n ,  je le n le g  a  b io ló g ia o k ta tá sb a n  m ég  nem  le h e t  á l ta lá n o s s á  te n n i e z t a m ó d sz e r t ,  m e r t  
eg y e lő re  k e v é s  a  k ip ró b á l t  és b e v á l t  p ro g ra m .

Az általános iskolai tantárgyak programozott oktatására vonatkozó lengyel kutatások — mint 
ahogy azt több szerző is hangsúlyozta — csupán az első lépéseket jelentik. További kutatásokra 
van szükség. Mindenesetre pozitív' jelenség, hogy ezek a kutatások már több tantárgyra kiter
jed tek.

Mo r v a y  K á r o l y

HORVÁTH GYÖRGY: A TANANYAG ÉS A TANKÖNYV STRUKTÚRÁJA
Budapest, 1072. Tankönyvkiadó. 32S o.

H o r v á t h  György könyve éles cáfolata annak a téves nézetnek, hogy a tudományos szövegek 
általában unalmasak. Ez a könyv egyáltalán nem unalmas, sőt inkább azt lehetne mondani, hogy 
izgalmas: kérdésfeltevéseiben, metodológiájában és következtetéseiben. Pedagógiai irodalmunk 
nem gazdag tanterv- és tankönyvelméleti munkákban. H o r v á t h  György írása — illetőleg kuta
tásai — azonban nemcsak a rendkívül jelentős témaválasztásért érdemel ebsmerést, hanem az 
újszerű témaválasztásért és annak újszerű feldolgozásáért együtt. Ebhez még hozzátehetjük a mű 
szerkezetének szilárdságát és áttekinthetőségét. Ez a szerkezet szinte kínálkozik arra, hogy az 
ismertetés nyomon kövesse a szerző gondolatmenetét.

A bevezetésre szánt oldalak a „tananyag robbanás” jól ismert tényeiből indulnak ki. Az isko
láknak valahogyan ki kell lábalniok a jelenlegi válsághelyzetből. A megoldást a mai pedagógia 
két irányban keresi — állapítja meg a szerző. Az egyik irány a módszertani megújulás, a másik: 
— és a szerző azonnal emellé áll — a tananyag tartalmát (és ezzel együtt a módszereket) kívánja 
korszerűsíteni. Az első 16 oldalon szinte anticipálja végső következtetését is: az olyan sokat vita
tott pedagógiai problémák megoldása, mint például „érthetőség”, „gondolkodás fejlesztés” első
sorban a tananyag tartalmától és struktúrájától függ. így jut el a tankönyvek vizsgálatához, 
hiszen a tankönyvek hordozzák, és közvetítik a tanulók számára a tananyagot.
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Mindenekelőtt áttekinti, hogy mit nyújtott a pszichológia eddig a tananyag struktúrájának 
feltárásához. Három nagy pszichológus iskolájához kapcsolódik ez az áttekintés, akik három 
különböző aspektusból közelítették meg a tananyagstruktúra problematikáját. V i g o t s z k ij  
a tananyagstruktúrát, mint fogalmak rendszerét, P i a g e t  mint műveletek rendszerét, B r u n e r  
mint az ismeretek kódolásának rendszerét vizsgálja. E három fő irány valamelyikével összefüg
gésben tárgyalja olyan kutatók tevékenységét is, mint Z a n k o v , E l k o n y i n , G a l p e r i n , B o g o - 
j a v l e n s z k i j , M e n c s i n s z k a j a , L e o n t y e v , M i l l e r . Ha ez a három irányzatra való felosztás 
első pillanatra kissé leegyszerűsítőnek tűnik is, feltétlenül biztos alapot ad a szerző összegezésé
hez. Ennek mindjárt első pont ja határozottan szembe áll egy ma általánosan elterjedt és követett 
felfogással. H o r v á t h  G y ö r g y '  fontos tanulságként rögzíti azt a hipotézist, bogy a  t a n a n y a g b a n  
a  k i f e j t é s  m e n e te  a  s z é le s e b b , á t fo g ó b b  fo g a l m a k tó l  t a r t s o n  a  k e v é s b é  á t fo g ó k  fe lé l  (A fogalom-piramis 
felülről lefelé keskenyedik). A tankönyv gondolatmenetének megértése attól függ, hogy miként 
oldja meg az áttérést az általános kategóriákról a speciálisabbakra. A tananyag helyes felépítése 
attól függ, hogy' mennyire tükrözi a tudomány alapelveit, mennyire alkalmazza a tudomány 
kódolási rendszerét.

Ez az összegezés vezet át a tudomány' és a tantárgy' fogalmi struktúrájának tárgyalásához. 
A szerző úgy véli. hogy a tanany'ag-slruktúra problémái maguknak a tudományoknak — neve
zetesen a természettudományoknak — is problémái. Elsősorban a f i z i k a  tudomány történeti 
fejlődésével illusztrálja e tételét. A tudomány fejlődése mindig szükségessé teszi az újra struktú- 
rálást. Ennek a folytonos újra struktúrálódásnak mind e g y s z e r ű b b é ,  áttekinthetőbbé kell tennie a 
tudományt, és ez teszi lehetővé az egyre bővülő ismeretek o k ta tá s á t  is.

így  tehát H ory'Á t h  György álláspontja azokhoz a kutatókhoz áll közel, akik szerint valamely 
tantárgy felépítésének a tudomány mai (vagy ha lehet, holnapi) struktúráját kell tükröznie. 
Idézi DAvmovot, aki szerint a tananyag hagyományos felépítése szenzualista felfogást tükröz, 
tudniillik azt, hogy' az általános a konkrét ismeretek összességéből ered, jóllehet a modern tudo
mányban az új, átfogó eszmék megjelenése visszahat a tudomány' korábbi elemeire, kiinduló
pontjaira is. E z t  az összefüggést kell figyelembe venni a tantárgyak tanításának kezdetekor, a 
k i i n d u l ó  fo g a l m a k  a tantárgy felépítésének egészét meghatározzák. („A matematika oktatást a 
halmazalgebrával kezdeni annyit tesz, mint az iskolákban most meglevőtől t e l j e s e n  e l t é r ő  t a n t á r g y a t  
felépíteni” — 06. oldal.) A t u d o m á n y  és t a n t á r g y  viszonyának feltárása során értelmezi a szerző 
a sokszor hangoztatott elvet, hogy' a tantárgynak a „tudományok alapjait” kell tartalmaznia. 
Ez az elv a tudomány és a tantárgy közötti hasadáshoz vezethet, ha a „tudományok alapjai” 
nem fejlődnek a tudománnyal együtt. . .

H o r v á t h  György' köny-vének ezt a nagyon konzekvens gondolatmenetét — úgy vélem— 
alaposan össze kell vetnünk azokkal az elvekkel, amelyeket a tudomány és tantárgy viszonyáról 
általában tanítunk. A nálunk uralkodó felfogás inkább azt vallja, bogy a tudomány'ok anyagát 
p e d a g ó g i a i  c é ls z e r ű s é g  alapján kell válogatni és tantárggyá szervezni. A pedagógiai célszerűség 
alapvető jelentőségű világnézeti, gyakorlati (hasznossági) és fejlődés-lélektani szempontokat 
érvényesít, és e szempontok alapján kirekesztheti a tananyagból akár a mai tudomány egyes 
tételeit is.

Nem vagyok biztos abban, hogy a tantárgynak „a tudomány felőli” és a „pedagógiai célszerű
ség felőli” megközelítése feltétlenül kizárják egymást. Maga a szerző nem ütközteti nézeteit 
azokkal az elvekkel, amelyeket tankönyveink, kézikönyveink tartalmaznak. Ezt az ütköztetést 
majd még ezután kell elvégeznie, elvégeznünk.

Sajnos nem elemzi a könyv — bár elismeri az igény jogosságát — a mi reformtanterveinket 
sem, a tudomány és tantárgy struktúrájával kapcsolatban. A magyar tantervek és tankönyvek 
elméleti bázisa csak néhány sort kap, részletesen ismerteti viszont a PSSC, az OECD, a Nuffield- 
project és az új szovjet tantervek fizika tanterveinek alapelveit, struktúráját. A külföldi törek
vések elemzése alátámasztja a pszichológiai vizsgálódás tanulságait: világszerte törekszenek 
olyan, elvileg új felépítésű tantervek készítésére, amelyek tükrözik a tudományok új eredményeit, 
és érthetőek az átlagos tanuló számára is. E törekvéseket az jellemzi, hogy a tantárgyat — a 
fizikát — egységes egészként tárgyalják, alapjai a tudomány legáltalánosabb törvényszerűségei, 
a tananyag kifejtése az átfogóbb fogalmaktól halad a konkrétabbak felé !

Ilyen okfejtések után tér rá a szerző annak vizsgálatára: hogyan lehet formális modelleket 
alkalmazni tankönyv struktúrák összehasonlításában. Az összehasonlítást a tankönyvek a l a p 
s z ö v e g é r e  korlátozza, nem terjeszti ki a kérdésekre, gy-akorlatokra, feladatokra, illusztrációkra 
stb. E leszűkítés semmit sem von le a munka m e to d o l ó g ia i  értékéből, de csökkenti azt a lehetőséget, 
hogy a formális modellek alapján történő összehasonlításból következtetéseket vonjunk le a 
tankönyv tanulhatóságára nézve. Hiszen az összehasonlításból kimaradt tanköny'velemek külö
nösen jelentősek a tanulás szempontjából ! Ezt persze H o r v á t h  György is nagyon jól látja,több 
helyen utal is rá. (99. és 115. oldal.)

A tankönyvek alapszövegeinek összehasonlítására képzett modellek: logikai-matematikai 
modellek, amelyeket nyelvészeti terminológiával jellemez. így lesznek a tankönyvszöveg modell-
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jenek alkotó részei a f o g a l m a k , (az „ábécé”) a r e lá c ió k  a fogalmak között („morfológia’’) és a 
f o g a l m i  s t r u k t ú r a , a fogalmak és relációk összekapcsolása („szintaxis”).

Méltányolnunk kell azt a mértéktartást, ahogy H o r v á t h  György a formális modell felhasz
nálhatóságát kezeli. Első perctől fogva felhívja az olvasó figyelmét: ne becsülje túl annak lehető
ségét, ahogyan egy ilyen modell a tartalmi-minőségi oldal tükrözésére képes ! Messzemenően 
egyetérthetünk ezzel a magatartással: ,,. . . a különböző pszichológiai-pedagógiai modellek alko
tásakor nem a formalizáció valamely előre adott rendszeréből kell kiindulnunk, hanem ellenkező
leg, a v i z s g á la n d ó  o b je k tu m  tu l a  jd o n s á g a ib ó l .”  (104. oldal). A modell segítségével azonban lehetséges 
lépésről-lépésre közelebb jutni a minőségi jellemzőkhöz is.

Ezen az elvi-metodológiai alapon végzi el a szerző nyolc f i z i k a  tankönyv „dinamika” (N e w t o n  
törvényei) fejezetének összehasonlítását. (A nyolc tankönyv: 2 szovjet, 1 magyar, 1 jugoszláv, 
1 NDK, 1 csehszlovák, 1 román és 1 amerikai.)

Mindenekelőtt „durva” mennyiségi összehasonlításokat végez. Többek között megvizsgálja a 
teljes szöveg és az alapszöveg arányát. („Didaktikai feldolgozottság”) Kitűnik ebből, hogy e 
vonatkozásban a magyar tankönyv áll az élen. Az alapszöveg, 4,67-szerese a teljes szöveg, míg 
az utolsó helyen álló könyvnél ez az arány 1,13.

Ezután kerül sor a tankönyvek fogalmi-állományának elemzésére. Nem térhetünk itt ki annak 
ismertetésére, hogyan tárgyalja a szerző a fogalom extenzionális és intenzionális jellegét, miért 
veszi tekintetbe további vizsgálatainál a fogalom extenzionális jellegét.

A nyolc tankönyvben 1176 különféle fogalmat számlált össze. A fogalmak egy része tudomá
nyos fogalom (fizikai, vagy egyéb) másik része nem tudományos. ( Köznapi, technikai, sport 
stb.) H o r v á t h  György a s z ö v e g  tö m ö r s é g é n  a nem tudományos és tudományos fogalmak arányát 
érti. (E vonatkozásban megtudjuk, hogy a magyar fizika tankönyv egyike a le g k e v é s b é  tö m ö r  
tankönyveknek.) A logikai-elméleti és fizikai fogalmak arányából pedig a szöveg e l m é le t i  j e l l e g é t  
állapítja meg.

A tankönyvek fogalmi állományának statisztikai elemzése meglepő adattal zárul. Az 1176 
fogalom összesen 7932-szer fordul elő, de mindössze 10 (tíz) olyan fogalom van, amely mind a 
nyolc vizsgált könyvben szerepel. Pedig a d i n a m i k a  fejezet tartalma — azt hihetnénk — minden 
országban közel azonos. Éppen ez a meglepő csekély egybeesés jelzi a struktúraelemzés és össze
hasonlítás jogosultságát.

Ennek az ismertetésnek nincsen tere arra, hogy a könyv valamennyi fejezetére egyforma rész
letességgel térjen ki. így csak főbb vonásaiban utalhatunk a következő fejezetre, amely (a tan
könyvek fogalmi állománya után) a tankönyvszöveg r e lá c ió i t  elemzi. „Relációkon . . . azokat a 
tartalmas kapcsoló elemeket értjük, amelyek révén a fogalmak é r te lm e s  e g é sz  s z ö v e g r é s z e k k é  egye
sülnek.” (151. o.) Vizsgálja a relációkat logikai, matematikai majd pszichológiai szempontból. 
Sokoldalúan, a legfiatalabb tudományágak szempontjából tipizálja a relációkat, és ezekből ki
emeli a relációtípusok pszichológiai aspektusát. Ezután tér ki a már elemzett tankönyvszövegek 
relációira, — a fizika tankönyvekben előforduló relációk osztályozására, — közben megkísérli a 
„bonyolultság” mérését.

Fontos az a megállapítás e fejezet végén, bogy a tankönyvekben előforduló viszonyokat két 
fő csoportra oszthatjuk: vannak le ír ó  és k a p c s o l ó d ó  (korrelativ, rendező) relációk. Ez utóbbiak 
biztosítják a szöveg logikai elrendezettségét. Egy táblázatból megtudjuk, — a leíró és kapcsolódó 
viszonyok százalékos aránya alapján — hogy egy megvizsgált földrajz könyv leíró jellege lénye
gesen erősebb, mint a fizika tankönyveké. Természetesen a fizika tankönyveknek a logikai el
rendezettsége nagyobb. E tankönyvekre jellemző különbség a  t u d o m á n y r a  jellemző sajátos relá
ciókból ered . . .

Mindezek után e g y ü t t e s e n  vizsgálja a szerző a tankönyvszövegek fogalmait és relációit. Az 
így kialakított rendszer a  t a n k ö n y v  f o g a l m i  s t r u k t ú r á j a , amelyről H o r v á t h  György megállapítja, 
hogy az alakítja — a tanulás során — a m e g i s m e r é s i  s t r u k t ú r á t .  Alig hihető, hogy ennél nagyobb 
jelentőséget lehetne a tankönyvnek tulajdonítani ! A további elemzés során táblázatokban ha
sonlítja össze a fizika tankönyvek fogalmi struktúráját, — azaz fogalmait és kapcsolódásukat. 
Kiderül, hogy a tankönyvekben az egyes fogalmak belépésének s o r r e n d j e  lényegében jellem
zi anyag felépítését, ez teszi mennyiségileg mérhetővé a fogalmi struktúrák hasonlóságát. A 
fogalmak bevezetésének sorrendje az egyes tankönyvekben ugyanis korrelációszámítással össze
vethető, így válik k v a n t i t a t i v e  k i f e j e z h e t ő v é  h a s o n ló s á g u k .  Sőt lehetővé válik különböző szem
pontok szerinti összehasonlítások egyetlen táblázatba foglalása is.

Végül a szerző — gazdag irodalom áttekintés után — bemutatja a fogalmi struktúra g r a f i k u s  
á b r á z o l á s á n a k  egy lehetséges módszerét. A könyvben bemutatott ábrázolási eljárás szemlélete
sen jellemzi a fogalmak kapcsolódását, a fogalmak bevezetésének sorrendjét, és a fogalmi struk
túra néhány fontos sajátosságát. Az ábrákról j ó l  l e o lv a s h a tó , hogy az á tfo g ó b b  f o g a l m a k  a z  a n y a g  
v é g é n , v a g y  a z  a n y a g  e le jé n  kerülnek-e bevezetésre. Az előző inkább a hagyományos, az utóbbi 
inkább a modern tankönyvekre jellemző. (És ne felejtsük el: ez megismerési struktúra is !) Ezen 
ábrázolási technika alapján vezeti be a szerző a f o g a l m a k  á t la g o s  s z é le s s é g é n e k  mutatóját, amely
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kifejezi, hogy milyen mértékben függnek össze a későbbi fogalmak a már korábban bevezetőitek
kel. (A fogalmak „átfogó ereje”). Hasonló mutató a kapcsolatok sűrűsége, amely az alapvető 
fogalmak kapcsolódási számának, és az alapvető fogalmak számának hányadosa.

Amikor az olvasó a könyv utolsó lapjaihoz ér, joggal merül fel benne a kérdés: mindezek 
alapján eldönthető, hogy melyik a jó, vagy a jobb tankönyv ?! H o r v á t h  György igen mértéktartó 
választ ad e kérdésre. Feltehető, hogy a fogalmuk bevezetésének sorrendje, és az ezáltal meghatá
rozott fogalmi struktúra jelentős összefüggésben van a tananyag tartalmával. Mindamellett 
H o r v á t h  György álláspontja az, hogy teoretikusan nem lehet eldönteni melyik a legelőnyösebb 
(legtanulhatóbb) felépítése valamely tananyagnak. Ehhez feltétlenül „folyamatos, széles körű 
empirikus kísérletekre van szükség” (213. oldal.)

Nos, — teheti fel az újabb kérdést a kétkedő olvasó - akkor miért kellett a könyvben kifej
tett bonyolult analízist elgondolni és végigjárni? !

Néhány nagyon óvatosan megfogalmazott következtetés mégis adódik a különböző fogalmi 
struktúrák didaktikai-pszichológiai értékére nézve. Nyilvánvaló, hogy a fogalmak bevezetésének 
sorrendje kihat a helyes megértésre és az értelmes tanulásra. A bevezetés sorrendjétől függ „át
fogó erejük” is. Nem csodálkozunk már, hogy H o r v á t h  György egy F e y n m a n -idézet tel foglal 
állást: „Jobb kezdeni . . .  a legáltalánosabb törvényekkel és azután fordulni vissza és az egy
szerűbb feladatokra alkalmazni őket. . .” (215. oldal.)

Könyvét a szerző metodológiai jellegűnek szánta, a tankönyvek struktúrális tulajdonságait 
kívánta „megmérni”. E célját feltétlenül elérte. Ami ezen túl megy munkájában, az — a várható 
élénk helyeslésekkel és heves ellenkezésekkel együtt — egész tantervelméleti tevékenységünkre 
pezsdítőleg kell, hogy hasson.

B a k o n y i  P á l

FEKETE GYÖRGY: AZ IFJÚSÁG JÖVŐJE ÉS AZ ISKOLA
Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó. 209 o.

A szerző ifjúságunk jelenlegi és távlati tanulási és munkalehetőségeinek áttekintésével kíván 
hozzájárulni iskolarendszerünk tudományosan megalapozott továbbfejlesztéséhez. Elgondolásait, 
vagy amint mondja, „ötlettárát” elsősorban a népgazdasági tervezés, illetve a népgazdasági 
munkaerőtervezés gazdag kincsestárából meríti. így az olvasó részletes tájékoztatást kap a 
tanulmányból arra vonatkozóan, hogy milyen gazdasági-munkaerőgazdálkodási meggondolások 
szabták meg iskolarendszerünk jelenlegi struktúráját, közép- és felsőfokú intézményeink beisko
lázási arányait, valamint az egyes iskolatípusok képzési célját.

A vizsgált problémakör: a társadalmi demokratizmus és a népgazdasági hatékonyság össze
függése a képzésben és a foglalkoztatásban. A szerző a következőkben fogalmazza meg vizsgálati 
célkitűzését:

„Hogyan oldható fel a szocialista társadalomban a képzési igények és a foglalkoztatási léhelősé- 
ellentmondása, ha

—- a középfokú oktatás elterjedésével, a képességek kibontakoztatásával egyre általánosabbá 
válik a szellemi pályákra való alkalmasság,

— ugyanakkor a munkamegosztás elválasztja a szellemi és fizikai munkát, és a többség ré
szére, bár alkalmas a szellemi munkára, csak fizikai munka biztosítható?

A munkamegosztás determinizmusa távlatilag a hatékony foglalkoztatás következetesebb érvé
nyesítésével párosul . . . hiszen ellenkező esetben a termelékenységért folyó világversenyben 
könyörtelenül lemaradunk. Ebből következően az adott feladathoz és technikai feltételekhez a 
szakértelem minimumát kell felhasználnunk, és csak igen hosszú távlatban kerülhet sor arra, 
hogy a szakértelem színvonalához keressük meg a feladatot és a technikai feltételeket.

A nyílt társadalom eszménye mindehhez az egyenlő esélyek követelményét párosítja. A fel- 
emelkedés fokmérője minden iskolázottsági fokon és minden munkaerőcsoport számára:

— széles rétegek elhelyezkedési lehetősége tanulás és munkán keresztüli szelekció révén a 
közvetlenül felette álló csoportban,

— és emellett kisebb csoportok eljutása a munkaköri hierarchia legmagasabb posztjaira is, 
iskolázottság révén megvalósuló előrelépéssel.” (6—7. o.)

A magunk részéről népünk — és benne ifjúságunk — szocialista jövőjét, társadalmi-gazdasági 
és kulturális felemelkedését nem egyszerűen a „munkaköri hierarchia” ranglétráján való feljebb- 
jutásban látjuk, hanem a valóságos emberi emancipációban, a „nyílt társadalom”, vagyis a 
szocialista demokratizmus sem valamilyen „eszmény” számunkra, hanem szocialista átalakulá
sunk valóságos tendenciája. Végül a társadalom és iskola valóságos összefüggése is sokrétűbb és 
áttételesebb, hogysem a társadalmi demokratizmus fenti módon értelmezett követelményéből, 
valamint a munkaerő jelenlegi és távlati foglalkoztatási, illetve szakmastruktúrájából direkt
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következtetéseket lehetne levonni az iskolai nevelés és képzés céljára, tartalmára és szerkezetére 
vonatkozóan.

A termelékenységért, főleg pedig a termelő, alkotó emberért folyó világversenyben hatalmi 
pozícióban sem rendelhetjük alá az embert a magateremtette eszközöknek és viszonyoknak, 
különösen a régi, az emberi is megosztó munkamegosztás determinizmusának. A szerző ugyanis 
azzal kérdőjelezi meg a fejlett tőkés országok kommunista pártjainak törekvését, és programját 
„a serdülőkorúak kettős iskolarendszerének felszámolására, és az egységes iskola létrehozására,” 
hogy „Az adott helyzetben e programok indokoltan helyezik az iskolarendszer demokratizmusá
nak követelményét a munkásokra hátrányos tehetségkiválasztás szempontjai elé. Hatalmi pozí
cióban, amikor az oktatás és munkaerő-politika terén széles körű intézkedéseket lehet hozni, 
esetleg más lenne a kérdés.” (30—31. o.)

Az ifjúság kommunista nevelésének marxi—lenini programját megvalósító egységes szocialista 
iskola követelménye nem taktikai okokból, és nem időlegesen került be a kommunista pártok 
programjába, hanem mert más úton nem biztosítható a gyermekek — minden gyermek és fiatal — 
személyiségében rejlő lehetőségek maximális kifejlődése, nem szüntethető meg hatalmi pozíció
ban sem a mindenoldudáság és a specializáció, az egység és differenciáció antagonizmusa. Ha pedig 
egységes, nyitott, szocialista értelemben demokratikus iskola (iskolarendszer) megteremtése 
nélkül kíséreljük meg a differenciált oktatást, a tehetséggondozást és kiválasztást, az — saját 
eddigi tapasztalataink szerint is — nem csökkenti, hanem növeli a munkás- és parasztgyermekek 
átmeneti társadalmunkban még meglevő nevelődési-művelődési hátrányát.

A kettős iskolarendszer ugyanis újratermeli „a régi munkamegosztást,” ezért korszerűsített 
formájában sem csökkenti, hanem konzerválja a város és falu, a szellemi és fizikai munka közötti 
lényeges különbséget, sőt ellentétet, nem készíti elő gyermekeinket, fiataljainkat az értelmes 
munliaelosztásra és munkaegijesílésre, nem segíti elő a szocialista termelőerők és termelési viszonyok 
társadalmunkban szükséges és lehetséges mértékű, fejlődését. Fokozatos felszámolása a szocialista 
társadalmi és emberi fejlődés objektív szükségleteit és tendenciáit pedagógiai szintézisbe hozó, 
forradalmi harcunk és építőmunkánk objektív pedagógiáját megismétlő egységes iskolarendszer 
kiépítése útján is tehát elsőrendű politikai, népgazdasági, társadalmi és pedagógiai érdek.

Ha a munkamegosztás determinizmusát, a kettős iskolarendszer fenntartását illetően nem is 
tudjuk magunkévá tenni a szerző álláspontját, azzal messzemenően egyetértünk, hogy a szocia
lista értelemben hatékony iskolarendszer tervezésének, szervezésének és irányításának alapvető 
előfeltétele az össztársadalmi termelés, azon belül az anyagi termelés, a szocialista nagyüzemi 
termelés és gazdálkodás folyamatainak, mennyiségi és minőségi szakemberszükségletének, mun
kahelyi és szakmai struktúrájának sokoldalú tudományos elemzése. Az ifjúságra váró munkaterü
letek. munkaköri feladatok rendszerét, követelményszintjét is szükséges az eddiginél részleteseb
ben és pontosabban tisztázni. Ebből a szempontból figyelemre méltónak tartjuk F e k e t e  György 
nemzetközi adatokkal is alátámasztott elemzéseit a szakemberek foglalkoztatására, a szaktudás 
hasznosítására vonatkozóan. Ugyancsak figyelmet érdemel a tanulmány III. fejezete, amelyben 
a szerző a komplex gépesítés és automatizálás hatását vizsgálja a munkamegosztásra, illetve az 
ipari, a mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási munkára, a munkaköri feladatok változá
sára.

Az elemzésből sokszor már menetközben levont, majd a tanulmány végén külön is összefog
lalt következtetéseit azonban már bizonyos fenntartással kell fogadnunk. Nemcsak a korábban 
már említett szemléletbeli és metodológiai nézetkülönbségek miatt, hanem azért is, mert — mint 
azt a szerző maga is hangsúlyozza — a következtetések alapjául szolgáló munkaerő-előirányzatok 
is felülvizsgálatra szorulnak:

„Az előbbiek során a munkaerőállomány 1908— 1980 közötti minőségi összetételének csupán 
néhány jellegzetességét igyekeztünk — nagy vonásokban — bemutatni. Ezzel kapcsolatban arra 
szeretnénk utalni, hogy az ismertetett előirányzatok — az eddigi tervezési tapasztalat messze
menő hasznosításával — számos vonatkozásban felülvizsgálatot igényelnek. A megindult távlati 
tervezés keretében a következő években az újabb termelési-műszaki fejlesztési koncepció alapján 
a teljes szakmunkaerő-szükségleti terv újbóli kidolgozására is sor kerül.” (189. o.)

Ugyanezen idő alatt — a KB oktatáspolitikai határozata értelmében — hozzá kell fogni egy
részt a nevelő-oktató munka hatékonyságának a jelenlegi szervezeti keretek között lehetséges és 
szükséges fokozásához, másrészt a távlati fejlesztés tudományos megalapozásához. Ez lehetőséget 
ad a tervezés eddigi egyoldalúságainak leküzdésére; arra, hogy a társadalmi tervezés minden 
szférájában, a népgazdasági tervezésben éppenúgy, mint a tudománytervezésben, vagy a nevelés, 
az embertermelés tervezésében — a szerző intencióinak megfelelően — „a munka és méginkább 
a munkás” kerüljön a középpontba. A munka természetesen nem mint egyszerű vagy bonyolult 
munkafolyamat, hanem mint szocialista termelés és gazdálkodás, az ember pedig nem csupán 
„munkaerő”, hanem mint a munka, a megismerés és az érintkezés szubjektuma, a társadalom első 
és legfontosabb termelőereje.

Sz é k e l y  E n d r é n é
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PSZICH0FIZI0LÓG1A
A válogatást készítette és a bevezető tanulmányt írta Adám György. 

Budapest, 1972. Gondolat Könyvkiadó. 375 o.

A válogatott cikkgyűjtemények divatját éli az emberiség ma világszerte. A „readers-book”-ok, 
e sajátos újtípusú chrestomatliiák, rendszerint egy-egy témakör (ritkábban: egy tudományág) 
keresztmetszeti képét igyekeznek adni. A jobb válogatások esetén a téma, vagy kutatási ágazat 
történeti fejlődéséről, kibontakozásáról is képet nyerhet az olvasó. Ezen utóbbi célkitűzés jegyé
ben készült a fenti kötet is.

A pszichofiziológia (vagy másik, a nemzetközi irodalomban gyakran használt nevén: a fizio
lógiai pszichológia) azonban sokkal gazdagabb interdiszciplináris 1 kutatási terület annál, hogy 
egy 23 és fél íves válogatásba beleférjen mindaz, ami akár jelzésképpen is jellemző a kutatások 
történetére, módszereire. A válogató és a kitűnő előszó írója, A d á m  György professzor, a  neves 
neurofiziológus, praktikus önmérsékletet tanúsított, amikor a kiterjedt (és határaiban ma még 
pontosan meg sem határozható) diszciplínának csupán három tartományát (és nem az összes 
területét !) világította meg néhány kimagasló, vagy jellemző tanulmány segítségével.

A három választott tudományíejezet: a tanulás és emlékezet; a motiváció; a tudat — a leg
izgalmasabbak közé tartozik a pszichofiziológiában. A címszavak azonban ne tévesszék meg az 
olvasót ! Nem közvetlenül a pedagógiával azonosítható területekről kap híradást, hanem peda
gógia-előtti (prae-pedagogikus) alaptudományi ismeretek özönével találkozik a válogatásban.

Az első nagy témakör — a tanulás és emlékezet — három fejezetet is követelt magának, amelye
ket „a klasszikus tanulás”, „operáns tanulás” és „mai memória hipotézisek” címszavak alatt 
foglalt össze a szerkesztő.

A klasszikus tanulás területét a feltételes reflexek kialakulásával, az agykérgi szabályozás 
lényegével és jelentőségével, a feltételes reflexek biológiájával foglalkozó tanulmányok segítsé
gével pásztázza be a könyv. A válogatásba került P a vlov  és B ik o v  egy-egy összefoglaló munkája; 
a bennük ismertetett tények és az ezekre épülő elmélet ma már csaknem az egész világ közép
iskolai biológiai tankönyveinek standard tartalmi építőeleme.

A szovjet neurofiziológiai iskola ezen klasszikus értékei nélkül jóval kevesebbet tudnánk az 
elsődleges, elemi tanulási, elsajátítási, szoktatási folyamatokról, amelyek az ember egész életét — 
de mindenekelőtt életének első három évét — oly döntően befolyásolják.

A f e je z e tb e n  s z e r e p lő  t o v á b b i  t a n u lm á n y  (A n o c h in  m ű v e )  e z e k e n  tú lm e n ő e n  a  f i lo z ó f ia  id ő 
s z e r ű ,  m é g  v i t a t o t t  k é r d é s e i h e z  is  a r g u m e n tá c ió t  v a g y  h i p o t e t i k u s  a n y a g o t  s z o lg á l t a t  „A v i lá g  
i d ő i  s z e rk e z e te ”  c ím ű  a l f e j e z e t é b e n  é s íg y  a  s z a k m a in  t ú l i ,  á l t a l á n o s a b b  é rv é n y ű  m e g is m e r é s  v i l á 
g á n a k  b ő v í té s é t  is  e lő s e g í t i .

A hogy a „k lasszikus t a n u lá s ”  tém á t végül is egy  n é v v e l, PAVLOVÉval, lehe tne  fém jelezn i, 
ú g y  az „operáns ta n u lá s ” -é t  is egyetlenegy m ás ik k a l: S k in n e r  tevékenységével. SKINNERt 
n á lu n k  a szakem berek k ö rén  tú l  nem  ismerik olyan jó l, m in t  I 'a vLO V ot. bár az á lla ti v iselkedés 
elem zésére éppolyan egy szerű  m ódszert ta lá lt, m in t a h íres  sz o v je t tudós. E két nagy ku t a tó  erőssége 
a m ódszerek és eszközök h a sz n á la tá b a n  m u ta to tt  szellem esség , a bonyolult biológiai fo ly am ato k  
v iszony lag  könnyen re g is z trá lh a tó  (ugyanakkor nem  szim plifiká ló  !) kísérleti m egközelítése . E 
tu d ó so k  időben is közel é rik  e l a lap v ető  eredm ényeiket. P a vlov  1927-ben írja  le tü z e te se n  a fel
té te le s  reflexeket, Sk in n e r  a z  1930-as évek elején a la k í tja  k i az á lla ti m ag a tartás k ísé rle ti e lem 
zésének  újszerű fe lté te le it. A sk in n eri vizsgálatok — a k á r  a p av lo v i iskola — így vag y  ú g y , h a to l t  
a filozófiára is. Főleg a te leo ló g ik u s szemlélet és a h e h av io riz m u s korábbi felfogása v á lto z o tt  az 
o p erán s viselkedés pszichofizio lóg ia i kísérletei ny o m án .

A könyv orvos, biológus és pszichológus olvasóinak azonban az igazi olvasmány-öröm a „Mai 
memória hipotézisek” fejezetben közölt három tanulmány lesz (K ono bski, P ribram  és I I y d é n  
dolgozatai az 1960-as évek elejéről, tehát egy nem is olyan „mai” korszakról, valamint a ..Moti
vációkutatás” fejezet élén álló remek tankönyvi részlet: Eliot Stellar  ma már klasszikus, de 
nagyon is élő szövege.

A motivációkutatást, a könyv második nagy témakörét, még két másik reprezentatív tanulmány 
is kiegészíti. Ezek közül az egyik, McLean-ó, már a szakemberektől is alapos előtájékozottságot 
kíván. Olds úttörő kísérleteit egy viszonylag rövid dolgozat-fragmentum képviseli.

Az „Emberi tudat és tudattalan” című fejezetben ismét jól ismert szerzői névvel találkozunk: 
FREUDdal. ő  nyilván a  kontraszt kedvéért került be a  könyvbe.) F reud  és P avlov  nevéhez 
ma is nemcsak tudományos eredményeket és álláspontokat asszociál az olvasó, hanem a közel
múlt szakmai ideológiai polémiáit is, amelyek jószerint ma sem csillapodtak el.) A fejezet tulaj
donképpeni „hősei” azonban J o u v et  és Lu r ija , akik a neuropszichológia egész más ú t ja i t  járták 
végig a tudat és tudattalan tartományában, mint annak idején Freud követett.
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Ez a psziehofiziológia-válogatás nem könnyű olvasmány. A benne használt tudományos ter
minus technicusok egy része ismert ugyan az érdeklődő (zömmel: szakember érdeklődő) olvasó 
előtt, egy másik részét viszont olvasás közben kell elsajátítania.

Épp e tulajdonsága folytán tölti be jól szerepét a válogatás és ezért helyes, hogy a pszieho- 
fiziológia sok más fejezete — például a személyiségvizsgálatok neuropszichológiája, a teljes per- 
cepeiós problémakör, az emóciós problematika, az intelligencia pszichofiziológiája, stb. — nem 
került be a kötetbe és nem nyomta agyon az egyébként is súlyos mondanivalókat hordozó válo
gatást. Néhány szerzőtől szívesen olvastunk volna a választott fejezetekben tanulmányokat 
(pl. Th o r n d ik e , Sh e r r in g t o n , De e s e , Mill er  és C. T. Morgan  tói, és bár munkásságuk peri
férikus is a válogatás szempontjából, Or b el i és Se l y e  is szerepelhetett volna a kötetben.) De az 
önmérséklet nemcsak a válogatóra — az olvasóra is kötelező; különösen, ha maga is ismeri a 
válogatásokkal együttjáró szükségszerű (terjedelmi, külföldi szerzői honoráriumokkal összefüggő) 
kompromisszumok világát.

Ami feltétlenül szükséges volna (evés közben jön meg az étvágy !) — a pszichofiziológia itt e 
könyvben nem szereplő fejezeteiből készítendő további válogatás és egy „applied basic book” e 
tudományág erősen a pedagógiai területre vonatkozó megállapításairól. Ezen utóbbi már kifeje
zetten a szakpedagógusok számára készülhetne ! Talán nem elérhetetlen egyik kívánság sem tudo
mányos könyvkiadásunk fellendülésének ezen szerencsés időszakában.

Vörös  L ászló

KOKAS KLÁRA: KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ZENEI NEVELÉSSEL
Budapest, 1972. Zeneműkiadó Vállalat. 116. o.

Az ISME (Nemzetközi Zenepedagógiai Társaság) 1964-ben hazánkban tartotta meg ülését. 
Akkor kezdett a világ felfigyelni a magyar zenei nevelés eredményeire. Ott hangzott el K okas 
Klára érdekes hozzászólása, amelyben 1963-ban végzett, első szombathelyi felméréseiről számolt 
be. K odály  Zoltán aznap este a rádióban erről mint a konferencia legérdekesebb mozzanatáról 
nyilatkozott. Különös jelentőséget tulajdonított annak, hogy a gyakorlatban akkor már jól 
bevált énektanítási módszer általános nevelő hatását tudományos vizsgálódások is bizonyítsák.

Az azóta eltelt időszakban a kutatók többféle oldaláról közelítették meg a témát; általános 
zenepszichológiái, társadalomtudományi szempontból tanulmányozták a zene hatását, a zenei
leg kiműveltebb egyén sajátos vonásait, általános műveltségét, beilleszkedését a társadalomba. 
K okas Klára könyvében mint énektanár-pszichológus arra keres választ, hogyan bat a zenei 
nevelés a gyermek egyéb képességeinek fejlődésére? Három—hétéves gyermekeket figyelt meg 
és hasonlított össze abból a szempontból, kimutatható-e vajon valamilyen különbség a heti két 
énekórával és a mindennapos énektanítással fejlesztett gyerekek személyiségvonásai között? 
Az egy területre irányított kérdés és az adott életkori határok módot adnak arra, bogy a vizs
gálat során kapott adatokat sokoldalúan dolgozza fel.

A szerző a könyv első részében a külföldi és a hazai szakirodalom alapján általános elveket 
taglal. Ennek az a különös értéke, hogy a zenepedagógia és a pszichológia együttes szemszögéből 
világosan fogalmazza meg a gondolatokat. Elsőként veti fel a transzfer fogalmának és a transzfer- 
hatás okainak problémáját a zenei neveléssel kapcsolatban. A kodályi útmutatások lényeges 
vonásait emeli ki , és beilleszti azokat a pszichológiai gondolkodásrendszerbe.

A ,,Koncepció, cél és eszközrendszer” című fejezetben a gyermek fejlődését a születéstől az ifjú
korig a zenei nevelés egységes ívében mutatja be. Az énektanítás gyakorlatának keretében át
tekinti az óvodás és kisiskoláskor zenei és általános személyiségvonásainak fejlődését. Vállalkozik 
arra a nehéz feladatra, hogy a magyar zenei nevelés módszereinek pszichológiai alapelveit meg
fogalmazza. Néhány érdekes témát csak röviden érint, például a más nevelési területekkel — az 
ábrázolással és a matematikával — keresett kapcsolat problematikáját, pedig szívesen olvastunk 
volna erről a komplex hatásról bővebb és átfogóbb összefoglalást. A gyakorlat - kiinduláséi 
ismeretszerzésnek a modern nevelés minden szakterületén nagy a jelentősége; a problémameg
oldás, a felfedezés, az ismeretlennel való ismerkedés öröme oktatási és emberformálási szempont
ból egyaránt fontos.

A szerző a tanulmány második felében az 1H63— 1969 között folytatott érdekes vizsgálatairól 
számol be. Felméréseit két vidéki, egy fővárosi óvodában, három nevelőotthon óvodás és első 
osztályos csoportjaiban, három vidéki és három pesti iskola énekes és kontroll osztályaiban vé
gezte. A kutatás anlropometriai mérésekkel indult, majd különféle mozgásvizsgálatokra került 
sor. A szerző kísérleteit a megfigyelőképesség fejlődésére is kiterjesztette: kicsiknél ritmus- 
hangszín,- forma-, kép-megfigyelési gyakorlatokkal, iskolásoknál pedig számtan és helyesírási
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feladatokkal. E vizsgálatok során kitűnő antropológus, testnevelő és pszichológus szakemberekkel 
dolgozott együtt.

K okas Klára nehéz és hiánytpótló munkára vállalkozott. Kísérleteinek témája új, a meglevő 
tesztrendszereket csak részben vehette alapul, magának kellett kidolgoznia a célnak megfelelő 
metodikát. Nemcsak a vizsgáló eljárások, a mérési módszerek, hanem a jelölési mód kialakítása 
is újszerű feladatot jelentett számára.

Az egyes vizsgálatok lebonyolítási és értékelési módja igen változatos: találkozunk a hibapont 
egy főre eső átlagának kiszámításával, a pontozás százalékos meghatározásával, grafikonos és osz
lopdiagrammal történő ábrázolással, az elérhető maximális pontszámhoz viszonyított százalékos 
jelöléssel és matematikai statisztikai számításokkal is. A szerző vizsgálatait nehéz körülmények 
között, az adott lehetőségekhez alkalmazkodva, az intézmények vezetőinek érdeklődése és támo
gatása alapján folytatta. Az önként vállalt kutatómunkába hallatlan energiát fektetett, a nehéz
ségeken lelkesedése segítette át. A felmérések mennyiségi bizonyító erejét és a hosszúlejáratú 
ellenőrzés lehetőségét számtalan rajta kívül álló ok korlátozta, például a nevelőotthonok változó 
gyerekanyag a (3 év alatt a létszám 40%-a cserélődött ki) vagy a különböző pedagógusok eltérő 
egyéni nevelőhatása.

Az összefoglalóban a szerző szerényen megjegyzi, hogy a vizsgált csoportok kis száma nem 
nyújthat elegendő alapot az eredmények általánosítására. Ez tény, mégis, a mérési adatokat 
elemezve úgy találjuk, hogy a bemutatott összehasonlítások egy régi tudományág — a zene
pszichológia — új szemléletű vizsgálódásainak kezdetét jelentik. A könyv egyaránt hasznos tanul
mány óvónőknek, tanítóknak, énektanároknak, gondolatébresztő a tudományos kutatók, az 
oktatás- és neveléselmélet szakemberei számára.

F o r r a i K a t a l in

M. L. KELLMER PRINGLE: DEPRIVATION AND EDUCATION

Megfosztottság és nevelés 
London, 1971. Longman Group Limited. 324 o.

A szerkesztő, M. L. K e l l m e r  P r i n g l e , a londoni National Bureau for Cooperation in Child 
Care igazgatója ebben a tanulmánykötetben saját kutatásait és mások, korábban már egyéb 
tudományos közleményekben megjelent cikkeit gyűjtötte össze.

A megfosztottság fogalmát három vonatkozásban használja a szerző:
a) ha az a gyermek, aki nevelőintézetben él, hosszabb vagy rövidebb ideig megfosztott a 

normális családi élettől;
b) ha a gyermeket szülei — főleg az anyja — nem szeretik, visszautasítják, el kell viselnie az 

érzelmi megfosztottságot;
c) ha a gyermek olyan családban nő fel , amely kulturálisan rendkívül elmaradott, környezeti 

hatásoktól lesz hátrányos helyzetű.
A könyv két részre tagolható, s e két részen belül több olfejezethen tárgyalja a megfosztottság 

következtében valamilyen módon elmaradott gyermekekkel végzett vizsgálatokat, eredményeket.
Az első fejezetben a szerkesztő a könyv céljait és rendszerét írja le.
Az első rész (2—7. fejezet) olyan összefüggő tanulmányokból áll, melyek főként nevelőintéze

tekben élő gyermekek fejlődésével kapcsolatosak. Páldául átfogó vizsgálatokat végeztek 8, 11 és 14 
éves, nevelőintézetekben élő gyermekek fejlődésére és teljesítményére vonatkozóan és — ahol 
lehetséges volt — összehasonlították ezeket a családi környezetben élő gyermekek képességeivel 
és eredményeivel (2—3. fejezet). Jelentős elmaradottságot tapasztaltak mindhárom korosztály
ban, fiúknál és lányoknál egyaránt a nyelvi fejlődés terén.

A kapcsolatot a nyelvi fejlődés és érzelmi rendezetlenség között két csoporton keresztül inten
zíven tanulmányozták. Mindkét csoportban olyan gyerekek voltak, akik korán elszakadtak any
juktól és életük nagy részét nevelőintézetekben töltötték. Az egyik csoportba tartozó gyerekek
nek azonban lehetőségük volt valamely, nem vérrokon felnőttel érzelmi kapcsolat kialakítására. 
A kísérlet eredménye szerint egy stabil, hosszabb ideig tartó emocionális kontaktus valamely 
külső, nem családbeli felnőttel csökkenti a gyermek rendezetlenségre való fogékonyságát, érzé
kenységét (4. fejezet).

É megállapítás alátámasztására egy másik vizsgálatot is elvégeztek. Egy nagy gyermekott
honban megkérdezték azokat a nevelőket, akik egy-egy 10— 14 fős csoportért voltak felelősek, 
hogy különítsék el a stabilabb és könnyen kezelhető gyermekeket a legproblematikusabbaktól. 
Részletes információkat kértek arra vonatkozóan is, hogy milyen gyakori és rendszeres kapcso-
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tataik vannak a gyermekeknek az otthonon kívüli felnőttekkel. A vártnak megfelelően statisztikai
lag is jelentős a kapcsolat a gyennek érzelmi stabilitásti és valamely felnőttel való rendszeres kon
taktus között (5. fejezet).

Tekintettel arra, hogy a nevelőotthonokban élő gyerekek igen magas hányada tanulmányi 
téren is elmaradott, felmerült az a gondolat, hogy a kiegészítő, hiányokat pótló oktatás ezen vál
toztathat. Megvizsgálták az ilyen jellegű oktatás hatékonyságát és értékelték két év munkájának 
eredményeit (6. fejezet).

A befejező kutatás azzal volt kapcsolatos, hogy milyen hatásai vannak a korai megfosztott- 
ságnak az iskoláskor előtti gyermekek beszédfejlődésére. (7. fejezet). Mennyiségileg és minőségileg 
is jelentős különbséget tapasztaltak a rendezett körülmények között élő és a megfosztott gyer
mekek beszédfejlődését összehasonlítva.

A könyv második részében olyan tanulmányok olvashatók, amelyek más szituációkban vizs
gálták a megfosztottság különféle megnyilvánulásait és hatásait.

A 8. fejezet azt fejtegeti, hogy a tanulásban is gátló tényező az érzelmi megfosztottság, hiszen 
a gyermek csak attól fogad el mindent fenntartás nélkül, akihez erős pozitív érzelmekkel kötődik. 
Az egészséges versenyszellem is fontos lendítőerő.

Vizsgálták a gyermekek beszédfejlődési folyamatát is és lényeges különbséget tapasztaltak a 
jó családi körülmények között élő és intézeti gyerekek között. A különbségeket három szem
pontból elemezték: 1. egyéni beszéd, amelyet nem címeztek senkihez; 2. a társalgás fejlettségi 
szintje; 3. fantázia és humor.

Az intézeti gyerekek átlag 6—9 hónappal elmaradtak a normális körülmények között nevel
kedő gyerekektől (10. fejezet).

Minden gyermeknek szüksége van arra, hogy bizonyos pszichikai szükségletei (biztonságérzet; 
szeretet adása és kapása; elismerés és önbecsülés; függetlenség- és felelősségérzés) ki legyenek 
elégítve. Ezek a szükségletek szorosan összekapcsolódnak és az érzelmi stabilitás mértéke, vala
mint az intellektuális fejlődés attól függ, hogy ezek a szükségletek kezdettől fogva kielégítettek-e? 
Azok a gyerekek, akiknél ez nem történt meg, nehezebben nevelhetők (13. fejezet).

A 15. fejezet a család megváltozott funkcióinak és szerkezetének pszichológiai vonatkozásait 
tárgyalja. A megváltozott társadalmi élet maga után vonja a változást a család struktúrájában 
és funkcióiban is. De bármennyire is megváltoztak a társadalmi körülmények, a gyermeknevelés
ben a legfontosabb szerepe ma is a hagyományos családi életnek van s a változások ellenére (tömeges 
női munkavállalás, válások számának növekedése stb.) is a család alapvető funkciója ugyanaz 
maradt.

A 16. fejezet leírja, bogy a legfontosabb feladatok egyike a gyermek életét zavaró körülmények 
hatásának megakadályozása, ezen belül is főleg az érzelmi megfosztottságot kell megszüntetni. 
Bár az érzelmi stabilitás örökölhető, a gondos nevelésnek, a környezeti hatásoknak döntő szerepük 
van a személyiség fejlődésében s a nevelőnek mindent el kell követ nie annak érdekében, hogy a 
gyerek fejlődése zavartalan legyen.

Végül a 17. fejezet tartalmazza összefoglalva a legfőbb gyakorlati tapasztalatokat és javasla
tokat, melyek felhasználhatók a gondos gyermeknevelésben. Eszerint

a) a nyelvi és később a tanulmányi fejlődésben mutatkozó nehézségek elkerülésének, megelő
zésének legmegfelelőbb időszaka az iskoláskor előtti évek ideje,

b) a kisebb létszámú osztályoknak és a kiegészítő, hiányokat pótló oktatásnak is szerepe van 
az érzelmi és oktatási téren megfosztott gyermek nevelésében,

c) mind az elmaradott, mind a normális körülmények között élő gyermekek esetében jelentős 
az érzelmi élet hatása a tanulásra,

d) mindegyik típusú nevelőotthonban nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy a gyermekek 
sokat olvassanak, beszélgessenek, fejlődjék kifejezőkészségük,

e) minden gyermeknek szüksége van arra, hogy stabil érzelmi kapcsolatot alakíthasson ki 
valamely felnőttel.

Míg az első részben elméleti kutatásokat, vizsgálati módszereket ismertünk meg, a második 
rész fejezeteiben az elméleten alapuló, gyakorlatban megvalósult tapasztalati adatokat, értékes 
útmutatásokat kapunk. E néhány fejezet külön érdekessége a sok részletes esettanulmány, amelye
ken keresztül a korábban tanulmányozott elvi megállapításokat, azok felhasználhatóságát és 
értékét a hétköznapi, gyakorlati életben ismerjük meg.

Bár ebben a tanulmánykötetben speciálisan az angol helyzetről, az angliai gyermeknevelés és 
oktatás problémáiról esik szó, az itt tárgyalt kutatási módszerek, a vizsgálatok eredményei és fel
fedezései, pszichológiai és pedagógiai tanulságai nem csupán Angliára, hanem más országra is 
vonatkozhatnak, s a kutatásokhoz jelentős gyakorlati útmutatást adnak.

E rdő  Mária
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HEINRICH ROTH: PÄDAGOGISCE ANTHROPOLOGIE
Band I . Bildsamkeit und Bestimmung. Band II . Entwicklung und Erziehung. 
Pedagógiai antropológia. I . kötet. Képezhetőség és rendeltetés. II. kötet. Fejlődés és

nevelés.
Hannover, 1966. Hermann Schroedel Verlag. 504 és 656 o.

Azzal a megjegyzéssel kezdi a könyv előszavát a szerző, liogy eredetileg pedagógiai pszicho
lógiát akart írni, a megszületett mű viszont „Pedagógiai antropológia” címen látott napvilágot. 
Ez a változás azonban nem a divat hatására, hanem a jelentkező igények kielégítése céljából kö
vetkezett be. Kimutatható ugyanis, hogy valamennyi pedagógiai rendszer vagy rendszer-tervezet 
egyúttal pedagógiai antropológiát is tartalmaz, vagy legalábbis ilyen irányú törekvés fedezhető 
fel benne.

A szerző pedagógiai antropológián az általános pedagógiához tartozó, de külön is kiemelhető 
összefüggést ért, amelyet művében pedagógiai személyiség- és cselekvéstanként fejt ki. Ennek témái 
és problémái idővel önmagáktól két, egymás mellé rendelt témakört felölelő könyvbe rendeződtek, 
amelyek közül az I. kötet a Képezhetőség és rendeltetés, a II. kötet pedig a Fejlődés és nevelés al
címet viseli. Az antropológia számára emellett megmarad egy általános vonatkozási pont: az 
emberi érést és nagykorúságot mint a nevelés esélyét és feladatát érthetővé, megfoghatóvá tenni. 
A pedagógiai antropológia tárgya ugyanis az ember, ahogyan a nevelési ráhatások következtében 
megtalálja önmagát és nagykorúvá válik.

Az I. kötet 1. rész I. fejezetében fejti ki a szerző a feladatokat és kutatási területet; ebben a 
fejezetben határolja el a pedagógiai antropológiát a pszichológiától és szociológiától és határozza 
meg mint az emberről szóló tudományok pedagógiai nézőpontú önálló pedagógiai integrációs kísér
letét.

A 2. rész II. fejezetében a szerző felvázolja a könyv egész tematikáját s részletesen indokolja 
az ember nevelésre való rászorultságát. A 2. rész III. fejezetben megkísérli, hogy a biológia, a 
magatartáskutatás, a pszichológia, a kultúrantropológia stb. kutatási eredményeihez viszonyítva 
a tudományosan alátámasztott nevelési gyakorlat számára szabad tevékenységi területet 
jelöljön ki.

A 3. r é s z  (IV., V. és VI. f e j e z e t )  a z  e m b e r  r e n d e l t e t é s é t  t á r g y a l j a .  í g y  a  IV. f e j e z e tb e n  f e lv á 
z o l j a  a  s z e rz ő ,  h o g y  m i ly e n  t ö r e k v é s e k ,  fe lis m e ré s e k  é s  e s z m é k  f o g la lk o z t a t t á k  a  p e d a g ó g u s o k a t  
H E R B A K T tó l ScHLEiERM ACHEKen é s  H uM B O LD Ton k e r e s z tü l  PESTA LO Zziig és  L iT T ig  a z  e m b e r  
r e n d e l t e t é s é r e  v o n a tk o z ó a n .  Az V. f e j e z e tb e n  ig y e k s z ik  a  s z e rz ő  ö s s z e fo g la ln i  v a la m e n n y i  k r i t i k á t ,  
a m e l y e k e t  a  k é p z é s i  id e á lo k  é s  n e v e l é s i  c é lo k  m e g h a t á r o z á s á r a  i r á n y u ló  k í s é r le te k  t e k i n t e t é b e n  
g y a k o r o l t a k ,  m in d  a  n e v e l é s tu d o m á n y o n  b e lü l ,  m in d  a z o n  k ív ü l :  a  t e o ló g iá b a n ,  a  p s z ic h o a n a l íz i s 
b e n ,  a z  id e o ló g ia i  k r i t i k á b a n  é s  a  k u l tú r a n t r o p o l ó g i á b a n .  A VI. f e je z e tb e n  m e g k ís é r l i  a  s z e rz ő  a  
p e d a g ó g i a i  s z e m é ly is é g -  é s  c s e l e k v é s t a n  k i f e j t é s é t ,  a m e ly n e k  a l a p j á n  m e g á l l a p í th a t ó ,  h o g y  m i t  
n y ú j t h a t n a k  a z  e m b e r  s z á m á r a  a z  o ly a n  jo g o s a n  d ö n tő  j e l e n tő s é g ű  tu la jd o n s á g o k  m i n t  a  n a g y 
k o r ú s á g ,  é r e t t s é g ,  f e le lő s s é g tu d a t ,  p r o d u k t i v i t á s  s t b . ,  s h o g y  e z e k ,  m i n t  a z  o k t a t á s i  é s  n e v e lé s i  
c é l o k  k r i t é r iu m a i ,  in  c o n c r e to  h o g y a n  m a g y a r á z h a tó k  a z  e m b e r r e  v o n a tk o z ó  i s m e r e t e k e t  f ig y e 
l e m b e  v é v e .

A II. kötetben a szerző új koncepciót tár az olvasó elé: a fejlődés-pedagógiát. A fejlődéspszicho
lógiától eltérően ennek tárgya a fejlődésnek a neveléstől való függősége. A fejlődést tanulási 
folyamatként koncipiálja. Az 1. rész a fejlődés tíj fogalmának kifejtésével kezdődik és a fejlődést 
előmozdító tanulási folyamatok kritikai elméletével zárul. E részben tehát a tanulási, oktatási és 
nevelési folyamatok viszonossága és a fejlődéspedagógia eszméje mint elmélet és kutatási fel
adat áll a középpontban

A 2. részben igyekszik a szerző a fejlődéspedagógia elméleti és gyakori a í i szempontjait az 
emberi személyiség valamennyi fejlődésterületén konkrétan és az adott terület sajátosságának 
megfelelően felvázolni, mindenekelőtt a növekedési, érési és tanulási folyamatok közötti, már 
eddig is ismert és kidolgozott kölcsönhatásokat, másfelől — s ez az új elem a műben — a szoeiali- 
zálódási, a nevelési és az oktatási folyamatok közötti összefüggéseket.

A 3. részben úgy írja le a szerző az emberi cselekvési képességnek a fejlődését az ösztönszerű 
reagálás első megnyilvánulásaitól kezdve az érett, felelősségteljes döntések meghozataláig, hogy 
a szükséges előrehaladási fokoknak megfelelő nevelési feltételek és segítségek felismerhetők legye
nek. Emellett az előrehaladást az egyre fokozódó önrendelkezés, érettség, kritikaképesség, alkotó- 
képesség és szabadság értelmében definiálja és mindezeket konkrétan megvilágítja. Kifejti, hogy 
a nagykorú személy fejlődése függ a szabad cselekvési képesség fejlődésétől és biztosításától, 
amelyet a szakértelem és szakmai illetékesség, továbbá a társadalmi ismeret és a társadalmi 
illetékesség tesz lehetővé.
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A szerző alkotó törekvéseit, céljait érdekesen jellemzi könyve előszavának a végén. Lassanként 
hozzászokott már — írja —, hogy a pszichológusok pedagógusnak, a pedagógusok pedig pszicho
lógusnak tartják; ő azonban feltétlenül pedagógusnak vallja magát, aki tudatában van annak, 
hogy nincs más tudományos út számára, mint az, hogy a pedagógiát az emberről szóló tudomá
nyokra építse fel.

H a l á s z  I m r e

J. LKIF, G. RUSTIN: PHILOSOPHIE DE L’ÉDUCATION. ТОМ. I. 
PÉDAGOGIE GÉNÉRALE (PAR L’ÉTUDE DES DOCTRINES)

A nevelés filozófiája. I. kötet. Általános pedagógia (az elméletek tanulmányozása
alapján)

Párizs, 1970. Ed. Delagrave. 373. o.

A kötet belső címlapján levő tájékoztatásból kiderül, hogy az összefogó főcímen szereplő mű 
két további kötete később jelenik meg: a II. kötet szerzője J. Leif, címe: Inspirations et tendences 
nouvelles de l’éducation (A nevelés új ösztönzései és tendenciái); a III. kötet szerzői J. L e if  és 
A. B i a n c h e r i , címe: Les doctrines pédagogiques par les textes (A pedagógiai elméletek a szövegek 
alapján).

Ä megjelent I. kötet Bevezetése viszont arról is tájékoztat, hogy tulajdonképpen egy peda- 
gógusképző-intézeti tankönyv köteteiről van szó; első kiadása még 1967-ben, két kötetben, a 
mostani I. kötet címe alatt jelent meg (Általános pedagógiai az elméletek tanulmányozása alap
ján) és e cím alatt akkor is a pedagógia filozófiai alapvetését tartalmazta.

Á francia oktatásügyi minisztérium 1969. június 6-i körlevelében a pedagógusképző intézetek 
kétéves tanfolyamának pedagógiai tárgyai (általános pedagógia, szaktárgyi pedagógia, az intéz
mények története, pszichológia és társadalmi tények) közül az elsőt ,,a nevelés filozófiájáéra, 
az utolsót pedig „társadalmi anthropológiá”-ra változtatta. Most tehát végül is nincs másról szó, 
mint hogy ugyanazzal a nevelésfilozófiai tartalommal, de a kívánt új terminológia szerinti 
cím alatt jelenik meg a régi két kötet új kiadása, illetve most még csak az I. kötet.

Az új kiadás megjelent kötetének említett Bevezetés-e arról is értesít, hogy a nevelés filo
zófiájának számos problémája nem szerepel e kötetben; nem olvashatunk a szaktárgyi episzte- 
mológia részkérdéseiről, de az oktatási értékek axiológiája lehetőségeiről, az oktató-nevelő tevé
kenység etikájáról, az oktatási folyamat fenomenológiájáról, pszichoanalíziséről, szociológiájáról, 
politikájáról stb. sem. Ezeket a kérdéseket a 11. kötet tartalmazza.

A most ismertetésre kerülő I. kötet a mindezeknél lényegesen alapvetőbb kérdéseket, minden 
nevelésfilozófia szükségszerű kulcskérdéseit tárgyalja: a nevelés céljának, jogosságának, értel
mének, lehetőségeinek, további eljárási módjainak és különféle módszereinek részleteit. Ennek 
megfelelően az egész kötet három fő fejezetre oszlik.

Az 1. fejezet A nevelés értelme címet viseli. Első részében a nevelés lehetőségeit elemzi, a kérdés 
mindenoldalú bemutatásával, az igenlő, majd a nevelés lehetőségét tagadó álláspontok ismerteté
sével, bő idézetekkel, nagyjából időrendben, a legmodernebb, mai vélemények és helyzet ismer
tetésével; végül összefoglalja a felvetett kérdést: a nevelés sikerességéhez a nevelő lelkesedése és 
szakértelme, a tanuló jó képessége, valamint a megfelelő környezet együttes összhatása szüksé
ges. A fejezet második részében az oktató-nevelő munka jogosságának kérdését veti fel, a nevelő 
felelősségét, aki —  H e r b a r t  szavaival — „tulajdonképpen megzavarja a lélek eredeti békéjét s a 
gyermeki lélekben korán elveti az eljövendő évek nyugtalanságainak csíráit”.

Ez a  k é r d é s  k a p c s o ló d ik  a z t á n  a  nevelés céljaihoz, e z e k  f i lo z ó f ia i- te le o ló g ia i  v i z s g á l a t á h o z ;  
m in d e z e k  k a p c s á n  a  k ö n y v  e r é s z e  á t s i k l i k  a  le g te r je d e lm e s e b b  to v á b b i  r é s z b e ,  e g y  m i n t e g y  s z á z  
o ld a la s  neveléstörténeti áttekintésbe. Itt s o k o ld a lú a n  v iz s g á l ja  a z  antik n e v e lé s t ,  p á r h u z a m o s a n  a  
g ö r ö g ö t  és  a  r ó m a i t ,  k i m u t a t n i  k ív á n v a ,  h o g y  k o r u n k  lé n y e g e s  k é rd é s e i  m á r  o t t  é s  a k k o r  f e lm e 
r ü l t e k ,  a z  a n t i k  h a g y o m á n y o k r a  é s  ö r ö k s é g r e  v a ló  h a g y o m á n y o s  h iv a tk o z á s  n e m  f r á z is .  A közép
kori n e v e lé s  ta g la lá s á b ó l  a z t  s z ű r h e t j ü k  le ,  h o g y  e v a l lá s o s  f o g a n ta t á s ú ,  s z e m e i t  a  t ú l v i l á g r a  f ü g 
g e s z tő  k o r s z a k  u g y a n a k k o r  ig e n  a k t í v  e g y h á z i  t i s z t s é g v is e lő k e t ,  h a r c ia s  á l l a m f é r f i a k a t ,  ü g y e s  
a d m i n i s z t r á t o r o k a t  n e v e l t .  A renaissance é s  a  humanizmus k o r s z a k á n a k  á r n y a l t  e le m z é s e  a z t  
m u t a t j a ,  h o g y  e z  a z  e l i t  f é n y ű z ő  e s z té t ik a i - e r k ö lc s i  n e v e l é s é n e k  id ő s z a k a  v o l t ,  m e ly n e k  id e á l ja  
a  s z a b á ly o z o t t  é le tű ,  u d v a r i a s ,  e rk ö lc s ö s ,  m ű v e l t  „ b e c s ü le te s  e m b e r ” . A XVI I —XVIII .  század- 
то1 s z ó lv a ,  f ő k é n t  K oM E N SK Y ről, R o u s s e a u t ó I, PESTALOZZiról, v a l a m in t  a  n é m e te k r ő l ,  K a n t t ó I, 
H e r b a r t t ó I s GoETHEről ír h o s s z a n .  A modern elméleteket p o z i t i v i s t á k r a  ( R e n a n , C o m t e , S p e n -
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c e r ), szabadsághivő-indiv id  H olisztikus irányra  (To l s z t o j, K e y ), liberális-szociális irán y z a tú a k ra  
( D ü r k h e i m , N a t o r p , K e r s c h  en  s t e i n e r  , D e w e y ) o sz tja , végü l a to ta litá riu s  irán y o k ró l beszél, 
a fasisz ta  és náci nevelési id eá l m e lle tt  elemzi a kommunista nevelést is.

Ez utóbbi részleteiben is érdekes számunkra: vajon mit tanítanak a hivatalos tankönyvek a 
leendő francia tanítóknak a marxizmus—leninizmus pedagógiájáról? A könyv leszögezi, hogy a 
Szovjetunió pedagógiája átmeneti jellegű: folyamatos előkészítés a jövő társadalmához. Ugyan
akkor kettős irányú is: pozitiven formálja az ideális társadalom ideális emberét, felszítva tartja a 
szovjet ifjúságban az állam gigászi vállalkozásaiban, sikereiben való hitet, kommunista öntudatot, 
ugyanakkor viszont negatív, elfojtó irányú munkát is kénytelen végezni: eltörli a régi mentalitás 
veszélyes maradványait, védi az ifjúság gondolkozásmódját az idegen és ellenséges behatásokkal 
szemben. A szovjet pedagógia igaza tudatában nem ismer el más igazságot. Az elemzésnek méltá
nyos megállapítása — bő K a l i n i n  és M a k a r e n k o  idézetekkel megtámogatva — az, hogy a kom- 
monista pedagógia céljainak meghatározására a humanizmus szókészletét alkalmazza: a szovjet 
pedagógia ki akarja alakítani a szovjet ifjúságban ,,a legszebb emberi tulajdonságokat: a haza, 
a munka, az embertársak szeretetét, a bátorságot, becsületességet, bajtársiasságot”. „A szovjet 
nevelő a leghatékonyabb módokat és utakat keresi a szovjet gyermekeknek a kommunizmus 
igényei szerint való kiformálásához”. ,,A gyakorlat azt mutatja, hogy az ismereteket sikerül a 
bolsevik párt szellemében meggyőződésekké átalakítani” .

E hosszú neveléstörténeti részt befejezve, a könyv most már végleg leszögezi a nevelés célját 
és jogosságát: olyan embereket kell formálni, akik az ártott társadalom aktív tagjaiként valósítják 
meg ,,a civilizáció és a szellemiség értékeit”. Nem hallgathatjuk el, hogy példáid a francia elemi 
iskolai rendtartások 1887, 1923 és 1945 különböző dátumai során azonosan fogalmazott meghatá
rozásai a francia nevelés céljairól, bármily tiszteletre méltóak is polgári-emberi szempontból, 
marxista olvasó számára olykor mesterkélt, dagályos szóvirágoknak hatnak csupán: „a pedagógus 
neveljenegyidőben hasznosan és érdektelenül, formálja ki a holnap emberét és állampolgárát, de 
ne hanyagolja el az ideál kultuszát sem, hangsúlyozza a lelkiismeret és gondolat méltóságát, az 
értékek rendjét, a jó, szép és igaz összhangját. . .” stb.

A könyv  2. fejezetének c ím e : Л nevelő tevékenység módjai. I t t  a szerző ism ét a nevelés jogossá
gábó l indul ki és azzal fog la lk o zik , hogy mi m ódon b iz to s ítja  a  nevelő  a  szabályossági fe ltéte leke t, 
a z a z  a külső és belső feg y elm et a szó legszélesebb é rte lm éb en , egészen az önfegyelem ig. Ide  k ív án 
k o zn ék  az erkölcsi nevelés ré sz le te s  tárgyalása , de e k é rd ések re  csak érintőlegesen té r  i t t  ki. 
E  fe jeze tben  a kényszerítő  n ev elésrő l, a büntetések rő l, ösztönzésekrő l, ju ta lm azáso k ró l, szug- 
gesz tiókró l, az iskolai v e rsen y e k rő l, a zene nevelő szerepérő l, m a jd  a nevelő szem élyiségéről, 
á lta lá b a n  a személyiség n ev e lő  h a tá sá ró l, a liberális fe lfogásokról, az iskolai ö n k o rm án y zat 
m a  o ly  sokat szereplő k é rd ése irő l, az  ifjúsági sze rv ezetek rő l, a helyes osztályközösségekről ol
v a sh a tu n k . A fegyelem , a sz e rv e z e tt  osztályszellem  persze  nem  öncélú, hanem  fő érte lm e és 
é r té k e  a tanulók jövő m a g a ta r tá s á n a k  m eghatározása. N em  v é le tlen , hogy v é lem ényünk  sze
r i n t  ez a fő fejezet a k ö n y v  legröv idebb , alig 70 o ldal te r je d e lm ű  és ta lán  a legpapírosízűbb, 
k ev éssé  színes része: a  f ra n c iá k n á l  a nevelés, a fegyelem , s tb . in k áb b  szólam , m in t  á té l t  t a r 
ta lo m , csak m áso d -h a rm ad ra n g ú  cél az egyoldalúan in te lle k tu á lis  o k ta tá s  u tán .

A 3. fejezet Az oktatás módszereit ismerteti. A szerzők maguk is bevallják, hogy nem volt könnyű 
a helyes tárgyalás rendjének kialakítása, minden mindennel összefügg, az egyes módszerek át
simulnak egymásba, az időrend csak önkényes keret, hiszen a legrégibb módszerek megújult for
mákban ma is élnek s szinte mindennek van régi gyökere. Előbb a legrégibb és legegyszerűbb 
didaktikai módszerekről, a mnemotechnikus és formális emlékezietésről, majd ennek kritikájáról 
is olvasunk, a verbalizmus lélektelen didaktizmusáról. Majd az érdeklődés felkeltésének pszicho- 
pedagógiájáról, a játékos tanulásról, az életkori sajátosságokról, a szókratészi kérdező módsze
rekről, s mindezek túlhajtásairól, negatívumairól, bírálatáról. Talán túlhosszan és kevéssé vilá
gosan beszél e fejezet az intuitív módszerről, a dolgok megismerésén (leçon des choses) és az 
érzéki ismerésen alapuló oktatásról, ezeknek sokszor oly passzív eredménytelenségeiről is. Mind
ezen módszerek csak bevezetőül szolgáltak az igazi, a gyermek aktivitását felkeltő, legjobb ered
ményeket hozó cselekedtető-tevékeny módszerek tárgyalásához. A gyermekhez alkalmazkodva, 
a modern lélektan eredménymit felhasználva, Émile példáját követve kell a helyes, gyrors gon- 
doklodást kifejleszteni a szellemi képességek folytonos gyakorlása útján.

Ezek részletezése során olvasunk az iskolai instrukciók ide vonatkozó előírásairól, a Dalton- 
tervről, a winnetkai rendszerről, M o n t e s s o r i , D e c r o l y , F r e i n e t , F e r r i e r e , K e r s c h e n s t e i n e r  
és D e w e y  tanításairól. Az e nagy fejezetet bezáró rész szépen fejtegeti, hogy a legjobb módszer 
sem hatékony a rossz oktató kezében, a jó oktató viszont jó módszerével megsokszorozza ered
ményeit. Hasonlóképpen igaz, hogy a módszert is fejleszteni lehet és kell is, gyakorlattal, próbál
gatásokkal, tökéletesítéssel. E tekintetben egy csokor megszívlelendő gyakorlati tanácsot is ad 
a könyv a leendő oktatóknak.

A könyv végén bezárul a kör annak befejező, ismételt hangsúlyozásával, hogy a tanítási anyag, 
az oktatás módja, a fegyelmezési minta, az elsajátítás mellett, sőt annál fontosabb az, hogy mi
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célból, milyen emberré akarjuk formálni a gyermeket a társadalom számára? A módszer, a fegye
lem és a célok összefonódnak a fejlődésre képes, öntudatos társas lény, az ember formálásának 
művészi, szép munkájában !

A tárgyalt könyvnek több függeléke is van. „Útmutató” részében gyakorlati tanácsokat ad a 
pedagógusjelölteknek iskolai munkájukhoz, későbbi óráikra való felkészülésükhöz, óravázlataik 
elkészítéséhez, majd a tanítással kapcsolatos összes pedagógiai tudnivalókat kérdésvázlat- és 
vezérszószerüen felsorolja, hogy ki lehessen dolgozni a fő tételeket, végül iskolaszervezési anya
gokat is nyújt. — Ugyancsak hasznos a két segédtáblázat a könyv legvégén: a könyv szövegében 
csillaggal megjelölt legfontosabb de talán mégis kevéssé ismert és értett pedagógiai fogalmak, ide
gen szakkifejezések lexikonszerű betűrendes felsorolása és magyarázata, valamint a másik: az 
egész anyag mintegy 20 oldalas, vázlatszerű ismétlő összefoglalása, rövid életrajzokkal, a könyv 
tartalomjegyzékének mintegy bővített, de tömör anyaga, a tárgyalás sorrendjében és tagolásá
ban, vizsgatétel-jelleggel, a felkészülés elősegítésére.

Az egész műről, bemutatása és ismertetése után, azt a sommás értékelést mondhatjuk, hogy 
mint tankönyv túlságosan is magas szintű, igényes, maximalista, még a filozófiailag iskolázottabb 
francia pedagógus-jelöltek számára is. Ugyanakkor mint könyv elismerést érdemel, éppen igen 
bő anyaga, színes és olvasmányos stílusa, franciás világosságú, értelmes logikájú, érthető és nem 
tolvajnyelvbe burkolózó nyelve, vitázó, tételeket felállító, minden oldalról kielemező, bíráló és 
rostáló módszere miatt. — Mint a szerzők utalnak is rá: a sok idézet részletes forrását, lelőhelyét 
a lapok alján azonnal feltüntetik, hogy így könnyebb legyen a tárgyalt kérdés és a vonatkozó 
magyarázó idézet azonnali közös felhasználósa, egybevetése. Hasznos az a nyomdatechnikai 
megoldás is, hogy az idézeteket kurzív szedés mutatja. Az idézethalmaz már-már az eredetiség 
rovására is megy. Mindamellett a szerzők önálló elképzelései megmutatkoznak a feldolgozás 
módjában, amelynek során lelkes, rokonszenves pedagógus-írókat ismerhettünk meg.

H o d i n k a  L á s z l ó

A SZOMBATHELYI NAGY LAJOS GIMMÁZIUM JUBILEUMI ÉVKÖNYVE
Az intézet 200 éves alapítási évfordulója alkalmából.

Szerkesztette Kővári Ferenc.
Szombathely, 1972. Kiadta a Vas megyei Tanács VB művelődési osztálya. 103 o.

Messze kimagaslik a szerkesztőségünkbe küldött középiskolai értesítők, évkönyvek közül a 
szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium jubileumi kötete, amely az intézet 200 éves alapítási év
fordulója alkalmából 1972 szeptemberében jelent meg, K ő v á r i  Ferenc igazgató szerkesztésében.

Az egy-egy tanév eseményeit megörökítő „értesítők” is fontos szerepet töltenek be: össze
foglaló képet adnak egy iskola belső életéről a kortársak számára, s forrásanyagot szolgáltatnak 
a jövő neveléstörténészeinek. A terjedelmes szombathelyi kötet azonban jóval több ennél: alapos 
és széleskörű kutatómunka alapján jó módszerrel megoldott kitűnő művelődéstörténeti feldol
gozás, amely részletes képet ad az iskola kél évszázadának életéről. Nemcsak „értesítő” tehát, 
hanem történeti és pedagógiai vonatkozásban egyaránt tudományos értékű szakmunka.

Miért töltenek be olyan fontos szerepet a magyar neveléstörténeti kutatásban az ilyen ki
tűnően megírt iskolamonográfiák? Egyrészt azért, mert a régebbi és újabb korszak-összefoglalá
sok általános megállapításai, kikövetkeztetett törvényszerűség-megfogalmazásai, folyamat- 
leírásai az azóta megjelent helyi iskolatörténetekben újabb és újabb deduktív bizonyítékot vagy 
cáfolatot kapnak, különféle előjelű „visszajelentésekben” erősítik meg a nagy összefoglalások 
konklúzióit, vagy késztetik azokat újragondolásra. Másrészt pedig éppen ezek a helyi iskola- 
monográfiák készítik elő az újabb összefoglaló korszak-szintéziseket, s az ilyen jól sikerült köte
tek, mint ez a szombathelyi, elősegítik, hogy az ezután megírandó általános összefoglalások tel
jesebbek, jobbak, jobb megalapozásúnk lehessenek.

Szombathelyi kötetünk szerkezetileg arányosan megkomponált. Terjedelmes tanulmány fog
lalkozik az iskola átfogó történetével ( K ő v á r i  Ferenc: Iskolánk 200 éve, 5—46. o.), majd történeti 
hosszmetszetek következnek ( H e i g l  István: A természettudományok oktatásának elvi kérdései, 
iskolai hagyományai, 46—55. o.; H a r g it a i  Sándor: A fizikatanítás 200 éves útja iskolánkban, 
56—69. o.; F a r k a s  Gellért: A fizikai szertár fejlesztésének története, s szertárunk mai állománya, 
70—80. o.; G r ó f  Edit-Кокоьу Miklós: Az ifjúság tanórán kívüli önképzésének szervezetei a 200
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év alatt, 81—105. о.; Bán  József: Az oktatásügy polgári virágkorának nagy egyéniségei iskolánk
ban, 106—111. o.; Iskolánk pedagógusai a 200 év alatt, 112—114. o.), végül a jelen képe (Iskolánk 
mai életéből, 115—143. o., e fejezetet M o l n á r  Ferenc, D a l l o s  Gyula, P ó s f a i  József, D u k a y  
Ferencné, D a n c s  János, S z a b ó  József írta; a tanulók osztályzatai). À kötetet gazdag, 35 oldalnyi 
képanyag zárja.

K ővári Ferenc kiváló tanulmánya alapján előttünk áll az iskola kétszáz éves történetének 
részletes képe: a szerző alaposan átkutatta az elsődleges forrásokat, levéltári iratokat, az ide
vonatkozó szakirodalmat, s a hatalmas — jórészben új — adatmennyiség igen értő és gondos 
kritikai feldolgozása alapján az intézményt mint élő, eleven organizmust mutatja be. A való élet 
lüktető vibrálását éreztem már a tanulmány első oldalainak olvastán, aboi a szerző finom elem
zéssel tisztázza az iskola megindulásának körülményeit: amikor Mária Terézia 1772. július 1-én 
aláírta a szombathelyi gimnázium alapítólevelét, ezzel nem saját, hanem a helybeliek nagylelkű 
áldozatos, kultúrateremtő gesztusát szentesítette: a városi tanácsét, amely vállalta a tanárok, 
fizetését, a győri püspökét és helynökéét, akik kötelezték magukat az iskola felépítésére és a 
megszervezés lebonyolítására, valamint a ferencrendiekét, akik a tanulók oktatását-nevelését 
itt elkezdték. S az állandó fejlődés, továbbalakulás, a visszahúzó erőkkel és a maradisággal 
folytatott harc, időnként egy-egy nyugalmasabb időszak színes, árnyalt képe bontakozik ki 
később a premontreiek vezetése alatt álló iskola történetéből (1808—1948) éppen úgy, mint az 
államosított gimnázium ugyancsak mozgalmas negyedszázadának életéből.

Mind K ő v á r i  Ferenc tanulmánya, mind pedig az egyes tantárgyak történeti hosszmetszetei 
elgondolkodtatják az olvasót: milyen jelentős művelődéstörténeti szerepet töltöttek be — máig 
érződő hatással — ezek a kiváló gimnáziumok egy-egy tájegység kulturális életében ! Sajnos, 
éppen alapvető feladatuk teljesítéséről nem áll rendelkezésünkre írásos dokumentum, éppen ez 
nem tárható fel a történettudomány eszközeivel : hogy hány rendes, tisztességes, dolgos embert 
neveltek, akik nélkül más lett volna e tájegység élete, s amely nevelés nélkül más lett volna 
ezeknek az embereknek az egyéni élete, sorsa is.

Ha a nevelőmunkáról nem is, de e gimnáziumok oktatásáról sok adat tanúskodik, a szombat- 
helyiéről is. A kötet tanulmányait olvasva, a mából visszatekintve, meglepő volt számomra: 
egyes korszakokban milyen nyitott, friss szellemű volt itt az oktatás, mennyire a tevékenységre 
sarkalló volt itt az iskola belső-külső élete, egész légköre, atmoszférája. Csak néhány pillanatképet 
szeretnék ennek bizonyítására felvillantani az évkönyv gazdag anyagából.

Nyitott, friss szellemű, tevékeny tanárok sokasága tanította az ifjúságot ebben az iskolában. 
S z e k é r  Joakim nyílván R o u s s e a u  hatására írta meg a 18. század végén az egyik első ifjúsági 
művet, a „Magyar Robinson” című kalandregényt; S z é p  János 1794-ből való munkája első a 
hazai esztétikai szakirodalomban („Aesthetica avagy a jó ízlésnek a szépség filozófiájából fejte
getett tudománya”), K u l c s á r  István 1794-ben M i k e s  Kelemen törökországi leveleit jelentette 
meg elsőként nyomtatásban, K r e s z n e r ic s  Ferencnek muzeális numizmatikai gyűjteménye volt, 
s emellett magyar nyelvtankönyvet írt diákjai számára 1790-ben.

Vagy egy másik korszak: K u n c  Adolf 1878-ban telefon-összeköttetést létesít Szombathely és 
Ilerény között; feldolgozza a város és környéke történetét, földrajzát, növényvilágát, természeti 
viszonyait; 1880-ban a kiváló helyi fizikatanárok munkásságának elismeréséül itt tartják a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlését, s ekkor — országos esemény ! —  K u n c  
Adolf és két tanártársa megismétli a FoucAULT-féle ingakísérletet a székesegyház kupolájában. 
A 19— 20. század fordulója körüli évtizedekben E d e l m a n n  Sebő, aki tagja volt a bécsi és a berlini 
elektrotechnikai társulatnak is, gőzkazánokkal és akkumulátorokkal kísérletezett, az elektromos 
vasutakról és a fényképészetről értekezett. A szombathelyi római leletek kutatását L i p p  Vilmos 
kezdte meg a múlt század utolsó évtizedeiben, ő alapította meg a régiségtárat, a Nyugat-Dunántúl 
műemlékeinek első átpásztázása, a helyi múzeumügy megindítása az ő érdeme. K á r p á t i  Kelemen 
mint múzeumigazgató nemcsak a régészeti anyagot gyűjtötte, a néprajzi gyűjtemény megalapo
zása századunk első évtizedeiben az ő nevéhez fűződik, amellett megírta a város újabb történetét, 
kiadta Horatius-fordításait, s ő volt a Városszépítő Egylet vezetője, irányítója, lelke.

Egy másik vetület: S t e i n e r  Miklós az 1903/1904-i évkönyvben („A fizikai oktatás középisko
láinkban”) határozottan állást foglal a kísérletező fizikaoktatás mellett, amely felkelti az érdek
lődő ifjú kíváncsiságát, mert a fizikaórán nem a kész dolog áll előtte, hanem „a jelenséget le
folyásában szemléli”. 1906— 1908 között itt tanított fizikát mint világi tanár N o v o b á t z k y  
Károly, a későbbi Kossuth-díjas fizikus. M o l n á r  Szaniszló az 1912/1913-i évkönyvben „A fizikai 
gyakorlatok szervezése intézetünkben” címmel számol be: „A módszer, mellyel a cél elérésére 
törekszünk, a tudományos kutatás módszerével azonos, tehát megfigyelésen és különösen kísérle
teken alapszik. Kísérletezünk, hogy a természet legegyszerűbb alapjelenségeit megismerjük, 
hogy az alapfogalmakat bevezethessük és ezek belső tartalmát megvilágítsuk . . . hogy a kapott 
kísérleti eredményekből a természeti törvényt kiolvashassuk.” S im o n i ' : 'y  Jenő 1932/33-ban 
„Az atomelmélet fejlődése”, 1934/35-ben „A rádió fizikai alapjai” címen írt tanulmányt, 1937/38- 
ban a film fizikájával foglalkozott az évkönyvben, mai méltatóik szerint a legkorszerűbb módon.
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Az 1930-as években a tanulók különféle típusú rádió- és filmkészítésének mozgalmas műhelye 
volt az intézet fizikaszertára.

Ismét visszaugorva az időben: 1823-ban alakult meg az iskolai Magyar Társaság B itn ic z  Lajos, 
a jeles nyelvtudományi író vezetésével: „Indittó okunk ezen társaságra Hazánk buzgó szeretete, 
tárgyunk honni nyelvünk, foglalatosságunk ennek helyes leírása és általa gondolatainknak módos, 
de egyenes kifejezése, czélunk a nyelvben való tökéletesedés . . Sokszínű, változatos tevékeny
séget fejtett ki ez a társaság a nyelvművelés terén, tagjai behatóan foglalkoztak a korabeli 
irodalmi alkotásokkal, történeti, honismereti, politikai, gazdasági, természettudományos tanul
mányokat készítettek, idegen nyelvű műveket fordítottak magyarra, és sok-sok változatos 
formájú és tartalmú verset írtak, amelyeket a reformkori eszmék szelleme tüzesített át.

A szabadságharc alatt a nemzetőrség laktanyája az iskola, számos tanár vesz részt a toborzás
ban, a kiképzésben, s közülük többen kerülnek Kufstein vár börtönébe. S az elnyomatás éveiben, 
1855/56-ban indul meg — a majdnem száz esztendeig megjelenő — diáklap, a Bimbófüzér, amely 
a diákság magyar nyelvű tudományos és szépirodalmi munkáit adja közre, e sötét időben az 
őszinte hazaszeretet szellemét tartva ébren. De azután más témák is sorra kerülnek a Bimbófüzér 
lapjain: 1874-ben például az egyik diák D A R W iN ról értekezik, 1900-ban egy másik a kivándorlás 
okait elemzi, 1918 őszén a népforradalmat köszönti egy diáktanulmány. S 1919. február 23-án 
ADY-emlékünnepélyt tart az irodalomtanár . . .

A tallózást befejezve nem mulaszthatom el megjegyezni: jóleső öröm a neveléstörténész 
számára az évkönyv jól összeválogatott képanyaga. Tisztán olvasható fakszimilében itt van a 
most fellelt Mária Terézia-féle alapítólevél teljes szövege, azután iratok, levelek, érdemsorozatok, 
bizonyítványok, s további képek az iskola múltjából és jelenéből.

Értékes forrásmunka tehát a neveléstörténet hazai kutatók számára a szombathelyi gimnázium 
tanárainak ez a közös munkával készült kötete. De emellett bizonyára ösztönző is a közeli és 
távolabbi jövőben ugyancsak évfordulókat ünneplő hazai iskolák számára: így érdemes iskola- 
történetet írni, így érdemes felhasználni az ilyen ünnepi alkalmak tanárt és diákot egyaránt 
serkentő hatásait éppen úgy, mint az ilyen alkalmakkor bővebben rendelkezésre álló anyagi 
lehetőségeket.

És amiatt is érdemes ilyen kitűnő iskolatörténetet összeállítani, amiről Kővári Ferenc tanul
mányának utolsó sorai szólnak: „Az iskola nemcsak azokból áll, akik most tanultak és tanítanak. 
Az iskolát azok is alkotják, akik korábban ott tanultak és tanítottak. S azok is az iskolához 
tartoznak, akik majd ezután tanulnak és tanítanak ott. összefügg múlt, jelen, jövő. Titkos lánc 
fűz össze bennünket, jelenkori, valaha volt és jövendő diákokat és tanárokat.”

M é s z á r o s  I s t v á n

WOLFGANG BÄURLE: THEORIE DER ELNTERNBILDUNG

A szülők nevelésének elmélete.
Weinheim— Berlin—Basel, 1971. Verlag Julius Belt:. Socialpadagogisce Reihe

Band 4. 261 о.

Azzal a szociálpedagógiai sorozattal, amelynek negyedik köteteként e mű napvilágot látott, 
a kiadóknak az a szándékuk, hogy szisztematikusan feltárják az alapvető szociálpedagógiai 
kérdéseket, s egyben gyakorlati útmutatásokkal, modellekkel segítsék gyakorlati munkájukban 
az óvónőket, a különböző otthonok nevelőit, az ifjúságvédelem dolgozóit stb., akik szinte naponta 
kerülhetnek olyan új szituációkba, amelyekre nincs pedagógiai precedens.

E kötet szerzője a szülők nevelését illetően a bevezetésben tekintélyes pedagógusok véleményét 
idézi, mely szerint a nevelés kardinális problémája napjainkban: hogyan tudunk a szülőknek 
segíteni, hogy a nevelésben jártasabbak legyenek, továbbá, hogy a szülők nevelése éppen olyan 
fontos, mint a gyermeknevelés. Hogy e probléma nemzetközi síkon is az érdeklődés homlokterében 
áll, azt az UNKSCO-nak e tárgyban tartott 1955. évi hamburgi értekezletével, valamint az 1958. 
évi Rj uságvédelmi Világkongresszussal bizonyítja, ez utóbbi fő témája a következő volt: „A 
szülők és a nevelés. A szülők segítése a nevelésben és előkészítésük nevelői feladatukra”.

A következő fejezetben felhívja az érdekelt olvasók figyelmét néhány ismert neveléstudományi 
szakembernek e kérdésben elfoglalt álláspontjára (pl. Theodor W i l h e l m , Hans-Hermann G r o o t - 
h o f f , Klaus M o l l e n h a u e r  stb.) és azt három tézisben foglalja össze.

1. A jelenkor családja új nevelési problémák előtt áll.
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2. A szülők felkészületlenül állnak ezekkel az új követelményekkel szemben.
3. A szülők pedagógiai segítségre szorulnak.
Arra a kérdésre azonban, hogy miképpen nyújtsunk a szülőknek segítséget, s hogyan és milyen 

formában történjék a szülők nevelése, a megidézett szerzők kitérően válaszolnak.
A szerző itt vitára bocsátja azt a kérdést, vajon a szülők nevelése az iskola feladata? Az említett 

pedagógusoknak a szülői ház és az iskola közti szoros együttműködés hatékonyságára vonatkozó 
utalásait fenntartással fogadja. Ez a szoros kapcsolat ugyanis egyrészt az iskola jelenlegi napi
rendje mellett csak szűk határok között valósítható meg, másrészt pedig az iskola részéről meg
nyilvánuló segítség tulajdonképpen későn jön a szülőknek, ha meg kell várniuk, amíg gyermekük 
a tanköteles kort eléri.

A szülők nevelésének, felkészítésének másik koncepciója szerint — amelynek képviselőiként 
szintén neves pedagógusokat említ (Johannes P e t e r s e n , Aloys F is c h e r , Karl Me n n ic k e ) — 
ez a munka az ifjúságvédelem feladatköréhez tartozik.

Művében súlyponti kérdésként foglalkozik a szülők részére nyújtott segítség három fő formá
jával, ezek: a szülők nevelése, a szülők részére történő tanácsadás és a szülők gyógykezelése.

Először a szülők nevelésének szorosabb értelemben vett fogalmát igyekszik meghatározni, 
abból kiindulva, hogy az magában foglalja mindazokat a szülők iskolázására, oktatására, neve
lésére irányuló intézkedéseket, amelyeknek célja a szülői „hivatás”-ra való felkészítés. A szülők 
nevelése egyszersmind felnőttoktatás, s így a felnőttoktatás általános formális definíciói és cél
kitűzései reá is vonatkoznak. Ami mégis specifikusan a szülők nevelését illeti a szakirodalomban 
erre vonatkozóan olvasható definíciókat három csoportba osztja:

a) olyan definíciók, amelyek a szülők pedagógiai potenciáljának megjavítására irányuló 
segítséget helyezik előtérbe;

b) olyanok, amelyek a szülők nevelését további, nem csupán pedagógiai funkciókra is ki
terjesztik; és

c) definíciók, amelyek a szülők személyiségének változását is bevonják a nevelési feladatba.
Minthogy a kritikus olvasót e definíciók egyike sem elégítheti ki, ezért a szerző a szülők neve

lésére vonatkozó további (műveleti, oktatáselméleti és teleológiai) definíciókat fejt ki.
A műveleti definíció szerint a szülők nevelésének fogalma olyan szociálpedagógiai programot 

ölel fel, amely segíti a szülőket abban, hogy nevelési feladataikat megismerjék, pedagógiai alap
állást foglaljanak el és pedagógiai szempontból helyes lépéseket megfelelő időben tegyék meg.

Az oktatáselméleti definíció szerint a szülők nevelése ismereteik növelésére irányuló minden 
törekvést magában foglal és segíti őket, hogy újabb ismereteik alapján érettebb álláspontot 
foglaljanak el és szakszerűbb magatartást tanúsítsanak.

Végül a teleológiai definíció szerint a szülők nevelése nem egyéb, mint olyan szociálpedagógiai 
program, amelynek segítségével a szülők nevelésük demokratikus alapelveiben megtestesülő 
biztonságukat konkrét pedagógiai cselekvésükben kritikus distanciával és önreflexióval képesek 
összekötni.

E definíciók alapján összegezi a szülők nevelésének hármas feladatát: 1. Meg kell nyerni a 
szülőket e gondolat számára. Meg kell győzni őket arról, hogy minden egyéb „hivatáshoz” 
hasonlóan a nevelést is meg kell tanulni.

2. A szülők nevelése során érdekes és vonzó alkalmakat kell teremteni, amelyek könnyebbé 
teszik a szülők számára az azokon való részvételt.

3. A szülőknél olyan tanulási folyamatot kell kiváltani, amely képessé teszi őket arra, hogy 
nevelési feladataikat felelősségteljesen oldják meg.

A szerző a nemzetközi összehasonlítás keretében egy pillantást vet az LSA-ra, ahol a szülők 
részére nyújtott segítség — az egészen eltérő történelmi fejlődés ellenére — elvben azonos formák
hoz vezetett: irányítás (Guidance), tanácsadás (Counseling), és pszihoterápia (Psychotherapy).

Az érdekelt szülőket az ún. Child-Guidance-Clinic-eken bizonyos kritériumok szerint választ
ják ki és osztják be a szülőkkel való foglalkozás különböző csoportjaiba:

a) Group Guidance (irányítási csoport) — ebben a csoportban azoknak a szülőknek a részére 
szerveznek rendezvényeket, akiknek a kívánsága az, bogy a gyermeknevelés kérdéseire vonatkozó 
ismereteiket bővítsék.

b) Group Counseling (tanácsadási csoport) — ezt a programot az olyan szülők részére szer
vezik, akik speciális nevelési nehézségekkel küszködnek.

c) Group Psychotherapy (pszichoterápiái csoport). E csoportokban a neurotikus szülőkkel 
foglalkoznak.

Az amerikai gyakorlatból vett e példával zárja a szerző a szülők részére nyújtott szociál
pedagógiai segítség alapformáira vonatkozó gondolatait. A következő fejezetek didaktikai és 
metodikai problémákkal foglalkoznak, illetve csak érintik azokat, kivéve az egyik fejezetet, 
amelyben az NSZK-ban még eddig nagyrészl ismeretlen felnőttoktatási módszert, az Entraine
ment mental-1 (értelmi fejlesztés) fejti ki a szerző, s megpróbálja kimutatni e módszernek a szülők 
nevelésében való alkalmazhatóságát.



Végül „Л szülők fi inkcionális jellegű nevelése az ifjúság- és családvédelem keretében” e. 
fejezetben felveti azt a kérdést, hogy milyen intézményen formában történjél: a szülök nevelése. 
Az egyik koncepció szerint — a szociális munka tradícióihoz híven — csak a felvetődő egyes 
esetekben kell segítséget nyújtani. Ezt a felfogást inkább a terápiái mint pedagógiai szempont 
determinálja, s e szerint nincs szükség külön intézményi keretekre. A másik koncepció speciális 
intézményeket igényel a szülők nevelése számára s nem az esetleges kliensekhez fordul, hanem 
szélesre tárja kapuit mindazok számára, akik a felajánlott segítséget önként igénybe veszik. 
Ezt a koncepciót pedagógiai orientáció hatja át. Mindkét irányban történtek kísérletek, de a 
szülők funkcionális jellegű nevelése még megoldatlan probléma.

A szülők nevelésének elméletét az NSZK-ban maga a szerző értékeli a legtalálóbban, amikor 
megállapítja, hogy iné g mindig hiányzik a szülők nevelésének hatékonyságára irányuló mélyreható 
kutatás. E kutatások során feltárt adatok ismeretében ugyanis majd jobban meg lehet állapítani, 
hogy milyen szülők, milyen segítséget igényelnek és melyik a leghatékonyabb módja a segítség
nek. Ilyen értelemben a szülők nevelése még csak a kezdet kezdetén tart. A szerző reméli, hogy 
a szülők nevelésének jelentősége a jövőben oktatás- és szociálpolitikai szempontból egyaránt 
növekedni fog.

H alász I m r e
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A T U D O M Á N Y O S  M I N Ő S Í T Ő  B I Z O T T S Á G  H Í R E I

KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSEK VITÁI

1972. április 5-én fo ly t le G á spá r  László „Az össztársadalmi gyakorlat és az általános nevelés 
tartalmi és szerkezeti összefüggéseinek problémái” cím ű  k an d id á tu si értekezésének n y ilv á n o s  v itá ja .

S z é k e l y  E ndréné opponens, a nev elés tu d o m án y o k  k an d id á tu sa , e g y e té r te tt a  je lö ltte l  abban , 
h o g y  a tá rsad a lm i g y akorla t és a  nevelés k ö zö tt n em csak  ta rta lm i, hanem  sze rk ezeti összefüggés 
is v a n , s hogy a kérdés m egközelítése csakis az ö ssz tá rsad a lm i gyakorla t ta r ta lm á n a k  és s tru k tú rá 
já n a k  elem zése ú tjá n  lehetséges. E lfo g ad ta , a h o g y  a nevelés lényegét a  d issz e rtá c ió b a n  a  jelö lt 
m eg fo g a lm az ta : az alapvető társadalmi tevékenységmódok elsajátítása, m ert e zá lta l fe jlesz th e ti ki 
a  n ev elés  az  a d o tt  tevék en y ség ek n ek  m egfelelő szükség leteke t és képességeket a  felnövekvő 
n em zed ék b en . U gyanakkor az  a láb b i m eg á lla p ítá so k a t m inősíte tte  ú ttö rő  je lleg ű ek n ek :

— Az alapvető tevékenységi módok mindenki számára való közvetítésének adekvát közege 
az iskola mint közösség, amely egyetemes tevékenységet folytat és a társadalmi élet valamennyi 
alapvető oldalával organikus összefüggésben működik.

— Az össztársadalmi gyakorlatra való teljes felkészítésre csak a köznevelési rendszer képes.
— A „pedagógiai áttétel” elsősorban a társadalmi követelmények arányos érvényesítését 

jelenti.
— Az alapozó nevelés feladata a társadalmi gyakorlatra való általános előkészítés, a minden- 

oldalú fejlesztés.
— A köznevelési rendszert egyszerre kell felépíteni „alulról felfelé” és fordítva, hogy a köz

nevelés egész rendszere szerves egységet alkosson.
Az opponens véleménye szerint figyelemreméltó a jelöltnek az a megállapítása, hogy az álta

lános nevelés feladata: hozza kapcsolatba a társadalom mindenegyes tagját az össztársadalmi 
gyakorlat valamennyi alapvető oldalával. Az opponens azért is nagyjelentőségűnek tartotta 
a disszertációt, mert a neveléstudomány mindeddig adós a kommunista nevelés programjának, 
jelenlegi tartalmának átfogó tudományos elemzésével és méginkább annak a jelenlegi gyakorlattal 
való szembesítésével. A disszertáció nyomán fel kell figyelni arra is, hogy a neveléstudomány 
további fejlődésének fontos feltétele a nevelésfilozófiai kutatások, valamint a pedagógiai kuta
tások kiterjesztése.

P e t r ik á s  Árpád opponens, a neveléstudományok kandidátusa, elfogadta a disszertáció 
alapvető konklúzióit, igen jelentősnek ismerve el mind a témát, mind a magas szintű feldolgozást. 
Egyetértett azzal a megállapítással, hogy a szocialista munkaiskola megteremtésének döntő fel
tétele a nevelési tevékenységek rendszerré fejlesztése. A tevékenység struktúráját értelmezve 
azonban hozzáfűzte, hogy nyelvileg úgy tűnik: a szabadidőtevékenység a kötött idő-tevékenység 
fogalmi párja.

A tanítás-termelés kötött módozatai és tevékenységformái mellett széleskörű kötetlen tevé
kenységrendszer is tételezhető. Viszont a termelés nem csupán kötött tevékenység, s a társadalmi- 
politikai tevékenység is átszövi mind a szabadidőt, mind a többi tevékenységet. S a nevelő jellegű 
alaptevékenységek más, eddig még fel nem tárt módozatait is tételeznünk kell egy dinamikus 
társadalom fejlődési lehetőségeit mérlegelve. Egyszóval a kötött és kötetlen, közösségi és magán- 
tevékenység, vezetett és önálló tevékenységi módok fogalmait azonos felosztási alapon kell 
állandóan alkalmaznunk a nevelési program konkretizálásakor, s ez vezethet el mind a nevelés- 
filozófia, mind a gyakorlat síkján egy eleven közösségi tevékenységrendszer kibontakoztatásához. 
A korszerű nevelőiskola, a munkaiskola csakis a teljes tevékenységrendszer útján valósítható 
meg. A jelölt által képviselt álláspont esetleges merev értelmezése önmagában ugyanolyan veszé
lyeket rejthet, mint az általa bírált s talán nem is pontosan „tulajdonságcentrikus”-nak nevezett 
felfogás.

Mindkét opponens elismerőleg méltatta a jelöltnek azt a kísérletét, amelyet a szentlőrinci 
általános iskola igazgatójaként végzett, szoros kapcsolatban a disszertációban felfogott témával.

G á sp á r  László beszámolt az értekezés benyújtása óta eltelt idő kutatási eredményeiről,
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jfilr/.ve, hogy a kutatási téma még számos megoldatlan problémát tartalmaz és a továbbfejlesztés 
két iránya kívánatos: egyrészt tovább kell vizsgálni a marxizmus—leninizmus pedagógiai mon
danivalóját, másrészt tovább kell folytatni a szocialista nevelőiskola alapváltozatainak kísérleti 
kidolgozását.

Szarka  József elnök, a neveléstudományok doktora vezetésével a bírálóbizottság zárt ülésen 
megállapította, hogy a jelölt disszertációjában főként bárom totalitás kölcsönös összefüggéseit 
vizsgálta eredményesen. Ezek: az össztársadalmi gyakorlat, a nevelő hatású tevékenységek 
rendszere, az emberi személyiség mindenoldalúságának követelménye. Űj tudományos követ
keztetéseit is e körben fogalmazta meg:

— A „társadalompedagógia” parttalan nevelésfelfogását élesen elhatárolja a személyiség
formálás objektív folyamatától, s annak lényegét az életviszonyainak összességében jelöli meg.

— A nevelés olyan megbatározott tevékenységrendszer, amely „pedagógiailag reprodukált 
társadalmi gyakorlat”. E folyamatban a társadalom valamennyi tagja megkapja a lehetőséget 
valamennyi alapvető társadalmi funkció gyakorlására. Ez az alapja a képességek és szükségletek 
fejlesztésének is.

— A nevelés nem pusztán és nem is elsősorban a szellemi kultúra átszármaztatása, hanem az 
alapvető társadalmi tevékenységi módok elsajátíttatása, illetőleg elsajátítása.

— Egy nevelési rendszer vizsgálatának három alapkérdését (mire nevelünk? mivel nevelünk? 
hogyan nevelünk?) az össztársadalmi gyakorlat tartalmának és struktúrájának elemzése alapján 
lehetséges és szükséges megközelíteni.

— A kommunista nevelés megoldásának napjainkban aktuális programját a következő
képpen fogalmazza meg: nevelés =  tanítás és tanulás -f- termelőmunka és a termelt értékekkel 
való gazdálkodás -|- közéleti-politikai tevékenység -)- szabadidő tevékenység.

A jelölt nevelésfilozófiai kutatásának fő módszere az elméleti analízis, melynek során az egész 
nevelési folyamatra ható pedagógiai kategóriák és azok kölcsönviszonyainak, tartalmának meg
fogalmazását széleskörű interdiszciplináris módon közelítette meg, a filozófia, a politikai gazda
ságtan, a szociológia, a nyelvtudomány és a pszichológia számos új eredményére építette. Kuta
tásai során a marxista neveléstudománynak a nevelés társadalmi természetére, feladat- és eszköz- 
rendszerére, valamint alapvető módjára vonatkozó álláspontját folytonosan egybevetette a 
marxi gyakorlatfelfogással.

A kutatás célkitűzése s ennek megfelelően a vázolt nevelésfilozófiai rendszer kísérletet kívánt. 
Ennek az igénynek tett eleget a jelölt figyelemreméltó egyéni vállalkozásával, amikor a Baranya 
megyei Szentlőrincen iskolaigazgatóként egy olyan pedagógiai kísérletet irányít, amelynek célja 
az iij nevelőiskola (munkaiskola) modelljének kialakítása.

A bíráló bizottság megállapította, hogy neveléstudományunk mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból kiemelkedő, tudományosan jól megalapozott, a nevelésfilozófia hazai művelését és 
a korszerű nevelési koncepció kidolgozását előbbrevivő, oktatási rendszerünk fejlődését is szolgáló 
értékes művel gazdagodott.

1972. jú n iu s  19-én véd te  m eg Ba jk ó  M átyás „.1 fől/b iskolaliollégiumok belső életének fejlődése 
a reformkorban” cím ű k an d id á tu s i é rtek ezését nyilvános v i ta  kere téb en .

F ö ld es  Éva opponens, a neveléstudományok doktora, jelentősnek tartotta a jelölt téma- 
választását, s véleménye szerint a disszertáció színesen, sokoldalúan, tudományos megalapozott
sággal mutatja be az iskolakollégiumok életét. Arra is rámutatott azonban, hogy a disszertáció 
tartalmi vonatkozásai részenként külön-kűlön is megérdemelnének egy-egy monografikus fel
dolgozást, ezért kikerülhetetlen volt, hogy ne keletkezzék aránytalanság a feldolgozott témák 
között. Ilyen aránytalanság mutatkozik például abban, hogy külön alfejezetet kap a dolgozatban 
Ma róti György tevékenységének értékelése, viszont a legalább ilyen jelentőségű B é l  Mátyás 
munkássága csak kevéssé értékelt. Nem látja bizonyítottnak az opponens azt sem, hogy a tár
gyalt időszakban a katolikus egyház hatáskörébe tartozó kollégiumok másodrendű szerepet 
játszottak volna a protestáns kollégiumok mögött. Felhívja a figyelmet arra, hogy ba a jelölt 
a jövőben tovább kívánja fejleszteni disszertációját, akkor egyrészt törekedjék az egyes kollé
giumokról alkotott kép teljesebbé tételére, másrészt tekintsen el az egyes problématörténeteknek 
a folyamat egészéből kiemelt, külön tárgyalásától.

Orosz Lajos opponens, a neveléstudományok kandidátusa kiemelte a témaválasztás helyes
ségét és célszerűségét. Véleménye szerint a neveléstudomány egésze számára a disszertáció 
legértékesebb része a kollégiumok önkormányzatáról szóló fejezet. A jelöli meggyőzően bizonyítja, 
hogy a protestáns kollégiumok önkormányzata sajátos szervezet volt, melynek keretében lehető
ség nyílt a közélet iránti érdeklődés kifejlesztésére, a közvetlen környezetben élő emberek ügyei
vel való törődés kibontakoztatására, a közös felelősségvállalás, a fiatalabb növendéktársakkal 
való foglalkozás begyakorlására. Hiányérzetet kelt azonban az olvasóban, hogy a jelölt nem
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elemzi kellő mélységben a kollégiumok autonómiájának dinamikáját, belső szerkezetét. Ennek 
részletesebb bemutatása jelentős mértékben emelte volna a munka értékét.

Az opponens véleménye szerint korábban a keleti országrészben működő kollégiumok az anti- 
feudális mozgalmak legfőbb ideológiai bázisai voltak, addig a reformkori kollégiumok jelentősége 
viszonylag kisebb e tekintetben. Az opponens arra is rámutatott, hogy a magyar művelődésnek 
ekkor már új bázisai alakultak ki Pest város centrummal, s a vidéki kollégiumok helyzete meg
változott. Az iskoláknak az egyháztól való szétválasztása tekintetében azonban kétségtelenül 
hasznos tevékenységét fejtettek ki a sárospataki, a debreceni és más kollégiumok professzorai.

RÁcz István, a történelemtudományok kandidátusa írásos hozzászólásában a disszertáció 
általános történeti vonatkozásainak jelentőségéről szólt, majd Ba jk ó  Mátyás válaszolt az oppo
nensi véleményekre. Elfogadta az aránytalansággal kapcsolatos kritikai észrevételeket s azt is. 
hogy a tárgyalt iskolakollégiumokon kívül számos olyan kollégium működött hazánkban, melyek
nek történeti szerepe nem lebecsülendő. Fontosnak tartja a kollégiumok autonómiájával kap
csolatos megjegyzést, mert a coetus — véleménye szerint — a hagyományos magyar diákéletnek 
az egyik legtökéletesebb rendszere volt. amely a népi kollégiumok és a mai jó iskolaközösségek
nek történeti előzményéül tekinthető.

A bíráló bizottság Zib o l e n  Endre elnök, a neveléstudományok kandidátusa vezetésével 
tartott zárt ülésén megállapította, hogy a jelölt disszertációjában meggyőzően bizonyította: 
a protestáns kollégiumok oktatási-nevelési rendszere kiemelkedő szerepet töltött be a reformkor 
művelődéstörténetében, ez az intézménytípus ebben az időben alkalmas volt arra, hogy a kor 
nagy eszméit (a polgári haladás, a nemzeti művelődés, az anyanyelvi oktatás, a munkára nevelés) 
oktató-nevelő tevékenységében alkalmazza; a kollégiumok autonómiája hathatós eszköze volt 
a növendékek közéleti tevékenységre való felkészítésének. A feltárt történeti anyag tanulságos 
lehet a mai diákotthonok, kollégiumok nevelése számára is. A jelölt nagy irodalmi anyagra, 
bőséges, csak kéziratban hozzáférhető levéltári dokumentumokra alapozta munkáját, s ezt 
kiteljesítve sokoldalúan — a tantervek, tankönyvek, tanárok és az ifjúság oldaláról — mutatja 
be a kollégiumok életét és működését az eredeti dokumentumok tükrében. Az értekezés mind 
tartalmilag, mind kutatásmódszertanilag megfelel a kandidátusi disszertációval szemben támasz
tott követelményeknek.

1972. június 30-ra tűzte ki a TMB Bábosik  István „Az erkölcsi tudatosság és a magatartás 
kapcsolata (12— 14 éves korú tanulók körében végzett vizsgálatok alapján)'’ című kandidátusi 
értekezésének nyilvános vitáját.

S zarka  József opponens, a neveléstudományok doktora hangoztatta, hogy nevelési rendsze
rünkben az erkölcsi tudatosság és magatartás problematikája — amelynek tudományos igényű 
feldolgozására a jelölt vállalkozott — elsőrendű fontosságú. Érdeme a disszertációnak, hogy 
a széleskörű forrásanyag feldolgozása során a jelölt helyes elméleti végkövetkeztetésekhez jut, 
melynek során kidolgozta a tudatosság és a magatartás alapvető fogalmait, végül egy sokténye
zős metodikát alakított ki. A közösségi és az individualista irányultság jellemzőivel kapcsolatban 
az opponens hangsúlyozta, hogy sem a pozitív, sem a negatív vonások egy emberben tisztán nem 
jelentkezhetnek, ugyanígy fontosnak tartotta az elsődleges és másodlagos szükségletek pontosabb 
megfogalmazását.

Az értekezés második részében a jelölt az erkölcsi tudatosítás hatását az iskolában folytatott 
kollektív tanulói fizikai munka keretei között vizsgálta. A kísérlet megszervezése, a kontroll
csoportok adataival való összevetés eredményeként a jelölt bizonyította, hogy a tudatosítás 
pozitív eredménnyel járt. Az opponens kiemelte, hogy a jelölt mind elméleti, mind kísérleti 
munkája során az alapösszefüggések vizsgálatára összpontosított, ezeket az összefüggéseket 
kellő mélységben tárja fel, kísérletei világosak és más kutatók számára is használhatóak. Kutató
munkájában helyesen alkalmazta a matematikai statisztikai módszert, a mennyiségi oldal vizs
gálataiból kiindulva minőségi következtetésekig jutott el.

B í r ó  Viktorné opponens, a neveléstudományok kandidátusa kiemelte a csoportmunka kereté
ben végzett iskolai tanulmányi feladattal kapcsolatos átalakító kísérlet jelentőségét, korszerűnek 
ítélte e kísérleti eljárást, mely új vizsgálati módnak tekinthető. A tudatosítás e kísérleti vizsgá
latával kapcsolatban kifejtette, hogy különösen a nevelési gyakorlat számára hasznos az erkölcsi 
magatartás hatótényezőinek elemzése, de azt is hangoztatta, hogy a tudatosítás csak akkor haté
kony, ha a gyakorlat által előkészített talajra hullik, önmagában nem elégséges az erkölcsi nevelő 
munkában

B á b o si.k  István egyetértett az opponensi véleményekkel, elfogadta, hogy sem a pozitív, sem 
a negatív vonások tisztán egy emberben nem jelentkezhetnek, hanem a magatartási sajátosságok 
égy-egy csoportja utal az irányultság etikai minőségére. Ajánlatos lett volna az első és másodla
gos szükségletek árnyaltabb megfogalmazása, de e tekintetben még a szakirodalomban sem 
található megnyugtató állásfoglalás. Véleménye szerint a pedagógia látóköréből — mivel a leg-



magasabb erkölcsi-társadalmi magatartásformák szabályozására törekszik — kiesik a biológiai 
szükségletek problematikája.

A bíráló bizottság — melynek elnöke Vájó  Péter, a neveléstudományok kandidátusa volt — 
zárt ülésén a következőket állapította meg:

— A jelölt a tárgykörben folytatott korábbi kutatások elméleti összegezése során tisztázza 
a személyiség-komponensek tartalmi jegyeit és a fogalmakat (pl. jellem, irányultság, beállítódás, 
meggyőződés, motívum, erkölcsi szükséglet) kiváló irodalmi tájékozottsággal, szakszerű inter
pretációval jellemzi és rendezi.

Kísérleteivel meggyőzően bizonyítja, hogy az erkölcsi tudatosság hatásmechanizmusa a köve
telmények interiorizálásán túl a szükségletek hierarchizálódásának befolyásolásán, a személyiség 
erőviszonyainak szilárdságán, tartósságán át is érvényesül.

— A csoportmunkával összefüggő, tanulmányi vonatkozású átalakító kísérlete egyértelműen 
bizonyítja a csoportmunka keretében végzett oktató tevékenység fokozott nevelési lehetőségeit.

Kísérleteivel igazolja, hogy az erkölcsi magatartást determináló rendszer szabályozó hatását 
tartósan azonos irányban képes érvényesíteni és a determináló tendencia iránya a szükséglet- 
hierarchia belső erőviszonyainak függvénye, kimutatja, hogy az erkölcsi tapasztalatszerzés és 
a tudatosság optimális kapcsolódása alapján kialakult szilárd magatartási tendenciák nem 
szituatív jellegűek.

— Fontos felismerés, hogy a kísérletek szervezésében a matematikai-statisztikai módszerek 
mellett legalább annyira lényeges a megbízható kísérleti szerkezet létrehozása, az eredmények 
egzakt rögzítése és összehasonlíthatósága, valamint a módszerek kombinációja.

— Lényeges kutatásmódszertani, de tartalmi tanulság is, hogy az erkölcsi tudatosság és az 
erkölcsi magatartás közötti kapcsolatok közvetettek, így a tudatosság elemzéséből az erkölcsi 
magatartással kapcsolatos prognózis nem állítható fel.

A bíráló bizottság megállapította, hogy a jelölt értekezésében mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból kiemelkedően fontos összefüggés vizsgálatát végezte el érett pedagógiai kulturált
sággal, önállóan megalkotott metodikával. Kutatási eredményei azért is figyelmet érdemelnek, 
mert nevelési gyakorlatunk számára fontos orientáló szempontokat nyújtanak, világos kutatás
módszertani logikája pedig a mások által való megismételhetőséget is lehetővé teszi.

A bíráló bizottságok javaslata alapján a Tudományos Minősítő Bizottság Pedagógiai Szak- 
bizottsága G áspár László, B a jk ó  Mátyás és Bá bo sik  István részére a neveléstudományok 
kandidátusa tudományos fokozatot odaítélte.

S im o n  P é t e r n é

SZERZŐINK
Hunyady Györgyné dr. aspiráns (Budapest), dr. Köves József főisk. docens (Eger), dr. Szende 

Ottó, a neveléstudományok kandidátusa, zenetanár (Budapest), Falus Iván egy. tanársegéd 
(Budapest), Golnhofer Erzsébet tud. kutató (Budapest), dr. Földes Éva, a neveléstudományok 
doktora, tud. főmunkatárs (Budapest), dr. liegös János int. tanár (Szombathely), dr. Varsányi 
Péter egy. tanársegéd (Szeged), dr. Tctba István ny. tanár (Budapest), Székely Endréné, a nevelés- 
tudományok kandidátusa, tud. főmunkatárs (Budapest), dr. Simon Gyula főtitkár (Budapest), 
P. Bálincl Márta tud. kutató, dr. К  öté Sándor, a neveléstudományok kandidátusa, tanszékvezető 
főisk. tanár, Illés Lajosné főosztályvezető (Budapest), Szabó László tud. kutató (Budapest), 
dr. S. Heksch Ágnes, a neveléstudományok kandidátusa, tanár (Szeged), dr. Gáspár László, a 
neveléstudományok kandidátusa, igazgató (Szentlőrinc), Bakonyi Pál főigazgatóhelyettes (Buda
pest), Forrai Katalin tud. munkatárs (Budapest), Erdő Mária főisk. hallgató (Pécs), dr. Hód inka 
László tud. főmunkatárs (Budapest

Dr. Kiss Árpád, a neveléstudományok kandidátusa, tanszékvezető főisk. tanár (OPI, Buda
pest), X a n tu s  Gyuláné ált. isk. igazgató (Budapest), K é r i  Henrik főisk. docens (OPI, Budapest), 
dr. Tóth  Béla, a pszichológiai tudományok kandidátusa, főisk. docens (OPI, Budapest), dr. N agy 
József, a neveléstudományok kandidátusa, egy. docens (JATE Szeged), Oláhné dr. E r d é l y i 
Mária egy. adjunktus (KLTE Debrecen), Sz e b e n y i Péterné főisk. adjunktus (TF Budapest), 
dr. K ozma Tamás rovatvezető (Köznevelés, Budapest), Szabó Márta előadó (Magyar UNESCO- 
Bizottság. Budapest), dr. Z ib o l e n  Endre, a neveléstudományok kandidátusa, igazgató (FPKK 
Budapest), Morvay Károly egy. tanársegéd (ELTE Budapest), dr. Vörös László, az orvostudo
mányok kandidátusa, tud. főmunkatárs (FPKK Budapest), dr. H alász Imre tud. főmunkatárs 
(OPKM Budapest), dr. Mészáros István egyr. adjunktus (ELTE Budapest), S im o n  Péterné fő
előadó (MTA Budapest).
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E N G L I S H  S U M M A R Y

FROM THE FURTHER CONTENTS OF THIS ISSUE

In his paper: „Giving the reasons for the measurement and assessment of the performances 
at school” Árpád Kiss reports on the three international undertakings in this theme, also particip
ated under his direction by the Chair of Didactics of the Hungarian Pedagogic Institute. József 
Nagy accounts of the Paris International Institute of Education, where he spent a year. — The 
essay of Éva Földes, bearing the title: „Üzenet” (Üzenet — Message — was the journal of the 
Hungarian emigrant writers in Paris) deals with the acitivity of Ferenc Földes, the well-known 
Hongarian communist pedagogue in Paris in 1949; Mária Erdélyi née Oláh analyses the instruction 
of arithmetics and geometry in the elementary schools of Hungary between 1790 and 1848; 
Mrs. Szebenyi presents the endeavours for introducing lay ethics in schools of Hungary before 
1945.

In the column „Review of Periodicals”, Tamás Kozma discusses the International Review of 
Education, and Márta Szabó publishes an account on the articles on up-to-date school architecture 
in the UNESCO journal „Prospects”. Following the reviews on hooks, Ilona Simon reports that 
László Gáspár („The problems of contentual and structural connections between the practice 
of total society and general education”), Mátyás Bajhó („The development of the interior life 
of the principal school colleges in the Reform Period”) and István Bábosik („The connection 
of moral consciousness and behaviour”) have successfully defended their theses presented for 
the degree of C. Sc. at the Hungarian Academy of Sciences.

ILONA XANTUS: COMPARISON OF THE PUPILS’ RESULTS 
ACHIEVED IN DIFFERENTLY ORGANIZED TEACHING PROCESSES

Two series of experiments were performed. The first of these in the 6th classes of the elementary 
school, concerning the didactic subjects of the adjective and participle; then, the second one 
half a year later, in the 4th classes, concerning the simple sentence. In both experiments, the 
lessons of Hungarian grammar were organized in several ways. One of the classes was taught 
according to the frontal method in both series; there were two classes, where education w'as 
programmed and, in some of the classes team-work was organized. 4—5 pupils worked together 
in the latter, with the help of work-sheets. When beginning and ending the elaboration of the 
subject-matter, each of the pupils got a test-paper of identical material, worth a 100 points each. 
Relying upon the results of the two tests, a graph for each class could be plotted, in it the differ
ence between the values of the beginning and final results of every single pupil could he indicated 
in points.

It clearly appears from the graphs, that the frontal method was successful only if accompanied 
by frequent feedback and control during the lessons. Programmed work ensured especially the 
development of the capable pubpils. Fully individual work, not combined with possibilities 
of communication, did not bring reassuring results with the pupils of the lower grades. Team-work 
proved to be the most successful way of teaching in the course of the experiment. There the 
pupils could talk over their work among themselves, they gave account on their results to the 
class, and could perform their activity under the direction and control of the teacher.

The two results (the one at the beginning and the one at the end of the test) of the pupils 
educated continually according to the programmed method show a high correlation. The correla
tion shown by the two results of the class taught within team-work are low. Practically, this 
indicates a modification in the results of the pupils organized for team-work, which may also 
include a possibility for the children of smaller ability to come abreast with their companions, 
if one bears in mind that by this method of teaching an uniformly high result was reached when 
the elaboration of the subject was ended.
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JÓZSEF KÖVES: THE SYSTEM OF REQUIREMENTS OF GEOGRAPHY TEACHING
IN PRIMARY SCHOOLS

The system of requirements in geography in the 5th and 6th forms was issued at the end of 
the year 1971. By what the composition of such a system teas made necessary? The level of knowledge 
of geography to be expected from the pupils is not exactly determined in the Curriculum, neither 
the achievement to be required from then at the application of that knowledge. Therefore, in 
the practice of the schools, subjective factors affect the development of the requirements: the 
personal sphere of interest of the teacher, his educational grounding, the composition of the 
school and of the form, further, the similarly subjective demands of the head of the school and 
of the school-inspector.

An occasional wider survey of the pupils’ level of knowledge clearly reflects the differences 
appearing between the requirements. For the sake of objectivity, however, it has to be stated, 
that even at the composition of the work-sheets forming the basis of the survey, subjective factors 
unavoidably make their effect felt.

A different interpretation of the requirements often leads to maximalism. With a view to 
complying with the individual interest and to an optimum in developing the individual abilities, 
naturally more information than prescribed needs to be imparted in certain instances. However, 
not even in such cases should one lose sight of the requirement, that surplus can be given only 
after the basic subject-matter of education has been obtained. The Hungarian teachers, who had 
participated in the international seminary organized in Grönna, Sweden in summer 1971, reported 
on a demand felt for an exact determination of the requirements in numerous countries.

When elaborating the recently issued system of requirements, the authors coidd rely on the Cur
riculum, on the structure and subject matter of the textbooks written in accordance with it, on 
the workbooks, and on the worksheets of geography appeared one year earlier, as well as on the 
experience gained in the application of these.

It should be stated, further, that in the present case the methodological activity of composing 
the requirements took place reversely. The order is correct, if the system of requirements is 
composed first, and then the textbooks, workbooks and work-sheets follow.

The system of requirements is intended to attain three objectives: 1. to class the elements 
of the pupils’ knowledge with categories; 2. to determine, what the primary school can require 
as regards the elements of knowledge; 3. to enumerate the application possibilities of the pupils’ 
knowledge. 'The exaggeratedly general objectives of the Curriculum were rendered operational by 
this work.

No uniform method of categorizing the requirements has been developed in education so far. 
A standard taxonomy would facilitate the planning of the Curriculum, of the subject-matter 
and of assessment. In the system of requirements in geography, the following taxons have been 
used:

I. The category of concepts
1. General concepts

a) Concepts of natural geography (surface, climate, hydrography, etc.)
b) Concepts of economic geography (population, settlement, industry', agriculture, etc.)

2. Individual concepts (geographic names)
II. The category of processes

1. Processes concerning the formation and change of the surface
2. Processes connected with weather and climate

III. The category of relations
1. Relations between the natural phenomena
2. Relations between natural characteristics and economy
3. The interrelations of economic branches and sectors
4. Relations between society and economy

IV. Exercises for ensuring the formation of abilities and skills
V. A minimum of numerical data

Information as specified above includes the requirements to be raised at the end of the school- 
year.

Within the categories, the fundamental and complementary subject-matter are marked off. 
Theoretical and practical information classed with the fundamental subject-matter, as well as it 
practical application as of a basic matter of education has to he attained in the interest of profici
ency by each pupil on a level in keeping with their intellectual abilities. The complementary 
subject-matter simuld be taught and required to an extent as permitted by the local possibilities.

Requirements concerning the application of acquired knowledge are e.g. the following: recognit-



tion in reality, in pictures, drawings and models; forming in sand-reliefs; representation by draw
ing, etc.

The advantages of the system of requirements can he summed up as follows: It is of help to the 
teachers in their work, since it presents knowledge in a synthesis, grouped into categories, it 
separates the fundamental subject-matter, presents the manysidedness in applying the acquired 
knowledge, by which the possibilities of varying the methods are also displayed. Its more remote 
effect can he that it affords a possibility of representative surveys and ensures a basis for writing 
an up-to-date textbook to be in keeping with the workbook and, eventually, that it can be 
considered a preliminary study to the elaboration of the next Curriculum.

HENRIK KÉRI: AWARDING MARKS IN MATHEMATICS AND HISTORY 
IN TOP CLASSES OF BUDAPEST GRAMMAR SCHOOLS

The paper examines the trend of marks in mathematics and history in top classes of Budapest 
grammar schools. Ten grammar schools were included in a random sample, each with two classes, 
all in all 684 pupils. From the marks given at the end of the half-year term, at that of the school 
year and at the final examination, the author calculated the means, standard deviations, cor
relation and determination coefficients, further the range of the means, the standard error of 
standard deviations and the confidence limits of the coefficients of correlation for the whole 
sample and for the single classes. Relying on the calculations, he strove to find answers to the 
following questions:

How close is the connection between the marks awarded in the same subject at the end of 
the half-year term, at the end of the school year and at the final examination? How are the 
differences appearing in the means and standard deviations to be assessed?

Whether it affects the marks of the pupils, if their work is assessed by one single teacher (at 
the end of the half-year term, at the end of the school year), or by a commission (at the final 
examination)?

How does the mark awarded in mathematics to the final paper bear upon those given at the 
oral examination?

Is there a substantial difference between the assessment of the pupils in mathematics and 
history?

Table I presents the following data concerning the marks in history (at the end of the half-year 
term, of the school year and at the final examination) and mathematics (at the end of the half- 
year term, of the school year, final paper and at the school-leaving examination): 1

1. The arithmetic means of the whole sample
2. The highest of the mean values of the classes
3. The lowest of the mean values of the classes
4. The range of the mean values of the classes
5. The standard deviation of the whole sample
6. The highest standard deviation of the classes
7. The lowest standard deviation of the classes
8. The range of the standard deviations
Table II includes the following data:
1. The correlation coefficients of the whole sample
2. The confidence limits of the coefficients of correlation at the 0.01 level
3. The highest correlation of the classes
4. The lowest correlation of the classes
5. The determination coefficiemt.
From the data the following conclusions can be drawn:
In the fourth classes of the Budapest grammar schools the average result is rather high; it 

is formed practically during the first half-year term, and changes but insignificantly till the 
final examination. There are, however, marked differences among the schools, regarding both 
the means and the distribution of the marks. In certain schools there are few marks around the 
mean of the classes, and the number of the extreme marks is great, while in others one mark is 
dominant: the top one. The present data are not suitable for ascertaining the cases where these 
disparities mean an effective difference, and how far can they be ascribed to the lack of uniform 
assessment or to subjekctive factors.

The means achieved in mathematics significantly rise from the end of the first half-year term 
to the final examination, however, they do not come up to those scored in history. The standard 
deviation of the marks fairly approaches the normal distribution not only in the whole sample, 
it also comes near to same in the single classes. This refers to the uniformity of the assessment,
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and tlie possibility of objective valuation inherent in the subject, respectively. The data presented 
in the Tables indicate that, as regards this subject, the schools follow a uniform principle also 
in the instruction of the pupils besides assessing their work governed by uniform rules. Marks 
in mathematics can far less be considered „parameters” depending on the school or on the teacher 
than those awarded in history. These marks can he relied upon with fair certainty when studies 
are continued and/or at admission to the university —, marks in history are less suitable for this.

Within the same subject, there is a high positive correlation between the marks received at 
the end of the half-year term, at the end of the school year and at the final examination. A 
difference in the effect exerted upon the marks by the method of examining (independent assess
ment of the teacher or examination by a commission, examination in word or in writing) cannot 
be demonstrated: the data point to the circumstance that in awarding the marks of the final 
examinations the teacher of the subject and/or the marks given at earlier times have a decisive 
significance. The fact that later examination before a board (the final examination) will ensue, 
most certainly affects the half-year-term and yearly results, however, this effect is immeasurable. 
The marks in mathematics rise though even at the final examinations, still, within identical 
classes, the order of the pupils in both subjects is already formed in the class-room, and this 
order is made definitive by the final examination лх itli an insignificant difference.

ZSUZSA HUNY ADY: OFFICE-HOLDERS IN THE ORGANIZATION OF THE COMMUNITY

Office-holders have an important function in the life of the community. They attend to or 
organize the performance of certain permanent or periodically recurring groups of duties. As a 
rule, they are commissioned for a longer time, through their activity they take part in the direc
tion of the life of the class; the pupils who hold the most important offices among them form the 
community’s managing organ. Within the office-holders and their activists, as well as the pupils 
without commission a special hierarchy is formed. On the top the responsible head of the given 
community takes place, round or under him are ranged the other office-holders of the community. 
The place taken in the hierarchy depends, on the one hand, on the traditionally formed order 
of organization of the given community, on the other hand, on the degree of importance at tached 
to the activity and duties of the office-holders from the community’s angle. The circumstance, 
that office holders are elected for a longer period, makes the network of relations formed among 
them a relatively „stable” system, however, this does not mean as if the system were rigid, 
or the relations of suhand superordination were unchangeable. In the community’s colourful 
activity now one and now another task obtains special emphasis. In such periods the significance, 
function and phice in the community of the office-holders associated with the said tasks is chang
ing: thanks to an increased responsibility and role, some of them obtain charge of the activity 
of the whole community, the function of others is losing significance for shorter or longer times. 
In this way an intricate network of suhand superordination relations is forming, which ensures 
that the system of office-holders should function in a composition meeting the demands of the 
community best and, on the other hand, makes impossible that any member of the community 
should officiate exclusively in either a leading or in a subordinate position all the time, and 
thereby their personalities should be distorted.

Offices may have an important role in forming the individual into a person active in the 
community, first of all because the child, when performing the duties of his office, acts necessarily 
for the community, for its interests and objectives. This holds true even if not subjectively ex
perienced like this by the pupil holding the office, and the individual motives, mere individual 
interests and desires (as e.g. self-assertion, desire to rule over others, claim to gain advantages) 
still preponderate among the incentives stimulating him to activity. However, in case of an 
advanced corporate life, the activity done on commission also reacts upon these motives, the 
pupils receive recognition at any time in proportion as they are of use to the community, and 
may hold their offices until their activity objectively helps the community’s progress, and does 
not hinder same. The endeavour to successfully perform the offices develops important features 
in the personalities of the pupils.

In the paper, the author reports on an empirical examination, from which an idea can be 
formed about the system of office-holders in the communities of the forms of public elementary 
schools. The examination is part of a wider research aimed at obtaining information about the 
connection of the structure of the form-communities with the collectivism of the pupils. In its 
course the author strove to approach and explore the structure of the collectives (form-com
munities) from several directions. She wanted to find out, how the forms wore differentiated 
by sex, by the social position and achievement at school of the pupils, and what this stratification 
was like as regards the children’s attitude towards educational-political-moral requirements.
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Another examined question: what kind of relations were formed between the pupils within the 
groups. The relations of sympathy (i.e. the informal structure of the community) were also map
ped, as well as in this connection also the communication network. Similarly also the so-called 
communal differentiation was explored: forms also divide into groups according as how their 
members adapt themselves to the community, how they feel within same, and how they esteem 
same, b ounding herself on the data obtained from the examination of the said variety of aspects, 
the author strove to present a picture of the complex structure of the forms.

Complying with the demand for an approach from many directions, the author applied a 
variety of methods in her work: she made use of a modified version of the sociometric method 
well-known in pedagogy, she interrogated the pupils about their ideas formed concerning the 
children they would call objective-minded, she assembled the data of their origin, she had the 
pupils characterized by their teachers as to the former’s activity for the community, she collected 
information about the pupils’ regular commissions and also about how they understood their 
offices, what had they done and what should they have done following, in their own opinion, 
from their offices. She examined the pupils’ attitude towards the community by a method 
and adopted from social psychology: she elaborated a scale of attitudes, by means of which she 
determined the appraising-sentimental attitude of the children towards the community.

FURTHER PAPERS

Oltó Sz e n d e  sets forth in his paper ( „Problems of education preceding schooling age and at
tempts at their solution”)  the conception called „Früherziehung” in the Germany Federal Re
public, which can be concisely summed up as follows: given the knowledge of the fact that, as 
a result of acceleration, the ability of the children, and thus also their internal demand for certain 
more intricate forms of activity, has increased already before schooling; to what extent should 
and, at the same time, to what extent can the children be burdened by teaching them such 
before schooling age? Upon a full and manysided analysis of the conception, the author also sets 
forth his ideas about the possibilities of its realization in Hungary.

In the column including papers dealing with the history of education, three essays of regional 
history (János R e g ő s : ISursery-school and Hungarian language at the close of the 19th century ; 
Péter Va r s á n y i: Public education in Hódmezővásárhely at the time of the Hungarian Soviet Republic; 
István T a b a : The reorganization of public education in the Xth district of Budapest at the beginning 
of the year 1941) take place, preceded by a paper by Éva F ö l d e s , bearing the title: „Connections 
of attitude and methodoloqy of research into the history of education and culture.”

BÉLA TÓTH: EXPERIMENTS IN THE CONNECTIONS 
BETWEEN ILLUSTRATION AND TEXT OF TEXTBOOKS

The education-psychological investigations conducted by the author among 9— 15 years old 
children with the help of readers of the public primary school on the connection between lite
rary text and illustration, as well as on the effects of the pictures on the child’s personality took 
place at the Chair of Education of the Hungarian Pedagogic Institute (Budapest) between 1968 
and 1971. In the experiments all in all 446 Budapest schoolchildren took part.

The investigations were conducted relying upon the following theses: the illustrations of the 
textbooks promote a more exact and more thorough understanding of the text; — texts accom
panied by pictures also activate the emotional and volitional spheres of the personality, i. e. they 
put the whole personality into motion; — the aesthetic character also has a role in producing the 
optimal effect of the pictures.

The experiments were made by means of the following procedures : When applying the picture- 
selecting method, the pupils had to choose the one they liked and which they did not like from 
among (black-and-white) drawings of various stylistic trends, and also to state the reasons un
derlying their choice. In the second experiment the pupils came from the text to the picture. 
The pupil read the text, to which at that time no illustration was added yet. He answered the 
questions of the exercise sheet in writing. Upon this he viewed the picture and answered the same 
questions in another exercise sheet. At that stage he had already to conceive the answer relying 
upon the text and picture together. In the third experimental situation the pupil proceeded from 
the picture to the text. He first inspected the picture with attention and answered the questions 
of the exercise sheet, then read the text and, founded on both, answered the former questions once 
more. By means of this method, the effect of the picture, its help afforded in the understanding 
of the things conveyed and represented in the text and in the exertion of other effects could be 
examined separately from each other.
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The principal results of the investigations 1. Effects exerted upon the personality. It was con
vincingly revealed that the illustration of the reader had a inanysided effect upon the child exam
ining the picture: it increased the activity of the cerebral cortex, by which the processes of cog
nition (memory, thought, imaginative power, etc.) became more successful. Of particular signi
ficance is the regulating role of the picture, by which it keeps the attention of the child engaged 
and directs it to the essential moments. Positive changes also take place in the activity of lan
guage; the vocabulary increases, and the way of experession of the child gets more flexible and 
tinged. Summing up the intellectual effects: a text accompanied by pictures brings about more 
reliable information than when only the text itself is present. — 2. In respect of pedagogic psy
chology, the following statements can be made: When judging the effect of an illustration, one 
should take the age of the child into consideration. In this regard the interrelation of the two 
signalling systems (concrete perception by the senses and abstract thinking) have to be judged 
in the first place. Successfully done illustrations confirm the emotional attitude of the child to 
the content of the text and, especially, to the persons in the piece of reading. New interests arise 
in the child upon the effect of the picture, he begins, e. g. to search for the motivation of the hero. 
The picture affords an opportunity for the child to project its desires, strivings, problems or 
conflicts. In this way, when elaborating the text., illustrations also can be used in respect of men
tal hygiene, for purposes of pedagogic psychology. By means of the experiments it could be de
monstrated that between the display of the girls and that of the boys towards the illustrations 
there were marked differences. However, no specific boys’ or girls’ demands could be detected.
— 3. From among the respects obtained for up—to—date illustration, the author stresses the 
following: the textbooks have to be illustrated with an eye to the psychological requirements of 
the age-groups. The artist should know how to bring the thoughts expressed by lingual media 
nearer to the child through visual representation. Together with the pedagogic purpose of the 
illustration, also its psychological and aesthetic functions should get an opportunity of expression. 
The author found that quite a number of children liked modern graphic art, and that, as compa
red with other illustrations, such works took a medium place. It is the picture-editor’s task to 
create a balance among the aesthetic, psychological and pedagogic requirements. Also the design 
of the illustration needs careful consideration, especially the decision about which elemnts of 
the picture (and of the text, respectively) should get stress at the transposition of the text into 
drawing. The picture element has namely a strong effect upon the direction and intensity of the 
associative and thinking processes. Not only the representation of the persons needs due for
ming, also those of the natural and social environment. A superficially scamped background
— as proved by the author’s experiments — is liable to prevent the recognition of important de
tails. The reproductions of works of art can exert their aesthetic, psychological and educative 
effects in the desired extent, if the picture-editor pays due regard to the other respects asserted 
above concerning the illustrazions .When selecting the reproductions, the said respects have to 
be taken into consideration in a high degree.

IVAN FALUS—ERZSÉBET GOLNHOFER: AN OBSERVATIONAL CATEGORY SYSTEM 
FOR THE EVALUATION OF UNIVERSITY LECTURES

Upon clearing the concepts of antecedent-, process- and result variables by way of introducing 
their paper, the authors stress the necessity of exactly measuring the process variables.

Quite a number of means for measuring the antecedent- and result variables have been elab
orated. The fact that antecedent variables do not unambiguously determine a process, necessi
tates the development of o b s e r v a t i o n  s y s t e m s  for exactly measuring the process variables. The 
systematic observation movement, developed in the United States of America in the early sixties, 
has undertaken to elaborate such means of observation.

The considerable number of category systems composed so far can be grouped according to 
several respects.

For the examination discussed here, Flanders’s well-known category system served as starting 
point. It seemed expedient, to take over the marking technique and ordering into matrixes by 
time units (five seconds).

When setting up the categories, the authors took the following respects into consideration:
1. The categories should reflext activities presumably in connection with the efficiency of the 

lecture.
2. The categories should be well separable from one another.
3. The whole verbal material of the lecture should he classifiable with one the categories.
The categories, drawn up according to theoretical considerations, were modified relying on the 

results of testing in practice.
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The system applied in the examination discussed here, consisted of the following categories:
1. a. Imparting knowledge of descriptive- and proposition-character on a theoretical level.
1. b. Imparting knowledge of descriptive- and proposition-character on a practical level.
2. Description of the practical realization of tlie discussed concepts, principles and methods, 

of school examples. Research situation, presentation of a researched phenomenon.
3. Putting questions, raising problems.
4 .  Deduction of the operation of thought, sequence of conclusions.
5. Presentation of connections of structure and contents, systematization, reference to former 

or latter themes or to other subjects, with a comparative character.
6. Motives, motivation: reference to relations to special subjects, to the practical utility of the 

theme, stimulation to expressing views, acquittance and appreciation of the opinions expressed 
by the students.

7. Reference to the literature on the subject, encouragement to going on gathering information.
8. Expression of personal opinion.
9. Comments of students.

10. Silence.
The persons who carried out the observation were trained on six occasions, for one and a half 

hour trained on six occasios, for one and a half hour each time. In the course of these trainings 
they were

a) informed about the purpose of the examination,
b) the applied categories were interpreted,
c) the ability to mark every 5 seconds was developed,
d)  the observers were made capable of rapidly interpreting the delivered text, and arranging 

it in categories.
The consent of the observers was characterized by means of Scott’s coefficient. The value of 

the latter varied between 0.70—0.87.
By way of experiment, the system of categories was used for mapping lectures on pedagogy.
In the lecture analysed as an example, the students talked during 12% of the whole time, in

formation was being imparted during 40%, two thirds of the former consisted of practical know
ledge.

The presentation of practical examples, as well as the setting of problems, putting of questions 
took 7—8% of the duration of the lecture. On deducing the sequence of ideas, on the expression 
of personal opinions, the lecturer spent 1 minute each.

The systematization of the subject-matter took 13%, the motivation of the pupils 10% of 
the time at disposal. The lecturer referred to the special literature of the subject and to further 
sources in two or three minutes, and the same amount of time was spent in silence. By means 
of the outlined observation technique, the micro-structure of the lectures can be described and 
compared with that of other lectures.

In order that the examinations conducted by means of the systematic observation method 
can contribute to establishing the characteristics of efficient lectures, the authors deem necessary 
the accomplishment of the following tasks:

1. The categories have to be modified in a way that they should describe the essential com
ponents of the efficiency of a lecture.

2. The high (л =  0.85) level of consent among the observers has to be made permanent.
3. Relying on observation of several lectures about various subjects, the properties of the lec

ture, which are general, which have their source in the character of subject, of the theme and/or 
in the personality of the lecturer, have to be sperarated.

4. The connection of the characteristics of the lecture with the achievement of the pupils has 
to be disclosed, i. e. the kind of lectures calling forth positive changes in the knowledge and opin
ions of the pupils have to be determined and presented.

A kiadásért felel az A kadém iai K iadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: H elle Mária

A kézirat nyom dába érkezett: 1973. III. 9. Terjedelem: 24,4 (AI5) ív 
74773 Akadémiai Nyomda, B udapest —  Felelős vezető: Bernât Gyöigy
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T A N U L MÁ N Y O K

LADÁNYI ANDOR

A TANÁRSZAKOS HALLGATÓK PEDAGÓGIAI- 
PSZ IC НО LÓG IÁI OKTATÁSÁRÓL

— Nemzetközi áttekintés —

A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont két évvel ezelőtt kezdte meg a 
pedagógusképzés összehasonlító tanulmány ozását, az állami oktatás felülvizsgála
tának munkálatai során kapott megbízatásnak megfelelően. E munka eredmé
nyeként 12 ország pedagógusképzését ismertető tanulmánykötet készült el és 
jelent meg az elmúlt év őszén.1 Minthogy e kiadványban helyet foglaló tanul
mányok többsége — beleértve a jelen dolgozat szerzője által írt bevezető tanul
mányt is — a pedagógiai—pszichológiai oktatással csak meglehetősen röviden 
foglalkozott, úgy véltük, talán hasznos lenne, ha a rendelkezésünkre álló viszony
lag gazdag dokumentációs anyag alapján némileg részletesebb áttekintést ad
nánk e kérdésből. A téma aktualitását növeli az a körülmény, hogy az MSZMP 
Központi Bizottságának az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatai
ról szóló 1972. június 15-i határozata végrehajtása során ez évben kerül sor a 
pedagógusképzés színvonalának emelése érdekében szükséges intézkedések kidolgo
zására, ideértve a pedagógiai—pszichológiai oktatás továbbfejlesztésére irányuló 
javaslatok kimunkálását is. Az c téren előttünk álló feladatok meghatározásá
hoz, a pedagógiái—pszichológiai oktatás helyes arányának megállapításához 
a külföldi viszonyok, tapasztalatok, fejlődési tendenciák behatóbb ismerete 
jelentős segítséget nyújthat.

Annak érdekében, hogy e meghatározón terjedelmű tanulmány keretei között a legfontosabb 
kérdésekkel érdemben foglalkozhassunk, témánkat az általános műveltségi tárgyak tanárainak 
az egyetemek megfelelő fakultásain, ill. a tanárképző (pedagógiai) főiskolákon folyó képzésére, 
e hallgatók pedagógiai—pszichológiai oktatására szűkítjük. Nem térünk ki tehát sem az óvónő
képzés, sem az alsótagozati pedagógusképzés, sem a műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági 
szaktanárképzés, sem a művészeti és a testnevelési főiskolákon folyó tanárképzés, sem a gyógy
pedagógiai tanárképzés keretében történő pedagógiai—pszichológiai oktatás sajátos kérdéseire. 
Nem foglalkozhatunk a pedagógia és a pszichológia szakokon folyó szakképzés és a pedagógus
továbbképzés problémáival sem. Vizsgálódásunkat részben elvi, részben gyakorlati megfontolá
sokból a szoros értelemben vett pedagógiai és pszichológiai tárgyakra, valamint az ezekhez közvet
lenül kapcsolódó gyakorlati foglalkozásokra, iskolai megfigyelésekre korlátozzuk. E tanulmány 
keretében ezért nem tudunk részletesen foglalkozni sem a szakmódszertani oktatás, sem az 
iskolai és egyéb nevelési gyakorlatok problémáival, és azokat csak a pedagógiai—pszichológiai 
oktatás tantervi struktúrájának, valamint a képzés egységének kérdéseivel kapcsolatban érin
tenénk. (Л szakmódszertani oktatás és az iskolai gyakorlat problémáinak összehasonlító elem
zéséi későbbi időpontban külön tanulmányban szeretnénk majd elvégezni.) Nem térünk ki a 
logika oktatásának helyzetére sçm, minthogy e tárgy a filozófiai stúdiumok körébe tartozik, és 
oktatását a korábbi gyakorlattól eltérően ma már többnyire a filozófiai tanszékek látják el. 
Két tárgy — az oktatás tó  imikai eszközei és az iskolahigiénia — sajátos helyzetére még vissza
térünk.

1 Pedagógusképzés az európai szocialista országokban és néhány fejlett tőkés országban. 
(Bp. 1972. Felsőoktatási pedagógiai tanulmányok. — A továbbiakban lásd: Pedagógusképzés.)
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A nemzetközi áttekintés során elsősorban az európai szocialista országokban 
folyó pedagógiai oktatás kérdéseit elemezzük. A tantervi keretek, arányok össze
hasonlításánál a tőkésországok viszonyainak vizsgálatára nincs is lehetőségünk, 
mert túlnyomó többségükben központi jellegű kötelező tantervek vagy tantervi 
irányelvek nincsenek, az egyes egyetemek, college-ok, főiskolák tanulmányi 
programjainak összegyűjtésére és elemzésére pedig az illető országokban is csak 
ritkán vállalkoznak.2 A pedagógiai—-pszichológiai oktatás egyes problémáival, 
az újabb törekvésekkel kapcsolatban azonban már figyelembe tudtuk venni a 
fejlett tőkésországokban folyó; képzés alakulását is. A hazai pedagógiai—pszicho
lógiai oktatás kérdéseivel a tanulmány általában nem foglalkozik — e sorok írója 
nem is érzi magát illetékesnek erre —, a tantervi keretek, arányok elemzése során 
azonban a szükséges összehasonlítás érdekében a magyar tanárképző intézmé
nyek adatait is közöljük, és a tantervi struktúra vizsgálata során is egyes esetek
ben utalunk a hazai gyakorlatra.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás kérdéseivel világszerte igen sokat fog
lalkoznak, e képzés jelentőségét ismételten hangsúlyozzák. Az eredményeket, 
a fejlődést elismerő vélemények, értékelések mellett kétségkívül igen sok kritikai 
észrevétel is elhangzik: UNESCO-dokumentumok és miniszteri nyilatkozatok, 
a tanárok és a diákok állásfoglalásai igen gyakran a pedagógiai oktatás iránti 
elégedetlenséget fejezik ki.

A bírálatok egy része minden bizonnyal túlzott. Különösen vonatkozik ez a 
szaktudományi tanszékek egyes képviselőinek jónéhány országban tapasztal
ható felfogására. Mint az összehasonlító pedagógia ismert nyugat-berlini műve
lője a szaktanszékek egy részének a „kísérő tanulmányok”-nak nevezett pedagó
giai stúdiumokkal szembeni magatartását találóan jellemezte: „Az intézetek 
messzemenően kivonták magukat a pedagógusképzés különleges feladatai alól, 
oktatási és kutatási programjaikban, didaktikájukban arra nem voltak tekintet
tel, végül kimondott kétértelműséggel egyrészt lenézték a ’kísérő tanulmányo
k a t’, másrészt azonban jó alibinek használták fel az igazság szerint közös fele
lősség vonatkozásában.”3

Azok a bírálatok, amelyek a tanárképzés hiányosságaiért elsősorban vagy ki
zárólag a pár órás pedagógiai—pszichológiai oktatást teszik felelőssé, figyelmen 
kívül hagyják a képzésben döntő és meghatározó szerepet játszó szaktanszékek 
felelősségét.

Mindezt elismerve mégis valószínűnek kell tartanunk azt, hogy a kritikai ész
revételek jelentős része helytálló. Nem tagadják az oktatás egyes problémáit, 
gyengeségeit a neveléstudományi tanszékek sem, és ezeket elsősorban a tantervi 
óraszámok elégtelenségével magyarázzák. Ezért mindenekelőtt a tantervi kere
tek, arányok kérdését kell szemügyre vennünk.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás tantervi keretei, aránya

E kérdés tanulmányozása során először meg kell vizsgálnunk a tantervben 
előírt pedagógiai—pszichológiai tárgyak óraszámát és tantervi elhelyezéséi. A ren
delkezésünkre álló tantervekből ezek az adatok nem mindig állapíthatók meg.

2 íg y  pl. az Amerikai Egyesült Államokban, ahol több mint 1000 intézmény foglalkozik 
pedagógusok képzésével, utoljára tíz évvel ezelőtt történt ilyen irányú vizsgálat, és az is csak 
27 intézményre terjedt ki. (J. B. Conant: The education of American teachers. New York, 1963.)

3 S. В. Robinsohn: Modell einer Pädagogischen Fakultät. (Die Zeit, 1968. 5. szám, 28. old.)
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Egyes országok, ill. azok tanárképző intézményei esetében nem ismerjük a fél- 
évenkénti megoszlást, másoknál viszont a globális óraszámot. (Az egyes szemesz
terek időtartama ugyanis változó, és ennek ismerete nélkül a globális óraszámot 
nem lehet kiszámítani még akkor sem, ha tudjuk, hogy az egyes tárgyak melyik 
félévben hány órában kerülnek előadásra.)

Ezt követően a tantervi arányokat kell elemeznünk azon országok esetében, 
ahol rendelkezésünkre állnak a szükséges adatok. Az összóraszám megállapítása 
során nem vettük figyelembe az iskolai és nevelési gyakorlatokat, valamint 
az egyéb szakmai (üzemi, terep- stb.) gyakorlatokat és az előírt tanulmányi 
kirándulásokat, minthogy ezek időtartama óraszámmal gyakran nem vagy csak 
bonyolult áttételes számítások útján fejezhető ki. (A pedagógiai és pszicholó
giai tárgyakhoz közvetlenül kapcsolódó iskolai megfigyeléseket — mint említet
tük — a pedagógiai oktatás körébe tartozónak tekintettük.) Nem vehettük fi
gyelembe a honvédelmi kiképzés óraszámát sem, mivel az erre vonatkozó adato
kat a legtöbb ország tanterve nem közli. A korszerű technikai eszközökre vonat
kozó ismeretek oktatását több ország tanárképző intézményeiben bevezették. 
Egyes országokban ez a pedagógiai (didaktikai) oktatáshoz kapcsolódó tárgy, 
máshol viszont a szaktárgyi—szakmódszertani oktatáshoz (mint pl. a szovjet 
pedagógiai főiskolákon a modern idegen nyelvi, a fizika és a kémia szakokon), 
az egyes szakok jellegének megfelelő tartalommal. E körülményre tekintettel e 
tárgyat nem lehetett a pedagógiai—pszichológiai stúdiumok kategóriájában sze
repeltetni. A másik „problematikus” tárgy az iskolahigiénia. Bár kétségtelen, 
hogy e tárgy nem tartozik a szoros értelemben vett pedagógiai—pszichológiai 
stúdiumok körébe, annak következtében, hogy több országban (elsősorban a 
Szovjetunióban) a pedagógiai—pszichológiai képzés szerves részét alkotja, prak
tikus okokból e tárgy óraszámát a pedagógiai—pszichológiai diszciplínáknál 
vettük figyelembe.

A pedagógiai—pszichológiai tárgyak tantervi óraszámát és arányát a fentiek
nek megfelelően számítottuk ki. (1. sz. melléklet.) Azon országok, ill. intézmé
nyek esetében, ahol a pedagógiai tárgyak globális óraszámát nem ismerjük, a 
közölt százalékos adatok csak megközelítő jellegűek. Olyan esetekben, amikor 
a képzés egészére vonatkozó óraszám nem áll rendelkezésünkre, az arányokat 
természetesen nem számíthatjuk ki.

Mint e mellékletből kitűnik, az egyetemek és a tanárképző főiskolák között — az 
NDK és Románia kivételével — feltűnő különbségek mutatkoznak; a tanárképző 
főiskolai óraszám az egyeteminek több mint kétszerese, helyenként két és fél
szerese. Erősen vitatható, hogy a különböző iskolatípusok tanáraival szemben 
támasztott jelenlegi és jövőbeni követelmények ilyen mérvű eltérést feltétlenül 
indokolnak-e, nem is beszélve arról, hogy az egyetemek és a tanárképző főiskolák 
több országban azonos iskolatípus számára képeznek tanárokat.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás arányával kapcsolatban természetesen 
figyelembe kell venni olyan körülményeket is, mint a tantervi összóraszámok, 
a tanulmányi idő és a szakosítás mértéke (egyszakos, egy fő- és egy mellékszakos 
vagy kétszakos képzés), amelyek egyes esetekben jelentősen befolyásolják az 
arányszámok alakulását. ( így pl. a szovjet pedagógiai főiskolákon az egy fő- 
és egy mellékszakos képzést nyújtó, 5 éves tanulmányi idejű szakcsoportokon 
azonos pedagógiai óraszámok mellett jóval kisebbek az arányok, mint ugyan
ezen főiskolákon az egyszakos 4 éves képzésben.) E tényezők azonban önmaguk
ban nem meghatározó jellegűek, amit a legjobban az mutat, hogy a pedagógiai 
oktatás legalacsonyabb óraszámait az egyszakos képzést biztosító, 5 éves tanul
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mányi idejű szovjet és lengyel egyetemeken találhatjuk, míg az egy fő- és egy 
mellékszakos képzést nyújtó, 4 éves tanulmányi idejű NDK-beli egyetemeken 
jóval kedvezőbb a pedagógiai stúdiumok helyzete.

A szovjet és lengyel egyetemek vonatkozásában megemlítendő, hogy a peda
gógiai oktatás elégtelen időkeretének problémáját az oktatásügyi szakemberek 
már ismételten felvetették. Az SZKP Központi Bizottságának és a SZU Minisz
tertanácsának az általánosan kötelező középfokú oktatásra való áttérés befeje
zéséről és az általánosan képző iskola továbbfejlesztéséről szóló 1972 júniusi 
határozata leszögezte, hogy „intézkedéseket kell tenni a pedagógusoknak az 
egyetemeken történő képzése megjavítására”,4 és feltehetőleg a most kidolgozás 
alatt álló, 1973 őszétől bevezetendő új egyetemi tantervűkben a pedagógiai ok
tatás tekintetében is módosítások történnek. Ugyancsak változások várhatók 
Lengyelországban is, ahol a LEMP Központi Bizottsága állal az oktatásügy 
helyzetének és perspektíváinak tanulmányozására kiküldött szakértői bizottság 
jelentése nyomán ez évben fontos párt- és állami döntésekre kerül sor.

Ami hazánkat illeti: a pedagógiai—pszichológiai oktatás tantervi keretei az 
egyetemeken magasabbak ugyan, mint a lengyel, román és szovjet egyetemeken, 
de alatta maradnak Románia kivételével valamennyi ország tanárképző főisko
lai óraszámainak, valamint az NDK-beli és a csehszlovákiai egyetemek óraszá
mainak — és minden bizonnyal a tényleges szükségleteknek is. Ezzel szemben a 
tanárképző főiskolák igen „előkelő” helyen állnak, és csak a csehszlovákiai peda
gógiai fakultások (4 éves tanulmányi idejű, az általános iskola 6—9. osztálya 
tanárainak képzését ellátó, részben a területileg közeleső egyetemhez tartozó, 
részben önálló intézmények) és a lengyel nevelőképző főiskolák (WSN, egy fő- és 
egy mcllékszakos általános iskolai pedagógusokat képző, 3 éves tanulmányi idejű 
intézmények) „előzik meg” őket. (Ez utóbbiaknál persze felvethető a kérdés, 
hogy a rendkívül magas óraszámok valóban indokoltak-e, és hogy azt a szak
tárgyi oktatás, a képzés valamely más szektora vagy — magas kötelező óraszá
mokkal — a hallgatók rovására biztosították-e?)

A magyar tanárképző intézmények helyzetével kapcsolatban említést érde
mel még az, hogy a 60-as évek közepe óta az egyetemeken és a tanárképző fő
iskolákon a fejlődés ellentétes irányú. A pedagógiai—pszichológiai oktatás 1969 
óta érvényben levő tantervi keretei az 1963. évi bölcsészkari és az 1965. évi ter
mészettudományi kari tantervhez képest 13, ill. 8%-kal csökkentek. Bolla 
Kálmán más számítások alapján — a szakmódszertani oktatás és az iskolai gya
korlat kereteit is beszámítva — a bölcsészkarok vonatkozásában még nagyobb 
arányú (20%-os) csökkenést mutat ki.5 Ezzel szemben a tanárképző főiskolák 
1973. évi tantervében a pedagógiai—pszichológiai tárgyak óraszáma az 1964. 
évi tantervhez képest 27,6%-kal emelkedett.

Egyes országok, ill. intézmények esetében a szakmódszertani oktatás és az iskolai 
gyakorlat tantervi keretei az összképet pozitív vagy negatív irányban módosíthatják. 
( így pl- a csehszlovákiai tanárképző intézményekben — mind a filozófiai és a 
természettudományi karokon, mind a pedagógiai fakultásokon — meglehetősen 
rövid az iskolai gyakorlat időtartama, míg nálunk e téren az egyetemeken sokkal 
kedvezőbb a helyzet.) — Az 1973 őszén több országban bekövetkező tantervi 
változások után mindenesetre felettébb tanulságos lenne egy olyan összehason
lító táblázat összeállítása, amely a tanárképzés összes szektorainak — ideológiai *

* Pravda, 1972. jún. 25. 1. old.
5 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. 1945—1970. (B[>. 1972. 499—509. old.)
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képzés, egyéb általánosan kötelező tárgyak, szaktárgyi oktatás, pedagógiai— 
pszichológiai képzés, szakmódszertani oktatás és az említett számítási nehézsé
gek ellenére az iskolai gyakorlat — tantervi arányát feltüntetné.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás intenzitásának fokozása szempontjából 
igen lényeges kérdés e tárgyak elméleti és gyakorlati óráinak aránya. Ennek vizs
gálata a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján csak korlátozott mérték
ben lehetséges, mert forrásaink számos esetben csak az együttes óraszámot köz
ük, olyan esetekben pedig, amikor a tantervek nem rögzítik pontosan az elméleti 
és a gyakorlati órák számát, az egyes intézményeknek lehetőségük van az elő
adásuknak szemináriumokkal, laboratóriumi gyakorlatokkal stb. való kombiná
lására, amelynek mértéke intézményenként és tárgyanként is változó. A gya
korlati órák aránya igen magas a csehszlovákiai tanárképző intézményekben 
(50, ill. 61,8%), valamint a lengyel egyetemek filozófiai fakultásain (50%). 
A szovjet pedagógiai főiskolákon ez az arány 26%, az egyetemeken viszont csak
8 -9 % .

Ami a többi európai szocialista országot illeti: a bulgáriai tanárképző intézmé
nyek tantervei nem állnak rendelkezésünkre; a folyamatban levő átszervezés 
(a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek integrációja, többfokozatú 
képzés bevezetése) következtében egyébként is új tantervek készülnek. Jugosz
láviában egységes, központi tantervek nincsenek, az egyes köztársaságokban levő 
tanárképző intézmények tanulmányi programjai között lényeges eltérések van
nak.6

A tőkésországok tanárképző intézményeiben folyó pedagógiai—pszichológiai 
•oktatás tantervi kereteiről, arányáról — mint említettük — egzakt adatokat 
nem tudunk közölni, a pedagógiai oktatás helyzetére és a fejlődés tendenciáira 
vonatkozólag csak néhány általános jellegű megjegyzést tehetünk. Az egyete
mi és a főiskolai óraszámok között itt is jelentős eltérések vannak. A tőkésor
szágok közül a pedagógiai oktatás a legkedvezőbb helyzetben kétségkívül Svéd
országban van; a svédországi pedagógusképzés „legfőbb jellemzője a pszicholó
giai, pedagógiai és módszertani oktatás, valamint az iskolai gyakorlat nagy súlya, 
magas színvonala és hatékonysága”. Angliában az egyetemeken a pedagógiai 
oktatás — a korábbi gyakorlattól eltérően — mindinkább általánossá válik, 
elsősorban egy éves kiegészítő képzés formájában, de 18 egyetemen már az egye
temi tanulmányokkal párhuzamos pedagógiai oktatást is megszervezték. Fran
ciaországban a pedagógiai képzés korábban a 3 éves egyetemi tanulmányokat 
követő gyakorlóév alatt történt. Az egyetemi reform után már 4 éves egyetemi 
tanulmányokat és egy éves iskolai gyakorlatot követelnek meg; a pedagógiai 
oktatás pedig már a III. évben megkezdődik. Az NSZK-ban is a reformtörek
vések és intézkedések arra irányulnak, hogy a korábban elégtelen időtartamú 
pedagógiai „kísérő tanulmányok” helyett intenzívebb pedagógiai—pszichológiai 
képzést biztosítsanak. A szociáldemokrata irányítás alatt álló 5 tartomány 1972- 
ben közös pedagógusképzési programban állapodott meg; e szerint a középiskolai 
tanárok a jövőben egyszakos képzésben részesülnének, és az óraszám egyharmada 
jutna a neveléstudományi, valamint a filozófiai és szociológiai stúdiumokra.7

A pedagógiai—pszichológiai tárgyak tantervi kereteinek és arányának vizs
gálata megmutatja e tárgyak „helyét”, súlyát az egyes országok tanárképző in-

e Pedagógusképzés. 43—109. old.
7 Uo. 185—300. p.; Stufenlehrer-Ausbildung in 5 Ländern. (Die Deutsche Universitätszeitung 

vereinigt mit Hochschul-Dienst, 1972. 21. szám, 877. old.)
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tézményeiben — a problémák mélyebb feltárását azonban csak a pedagógiai 
oktatás tantervi struktúrájának analízise és az egyes tárgyak helyzetének tanul
mányozása teszi lehetővé.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás tanterei struktúrájának elei kérdései

A tantervi struktúra elemzése során felesleges valamennyi tárgyalt ország 
tanárképző intézménye tantervének bemutatása (ez egy-két intézmény — mint 
pl. Lengyelországban a középiskolai tanárokat képző 5 éves tanárképző főiskola, 
a WSP — esetében a szükséges adatok hiányában nem is lehetséges), olyan in
tézmények esetében, ahol a pedagógiai—pszichológiai tárgyak oktatása csak 
2—3 féléven át folyik, „táblázatok” összeállításától nyilván eltekinthetünk, és 
szükségtelen a hazai tanárképző intézmények tanterveinek ismertetése is, mint
hogy olvasóink többsége azokat nyilván ismeri. Ezért elégségesnek véltük 4 tan
terv közlését: a szovjet pedagógiai főiskolákét8 (2. sz. melléklet), a csehszlovákiai 
pedagógiai fakultásokét9 (3. sz. melléklet), a lengyelországi nevelőképző főiskolá
két10 11 (4. sz. melléklet), valamint az NDK-beli egyetemek és pedagógiai főiskolák 
kerettantervét11 (5. sz. melléklet).

A tantervi struktúra tanulmányozása során előbb az elei kérdéseket kell érin
tenünk: az oktatás folyamatosságának, az egyes tárgyak egymásra) épülésének, 
fokozottabb összhangjának, valamint az elmélet és a gyakorlat egységének kér
déseit.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás folyamatosságáról természetesen csak azon 
tanárképző intézmények esetében beszélhetünk, ahol a pedagógiai—pszicholó
giai tárgyak kielégítő időkerettel rendelkeznek; 60—90—120 órás tantervi kere
tek mellett az oktatás „kontinuitásáról” aligha lehet szó. A pedagógiai—pszicho
lógiai oktatás folyamatosságának fontosságát különösen az újabb szovjet doku
mentumok hangsúlyozták; a pedagógiai főiskolák új — 1970. évi — tantervé
nek kidolgozása során az egyik vezető szempontnak azt tekintették, hogy a 
pedagógiai tárgyak oktatását a tanulmányok egész időtartamára kiterjesszék, 
ami „lehetővé teszi a hallgatók pedagógiai érdeklődésének állandó ébrentartá
sát” .12 A mellékelten közölt tantervek mind gondoskodnak a folyamatos peda
gógiai képzésről; a „lyukas” félévekben a táblázatokban nem szereplő szakmód
szertani oktatás (ill. egyes esetekben az iskolai gyakorlat) biztosítja a szükséges 
folytonosságot. Ez jellemzi tanárképző főiskoláink tantervét is.

8 Ucsebnüe planü pedagogicseszkih insztitutov. (Moszkva, 1970.); Ju. K. Babanszkij: Die 
Ausbildung von Lehrern für die allgemeinbildende Mittelschule an den Pädagogischen Instituten 
der UdSSR. (Vergleichende Pädagogik, 1971. 263—283. old.); V. E. Jarnatoeszkaja—V. K. 
Grigorjee : Pedagógusképzés a szovjet pedagógiai főiskolákon. (Magyar Pedagógia, 1972. 353— 
358. old.); Pedagógusképzés. 165— 183. old.

9 Pedagógusképzés. 63—88. old.; L. Smik—L. Merea : К príprave posluchaéov pedagogickych 
fakult. (Vysoká Skola, 1971—72. 355—359. old.)

10 St. Kaczor : Doskonalenie systemu ksztalcenie nauczycieli. (Dydaktika Szkoly Wyzszej, 
1970. 4. szám, 17—39. old.); T. Musiol: Zum System der Lehrerbildung in der Volksrepublik 
Polen. (Vergleichende Pädagogik, 1972. 84—90. old.); Pedagógusképzés. I l l —125. old.

11 W. Roksch: Zum System der Lehrerbildung in der DDR. (Vergleichende Pädagogik, 1971. 
28—43. old.); Pedagógusképzés. 127— 146. old.

12 Jarnatovszkaja—Grigorjee i. m.; Babanszkij i. m.; V. K. Rozoe: Skole — vszesztoronne 
podgotovlennogo ucsitelja. (Vesztnyik Vüszsej Skolü, 1971. 2. szám, 10—18. old.)
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A pedagógiai—pszichológiai oktatás lényeges tantervi kérdése a tárgyak 
logikus egymásraépülésének megteremtése. A fő problémák e követelmény meg
valósítása terén a pedagógiai—pszichológiai propedeulika kérdése, a nevelés- 
történet helye, továbbá a pszichológiai és a pedagógiai stúdiumok viszonya (kü
lönösen a pedagógiai pszichológia tantervi elhelyezése). Az ezzel kapcsolatos 
kérdésekre az egyes tárgyak profiljának tárgyalása során még visszatérünk. 
A szovjet pedagógiai főiskolai tanterv egyébként a pedagógiai—pszichológiai 
tárgyak új rendszerének kidolgozásával igen figyelemreméltó eredményeket ért 
el, egyedül az életkori pszichológia („vozrasztnaja pszihologija”) VII. félévre 
helyezése látszik problematikusnak.13

E kérdés már átvezet a pedagógiai—pszichológiai oktatás egyik fő problémájá
hoz, a pedagógiai és pszichológiai tárgyak fokozottabb összhangjának követelmé
nyéhez. Nemcsak azért, mert még a legtökéletesebb tantervi elhelyezés esetén 
is, Nagy Sándort idézve „bizonyos anticipálási problémák mindenképpen jelent
keznek, és nagyfokú tartalmi koordináció szükséges”, 14 hanem azért is, mert az 
egymástól elszakított pszichológiai, neveléselméleti és didaktikai oktatás meg
nehezíti a hallgatók számára a pedagógiai folyamat komplex voltának meg
értését. Az iskola életében, a gyermekek nevelésében a pszichológiai, nevelés- 
elméleti, didaktikai stb. elemek gyakran összefonódva jelentkeznek, és egy-egy 
konkrét pedagógiai probléma megoldása során a fiatal tanárnak percek, sokszor 
másodpercek alatt kellene eljutnia ahhoz a szintézishez, amelynek megteremté
sére a pedagógiai—pszichológiai oktatás évek alatt nem volt képes. A probléma 
jelentőségét az elmúlt években különösen az NDK-ban hangsúlyozták, és az 
egyes tárgyak közti összhang elmélyítése érdekében fontos tantervi intézkedése
ket tettek (az I—II. félévben pedagógiai—pszichológiai alapstúdium, az utolsó 
félévben pedig komplex jellegű zárókollégium bevezetése), de egyes szakemberek 
e tárgyak további — ha egyelőre még nem is megvalósítható — integrációjának 
gondolatát is felvetették. „Ma még nem jutottunk el az egyszer talán szükségessé 
váló felfedezéshez — írta H. Stolz —, hogy a külön pedagógiai és pszichológiai 
képzés helyébe a ’személyiségfejlesztés- és nevelés’ átfogó diszciplínának kell 
lépnie.”15 * Nem csekély feladatot jelent a pedagógiai—pszichológiai oktatás és a 
szakmódszertani oktatás koordinálása is.

Végül, de nem utolsó sorban említenénk meg a pedagógiai—pszichológiai 
oktatás tantervi struktúrájának talán legfontosabb kérdését: az elmélet és a 
gyakorlat egységének hatékonyabb megvalósítását. Ez egyébként szorosan össze
függ a pedagógiai oktatással szemben leggyakrabban felhozott kifogásokkal is: 
a túlzottan „elméleti” (pontosabban elméletieskedő), a hallgatók gyakorlati 
pedagógiai tapasztalataira nem építhető oktatás nem alkalmas az érdeklődés fel
keltésére. E kétségtelen probléma megoldását egyrészt az segítheti elő, ha az. 
oktatás határozottan törekszik „a nagyobb egzaktság irányába, más szóval 
a modern kísérleti pedagógia eredményeinek maximális felhasználására”,ie másrészt 
viszont az, ha a tanárjelöltek gondosan kidolgozott és a pedagógiai—pszichológiai

13 I. T. Ogorodnyikov : XXIV. sz’ezd KPSZSZ i aktual’nüe problemü vüszsego pedagogicsesz- 
kogo obrazovanija. (Szovjetszkaja Pedagogika, 1971. 7. szám, 61—74. old.); V. A. Melnyikova: 
0  metodika analiza sztrukturü cikla pszihologo-pedagogicseszkih diszciplin. (Uo. 1972. 4. szám, 
60—69. old.)

14 Nagy Sándor: A pedagógiai felkészítés rendszerének tökéletesítése a tudományegyetemen. 
(Felsőoktatási Szemle, 1967. 534—540. old.)

15 II. Stolz: Schulpraxis und Lehrerausbildung. (Pädagogik, 1969. 160—171. old.)
18 Nagy i. m. 536. old. (Kiemelés az eredetiben.)
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oktatással tervszerűen összehangolt program alapján már első éves koruktól kezdve 
pedagógiai—pszichológiai megfigyeléseket, majd aktív gyakorlati tevékenységet 
végeznek.17 Ez utóbbi törekvés jellemezte a szovjet pedagógiai főiskolák új tan
tervét, valamint az NDK-ban az egyetemek és a pedagógiai főiskolák számára 
1968-ban kidolgozott kerettantervet.18 Hasonló törekvésekkel találkozunk más 
szocialista országokban, sőt igen gyakran a tőkésországok tanárképző intéz
ményeiben is. ( így pl. heti 4 órás bevezető gyakorlati foglalkozások szervezése 
az I. évben a hamburgi egyetemen, ugyancsak az I. évben 5 hetes iskolai gyakor
lat a keele-i egyetemen, iskolai-nevelési gyakorlatok már az alsóbb évfolyamokon 
több amerikai egyetemen és college-ben stb.19)

E gyakorlatok az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának új, dialektikus felfo
gását jelentik. Míg a gyakorlati képzés hagyományos koncepciója a gyakorlatot 
az elsajátított ismeretek alkalmazására korlátozta, e gyakorlatok — különösen 
az első félévekben — gyakran megelőzik az elméleti előadásokat, és ily módon 
új ismeretek szerzésére is szolgálnak. Ugyanakkor viszont a képzés utolsó idő
szakában nagy hangsúlyt kap az iskolai gyakorlat során szerzett tapasztalatok 
elvi általánosítása, az elméleti és a gyakorlati oktatás keretében elsajátított is
meretek szintézisbe foglalása. Ennek eredményes megvalósítását az NDK-ban, 
valamint több más ország tanárképző intézményeiben tantervi intézkedésekkel 
is biztosítani kívánják.

Nem hagyható említés nélkül az a tény, hogy hazánkban, ahol a pedagógiai 
képzés vonatkozásában az elmélet és a gyakorlat egységének követelménye a 
nemzetközi fejlődést megelőzve már a 60-as évek elején megfogalmazást nyert, és 
ennek érdekében bizonyos kezdeti lépések is történtek,20 a realizálás tantervi fel
tételei az egyetemeken és a tanárképző főiskolákon az utóbbi években ellentétesen ala
kultak. Az egyetemeken az 1969. évi tantervi irányelvek az iskolai megfigyelések 
számát jelentősen apasztották, a III. éves nevelési gyakorlat időtartamát felére 
csökkentették, és a tanárjelöltek csak a III. évben kerülnek először kapcsolatba 
az iskolával, a gyermekekkel. A tantervi irányelvek ugyanakkor megszüntették 
az iskolai gyakorlat során szerzett tapasztalatok megvitatására, elméleti általá
nosítására szolgáló szakmódszertani és pedagógiai szemináriumokat is, ami sajá
tos ellentmondásban van a komplex államvizsga egyidejű bevezetésével. (Meg
jegyzendő, hogy a szegedi bölcsészkaron a pedagógiai és a szakmódszertani sze
mináriumok továbbra is megmaradtak.) Ezzel szemben a tanárképző főiskolák 
1973. évi tanterve a II. félévtől kezdve előír egyéni és csoportos hospitálásokat, 
valamint nevelési és tanítási gyakorlatokat, a VIII. félévben pedig 2 órás szin
tetizáló szemináriumot vezetett be.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás tantervi struktúrájával kapcsolatos elvi 
kérdések tanulmányozását követően meg kell vizsgálnunk az egyes tárgyak tan
tervi elhelyezésével, tartalmával és funkciójával összefüggő problémákat.

17 Drien Károly: Az elmélet és a gyakorlat egymáshoz való viszonya, kapcsolata és aránya 
a tanárjelöltek pedagógiai felkészítésében. (Az általános iskolai tanárképzés pedagógiai problé
mái. Eger, 1968. 103—112. old.)

18 Babanszkij i. m.; Jarnatovszkaja—Grigorjev i. m.; Boksch i. m.; B. Kaiser: A pedagógiai- 
pszichológiai alapvetés és a gyakorlati pedagógiai tevékenység szerepe az alkotó tudományos 
képzési rendszerben. (Korszerűség és nevelés a tanárképzésben. Szeged, 1970. 161—164. old.)

is H. Gudjons: An der Praxis studieren. (Westermanns Pädagogische Beiträge, 1971. 4. szám,
166_184. old.); Széchy Éva: A brit felsőoktatás korszerűsítési tendenciáiról. (Korszerűsítési
törekvések az angol felsőoktatásban. Információk a felsőoktatás köréből. Bp. 1972. 7—24. old.)

20 Nevelésügyünk húsz éve. 1945—1964. (Bp. 1965. 539—543. old.)
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A  pedagógiai— pszichológiai tárgyak ok ta tásának egyes problém ái

A legelső probléma, amelyet fel kell vetnünk, a pedagógiai—pszichológiai pro- 
pedeutika kérdése. Mint a közölt tantervekből kitűnik, ilyen bevezető kollégiu
mok szerepelnek a szovjet pedagógiai főiskolákon, az NDK-beli egyetemeken és 
pedagógiai főiskolákon, a csehszlovákiai pedagógiai fakultásokon, a lengyel 
nevelőképző főiskolákon — és a tőkésországokban is több intézményben. Ennek 
fontosságát különösen kiemelik a szovjet és az NDK-s dokumentumok (az utóbbi 
ország tanárképző intézményeiben a pedagógiai—pszichológiai „Grundkurs”, 
mint említettük, integrációs funkciót is betölt21). Ügy véljük, hogy e bevezető 
kollégium tantervbe iktatása ellen nehéz' lenne racionális érveket felhozni.

A pszichológiai tárgyak szerepének, súlyának növekedése kétségkívül a fejlő
dés általános tendenciáját jelenti. A pszichológiai oktatás tartalma átalakuló
ban van; a szovjet pedagógiai főiskolák új pszichológiai programjai — a hagyo
mányos tanányagfelépítési sémákkal szakítva — a középpontba a személyiség 
fejlődésének elvét állították, a pszichikai folyamatok mechanizmusának és tár
sadalmi feltételeinek feltárására törekedtek.22 Hasonló tendenciák tapasztalha
tók más országokban, köztük hazánkban is. Több országban felmerült a szociál
pszichológia nagyobb súllyal — esetleg külön tárgyként történő — oktatásának 
gondolata is.

A neveléstörténeti oktatás jellegének és tantervi elhelyezésének problémája még 
nem tekinthető egyértelműen megoldottnak. Néhány ország egyetemein a tan
tervi keretek Prokrusztész-ágyába a neveléstörténet már nem fér be, legfeljebb 
fakultatív tárgyként adják elő. Azokon az egyetemeken és főiskolákon, ahol a 
neveléstörténet szerepel a kötelező tárgyak között, általában a hagyományos 
módon, tehát a neveléselméleti és didaktikai stúdiumok után kerül előadásra. 
Ez volt a gyakorlat a Szovjetunióban is 1970-ig. A 60-as években a szovjet peda
gógiai folyóiratok hasábjain vita folyt e tárgy funkciójáról és elhelyezéséről. 
Mint I. T. Ogorodnyikov kifejtette: „felmerül a kérdés, mennyire helyes előbb 
tanítani a neveléselméletet, mint a neveléstörténetet? Az ilyen sorrend ellent
mond a tudományfejlődés logikájának, ismétlődéseket eredményez, csökkenti 
számos pedagógiai probléma feltárásának tudományos színvonalát. Valóban, 
hogyan lehet tanulmányozni a didaktika és a neveléselmélet korszerű, mai prob
lémáit, ha semmit sem tudunk azok keletkezéséről és fejlődéséről?”23 E vitát 
lezárva a SZU Oktatásügyi Minisztériuma mellett működő tudományos-mód
szertani tanács a neveléstörténetnek a III. félévben, tehát a pedagógiát megelőző 
tárgyalása mellett foglalt állást. E tárgy — a tantervekhez kiadott minisztériumi 
módszertani útmutató szerint — „segítséget ad a hallgatónak, hogy alaposab
ban megértse a szovjet pedagógia modern problémáit és pedagógiai gondolkodás 
fejlődjék ki benne”.24 Mint ismeretes, hazánkban is az egyetemeken a nevelés- 
történet 1963-tól a pedagógia oktatása előtt kerül előadásra, ettől újabban a buda
pesti egyetem eltért e tárgynak a VII. félévre helyezésével (és részben probléma- 
történeti jellegűvé változtatásával). A neveléstörténetnek a pedagógiai oktatást

21 Babanszkij i. m.; Kaiser i. m.; Humboldt-Universität zu Berlin. Sektion Pädagogik. Studien
führer zum pädagogisch-psychologische Grundkurs. (Berlin, 1971. Kézirat.)

22 Babanszkij i. m.; L. B. 1 tetszőn: Aktualnüje zadacsi peresztrojki propodavanija pszihologi- 
eseszkih diszciplin. (Szovjetszkaja Pedagogika, 1971. 6. szám, 96—100. old.)

23 I. T. Oüorodnyikov : Szovremenniie problemü vüszsego pedagogieseszkogo obrazovaniia. 
<Uo. 1968. á. szám, 70—78. old.)

24 IJcsebnüe planti pedagogieseszkih insztitutov. (Moszkva, 1970. 6. old.)
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megelőző tárgyalása ellen egyetlen súlyos érv hozható fel: e tárgy tanulmányo
zása a kellő neveléstudományi alapismeretekkel nem rendelkező hallgatók szá
mára nem lebecsülendő nehézségeket okoz. A pedagógiai hevezető kollégium tan- 
tervbe iktatása ezt a problémát is megoldja. A neveléstörténettel kapcsolatban 
megemlítendőnek tartjuk még azt, hogy a csehszlovákiai pedagógiai fakultáso
kon e tárgy oktatása előadások helyett szemináriumok keretében történik.

A pedagógiai (neveléselméleti és didaktikai) oktatás ugyancsak jelentős válto
zásokon megy keresztül. Az oktatásügy új igényei, a pedagógusok társadalmi— 
közéleti szerepének növekedése, a neveléstudományok, de különösen a rokon- és 
határtudományok fejlődése egyrészt a neveléselmélet és a didaktika tananyagá
nak jelentős mérvű átalakulását eredményezi, másrészt pedig egyes kérdéskörök 
külön résztárgyként történő oktatását. E kérdéskörök közül — a teljesség igénye 
nélkül — megemlítenénk a pályaorientáció, az ifjúsági szervezetek nevelőmun
kája, a szociálpedagógia, a szexuális nevelés, a felnőttoktatás, a modern oktatási 
eszközök, a programozott oktatás, az összehasonlító pedagógia stb. oktatását. 
E kérdéskörök nagy részének az eddigieknél részletesebb oktatására törekednek 
tanárképző főiskoláink pedagógiai oktatása korszerűsítésének folyamatban levő 
munkálatai során is.

Korunk jellemző vonása a pedagógiai oktatásban a neveléstudomány, az ok
tatásügy társadalmi vonatkozásainak előtérbe kerülése. A tanári munkával 
szemben támasztott növekvő követelmények felvetik ezzel összefüggésben a 
nevelésszociológia oktatásának szükségességét is. A lengyel egyetemeken ennek 
elemeit már néhány éve oktatják, külön tárgyként Nevelés- és oktatásszocioló
gia elnevezéssel a szocialista országok közül először a román tanárképző intéz
ményekben vezették be a közelmúltban. E tárgyat a tőkésországokban is szá
mos intézményben oktatják.25 26 *

Az iskolaszervezettan — külön tárgyként vagy a pedagógia résztárgyaként 
— igen sok tanárképző intézmény programjában már régebben is helyet foglalt,, 
de oktatásának erősen leíró, túlzottan praktikus (olykor prakticista) jellege miatt 
eléggé háttérbe szorult. Ezért figyelemre méltók azok a törekvések, amelyek 
e tárgy oktatáspolitikai irányban való átalakítását és jelentőségének növelését 
célozzák. Ilyen irányú kezdeményezésekkel legújabban hazánkban is találkoz
hatunk.

A kiegészítő tárgyak között szerepel több intézményben az iskolahigiénia. 
Oktatásával kapcsolatban feltétlenül említést érdemel az új szovjet pedagógiai 
főiskolai tantervben bekövetkezett változás: e tárgy „Életkori fiziológia és iskola- 
higiéniá”-та történt módosítása. E tárgy fő feladata a gyermekek fizikai fejlő
dése törvényszerűségeinek, sajátosságainak, a fejlődésbeli különbségeknek a be
mutatása, amelyek ismerete nélkülözhetetlen az eredményes pedagógiai—pszicho
lógiai tanulmányokhoz. Hazai vonatkozásban ennek szükségességét W e b e r  
Mihály már 1970-ben felvetette.28

Az elméleti oktatás és az iskolai gyakorlat során szerzett ismeretek szintézisé
nek kialakítása érdekében — mint az előzőek során már vázoltuk — nagy jelen
tősége van az utolsó egy-két félévben tartott pedagógiai—pszichológiai szemináriu-

25 Pi-ograma cursului de sociologie a educapei p invâpàmintului. (Forum. Revista [nvàtâ- 
mintului Superior, 1972. 2. szám, 47—50. old.); C. A. Anderson: Sociology of education in a 
comparative framework. (International Review of Education, 1970. 2. szám, 147—160. old.)

26 Weber Mihály: A fiziológiai felkészítés a tanárképzésben. (Felsőoktatási Szemle, 1970..
100—101. old.)
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titoknak kollégiumoknak. Ilyen komplex jellegű, 3 órás zárókollégiuinot vezettek 
be az NDK-ban (Abschlusskurs), de más intézmények tantervében is szerepelnek 
« célkitűzést szolgáló kollégiumok, de különösen szemináriumok.

Itt érintenénk.a szakmódszertani oktatás tantervi elhelyezésének kérdését is. Úgy 
tűnik, hogy ez a szocialista országokban ma már különösebb problémát nem 
jelent, általában a pedagógiai oktatást követően és az iskolai gyakorlatot meg
előzően kerül sor e tárgy oktatására (az egyetlen általunk ismert kivétel a deb
receni egyetem, ahol a szakmódszertani oktatás a IX—X. félévre tolódott át).

A pedagógiai—pszichológiai oktatás fejlődése szempontjából igen nagy jelen
tőségű a választható és a fakultatív tárgyak oktatásának elterjedése, elsősorban az 
NDK-ban és a szovjet pedagógiai főiskolákon. Az NDK-ban a választható köte
lező tárgyakra az ismertetett kerettanterv az V. félévben heti 2, a VI—VII. fél
évben pedig heti 3—3 órát irányoz elő. E tárgyakat a hallgatók a főszak, annak 
módszertana, vagy a neveléstudományok köréből választhatják. A választásnál 
bizonyos mérvű irányítás is érvényesül; a lipcsei egyetemen például arra törek
szenek, hogy a hallgatók 30°/0-a foglalkozzék pedagógiai, pszichológiai és szak- 
módszertani tárgyú speciális stúdiumokkal. A szovjet pedagógiai főiskolák új 
tanterve a felsőbb évfolyamokon jelentős időt biztosít a választható tárgyakra 
(pl. az orosz szakon összesen 210, a történelem szakon 330, a matematika szakon 
170 órát). A javasolt választható speciális kollégiumok és szemináriumok között 
az egyes szakok tantervében nagy számban szerepelnek pedagógiai, pszicholó
giai és szakmódszertani tárgyú stúdiumok is. (Pl. Pályaorientáció; Pionir- és 
Komszomol- munka az iskolában; Szeminárium a pedagógia, pszichológia és 
szakmódszertan egyes problémáiról; Kirándulások és turisztikai munka az isko
lában; Matematikai szakmódszertani szeminárium; Az iskolai fakultatív foglal
kozások válogatott matematikai kérdései; Iskolán kívüli biológiai munka; Bio
lógiai szemléltető eszközök készítése stb.)

E választható kötelező tárgyakon kívül a tantervek fakultatív tárgyak fel
vételét is lehetővé teszik. (Pl. Az iskolai fakultatív tárgyak metodikája; A neve
lőmunka módszerei; A kifejező olvasás metodikája stb.) Fakultatív pedagógiai— 
pszichológiai kollégiumokat és szemináriumokat tartanak más tanárképző in
tézményekben is, így több szovjet egyetemen, a csehszlovákiai pedagógiai fakul
tásokon stb. A speciális kollégiumok és szemináriumok szerepének növekedése 
a pedagógiai oktatás fejlődésének egyik jellemző vonása.

A fenti áttekintés — úgy véljük — képet nyújtott arról az ellentmondásról, 
amely a növekvő társadalmi igények, a tudományos fejlődés és a pedagógiai- 
pszichológiai oktatás hagyományos keretei, jelenlegi tantervi lehetőségei között 
a tárgyalt országok tanárképző intézményeinek jelentős részében fennáll. Tanul
mányunk utolsó részében a fenti ellentmondás feloldásának, a pedagógiai— 
pszichológiai oktatás problémái megoldásának irányait és feltételeit tesszük vizs
gálat tárgyává.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás továbbfejlesztésének irányai és alapvető feltételei

A továbbfejlődés útjait, feltételeit vizsgálva először is választ kell adnunk a 
kiindulásként felvetett kérdésre: a pedagógiai—pszichológiai oktatás tantervi 
kereteinek problémájára. Az előzőek során kifejtettek alapján nem lehet vitás az, 
hogy a képzés céljának megfelelő, minimálisan szükséges tantervi keretek bizto
sítása nélkül a pedagógiai—pszichológiai oktatás a növekvő feladatoknak nem
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tud eleget tenni. A szükséges óraszám számos tényező függvénye, és az orszá
gonként , ill. intézménytípusonként csak alapos tudományos elemzés után dönt
hető el. A külföldi adatok összehasonlítható tanulmányozása alapján úgy véljük, 
hogy 4—5 éves képzési idejű intézményeknél mintegy 275—300 órás időkeretre, 
lenne szükség.

A tantervi keretek több országban is indokolt tágítása azonban önmagában 
még nem oldaná meg a pedagógiai—pszichológiai képzés problémáit. A fő kérdés : 
a pedagógiai—pszichológiai oktatás tudományos színvonalának emelése, módszerei
nek korszerűsítése, a gyakorlattal való kapcsolatának erősítése és hatékonyságának 
növelése.

Az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározásánál a tanárképzés korszerű kon
cepciójából, célkitűzéseiből kell kiindulnunk. Korunkban a szocializmus, ill. a 
kommunizmus építésének növekvő feladatai, a tudományos-technikai forrada
lom kibontakozásával összefüggő új követelmények olyan tanárok képzését te
szik szükségessé, akik alkotó módon tudják alkalmazni ismereteiket, a tudományos 
gondolkodás képességével rendelkeznek és tevékenységük során lépést tudnak tartani 
szaktárgyuk, a pszichológia, a pedagógia és a szakmódszertan fejlődésével. Ezért 
ma már nem elégséges az alapvető pedagógiai és pszichológiai ismeretek közlése 
és számonkérése, hanem a képzés során ki kell fejleszteni a tanárjelöltek pedagógiai 
képességeit, ki kell alakítani pedagógiai szemléletüket, gondolkodásmódjukat.

Ennek megvalósítása során több országban — a szocialista országok közül első
sorban az Nl)K-ban és a Szovjetunióban — arra törekednek, hogy a tanárjelölteket 
bevezessék a pedagógiai—pszichológiai kutatások módszereibe, a kísérletezés meto
dikájába, és bevonják őket a konkrét pedagógiai—pszichológiai kutatásokba. Ilyen 
irányú kezdeményezésekkel találkozunk néhány tőkésország — így az Amerikai 
Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és nem utolsó sorban Svédország — 
tanárképző intézményeiben is.27

A fejlődés tendenciája azt mutatja, hogy az új követelményeknek megfelelően 
a pedagógiai—pszichológiai oktatás formái és módszerei jelentős mértékben át
alakulnak; előtérbe kerülnek a hallgatók önállóságát kibontakoztató, aktív munkáját 
lehetővé tevő formák és módszerek. Ez — részben az előadások rovására — a gya
korlat i jellegű foglalkozások (szemináriumok, laboratóriumi gyakorlatok, iskolai 
megfigyelések stb.) növelését és az oktatás individualizálását jelenti. Számos 
tanárképző intézményben kísérleteket indítottak az előadásoknak gyakorlati 
foglalkozásokkal és egyéni feladatokkal való kombinálására, sőt részben helyet
tesítésére (így pl. a berlini Humboldt egyetemen, a philadelphiai Temple egyete
men, a kansasi Teachers’ College-ben stb.). E kísérletek eredményei mindenütt 
biztatóak, bár a hallgatók számára eleinte — mint a pedagógia egyik oktatója 
megállapította — „szokatlan követelmény volt (legalábbis a pedagógia tantárgy 
keretében), hogy önálló és intenzív tanulással fontos ismereteket szerezzenek.”28

A hallgatók önálló tevékenységének fokozása során több országban arra törek
szenek, hogy megismerkedjenek az iskolai élet időszerű problémáival. MintMargot 
Honecker oktatásügyi miniszter az NDK VII. pedagógiai kongresszusán tartott 
beszédében kifejtette: „a hallgatókat be kell vonni a konkrét pedagógiai élet fej- *

*7 G. Ultiig : Zur Einbeziehung der Lehrerstudenten in die pädagogische und psychologist-lie 
Forschung. (Pädagogische Forschung, 1971. 6. szám, 59—66. old.); A. Yates: Introductory 
courses in research. (Prospects in Education, 1970. 1. szám, 25—29. old.); Széchy i. m.

!8 Das Hochschulwesen, 1969. 653—656. old.; Universities Quarterly, 1969. 431—436. old.;: 
The Journal of Teacher Education, 1970. 386—395. old.
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lődési problémáiba, az iskolában meg kell tanítani őket a problémák megoldására, 
a pedagógiai gyakorlat hiányosságainak és elmaradottságának megvitatásába”.211 
A svédországi tanárképzés lényeges elvének tekintik azt, bogy a képzés a folya
matos iskolareform szerves része. Ennek megfelelően a tanárjelöltek kritikai és 
kísérletező magatartásának, képességeinek kialakítását, az oktató-nevelő munka 
állandó felülvizsgálásához szükséges készségek kifejlesztését tűzik ki célul.29 30

A pedagógiai—pszichológiai oktatás formáinak és módszereinek korszerűsítése 
során növekvő mértékben alkalmazzák mind a szemináriumok és laboratóriumi 
gyakorlatok, mind az e tárgyakhoz kapcsolódó iskolai megfigyelések során a 
modern technikai eszközöket, elsősorban a zártláncú TV-t. A korszerű technikai 
eszközök alkalmazásával függ össze az. elsősorban az USA tanárképző intézmé
nyeiben széles körben elterjedt mikroanalitikai módszer (micro-teaching).. 
Ugyancsak az USA-ban kísérletek történtek a szimulációs módszerek alkalmazá
sára is.31

Az oktatás formáiban és módszereiben végbemenő változások clőbb-uté>bb 
a pedagógiai oktatás helyenként még meglevő iskolás jellegének (hetekre és té
mákra lebontott előírások alapján az egész félévi tananyag „leadására” való 
törekvés, a vizsgákra tankönyvek, ill. jegyzetek „bevágása” stb.) a megszűnését 
fogják eredményezni.

A pedagógiai—pszichológiai oktatás eredményessége, az előrehaladás üteme 
szorosan összefügg néhátvy alapvető feltétel megteremtésével. E feltételekről leg
alább vázlatosan említést kell tennünk.

A szükséges tantervi keretek biztosításának az előzőek során részletesebben 
tárgyalt kérdése mellett felvetődik a tanulmányi rendszer, az oktatás struktúrájá
nak problémája is. A pedagógiai—pszichológiai oktatás fokozott összhangjának, 
sőt integrációjának követelménye és a pedagógiai—pszichológiai tárgyak dif
ferenciálódásának folyamata között ugyanis nyilvánvaló ellentmondás van, amely
nek feloldása a jelenlegi szervezeti keretek mellett még az óraszámok kívánt fel
emelése esetén sem igen valósítható meg. A pedagógiai oktatás ugyanis nem füg
getlenítheti magát az adott ország és intézmény tanulmányi rendszerétől; a né
met típusú egyetemek — és a hozzájuk hasonuló főiskolák — hagyományos 
szemeszter-beosztása, a féléves-egyéves tantárgyak rendszere viszont a növekvő 
követelményeknek megfelelően rugalmas jellegű, gazdag és sokrétű, de ugyan
akkor összehangolt, egységes képzést nyújtó oktatást csak korlátozott mérték
ben teszi lehetővé. A pedagógiai oktatás tartalmának átalakulásával és a tár
gyak körének kibővülésével kapcsolatban felsorolt kérdéskörök egy része ugyan 
egyideig még „belefér” a jelenlegi tantárgyak anyagába, másik részük előbb- 
utóbb önállósul, legalábbis speciális kollégiumok, szemináriumok formájában, 
vannak és növekvő számban lesznek azonban olyan fontos, speciális részstúdiu
mok, amelyek kiemelt, szakszerű oktatása szükséges lenne, de amelyek nem igé
nyelnek egyfélévi tanulmányokat.

A trimeszter-rendszerre való áttérés enyhítené e problémát, de még inkább az, 
ha a hagyományos keretektől eltérően lehetőség volna nagyobb, komplex jellegű

29 VII. Pädagogischer Kongress der DDR. . .  (Berlin, 1970. 708—754. old.)
30 H. A. Horn: Die Lehrerausbildung in Schweden. (Zeitschrift für Pädagogik, 10. Beiheft. 

1971. 49—60. old.)
31 D. R. Cruickshank: The use of simulation in teacher education: a developing phenomenon. 

(The Journal of Teacher Education, 1969. 23—26. old.); A. kerlberg: Microteaching: an innovative 
laboratory procedure. (Prospects in Education, 1970. 3. szám, 31—39. old.); G. Bachmair : 
Hochschulinternes Fernsehen in der Lehrerbildung. (AV Praxis, 1972. 2. szám, 5—10. old.)
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tantárgy-csoportok kialakítására, amelyek több, különböző időtartamú előadás-, 
ill. szemináriumsorozatból tevődnének össze. Ez természetesen alapos előkészítő 
munkát igényelne, az oktatás gondos, a hálós tervezés módszerét is alkalmazó 
tudományos megszervezését tenné szükségessé. Ebből a szempontból nagyon 
tanulságos számunkra is az 1970-ben megszervezett, de a rendes nappali tagoza
tos oktatást többéves körültekintő előkészítő munka után csak 1973 őszén meg
indító, egyetemi státusú klagenfurti neveléstudományi főiskola tanulmányi struk
túrája. (E főiskolán ugyanis a hagyományos féléves előadások és szemináriumok 
helyett az oktatás alapja a blokkrendszer, amely alatt különböző időtartamú, 
intenzív és a hallgatók koncentráltabb munkáját lehetővé tevő tanfolyamok ér
tendők; a tulajdonképpeni tantárgyak e blokkok modulszerű sorozatából áll
nak. E rendszer előnyeit és hátrányait a gyakorlati tapasztalatok alapján kell 
majd megvizsgálni.32)

A pedagógiai—pszichológiai oktatás tudományos színvonala emelésének el
engedhetetlen feltétele a tanszékek alkotó tudományos kutatómunkájának, kísér
letező tevékenységének erőteljes fokozása, valamint az oktatók képzettségének emelése. 
Az oktatók tudományos továbbképzésének feladata a szovjet pedagógiai főisko
lákon az utóbbi években különösen előtérbe került, e munka hatékonyabbá 
tétele érdekében a legerősebb főiskolákon külön továbbképző fakultásokat hoz
tak létre.33

Az elmélet és a gyakorlat egységének alapvető feltétele a pedagógiai, pszicho
lógiai tanszékeknek a gyakorlattal való kapcsolatának elmélyítése. Ennek jelentősé
gét M. Honecker is hangsúlyozta idézett beszédében.34 E feltétel megvalósítá
sára különböző lehetőségek vannak: az iskolai gyakorlattal rendelkező pedagó
giai tanszéki oktatók számának növelésétől kezdve a tanszékek sokirányú gya
korlati tevékenységéig. Ennek érdekében több országban is történtek erőfeszí
tések; ezek közül megemlítenénk az oxfordi egyetem gyakorlatát, ahol az utóbbi 
években középiskolai gyakorlattal rendelkező assistant-tutorokat alkalmaznak.35

Mind a tudományos kutatómunka fokozása, mind pedig a gyakorlattal való 
kapcsolat erősítése érdekében rendkívül nagy jelentősége volna annak, ha a pe
dagógiai és pszichológiai tanszékek kísérleti iskolákkal rendelkeznének, ill. a jelen
leginél lényegesen nagyobb lehetőségük volna iskolai kísérletek indítására. E 
téren különösen eredményesek a svédországi tanárképző főiskolák (pontosabban 
a 6 teljesen kiépített tanárképző főiskola) és az ezek mellett megszervezett kuta
tóintézetek tapasztalatai.36

Az oktatás korszerűsítésének lényeges feltétele a tanszéki laboratóriumok fej
lesztése.37 Elmaradásunk e téren a külföldi tanárképző intézmények mögött kü
lönösen nagy.

Ismertetésünk végére értünk. Ügy véljük, sikerült érzékeltetnünk, hogy a 
pedagógiai—pszichológiai képzés problémái világszerte bonyolultak és sokrétűek. 
Megoldásuk, az oktatás továbbfejlesztéséhez szükséges valamennyi feltétel biz

32 P. Posch : The Klagenfurt Institute: a new model of university education. (Western European 
Education, 1970—71. 4. szám, 314—329. old.)

33 Rozov i. m.
34 VII. Pädagogischer Kongress...
35 A. D. Peterson: Who teaches the teacher? (Universities Quarterly, 1970. 285—290. old.)
36 Kozma Tamás: Svédországi tapasztalatok a neveléstudományi kutatástervezés és irányítás 

lehetőségeiről. (Magyar Pedagógia, 1971. 78—94. old.); Kozma Tamás: Az oktatáspolitika és a 
neveléstudomány viszonya Svédországban. (Uo. 1972. 210—223. old.)

37 Kelemen László: A pszichológia oktatás a pedagógusképzésben. (Felsőoktatási Szemle,
1972. 439—445. old.)
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tosítása nyilvánvalóan nem történhet meg egyik napról a másikra. Az oktatás- 
ügy fejlődésének igényei, a tanárképzés érdekei azonban egyre sürgetőbben állít
ják előtérbe e kérdést, a pedagógiai—pszichológiai oktatás lényegesen magasabb 
színvonalra helyezésének, hatékonyabbá válásának követelményét.

A pedagógiai-pszichológiai tárgyak óraszáma és aránya 
az egyes tanárképző intézményekben

1. melléklet

Intézm ény, szak
A ped.-pszich. tárgyak

óraszám a összóraszáma ta n te rv i aránya

Szovjetunió
Egyetemek

— orosz szak 7 120 2,76
— román—germán nyelvi szakok 7 120 2,71
— biológia szak 6 110 2,61
— földrajz szak 7 110 2,66

Pedagógiai főiskolák 
— orosz szak 18 300 8,21
— történelem szak 18 300 8,23
— matematika szak 18 300 8,06
— idegen nyelv—idegen nyelv 18 300 6,34
— biológia—mezőgazd. ism. 19 300 6,68

Lengyelország
Egyetemek

— humán szakok ? 120 kb. 3,30
— földrajz szak ? 90 kb. 2,45
— természettudományi szakok ? 60 kb. 1,65

WSP ? 300 8,75
WSN ? 386 15.23

Csehszlovákia
Egyetemek filozófiai és természettudományi

karai 16 ? ?
Pedagógiai fakultások 34 2 kb. 16,00

Német Demokrat ikus Köztársaság
Egyetemek és pedagógiai főisk. 18 ? kb. 9,20

Románia
Egyetemek 9 ? ?
Pedagógiai főiskolák 11 ? ?

Magyarország
Egyetemek

— ELTE magyar—orosz szak 11 171 5,50
— ELTE mat.—fiz. szak 11 171 5,50
— ELTE bioi.—kém. szak 11 171 5,37
— JATE magyar—-orosz szak 12 182 5,93
— JATE mat.—fiz. szak 11 171 5,73
— JATE bioi.—kém. szak 11 171 5,04
— KLTE magyar—orosz szak 11 171 5,68
— KLTE mat.—fiz. szak 11 171 , 4,82
— KLTE bioi.—kém. szak 11 171 5,18

Tanárképző főiskolák —
— magyar—orosz szak 27 402 12,82
— mat.—fiz. szak 27 402 12,82
— bioi.—kém. szak 27 402 12,67
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2. melléklet
A pedagógiai-pszichológiai tárgyak tantervé a szovjet pedagógiai főiskolákon

Tantárgyak
Szemeszter

I. I I .  I I I .  IV. V. VI. V II. V III.

Bevezetés a pedagógiába 
Életkori fiziológiai és iskola

higiénia 
N eveléstörténet 
Általános pszichológia 
Az iskola pedagógiája 
Életkori és pedagógiai 

pszichológia

2

3

4
2 2

2

3. melléklet

A pedagógiai—pszichológiai tárgyak tanterve a csehszlovákiai pedagógiai fakultásokon 
(a VI—IX. oszt. tanárainak képzésében) * I.

Tantárgyak
Szemeszter

I. II . I I I .  IV. V. VI. V II. V III .

A gyermek biológiája 1/1 — — — —

Bevezetés a pszichológiába 1/2 — — — —

Fejlődéspszichológia 2/2 — — —

Pedagógiai pszichológia 
Választható pszichológiai

— — 2/1 2/1 —

előadás vagy szeminárium — — — — 2
Bevezetés a pedagógiába — 1/2 — — —

Didaktika — 1/3 — —

N eveléselmélet — — 1/3 —

Neveléstörténet 
Választható pedagógiai sze-

— — — - / 2

minárium
Iskolahigiénia

- / 2
2 /-

Megjegyzések : Az egyes rovatokon belül a / jel előtti szám az előadás, az utána következő pedig 
a gyakorlat óraszámát jelzi. 2. A hallgatók tanulmányaik során 30 órás oktatástechnikai 
tanfolyamon kötelesek részt venni.
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A pedagógiai—pszichológiai tárgyak tantervé a lengyelországi 
nevelőképző főiskolákon ( WSN)

4. melléklet

T a n tá rg y a k
S zem esz te r

I. II . I I I .  IV. V. VI.

A pedagógia alapjai 36

Pszichológia 118

Didaktika
Az oktatás technikai 

eszközei

96

— 32 —

Neveléselmélet 
Iskolahigiénia 
Iskolaszervezettan

Megjegyzés : Az egyes tárgyak heti óraszámát nem ismerjük, csak összóraszámukat, valamint azt, 
hogy oktatásukra mely félévben kerül sor.

96 —
— 16 -
— — 24

5. melléklet
A pedagógiai—pszichológiai tárgyak az NDK egyetemi-pedagógiai 

főiskolai kerettantervében

Tantárgyak
II .

S zem eszter

I I I . IV. V. VI. V III.

Pedagógiai—pszichológiai
alapstúdium 2 2 — — — — — —

Általános- és fejlődéspszichológia — — 2 2 — — — —
Pedagógia — — 2 2 — — — —
Pedagógiai pszichológia — — — — — — 1 —
Neveléstörténet — — — — — — 1 —
Iskolahigiénia — — — — — — — 1
Pedagógiai—pszichológiai

zárókollégium — — — — — — — 3

Megjegyzés : A hallgatóknak a III. év végéig bizonyítványt kell szerezniök az audio-vizuális 
segédeszközök kezelésének elsajátításáról.
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ÁGOSTON GYÖRGY

EGYETEMI TANÁRKÉPZÉS,  GYAKORLÓISKOLÁK,
GYAKORLÓÉV

I.

Mondanivalóm első részében az egyetemi gyakorlóiskola szükségességével és 
jellegével foglalkozom. Olyan gondolatokat is kifejtek, amelyeket előttem már 
többen leírtak, elmondtak, amelyeknek azonban ma is megvan az aktualitása.1

A gyakorlóiskolák létjogosultságától

A gyakorlóiskolák létjogosultságát, szükségességét a tanárképzésben hivatalos 
körökben is sokszor kétségbe vonták és vonják. Időnként fel-felröppen a bír a 
gyakorlóiskolák megszűntetésének tervéről. Nézzük, milyen érvük van a gya
korlóiskolák ellenzőinek.

A gyakorlóiskolák — mondják — nem azt a pedagógiai valóságot mutatják 
be a tanárjelölteknek, amely általában jellemző az országban. Válogatott, ala
csonyabb óraszámmal dolgozó és jobban fizetett tanárok tanítanak benne válo
gatott tanulókat az átlagosnál sokkal jobb tárgyi feltételek mellett. Ennek követ
keztében bennük a tanárjelöltek nem készülhetnek fel az életre, olyan nehézségek 
megoldására, amilyenekkel majd működésük során a rosszabb személyi és tárgyi 
feltételekkel működő iskolákban, a tanulmányi és fegyelmi szempontból átlagos 
vagy annál rosszabb összetételű tanulóifjúság esetében szemben találhatják ma
gukat.

Ebben az érvben vannak megszívlelendő elemek. A gyakorlóiskolának például 
tényleg nem lenne szabad válogatott tanulókkal dolgoznia, ami ma azt jelenti, 
hogy tanulói között túl nagy az értelmiségi és vezető állású szülők gyermekeinek 
az aránya. E szülői rétegek részéről azonban nemcsak a gyakorlóiskolákra nehe

1 Felsorolunk néhányat az egyetemi tanárképzéssel foglalkozó cikkek, tanulmányok közül 
(1958-tól), amelyek a jelen tanulmányban érintett kérdésekkel is foglalkoznak: Ladányi Andor: 
A tanárképzés megjavítása tudományegyetemeink legfontosabb soronlevő feladata. Felsőokta
tási Szemle, 1958. 9. sz.; Tímár Györgyné—Székely Béla: Tanárképzésünk alakulása. Pedagógiai 
Szemle, 1959. 5. sz.; Ladányi Andor: Tanárképzésünk helyzete és feladatai. Pedagógiai Szemle, 
1960. 1. sz.; Szathmáry Lajos: A középiskolai tanárképzés módszertani kérdései. Magyar Peda
gógia, 1963. 280—300. lap; Sipka Sándor: A tanárjelöltek gyakorlati képzésének helyzetéről. 
Magyar Pedagógia, 1963. 301—306. lap; Székely György—Ladányi Andor: A középiskolai tanár
képzés. Felsőoktatási Szemle, 1965. 4. sz.; Nagy Sándor: Az iskolai megfigyelések szervezési és 
metodikai problémái az egyetemen folyó tanárképzésben. Magyar Pedagógia, 1966. 36—45. lap; 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve 1967. Az egyetemen folyó tanárképzés a reform 
tükrében.; Ladányi Andor: Tanárképzés, szakképzés, tudósképzés a bölcsészettudományi karo
kon. Felsőoktatási Szemle, 1972. 7—8. és 9. sz.; Benkő Lóránd: A középiskolai tanárképzés 
helyzete és továbbfejlesztésének perspektívái. Felsőoktatási Szemle, 1970. 8. és 9. sz.; Grassely 
Gyula: A tanárképzés néhány kérdése. Felsőoktatási Szemle, 1972. 7—8. sz.
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zedik nagy nyomás, hanem a nagyobb városok minden jó hírű belvárosi iskolá
jára is. Л gyakorlóiskolák, bár nem utasíthatják el a környékükön élő értelmiségiek 
és vezető beosztásúak gyermekeit, céltudatosan törekszenek a munkás- és paraszt 
származású tanulók arányának növelésére (pl. Budapesten kollégiumi bentlakást 
biztosítanak számukra). A jövőben eme erőfeszítéseket fokozni szükséges, és 
végül általánossá kell tenni, hogy az egyetemi gyakorlóiskolák kollégiumokkal 
rendelkezzenek.

Ami tehát a tanulói összetételt illeti, a gyakorlóiskolának perspektivikusan 
valóban az országosan átlagos helyzetet kell tükröznie. Minden egyéb feltételt 
illetően azonban ,,mintaiskolának” kell lennie: kiváló, válogatott tanárokkal kell 
dolgoznia, a lehető legmagasabb színvonalú, a legmodernebb tárgyi feltételekkel 
kell rendelkeznie.

Igenis, az a kívánatos, hogy képzése során a tanárjelölt a maximális pedagógiai 
lehetőségekkel ismerkedjék meg: szakmai és pedagógiai szempontból a legkiválóbb 
tanári felkészültséggel, a legmagasabb rendű tanári felelősségiudattal és igényes
séggel, a legkorszerűbb, a legnagyobb tanulói teljesítményeket biztosító oktatási 
és nevelési módszerekkel, eljárásokkal, szervezeti formákkal, szemléltetőanyag
gal, technikai eszközökkel. Mintát kell kapnia, amelyet alkotó módon követhet. 
Valószínű, hogy a tanárjelölt sok szempontból korszerűtlenebb pedagógiai körül
mények között fogja kezdeni pályáját. Hogyan tudna törekedni a jobb pedagó
giai feltételek megteremtésére, ha nincs róluk elképzelése, tapasztalata, ha nincs 
„mintája” ? Sok mindent természetesen, amit a gyakorlóiskolában tapasztalt, 
különösebb nehézség nélkül és anyagi eszközök hiányában is azonnal és közvet
lenül hasznosíthat oktató-nevelő tevékenységében. Ha a gyakorlás különböző 
iskolákban szétszórtan, kellően nem ellenőrizhető módon folynék, semmi sem 
garantálná a tanárjelöltek korszerű gyakorlati pedagógiai felkészítését.

A gyakorlóiskolai minta mellett azonban kétségkívül módot kell adni a tanár
jelöltnek arra, hogy gyakorlóiskolán kívüli pozitív és negatív tapasztalatokkal 
is felkészüljön hivatására. A magam részéről igen hasznosnak, fontosnak tartot
tam a még néhány évvel ezelőtt kötelezően előírt 2—3 hetes úgynevezett külsű 
gyakorlást, amelyet a tanárjelöltek főképp az egyetem székhelyén kívüli közép
iskolákban töltöttek. Ez alatt a 2—3 hét alatt már elég nagy önállósággal taní
tották mindkét szaktárgyukat, igénybevéve természetesen az iskola szaktanárai
nak, igazgatóinak és a szakfelügyelőknek a segítségét. Igyekeztünk oda beosztani 
őket, ahol elhelyezkedési lehetőségek is adódtak. Sok esetben elő is fordult, hogy 
ott kaptak állást, ahol ezt a gyakorlatot végezték. A külső gyakorlat segítette 
leküzdeni a tanárjelöltek idegenkedését a kisebb helyeken való elhelyezkedéstől. 
A gyakorlóiskolán kívüli tapasztalatszerzés e módja tehát sok haszonnal járt, 
de nem a gyakorlóiskolai felkészítés helyett, hanem annak kiegészítéseképpen.

Teljesen helytelen elképzelés ugyanis az, hogy a tanárjelölteket mindjárt a 
„mélyvízbe” kell bedobni, vagyis a legnehezebb pedagógiai helyzetek elé kell 
állítani. Egy ilyen kiképzési mód nemcsak hogy nem adna nekik biztonságot 
a pályakezdéshez, hanem bizonytalanná tenné őket, és többüknek elvenné a 
kedvét a tanári pályától. Sokkal helyesebb, ha fokozatosan kerülnek szembe 
egyre összetettebb pedagógiai feladatokkal, ha első próbálkozásaikat a gyakorló
iskola nyugodtabb, biztonságosabb légkörében végzik.

A tanárképző intézmény egyéb okok miatt sem lehet meg gyakorlóiskola nél
kül. Valamennyi egyetemi tanszéknek, amely résztvesz a tanárjelöltek kiképzé
sében (szakmai, ideológiai, pszichológiai, pedagógiai, módszertani képzésben), 
szoros kapcsolatban kell állnia azzal az intézménytípussal, amelyben hallgatóik
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liant tanárok működni fognak, és közvetlen tapasztalatokat kell szerezniük arról, 
hogyan tudják az egyetemen tanultakat az iskolában alkalmazni. Ez a „vissza
jelentés” nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egyetemi tanárképzés megfeleljen 
mind a szakmai és ideológiai, mind a pedagógiai és módszertani felkészítés szem
pontjából a mai középiskolai nevelés követelményeinek, hogy folyamatosan 
korrigálni lehessen a tanárképzés bármely területén jelentkező hiányosságokat. 
Ez azt a kötelezettséget rója mind a szaktanszékek, mind az ideológiai tanszékek, 
mind pedig a pszichológiai és pedagógiai tanszékek oktatóira, professzoraira, 
tanszékvezetőire, hogy rendszeresen és szervezetten személyesen látogassák V. éves 
hallgatóik iskolai gyakorlatát, időnként részt vegyenek tanítási óráikon. Rend
szeresen és szervezetten lehetetlen lenne ez a nélkülözhetetlen személyes tapasz
talatszerzés, ha nem volnának gyakorlóiskolák, ha a jelöltek szétszórtan gyako
rolnának az egyetem székhelyén és más városokban, falvakban. Mint látni fog
juk, még a gyakorlóiskolák megléte esetében is nehézségekbe ütközik a kapcsolat- 
teremtés a szaktanszékek és hallgatóik tanítási gyakorlata között.

A gyakorlóiskola különösképpen nélkülözhetetlen az egyetemi pedagógiai és 
módszertani képzés szempontjából. A hatékony, meggyőző, a gyakorlatra eredmé
nyesen felkészítő pedagógiai és módszertani képzésnek nyilvánvalóan az a fel
tétele, hogy az elméleti képzésben tanultakat a hallgatók a gyakorlatban meg
valósulni lássák, illetve, hogy az elméleti képzés bemutatható gyakorlatra tá
maszkodhasson. A jelöltek számára a gyakorlóiskolában folyó nevelésnek az 
egyetemen tanult neveléstudományi ismeretek gyakorlati igazolásaként, és 
fordítva: az elméleti pedagógiának a gyakorlóiskolában szerzett tapasztalatok 
általánosításaként kell megjelennie. Az egyetemi elméleti pedagógiai-módszer
tani képzés és az iskolai gyakorlat eme szükséges egységét lehetetlen létrehozni 
a pedagógiai tanszékekkel és a módszertani előadókkal állandó és szoros kapcso
latot tartó gyakorlóiskola nélkül. A gyakorlóiskola vezetőinek és tanárainak 
a neveléstudomány fő kérdéseiben azonos álláspontot kell kialakítaniuk a peda
gógiai tanszék oktatóival, ismerniük szükséges az egyetemen tanított pedagógiai 
tárgyak tartalmát, és készeknek kell lenniük, hogy annak szellemében dolgozza
nak. Természetesen nem egyoldalú kapcsolatról van szó: a pedagógia és a mód
szertan előadóinak gazdagodniuk kell a gyakorlóiskola alkotó tapasztalataival.

A gyakorlóiskola mint kísérleti iskola

Sokszor vita tárgya, vajon a gyakorlóiskolának szabad-e kísérleti iskolának 
lennie, ahol pedagógiai kutatás is folyik, ̂ amelybe bevonják a tanárjelölteket is, 
vagy pedig olyan iskola legyen, amely nem megy túl a már általánosan elterjedt 
„korszerű” gyakorlaton. Többen azon a véleményen vannak, hogy a tanárjelöl
teknek a már kipróbált jó módszereket kell átadni, nem pedig a még nem általá
nosan elterjedt, a még nem biztosan bevált, a széleskörűen még nem bevezethető 
kísérleti módszereket. A gyakorlóiskola funkciója és a kísérleti iskola funkciója 
— mondják — nehezen egyeztethető össze.

A fenti véleménnyel aligha lehet egyetérteni. A jó gyakorlóiskola csakis kísér
leti iskola lehet: olyan iskola, amelynek igazgatója, igazgatóhelyettesei és tanárai 
kísérletező, újító tanárok, készek nagyobb arányú pedagógiai kutatásban is részt 
vállalni. A gyakorlóiskolának semmiképpen nem lehet csak az a feladata, hogy 
a jelen pedagógiai valóságára készítsen fel, a pedagógiai jövőre is fel kell készí
tenie. Nemcsak a jelenleg általánosan használt módszerekbe, eljárásokba kell
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bevezetnie a tanárjelölteket, hanem azokba is, amelyek holnap, holnapután lesz
nek általánossá. Alkotó szellemű fiatal pedagógusok neveléséhez kell hozzájárul
nia, akik képesek tudományos eszközökkel is felderíteni a pedagógiai folyamat 
különböző tényezői és a nevelési eredmény közötti összefüggéseket, képesek eg
zakt módon mérni a tanulói teljesítményeket. Ennek alapján tudatosan törek
szenek a pedagógiai folyamat állandó tökéletesítésére, megújítására, a nevelési 
eredmények javítására, a tanulói teljesítmények emelésére. Ezt a szellemet a 
tanárjelöltek csak olyan gyakorlóiskolában tehetik magukévá, amelyben peda
gógiai kísérletek folynak. Őket pedagógiai kísérletekbe bevonni, kísérleti rész
feladatokkal megbízni nemcsak szabad, hanem feltétlenül szükséges is. Egyéb
ként az a tapasztalat, hogy a kísérleti-újító tevékenységbe bekapcsolt jelölt ak
tivitása, a pedagógia iránti érdeklődése, hivatástudata nagymértékben növekszik.

A gyakorlóiskola kísérleti jellegét nem támogató véleményekből azt mégis 
meg kell szívlelnünk, hogy a gyakorlóiskolának a tömegméretekben, az átlagos 
körülmények között is alkalmazható ,,hagyományos” módszerekkel, eljárásokkal, 
eszközökkel végzendő pedagógiai tevékenységre is tekintettel kell lennie. Ha ezt nem 
tenné, valóban olyan helyzetbe hozhatná a tanárjelölteket, hogy a gyakorló
iskolai kísérleti feltételekkel nem rendelkező iskolákban nem tudnának dolgozni. 
Helyes, sőt feltétlenül szükséges, hogy például a jelöltek részt vegyenek progra
mozott oktatási kísérletekben, végezzenek munkát oktatógépekkel, megtanulja
nak dolgozni nyelvi laboratóriumokban, használjanak kísérleti bemutatásra 
zártláncú televíziót, szervezzenek különleges feltételeket igénylő csoportmunkát, 
használjanak a tanulók értékelésére témazáró feladatlapokat, ugyanakkor azon
ban eme eszközök nélkül is tudniuk kell korszerű, tehát a tanulókat a lehetséges 
legmagasabb fokon aktivizáló „hagyományos” tanítási órákat tartaniuk.

Elképzelhető, sőt kívánatos, hogy egy-egy gyakorlóiskola a maga egészében 
kísérleti bázisává váljék egy lényeges távlati közoktatáspolitikai elgondolásnak, 
ha ez az egész iskolát igénybe vevő kísérlet nem akadályozza meg a tanárjelöltek 
felkészítését a nem kísérleti körülmények között végzendő tevékenységre is. 
Budapesti gyakorlógimnáziumokban máris folyik a fakultatív oktatás lehetősé
geinek a kipróbálása, a szegedi gyakorlógimnáziumban is készül egy nagyobb 
szabású, az egész iskolát igénybevevő kísérleti terv, amely az 1972-es oktatásügyi 
párthatározatban felvázolt gimnáziumi tantervi koncepción alapul.

A gyakorlóiskolai kísérleti tevékenység még hangsúlyozottabbá teszi a gya
korlóiskola és a pedagógiai tanszék szoros, kölcsönhatásos kapcsolatát. A gyakorló
iskolai kísérleteket magától értetődő módon a pedagógiai tanszéknek kell irányí
tania, alkotó együttműködésben a melodikusokkal és a gyakorlóiskola vezetőivel, 
tanáraival. E kísérletek céljáról, módszereiről, eredményeiről a pedagógiai elő
adások megfelelő témáihoz kapcsoltan tájékoztatni szükséges a tanárjelölteket is. 
Az ilyen, a hallgatók számára is hozzáférhető kísérletekről szóló tájékoztatás 
jelentősen emeli a pedagógiai előadás hitelességét, és fokozza a pedagógia iránti 
érdeklődést.

A gyakorlóiskola mint továbbképzési bázis

A gyakorlóiskola hatékony működésének fontos feltétele a város, a megye 
többi iskolájával tartott sokoldalú kapcsolat is. Ez egyik biztosítéka annak, hogy 
a pedagógiai valóságtól ne szakadjon el, hogy a tanárképzésben is a valóságos 
pedagógiai szükségletekre legyen tekintettel. Ma e kapcsolatnak még nincsenek
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megszilárdult formái. Sőt néha kicsinyes presztízsérdekek szembeállítanak egyes 
iskolákat a gyakorlóiskolával. A gyakorlóiskolát említett jellegzetességei arra 
teszik elhivatottá, hogy a környék pedagógusainak egyik gyakorlati továbbképzési 
bázisa legyen. Rendszeresen tartsanak benne megbeszéléssel, vitával egybekötött 
bemutató órákat és egyéb bemutató foglalkozásokat. Ilyen bemutatók vannak 
is időnként a gyakorlóiskolákban, de még korántsem rendszeresen. Ügy gondolom 
természetesen, hogy a bemutatókat nem csak a gyakorlóiskola tanárai tartják,, 
hanem más iskolák meghívott kiváló, újító, kísérletező tanárai is. Az egész 
magyar közoktatásügy érdeke, hogy a gyakorlóiskolában összegyűljenek, kon
centrálódjanak a legeredményesebb, a legkorszerűbb gyakorlati tapasztalatok,, 
hogy ily módon átszármaztathatók legyenek az ifjú tanárnemzedékre.

II.

Személyi és tárgyi feltételek

Korántsem mondható, hogy az előbb megrajzolt ideális gyakorlóiskolai álla
potok maradéktalanul megvalósulnának. Bár kétségtelen, hogy a gyakorló- 
iskolák kiváló, átlagon felüli eredményeket érnek el, attól még messze vannak, 
hogy minden tekintetben mintaiskolák legyenek.

A tanári kar megfelelő színvonalú utánpótlása — különösen vidéken — nehéz
ségekbe ütközik. A gyakorlóiskolai tanári állásokat elvileg ugyan országos pályá
zat útján töltik be, gyakorlatilag azonban nem az egyetem székhelyén működő 
családos tanárok számára a lakásgondok és a házastárs elhelyezése miatt szinte 
lehetetlen a gyakorlóiskolához kerülni. A gyakorlóiskolai tanári állás ma anyagi
lag sem vonzó. A múltban a gyakorlógimnáziumi kinevezés hét év előrelépést 
jelentett, ma a kiváló tanároknak tanácsi iskoláknál gyakran több a fizetésük 
és a jutalmazási esélyük, mint amit a gyakorlóiskola fel tud kínálni nekik. Ré
gebben a szakvezetői állásra kinevezték a tanárokat, most ha például önhibáju
kon kívül nincs jelöltjük, nem jár nekik a szakvezetői pótlék és az órakedvezmény. 
Az órakedvezményt egyébként a jelöltek vezetésével járó munka amúgy is meg
haladja. Az utóbbi években több, kellő gyakorlattal nem rendelkező, az egyetem
ről frissen kikerült fiatal tanárt alkalmaztak a gyakorlóiskolák, akik közül nem 
mind váltotta be a reményeket.2 Sokoldalú intézkedésekre lenne tehát szükség a 
gyakorlóiskolai tanári kar színvonalának, megfelelő utánpótlásának a biztosítására.

Ami a tárgyi feltételeket illeti: épületet, felszerelést, oktatási eszközöket, egy
általán nem mondható, hogy a gyakorlóiskolák megfelelnek a mintaiskola köve
telményeinek. Vannak náluk sokkal jobb tárgyi feltételekkel működő tanácsi 
iskolák. Többük épülete teljesen elavult, a szegedi gyakorlógimnáziumnak pél
dául se tornaterme, se rendes udvara. A nélkülözhetetlen új gyakorlóiskolai 
építkezések üteme rendkívül lassú. Rendelkeznek ugyan sok modern technikai 
eszközzel: zártláncú televízióval, nyelvi laboratóriummal, értékes modern tech
nikai berendezésekkel, időnként kapnak lehetőséget egy-egy nagyobb beruhá
zásra, általában azonban nincsenek anyagilag jobb helyzetben, mint más iskolák.

2 A művelődésügyi miniszter 154/1958. (M. K. 13.) MM sz. utasítása, amely újból felállította 
a tudományegyetemek közvetlen irányítása alá tartozó gyakorlóiskolákat, a kinevezésekről 
a következőképpen rendelkezik: „A gyakorlóiskolába tanári, illetőleg tanítói munkakörben csak 
olyan személy alkalmazható, aki megfelelő képesítés birtokában legalább 5 évig tényleges oktatói 
működést fejtett ki, és szakmai, ideológiai, valamint pedagógiai szempontból egyaránt kiváló 
képzettséggel rendelkezik. . . ”
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Л fentiek érzékeny hiányosságok, mégsem ezek azok, amelyek igazán akadá
lyozzák a gyakorlóiskolákat tanárképző feladataik ellátásában. Lényegesebben 
hatnak ki a tanárképzésre azok a problémák, amelyek a gyakorlóiskolák és az 
egyetem, az egyetemi karok és tanszékek kapcsolatában felmerülnek.

A gyakorlóiskolák és a szaktanszékek kapcsolata
Az egyetemi professzorok és oktatók egy része a tanárképzést még ma is. 

másodrendű feladatnak, azt is mondhatnám, kényszerű feladatnak tekinti. 
Annak ellenére van ez így, hogy mind a bölcsészkarokon, mind a természettudo
mányi karokon a hallgatók jelentékeny része tanárjelölt, sőt a vidéki bölcsészkarok 
fenntartását egyedül a tanárképzés indokolja. A tanárképzés lebecsülése sok min
denben megnyilvánul. Többek között abban a meg nem szűnő törekvésben, hogy 
gyengítsék az ötödik év gyakorló jellegét. Minden komoly tapasztalat nélkül 
egyes oktatók azt a tévhitet vallják, hogy az ötödik egyetemi év nincs kihasznál
va, hogy a hallgatók gyakorlóiskolai tevékenysége jórészt üresjárat. Ezt az ötö
dik évet is a jelenleginél jobban „szakmai évvé” kívánják tenni. Sokallják, hogy 
a jelöltek szeptember 1-től december 1—15-ig és február 1-től május elejéig heti 
10 órát a gyakorlóiskolában kötelesek dolgozni. Meg kell jegyezni, hogy ez erő
teljes csökkenés a néhány évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva, amikoris a mi
nisztériumi rendeletek heti 14—16 órai gyakorlóiskolai munkát írtak elő.3

A hallgatók gyakorlóiskolai tevékenységéről a fenti tévhitet azok az egyetemi 
oktatók hirdetik, akik tanítványaik gyakorlóiskolai munkája iránt egyáltalán 
nem érdeklődnek, akik — bár tanárokat képeznek — a gyakorlóiskolával, a 
tudományuknak megfelelő középiskolai tantárgy gyakorlóiskolai tanáraival 
semmilyen kapcsolatban nincsenek, akik tanítványaik gyakorló tanításait soha 
nem látogatják. A gyakorlóiskolával való kapcsolattartást kizárólag a metodikus 
feladatának tekintik, a metodikus tevékenysége azonban éppúgy nem érdekli 
őket.

Hogy nincs túlzásról szó, ismertetem egy friss vizsgálat ténymegállapításait 
egyik bölcsészettudományi karunk tanszékeinek és a gyakorlóiskoláknak a kap
csolatáról. Ezek szerint az egyetemi oktatók közül a szakdidaktikusok rendszere
sen látogatják a gyakorlóiskolákban a tanárjelöltek óráit. A szakdidaktikusokon 
kívül a pedagógiai és pszichológiai tanszék oktatói vesznek részt gyakrabban 
a gyakorlóiskolák munkájában. A szaktanszékek professzorai és tanszékvezetői 
közül az utóbbi 4—5 évben senki sem látogatta a jelölteket. Ugyanez vonatkozik 
a szaktanszékek többi oktatójára is. — Az egészben mégis az a vigasztaló, hogy 
a vizsgálatot az egyetem és a kari vezetés kezdeményezte abból a célból, hogy 
intézkedéseket tegyen a helyzet megjavítására.

Meg kell jegyezni, hogy egy közelmúlt állapothoz képest az egyetemek tanár
képzési légköre romlott. Ez az előző állapot az volt, amikor a tanárképző szem
pontok erőteljesebb érvényesítése érdekében a tudományegyetemeken néhány 
évig (1958—1963) úgynevezett Tanárképző Tanács működött, élén a tanárkép
zési rektorhelyettessel.4 A Tanárképző Tanács megszűntetését azzal indokolták,

3 A művelődésügyi miniszter 139/1960. (M. K. 11.) MM sz. utasítása szerint „a tanítási gya
korlat az iskolai év kezdetétől a tanév végéig tart. A tanárjelöltek kötelesek a tanév tartama 
alatt a tanítási időben legalább heti 16 órát a gyakorlóiskolában tölteni, ezen időn belül szaktár
gyanként 15—20 órát tanítani. . . ”

4 Lásd a művelődésügyi miniszter 155/1958. (M. K. 13.) MM sz. utasítását a Tanárképző Tanács 
létesítéséről és működéséről a tudományegyetemeken. Lásd ugyancsak a művelődésügyi miniszter 
156/1963. (M. K. 14.) MM sz. utasítását a Tanárképző Tanács megszüntetéséről.
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hogy a tanárképzéssel való törődés az egyetemen nem lehet egy külön szerv fel
adata, hanem az szerves része az egész egyetemi, kari és tanszéki munkának. 
Ez szépen hangzó érvelés, de semmi sem történt megvalósítása érdekében.

A tanárképzési szempontok háttérbe szorulása az egyetemek szakember-után
pótlási politikáján is lemérhető. Egyre kevesebb olyan oktató működik a tanárképző 
karokon, akinek középiskolai tanári gyakorlata van. Az oktatói utánpótlás fő 
forrása a frissen végzett, szakmailag kétségkívül tehetséges hallgatóság. Egyre 
ritkábban fordul elő, hogy gyakorlattal rendelkező középiskolai tanárt neveznek 
ki egyetemi oktatói állásra. Evekkel ezelőtt a Művelődésügyi Minisztérium hozott 
ugyan egy olyan rendeletet, amely szerint minden olyan fiatal egyetemi oktató
nak, aki tanárjelöltekkel foglalkozik, csökkentett egyetemi munkája mellett 
legalább 1 éves középiskolai tanítási gyakorlatot kell szereznie. Ezt a rendeletet 
— bár ma is érvényben van — hamar elfelejtették.

Kétségtelenül nagy szükség lenne az egyetemi szaktanszékeken szemlélet- 
változásra a tanárképzés és ennek részeként a hallgatók gyakorlóiskolai tevé
kenységét illetően. Az utóbbival kapcsolatban mindenekelőtt annak kellene tuda
tosulnia, hogy a gyakorlóév nem valamiféle üresjárátú „pedagogizálás”, hanem 
annak a munkának a gyakorlása, amely a szaktanszékek legtöbb hallgatójának
3 0 —40 éven át élethivatása lesz. Annak a tevékenységnek a gyakorlása tehát, 
amelynek minél jobb teljesítése tanárjelöltek esetében az egész egyetemi munká
nak, a szaktanszékek oktató-nevelő munkájának is végső célja. Az ötödik tanul
mányi évben tehát nem „pedagogizálás” történik, hanem a szaktárgyi, ideológiai, 
pszichológiai, pedagógiai és módszertani felkészültség bizonyítása az iskolai ok
tatásban és nevelésben. Az ötödik tanulmányi év szakmai gyakorlat, amelyhez 
a szaktanszékeknek legalább annyi érdekeltsége fűződik (ha nem több), mint a 
pedagógiai tanszéknek. A hallgatók maguk állítják, hogy tanulmányaik első 
négy esztendejében soha nem kényszerültek olyan alaposan szakmai elmélyedésre, 
mint az ötödik évben szaktárgyuk iskolai tanítása során. A latin mondás — 
docendo discimus — nagyon is érvényes a gyakorló évre. Szinte megérthetet
len tehát az a közömbösség, amellyel sok tanszék hallgatóinak gyakorlóiskolai 
munkája és egyáltalán a gyakorlóiskola iránt viseltetik.

Egyes oktatók kétes érveket hangoztatnak e közömbösség mentségéül. Azt 
mondják, az ő feladatuk a hallgatók tudományos szakmai felkészítése, és ők 
ezzel tesznek eleget tanárképzési kötelezettségüknek. E tudományos szakmai fel
készítés csak a tudomány szempontjaira lehet tekintettel, nem pedig az éppen 
érvényben levő iskolai tantervekre, nem a szaktudományos felkészültség iskolai 
alkalmazására. Ez a pedagógiai és módszertani képzés feladata.

Senki nem vonja kétségbe, hogy a szaktanszékeknek a hallgatók tudományos 
szakmai képzése a feladata. De az is megdönthetetlen igazság ma már, hogy a 
képző intézménynek tudnia kell, mire képez, tekintettel kell lennie arra a tevékeny
ségre, amelyben növendékei az általa közvetített tudományos képzettséget fel
használják. Semmit nem árt a szakképzés tudományosságának, ha az oktatók 
ismerik tudományáguk iskolai tantervi követelményeit, ha ügyelnek arra, hogy 
hallgatóik szakmai képzéséből a szaktárgyaik iskolai tanításához feltétlenül szük
séges anyag ki ne maradjon, sőt ennek különösen alapos feldolgozása megtör
ténjék. Attól sem esik sérelem a tudományos színvonalon, ha az egyetemi előadó 
felhívja hallgatói figyelmét, hogy az általa előadott anyagból mi milyen szín
vonalon tanítható a középiskolában, és hogy az anyagban milyen világnézeti 
nevelőérték rejlik. A tudományos képzésnek egyenesen szerves és hatékony 
tartozéka lehet, hogy szakszemináriumokon a különböző tudományos témák
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lanulmányozása során a hallgatók az iskolai tantervek és tankönyvek megfelelő 
részleteit is kritikailag elemzik.

A szaktanszékeknek mindezt a tudományosság sérelme nélkül nemcsak mód
juk volna megtenni, hanem kötelességük is lenne megtenni. Rendkívül sokat jelen
tene a szaktanszékek eme tanárképzési szemléletmódja növendékeik tanári hiva
tástudatának kialakítása és erősítése érdekében. Ma egyes tanszékek nemcsak 
azzal gyengítik még a valóban tanárnak készülő hallgatóik hivatástudatát is, 
hogy mindazt, amiről fentebb szó volt, nem teszik, hanem a pedagógia és a mód
szertan iránt nyiltan hirdetett lebecsülésükkel is, amely tárgyak oktatóira pedig 
rá akarják hárítani a felelősséget a tanárképzésért. A szaktanszékek tanárkép
zési szemléletmódjának a kialakulása azonban semmiképpen sem várható, ha 
nem történik gyökeres fordulat a szaktanszékek és a gyakorlóiskolák kapcsola
tában.

A hallgatók iskolai gyakorlatának, gyakorló tanításának a rendszeres látoga
tása — mint említettem — a szaktanszékek számára a kollokviumoknál és szi
gorlatoknál is jobb önellenőrzési lehetőség oktatómunkájuk eredményére vonat
kozóan. Az iskolai tanításban sarkítottabban, élesebben derülnek ki a szakképzés 
erényei és gyengéi, a hallgatók megítélésében, értékelésében elkövetett hibák. 
A gyakorló tanítás — még ha ez a vezetőtanár által irányított is — jellegénél 
fogva olyan, hogy a legmagasabb fokon követeli az önállóságot, a szóban forgó 
szakmai anyag teljes megérlettségét, biztos kezelését. A gyakorlóiskolának, a 
vezető tanároknak természetesen nincs joguk minősíteni a jelöltek szakmai fel- 
készültségét. Mégis nagyon hasznos információkat tudnak szolgáltatni a szak
tanszékeknek a jelölteknél előforduló szakmai hiányosságokról. A hallgatók 
gyakorlóiskolai tevékenysége kitűnő mutatója a szakmai képességek, készségek 
és jártasságok színvonalának (pl. a magyar szakosok előadói képessége, szép 
magyar beszéde, a műalkotásokat elemző képességük, fogalmazási jártasságuk, 
helyesírási készségük — az idegen nyelvszakosok beszédképessége, helyes nyelv- 
használata, helyesírása stb. — a matematikusok és fizikusok feladatmegoldó 
képessége, a fizikusok jártassága fizikai kísérletek bemutatásában stb.). Eme 
képességek, jártasságok, készségek nem tekinthetők csupán pedagógiaiaknak, 
hanem olyanoknak, amelyeknek kialakítása a szaktanulmányok egész folyama
tában (első évtől kezdve) a szaktanszékek feladata is, és ezért a felelősséget nem 
lehet a negyedik évfolyamon heti 1—2 órában tanított módszertanra hárítani. 
Jelenleg az említett képességek, jártasságok, készségek színvonala nem kevés 
tanárjelöltnél elfogadhatatlanul gyenge annak következtében, hogy az egyetemi 
tanulmányok kevés lehetőséget adnak céltudatos, rendszeres fejlesztésükre, 
hiányzik ehhez a képzési tervből a megfelelő gyakorlatrendszer. Bizonyos szak
mai készségek, jártasságok, képességek egyes hallgatóknál megrekednek a közép
iskolában kifejlődött fokon.

A szaktanszékek számára kapcsolatuk hiánya a gyakorlóiskolával, a szakvezető 
tanárokkal és hallgatóik gyakorlóiskolai tevékenységével szinte lehetetlenné 
teszi, hogy folyamatosan korrigálják a szakmai képzés hiányait. A gyakorlóiskola ma
ga sokat tesz a szakmai hiányok pótlása, a képességek, készségek, jártasságok fej
lesztése érdekében, de nyilvánvaló, hogy két-három hónap alatt nem tud meg
felelő színvonalra hozni olyan szakmai képességeket, amelyek megfelelő szintű 
kialakulásához évek kellenének.

Vannak a hallgatók gyakorlóiskolai tevékenysége során kibukkanó olyan ál
talános hiányosságok, amelyek orvoslására már régen központi intézkedéseket 
kellett volna hozni. Ilyen hiányosság például sok hallgató anyanyelvi kulturálat-
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lansága, szóbeli és írásbeli kifejezőképességének tanárhoz méltatlan alacsony szín
vonala, rossz helyesírása. Teljesen nyilvánvaló, hogy minden tanárnak, függet
lenül szaktárgyaitól, hibátlanul kell szóban és írásban a magyar nyelvet hasz
nálnia. Ebből következik, hogy minden tanárjelöltnek — a nem magyar szako
soknak is — kötelességévé kellene tenni és a lehetőséget is biztosítani kellene 
számára, hogy az anyanyelvi kultúra megfelelő színvonalát elérje. Amíg a szak
tanszékek figyelme nem kellőképpen koncentrálódik a tanárképzés szükségleteire,, 
s nem lesz elég tapasztalatuk, élményük hallgatóik gyakorlóiskolai tevékenységé
ről, addig nem várhatók hathatós intézkedések az ilyen súlyos általános hiányos
ságok kiküszöbölésére sem.

A szaktanszékek és a gyakorlóiskolák kapcsolatának természetesen csak egyik 
oldala az oktatók látogatása a gyakorlóiskolában. A másik éppen olyan fontos 
oldal a gyakorlóiskola tanárainak szakmai kapcsolata a szaktanszékekkel. Ez utób
binak több formája is elképzelhető: az egyik az, hogy a szaktanszékek vállalják 
a gyakorlóiskolai tanárok rendszeres szakmai továbbképzését. Voltak e téren az. 
elmúlt években értékes kezdeményezések és eredmények, az utóbbi időben azon
ban a kapcsolatnak ez a formája is gyöngült. A gyakorlóiskolai tanárok legérté
kesebb kapcsolata a szaktanszékekkel részvételük az egyetemi oktatásban.-: 
szemináriumok, gyakorlatok vezetése, részvétel a módszertani oktatásban. 
Budapesten erre több példa is van, a vidéki egyetemeken kevés. A felszabadulás 
előtt általánosabb volt a gyakorlógimnáziumi tanárok egyetemi tevékenysége 
(több közülük egyetemi magántanár volt, akikből egyesek egyetemi tanárok 
lettek). Több okra is visszavezethető, hogy ma a gyakorlóiskolai tanárok szerepe 
csökkent az egyetemi oktatásban. Az egyik ok bizonyára az, hogy az egyetemi 
tanszékek nem tartanak kapcsolatot a gyakorlóiskolai tanárokkal, tehát kevéssé
ismerik őket. Másrészt közrejátszanak — legalábbis a vidéki egyetemeken — 
azok a nehézségek, amelyek felmerülnek a gyakorlóiskolai tanárok kiválasztásá
nál. Végül természetesen azok az általános okok is, amelyek következtében a 
középiskolai tanárok ma általában kevesebb tudományos munkát tudnak vé
gezni, mint régebben. .

A gyakorló év problémái

A gyakorló év jelentőségét lebecsülő törekvések nem érték ugyan el teljesen- 
céljukat (a gyakorlás félévre, néhány hétre való csökkentése), azt azonban mégis 
elérték, hogy hivatalosan is csökkent a tanárjelölteknek a gyakorlóiskolában töl
tendő előírt ideje, és jelentékenyen megnövekedett az ötödik évfolyamon egyetemi, 
elfoglaltságuk. A JATE Bölcsészettudományi Karának és Természettudományi 
Kárának képzési terve heti 10 órában írja elő a gyakorlóiskolában töltendő időt, 
de az egyetemi vizsgaidőszakokban (kb. december 15-től január végéig és május 
elejétől) a hallgatók felmentést kapnak a gyakorlóiskolai teendők alól.

Az egyetemi elfoglaltság minden szakpárosításában más és más. Például egy 
megkérdezett latin—francia szakos hallgatónak az 1972—73. tanév első felé
ben Szegeden a következő egyetemi elfoglaltsága volt: különböző szakszemináriu
mokból és szakkollégiumokból heti 8 óra, amelyekből be kellett számolni, illetve 
gyakorlati jegyet kellett szerezni, a szakdolgozat megírása (beadási határidő: 
február 15.). A Természettudományi Kar hallgatói is szakdolgozatukat az ötödik 
évfolyamon fejezik be és írják meg ténylegesen, a szakdolgozat beadási batár
ideje: április 15. A matematika—fizika szakosoknak a kilencedik félévben a szak- 
dolgozat írásán felül heti 9 óra, a tizedik félévben ugyancsak heti 9 óra, a kémia—



fizika szakosoknak a kilencedik félévben heti 9 óra, a tizedik félévben heti 10 óra,
biológia—kémia szakosoknak a kilencedik félévben beli 10 óra, a tizedik fél

évben ugyancsak heti 10 óra szakmai egyetemi elfoglaltságuk van.
A gyakorlóiskolában a jelölt feladatai egy szemeszterben a régebbi és vissza 

nem vont minisztériumi előírások szerint a következők volnának:
15 tanítási órában egyik szaktárgyának oktatása valamelyik osztályban; a 

tanítás előtt és után hospitálás ugyanabban az osztályban és más osztályokban: 
rendszeres óraelőkészítő konzultáció a szakvezető tanárral, rendszeres részvétel 
saját óráinak és társai óráinak elemző értékelésén; megismerkedés a szaktárgy 
szakmai munkaközösségének tevékenységével, részvétel egy-két szakmai munka- 
közösségi megbeszélésen. Ezek volnának a szaktárgya oktatásával kapcsolatos 
feladatok. Többségükre komolyan kell készülnie. A tanítás megkezdése előtt 
tanulmányozni kell szaktárgya tantervét, mélyrehatóan annak az évfolyamnak 
a tantervét és tankönyvét, amelyben tanítani fog; meg kell ismerkednie a szak
vezető tanár tanmenetével, részletesen tanulmányoznia kell az általa majd taní
tandó tantervi témáknak az anyagát; az utóbbiakból tématerveket kell készíte
nie, majd ezek alapján minden órájára alaposan fel kell készülnie. A kezdő ta
nárnak nélkülözhetetlen az óravázlat, illetve az óratervezet. A felkészülés a hall
gatóknak igen sok idejét veszi igénybe. Vannak hallgatók, akik bevallásuk szerint 
eleinte egyetlen tanítási órára 8—10 órát készülnek, olyan hallgatók is, akik 
mind szakmailag, mind pedagógiai—módszertani felkészültségüket illetően igen 
jók, de izgalom és példamutató felelősségtudat hatja őket át az első tanítási órák, 
életük e nagy erőpróbái előtt.

A tanárjelölteknek azonban nemcsak az oktatási tevékenységben kell gyakorlatra 
szert tenniük, hanem kisebb-nagyobb mértékben az iskolai munka minden lénye
ges területén. Még a tényleges tanítás megkezdése előtti hospitálás időszakában 
meg kell ismerkedniük osztályukkal: tájékozódniuk kell az osztály tanulói össze
tételéről, az egyes tanulókat jellemző főbb adatokról, sőt lehetőleg személyesen 
is ismerkedniük kell a tanulókkal, hogy a tanítás szakaszában megfelelően tudják 
az oktatási és nevelési feladatokat megoldani. Ez az ismerkedés azt igényli, hogy 
egy-két alkalommal részt vegyenek osztályuk tanórán kívüli foglalkozásain is. 
Talán a leglényegesebb, hogy bevezetést nyerjenek az osztályfőnök nevelési teen
dőibe: megismerkedjenek az osztályfőnöki órák funkciójával és programjával, 
részt vegyenek 2—3 osztályfőnöki órán, és legalább egyet maguk is tartsanak, 
bizonyos tapasztalatra tegyenek szert az osztályfőnök felelősségét illetően az 
osztályközösség fejlődéséért, minden tanuló megfelelő beilleszkedéséért a közös
ségbe. Gyakorlatilag is meg kell ismerkedniük azokkal a módszerekkel, amelyek 
lehetővé teszik a tanulók személyiségének megismerését, pályaválasztásuk irányí
tását: ennek érdekében egy tanulóról részletesebb személyiségrajzot, az osztály- 
közösség helyzetéről kollektív munkával szociometriái felvételt kell készíteniük. 
Tanulmányozniuk kell az osztályfőnöki tevékenységet segítő nevelési kéziköny
veket. Szükséges némi bepillantást nyerniük az iskola és a család kapcsolatainak 
különböző formáiba, esetleg részt venni az osztályfőnökkel egy családlátogatáson, 
egy szülői értekezleten.

Az érvényben levő előírások szerint a tanárjelölteknek a tanórán kívüli neve
lési területeknek legalább egyikén aktív munkát kellene végezniük (pl. az ifjú
sági szervezet patronálása, szakkör vezetése, munka az ifjúsági könyvtárban 
stb.).5

5 A tanárjelölteknek a tanórán kívüli nevelő tevékenységben való részvételére vonatkozóan 
л művelődésügyi miniszter már említett 139/1960. (M. K. 11.) MM sz. utasítása rendelkezik.
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Általános képet kell kapniuk az iskola oktató-nevelő munkájának egész rend
szeréről, az iskolai munka tervezésének gyakorlati kérdéseiről, az adminisztratív 
teendőkről. Meg kell ismerkedniük a Rendtartással, az iskolai szabályzat elő
írásaival.

Semmi túlzás sincs a fenti következményekben. Ahhoz, hogy egy fiatal tanár 
biztonsággal kezdhesse meg munkáját, nemcsak elméletben szükséges az iskolai 
nevelés különböző területeit ismernie, hanem gyakorlatilag is fel kell készíteni 
őt a minden tanárra váró feladatok elvégzésére. Igaz, hogy ez a felkészítés nem a 
gyakorlóévben kezdődik, de a gyakorló évben van mód arra, hogy az iskolai oktató
nevelő munka egész rendszerébe betekintést nyerjen. Nyilvánvaló, hogy aktív mun
kát csak néhány területen követelhetünk, a többi területet illetően megelégszünk 
az általános gyakorlati tájékozódással.

A hallgatók a jelenlegi körülmények között a fenti gyakorlóiskolai feladatokat 
nem tudják teljesíteni. A túlzott egyetemi elfoglaltság elsősorban a tanórán kívüli 
nevelői tevékenységben való részvétel rovására megy. A tényleges helyzet az,, 
hogy a hallgatók jó része nem teljesíti a munkatervében vállalt tanórán kívüli fel
adatokat ; a szakvezető tanárok az utóbbi években elnézőek lettek e mulasztások
kal szemben, mert kénytelenek akceptálni a hallgatók még teljesítendő egyetemi 
kötelezettségeit. Ez a kényszerű oktatáscentrikusság a tanárjelöltek gyakorló
iskolai tevékenységében rendkívül káros, és távlatilag súlyos következmények
kel járhat.

De nem tudják teljesíteni maradéktalanul az oktatással kapcsolatos feladatokat 
sem. A tanárjelöltek jó része csak azokban a témákban tájékozódik alaposabban, 
amelyeket tanít, holott hospitált óráinak tantervi és tankönyvi anyagából is 
készülnie kellene. A gyakorló évben természetes lenne, hogy a jelöltek jól meg
ismerjék szaktárgyaik általános és középiskolai tanterveit, tankönyveit, rend
szeresen olvassák szaktárgyaik módszertani folyóiratait, messze túlmenően azon,, 
amire a módszertani képzés lehetőséget ad. Vizsgálódásaink során azt kellett 
megállapítanunk, hogy mindez csak kis mértékben valósul meg a gyakorló év
ben. Csak megismételni tudom, hogy e kívánalmak teljesedése nemcsak a peda
gógiai felkészültség, hanem a szakmai felkészültség elmélyítését is szolgálná.

A megoldás nyilvánvaló. A gyakorló évet valóban gyakorló évvé kell tenni, a 
hallgatóknak a jelenleginél jóval több időt kell tölteni a gyakorlóiskolákban, Olyan 
egyetemi elfoglaltságokkal, amelyek elvonják őket az iskolai feladatok teljesí
tésétől, nem szabad terhelni őket. A szakmai tanulmányoknak, beleértve a 
szakdolgozat készítését is, a negyedik évvel tulajdonképpen be kell fejeződ
niük.

Bizonyos egyetemi köröknek be kell látniuk, hogy a tanárjelöltek nem attól 
lesznek jó tanárok, ha állandóan növelik a szakmai képzés anyagát, ha az új 
tudományos eredményeket úgy akarják beiktatni a képzésbe, hogy a régit sem
mivel sem csökkent ik. Ily módon még egy ötödik szakmai év is csak ideig-óráig 
lenne elegendő. Ezt az elavult, a képzési anyagot mennyiségileg állandóan növelő, 
a szaktárgyaknak állandóan több óraszámot követelő egyetemi tantervi gondol
kodásmódot fel kell váltania a permanens képzés, az integráltabb oktatás esz
méjén alapuló, a speciális elmélyedésnek nagyobb teret biztosító tantervi kon
cepciónak, és akkor befejeződhetnek a negyedik egyetemi tanév végére a tanári 
munka megkezdéséhez elegendő szakmai tanulmányok.

Olyan, maximálisan heti 4 órát igénybevevő egyetemi foglalkozások természe
tesen lehetségesek és kívánatosak is az ötödik évfolyamon, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a hallgatók iskolai oktatómunkájához, amelyek segítik a most
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bevezetett komplex államvizsgára való felkészülésüket. Ha például a szaktan
székek az előző években a szemináriumokon nem foglalkoztak a középiskolai 
tankönyvek kritikai szakmai elemzésével, heti 1—2 órás keretben megtehetik 
ezt az ötödik évfolyamon. Szükségesek továbbá olyan szemináriumi alkalmak, 
amelyeken a hallgatók a melodikusokkal és a pedagógiai tanszék oktatóival 
megbeszélhetik azokat az iskolai gyakorlat során felmerülő, nehézségeket okozó 
problémákat, amelyeket a vezető tanárok nem tisztáztak megnyugtatóan, vagy 
amelyeken tájékoztatást kaphatnak a pedagógiai-módszertani kutatás leg- 
frisebb eredményeiről.

Befejezés

Még sok egyéb probléma is adódik az egyetem és a gyakorlóiskolák kapcsola
tában. Nem zavartalan például a pedagógiai tanszékek és a gyakorlóiskolák viszonya 
sem. Többek között azért, mert nincs pontosan meghatározva a pedagógiai tan
szék hatásköre a gyakorlóiskola pedagógiai tevékenységének irányításában, 
nincs meghatározva kísérletezési jogköre sem. Nem világosak a szakmódszertani 
előadók kötelezettségei a gyakorlóiskolai tanárok szakfelügyeletét és a gyakorló
iskolai szakmai munkaközösségekkel való együttműködést illetően. Még kevésbé 
rendezettek a szakmódszertani előadók és a pedagógiai tanszék kapcsolatai. Mind
ezekről a problémákról is részletesen lehetne írni. A tanárképzés ügye szempont
jából azonban mégis elsődlegesek azok a kérdések, amelyekről az előbbiekben 
szó volt. Meggyőződésem ugyanis, hogy az egyetemi tanárképzés javításának, 
fejlődésének fő feltétele a szaktanszékeknek és az egyetemi vezetésnek a tanárkép
zési feladatokhoz, nem utolsósorban a tanárjelöltek gyakorlóiskolai tevékenységéhez 
való viszonyának megváltozása. Csakis e változás mértékében remélhető a peda
gógia és a módszertan egyetemi jelentőségének felismerése, a pedagógiai tan
székek tevékenységének reális értékelése, a tanárképzés valamennyi tényezőjé
nek: a szaktanszékeknek, a marxista tanszékeknek, a pedagógiai és lélektani 
tanszéknek, a módszertani előadóknak és a gyakorlóiskoláknak egymást támo
gató együttműködése.
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HEGEDŰS ANDRÁS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRKÉPZÉS MAI 
PROBLÉMÁI ÉS HOLNAPI GONDJAI

Az általános iskolai tanárképzés problémái, gondjai, tervei annyira sokrétűek, 
hogy egy tanulmány keretében valamennyivel foglalkozni lehetetlen. Ezért a mai 
problémákat és a holnapi gondokat, feladatokat a tanárképzés tartalmi korszerű

sítésének a területein vizsgálom.1

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy jelentős periódusban foglalkozunk a tanárképzés 
tartalmi korszerűsítésének kérdéseivel. Ma mozgó világban élünk, olyan korban, amely arra 
ösztönöz, hogy széles perspektívában gondolkodjunk, hogy számos új tényező jelenlétére és 
jelentőségére figyeljünk fel. Világosan kell látnunk és helyesen kell értelmeznünk saját munkánk, 
munkahelyünk jelenlegi helyzetét és fejlődési tendenciáit, s mindabból, amit a tudományos
technikai forradalom létrehoz, amit a szocializmus magasabb szintre emelése kíván, amit az 
általános iskolák tartalmi, szemléleti, metodikai stb. fejlődése jelez, amit a tanárképzős ifjúság 
életkori sajátossága megkövetel, amit a külföldi államok oktatáspolitikai törekvése felmutat, 
mindabból azt kell integrálni és öntörvényűén beépíteni főiskolánk szellemi életébe, ami az 
általános iskolai tanárképzést maivá és holnapivá alakítja.

Tanárképző munkánk jelentőségét méginkább fokozza az a tény, hogy az 
MSZMP Központi Bizottsága határozatot hozott Az állami oktatás helyzete és 
fejlesztésének feladatai címmel. E határozat szelleme minden iskolatípustól, így 
a tanárképző intézetektől is megköveteli az oktató-nevelő munka minőségi szint
jének emelését; a rutin-, a sablonmunkával szemben az alkotó jellegű munka ér
vényesítését, az ismeretet memorizált tanítással—tanulással szemben a gon
dolkodtató, problémamegoldó, képességfejlesztő iskolai tevékenységet; a diákok 
aktivitásában, az iskolai élet demokratizmusában a formális elemek kizárását, 
illetve a tartalmi tényezők dominánssá tételét stb.

Általánossá kezdett válni az a vélemény, hogy a pedagógusélet nem alkotó 
élet, hogy a pedagógusélet az állandó szimplifikáció felé lejt. A pedagógusélet 
egyre gazdagodó élet, ha hivatástudattól és felelősségtől van áthatva — sugározza a 
dokumentumok szelleme. Közfelfogás lett, hogy a pedagógusélet az örömtelen 
rutinok, a monoton sablonok ismétlődő egymásutánjában elszürkülő, elkopó 
élet. A pedagógusélet mindig hódítás, újra, ismeretlenre találás, boldog felfedezés 
és rácsodálkozás, ha a pedagóguséletet az állandó tanulás és kísérletezés szenvedélye 
hevíti — sugározza a dokumentumok szelleme. Sokak gondolkodásába beleitató- 
dott, hogy a termelő gyár és a kenyeret adó mezőgazdasági üzem úgy fontosabb 
és úgy elsőrendűbb, hogy másodlagosként lehet kezelni az iskolát, a pedagógus-

1 Nem az a szándékom, hogy a tanárképző főiskolák munkáját deskriptiv jelleggel leírjam. 
Azt azonban hangsúlyoznom kell, hogy ezekben az intézményekben nagy gondot fordítanak 
a szaktudományi érdek, a pedagógiai tudatosság, a hivatásra nevelés, a világnézeti elkötelezettség 
és az iskolaközpontúság harmonikus egysége megteremtésére.
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munkát, mert ez nem mutat fel anyagi értékeket, csupán oktat és nevel. Az, hogy 
mennyire lesz produktívvá az ember a termelésben, hogy mennyire lesz okos ura 
és értelmes szervezője, irányítója a gépesített nagyüzemnek, hogy mennyire 
érzi az ember magáénak a szocialista műhelyt és földdarabot, az nagymértékben 
az iskolák emberforrnáló munkájától függ — hirdeti a pártdokumentum szelleme. 
Többen hangoztatják, hogy az információk gazdag áramlása időszakában csök
ken, jelentéktelenné válik az iskola, a pedagógusmunka szerepe. Az információ- 
özönlés időszakában megnő az iskola funkciója, mert az iskola teremthet rendet a 
differenciálatlan információáradatban, az iskola erősítheti fel és építheti bele az 
ifjúság érzelmi, értelmi világába az információk pozitív tartalmait. A szocialista 
Magyarországnak művelt és etikus emberfőkre van szüksége, s ennek megvaló
sításáért a legtöbbet az iskola tehet — sugározza a pártdokumentum szelleme.

Az általános iskolai tanárképzés tartalmi korszerűsítését folyamatában, alaku
lásában, fejlődésében lehet hitelt érdemlően elemezni. Az elmúlt években ugyanis 
az általános iskolai tanárképzés tartalmi korszerűsítése területén jelentős lépése
ket tettünk. Különösen az 1970. évi tanterv nyomán fejlődött minőségében a 
tanárképzés.

E fejlődés illusztrálására a következőket említhetem: megjelent a Nevelési program, ami a 
nevelőmunka ötéves tapasztalatait összegezi, és gazdagabb lehetőséget biztosít a nevelőmunka 
továbbfejlesztésére; tisztáztuk az osztályfőnöki munka és az úttörővezetés feladataira való fel
készítés tartalmi és módszertani kérdéseit, és megkezdtük a tanárjelöltek felkészítését ezeknek 
a speciális pedagógiai feladatoknak az ellátására; bevezettük új tárgyként — minden tanár
jelöltre kötelező érvénnyel — az egészségtant, a beszédművelést, az oktatás technikai eszközeit; 
kimunkáltuk a speciálkollégiumok, a szintetizáló szemináriumok és az új államvizsga rendszerét; 
meghatároztuk az előadás, szeminárium és gyakorlat helyesebb, korszerűbb arányait; új tan
könyvek alapján oktatjuk a pedagógiát, a pszichológiát, a logikát, a neveléstörténetet, az egész
ségtant, a beszédművelést és néhány tantárgypedagógiát; sokat fejlődött a tanár—diák viszony 
s ezzel együtt egyre tartalmasabbá vált az ifjúság politikai szervezete képviselőinek részvétele 
a főiskolai élet tevékenységében.

A párt határozata nyomán fel kell gyorsítanunk a korszerűsítési törekvéseket, 
s egyértelműbben kell megsemmisítenünk azokat a tényezőket, amik a pedagó
gusképzés fejlődésének útjában állnak. A Művelődésügyi Minisztérium Pedagó
gusképző Osztálya a pártdokumentum megjelenése után a negatív tendenciákat 
így összegezte; ,, . . . az 1970. évi tantervvel nem tudtunk mindent megoldani, 
amit kellett és szerettünk volna. így: nem tudtuk következetesen felszámolni 
a hallgatók felesleges terhelését; nem vált be az új vizsgarendszer; a gyakorlati 
jegy sem tölti be eredeti szerepét, sok oktató vizsgáztat helyette, nem formáló
dott kellően a tanári szemlélet; túlságosan nagy hegemóniája van a rutinmun
kának, a megszokottságnak, a konzervatív módszereknek és nézeteknek a peda
gógusképzésben. A párthatározat szellemében erőteljesebben és következetesebben 
hárítsuk el a túlteherlés minden megnyilvánulását, amely akadálya egy korszerűbb 
pedagógusképzésnek, s amely béklyóba köti a hallgatók aktivitását, önálló kezdemé
nyezését, alkotó tevékenységét.”2

Amikor az általános iskolai tanárképzés mai problémáiról és holnapi gondjai
ról szólok, a hazai tanárképzés általános törekvéseit elemzem úgy, hogy közben 
» sajátosan szegedi kezdeményezésekre is utalok.

* Irányelvek a túlterhelés megszüntetését célzó feladatok kidolgozásához a pedagógusképző 
intézmények számára. Művelődésügyi Minisztérium, Pedagógusképző Osztály. Budapest, 1972. 
Kézirat. 3
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A tanárjelöltek nevelésének időszerű kérdései

Szélesítenünk, korszerűbben, differenciáltabban kell értelmeznünk és meghatá
roznunk azokat a feladatokat, amiknek a segítségével megvalósíthatjuk nevelési 
célkitűzésünket. Ismert a tömör definíció, hogy „marxista—leninista világnézetű, 
a szocialista hazához hű, művelt, hivatásukat szerető tanárok képzése” — a többi 
között — a tanárképző főiskolák nevelési célja. Ez a nevelési célkitűzés ma is 
igaz, csak arról van szó, hogy a definícióban, tételben gondolkodás olykor-olykor 
elfed, betakar lényeges nevelési törekvéseket. Mai tartalommal kell megtölte
nünk a ,,művelt”, „marxista világnézetű”, „szocialista” fogalmakat ! Akkor ér
telmezzük korszerűen nevelési célkitűzésünket, ha ma feltétlenül nevelési fel
adataink közé iktatjuk nagy nyomatékkai az egészben való látásra nevelést, azaz 
az áttekintő képesség fejlesztését, a valóságra nevelést és az aktivitásra nevelést-

Fejlesztenünk kell a felnőtt ifjúság áttekintő, átfogó képességét!

Mindenki tudja, hogy az átfogó, áttekintő képesség a racionális gondolkodás legnagyobb 
diadala. A részletek halmaza, a részletekben való szakadatlan elmerülés sok esetben akadálya 
az átfogó, áttekintő képesség kialakulásának. A mi tanárjelölt ifjúságunk életkori sajátosságú 
éppen azt követeli meg, hogy az egészet lássa, az egészben gondolkodjék és ebből induljon el 
á- részletek félé. Nem árról van szó, hogy üres fejjel akarunk gondolkodó embereket formálni, 
haiieih azon kell munkálkodnunk, hogy az a törzsanyag, amit adunk, az egészben látás eszköze 
legyen. Súlyos feladatunk, megnőtt feladatunk, hogy segítsük diákjainkat abban, hogy a művelt
ségben is, a világ bonyolult, kusza és komplikált jelenségei felett is legyen áttekintő képességük, 
hogy tudjanak rendet teremteni a világban és önmagukban is. Ez a nevelési ideál megnőtteti 
marxista szellemű oktatásunk, nevelésünk jelentőségét is. A marxizmusnak egyrészt sátorrúdnak 
kell lennie, ami az egész rnűveltséget tartja, másrészt iránytűnek, ami a tájékozódásban vezérel.
* j .  i  ' ' .. ' ,  » '!• ' E '  * 1 . ‘v '  • . ' • ' y  ■

Jelentős igény velünk szemben, hogy neveljük az ifjúságot a valóságra. A való
ságra nevelés, a valóságérzék fejlesztése elodázhatatlan kötelességünk. Nemcsak 
a marxizmus irányítja az emberek gondolkodását, tetteit, hanem a marxizmussal 
szembenálló eszmék, világnézetek is. Nem idill ,az élet, hanem kemény küzdelem 
is. A bonyolult Valóságra nevelt ember jobban megállja a helyét a bonyolult 
valóságban. A hitvesztés, a cinizmus, a kétely Sok esetiben azért következik be, 
mert az iskolából mint valami üvegházból lép ki a fiatal az életbe. A világ, az élet 
rendellenességei ellen is az küzd erővel és szenvedéllyel, akit a valóságra neveltek, 
akinek á valóságérzékét fejlesztették.

Aztán nevelnünk kell az ifjúságot aktivitásra is. A mélyebben, igazabban ér
telmezett aktivitásnak át kell hatnia tanárképzésünk egészét.

Ennek az aktivitásnak először is érvényesülnie kell a műveltségszerzésben. Meg 
kell valósítanunk, hogy a tanárjelöltnek a műveltség ne hátára vett terhet, ha
nem aktív erőfeszítést is jelentsen, hogy a tanárjelölt ne csak eltűrje, hogy rá- 
aggássák a műveltséget, hanem tudatos erőfeszítéssel maga is szerezze és fejlessze 
azt. Azt kell elérnünk, hogy à tanárjelölt egész személyisége részt vegyen az is
meretszerzésben: az értelmes emlékezete is, amelyik kombinálja, alakítja, tovább
építi a felkínált tudást, és szenvedélyes akarata is, amivel maga is elindul az új 
ismeretek felkutatásának, meghódításának útján.

Az a tanárjelölt ugyanis, aki úgy formálódik tanárrá, hogy személyes erőfeszítéssel is szerzi 
a műveltségét, az a megszerzett műveltség fölött nem fog tétlenkedve babrálni, hanem a meg
szerzett műveltséggel „létét szép és hasznos szereppé” tudja majd átalakítani. Arra fog törekedni, 
hogy „a világ értelmes modelljét építse állandóan magában” úgy, hogy közben rendet is akar 
teremteni az őt körülvevő világban. A személyes erőfeszítéssel szerzett műveltség pozitív értéke 
abban is meg fog mutatkozni, hogy az ilyen tanárjelölt majd tanárként a szenvedélyét a tanításba,.
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nevelésbe építi majd bele, nem a magánéletébe vagy a monomániáiba. Az ilyen tanárnak nem 
lesz ilyen életelve: lerobotolom a tanítást, aztán megyek élni. Az ilyen tanárnak ez lesz az élet
elve: akkor élek igazán szépen és szenvedéllyel, ha műveltséget szerzek és adok, ha tanítok és 
nevelek.

Ennek az aktivitásnak érvényesülnie kell a főiskola közösségi életében, ifjúsági 
szervezetében is. A főiskola is életdarab, a társadalmi, közéleti tevékenység lénye
ges gyakorlótere, műhelye. Olyan közösségi atmoszférát kell teremtenünk a fő
iskolán, hogy ifjúságunk világosan lássa: van tér és lehetőség az értelmes cselek
vésre; van mód emberként felelősséggel beleszólni az élet alakulásába, a környe
zet formálásába; nem a gerincet puhítják, hanem az erkölcsi felelősség kialakí
tására adnak lehetőséget. A galeriket, a vakvágányra siklott csoportokat legtöbb 
esetben a negatívum tapasztalása hozza létre: az emberi közösség és az értelmes 
cselekvés lehetőségének a hiánya.

Az ifjúság aktivitásának, közéleti tevékenységének a főiskolai élet minden 
területén meg kell teremtenünk a feltételét. Nemcsak a Főiskolai Tanácsban, ha
nem a tanszékek életében is.

A KISZ egyrészt ösztönzi az ifjúságot erre a közéleti tevékenységre, másrészt 
feladatára is figyelmezteti az ifjúságot. Arra, hogy legyen méltó a főiskolai köz- 
életiségre ! S azt is tudatosítja az ifjúságban, hogy a tananyagcsökkentéssel az 
értelmetlen munkavégzés alól azért szabadul fel, hogy minőségi munkát végez
hessen, s nem azért, hogy szabad idejét gondolattalanul töltse el.

Alapvető követelmény, hogy mi, oktatók adjunk ösztönzést az ifjúságnak arra, 
hogy kifejthessen közéleti tevékenységet. Az ösztönzést, a segítséget ehhez í>.fej- 
iskola sajátos atmoszférájának megteremtésével, a főiskola otthoniassá tételével 
nyújthatjuk.

Keveset beszélünk az iskola otthoniasságáról. Pedig akkor, amikor a klassziku
sok az iskolát Alma Maternak, édesanyának nevezték, az iskola szellemi otthon- 
jellegére, az iskola otthoniasságára gondoltak.

Az otthoniasság nem igénytelenséget, sőt, felfokozott igényességet jelent. Az 
timber az otthonába építi bele egész énjét, egyénisége minden értékét. Ha a tanár 
az iskolát igazán szellemi otthonnak tartja, akkor odá nem felületes ismerettel, 
hanem egyre gazdagabb tudással, nem fölényes gesztusokkal, haném a diákokért 
élő felelősséggel teszi be a lábát. Az iskola otthoniassá tételéhez többlétté, statisz
tikával, hivatalos jelentéssel ki nem mutatható többletre van szükség! Tudás 
nélkül nem szellemi otthon az iskola, de a tudás önmagában még lehet hideg 
tudás is ! Rend, szervezettség nélkül nem otthon az iskola, de a rend, a fegyelem 
önmagában még lehet taszító fegyelem is ! Tudás és szív, fegyelem és lélek szét- 
szakílhatatlan összefonódottsága, harmóniája teremtheti meg az iskola ott- 
honiasságát.

Felfigyeltem rá: a legnagyobb pedagógiai gondolkodók a maguk iskolájában úgy teremtettek 
új eszmét, új életét, hogy abba a tudást és otthoniasságot, szervezettséget és otthoniasságot 
építettek bele. Só't, a forradalmi pedagógiai gondolat megfogalmazói mindig úgV látták, hogy 
koncepciójukat, csak otthonias atmoszférájú intézetben lehet hatékonyan megvalósítani. Ezért 
gondolok gyakran A p á c z a i Cs e r e  János gyulafehérvári és kolozsvári életére, P e s t a l o z z i s ta nsi 
intézetére. Ezért érzem parancsnak, hogy figyeljek fel jobban Ma k a r e n k o  példájára, tevékeny
ségében rejlő értékekre, hiszen ő éppen úgy lett a szocialista eszmeiségű új ember, formálójává’, 
kovácsolásává, hogy gyakorlati tevékenységében meg tudta teremteni az elvek és az otthoniasság 
harmóniáját.

Azt is egyre világosabban látom: ahhoz, hogy az iskola szellemi otthonná vál- 
jék, elsősorban alkalmas tanárok kellenek. Az otthonteremtés kezdeményezői
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csak tanárok lehetnek. A pedagógiai erejű otthonias atmoszférájú intézetben 
kibontakozhat az ifjúság alkotó aktivitása.

A Szegedi Tanárképző Főiskola két olyan kezdeményezését említem, amelynek 
szintén az a rendeltetése, hogy intézetünk falai között alkotó, aktív tanárjelöl
tek formálódjanak. Az egyik ,,A Szegedi Tanárképző Főiskola Kiváló Tanár
jelöltje” kitüntetés, amit 1973. április 4-én már harmadszor adtunk át legértéke
sebb tanítványainknak. Az éremből, oklevélből, 1500 Ft pénzjutalomból álló 
díj átadása a főiskola életének jelentős és felemelő ünnepélye. A másik kezde
ményezés az ifjúság önálló tanulmánykötetének megjelentetése ettől az évtől 
kezdve. A tudományos diákkörök és a különböző alkotó körök működtetésének 
nagy jelentőségét tulajdonítunk. Viszont arra is törekszünk, hogy az egészen 
kiemelkedő alkotások megjelenési lehetőséget is kapjanak.

A szakmai és általános műveltség problémái a tanárképzésben

A párthatározat nyomán a legsürgősebb feladat a tananyagcsökkentés. A tan
anyagcsökkentésnek, a korszerűen szükségesnek és a korszerűtlenül felesleges
nek a meghatározása a szakmai és általános műveltség korszerű értelmezésétől 
függ. A legfontosabb feladatok egyike a tanárjelöltek, illetve a pedagógusok 
általános és szakmai műveltségének meghatározása, összefüggésük, kapcsolatuk 
kimunkálása s ennek érvényesítése a képzésben. Enélkül nem beszélhetünk az 
ismeretek integrálásáról, az egyes tárgyakban való merev gondolkodás meg
szűntetéséről, a komplex, átfogó tanári szemlélet kialakításáról.

Ez a probléma olyan sokrétű és bonyolult, hogy minden részletéről vázlatosan szólni is lehe
tetlen. Ebben a kérdéskörben annyi a vitatott, a le nem zárt és ki nem munkált, hogy egy ilyen 
tanulmányban az érvek, ellenérvek teljességre törekvő felsorakoztatásáról is le kell mondanom.3

A pedagógusok szakműveltségének tartalma körülhatároltabb, egyértelműbb 
— bár itt is vannak meg nem oldott problémák —, a pedagógusok általános mű
veltségének korszerű tartalmi jegyeiről még komoly viták folynak.

A pedagógus „szakmán” értjük egyrészt a pedagógus-tevékenység bizonyos 
belsőleg összefüggő rendszerét, amely meghatározott képzettséget követel meg, 
másrészt ennek a tevékenységrendszernek a hivatásszerű gyakorlását. A peda
gógusok szakmai műveltségének milyensége, szintje tükröződik képzettségük
ben és a tevékenységrendszer gyakorlásában.

A pedagógus szakmai műveltségének néhány alapvető komponense a következő: a szaktudás, 
a tudományos felkészültség; a pszichológiai, pedagógiai, metodikai kulturáltság; a marxista világ
nézeti meggyőződés, elkötelezettség; a hivatástudatból és politikai meggyőződésből fakadó 
közéleti tevékenységre való készség; a közlés fejlett képessége. A pedagógusi szakműveltségben 
a hangsúly a szaktudomány alapjainak birtoklásán, a jól funkcionáló készségeken, a gondolkodó, 
ítélő képességen, a tanulni tudáson, a tanulási igényen, a gyakorlati orientáción, a világnézeten 
és a magas közösségi, erkölcsi igényszinten van.

A szakmai műveltség eszméjének régi hagyományai vannak. A szakmai mű
veltség igénye és a haladás gondolata a múltban is összefonódott. Ma — a leg
magasabb rendű társadalmi forradalom és a tudományos-technikai forradalom

3 Lásd a Magyar Tudományos Akadémia 1969. november 12-i együttes ülésének anyagát- 
Kézirat,
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időszakában — a szakmai műveltség magasabb szintre emelése sürgetően fontos 
üggyé vált. Ez a felfokozott igény kiterjed a pedagógus szakmai műveltségére is.

A pedagógus általános és szakmai műveltségének konkrét összefüggése, sajá
tossága azonban kimunkálatlan. Ebből következően kidolgozatlan az is, hogy 
a szakmai képzés, a tanárképzés idején hogyan értelmezzük az általános műveltség 
fejlesztését.

A pedagógusképzés oldaláról közelítem meg problémánkat.
Először is szembe kell néznünk a gondolat ellenzőinek véleményével, akik azt 

hangoztatják, hogy nem lehet figyelmen kívül hagynunk a tudásanyag hatalmas 
megnövekedését. Számolnunk kell az újabb és újabb tudományágak létrejötté
vel. Állandóan gondolnunk kell a főiskolai, egyetemi hallgatók teherbíróképes
ségére. Ha mindezt világosan látjuk, nem kell-e lemondanunk a tanárképzésben 
a szakképzés mellett az általános műveltség fejlesztéséről, nem kellene-e meg
elégednünk az általánosan művelő középiskola műveltséganyagával, s engedni, 
hogy az a maga nyitottságával, spontánul, a tanárjelölt egyéni hajlama szerint 
alakuljon, fejlődjön, s mi csak a szakképzéssel törődjünk.

Mindez súlyos és megfontolandó kérdés, de a társadalom fejlődésének gyors 
üteme súlyosabb gondokat vet felszínre.

A tanárok általában 30—35 évig tanítanak. Ez a legutóbbi időkig nem okozott 
különösebb nehézséget. Napjainkban azonban, amikor minden vonatkozásban 
meggyorsult a fejlődés, ma az az igény, hogy a tanárképzés során olyan szellemi 
fedezettel lássuk el a tanárjelölteket, hogy 3—4 évtizedig is alkalmas munkásai 
legyenek a katedrának. Nagyon nehéz feladatról van szó. Nyilvánvaló, hogy 
olyan képességeket és készségeket kell kifejlesztenünk a tanárjelöltekben, ame
lyek lehetővé teszik, hogy ezek birtokában mindenkor alkalmazkodni tudjanak 
a változó viszonyokhoz. Aztán a tanárképzésben a konkrét ismeretek mellett 
mindinkább növelnünk kell a tanárjelöltek szellemi mozgékonyságát, tudásuk
nak, ismeretüknek annyira rugalmasnak, alakulóképesnek kell lennie, hogy azt 
a változó társadalmi helyzethez, technikához, egyéb módosuló viszonyokhoz 
könnyen tudják átállítani, átrendezni. Erre pedig a tanárjelöltek csak akkor 
lesznek képesek — a többi között — ha szakképzettségük gazdag általános művelt
ségben él!*

Mire nem gondolok akkor, amikor a szaktanárok általános műveltségéről beszélek?
Arra nem, hogy a pedagógus mindenhez értsen. Arra nem, hogy a matematika szakos — hogy 

végletes példát említsek — a mai világirodalomnak jó ismerője legyen; hogy a történelem szakos 
a mai matematikai kutatások belső világát értse és tudja. Л kontárműveltség nem általános mű
veltség.

Természetesen a középiskolából hozott műveltség a maga nyitottságával, spontánul, az egyes 
tanárok egyéni hajlama szerint alakulhat, fejlődhet; így a matematika szakos lehet versértő és 
versolvasó; a történelem szakos zeneismerő és zenerajongó — de ha ezzé nem válik, akkor még 
emiatt nem mondhatjuk azt, hogy a matematika szakos vagy a történelem szakos tanárnak nincs 
általános műveltsége.

A töprengés, az útkeresés szándékával néhány gondolatot szeretnék meg
fogalmazni arról, hogy elgondolásom szerint milyen lehet a tanárképzésben mint 
szakképzésben az általános műveltség. Felhasználom a külföldi és hazai szak- 
irodalom megállapításait, a külföldi törekvések tapasztalatait. Gondolataimmal 
csak azt akarom elérni, hogy az illetékesek tudományos igénnyel kezdjenek 
hozzá a sürgető probléma megoldásához.

* Uo.
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A középiskola nyújtotta általános műveltséghez viszonyítva más szintű, bizo
nyos vonatkozásban más jellegű sajátosan szervezett általános műveltségre gon
dolok a tanárképzésben. Nem absztrakt illetve parttalan, hanem olyan konkrét 
általános műveltség átszármaztatását akarjuk, amely nem áll távol a tanári 
tevékenység kérdéseitől. Vannak az általános műveltségnek olyan részei, terü
letei, amelyek elsajátításával válhat csak valaki általában a nevelés szakemberévé.

Tudott dolog, hogy az általános műveltséggel rendelkező ember állja meg iga
zán a helyét az élet különböző szituációiban, és nemcsak a termelési szituációk
ban, hanem általában az emberi szituációkban, az emberekkel való együttélés
ben. Ki kerül a tanárnál változatosabb, mindig új, alig ismétlődő emberi szituáci
ók sokaságába ! Kinek kell a tanárnál több emberi szituációt felismerni és ezek 
problémáit, egymásba játszó erőit megoldani vagy feloldani? ! Nem nevezheti 
magát a nevelés szakemberének az a tanár, aki tanítványai emberi szituációit ki
kerüli, vagy azokat átlátni és optimálisan megoldani képtelen.

Aztán meg kell találni a módot a szaktudományoknak olyan tanítására is, 
amely nem zárja el a tanárjelöltet a társadalom eleven emberi problémáival való fog
lalkozás elől. Hogy a tanárjelöltek képesek legyenek felismerni, megoldani az 
emberi szituációkat, hogy a társadalom eleven problémáival állandó kontaktus
ban élhessenek, be kell őket vezetni a pedagógia, lélektan, szociológia olyan fokú 
és szemléletű ismeretébe, hogy tanulmányaik befejezésekor világosan értsék és 
lássák hivatásuk említett értelmét és jellegét is, nemzetük és az emberiség hely
zetét is. A szociológia nem szerepel a pedagógusképző intézmények stúdiumaiban. 
Bevezetése szükségesnek látszik.

A pedagógia, pszichológia tanítását alapvetően oktatáscentrikus szemlélet 
határozza meg. Tudatosabban kell olyan szemléletű előadására is törekedni, hogy 
segítségével az emberi szituációk felismerőjévé, értelmezőjévé, esetleg megoldójává is 
válhasson a pedagógus. Ne csak a szakmai, hanem az általános emberi problémák 
megoldásában is segítsen.

A tanárképzésben az általános műveltségről szólván nem különböző szakok 
egymás mellé tanulására, hanem a különböző szakok világnézeti velejének ki
szívására gondolunk. Ennek az integráló igénynek a kielégítése a marxizmus— 
leninizmus oktatására vár. A marxizmus—leninizmus tantervi anyagát a peda
gógusképzésben úgy kell kiszélesíteni és elmélyíteni, hogy az a tudományos világ
kép, amelynek materialista értelmezésére vállalkozik, a különböző tudományok (fizika 
kémia, biológia, társadalomtudományok) sokrétű anyagából épüljön fel a tanár
jelöltek előtt.

A tanárképzésben felsőfokon továbbfejlesztett általános műveltségben az 
általános nem sokfélét, hanem összefüggőt jelent. Ez az igény azt jelenti, hogy a 
szakképzésben el kell tüntetni a hézagokat. A természettudományba ágyazott szak
embernek van-e igazi, összefüggő természettudományos műveltsége? Például 
a fizikusoknak, matematikusoknak van-e összefüggő természettudományos 
műveltségük? Az irodalom szakosnak van-e általános esztétikai műveltsége? 
Mit kell ismerniük a rajz szakos hallgatóknak a fizika, matematika eredményei
ből ahhoz, hogy értően lássák a XX. századi művészeti irányzatok lényegét?

A keret-tantervek a főiskolákon lehetőséget adnak olyan programok kimun
kálására, amelyekkel a szakképzés hézagait el lehet tüntetni. Erre minden fő
iskolai oktatónak koncepciózusán törekednie kell.

A főiskolán szerezhető általános műveltség alapvető kritériuma az, hogy 
milyen mértékben tesz képessé az általánosításra. A főiskolai oktató-nevelő mun
kában az egész emberre hatunk, az érzelmi és intellektuális érzékenység ki
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művelése egyaránt feladat unk, de az általánosítás fejlesztése igényéből alap
vetően következik az intellektuális prioritás előtérbe helyezése a szaktárgy ok
tatása során. Ennek megvalósításával feltétlenül hozzájárulunk a tanárképzés
ben az általános műveltség fokozásához.

Az általános műveltség, a szakműveltség és a készségfejlesztés a továbbkép
zés eszközei, a változó viszonyokhoz alkalmazkodó önnevelés eszközei.

A szakműveltség és az általános műveltség szemléletében, koncepciójában 
gondolkodva kell kiválasztanunk, elrendeznünk és integrálnunk a tanárképzés 
törzs- és speciális anyagát.

A törzsanyag mindenkire kötelező, az ismereteknek olyan megtanulandó köre, olyan reális 
norma, amely biztosítja a szakmai és általános műveltség birtokba vételét, az önképzés, a per
manens művelődés benső igényét, szükségességtudatát és a teljes személyiség kibontakoztatását. 
Ez a törzsanyag „nem a jóllakottság, hanem az éhség érzetét kelti”, azaz a tanárképzés és a 
továbbképzés szükségszerű kapcsolatát eredményezi. A mindenkire kötelező törzsanyagon túl 
meg kell határoznunk a speciális kollégiumok anyagát. A törzs- és a speciális anyag kiválasztása
kor, meghatározásakor a következőkre kell tekintettel lennünk:

Szükséges mindannak az elhagyása, ami korszerűtlenül felesleges. Meg kell szüntetni a túlzott 
lexikalitást, az enciklopédizmust, radikálisan csökkenteni kell a szemponttalan anyaghalmazt, 
a kötelező olvasmányok számát, a jegyzetek, tankönyvek információérték nélküli részleteit stb.

Az eddigiekből is következik, hogy a törzsanyag és speciális anyag kiválasz
tása nem valamilyen tudománytalan törekvésből fakad, sőt ellenkezőleg, csak 
magas szintű tudományos felkészültséggel rendelkező oktatók tudják ezt a mű
veltségi anyagot meghatározni, ami a korszerű tanárképzés tartalmát adhatja. 
Megnő tehát annak a tudományos munkának a fontossága főiskoláinkon, amelyik 
a korszerű tanárképzős oktató-nevelő munkát szolgálja.

A tananyagcsökkentés nem minden tárgy esetében azonos jellegű. Nem sab
lonok érvényesítéséről van szó, hanem a szaktárgy jellegének figyelembevételé
ről. A készségtárgyaknál (ének—zene, nyelvtanulás) a több és intenzívebb 
gyakorlási lehetőségeket kívánjuk például biztosítani.

Végig kell gondolni a speciális anyag kiválasztásának és a speciálkollégiumi 
rendszer kiépítésének a problematikáját. Itt nem lehet csupán egy szempont vagy 
valamilyen sablon érvényesítésének lehetőségét biztosítani. Van eset, amikor a 
speciálkollégium a speciális nevelői feladat felkészítésére ad lehetőséget (nap
közi otthoni, osztályfőnöki, úttörővezetői teendők elvégzése); lehetséges az is, 
hogy egy-egy szaktudomány korszerű problematikájának tudományosabb, el
mélyültebb feldolgozását biztosítja; az is elképzelhető, hogy a speciális anyag a 
tanárjelölt általános műveltségét gazdagítja stb. Ügy érzem, hogy hosszú ideig 
kell még töprengenünk, vitatkoznunk azért, hogy a speciális anyag korszerű és 
a speciálkollégiumok rendszere koncepciózus legyen a tanárképzésben.

Általában hosszú évek munkájára lesz szükség ahhoz, hogy a tanárképzésben 
kialakíthassuk a szak- és az általános műveltség anyagát, összefüggő rendszerét, 
s ebből kibonthassuk a törzs- és a speciális anyagot.

A főiskolai tankönyv, jegyzet korszerűsítésének szükségessége

A törzs- és a speciális anyagot a kerettanterv tartalmazza. Az alkotó tanárnak 
van lehetősége a tanárjelöltek korszerű nevelését, oktatását biztosító anyag
szelekció elvégzésére. Keveset beszélünk azonban a főiskolai tankönyvek, jegyzetek 

jellegéről, milyenségéről. A jelenlegi jegyzetek, tankönyvek legtöbb esetben a
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memóriára építő tanulás, a mindent megtanítani akaró tanárképzés szemléleté
ben születtek. Ha a cselekvés iskoláját akarjuk létrehozni, ha az ismeretszerzés
ben is számítani akarunk a tanárjelöltek aktivitására, ha alkotó embereket aka
runk nevelni, ha az a törekvésünk, hogy a tanárjelöltek szakműveltsége az előbb 
értelmezett általános műveltségben éljen, akkor meg kell változtatni a főiskolai 
jegyzetek, tankönyvek jellegét, struktúráját, szemléletét is.

Ez a hely nem alkalmas ennek a problémakörnek a teljes kifejtésére. Ezzel 
önálló tanulmányban kell foglalkozni már azért is, mert nálunk a jó tankönyv
nek tulajdonképpen a modellje sincs meg.

A továbbgondolás szándékával N é m e t h  Lászlónak A tanügy rendezésé ben megfogalmazott 
gondolatait közlöm: „A középkorban, mikor a könyv ritka kincs volt, a fej volt a könyv: minden 
doktor egy könyvtárat hordott a süvege alatt. A mai iskola is még mindig ezekre a nagysüvegű 
doktorokra emlékezik. Egy másodikos földrajzvizsgára a kisdiáknak, ha győzné a nagy könyvet, 
annyi idegen szót kellene fölvinnie, mint egy bonctani szigorlatra. A hatodikos vegytanban 
(Sz e n t g y ö r g y i említette egy előadásában) olyan dolgokat kell bevágni, amiket a Nobel-díjas 
vegyész sem tud. Mi szükség erre? Hisz ma még a kutató tudós is polcon tartja az emlékezetét; 
azt tudja, hová kell nyúlnia. A tudás ma képesség és tájékozottság. Az iskolának áttekintést kell 
adnia s bizonyos képességeket tornáztatni. Sokkal kevesebb lexikon és sokkal több mozgékony
ság. A jó tankönyv: negyvenoldalas »térkép«, amely eligazít s egy anthológia, amely százfelől 
csillantja meg az anyagot s kívánatossá teszi az írókat, — biológiában, fizikában: a kutatást. 
A jó iskola ma: bevezetés a könyvtárba vagy a laboratóriumba. Az a történész végzett jó munkát, 
akinek a tanítványai később is fölütik G ib b o n í  vagy TAcrrcjst. S az a fizikus, akinek a tanítványa 
maga csinálja meg a rádiót.”

,,A jó tankönyv mindennél fontosabb. Minthogy épp ilyesmiben kísérletezek: elmondom 
egy ókori világtörténet tervét. A bevezetés leírja az európai művelődés vándorlását egyiptomi 
és mezopotámiai bölcsőjétől Nagy Károly új székvárosáig. Csak a nagy mozzanatok maradnak 
meg ebben; amit a történetismerő akkor is le tud írni, ha lexikon nélkül csukják be egy torony
szobába. A következő rész egy képeskönyv. A történelem egy-egy nagy lépésének megfelelő táb
lák: épületek, szobrok, írás, viselet; alattuk: rövid magyarázat. Aztán jön az anthológia: költők, 
bölcselők, történetírók, szónokok (a latin rész: kétnyelvű); egy-egy Mo n t e s q u ie u , G ib b o n , 
B ü r c k h a s d t , F e r k e r o  stb. részlet. Hátul a táblázat: a korszak jellemző államférfia, háborúja, 
vallás, művészet, gazdaság, társadalom stb. Ha van rá pénz, utána még egy kis ókori lexikon.”5

A korszerű gyakorlati képzés jellege a tanárképzésben

Az MM Pedagógusképző Osztályának a tanárképzéssel foglalkozó dokumen
tumaiban differenciáltan és nagy nyomatékkai megfogalmazódott az a gondolat, 
hogy a tanárképzésben biztosítani kell a gyakorlóiskola rangját, méltó helyét. 
Főiskola és gyakorló iskola nem két különálló intézmény. Mindkettőnek megvan 
a maga sajátos jellege, speciális feladata is, de organikus egységet alkotnak.6

Ennek az elvnek a megvalósítása terén is vannak megoldandó feladataink.
A tanszékek és a gyakorlóiskolai szakvezető tanárok tartalmi együttműködése 

még több esetben nem mondható kielégítőnek. Az együttműködésben az egy
másra hatás, az egymástól tanulás nem elég intenzív. Nyilvánvaló, hogy a gya
korlóiskolai szakvezető tanár a szaktárgy legfrissebb tudományos eredményeit, 
a szaktudomány szemléletét, új értékeit a tanszékektől kaphatja, s a tanszékek 
oktatóinak pedig a pedagógiai, gyakorlati igényeket a gyakorlóiskolai szakvezető 
tanár tárhatja fel. Másképpen oktat-nevel az a főiskolai oktató, aki szaktudománya

5 Németh László: A tanügy rendezése. Budapest, 1945. 13. és 26—27. old.
e Útmutató a Tanárképző Főiskolák hallgatóinak szakmai-pedagógiai iskolai gyakorlatához. 

Művelődésügyi Minisztérium, Pedagógusképző Osztály. Budapest, 1972. Kézirat.
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tantárggyá szervezésében figyelembe veszi a gyakorlat, a konkrét tanárképzés 
követelményeit és másképpen vezeti, irányítja a gyakorlati kiképzés munkáját 
az a gyakorlóiskolai szakvezetőtanár, aki a szaktárgy új eredményeinek, szem
léletének a világában él.

Vitatott probléma az is, hogy vajon a tanárjelölteket a gyakorlóiskolai gya
korlati kiképzés során be kell-e vezetni, be lehet-e avatni a pedagógiai kísérletekbe. 
Van olyan felfogás is, hogy a tanárjelölt a gyakorlóiskolában stabil, kimunkált, 
problémamentes munkába kapcsolódjék be, a kísérletekbe való bevezetés meg
zavarhatja felkészülését. A gyakorlati tanítás során a gyakorlati munka alap
elemeit valóban el kell sajátítania a tanárjelöltnek, de ha alkotó tanárrá akarjuk 
nevelni, akkor már az alkotó munka műhelyét jelentse számára a gyakorlóiskola isr 
azaz vezessük be, avassuk be már itt a pedagógiai kísérletezésbe.

Ezzel van összefüggésben az a probléma is, hogy a gyakorlati kiképzés során 
hogyan lehet úgy érvényesíteni a szakvezető tanár vezetőszerepét, hogy a tanár
jelölt önállósága, kezdeményező ereje se szenvedjen csorbát. Jelenleg a nagyobb 
veszély az, hogy a szakvezető tanár elgondolása, óratervezése stb. érvényesül 
még a tanárjelölt tanításakor is annyira, hogy az attól való eltérés, az új mozza
nat beépítése már súlyos hibának számít. A gyakorlati kiképzés során is biztosítani 
kell a tanárjelöltek alkotó képessége, aktivitása gyakorlásának, érvényesítésének 
lehetőségét !

Gyakran hangoztatjuk, hogy a gyakorló iskolákban életszerű legyen az oktató- 
nevelő munka. Azt tapasztaljuk, hogy a szakvezetőtanárok arra törekednek, hogy 
a bemutató tanítások során minden símán, zökkenőmentesen peregjen, hogy 
ne legyenek buktatók, a szépen eltervezett órát zavaró kitérések. Pedig pontosan 
arra lenne szükség, hogy a tanárjelölt a gyakorlóiskolában lássa, hogyan kell a 
bonyolult helyzeteket felismerni, elemezni, a feloldás leghelyesebb módját meg
keresni.

Tanárképzés-—továbbképzés

A pedagógusok rendszeres és szervezett továbbképzésének fontosságát, szüksé
gességét mindenki elismeri. De nemcsak a pedagógusok továbbképzésének fon
tosságáról, szükségességéről kell beszélnünk, hanem annak továbbfejlesztéséről, 
korszerűsítéséről is.

A továbbképzés fogalmát korszerűen és helyesen kell értelmeznünk. (Nem a 
képzés hiányait pótolja; nem új diploma megszerzésére jogosít; az alkotó peda
gógiai munka értékét és hatékonyságát nőtteti; a pedagógus kvalifikációját biz
tosítja stb.) A korszerű továbbképzés koncepciójának kialakításakor az alkotó 
gyakorlati munka igényét, a tudomány fejlődését, a pedagógusok differenciált 
érdeklődési körét együttesen kell érvényesíteni.

A továbbképzés kulcskérdése az érdekeltség kérdése. Az érdekeltséget össze kell 
kapcsolni a továbbképzés hatékonyságával. Önmagában nem elégséges kritérium 
a továbbképzés elvégzése, vizsgálni, elemezni kell gyakorlati érvényesítésének 
milyenségét is.

Az utóbbi húsz esztendőben a pedagógus-továbbképzés egyre inkább elvesztette önálló, 
autonóm jellegét, s a pedagógussá válás folyamatának, a pedagógus-személyiség kialakításának 
egyik fázisává lett. (A pedagógussá válásnak, illetve a pedagógus-személyiség kialakításának 
fázisai: a) a pályaválasztási tájékozódás időszaka, a pedagógiai hivatás motívumainak feltűnése, 
erősödése a 15—18. közötti életkorban; b) a pedagógus hivatásra való felkészülés a pedagógus
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képző intézményben a 18—23. életév között; c )  a pedagógus tevékenység kezdete a gyakorlati 
munka 1—5. évében; d )  a folyamatos tanári tevékenység ideje.)

A pedagógusképzés és továbbképzés kölcsönös kapcsolatban vannak egymással. 
A pedagógusképzés és továbbképzés egységes egész. A továbbképzés nem lehet 
alacsonyabb szintű, mint a képzés. A továbbképzésnek ott kell folytatódnia, 
aboi a képzés befejeződött, a pedagógusképző intézményben. Ez a továbbkép
zés korszerű formája, az ún. posztgraduális képzés.

Az önművelés, a továbbképzés eddig alkalmazott formái ma már nem minden 
esetben biztosítják a pedagógusok korszerű továbbképzését, s ezért számukra 
is meg kell teremteni a szervezett továbbképzés egy újfajta és magasrendű in
tézményes formáját, s ez a posztgraduális Studium lehet.

Figyelembe kell venni azt a tartalmi fejlődést, ami az általános és középiskolák 
tantervi anyagában mutatkozik. Ezekben az iskolákban fokozódik a tudományos
ság felé való orientálódás. Fia a pedagógus meg akar felelni ennek az egyre jobban 
•érvényesülő tendenciának, kapcsolatot kell teremtenie újból a tudománnyal, él
ményanyagává kell tennie az új tudományos eredményeket. Ez pedig csak az 
egyetemen, főiskolán, felsőfokú intézményben lehetséges.

Ezekkel a gondolatokkal viaskodva határoztunk úgy, hogy tudományos ülés
szakon vitatjuk meg a posztgraduális stúdium lehetőségeit, tartalmi problémáit, 
viszonyát a jelenlegi továbbképzési formákhoz. Az ülésszakot 1971. április 1-én 
tartottuk.7

A posztgraduális stúdium céljáról, funkciójáról a következőket hangsúlyoztuk: A korszerű 
tudományos ismereteket kell integrálnia a pedagógus egyéni pedagógiai tapasztalataival. Rendel
tetését csak akkor töltheti be, ha elméletileg igényes, és meglehetősen hosszú ideig tartó, s ha 
hatékonysága érvényesül is a pedagógus gyakorlati munkájában. Célja tehát a h iv a tá s b a n  v g ló  
to v á b b k é p z é s .

A posztgraduális stúdium t a r ta lm á t  jelenleg deduktív úton körvonalazhatjuk. Mindenesetre 
a tartalom karakterét meghatározza a  p o s z tg r a d u á lis  s tú d iu m  c é l ja ,  a z  eg ye s  s z a k tu d o m á n y o k  
e r e d m é n y e in e k  elem zése  és a  p o s z tg r a d u á l is  s tú d iu m  h a té k o n y s á g á n a k  v iz sg á la ta .

A posztgraduális stúdium anyaga k o m p le x :  szaktudomány, pedagógia-pszichológia, filozófia 
alkotja.

Az elméleti stúdiumok a szaktudományok ú j tu d o m á n y o s  e r e d m é n y e i t tartalmazzák. A nemzet
közi szakirodalom kétféle felfogás harcáról beszél.8 Az egyik irányzat szerint az egyes tudományok 
új eredményeit az iskolai oktatásra való tekintet nélkül kell közölni; ez szélsőséges formájában 
a pedagógiai tudomány-ok szükségességét tagadja a posztgraduális stúdiumban. A másik felfogás 
azt vallja, hogy a továbbképzésben minden törekvés az oktatás modernizálására irányuljon; 
ez pedig több esetben prakticizmust eredményez. Az új tudományos eredményeket igényesen, 
magas szinten és a z  o k ta tá s  é r d e k e i t  s z e m  e lő tt ta r tv a  kell közvetíteni a posztgraduális stúdiumban ! 
A posztgraduális stúdium anyaga csak érintheti a pedagógusképzés anyagát: n em  ism é te lh e ti  a z t ,  
h a n e m  a r r a  ép ü l.

Bizonyos, hogy a stúdium anyaga változó lesz; de a ta r ta lm i  d in a m iz m u s  nem valósul meg 
ösztönösen, szükség lesz a programok állandó és rendszeres revíziójára.

A tudományos ülésszakon foglalkoztunk a posztgraduális stúdium szervezeti formáival, mód
szereivel, a struktúra kérdéseivel. Ezekről jelenleg nem kívánok szólni. Részletesebben meg
vizsgáltuk a posztgraduális stúdium motivációjának, feltételeinek, kötelező vagy önkéntes 
jellegének a kérdéseit.

7 Az ülésszak anyaga megjelent a Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 
1971. évi kötetében.

8 A posztgraduális stúdium külföldi tapasztalataival kapcsolatos adatokat, értékelő megjegy
zéseket a Károly Egyetem tanulmánykötetéből veszem. (Prága, 1970.) D r ie n  Károly fordítása. 
A kézirat magyar nyelvű fordítása a Szegedi Tanárképző Főiskola Irodalomtörténeti Tanszékén 
van.
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Külföldön is megoldatlan a nosztgraduális stúdiumban való részvétel motiválása. A külföldi 
tapasztalatok általában azt mutatják, hogy spontán érdeklődéssel a pedagógusok mintegy 
20%-a fordul a posztgraduális stúdium felé. A motivációs tényezők közül kiemeltük a követ
kezőt: a stúdiumot sikeresen elvégzett oktatók kapjanak új besorolást, fizetésemelést, különböző 
címeket.

A posztgraduális stúdium feltételeinek biztosítása nélkül jelentős eredményt várni nem lehet. 
A feltételeket biztosítani kell a pedagógusok részére (tanulmányi szabadság, szabadnap, a költ
ségek jelentős részének megtérítése stb.). De biztosítani kell a feltételeket a tanárképző főiskolá
kon is. A posztgraduális stúdium „tantervi” programjából következik, hogy a pedagógusképző 
intézményben a tanszéken belül sem egy ember, hanem az egész tanszék, a legkiválóbbak feladata 
a posztgraduális stúdium munkájában való részvétel. Ezeket az oktatókat megfelelően kell 
díjazni. Az intézmények műszaki, technikai, laboratóriumi, könyvtári felszerelését olyan szintre 
kell emelni, hogy a felszereltség a posztgraduális stúdium irányításához szükséges objektív igé
nyeknek optimálisan megfeleljen. Meg kell vizsgálni, hogy a pedagógusképző intézmények 
gyakorlóiskolái minden vonatkozásban alkalmasak-e arra, hogy a posztgraduális stúdiumban 
részt vevő pedagógusok „bázis-iskolái” legyenek.

Mostani helyzetünkben nem, csak nagy távlatban lehet gondolni arra, hogy 
hazánkban kötelezővé tegyük a posztgraduális stúdium elvégzését. A kísérlet be
vezetése előtt is egyértelműen tudatosítani kell a stúdium lényegét, funkcióját, 
az erkölcsi és anyagi megbecsülés konkrét módozatait stb. A kísérleti periódus
ban és mindaddig, amíg a részvételben az önkéntesség elvét érvényesítjük, a mű
velődés irányítói, az igazgatók feladata elbírálni, kik méltók a stúdium elvég
zésére. A minőség, a kiválóság szempontját kell érvényesíteni a kiválasztáskor !

Azokban az államokban, ahol a posztgraduális stúdiumban való részvétel 
kötelező, egy jól kiépített, szervezett továbbképzési hálózat is működik. A mi 
jelenlegi helyzetünkben a stúdiumban való részvétel önkéntes, ezért nem csökken 
a jelenlegi továbbképzési szervezetek, kabinetek felelőssége, funkciója, legfeljebb 
munkájukat kell korszerűsíteni, tökéletesíteni. A továbbképzésnek a poszt
graduális stúdium a legmagasabb rendű és legkorszerűbb formája, de ez — jelen
legi helyzetünkben — csak a legkiválóbb pedagógusok továbbképzésére vállalkozhat. 
A kabineteknek kell végezniük az eddiginél korszerűbben, magasabb szinten 
a pedagógusok túlnyomó többségének a továbbképzését. (A kabinetek tovább
képző munkájában is részt vesznek a tanárképző főiskolák többféle formában. 
A Szegedi Tanárképző Főiskolának egyik legsikeresebb, évenként megismétlődő 
továbbképzési formája a Tanárok Nyári Akadémiája).

A posztgraduális stúdium kedvezően befolyásolhatja a kabinetek továbbképző 
munkáját: a posztgraduális stúdiumot végzettekből kerülhetnek ki a kabinetek 
szervezte tanfolyamok, konzultációk előadói, vezetői.

Néhány javaslatot szeretnénk népszerűsíteni a magasszintű pedagógus
továbbképzés megvalósítása érdekében:

A magyar szakembereknek állandóan részt kell venniük az UNESCO minden 
olyan tanácskozásán, ahol a posztgraduális képzés tapasztalatait, tendenciáit 
vitatják meg.

Országos szintű tanácskozásokon meg kell vitatni a következő problémákat: 
kik vehetnek részt a posztgraduális stúdiumban? Milyen legyen a posztgraduá
lis stúdium programja, módszere, hogyan történjék gyakorlati megvalósítása? 
Milyen anyagi és erkölcsi előnyt biztosít a posztgraduális stúdium eredményes 
elvégzése? stb.

A posztgraduális stúdium kísérleti munkálatait meg kell kezdeni a pedagógus- 
képző intézményekben.
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A korszerű tanári szemlélet prioritása

A tanárképzés tartalmi korszerűsítésének néhány mai és holnapi kérdésévé' 
foglalkoztam csupán. Ezekkel sem a teljességre törekvés szándékával. Befejezé
sül egy gondolatot kell nyomatékkai hangsúlyoznom: a tanárképzés tartalmi 
korszerűsítése a tanárok szemléletétől, magatartásától, ügybuzgalmától függ. 
Milyen tanárrá kell válnunk nekünk, akik a tanárképző intézetekben dolgozunk?

Olyanná, akiben szakismeret, pedagógiai műveltség és világnézeti elkötelezettség 
harmóniába jut, egységbe rendeződik. Aztán alkotó tanárrá, aki újra teremti elő
adásait, óráit, szemináriumait, akinek a tanítását az emberformáló ihletettség 
inspirálja, s aki éppen ezért harcban áll a kényelmességgel, beszűküléssel, gépics- 
séggel, aki viszolyog a monoton tényközléstől, az imamormoló szürkeséggel el
darált óráktól, aki tudatában van annak, hogy a sztereotip oktatás sivár lelke
ket teremt.

Aztán a legigazibb tanári erény, hogy elsősorban tanárok, egészen tanárok 
akarjunk lenni.

Mit jelentsen ez? Azt, amire én A r a n y  János tanári munkásságának megismerése során 
döbbentem rá. Amikor költőnk 1851 és 1860 között a nagykőrösi református gimnázium kated
ráján tanította a honszeretet tudományát, az irodalmat, tanítványai számára írta meg esztétikai 
nézeteit összegező munkáját, a Széptani jegyzeteket, tanítványainak készítette el a magyar iro
dalomtörténetet rendszerező kéziratos művét, tanítványai dolgozatainak javításakor a lapszélre 
és lapaljra írta, fejtette ki irodalomesztétikai gondolatait. Arra törekedett, hogy értékes tudását 
elsősorban a padban ülő diákoknak adja.

Egészen tanárnak lenni azt jelenti, amire T e r s á n s z k y  J ó zsi Jenő figyelt fel N é m e t h  László 
apjában, a történelemtanárban, akinek az volt a legalapvetőbb becsvágya, hogy jó órákat 
tartson !

J u h á s z  Gyula azért rajongott egyetemi tanáráért, R ie d e  Frigyesért, mert amikor belépett 
az előadóterembe „a szívét és elméjét tette ki mintegy az asztalra”.

Egészen tanárnak lenni — nem azt értem ezen, hogy elfordulni a közéletiség- 
től, hanem azt, hogy nem félkézzel dobni oda valamit a diákoknak, nem futni,, 
sietni közülük. Egészen tanárnak lenni azt jelenti, hogy az életem azért szakadat
lan tanulás, hogy minél több értékkel ajándékozhassam meg a tanárjelölteket. 
Az egészen tanár modelljével azok ellen a tanárok ellen hadakozom, akik mindig 
elfoglaltak akkor, amikor a tanárjelöltek keresik őket, akiknek mindig sietős 
dolguk van akkor, amikor a diákok hozzájuk fordulnak.

Aztán eszményünk a tudós tanár. A mi intézményeinkben nem lehet valaki 
úgy tudós, hogy közben erőtlenül tanár, és nem lehet úgy tanár, hogy tudomá
nyos kérdésekkel, tudományos tevékenységgel ne foglalkozzék. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy a tudományos, alkotó munkában nincs rangbeli különbség a 
szaktudományi, pedagógiai—didaktikai, világnézeti témák között. A különb
séget nem a téma, hanem a feldolgozás, a kimunkálás, a megvalósítás szintje, 
módja adja. A tudományos tevékenységnek legyen közoktatáspolitikai, társa
dalmi érdeke, fontossága. A tanári és tudósi munka úgy fonódjék össze, ahogy 
az B ó k a  László e megállapításából kicsendül: „Amivel úgy foglalkozom tudo
mányosan, hogy azt elő is fogom adni, a tananyaggal való tudományos probléma 
el is mélyül, jobban is vonz, alaposabb kutató és rendszerező munkára kényszerít. 
A tudományos munkának a pedagógiai munka adja] meg a végső társadalmi- 
etikai értékét.”

Szükséges ma az is, hogy a tanár mutasson példát arra, hogy szaktudományát 
a helyesen értelmezett általános műveltség gazdagságában mutassa be. A szak-
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t anárnak ki kell emelkednie a szak zártságából, de erre csak az állandóan tanuló 
tanár képes.

Jogos igény a tanárral szemben az is, hogy a tanár legyen ember ! Legyen meg 
•a tanárban a lélek és az értelem csodálatosan egyesült fogékonysága az ifjúság 
vágyai és álmai iránt. Ha a nevelés célja az emberré nevelés, akkor ehhez Juhász 
<Jyula szerint az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék.

A tanár emberségéhez az is hozzátartozik, hogy rádöbbenjen: tanítani igazán 
közösségben, testületben könnyebb is, szebb is, mint egyedül! Áz ilyen tanításnak 
van igazán átütő erejű pedagógikus lendülete. A tanszék problémájáról van szó 
— a tanszék atmoszférájára, moráljára, igényességére gondolok. Mi csapja meg 
a  hallgatót a tanszék levegőjéből? Magamutogatás, izgágaság, földhözragadtság, 
•összeférhetetlenség, suta dohogás — vagy az egészséges viták heve; az olyan szel
lemi csaták atmoszférája, amelyben a jobbat, tökéletesebbet akarót nem különc
nek, nagyképűnek tartják, hanem értéknek, aki után menni kell, akire hallgatni 
kell!?

Sok feladata van a tanszékvezetésnek, de a legfontosabbak egyike, amire most 
utaltam: annak az atmoszférának szívós, következetes megvalósítása, amelyik 
feltétele és biztosítéka az átütő erejű, pedagógikus lendületű nevelőmunkának !

Szükséges ez a nemes értelmű tanári összefogás, mert csak így valósíthatjuk 
meg a velünk szemben támasztott alapvető igényeket.
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BUCSKÓ BÉLA, FALUS IVÁN, PETRI ANDBÁS

AZ ISKOLAI HOSPITÁLÁSOK KÜLÖNBÖZŐ 
VÁLTOZATAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

A tanárképzésben az iskolalátogatásoknak, óralátogatásoknak igen nagy szere
pük van. A hospitálások során kapnak képet a hallgatók a tanórán folyó munkáról, 
ekkor szembesítik az elméleti előadások anyagát az oktatás gyakorlatával, s 
ezek az alkalmak indukciós bázist is jelentenek a további elméleti képzés szá
mára.

Az utóbbi években mind több tanárképző intézmény alkalmazza a zártláncú 
televíziót az iskolai hospitálások korszerűsítésére. De vajon milyen előnyökkel 
jár a tv alkalmazása, s melyek hátrányai?

A probléma

A kérdéssel foglalkozó általunk ismert szakirodalom1 felhívja a figyelmet a 
megfigyelés zavaró hatására, pszichológiai érvekkel alá is támasztja állításait, 
azonban nem vizsgálja a zavaró hatás természetét és viszonylagos nagyságát 
az egyes megfigyelési formák esetén.

H oiiics László összegyűjtötte a hospitálások különböző formái mellett, illetve 
ellen szóló érveket.1 2 Az egyes módszerek előnyeire és hátrányaira a tapasztalatból 
és logikai megfontolásokból következtetett. Az óramegfigyelések módjai között 
említi a hagyományos hospitálást (15—30 hallgató beül egy tanítási órára), az 
egyirányban átlátszó üvegfal mögül történő megfigyelést, az erősítőlánc, a magne
tofon, a hangosfilm és a zártláncú televízió felhasználását.

Az alábbiakban csak a vizsgálódásunkhoz kapcsolódó két formár a, a személyes 
megfigyelésre és a tv közvetítésre vonatkozó néhány megállapítását idézzük. 
Ezek közül is csak azokat, melyek e két megfigyelési formának a zavaró hatására 
vonatkoznak.

A személyes megfigyelés hátrányai között szerepel az, hogy ,,a hospitálók 
jelenléte befolyásolja magát a megfigyelendő osztályt, aminek következtében 
nem lesz azonos a pszichológiai szituáció a természetes óráéval”.

A zártláncú televízió alkalmazásával kapcsolatban viszont előnyként említi 
Holics László, hogy „viszonylag kevéssé zavarja az órát” .

A továbbiakban empirikus úton keresünk feleletet arra a kérdésre, hogy vajon 
a hallgatók személyes jelenléte, vagy a zártláncú tv közvetítés befolyásolja-e 
jobban az osztályt, s milyen szempontból erősebb egyik vagy másik megfigye
lési forma zavaró hatása.

1 Ismertetését lásd: Bábosik, Falus, Aádasi, Salamon: A pedagógiai kutatás módszerei. Egye
temi jegyzet. Budapest, 1971.

2 Ilolics László: Az audio-vizuális eszközök felhasználása a pedagógusképzésban. {„A modern 
technikai eszközök szerepe a pedagógiában” c. kötetben. Szeged, 1966.)
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Л vizsgálat célja, a hipotézisek
Jelen tanulmányunkban a hospitálások három fő szereplőjét, az osztályt, a 

tanító pedagógust és a megfigyelő hallgatók csoportját kérdeztük ki a különféle 
hospitálások előnyeiről, illetve hátrányairól.

Négy szituációt hasonlítottunk össze:
— nincs vendég az osztályban (NV)
— néhány tanárjelölt van jelen (TJ)
— 15—20 fős hospitáló csoport ül benn a tanórán (CS)
— zártláncú televízión közvetítik az órát (TV)
Hipotéziseink a következők voltak: az NV —► TJ —>- CS —► TV irányban

1. csökken a tanulók órai teljesítménye;
2. egyre erősebben elterelődik figyelmük;
3. csökken aktivitásuk;
4. mind kellemetlenebb elviselni a kudarcélményt;
5. az elhangzott magyarázatra egyre kevésbé emlékeznek;
6. fegyelmük egyre szilárdabb, azaz a fenti sorrendben mind jobban eltér a 

normális órai szituációtól;
7. egyre jobban elfáradnak;
.8. az egyes tantárgyak jellegétől függően eltérő a külső megfigyelők zavaró 

hatása.
9. A megfigyelés a gyengébb tanulmányi eredményű tanulókat jobban zavarja.

10. CS és TV zavarja a tanár tevékenységét; CS erősebben, mint TV; a zavaró 
hatás a tanári tevékenység egyes dimenzióiban különböző mértékű és irányú.

11. Az egyetemi hallgatók szívesebben vesznek részt CS-n, mint TV-n; CS-t ered
ményesebbnek is tartják.

Az 1—7. hipotézisek vonatkozásában arra is kíváncsiak voltunk, hogy a 
különböző életkorú, különböző évfolyamra járó tanulók között egyrészt, a jó és 
gyengébb tanulók között másrészt, mutatkozik-e különbség. (A tanulókat 
magyar, történelem, fizika, matematika, idegen nyelv osztályzataik átlaga alap
ján négy kategóriába soroltuk: 3 alatt, 3,1 és 3,5 között, 3,6 és 4 között, 4 felett.)

A módszer
Tanulmányunk megírásához az egyik gyakorló iskolánk összes tanára által 

kitöltött tanári kérdőívet (1. melléklet) az iskola összes I., II., és III. gimnazista 
tanulója (388 fő) által kitöltött tanulói kérdőívet (2. melléklet) és az adott évben 
hospitáláson résztvevő 202 egyetemi hallgató által kitöltött kérdőívet (3. mel
léklet) használtuk fel.

A kérdőíveket úgy állítottuk össze, hogy egyes kérdések — más nézőpontból 
— mindhárom kérdőíven szerepeljenek, így esetenként a különböző vélemények 
összevetésére is lehetőség nyíljon.

Tisztában vagyunk a kérdőíves felmérés módszerében rejlő veszélyekkel. 
Tudjuk, hogy megállapításaink csupán véleményeken alapulnak. így van ez 
akkor is, ha viszonylag nagyszámú gyakorlóiskolai tanár, tanuló és egyetemi 
hallgató véleményét gyűjtöttük össze. Jelen tanulmányunk azonban a széles 
kérdéskör elsődleges empirikus megközelítése. Egyrészt ez a tény indokolta a vi
szonylag sok információt biztosító kérdőíves módszer alkalmazását. Másrészt 
nem állt módunkban olyan kutatási technikát alkalmazni, amelyben a véle
ményeket tényleges teljesítmények helyettesíthették volna. Ismeretes, hogy 
néhány külföldi kutató a megfigyelés zavaró hatásának mérésére egzaktabb
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módszereket alkalmaz. Például, a tanulók kamerára irányuló szemmozgásának 
regisztrálását. Ügy gondoljuk, hogy az ilyen, kétségtelenül egzakt, de kevéssé 
pedagógiai szempontú módszerek és az általunk alkalmazott, inkább pedagógiai 
szempontú, de kevésbé egzakt módszer között kell megtalálnunk az optimális 
kutatási technikát. Ennek kidolgozására és alkalmazására egy későbbi vizsgá
latban kísérletet is teszünk.

A tanulói és hallgatói kérdőívet mennyiségileg értékeltük, míg a tanári kérdő
ívet minőségi elemzésnek vetettük alá.

A tanulói kérdőív mennyiségi elemzésekor kiszámítottuk a tanulók által az 
egyes megfigyelési formáknak adott átlagos pontszámot. (Egy tanuló — egy 
kérdésen belül — 1, 2, 3 vagy 4 pontot adott, attól függően, hogy a skálán hol 
helyezte el az adott megfigyelési formát. Az így kapott átlagok különbségeinek 
szignifikancia-vizsgálatát páronként az Fp próba segítségével végeztük el. 
(Lásd: 4. melléklet.)

Az Fp próba alkalmazásának egyik feltételét, az adatok függetlenségének kö
vetelményét az elemzésünkben szereplő pontszámok nem minden szempontból 
elégítik ki. Tekintettel azonban a próba eredményeként kapott magas, a 0,01-es 
szignifikancia-határt meghaladó értékekre, következtetéseink mégis megbízha- 
tóaknak tekinthetők.

A tanulói kérdőív 9. kérdésének mennyiségi elemzésekor korrelációt számí
tottunk.

Az eredmények és értelmezésük
I.

Az egyes megfigyelési formák hatása az osztályra, az egyes tanulókra

1. Az egyes megfigyelési formák hatása a tanulók teljesítményére

Megfigyelési
szituáció

Ha jól m egtanulta  az 
anyagot, az a lábbi 

osztályzatot v á rja  a 
tanulók % -a

5 4 3 2

N V 93% 7%
T J 8 8 % 11% i%
c s 65% 31% 4%
T V 54% 39% 7%

A tanulók 7%-a akkor sem bízik az 5-ös jegy megszerzésében, ha jól meg
tanulta az anyagot, s semmilyen külső zavaró tényező sincs jelen ! A tanárjelöl
tek szokásos jelenléte a tanulók újabb 5%-ánál kelti azt az érzést, hogy nem 
tudják a befektetett munkának megfelelő teljesítményt nyújtani, illetve az ér
tékelés nem fogja ezt megfelelően honorálni. Lényeges, ugrásszerű csökkenést 
az elvárt teljesítményekben egy teljes hospitálási csoport jelenléte okoz. Ekkor 
már minden harmadik tanuló — saját véleménye szerint — gyengébben szerepel. 
A tv stúdió még inkább zavarja a jó teljesítmény elérését. Alig több, mint a 
tanulók fele képes a jól megtanult anyagból 5-ösre felelni. 7% pedig — úgy érzi 
— két jeggyel fog gyengébbet kapni, mint amilyet készülése alapján megérde
melne.
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Tehát, a hospitálás mindkét csoportos formája jelentősen csökkenti a tanulók tel
jesítményét (teljesítményelvárását) ; a televíziós közvetítés jobban, mint a csoport 
jelenléte az osztályban. Azaz, 1. hipotézisünket adataink igazolják.

2. Az egyes megfigijelési formák hatása a tanulók figyelmére

Megfigyelési
szituáció

Átlag*

NV 1,4845
TJ 2,3067
CS 3,1572
TV 2,6753

A tanulók akkor tudnak a legjobban odafigyelni a magyarázatra, ha nincs 
vendég az osztályban. A tanárjelöltek jelenléte már lényeges zavaró tényező. 
A televíziós közvetítés jobban eltereli a figyelmet, mint a tanárjelöltek jelenléte, de 
ennél is zavaróbb, ha egy egész csoport ül be az órára.

A legtöbben azonban megjegyzik, hogy nem maga a csoport jelenléte zavaró, 
hanem — gyakran — fegyelmezetlen magatartása, a hallgatók megjegyzései, 
nevetgélése. Ha a hallgatók csendben figyelnek, méginkább, ha „együtt élnek” 
az órával, ha beleilleszkednek az óra menetébe, nem hatnak zavaróan.

Azaz 2. hipotézisünket csak részben igazolják az eredmények (CS és TV jobban 
zavar, mint NV és TJ), részben viszont módosítanunk kell (CS jobban zavar, 
mint TV).

A különböző tanulmányi eredményű tanulóknál hasonló tendencia volt megfigyelhető. Az 
átlagok növekedési iránya minden tanulói kategóriában megegyezett az összes tanuló adataiból 
számított átlagok növekedési irányával. De míg a 3,6—4 és a 4 feletti tanulóknál az átlagok 
különbsége mindenütt 0,01 szinten szignifikáns, addig a 3-as vagy gyengébb tanulók adatai 
alapján nem különbözik lényegesen a tanulók ügyemére gyakorolt hatását illetően TV és TJ. 
Ugyanezen tanulói kategóriában CS és TV, illetve CS és TJ figyelem elterelő hatása közötti 
különbség csak 0,05 szinten szignifikáns. A 3,1—3,5 tanulmányi átlagú tanulók esetében csak 
NV és CS között mutatkozott Ó.05 szinten különbség.

Vagyis feltételezhetjük, hogy a gyengébb tanulók esetében a figyelem elterelődése kevésbé 
függ a megfigyelés módjától, mint a jobb tanulók esetében.

Az évfolyamonkénti bontásban az első két évfolyam adatai szignifikánsan igazolták azt, 
hogy CS erősebben zavarja a tanulók figyelmét, mint TV. A harmadik évfolyamon a különbség 
TV javára nem szignifikáns. A másodikosok még a tanárjelölteket is zavaróbbnak találták a 
TV stúdiónál. (Ez a megállapítás azonban nem szignifikáns különbségen alapul.)

3. Az egyes megfigyelési formák hatása a tanulók szereplésvágyára, aktivitására

Megfigyelési
szituáció

Átlag

Szívesen
felel

Ténylegesen
felel

NV 1,3479 1,5204
TJ 2,0258 2,1907
CS 2,9253 2,9210
TV 3,2887 3,2180

3 A táblázatokban közölt átlagok különbségeit mindenütt 0.01 szinten szignifikánsak. Ezért 
esetenként ezt külön nem jelöljük.
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A tanulók akkor jelentkeznek a legszívesebben, ha nincs kívülálló az osztály
ban, a tanárjelöltek, a hospitáló csoport jelenléte már csökkenti szereplési ked
vüket, s akkor felelnek legkevésbé szívesen, ha televízió közvetíti az órát.

A tanulói kérdőív adatai alapján a tanulók tényleges szereplése hasonló ten
denciát mutat. Azaz e forrásra támaszkodva 3. hipotézisünket igazoltnak tekint
hetjük.

Az eredmények nem meghökkentőek. A tanulók többsége tart az esetleges- 
kudarctól, ezért nem szívesen felel. Televíziós közvetítés esetén a felelő helyzetét 
még feszültebbé teszi az a tény, hogy a róla elhangzó esetleges vélekedéseknek, 
megjegyzéseknek nincs is tudatában.

A gyakorlóiskolai tanárok véleménye megoszló. Mind a két csoportos meg
figyelési formát többen serkentőnek tartják a tanulók aktivitására, mások gátló 
hatását vélik felfedezni, s nem kevesebb azoknak a száma sem, akik szerint a 
tanulók egy részére gátlólag, másokra pedig serkentőleg hat a hospitálás.

Az összes tanulóra kimutatott tendencia érvényesül minden tanulmányi eredmény szerint 
létrehozott tanulói csoportban. Az a megállapítás, miszerint a tanulók tv közvetítés esetén kevés
bé szívesen felelnek, mint hospitálási csoport jelenléte esetén, csak a 3,6—4 átlagú tanulókra 
igazolható szignifikánsan.

A tényleges szereplést illetően ugyanez a helyzet, azzal az eltéréssel, hogy a 3,6—4 kategóriá
ban is csak 0,05 a szignifikancia-szint.

A 3,1—3,5 kategóriában NV és TJ között sincs lényeges különbség. A 3-asnál gyengébb tanulók 
pedig nem felelnek lényegesen többet TJ esetén, mint CS jelenlétekor.

Évfolyamonkénti bontásban csak a harmadikosok számára előnyösebb szignifikánsan CS, mint 
TV a felelésvágy szempontjából.

A tényleges felelések gyakoriságát illetően is csak a harmadikosoknál szignifikáns a különbség 
TV rovására.

4. Az egyes megfigyelési formák hatása a tanulók kudarcélményére

Megfigyelési
szituáció Átlag

NV 3,7230
TJ 2,9288
CS 1,9631
TV 1,3641

Az esetleges kudarctól való félelem jelentős mértékben növekszik az NV—TJ— 
CS—TV sorrendben. Ez a kép igazolja 4. hipotézisünket és alátámasztja a tanulók 
aktivitásának csökkenésével kapcsolatos magyarázatunkat.

A hármasnál gyengébb tanulók adatai alapján csak 0.05 szinten igazolható, hogy TV közvetítés 
esetén kellemetlenebb rosszul felelni, mint ha csoport van jelen. A 3,1—3,5-ös tanulók adatai 
egyáltalán nem mutatnak szignifikáns különbséget e téren. A többi összefüggés megegyezik 
azzal, amit a teljes minta alapján megállapítottunk.

A teljes minta alapján igazolt összefüggések minden évfolyamon hasonlóan jelentkeztek.

A tanulók — véleményük szerint — arra a magyarázatra emlékeznek a leg
jobban, amelyet vendégek nélkül hallgattak. Ezt követi a televíziós stúdióban 
vagy a tanárjelöltek jelenlétében tartott magyarázat, s a legzavaróbb a csoport 
jelenléte. Azaz 5. hipotézisünket el kell vetnünk, TV kevésbé zavar, mint TJ és; 
CS.
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5. Az egyes megfigyelési formák hatása a tanulók emlékezeti teljesítményére

Megfigyelési
szituáció Átlag

NV 1,7606
TJ 2,5851
CS 3,0160
TV 2,3320

Érdekes felfigyelnünk arra az összefüggésre, amely a tanulók figyelme és 
emlékezeti teljesítménye között fennáll. Erre a két komponensre hat kevésbé 
zavaróan a televíziós közvetítés, mint a csoport jelenléte.

A tanárok nem látnak különbséget az órán elhangzottak megjegyzését ille- 
tó'en a különböző megfigyelési formák között.

A tv stúdióban elhangzott magyarázatra tanulmányi eredményüktől függetlenül jobban emlé
keznek a tanulók, mint a tanárjelöltek jelenlétében elhangzottra, de egyik csoportban sem szig
nifikáns ez a különbség.

A hármasnál gyengébb tanulók memória teljesítményét csak CS csökkenti szignifikánsan 
NV-hez képest (0,05 szinten).

Ugyancsak 0,05 szinten igazolható a 3,1—3,5-ös tanulókra, hogy a tv stúdióban elhangzott 
magyarázatra jobban emlékeznek, mint a csoport jelenlétében elhangzottra. S a tv  stúdióban 
elhangzott magyarázatról nem mondható el, hogy a tanulók kevésbé jegyeznék meg, mint a 
vendég nélkül tartott órán elhangzott magyarázatot,

A tv közvetítés ténye nem csökkenti jelentősen a tanulók memória teljesítményét, emlékezetét. 
Ebből a szempontból az elsősöknél nincs szignifikáns különbség TJ és TV között. A másodikosok 
TV-ét nem tartják lényegesen zavaróbbnak NV-hez képest. A harmadikosok pedig nem látnak 
lényeges különbséget TJ és TV, illetve TJ és CS között.

6. Az egyes megfigyelési formák hatása az osztály fegyelmére

Megfigyelési
szituáció Átlag

NV 3,4301
TJ 3,1295
CS 2,2694
TV 1,2073

A televíziós közvetítés esetén a legfegyelmezettebb az osztály, ezt követi a 
csoport jelenlétekor fennálló szituáció. Akkor a legfegyelmezetlenebb, ha nincs 
vendég, s valamivel fegyelmezettebb, ha tanárjelöltek vannak benn.

Ezek az összefüggések minden tanulói kategória esetében és minden évfolyamon 0,01 szinten 
szignifikánsak.

Vagyis a normális helyzettől ebből a szempontból mindkét csoportos hospitá
lási forma jelentős eltérést okoz. A tanulók közel sem viselkednek olyan fesztele
nül, mint egyébként. Érdemes észrevennünk, hogy a tv közvetítésre adott átlag 
egyetlen más kérdéssel kapcsolatban sem mutat olyan szélső értéket mint itt. 
Azaz, a fegyelmezettség szempontjából mutatkozik a legnagyobb eltérés a nor-
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malis órai szituációtól. Ezt a tényt igazolják a gyakorló iskolai tanárok is. 37 
e kérdésre válaszoló kolléga közül 36 úgy véli, hogy tv közvetítés esetén fegyel
mezettebbek a tanulók.

Tehát 6. hipotézisünk teljes megerősítést nyert.
7. Az egyes megfigyelési formák halasa a tanulók fáradtságára

Megfigyelési
szituáció Á tlag

NV 3,3193
TJ 2,7678
CS 1,9921
TV 1,6913

A tanulók a szokásosnál jobban fáradnak el, ha a tanárjelöltek vannak az órán, 
hospitálási csoport jelenléte még fárasztóbb, s a legjobban a tv közvetítés ténye 
viseli meg őket.

7. hipotézisünk is igazolt.

A 3,1—3,5 tanulók fáradtságát kevéssé befolyásolják a különböző megfigyelési formák. Csak 
a TV és az NV szituáció közötti különbség igazolható 0.01, a TV és TJ közötti különbség pedig
0.05 szinten. A másik négy összehasonlítás nem ad szignifikáns eredményt.

A hármasnál gyengébb tanulók elfáradására pedig a csoport jelenléte, illetve a tv közvetítés hat 
lényegében azonos módon, a különbség nem szignifikáns.

Az elsős és harmadikos tanulók is fárasztóbbnak tartják a televíziós órát, adataik erősen meg
közelítik a szignifikancia szintet, de nem érik azt el. A másodikosoknál az összefüggés szignifikáns.

A 2—7. hipotézisekre vonatkozó, tanulmányi eredmény szerinti bontásban fel
dolgozott adatok elemzését összefoglalva megállapíthatjuk:

1. Minden kérdésben minden tanulói csoportra vonatkozóan megegyező volt az átlagos növe
kedési tendenciája az egész mintából nyert átlagokéval.

2. A két gyengébb tanulmányi eredményű csoportban (3,5-ig) az egyes megfigyelési formák 
hatása közötti különbségek kevésbé kifejezettek, mint a jobb tanulók esetében.

3. Csak egyetlen egy olyan kérdés szerepel, amelyre vonatkozóan az összes tanulói kategóriá
ban szignifikánsan igazolható volt az egész mintát jellemző minden összefüggés. Ez az osztály 
fegyelmének változását elemző (6.) kérdés.

4. A 6. kérdés kivételével minden kérdésben volt olyan tanulói csoport, melynek adatai nem 
támasztották alá szignifikánsan a CS és a TV hatása közötti különbséget.

A 2—7. hipotézisekre vonatkozó, évfolyamonkénti bontásban feldolgozott ada
tok elemzését összefoglalva megállapíthatjuk: 1

1. Az átlagok növekedési iránya a különböző kérdésekre vonatkozóan — egyetlen kivételtől 
eltekintve —- minden évfolyamon azonos. Kivételt csak a másodikos tanulók jelentenek a 2. 
kérdés vonatkozásában, de az átlagok különbsége ebben az esetben nem szignifikáns.

2. Csak a 4. és a 6. hipotézisre vonatkozó adatok szolgáltak minden évfolyamon minden össze
függésre szignifikáns igazolásul. A második hipotézis minden összefüggése csak az elsősöknél, 
a 3. hipotézis minden összefüggése csak a harmadikosoknál és a 7. hipotézis minden összefüggése 
csak a másodikosoknál volt szignifikáns. Az 5. hipotézisre vonatkozóan minden évfolyamon 
akadt olyan összefüggés, melyet nem igazoltak az adatok szignifikánsan.

3. Adataink nem igazolnak egy olyan feltevést, miszerint a megfigyelés különböző formáinak 
egymáshoz viszonyított zavaró hatása a magasabb évfolyamokon csökkenne vagy növekedne 
az alacsonyabb évfolyamokhoz képest.
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8. A megfigyelés zavaró hatásának függése a tanított tárgytól

legjobban zavar legkevésbé zavar

legjobban zavar .legkevésbé zavar

legjobban zavar legkevésbé zavar
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Az egyes tantárgyak óráin más és más mértékben hat az idegen személyek 
jelenléte.

A matematika és az idegen nyelv mindhárom évfolyamon a külső személy jelen
létére inkább érzékeny órák közé tartozik.

A fizika órákon a második és harmadik osztályosokat szintén erősen zavarja 
a megfigyelők jelenléte. Az első évfolyamon csak egy osztályban — tagozatos 
— tanítanak fizikát. Ezt az osztályt a fizika órán kevéssé zavarja, ha figyelik 
őket.

Az osztályfőnöki óra több szempontból is érdekes képet mutat. Míg az első osz
tályosokat még erősen zavarja a külső személy jelenléte, addig a második és 
harmadik osztályban az osztályfőnöki óra már a kevésbé zavaró oldalon helyez
kedik el. Minden évfolyamra jellemző, hogy a tanulókat az osztályfőnöki órán 
a megfigyelők jelenléte vagy nagyon zavarja, vagy igen kevéssé. A tanulók 
70—80%-a az osztályfőnöki órát az első vagy a hatodik helyre jelölte a tárgyak 
rangsorában. Feltehetően, az osztályfőnöki óra ilyen szélső helyzetét az okozza, 
hogy ezen órák tematikája igen változó, s az egyes tanulók előtt különböző 
élmények idéződtek fel a válaszoláskor.

A magyar és a történelem órán hatnak az idegenek legkevésbé zavaróan.
Felvetődik a kérdés, hogy az egyes tantárgyak és a megfigyelők zavaró hatása 

között kimutatható összefüggés az egyes tárgyak sajátosságainak (reál—humán; 
narratív—kísérletező) a következménye, vagy valamely más ok húzódik meg 
emögött.

Vegyük szemügyre az egyes tárgyak elhelyezkedését a „legjobban — legkevésbé 
zavaró  skálán” és az adott tárgyakból elért átlagos tanulmányi eredményt !

7. osztály
I ,

legjobban zavar legkevésbé zavar

Idegen nyelv M atem atik a Történelem Fizika Magyar

4,01 3,79 4,32 4,36 4,02

II. osztály
legjobban zavar legkevésbé zavar

Idegen nyelv F iz ik a M atematika M agyar Történelem

4,00 3,77 3,66 3,99 4,25

III. osztály

legjobban zavar legkevésbé zavar

Fizika Id eg en  nyelv Matematika T örténelem Magyar

3,81 4,15 3,77 4,23 4,23
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Általában igaz az, hogy történelemből és magyarból jobb az átlagos tanul
mányi eredmény, mint a másik három tárgyból. Arra következtethetnénk, hogy 
az összefüggés egyszerű: minél többet tud egy tanuló valamely adott tárgyból, 
minél biztosabb a tudása, annál kevésbé zavarja a külső megfigyelő. Ezt a fel- 
tételezést látszik igazolni az a tény is, hogy az elsősöket a fizika órákon kevéssé 
zavarja a külső személy, s az elsősök tanulmányLátlaga fizikából a legjobb. Ellent
mondani látszik viszont az, hogy az idegen nyelv órákon feszélyezik a megfigye
lők a legjobban az első és második osztályosokat, s erősen a harmadikosokat is, 
holott nem ebből a tárgyból a leggyengébb a tanulmányi eredményük.

Feltételezhetjük, hogy a külső megfigyelő zavaró hatásának mértékében szerepe van 
a tantárgyi jellegnek. Azok a tantárgyak, amelyeknek anyaga szorosabban épül 
egymásra (idegen nyelv, matematika, fizika), amelyek óráin könnyen előkerülhet 
valamilyen feledésbe merült, régi téma, inkább fenyegetik kudarcélménnyel a 
tanulókat, mint a magyar vagy a történelem. Ezért a fizika és matematika órákon 
kevésbé szívesen látják a megfigyelőt. Az idegen nyelv órákon a helyzet még 
tovább súlyosbodik azzal, hogy az idegen nyelvű beszéd már eleve egy sor gátlás 
leküzdését kívánja.

Az eddig elmondottak megerősítik 8. hipotézisünket.
A tárgyi jelleg szerepének elfogadása azonban nem jelenti azt, hogy elvethet

nénk korábbi feltételezésünket, mely szerint a megfigyelő zavaró hatása és az 
adott tárgyból elért teljesítmény között összefüggés Van.

9. A megfigyelés zavaró hatásának függése a tanulmányi eredménytől

A megfigyelés zavaró hatása és a tanulmányi eredmény közötti korreláció

Magyar Történelem Fizika M atem atika Idegen nyelv N Szign'.

1. A 0,1687 0,3014 0,1055 0,3644* -0,1051 36
0,325 
0,418 .

I. BC 0,3442** 0,1389 — 0,2863** 0,1634 87
0,208
0,270

II.
Л -

0,2395** 0,2664** 0,4446** 0,3185** 0,1743* 120
0,174
0,232

Hl. 0,0763 0,1147 0,3062* * 0,4670** 0,3917** 131
0,170
0,220

lö s s z . 0,2213** 0,1837** 0,3589** 0,3700** 0,2362** 374
0,100
0,130

* — 0.05 szinten szignifikáns
** — 0.01 szinten szignifikáns
Az utolsó oszlopban felül a 0.05-ös, alul a 0,01-es szignifikancia szintet közöljük. A fizika

oszlop legalsó rovatában: N—287

Az összes tanuló adataival számolva minden tantárgy esetén szignifikáns össze
függés van a tanulmányi eredmény és a megfigyelés zavaró hatása között. Nem 
szignifikáns, de pozitív korreláció állapítható meg a fizika tagozatos első osztály 
magyar, történelem és fizika, a nem fizika tagozatos első osztályok történelem 
és idegen nyelv, a harmadik évfolyam magyar és történelem osztályzatai és a 
megfigyelés zavaró hatása között. Az egyetlen negatív — nem szignifikáns —
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korreláció a fizika tagozatos első osztály tanulóinak idegen nyelv osztályzatai 
és a megfigyelés zavaró hatása között található. Az összes többi esetben az osz
tályok szerinti bontásban is szignifikáns pozitív korreláció mutatható ki.

Vagyis minél jobb egy tanuló egy adott tárgyból, annál kevésbé zavarja külső meg
figyelő jelenléte. Különösen igaz ez a tétel a matematika és a fizika órák vonatkozásá
ban. Kevésbé szoros az összefüggés a magyar és a történelem tantárgyban, míg az 
idegen nyelv közbülső helyet foglal el.

9. hipotézisünket is igazolták az adatok.
II.

Az egyes megfigyelési formák hatása a tanár tevékenységére
Zavarja-e a gyakorlóiskolai tanárokat a hospitálási csoport jelenléte, illetve 

a televíziós közvetítés? Ha beszélhetünk zavaró hatásról, melyik megfigyelési 
forma zavar jobban?

A megkérdezett tanárok (összesen: 42) közül 9 nyilatkozott úgy, hogy zavarja 
a csoport jelenléte, 5-öt az zavar viszont, hogy a tv stúdióban nem látja az őt 
megfigyelő hallgatókat. 13 tanár a televíziós stúdió akusztikai feltételeire pa
naszkodik. 12 tanárt a hallgatók esetleges reagálása, 7-et pedig reagálásuk hiánya 
(tv stúdióban) zavar inkább.

Általában a hospitálás ténye, függetlenül annak formájától, mennyiben vál
toztatja meg az óra menetét ?

A hospitálás tulajdonképpen az óravázlat elkészítésével kezdődik. Már az a 
tény, hogy ennek megírása legalább egy héttel megelőzi az órát, bizonyos mér
tékben megköti a tanár kezét, hiszen így a bemutató órán a közvetlen megelőző 
órák tapasztalatait csak kis mértékben hasznosíthatja.

Tekintettel arra, hogy a hallgatók csupán egy órán vesznek részt, a vezető 
tanárok igyekeznek biztosítani, hogy ez az óra önmagában is kerek egész legyen. 
Pontosabban ragaszkodnak az óra céljának megvalósításához, s ez további merev
séget eredményez.

A válaszoló tanárok is említik ezt a problémát. „Nem adok lehetőséget a kitérőknek, pedig 
ez a »pontosság« sokszor csökkenti az óra értékét.” , , . .  . a kitűzött cél elérése érdekében kocká
zatos megoldást is szívesen vállalok, viszont ha ez nem sikerül, a tanárjelöltekre való tekintettel, 
esetleg úgy változtatom a módszert, hogy az óra célja végül is megvalósuljon. A be
mutató órák nagyobb izgalmat váltanak ki mindkét részről és egyrészt gondosabb felkészülést 
eredményeznek, másrészt merevebb óravezetést...”

Milyen sajátos hatást gyakorol a tanárra a személyes, illetve a televíziós hospitálás ?
A személyes hospitálás hatása jelentős mértékben függ a hospitáló hallgatók 

magatartásától.
;,Ha a tanár és az osztály kapcsolata, valamint a hospitálók magatartása normális, akkor a 

bemutató órán sem az óravezetés, sem az osztály nem mutat a szokásostól eltérő képet. Termé
szetesen, mind a tanárt, mind a tanulókat zavarja, ha a hospitálók közönyösek vagy fegyel
mezetlenek. A hospitálók jóleső érdeklődése, természetes reakciói legfeljebb némi serkentést 
adnak, de a munka jellegén nem változtatnak.”

„A személyes hospitálás ténye legtöbbször animálja a tanárt, s mindenfajta óratípusból a 
legkülönbözőbb módszerekkel igyekszik megismertetni jelöltjeit, ezért nem kerüli a kockázatos 
megoldásokat, sőt az általánoson túl, mindig a különösre is gondot fordít.. . ”

Vannak, akik a hallgatók magatartásával kapcsolatos rossz tapasztalatok 
miatt ( !) jobbnak tartják a televíziós közvetítést.

Egy másik kolléga szerint: ,,a tv  óra kellemesebb a tanár számára, nyugodt a légkör, az óra 
menetében el is felejtjük, hogy látnak bennünket.. . ”
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Nem mindenki oldódik fel ilyen könnyen a tv stúdióban. Egy tanárnő szerint: „a tanulókat 
zavarja az a tény, hogy ki vannak szakítva megszokott környezetükből, csendesebbek, kevésbé 
aktívak. Engem magamat is zavar a stúdió hangszigetelt volta. Mintha légüres térben beszélnék. 
Nem tudja az ember, hogyan hallják lent; legutóbb is — fültanúk szerint — kellemetlenül han
gosan beszéltem, noha a valóságban normál erősségű volt”.

A hallgatókkal történő előzetes találkozás, megbeszélés csökkenti a tanárok 
feszültségét, melyet a „láthatatlan” reakciók okoznak.

összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a vezető tanárok szívesebben veszik a tele
víziós közvetítést, mint a személyes hospitálást. Többségük szerint a gyerekeket is 
a televíziós közvetítés zavarja kevésbé. Azonban, mint láthatjuk, a gyerekektől 
származó adatok ezt a véleményt nem erősítik meg.

Tehát 10. hipotézisünket a vizsgálat nem igazolta, de elvetéséhez sincs kellő 
alapunk. Valószínűnek látszik, hogy egységesen nem is dönthető el a kérdés. 
Szükség van az egyes tanári típusok megfigyelés alatti viselkedésének differenci
ált elemzésére.

III.

Az egyetemi hallgatók véleménye a különféle hospitálási formákról

A hallgatók 98%-a szívesen vesz részt hospitáláson, hasznosnak tartja az óra- 
megfigyeléseket.

95%-uk előnyben részesíti a személyes megfigyelést a tv közvetítéssel szem
ben.

84% jobban tudja megragadni az óra lényegét, ha bent ülhet az órán, 5%-nak 
a tv kamerái nyújtanak ehhez több segítséget, 11% pedig nem tapasztal különb
séget ebből a szempontból.

62% jobban elfárad a megfigyelés végére, ha tv-n keresztül nézi az órát, 15% 
ekkor fárad el kevésbé, 23 % számára egyformán fárasztó a két megfigyelési 
forma.

A hallgatók 55%-a nem tapasztal különbséget a tanár és a tanulók órai visel
kedésének természetességét illetően az egyes megfigyelési formáktól függően. 
31% szerint természetesebb az óra személyes megfigyelés esetén, 12% pedig a 
tv közvetítést vélte kevésbé zavarónak.

A hallgatók túlnyomó többsége nemcsak szívesen jár hospitálni, de több ilyen 
iskolai megfigyelésen szeretne résztvenni.4 S nemcsak egyszerű mennyiségi vál
toztatást igényelnek, hanem egyúttal szeretnének enyhíteni a megfigyelt órák 
kiragadott jellegén.

„Szeretnék ugyanabban az osztályban több órát látogatni.” „Hasznos lenne nemcsak egy 
kiragadott órát megfigyelni, hanem például két egymást követő órát. így meg lehetne figyelni, 
hogy az előző órán feldolgozott anyagot hogyan sajátították el a tanulók.”

A hallgatók azon túlmenően, hogy állást foglalnak a személyes megfigyelés 
mellett, indokolják is álláspontjukat. Az alábbi érvekkel találkozhatunk.

Az óta légköre, hangulata jobban megragadható.
„A tv-s óráknak nem vagyok híve, mert nem érződik az a légkör, amit az ember akkor érez, 

amikor az osztályban ül a gyerekek között.” , , . . .  az órák igazi hangulatát csak személyesen 
lehet érezni.” 1

1 Felmérésünk idején félévenként két alkalommal vettek részt a hallgatók iskolai megfigyelő" 
sen. Jelenleg 4 X  2 tanítási órát figyelnek meg és elemeznek.

313



Jobb a kapcsolat a megfigyelők és az osztály között.

„Személyes megfigyelés esetén nem vagyok annyira külső megfigyelő.” „Személyes jelenlét 
■emberibb, természetesebb kapcsolatot létesít a megfigyelők és a tanár, illetve a diákok között.” 
Átfogóbb képet lehet kapni személyes megfigyelés esetén, azt nézheti az ember, ami érdekli. 
Ugyanakkor, a tv közvetítés előnyének tartják a hallgatók azt, hogy négy kamera segítségével 
figyelhetik az osztályt, s hogy a megfigyelés alatt megjegyzéseket lehet tenni.

Személyes részvétel esetén az óra természetesebb.
„Tv-s megfigyelésnél mindenki szerepel, a tanár is és a gyerekek is, míg közvetlen megfigyelés

nél ez az első 5—10 percben elmúlik.”
„Nagyon feszélyezettek és főleg mesterkéltek a diákok a tévés órákon.”
„Azt hiszem, a „kísérleti alanyok” komplexusmentesebben viselkednek, ha ők is szemmel 

tarthatják megfigyelőiket, illetve ezek reakcióit. Kellemetlen érzés lehet, ha valaki tudja, hogy 
megfigyelik, de titkos anonimitásból.”

„Van valami alattomos abban, ha a diákokat állandóan figyeli a kamera »szeme«, még akkor is, 
ha tudják, hogy felvétel van.” „A tv-s közvetítés esetében sok a zaj, még a lélegzetvétel is hallat
szik.”

A személyes megfigyelés eredményessége szempontjából fontosnak tartják, 
hogy a csoportok viszonylag kicsik legyenek. így biztosítható, hogy minden hall
gató saját szakjának megfelelő órán vegyen részt. (Ezt a követelményt szinte min
den hallgató említi.) A kisebb csoport kevésbé hat nyomasztóan az osztályra.

Utolsó, 11. hipotézisünket, mely szerint a hallgatók a személyes részvételt előny
ben részesítik és hasznosabbnak tartják a televíziós megfigyeléssel szemben, a 
hallgatói kérdőív számszerű adatai és az írásban kifejtett vélemények egyaránt 
igazolják. :

Következtetések

A tanítási órák megfigyelése mind a tanárképzésnek és továbbképzésnek, 
mind pedig a pedagógiai kutatásnak lényeges, elengedhetetlen része. Tudnunk 
kell azonban, hogy a megfigyelés minden formája valamilyen mértékben módosít
ja, torzítja à megfigyelendő szituációt.

A képzésben is, a kutatásban pedig még inkább fontos a megfigyelés zavaró 
hatásának csökkentése — kevésbé zavaró megfigyelési technikai alkalmazása 
— de legalábbis az, hogy az eltérés jellegével és mértékével tisztában legyünk.

Megállapíthatjuk, hogy az általunk összehasonlított két megfigyelési mód közül 
a csoport személyes órai jelenléte nagyobb mértékben tereli el a tanulók figyelmét 
és csökkenti megjegyzési teljesítményét, míg a zártláncú televíziós közvetítés 
nagyobb mértékben csökkenti a tanulók órai teljesítményét, aktivitását. Ez 
utóbbi esetben kellemetlenebb elviselni az esetleges kudarcot, jobban elfárad
nak a tanulók; az osztály fegyelmezettebb.

A megfigyelés inkább zavarja a tanulókat matematika, fizika, idegen nyelv 
órán, kevésbé magyar vagy történelem órán. Az osztályfőnöki óra sajátos hely
zetet tükröz. Ekkor vagy nagyon zavar a külső megfigyelő, vagy kevéssé.

A gyengébb tanulókat jobban zavarja a megfigyelők jelenléte, mint a jobba
kat.

A megfigyelés „merevebb” óravezetést eredményez.
Az egyetemi hallgatók szívesebben vesznek részt személyesen a tanítási órán, 

mint tv közvetítésen.
A gyakorlóiskolai tanárok viszont inkább ez utóbbit választják.



Л zártláncú televízió alkalmazása csak az esetben teszi hatékonyabbá a tanár
képzést — és válik alkalmassá kutatásra —, ha sikerül mérsékelni a tanórára 
gyakorolt zavaró hatását.

Ez, feltételezésünk szerint, elérhető, ha az osztályt hozzászoktatjuk a tele
víziós stúdió feltételeihez, a tv közvetítés sajátosságaihoz. Arra a kérdésre, hogy 
mennyi idő után csökken a stúdió zavaró hatása egy elhanyagolható szint alá, 
következő tanulmányunkban keresünk feleletet.

A televízió eredményes felhasználása feltételezi a képmagnó felvételek készíté
sét. Ekkor mutatkoznak meg a televízió igazi előnyei, csökkenthetők hátrányai. 
A szemléltetés tervezhetővé válik. Nem szükséges több kamera hosszas, fárasztó 
figyelésével kivárni az esetleges frappáns illusztráló mozzanatot, hanem ez tö
mören prezentálható lesz.

1. MELLÉKLET

k é r d ő í v
AZ ISKOLAI MEGFIGYELÉSEKRE VONATKOZÓAN

I. Zavarja-e óravezetését hallgatók jelenléte óráján (esetleg egymásnak megjegyzést tesznek, 
mosolyognak stb.)?

Igen Nem
"2. Zavarja-e az a tény, ha tv stúdióban tartja óráját, hogy nem látja és nem hallja a hallgatók 

reagálását? . ,
Igen Nem

3. A fenti két jelenség közül melyik zavaróbb? ,
a) a hallgatók reagálása
b) reagálásuk hiánya
c )  egyforma

4. Véleménye szerint a gyerekeket melyik zavarja jobban?
a) a hallgatók személyes jelenléte
b) a hallgatók „láthatatlan” jelenléte
c) egyformán

5. Az óra menete során a kezdeti feszültség oldódik. Hol következik ez be hamarabb?
a) személyes jelenlét esetén
b) tv közvetítés esetén
c )  egyformán

в. A tv stúdió akusztikai feltételei zavarják-e óráját?
Igen Nem

7. A hospitálás ténye hogyan befolyásolja az osztály magatartását? (Ha úgy véli, hogy a nem 
bemutató órákhoz képest az adott szempontból jobb az eredmény -\-, ha rosszabb —, ha a 
tanulók egy részénél jobb, más részüknél rosszabb az eredmény, akkor a megfelelő rovatba 
-■1----jelet kérünk beírni.)

Személyes Tv közvetítés

Aktivitás

Teljesítmény

Fegyelmezettség

Az órán elhangzottak 
megjegyzése
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8. Kiket zavar jobban a hospitálás?
a)  a jókat
b)  a gyengéket
c) nem ettől függ

9. A hospitálás ténye hogyan befolyásolja az Ön magatartását?
Kerüli a kockázatos megoldásokat?

Igen Nem
Nem képes olyan könnyedén vezetni az órát, mint máskor?

Igen Nem
Kitűzött célját pontosabban megvalósítja, mint máskor?

Igen Nem
Kevésbé támaszkodik a tanulók aktivitására?

Igen Nem
10. Az előző kérdések csak „igen—nem” típusú válaszokra adtak lehetőséget. Kérjük, hogy az 

eddigi kérdésekkel kapcsolatos vagy általában a hospitálásokra vonatkozó részletesebb véle
ményét, javaslatait legyen szíves leírni:

*
2. MELLÉKLET

Név:
Osztály:

Ismeretes, hogy az ember nem mindig tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit a befektetett 
munka alapján elvárna.
1. Szerinted hányasra tudsz felelni, ha jól megtanultad az anyagot és 

(Karikázd be a feltételezett osztályzatot!)
a) nincs vendég az osztályban 1 2 3 4 5
b) tanárjelöltek vannak benn 1 2 3 4 5
c) egy egész csoport ül benn 1 2 3 4 5
d)  a tv  stúdióban van az óra 1 2 3 4 5

2. Mikor tudsz a legjobban odafigyelni a magyarázatra? 
aj ha nincs vendég az osztályban
b) tanárjelöltek vannak
c) egy egész csoport van jelen
d) a tv stúdióban van az óra

legjobban legkevésbé-
(Erre a kérdésre és a további kérdésekre úgy kell válaszolni, hogy a megadott feleletek betű
jelét (a, b,c,d)  beírod a skálán a megfelelő téglalapba.)

3. Mikor jelentkezel, felelsz szívesebben?

kevésbé szívesen

legkevésbé-

legkevésbé
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legszívesebben
4. Mikor fáradsz el jobban?

le g jo b b a n
5. Melyik órán elhangzott magyarázatra emlékszel jobban?

legjobban



6. Szerinted mikor a legfegyelmezettebb az osztály?

legfegyelmezettebb legíegyelmezetleneb b 
7. Mikor a legkellemetlenebb rosszul felelni?

legkellemetlenebb 
8. Mikor szoktál a

kevésbé kellemetlen
legtöbbet szerepelni?

legtöbbet legkevesebbet
9. Milyen órán zavar a legjobban az idegenek jelenléte?

óra Osztályzatod 
a tárgyból

a) magyar

b) történelem

c) fizika

d) matematika

e) idegen nyelv

f)  osztályfőnöki

legjobban legkevésbé

*  3 *

3. MELLÉKLET
Név:
Évf., csoport, szak:

Tisztelt Kolléga !
Már többször vett részt iskolai megfigyeléseken. Erre vonatkozóan szeretnénk megkérdezni 

véleményét.
1. Hasznosnak tartotta-e ezeket a megfigyeléseket?

Igen Nem
2. Televíziós vagy osztályban történő személyes megfigyelésen vesz részt szívesebben?

a)  televíziós
b) személyes

3. Mikor sikerült jobban megragadnia az óra lényegét?
I. a) tv-én keresztül

b) személyesen
c)  mindegy
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II. A. nem kapott megfigyelési szempontot
fí. átfogó megfigyelési szempontokat kapott
C. részletező megfigyelési szempontokat kapott
D. mindegy

4. Mikor fáradt el jobban a megfigyelés végére?
a) tv-és megfigyelés során
b) személyes megfigyelés során
c) egyformán

5. Véleménye szerint mikor viselkedik természetesebben a tanár és az osztály?
a) tv közvetítés során
b) személyes megfigyelés során
c) egyformán

6. A fenti kérdések esetében csak választani lehetett megadott feleletek közül. Az alábbiakban 
részletesebben megfogalmazhatja véleményét, javaslatait. Kérjük, tegye ezt!

*

4. MELLÉKLET

{Xj, — Xj,,)1

Fp (Л -  1) V í— +  — )V ríj, П]„ )
ahol:

Xj, — a páronkénti összehasonlításban szereplő egyik megfigyelési formára adott értékek átlaga 
Xj„ — a páronkénti összehasonlításban szereplő másik megfigyelési formára adott értékek 

átlaga
h — az összehasonlítandó minták száma (esetünkben: 4)

EQj
Sfr* — a mintán belüli variancia ; kiszámítása az Sj, =  ^---- у  és a Qj — L'.ij1 — xZ xi kép

letek segítségével történik
, — a páronkénti összehasonlításban szereplő egyik minta elemszáma 
„ — a páronkénti összehasonlításban szereplő másik minta elemszáma 

*— a teljes minta elemszáma5
Az Fp próbával összesen 336 páronkénti összehasonlítást végeztünk.6 Mind a hétkérdésen- 

belül páronként összehasonlítottuk a négy szituációt, majd ugyanezt a számolást elvégeztük 
tanulmányi eredmény, illetve évfolyam szerinti bontásban is.

A számítás illusztrálására egyetlen összehasonlítás menetét közöljük.
A másodikos tanulóknak a „Mikor fáradsz el jobban?” kérdésre adott válaszai alapján akarjuk 

eldönteni, hogy CS-t vagy TV-t részesítik-e előnyben, s hogy e két forma közötti különbség 
jelentős-e.

A gyakoriságok összegei

Megfigyelési
szituáció

Pontszám
nj1 2 3 4

NV 12 16 11 78 117
TJ 5 23 70 18 116
c s 36 51 20 10 117
TV 74 27 9 7 117

N =  467

5 Lásd Hajtman Béla: Matematikai statisztika. Bp. 1968. 192—195. old.
6 A számítást az Egyetemi Számítóközpont végezte.
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Először számítsuk ki sq* értékét ! Ehhez szükségünk van NV, TJ, CS, TV átlagára és a Q érté 
kekre. Mindezek a gyakoriságok és az elemszám ismeretében kiszámíthatók.
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Fp =  6,28
Az F eloszlásban 3; 463 szabadságfokoknál (pontosabban: 400-nál) 0.05-ös szintnél: 3,02; 

0.01-es szintnél: 4,66 értéket találunk. Tehát, a CS átlag (2,03) és a TV átlag (1,56) közötti különb
ség nem tulajdonítható a véletlennek.
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VÖRÖS LÁSZLÓ

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK REGIONÁLIS 
VIZSGÁLATÁNAK ELVI ÉS MÓDSZERTANI 

PROBLÉMÁI

I.

Korszakunk egyik tudományfejlődési sajátossága — a határterületi problémák 
kutatása mellett s részben ennek folyományaként: a témakörök szerinti tudo
mánydifferenciálódás. E differenciálódási jelenség azonban, nyíltan vagy bur
koltan, integrálódási folyamatra is utal. A témakör mint központi tartalmi mag 
magához vonzza a legkülönbözőbb (de egymást a témakör tekintetében kiegé
szítő) tudományágak e témában való integrálódását.

E folyamat természetes következménye, hogy egy-ugyanazon témakörnek 
a különböző tudománycsoportokban pandant-jai születnek, amelyek egymástól 
elsősorban a témakörre domináns tudománycsoport vezető szempontrendszeré
ben különböznek. A bizonyító példák egész sora hozható fel e tétel igazolásául, 
itt elégedjünk meg a földrajztudományra is érvényes analógiákkal. Egyszerre él 
és virágzik pl. a városföldrajz és az urbanisztika, a népességföldrajz és a demo
gráfia.

Ë tudományszerveződési folyamat további sajátossága, hogy az adott gazda- 
sági-politikai-társadalmi viszonyok konkrétan felmerülő új kérdéseire keres 
(az alap- és alkalmazott kutatások területén) megfelelő választ. Hogy továbbra 
is a földrajztudományi komplex (differenciálódási és integrálódási) jelenségeknél 
maradjunk: erre utal olyan földrajztudományi ágazatok viharos kialakulása és 
fejlődése napjainkban, mint a fogyasztás földrajza, a munkaerő földrajza, az idegen
forgalom földrajza stb. Nem vitás, hogy az új ágazatok a témaköröket és a 
tudományos megközelítés fő módját jelölik meg. A földrajzi megközelítés azon
ban feltételezi, hogy a tartalomban és módszerekben más tudománycsoportok 
(pl. a demográfia, gazdaságtudomány, rendszerelmélet, történettudományok, 
szociológia, etnográfia stb.) is komoly — adott esetben azonban: kiegészítő jel
legű helyet foglaljanak el.

A tudományfejlődés fent jelzett tendenciáit mintegy felerősíti a modern terv- 
gazdasággal rendelkező államokban a tervezéstudomány egyre intenzívebb igé
nye a témakörök szerint csoportosuló szaktudományok ismereteinek felhaszná
lása iránt. A tervezés, amely kénytelen az adott társadalmi-gazdasági valóság 
és a várható lehetőségek valamennyi főbb variánsával számolni (éspedig meg
határozott társadalompolitikai stratégiai és taktikai célok összefüggésében), 
természetszerűen egyszerre igényli a társadalmi-gazdasági valóság minden egyes 
külön is tudományosan vizsgálható témájának, valamint e témák összességének, 
azaz komplexitásának, együttes kimunkálását.

E katalizátor-hatás is abban az irányban hat, hogy a szaktudományágak 
tovább differenciálódjanak, de a differenciálódás során ne veszítsék el a komplex 
közelítés szempontját. Ez egyben biztosíték is arra, bogy a témaközpontú új 
tudományágazat — e lehetőségek határain belül — sokrétű maradjon és ne
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szakadjon el a társadalmi valóságot befolyásoló társadalompolitikai döntések 
racionális információ-szükségleteitől.

A fentebb leírt tények hívták életre az oktatás földrajz s ezen belül a felsőoktatás
földrajz témakör ma kibontakozóban levő tudományfejezetté szerveződési folya
m atát is.

E felsőoktatás-kutatásokkal összefüggő földrajzi közelítésmódok azonban leg
feljebb az érdekesség szintjén egzisztálnának, ha időközben nem következett 
volna be az a változás, amelyet röviden a regionalitás, a regionális fejlesztése súlyá
nak erősödésével lehet jellemezni a tervgazdaságban.

E szempontok előretörése egybeesik az új gazdasági mechanizmus célkitűzései
nek egyre fokozottabb érvényrejutásával. A szocialista tervgazdálkodás két 
dimenzióját — a kalkulatív tényezőket és az időtényezőt (éves, közép- és hosszú
távú tervezés) ekkor egészíti ki a „harmadik dimenzió” : a térbeli tervezés.1

Az 1960-as évek derekától a komplex regionális tervezés az ágazati tervezés
nek lényegében egyenrangú társa lesz; egyben néha ellentmondásba is jutnak 
egymással. A területi tervezés eleme minden jelentősebb európai szocialista or
szág tudománycsoportjaiban megjelenik, így a szovjet tervezéstudomány és 
gazdaságföldrajz egyik vezető témájává is lesz. A szovjet „komplex, regionális 
gazdaságföldrajzi kutatások szoros kapcsolatban állnak a termelőerők optimális 
területi hasznosításával, az ország gazdasági körzetesítésével, a körzetek ésszerű, 
az egész társadalom számára legnagyobb hasznot nyújtó fejlesztése érdekében.”2 
A szovjet körzetkutatási irányzat oly kitűnő elődökre pillanthat vissza, mint pl.
N. N. Baranszkij, a gazdaságföldrajz-művelők egyik doyenje és megjelenik 
benne a munkaerőföldrajz aspektusa is, elsősorban M. Ja. SZONYIN munkássága 
révén.3

A regionális, rayonális vagy körzetkutatások azonban nemcsak a szocialista 
országokban törnek utat maguknak: jellemző elvként és kutatási szempontként 
élnek a fejlett tőkésállamok (pl. Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, 
Japán) és a fejlődő országok (pl. Brazília) tervezéstudományi és gazdaságföld
rajzi vizsgálataiban. Nemzetközi társasága is van e témának: a Regional Science 
Association, de konferenciákon foglalkozik vele a Nemzetközi Közgazdasági Tár
saság is. Az ENSZ Társadalomfejlesztési Kutatóintézetének külön regionális fej
lesztési kutatóprogramja van, amelynek megvalósítója e kérdés kiváló szak- 
tekintélye, A. R. Kukunskt professzor.4

A hazai regionális tervezés (és kutatás) egyik fő célját az egyes régiók közötti 
gazdasági és infrastrukturális kiegyenlítődés elősegítésében lelhetjük meg.5 
Ez egyben feltételezi, hogy a gazdaságföldrajzi egységek (régiók, rayonok) specia
lizálódnak is, azaz saját gazdasági, természeti sajátosságaikat figyelembe véve 
fejlődnek majd.6

1 Palotás Zoltán: „A harmadik dimenzió” és a mechanizmus. Magyar Nemzet, 1967. dec. 28-i 
szám, 3. old.

2 Pécsi Márton, Petri Edit, Katona Sándor: A szovjet földrajztudományok fejlődése. Föld
rajzi Közlemények 16 (92):  1—20 (1968)

3 Baranszkij, N . N .:  Ekonomicseszkaja geografija. Ekonomicseszkaja Kartografija. Izd. 
Geografgiz, Moszkva, 1960. — Szonyin, M. Ja.: Aktual’nüje problemü iszpol’zovanije rabocsej 
szili v  SzSzSzR. Izd. „Müszl”, Moszkva, 1965.

4 Idézi Andorka Rudolf: Az ENSZ Társadalomfejlesztési Kutatóintézetének regionális
fejlesztési kutatási programja. Gazdaság 4: 118—120 (1970)

5 Lázár György: A népgazdaság területi szerkezetének fejlődése és néhány időszerű problémája . 
Gazdaság, 3: 1—20 (1969)

* Huszár István: A gazdasági fejlődés területi vonásai és a területi statisztika. Területi Statisz
tika, 19:  1—8 (1969)

322



Hazánkban a gazdaságföldrajzkutatók és a természettudományi szakemberek 
6—10—12 gazdasági övezetről beszélnek. A ,,Magyarország gazdaságföldrajza'' 
c. műben pl. 10, a „Magyarország természeti és gazdasági földrajza” című gyűjte
ményes kötetben pedig 6 régiót különböztetnek meg.7 Az utóbbi mű felosztásá
nál maradva, ma már felvehető, hogy 3 gazdaságilag fejlettebb régió (ezek: a köz
ponti iparvidék Budapesttel, az Északi iparvidék Miskolccal és Észak-Dunán- 
túl Győrrel) és 3 relatíve kevésbé fejlett régió (a Tiszavidéki körzet Debrecennel, 
a Dél-Alföldi körzet Szegeddel és a Dél-Dunántúli körzet) van az országban.

Az új gazdasági mechanizmus előtt természetes jelenség volt, hogy a lakosság 
a relative fejletlenebb régiókból a már fentebb jelzett 3 iparilag-gazdaságilag 
„erősebb” területre vándorolt. 1960—1967 között mintegy 1,5 millió ember vál
toztatott így munka- és lakóhelyet.8 9

A gazdasági irányítás reformjának decentralizáló jellegű iparfejlesztési prog
ramjai — amelyeknek célja többek között a munkahelyeknek a lakóhelyekhez 
való telepítése, azaz az „ingázás” és a munkaerő térbeli mobilitásának (migrációd 
jának) csökkentése volt, valamint néhány szerencsés gazdaságföldrajzi esemény 
(pl. a Szeged környéki olajmedence hasznosítása) — együttes hatásként önmagá
ban is változtatott ezen az eddig egyértelműen ható tendencián. A gazdaságpoli
tikai célkitűzések eredményessége tehát a migráción is lemérhető.

A mára jellemző területfejlesztési elveknek további szerves részét képezik a 
településfejlesztési tervek is. E „megtervezett urbanizáció” célja, hogy ellensúlyozza 
a főváros, illetve a budapesti agglomeráció dominanciáját és az egyes gazdasági 
régiók már fentebb jelzett „fővárosai” (az ún. kiemelt felsőfokú központok) mel
lett e régiókban — gazdasági és kulturális szinten — jelentős szerephez jutó felső
fokéi központok (ezek a tervek szerint: Békéscsaba, Kaposvár, Kecskemét, Nyír
egyháza, Székesfehérvár, Szombathely és Szolnok), valamint a részleges felsőfokú 
központok (a célkitűzések alapján: Baja, Dunaújváros, Eger, Hódmezővásárhely, 
Nagykanizsa, Salgótarján, Sopron, Szekszárd, Tatabánya, Veszprém és Zala
egerszeg) — tervszerű fejlesztését szorgalmazzák.®

Kézenfekvő a gondolat, hogy a terület- és településfejlesztési irányelvekkel 
egyetértésben kell az ország felsőoktatási intézményhálózatát is fejleszteni. A fel
adatokat akár gazdaságpolitikai, akár urbanizációs oldalról szemléljük, vitathatat
lan: mindkét tervezési célkitűzés-sor fontos feltétele a régiók értelmiség-gócai
nak (s ezen belül: értelmiségképző intézményeinek) a tervekkel összehangolt 
kialakítása és telepítése.

Nyilvánvaló, hogy e célkitűzés jegyében a már kiépült felsőoktatási intéz
ményrendszer mai tényleges földrajzi elhelyezkedését gyökeresen felforgatni 
nem lehet és el kell fogadnunk a történetileg már kialakult helyzetet, a racionális 
és az ésszerű érvekkel meg nem indokolható elemekkel egyetemben. (Utóbbira 
egy példa: nem bizonyos, hogy a Kertészeti Egyetem, amely Budapesten műkö
dik, e szakterület szempontjából az optimális helyen létesült. Ittlétét ma már 
— költséges átszervezés nélkül — aligha lehet megkérdőjelezni.)

Az összehangolt városfejlesztési és területfejlesztési tervek lényegében pers
pektivikusan megjelölik a felsőoktatás-fejlesztés jövendő lehetséges helyeit, sőt — a

7 Magyarország gazdasági földrajza. (Szerk. : Radó Sándor) Bp. 1963. — Magyarország termé
szeti és gazdaságföldrajza. (Szerk.: Udvarhelyi Károly) Bp. 1968.

8 Palotás Zoltán: Gazdasági fejlődésünk térbeli aspektusa. Magyar Nemzet, 1967. dec. 29-i 
szám, 3. old.

9 liondor József: A területfejlesztés tervezése, szabályozása. Magyar Hírlap, 1972. február 20-i 
szám, 2. old.
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régió gazdasági profiljával összhangban — a leendő felsőoktatási intézmény szak
területét is. Л kiemelt felsőfokú központok — Győr kivételével — már ma egytől 
egyig egyetemi városok. A felsőfokú központok és a részleges felsőfokú központok 
városnévsorában még találunk oly neveket, amelyekben ma még csak kisebb 
felsőoktatási intézmény működik, vagy még nincs felsőoktatási intézményük. 
E városok lehetnének a felsőoktatás további létesítményeinek színhelyei. Ide 
sorolandó: Győrön kívül Békéscsaba, Kaposvár, Kecskemét, Székesfehérvár, 
Szombathely, Szolnok, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Salgótarján, Szekszárd, 
Tatabánya és Zalaegerszeg.

A regionalitás elvének érvényesítése és a felsőoktatási intézmények hatékony
ságának növelése érdekében is fontos lenne, ha egy gazdasági régió felsőoktatási 
gócai — gazdasági, adminisztratív, oktatásintegráló szempontból — egymással 
kooperatív, koordinatív kapcsolatra lépnének: lehetőleg az adott terület vezető 
egyeteme (a főváros esetében: egyetemei) szervező-összefogó tevékenységének 
égisze alatt.

Ha ez létrejönne, nyilván ellentmondás is keletkezne: a felsőoktatási intéz
mények szakágazati struktúrája és a gazdasági régiók szerinti struktúra között 
fellépő érdek- és szempontellentét. E jelenség analóg azzal a gyakorlati tanul
sággal, amelyet vezető közgazdászaink így fejeznek ki: az ágazati koncepcióval 
szemben ma a regionális szintézis kerül előtérbe.10 11 A súlyponteltolódás itt sem 
mentes a bonyodalmaktól.

Ügy vélem, hogy a felsőoktatási intézmények területi elhelyezkedésének 
e néhány — éppen csak felvetett — kérdése is megmutatja (amely egyébként ko
rántsem azonos a felsőoktatás földrajzának következőkben kifejtendő tárgyköré
vel, mert utóbbi lényegesen több a felvetett szempontoknál) : a felsőoktatás terü
leti vizsgálata mint problémakör élő és valóságos. Összefüggéseiben pedig 
szorosan kapcsolódik a tervezés- és gazdaságtudományhoz. Különösen élesen 
mütatkozik ez meg, ha a témát az infrastruktúra fejlesztésének és a munkaerő
politika összefüggésében is megvizsgáljuk.

Az infrastruktúra a gazdaságtudomány egyik legvitatottabb és legsokféleképpen értelmezett 
terminus technicusa. Nincs még átfogó definíciója.11 Jochimsen a társadalmi felépítmény egészét 
idesorolja,12 Csarnok Attila a közlekedési, kereskedelmi, egészségügyi, kulturális, kommunális és 
lakás-állóalapok területére vonatkozó beruházásokat számítja ide.13 Háy László ennél többet, 
a termeléssel közvetlenül összefüggő beruházásokat is, mint pl. a közlekedési és hírközlési be
rendezéseket, villamos-távvezetékek létesítését stb. Valamennyi idézett részletező definícióban 
azonban közös, hogy a kulturális beruházások (ezen belül pedig az oktatási beruházások) az infra
struktúra részei.

Talán legszimpatikusabb az a definíció, amelyet Ny. A. U t y en k o v  adott az infrastruktúrá
ról14. Ö e fogalmat eleve bárom részre osztja: 1. termelői, 2. szociális, 3. különleges (honvédelmi) 
infrastruktúráról szól. A termelői infrastruktúra, Ut y e n k o v  szerint „a műszaki létesítmények 
olyan komplexuma, amely biztosítja egy adott területen az ipari és mezőgazdasági vállalatok 
telepítéséhez és eredményes működéséhez szükséges anyagi-műszaki feltételeket”, viszont a 
szociális infrastruktúrán a létesítmények, vállalatok és intézmények olyan komplexumát érti,

10 Enyedi Gy örgy : Népgazdaságunk területi fejlődésének problémái. Valóság, 12 (Dec.) 1—13 
(1969)

11 Háy László: A népgazdaság infrastruktúrájának kérdéséhez. Társadalmi Szemle, 26: 43—• 
47 (1971)

12 Jochimsen, R.: Theorie der Infrastruktur. Verlag Mohr, Tübingen, 1966
13 Csernek Attila: Gazdaságpolitikai célok a nemzeti jövedelem felhasználásában. Közgazdasági 

Szemle, 13: 847-861 (1970)
14 Utyenkov, Ny. A.: Az infrastruktúra mint a területfejlesztés tényezője (Az „Infrastruktúra” 

c. kötetben, Bp. 1972.) 309—319. Idézetek: 309, ill. 310. old.
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,,amelyek egy körzet. . . társadalmi termelésben résztvevő népessége számára biztosítják a szük
séges, megfelelő élet- és kulturális körülményeket.” Utóbbihoz tartozna: a lakás, a vendéglátó- 
ipari és kereskedelmi vállalatok, a helyi közlekedés, a szanitáció, az egészségügyi intézmények, 
a különféle iskolatípusok és iskola előtti és utáni nevelési és közművelődési intézmények, a tudo
mányos kutatási szervezetek, a posta- és táviróellátás, a pénzintézetek, sportlétesítmények stb. 
kategóriája.

Az infratsrukturális fejlettség és ellátottság (s ezen belül az iskolai hálózat) kér
dése a makroökonúmiai (össznépgazdasági), mezoökonórniai (regionális) és mikro- 
ökonómiai (helyi, vállalati) tényezők között egyaránt jelentős szerepet játszik.13 * 15 
Az infrastrukturális beruházások 1 foglalkoztatottra jutó évi összege igen jelen
tős és ,, . . .  az infrastrukturális eszközlekötés területileg is differenciálódó hatása 
kimutatható befolyást gyakorol az egyes ágazatok és vállalatok fejlesztésének 
népgazdasági szintű hatékonyságára.”16 Ugyancsak Lázár idézi, hogy 1965-ben 
1 foglalkoztatottra a gépiparban 90 ezer Ft, a könnyűiparban 60 ezer Ft álló
eszköz-beszerzés jutott, míg az infrastrukturális eszközlekötések értéke 100 ezer 
Ft/1 foglalkoztatott volt, azaz felülmúlta a fenti két iparág adatait.

Többen vallják, hogy az infrastrukturális beruházások a régiók közötti egyen
lőtlenségek felszámolásának igen fontos eszközei, sőt E n y e d i  szerint: „Amiben 
a területi különbségek leginkább csökkentésére kerülhetnek, az a lakosság elemi 
egészségügyi, kulturális és kommunális (ivóvíz, villany, út) ellátása.”17

E társadalompolitikai célkitűzés megvalósulását Huszár István így jellemzi: 
„Az infstrukturális beruházások közül a körzeti és a szakorvosi hálózat fejlesz
tésekor, iskolák, óvodák létesítésekor érvényesült a törekvés, hogy a lakosság 
az ország minden területén nagyjából azonos feltételekkel rendelkezzék ezekben 
az ellátási ágazatokban.”18 A kommunális ellátásra fenti megállapítás Huszár 
szerint sem érvényes. Érdekes tudományos feldolgozási szempont lehetne, 
mennyire áll az iskolákról általában elmondott törvényszerűség a felsőoktatási 
beruházásokra is — természetesen a regionális szempontokat és az egyes felső
oktatási intézmények beruházási igényeit, szükségleteit is figyelembe véve az 
elemzésnél.

Ügy vélem, nem szorul különösebb bizonyításra, hogy egy a regionális (és 
ágazati) nézőpontokat egyaránt figyelembevevő (felsőoktatási) infrastrukturális 
beruházási rendszer mekkora szerepet játszhat az egyes régiók gazdasági, tár
sadalmi súlyának nivellálásában. E szempontrendszer felsőoktatási vetülete pedig 
a fent elmondottak szerint aligha hanyagolható el a továbbiakban.

Az infrastruktúra térbeli alakulása és a felsőoktatás fejlesztésének térbeli 
szempontjai közötti összefüggés feltárása mellett igen jelentős elméleti probléma 
a regionális munkaerőpolitika, valamint kvalifikált munkaerők régiók szerinti 
képzésének, továbbképzésének, szakmai-társadalmi beilleszkedésének és térbeli 
mobilitásának az együttes vizsgálata.

A földrajztudomány eddig is fogékony volt e probléma, igaz, szűkebb körű 
közelítésére. Jó példa erre a Magyar városok című gyűjteményes munka művelő
désügyi fejezete,19 vagy Lettrich Edit tanulmánya: Az urbanizálódás Magyar

13 Kőszegi László : A gazdaság térbeli tervezése az új mechanizmusban. Földrajzi Közlemények
15 (91): 25 -4 4  (1967)

16 Lázár i. m. 18. old.
11 Enyedi i. m. 10. old.
18 Huszár i. m. 5. old.
19 Magyar városok (Szerkesztette: Dallos Ferenc és Szabady Egon) Bp. 1966.
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országon. Ezen utóbbi rendkívül tanulságos adatokkal szolgál a főváros túlságo
san is domináns szerepéről a munkaerők koncentrációjánál a hazai ipari és az 
„egyéb” keresők Budapestre tömörítéséről. (1960-ban a népesség 18,1%-a élt 
a fővárosban, de a közszolgáltatásban dolgozók 31,7%-a !)20

Más vizsgálatok, m indenekelőtt Lukáts Jenő és Sípos Istvánné dolgozatai 
kim utatták: az értelm iségi graduált rétegek (LuKÁTSnál: az orvosok, SiPOSNÉnál: 
a tanárok) szakmai, ille tő leg  térbeli mobilitása országrészenként nagy különb
ségek et mutat.21

SlPOSNÉ adatai szerint a végzett bölcsész és természettudományi képzettségű 
tanárok szakmai mobilitása lényegesen kisebb a vizsgált vidéki egyetemek ható
körében, mint a fővárosban.

Nem lényegtelenek ezek a szempontok önmagukban sem, de a régiók arányos 
fejlesztésének koncepciójának vizsgálatánál még külön hangsúlyt kaphatnak. 
A munkaerőforrások felhasználásának és a foglalkoztatottak struktúra-változásá
nak regisztrálásában (és tervezésében) kiemelt kérdés lehet a fiatalok felsőfokú 
intézetekbe kerülésénél és a végzett diplomások munkábaállításánál megmutat
kozó rayonális különbségek beható elemzése. Ha a régiók szintjén túl e probléma
kört nemzetközileg — pl. az európai szocialista országok közötti viszonylatban 
is — megvizsgáljuk, mint ezt a KGST Közgazdasági Állandó Bizottsága egyik 
Budapesten tartott szimpozionján javasolták, újabb —immár territoriális jellegű 
komparatív adatokhoz jutunk, amelyek a hazai fejlődés értékelésében is fontos 
tanulsággal szolgálhatnak.22

II.

Az előbbiekben azt kívántam bizonyítani, hogy a felsőoktatás területi vizsgálata, 
mint újabb pedagógiai—földrajztudományi problémakör, a gazdaságfejlődés és 
a társadalompolitika több vonatkozásában is élő realitás. Azt is szerettem volna 
felvázolni, hogy — földrajzi oldalról a gazdaságföldrajznak és a népességföldrajz
nak mintegy határterületeként fogható fel e vizsgálódási szempont. A felvetés 
azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag a gazdaságföldrajzból és népességföld
rajzból indokolható az új témakör létjogosultsága, vagy hogy csak a felsőokta
tási pedagógiai tervezéstudomány, gazdaságtudományok és demográfia lehetné
nek a témában domináns e szempontrendszer kiegészítő segédtudományai. 
A felsőoktatásterületi vizsgálatában objektiválható tartalmi lehetőségek a fenti 
példákon messze túlmutatnak.

A gazdaságföldrajzi vonatkozásokról az első részben szóltam. Ezekkel való kapcsolata vitat
hatatlan. A továbbiakban a felsőoktatás területi vizsgálatának más földrajzi fejezetekkel való 
kapcsolatát jellemzem.

A településföldrajzzal (mindenekelőtt: a városföldrajzzal) kétféleképpen is összefügg: 1. leíró 
földrajzi viszonylatban ,(az adott város földrajzi elhelyezkedésében és struktúrájában milyen 
helyet foglalnak el a felsőoktatási intézmények; a város mely főrészéhez kapcsolódik vagy önálló 
életet él-e a városon belül — pl. az ún. „campus-egyetem”-ek esetében); 2. abban a vonatkozás
ban: mekkora a szerepe a város urbanizációs fejlődésében és karakterisztikumában. Segédtudo
mánya itt: a városszociológia és urbanisztika.

20 Lettrich Edit: Urbanizálódás Magyarországon. (Földrajzi Kiadványok 5.) Bp. 1965.
21 Lukáts Jenő: Az orvosok strukturális viszonyainak néhány kérdése. Népegészségügy, 52: 

4—21 (1971) — Sipos Istvánné: Fiatal középiskolai tanárok szakmai beilleszkedése (Kutatási 
Beszámoló) FPK, Budapest, 1972.

22 Tímár János: Foglalkoztatási politika a szocialista országokban. Gazdaság 2: 4. sz. 69—81 
(1968)
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Л népességföldrajz vonatkozásában mindenekelőtt a demográfiai folyamatok és a felsőoktatás 
expenziója közötti összefüggés valamennyi kapcsolata érdemelne figyelmet. A demográfia a 
kínálkozó segédtudományi partner.23

Térképészeti szempontból a gazdaságföldrajzi kartográfiai anyagon belül kell helyét keresnünk: 
mindenekelőtt felsőoktatási intézmények térbeli elhelyezkedésének, nagyságrendjének, vonzás
területének, jellegének és a területi gazdaságföldrajzi átvázolt anyagnak együttes kartográfiai 
feldolgozásában.

Történeti földrajzi aspektusból a politikai és gazdaságtörténeti földrajz önálló fejezeteként 
szerepelhet és a térbeli és időbeli fejlődés kulturális súlypontjainak meghatározásánál.

Helye lehet az egyre inkább strukturális felfogást tükröző szociálgeo gráf iái irányzaton belül is.

Maga a felsőoktatás területi vizsgálata azonban, sajátos kérdésfelvetése, mód
szere, indexei révén — elsősorban nem a meglevő földrajzi ágazatok részének 
tekintendő, hanem a felsőoktatás tudományos művelése egyik elemének. 
Létjogosultságát pedig — a módszertani apparátus és a tartalom különbségén 
kívül — az oktatástervezésben és gazdaságtudományokban betöltendő szerepe 
szabja meg.

III.

Sokszor hivatkoztam e dolgozat keretén belül a módszerre, amely a téma köze
lítésének útját és a probléma vizsgálhatóságának határait egyaránt meghatároz
hatja.

A módszertani apparátus sem a semmiből keletkezett. A legjobb vezető de
mográfusok és földrajzkutatók régen lerakták már alapjait.

A módszereknél mégis kiemelkedő szerepet kell szánni további mutatószámok 
kimunkálásának. Az oktatásföldrajzban kitűnően használható pl. minden muta
tószám, vagy abszolút szám, amely a Magyar városok c. kiadvány művelődés- 
ügyi fejezetében szerepel a 622—669. oldalon. Itt több mint 60 statisztikai meny- 
nyiségi és minőségi ismérv szerint kísérlik meg a szerzők az oktatásügyi helyzet 
felmérését az egyes városokban.

A felsőoktatásra érvényes adatgyűjtés szempontjai a következők voltak:
— a felsőoktatási intézmények száma
— a k a ro k  szám a
— a nappali tagozatokon beiratkozott egyetemi (főiskolai) hallgatók száma
— az esti tagozatokon beiratkozott egyetemi (főiskolai) hallgatók száma
— a levelező tag o zato k o n  b e ira tk o zo tt eg y etem i (főiskolai) ha llgatók  szám a
— a férfi- és nőhallgatók száma, aránya
— a diákotthonokban lakó egyetemi (főiskolai) hallgatók száma
— ugyanezek aránya a nappali tagozatos hallgatókhoz képest, százalékban kifejezve
— a menzákon étkezők száma
— ugyanezek aránya a nappali tagozatos hallgatókhoz képest, százalékban kifejezve
— az ösztöndíjban részesülő egyetemi (főiskolai) hallgatók száma
— ugyanezek aránya a nappali tagozatos hallgatókhoz képest, százalékban kifejezve
— a helyben lakó egyetemi (főiskolai) hallgatók száma
— a nem helyben lakó egyetemi (főiskolai) hallgatók száma.

Tímár János dolgozatában 24 — a foglalkoztatási politika összefüggésében — 
pl. többek között a következő mutatószámokat, ill. abszolút számokat veti fel:

— az 1000 munkásra és alkalmazottra jutó szakemberek száma
— a felsőfokú végzettségűek száma

23 Clarke, J. L.: Population Geography. Pergamon Press, Oxford, 1966.
24 Tímár i. m.
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— a műszaki végzettségűek (pl. okleveles mérnökök) aránya a nem mezőgazdasági ágakban, 
és szorosabban véve: az iparban foglalkoztatottak között

— az iparban foglalkoztatottak átlagos iskolázási ideje stb.

Az „Oktatási adatok gyűjteménye” című KSH kiadványban szereplő területi 
oktatási mutatószámokat megyei bontásban vizsgálja Józsa és Szabolcsi egyik 
dolgozata.25 Szabady Egon az átlagos bruttó iskolai élettartam változásait, az 
aktív keresők oktatási rátáját vizsgálja egyik munkájában, számos újszerű 
mutató segítségével.26

A példák további sorát említhetném még a továbbiakban, de a fenti minták is 
jelzik, hogy a vizsgálati területünkre vonatkozó mutatók többsége már régen léte
zik, csak a felsőoktatás területi vizsgálatának szervezett megindulásánál élni 
kell velük.

Ugyanakkor e példákból is kitűnik, hogy további mutatószámok kidolgozá
sára is szükségünk lesz, ha a felsőoktatásterületi vonatkozásának tartalmát sok
rétűen és a legfontosabb (gazdasági, történeti, városföldrajzi) összefüggéseknek 
megfelelően akarjuk művelni.

Különösen hiányzanak a denzitási mutatók, intenzitási viszonyszámok, regioná
lis és városföldrajzi értelemben egyaránt. Néhány lehetséges szám és index:

1. az egyetemek (főiskolák) száma régiónként
2. az egyetemek (főiskolák) karainak száma régiónként
3. az egyetemek (főiskolák) karainak, tagozatainak szakmai összetétele régión

ként
4. az egyetemi (főiskolai) tanszékek, intézetek, működő alapegységek (pl. 

kutatócsoportok) száma és ágazati összetétele régiónként
5. az egyetemi (főiskolai) hallgatók száma 1000 km2-re vetítve régiónként
6. a nappali tagozatú egyetemi (főiskolai) hallgatók száma 1000 km2-re vetítve 

régiónként
6. a nappali tagozatú egyetemi (főiskolai) hallgatók száma 1000 km2-re vetítve 

régiónként
7. az esti tagozatú egyetemi (főiskolai) hallgatók száma 1000 km2-re vetítve 

régiónként
8. a levelező tagozatú egyetemi (főiskolai) hallgatók száma 1000 km2-re vetítve 

régiónként
9. az egyetemi hallgatók száma 1000 km2-re vetítve régiónként

10. a főiskolai hallgatók száma 1000 km2-re vetítve régiónként
11. az 1—10. alatt jelzett mutatók olyan változtatása, amelynél a régió vagy 

az 1000 km2 helyett 100 000 lakos az irányítási alap, régiónként
12. Az összes egyetemi (főiskolai) hallgatók %-os aránya az adott városban, e 

város évközi népességéhez képest (bruttó diáksürüségi arányszám)
13. A városban lakó egyetemi (főiskolai) hallgatók %-os aránya egy adott város

ban, e város évközi népességéhez viszonyítva (nettó diáksürüségi arány szám)
14. Az 1 foglalkoztatottra jutó tisztított (csak felsőoktatási beruházásokra vonat

koztatott) infrastrukturális kiadások értéke egy adott évben, régiónként

25 Oktatási adatok gyűjteménye. Statisztikai Időszaki Közlemények, 199 kötet, KSH, Buda
pest, 1971. — Józsa Ödön, Szabolcsi Szabolcs: Oktatási rendszerünk területi különbségei és a 
továbbtanulási arányok alakulása. Magyar Pedagógia, 1972. 1. szám, 15—22. old.

26 Szabady Egon: A népesség oktatási szintje és a közoktatás fejlődése Magyarországon. De
mográfia, 9: 48—56 (1966)
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15. Ugyanezen arányszám, megyék és városok szerint
16. Az oktatás különböző fokozataiban (alap-, közép- és felsőfokú képzésben) 

részesülő diákok %-os megoszlása (az összes képzésben részesülőkhöz képest, 
régiónként)

17. Az adott városban, régióban honos egyetemi, főiskolai hallgatók aránya 100 
ezer lakosra vetítve régiónként, 10 ezerre városonként

18. Más régióban honos egyetemi, főiskolai hallgatók száma 10 ezer lakosra ve
títve városonként, ill. 1000 km2-re és 100 ezer lakosra vetítve régiónként

19. Az egyetemi diplomával rendelkezők száma 100 ezer lakosra vetítve régión
ként stb.

A denzitási (és a fentebb leírt strukturális) mutatók további kidolgozásának 
csak néhány lehetőségét vázoltam fel. Tehát ezek is jelzik, hogy e mutatók a 
különböző regionális, demográfiai, felsőoktatási ágazati, településföldrajzi, 
infrastrukturális és gazdasági adatokhoz viszonyítva az adott valóság feltárásá
nak más módját is jelenthetik és segítséget adhatnak egy-egy gazdasági régió 
kulturális profiljának konkrétabb megfogalmazásához.

Van a felsőoktatás területi vizsgálatának egy másik, a városföldrajzzal és 
városszociológiával szorosan összefüggő vetülete is, amelyet röviden úgy lehetne 
jellemezni, hogy az egyetem, főiskola, egyetemi városrész mekkora hányadát 
adja a város beépített területének; milyen a kapcsolata a városmaghoz (a cent
rumhoz); önálló (campusjellegű) települési egység-e; milyenek a közlekedési 
(megközelítési) viszonyai; mekkora az egyetemi (főiskolai) településkomplexum 
nappali, ill. éjszakai („alvó”) népessége; mekkora e kétféle laksűrűség aránya a 
város igazgatási vagy teljes beépített területének laksűrűségéhez képest. E kér
dések — úgy vélem — szintén nem érdektelenek és a témakör tartalmához tar
tozó újabb vizsgálati mutatókat igényelnek.

Magától értetődően e mutatók és a kialakított szempontrendszer nemzetközi 
összehasonlításra, vagy más országok felsőoktatásföldrajzi vizsgálatára még in
kább alkalmasak. A gazdasági régiók szerinti összehasonlítás mellett — különö
sen) a középnagy és a nagy kiterjedésű országoknál, ott, ahol lehetséges — a tag
államok szerinti (tehát lényegében: politikai földrajzi) és a gazdasági territoriá
lis vizsgálati szempont is felmerülhet (pl. Szovjetunió, az NSZK, India, Kanada, 
Ausztrália vagy az Amerikai Egyesült Államok esetében).

A felsőoktatásterületi vizsgálati mutatókat sokféle változóval kell összevetni 
ahhoz, hogy a tervezés számára értékelhető összefüggéseket találjunk a bonyo
lult gazdasági-társadalmi-demográfiai szerkezet (és trendek), valamint a felső- 
oktatás területi fejlődése között. Elkerülhetetlen éppen ezért e kérdések időbeli 
vizsgálata is.

A legfontosabb változók, amelyekkel a felsőoktatásföldrajzi nyers és tisztított 
adatokat össze kell vetnünk: a demográfia vezető szempontjaira, a demográfiai 
struktúrára, a társadalmi mobilitásra, a gazdasági aktivitás nagyságára és ter
jedelmére, valamint struktúrájára, a termelési lehetőségekre, az iskolai végzett
ségre, a lakásviszonyokra, az egészségügyi ellátásra, a kulturális szolgáltatásokra 
és a kommunális létesítményekkel való ellátottságára vonatkoznak.

Ezen adatok között kevés a teljesen normális eloszlású — ezért matematikai 
statisztikai apparátusra; mindenekelőtt transzformációkra van szükség. A mátrix
transzformációk használata, a regressziós modellek felállítása, a korreláció számítás 
— elmélyültebb analízis esetén — szinte kötelező, de igen költséges és munka- 
igényes eljárás. (Bár a komputertechnika korában korántsem megoldhatatlan.)
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A módszertani közelítésre kiváló analógia P. CoMPTONnak a nagy városok bel
földi vándorlási jellemzőinek elemzésére tett kísérlete27 vagy a (regionális oktatás- 
tervezés esetén) szimulációs modellek alkalmazása.œ

E dolgozatnak nem lehet feladata a matematikai statisztikai apparátus terü
letéről vett módszertani példák bizonyítása. A bevezetendőnek vélt néhány új 
mutató szükségességének (és használhatóságának) bizonyítására két számítási 
példát azonban közlök a függelékben.

A dolgozatban foglalt szempontok főleg a felsőoktatáskutatókat foglalkoztat
ják. Különösen kiemelt problémának tartják, hogy több fontos felsőoktatási 
intézménynek nincs megfelelő vagy csak csonka a gazdaságföldrajzi háttere, és 
az oktatási és kutatási kapacitás földrajzi megoszlása egyenlőtlen, egy gazdaság- 
földrajzi egységen belül nem koordinált, erősen széttagolt.

Mint Zibolen Endre írja: „Ezek a negatív körülmények is megokolják, 
liogy alaposan foglalkozzunk felsőoktatásrendszerünk struktúrájának kérdésé
vel, gonddal kutassuk az intézményközi területi és szakági együttműködés foko
zásának kérdéseit.”29

A felsőoktatásterületi vonatkozásai mint problémakör a képzéskutatási és 
oktatáspolitikai döntések egyik fontos előkészítő láncszeme lehet, ha probléma- 
felvetését nem a tudományos öncélúság, hanem az adott társadalom valósága 
határozza meg.

FÜGGELÉK

1. tábla

Magyarország egyetemi, főiskolai hallgatóinak száma gazdasági régiónként az 1970/71-es tanévben, 
valamint e régiók néhány jellemző adata 1970-ben

Régió Terület
(km*-ben)

Lakosság 
(1000 főben)

1 km*-re 
jutó

laksűrűség

Egyetemi,
főiskolai
hallgatók

száma
(1000-ben)

100 ezer 
lakosra 

ju tó
egyetem i,
főiskolai
hallgató

í . Központi iparvidék (Budapesttel) 11,293 3,199 283,2 44,9 1403
2. Északi iparvidék (Miskolccal) 13,430 1,370 102,0 5,3 386
3. Észak-Dunántúl (Győrrel) 18,073 1,664 92,0 5,2 312

4. Tiszavidéki körzet (Debrecennel) 17,718 1,572 88,7 8,5 540
5. Dél-Alföld (Szegeddel) 18,294 1,461 79,8 10,9 746
6. Dél-Dunántúl (Péccsel) 14,226 1,048 73,6 5,9 562

27 Compton, P.: A nagyvárosok belföldi vándorlási jellemzőinek többváltozós elemzése. 
Demográfia, 12: 273—306 (1969)

28 Hyrenius, H.: New Technique for Studying Demographic-Economic-Social Interrelations. 
Göteborg, 1965.

29 Zibolen Endre: Egyetemeink és főiskoláink területi megoszlása. Népszabadság, 1972. február 
23-i szám.
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2. tábla
l > magyar város jelenlevő lakosságára, valamint egyetemi, főiskolai lakosságára vonatkozó adatok *

Város Lélekszáma 
(1000 főben)

Egyetem i, 
főiskolai 

hallgatók szám a 
(1000 főben)

A bruttó 
diáksűrűségi 
arányszám 

(%-ban)

Diáksűrűségi
rangsor

Budapest 1940,2 41,1 2,1 и .
Miskolc 173,0 2,6 1.5 12.
Debrecen 155,1 5,6 3,6 5.
Szeged 118,5 7,2 6,1 2.
Pécs 145,3 5,4 3.7 4.
Dunaújváros 44,2 1,1 2,5 8.
Eger 45,2 1,6 3,5 6.
Gödöllő 21,0 2.1 10,0 1.
Győr 87,1 0,3 0,3 14.
Keszthely 16,7 0.8 4.8 3.
Kecskemét 77,5 1,7 2,2 10.
Nyíregyháza 70,6 2,4 3,4 7.
Sopron 45,0 0.5 1.1 13.
Székesfehérvár 74,5 0,2 0,3 15.
Veszprém 35,2 0,8 2,3 9.

* A számítás alapjául szolgáló források mindkét táblánál: Oktatási adatok gyűjteménye. Sta 
tisztikai időszaki közlemények. 199. kötet KSH. Budapest, 1971.

Megjegyzések az 1. és 2. tábla eredményeihez

Az 1. táblából kitűnik a hazai arányok egyik (történetileg lényeges) sajátossága: a gazdaságilag 
fejlett régiók (kivéve természetesen a Központi Iparvidéket Budapesttel) felsőoktatási szempont
ból gyengébben fejlettek, mint a gazdaságilag kevésbé fejlett körzetek. Utóbbiak felsőoktatási 
„mérlegét” nagyon javítja, hogy központjaikban (Debrecen, Szeged, Pécs) kiemelkedő nagyság- 
rendű egyetemek és főiskolák működnek.

Itt jegyezném meg, hogy régiószámításom néhány ponton eltér a Magyarország természeti és 
gazdaságföldrajza c. könyvben jelzett régióhatároktól, mert nem volt módom e határok alapján 
feltételezett régiók 1970. évi népességét pontosan megállapítani.

Az eltérések főleg a központi iparvidékre vonatkoznak. Alábbiakban táblázatosán közlöm 
ezen eltérések lényegét:
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Régió neve
Az idézett m űben 
szereplő területek

Saját szám ításom ban 
szereplő te rü le tek

Központi Iparvidék Pest megye, Fejér megyének 
kb. fele, Budapest, Komárom 
megyének kb. 1/4-e, Nógrád 
megye kb. 1/4-e

Budapest, Pest megye, Fejér 
megye

Északi Iparvidék Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Miskolc, Heves, Nógrád me
gye 3/4-e

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Miskolc, Heves, Nógrád megy о

Észak-Dunántúl Győr-Sopron megye, Veszprém 
megye, Győr, Vas megye,
Zala megye, Komárom megye 
3/4-e, Fejér megye csaknem 
fele

Győr-Sopron megye, Veszprém 
megye, Győr, Zala megye, 
Komárom megye

Tiszavidéki körzet. Hajdú megye, Szolnok megye, 
Szabolcs-Szatmár megye, 
Debrecen

Hajdú megye, Szolnok megye, 
Szabolcs-Szatmár megye, Deb
recen

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye, Békés 
megye, Csongrád megye, 
Szeged

Somogy megye, Tolna megye, 
Baranya megye, Pécs, Fejér 
megyéből egy kis rész

Bács-Kiskun megye, Békés me
gye, Csongrád megye, Szeged

Dél-Dunántúl Somogy megye, Tolna megye,, 
Baranya megye, Pécs.

Megítélésem szerint ezen eltérések a vázolt felsőoktatás-nagyságrendi adatok szempontjából 
(és a számított adatok nézőpontjából) nem befolyásolják lényegesen az eredményeket.

A 2. tábla tanulsága: a bruttó diáksűrűségi arányszám szempontjából akadnak oly városok, 
ahol az egyetemi, főiskolai hallgatóság nappali népessége a város lakosságának 5%-át is meg
közelíti, vagy meghaladja. (Szeged, Gödöllő, Keszthely.) E városokra a diákság jelenléte erősen 
rányomja bélyegét. („Diákvárosok.”) Ismeretes, hogy a középkor egyik vezető egyetemi városá
ban, Bolognában a diáklakosság a város összlakosságának kb. 1/3-át is kitette egyes időszakokban.

Ugyanakkor hazánkban nagy ipari központok (Győr, Székesfehérvár) felsőoktatási szempont
ból gyengén fejlettek. (0,32°/0 körül van a diáksflrűségük.) Ez egyben az ipari és kulturális cent
rumok egyfajta disszociációját is mutatja.
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f r a n t iSe k  KARSAI

LUCAS FABINUS POPRA DI ENS IS

Egy X V I .  századi eperjesi iskolarektor társadalm i-pedagógiai nézetei

A nyomtatott tankönyvek már Mohács előtt megjelentek Magyarországom 
mint ezt a budai könyvkiadók által a 16. század első (évtizedeiben forgalomba 
hozott latin nyelvű iskoláskönyvek nagy száma bizonyítja.1

Felső-M agyarországon a legrégibb iskolai tankönyvek közé tartozott az a 
latin  nyelvtankönyv, m elynek címlapján az 1573-i évszám, és Eperjes város neve 
olvasható a megjelenés évéül és helyéül. A kötet mindenekelőtt tartalm ával vonja 
magára figyelm ünket, de ugyanakkor m egism erhetjük általa Lucas FABiNTJSnak, 
a tankönyv összeállítójának, a 16. századi Felső-Magyarország egyik legjelentő

sebb iskolája rektorának társadalmi-pedagógiai nézeteit.
Lucas Fabinus Poprádról származott, valószínűleg 1538 körül született.1 2 

Említett tankönyvét Eperjes város főbírójának és szenátorainak ajánlotta, s a 
terjedelmes ajánlásban — amely ott olvasható a könyv élén 42 oldalon — említi, 
hogy hazai tanulmányait Késmárkon végezte, s tanítói között volt Leonard 
S töckel is.

Idézi a nagyhírű bártfai iskolarektornak „Magyarország jelenlegi és jövőbeli megpróbáltatá
sairól szóló siralmait, ezeknek a szenvedéseknek nagyságát senki sem sirathatja eléggé”. E gon
dolatokat S t ö c k e l  több ízben hangoztatta nyilvános előadásaiban, mindenekelőtt a törökök 
magyarországi betörésére és pusztításaira célozva.3 F a b i n u s  akkor lehetett az. ő tanítványa, 
amikor S t ö c k e l  1555-ben elhagyta Bártlát és Késmárkra költözött.4 F a b in u s  adata bizonyítja, 
hogy S t ö c k e l  Késmárkon nyilvánosan tanított, ezt eddig még nem igazoltuk hitelesen.

Lucas Fabinus 1555. május 31-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre testvéré
vel, Clemensszel együtt, tanulmányai alatt Paulus EBERnél, aj korábbi witten
bergi lelkipásztornál nyert szállást és ellátást.5

1 Ld. Mészáros István: Iskolaügy a középkori Pest-Budán. Magyar Pedagógia, 1969. 3. sz' 
318—321.

2 J. S. Klein : Gesammelte Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften Evangelischer 
Lutherischer Lehrer des Königreichs Ungarn nach Alphabetischer Ordnung. Viertes Hundert. 
1779. A kézirat az eperjesi Régi Kollégium könyvtárában, jelzete: C 381. — Klein itt a 37. oldalon 
ír arról a Sámuel Fabinusról, akinek apja Poprádon mészáros volt, és akit elküldték Maximilian 
Fabinus rektorhelyetteshez tanulni Eperjesre, ahol hét évet töltött el. Maximilian, Lucas Fabinus 
fia akkor vette gondjaiba a poprádi Fabinus család leszármazottját és gondoskodott iskolázásá
ról. Klein azonban Lucas Fabinusról semmit sem közöl.

3 Lucas Fabinus: Exempla declinationum et coniugationum. Eperies, 1573. 16. old. Az oldalak 
az eredeti kötetben számozatlanok.

4 Késmárkról három levelet írt a bártfai városi tanácsnak: 1555. szept. 20-án, 1555. dec. 9-én 
és 1556. jan. 5-én. Ld. J. Lipták: Geschichte des evangelischen Lyzeums А. В. in Késmárk. 
Késmárk, 1933. 16. old.

5 Fabinus i. in. 26. old.
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E b e r  — a k i  1552-ben a z  e g y e t e m  r e k t o r a  v o l t6 —  F A B iN u s n a k  a  k ö v e tk e z ő  a j á n ló l e v e l e t  a d t a ,  
a m i k o r  a z  t a n u lm á n y a i  v é g e z t é v e l  e l t á v o z o t t  W i t t e n b e r g b ő l :

„Paulus E b e r u s , a wittenbergi egyházi gyülekezet lelkipásztora békét és Isten kegyelmét 
kéri olvasóira. Nincs kedvesebb dolog az erénynél, mert ez már önmagában véve is ösztönzőleg 
hat az emberekre: a jó emberek az erényt nem szűnnek nap mint nap dicsérni. A kiválóak erénye 
mégsem ismerhető fel mindjárt az első találkozásnál, mivel az erény színlelése sokakat meg
téveszthet. Ezért tehát bizonyítvánnyal kell ellátni az erényes embereket, amikor ezek ismeret
lenül mennek más, jólétben élő emberekhez. Bizonyítom tehát, hogy ez a két becsületes ifjú, 
a  tiszteletreméltó osztrák nemesi családból származó Georg S c h i e f e r  és tanítója, Lucas F a b i n u s  
P a n n o n i u s , a nemes gondolkodású tudós és a legszebb erényekben kiváló férfiú ezen az akadé
mián tanult, két esztendőn keresztül dicséretre méltó szorgalommal és erőfeszítéssel dolgozott, 
majd hazahívták őket. Illő tehát bizonyítvánnyal elbocsátanom őket, mivel egész idő alatt 
nálam nyertek szállást és ellátást. Ezzel a levéllel ajánlom a tiszteletes uraknak e két ifjú be
fogadását. Ök nálunk szerényen éltek, távozásukra komoly és becsületes okuk volt, tehát minden
képpen méltóak arra, hogy jó emberek illő figyelmet fordítsanak reájuk. Nem akarom, hogy 
bármiféle nehézségeik támadjanak, hiszen a mi korunkban annyi az ilyen nehézség, melyek 
arra kényszerítik őket, hogy másokhoz forduljanak segítségért és tanácsért. Ezért szeretném, ha 
szívélyesen fogadnák őket és nemes gondolkodásukra, képzettségükre, állhatatosságukra tekin
tettel meg is adnák nekik ezt a segítséget. A maguk részéről igyekeznek majd mindennemű szol
gálattal kimutatni hálájukat. Az isteni parancs szabja meg ugyanis számunkra, hogy sokhelyütt 
jót cselekedjünk az ismeretlenekkel és idegenekkel, amivel Istentől érdemeljük ki a jutalmat, 
A magam részéről is hálás köszönetét mondok mindazért, amit bőkezűen nyújtanak majd nekik, 
amikor mindenféle szolgálattal mint idegeneket segítik őket. Kelt Wittenbergben, 1566. július- 
27-én.”7

Fabintjs beiratkozása s Wittenbergből való távozása között összesen 11 év 
és 57 nap telt el.8 Wittenbergben tehát aránylag hosszú időt töltött, amely túl
lépte az egyetemi tanulmányok szokásos időtartamát, ezalatt nyilván más tevé
kenységet is folytatott egyetemi tanulmányain kívül. E b e b . elbocsátó leveléből 
tudjuk, hogy Georg Schiefer fiatal osztrák nemes tanítója volt. Valószínűleg 
másokat is taníthatott s ezért töltött több mint 11 évet ebben az egyetemi város
ban. Azzal a ténnyel, hogy egy osztrák nemes ifjút tanított és vele együtt távo
zott Wittenbergből, kapcsolatba hozható Fabinus grazi tartózkodása : ebben az 
osztrák városban Fabinus bizonyos ideig az iskola rektora volt.9

Fabinus kötetének említett ajánlásából azonban — amely még 1570-ben író
dott — arról is értesülünk, hogy Fabinus Rómába is ellátogatott,10 ahol ,,a bölcse
lők nyilvános vitáin” vett részt. Rektorunk római útjának időpontja 1567-re 
tehető, az említett helyen Fabinus ezt is írja: „Mivelhogy három évvel ezelőtt 
Rómában voltam . . . ” (,,Sicut ante triennium Romáé cum essem . . . ”). Itáliai 
utazásának befejeztével azután véglegesen visszatért hazájába és Késmárkon a 
városi iskola vezetője lett.11 *

*1. L. Bartholomaeides : Memoriae Ungarorum, qui in alma condam universitate Vitebergensi 
a tribus proxime concludensis seculis studia in ludis patriis coepta confirmarunt. Pest, 1817. 
25. old.

7 Ch. Genersich: Merkwürdigkeiten der königlichen freystadt Késmárk in Oberungarn, am 
Fusse der Carpaten. Lőcse, 1804. II. 146—147. old. — Genersich szószerint közli a levél latin 
szövegét.

8 Bartholomaeides idézett művében (a 29—30. oldalon) hírt ad arról, hogy 1555. június 24-én 
Wittenbergben megalapították a magyar diákok társaságát, a beiratkozottak között azonban 
nem szerepelt Fabinus. Bartholomaeides szerint'bár a „pannóniai polgárok” számára szervezték 
a társaságot, de „feltételezhetően nem vették be azokat, akiknek nyelve magyar volt ugyan, 
de a szláv vagy a német nemzetiségekből kerültek ki”. Fabinus anyanyelve minden valószínűség: 
szerint német volt.

9 Bartholomaeides i. m. 29.
10 Fabinus i. m. 38.
11 Genersich i. m. 147.
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Л késmárki iskola rektorainak névjegyzéke szerint David P r a e t o k  után ő töltötte be a helyi 
iskola rektori tisztét 1570—1571-ben.12 Bár ez az adat G E N E R S iC H nél ütközik Mathias T h o r a - 
c o n y m  rektorságával, J. L ip t á k  azonban i g a z o l ta  Fabinus késmárki rektorságát.13

Lucas F a b in u s  ekkor már nős, itt született fia, Maximilian, aki 1594—1598 között Joannes 
B o c A T iu sn ak , az eperjesi városi iskola akkori nagy műveltségű rektorának munkatársa lett.11 
B o c a t iu s , e szerb származású, de Felső-Magyarországon tevékenykedő neves közéleti férfiú 
Becsből elnyerte a „poéta laureatus caesareus” (koszorúzott császári költő) címet, számos kötete 
közül a „Hungaridos poematum libri V.” (Magyar költemények öt könyvben) című, magyar- 
országi vonatkozású költeményeket tartalmazó versgyűjteménye 1599-ben jelent meg Bártfán.

Fabinus azonban nem maradt sokáig Késmárkon, mert már 1570-ben elfogadta 
Eperjes város szenátusának meghívását az eperjesi iskola rektori székébe. Új állá
sát 1571-ben foglalta el.

Bocatius em lített kötetében (a 190. oldalon) m egem líti, hogy FABiNUSnak 
kiváló elődei voltak Eperjesen. Köztük volt például Georgius Wernherus, a „D e  
admirandis aquis Hungáriáé Hypom nem ation” (a magyarországi gyógyvizekről) 
című könyv szerzője, a sárosi vár későbbi kapitánya, majd a bécsi császári udvar  
magas funkcionáriusa; eperjesi iskolarektor volt a tordai Sigismund Geleus orvos
doktor, aki Baselben és Paduában végezte tanulm ányait, Eperjesen 1551-ben  
tan ított, több tudom ányos munka szerzője vo lt, s az ő rektorsága alatt em lítik  
elsőízben az eperjesi iskolát gim názium ként.15

Bocatius közeli kapcsolatban állt a Fabinus családdal, hiszen nemcsak az 
apát, Lucast énekelte meg az említett gyűjteményben közzétett költeményei
ben, hanem valamennyi gyermekét: Maximiliant, Dánielt, és leányát Euphemiát 
is.1®

Kiemeli Bocatius — Lucas FABiNUSról írt híres versében — ennek nem es 
gondolkodását, szellemes ötletességét és m egfontoltságát, amivel m int a városi 
szenátus tagja részt ve tt a város ügyeinek intézésében. Látható tehát, hogy Fabi- 
NUS eperjesi működése tú llépte az iskolai és nevelői munkásság kereteit, ő az 
eperjesi iskola egyik első rektora, aki aktívan belekapcsolódott a város társa
dalmi életébe is.

Sőt mindezek mellett nagyszabású kereskedőtevékenységet is folytatott. Nevét 
először 1573. május 15-én olvashatjuk az Eperjesre behozott áruk után kivetett 
harmincad-adók jegyzékében, majd azután évről évre ott szerepel a jegyzékben. 
Mindig magas adóösszegeket fizetett, ami az általa behozott és Eperjesen forgal
mazott áruk nagy mennyiségéről tanúskodik. Fabinus áru-adóiról az utolsó be
jegyzés 1586. július 1-ről szól, 1587. január 11-én már felesége mint özvegy szere
pel adófizetőként („Lucáé Fabini relicta Domina Margaretha”), amiből arra 
következtethetünk, hogy Lucas Fabinus 1586 második felében halt meg. A ke
reskedést halála után felesége folytatta, aki 1591-ben halálozott el.17

*
12 Uo.
13 Lipták i. m. 209.
14 Genersich i. m . 149.
15 Ld. Szárnyéi József: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1894. III. 1096—1097.; Genersich 

i. ni. 148. — Ez utóbbi a magyar szakirodalomban Gyalui Torda Z.sigmond néven szerepel.
lc Ioannes Bocatius: Ilungaridos poematum libri V. Bártfa, 1559. 190—191, 304, 306, 324, 

400, 466—467. old.; Genersich i. m. 148—149.; Rezik—Matheides: Gymnasiologia. Sectio II. 
Caput XX. De schola Eperiensi (VI. Ruzióka fordításában), a 341. oldalon olvasható, hogy Lucas 
Fabinus fivére, Clemens, aki Lucasszal együtt iratkozott a wittenbergi e g y e te m r e ,  1564-ben lett 
a S e lm e c b á n y á i  iskola rektora.

17 Eperjes város harmincad-adókönyveinek Fabinusra vonatkozó tételei a következő számok 
alatt találhatók Eperjes város levéltárában: 1573—1574. 5642. sz.; 1575. 5848. sz.; 1576. 5899. 
sz.; 1577. 6073. sz.; 1578. 6159. sz.; 1586. 6558. sz. Feleségéről: 1587. 6602.
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Lucas Fabinus  rektorságának értékes dokumentuma latin nyelvtankönyve, 
amelyet „az eperjesi iskola használatára” állított össze. Teljes címe: „EX EM PLA  
D ECLIN AT ION UM ET CON IUGAT ION UM, QUAE S VNT A N IM A  DONÁTI 
Vtilissimis Regulis illustrata : CARM IN  A DI F FERENTI ALI A. ITE M , BRE
VES E T  PVERILES praeceptiones de Orthographia, édita in vsum Scholae Eperi- 

ensis, a LVCA FABINO POPRADIENSI. EPERIES, Anno M. D. L X X I I I . ” 
(Névszó- és igeragozási példák Donatus szellemében, hasznos szabályokkal illuszt
rálva; különféle versek, valamint rövid, gyermeki szabályok a helyesírásról. 
Kiadta az eperjesi iskola használatára Lucas Fabinus Popradiensis. Eperjes, 
1573.)

Eperjesi rektorunk tankönyvéről az első terjedelmesebb ismertetést H orvát 
István tette közzé 1819-ben,18 pontos bibliográfiai leírást adva a 190 oldalas 
könyvről.

Horvát is említi azt a FabinusIioz írt epigrammát, amelyet a címlap hátlapjára nyomtattak, 
címe: „In libellum grammaticum D. L. Fabini, praeceptoris S. observandis epigramma” (L. 
Fabinus, a nagytiszteletű tanítómester úr nyelvtankönyvecskéjébe), alatta aláírásként az M. C. 
rövidítés szerepel. Morvát megfejtése szerint ez a monogramm Matthias Charitanusí jelenti, 
aki 1571-ben iratkozott a wittenbergi egyetemen, és ugyanebből az évből keltezte, ugyancsak 
Wittenbergben, az epigrammát is.19

A kötet első 42 lapját foglalja el — mint említettük — annak az ajánlásnak a 
szövege, mellyel Fa b in u s  könyvét Eperjes főbírójának és szenátorainak ajánlja, 
s amelyet keltezése szerint szerzője 157Ö. december 27-én fejezett be, még Kés
márkon.

A könyv címlapján a kiadás helyéül „Eperies” szerepel. H orvát szerint a 
könyv ezért helyi, eperjesi nyomda terméke, Szabó Károly is eperjesi nyomtat
ványként írta le a művet. Ezekből az évtizedekből azonban semmiféle eperjesi 
nyomdáról nem tudunk, tehát itt helyben nem nyomtathatták. A közelmúltban 
állapították meg a nyomdászattörténet szakemberei, hogy F a b in u s  könyvét 
Neissében, ebben a sziléziai városban Johann Cr eu tzig er  neissei nyomdász 
készítette, aki Eperjesről származott oda, de szülővárosával továbbra is fenn
tarto tta  a kapcsolatokat.20

A könyv nyomtatási éve (1573) és a Charitanus-féle epigramma keltezése (1571) 
közötti eltérés alapján H orvát  úgy vélte, hogy a könyv 1573-i példánya nem az 
vlső kiadás, hanem már második, esetleg további kiadás. E véleményt átvetette 
H ö r k  József21 és Szabó Károly22 is.

A 42 oldalas ajánlólevélből, ahonnan a Lucas FABiNUSra vonatkozó életrajzi 
adatok egy részét merítettük, megismerjük F a b in u s  társadalmi, pedagógiai és 
didaktikai nézeteit, tanulmányunk további részében ezt tárjuk az olvasó elé. 
Munkánkhoz Fa bin u s  könyvének a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár
ban található példányát használtuk, jelzete: RMK II. 131.

18 Horvát István: Eperjesi, Abrugybányai és Varasdi könyvnyomtató műhelyekről a XVI. 
században. Tudományos Gyűjtemény. V. kötet. Pest, 1819. 76—85. old.

19 В artholomaeides i. m. 55. old.
20 Horvát i. m. 79. old. — Borsa Gedeon: Három tévesen feltételezett XVI. századi hazai 

nyomda. Magyar Könyvszemle, 1965. 347. old.; Régi magyarországi nyomtatványok. Bp. 1971. 
App. 3.

21 Hörk József: Az eperjesi ev. kér. Collegium története. Kassa, 1896. 38. old.
22 Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. II. Bp. 1885. 34. old. 131. sz. — Horvát nyomán 

Szabó is Mathias Charitanusnak értelmezi az M. C. monogrammot.
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Fabiniis nézetei kora társadalmáról

Az eperjesi iskolareklor kora társadalmát négy rétegre, mégpedig gazdasági, 
iskolai, egyházi és politikai „hierarchiádra osztja, azt vallva, hogy e rétegek — fel
adataik sajátosságai miatt — különböznek ugyan egymástól, mégis kölcsönösen 
szoros szálak fűzik őket össze, egymásra utaltak és a társadalmi életben egymás 
nélkül nem létezhetnek. A társadalom struktúrájáról alkotott középkori elkép
zelésekkel ellentétben F a b in u s  a társadalom összetételét új szemszögből nézi, 
ez leginkább azokra a tapasztalatokra vezethető vissza, amelyeket külföldi 
országokban szerzett, ott győződhetett meg arról, hogy milyen elsőrendű fontos
ságú a gazdasági fejlődés a társadalom — és benne az egyén — jólétére. Az eper
jesi iskolarektorság mellett folytatott intenzív kereskedő-tevékenysége is jelzi, 
hogy milyen nagy fontosságot tulajdonított a gazdasági bázisnak a városi élet és 
saját egyéni élete szempontjából egyaránt.

F a b in u s  azonban mégis az iskolai „hierarchiát” tartja a négy közül a legfontosabb
nak, mivel ez teremt kapcsolatot a többi három „hierarchia” között, amikor 
oktatásban-nevelésben részesíti az egyes „hierarchiák” majdani tagjait. Mert 
honnan származnak a becsületes gazdálkodók? Honnan kerülnek ki a  megfon
tolt polgárok? Honnan a közügyek derék intézői? A kérdésre nyomban megadja 
a  választ F a b in u s : ezek nem nőnek a mezőn, nem az iparosok műhelyeiből kerül
nek ki, nem keletkeznek önmaguktól mint a mesebeli óriások, nem faragják 
kövekből, nem is metszhetik ki fából: az iskolákban alakítják-formálják ki őket, 
mégpedig fáradságos munka árán.

Az iskolai nevelés mellett azonban fontosnak tartja rektorunk a gyermekek 
családi nevelését is, az apákat téve felelőssé azért, hogy a gyermekeket jó erköl
csökre, fegyelemre és istenfélelemre neveljék. Véleménye szerint a család az a leg
kisebb társadalmi egység, amely nevelést képes adni.

F a b in u s  ezu tán  részletesen ism erte ti a k özügyeket irány ító  „p o litik a i h ie r
a rc h ia ”  fe lad a ta it is, összekapcsolva ezeket am a kötelezettségekkel, m elyek  célja 
az egyházi és a po litikai ügyek  összehangolása. A k ö zh iva ta l egyik legfőbb fel
a d a ta  ugyanis az, hogy v éd e lm et n y ú jtson  az igazság ta lan  erőszakoskodások 
ellen, m egoltalm azza a gazdasági-kereskedelm i é le te t, az iskolát és az eg y h áza t.

Elkeseredetten emlegeti az eperjesi iskolarektor azokat a földesurakat, akik 
nem gondolnak a kultúra központjaira és inkább csak saját vagyonuk gyarapítá
sával törődnek. Ez is oka annak, hogy ilyen szerencsétlen helyzetben van Magyar- 
ország, ahol az urak közül oly sokan nem törődnek a műveltség felvirágoztatásá
val.

Ezért kell a városi magisztrátusoknak nagyobb gondot fordítaniuk a fiatalok 
tudományos tanulmányaira. Ajánlatos mindig figyelemmel kísérni, hogy mi 
történik más városokban, de példát nem szabad akárhonnan venni. Tanácsos 
figyelmen kívül hagyni azokat a városokat, ahol — mint ezt Pla tó n  mondja 
— a befektetések meghaladják a nyereséget, a rosszak túlsúlyban vannak a jók
kal szemben, ahol az urak dorbézolnak. Nem szolgálhatnak példaképül az olyan 
városok, ahol rosszul gazdálkodnak, ahol rossz erkölcsök uralkodnak és lelki- 
ismeretlenek a kiváltságosak.

Eperjes azonban — F a b in u s  szerint — szerencsés helyzetű, mert kiváló férfiak 
álltak a szenátus élén, mint például Johannes SÖLDNER és Stephanus ZiBNER, 
akik komoly megfontoltsággal igazgatták a várost. Fa bin u s  nagyra értékelte 
Eperjes városi közrendjét, legnagyobb ékességének azonban a virágzó és rendben 
tartott iskolát tekintette, őszinte örömmel regisztrálva a város rendkívül bőkezű

6  Magyar Pedagógia 337



gondoskodását az iskoláról, amely főként abban nyilvánul meg, hogy rektorait 
rendszeresen a wittenbergi egyetemről hívja meg.

Ö, mint a városi polgárok gyermekeinek oktatója ezért ajánlja könyvét a város 
főbírójának és szenátorainak.23 Azt akarja, hogy a könyv az ifjúság számára 
segítség legyen az ismeretek megszerzésére irányuló nemes törekvésben. Mindezt 
nem a dicsőségért és nyerészkedés okából tette — hangoztatja —, kéri az illeté
keseket, hogy fogadják őt szeretettel és barátsággal, hogy olyan műveket alkot
hasson, melyek megőrzik emlékét a későbbi századokra.

A pedagógus hivatása

F a b in t j s  véleménye szerint a pedagógusok kötelessége, hogy gondoskodjanak 
az ifjúság neveléséről, s ez igen áldozatos, önfeláldozó munka. A gyermekeknek 
szükségük van arra, hogy a társadalom a legnagyobb mértékben megbecsülje 
őket és gondjukat viselje, ezért kell segítségükre lenni az oktatással-neveléssel. 
Ebből ered az az erkölcsi parancs a tanítók számára, hogy minden tudásukat 
ennek a munkának szenteljék és így szolgálják hasznosan az ifjúság előbbre- 
haladását.

Szerzőnk azonban hangoztatja, hogy ez a feladat csak akkor teljesíthető meg
felelően, ha az iskolákban jók a tanítók. Nem elég, ha csak tanítanak, mert nevel
niük is kell, ezért a tanító egyúttal jó nevelő is legyen. Az ilyen tanító-nevelő, 
azaz pedagógus — folytatja F abinus  — az ifjúság elé csak olyan, megfelelően 
kiválasztott műveket, tananyagokat ad, amelyek jó példát és hasznos ismerete
ket nyújtanak számukra. A nevelés-oktatás e magasrendű feladatai magasztossá 
teszik a pedagógus hivatását, amely közvetlenül szolgálja azokat a legmagasabb 
célokat, amelyek elérésére az ember teremtetett. Éppen ezért nincs még egy olyan 
hivatás, amely a pedagóguséhoz lenne hasonlítható.

Bizonyos, hogy ez a hivatás nagyon nehéz — hangsúlyozza. A tanító azonban nem rostád 
össze a kötelezettségek terhe alatt, ha arra gondol, hogy erényeit és szellemi adottságait az 
ifjúság lelki épülésére kell felhasználnia, hiszen ezért választotta a nevelői hivatás rögös-fárad
ságos útját. F a b in u s  maga is szentül ígéri, hogy „mindhalálig” megmarad — minden nehézség 
ellenére — a pedagóguspályán. (A magasztos elvek és a keserű valóság között azonban — úgy 
látszik — akkor sem sikerült mindig harmóniát teremteni: tudjuk, hogy 1584-ben F a b in t js  ott
hagyta az iskolarektorságot, hogy csakis a kereskedésnek élhessen.. .)

A városi tanácshoz intézett ajánlásban F abintjs igyekszik elismerést és meg
becsülést szerezni a tanítónak fáradságos munkájáért. Mint a továbbiakban saját 
szavaiból is kiolvasható, az emberek a tanító munkáját akkoriban nem sokra 
becsülték. Sok pedagógus az iskolát a bosszúságok legkeserűbb óceánjához ha
sonlította, azt állítva, hogy nincs siralmasabb és gyötrelmesebb a tanító életénél, 
amely nap mint nap az összezsúfolt gyermektömeg körében, fülsiketítő zaj, kia
bálás, bűz és piszok közepette zajlik. Fabintjs teljes mértékben igazat ad e tény
megállapításoknak, és elismeri, hogy sajnos, minden tanító saját bőrén tapasz
talja mindezt. Bár olyan az iskola, mint a taposómalom — teszi hozzá azonban 
buzdítólag—, ez mégsem riaszthatja vissza a jó tanítókat. Noha a tanító mun- 13

13 Ma már nehéz kideríteni, mikor lett Fabinus eperjesi polgár, az új polgárok névsorában^ 
a „Receptaculum neocivium”-ban ugyanis nem szerepel. Könyve bevezetésében, a városi elöl 
járósághoz írt ajánlásában viszont örömének ad kifejezést, hogy a város polgára lesz (40. old.)
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kaja jóval nehezebb más foglalkozásoknál, s bár a fizetése igen alacsony, de 
jutalma annál nagyszerűbb lesz a túlvilági életben.

Fabinus tehát leplezetlenül elismeri, hogy korában, a 16. század második felé
nek városaiban-falvaiban nem becsülik eléggé a pedagógus tevékenységét, 
de az erkölcsi kötelezettségre hivatkozva mindezek ellenére elvárja tőle az áll
hatatos és törekvő munkát, amellyel az ifjúság nevelésének és oktatásának érde
kében elviseli a sok-sok nehézséget és megnemértést. E meg nem értéssel szemben 
azonban a legerősebb ellenérve mégis a pedagógus munkájának társadalmi haszna. 
„Ha nem akarunk a társadalmi élet számára egyéb hasznáról is beszélni, akkor 
legalább azt kell megemlítenünk, hogy az emberek élete elképzelhetetlen a tudo
mányoknak és a művészeteknek nemzedékről nemzedékre való továbbadása 
nélkül” — hangoztatja, kiemelve az emberi megismerés és a tapasztalatok foly
tonosságának fontosságát, mint a társadalom létének és előbbrehaladásának 
egyik jelentős feltételét.

1' ABiNUSt mélyen foglalkoztatta a tanítók anyagi helyzete is. Nyomatékosítás
képpen az ókor ismert személyiségeinek egész sorát idézi és velük is érvel, a pe
dagóguspálya jelentőségét bizonyítandó. De itt is sokkal hatásosabbnak tartja 
saját korának tapasztalatát: sok tanító fizetése annyira alacsony, hogy sokszor 
még megélhetésére sem elegendő, gyakran úgy tűnik, mintha a szegénység minden 
tanító életének örökös velejárója lenne.

Követelése hangoztatásában azonban túl messze nem mehet, nem is merész
kedik eperjesi rektorunk sem: a reménytelen helyzetben levő tanítóknak ugyanis 
azt ajánlja, hogy törődjenek bele az egyenlőtlenségbe, mondjanak le az anyagi 
javak adta boldogságról, és filozófusokhoz illően, türelmesen, zúgolódás nélkül 
fogadják el azt a bibliai vigaszt, hogy „akinek most kevesebb a kenyér az aszta
lán, annak Isten majd mérhetetlen bőkezűséggel adja jótéteményeit” ; s „ha 
nincs teli tálunk, akkor örüljünk annak, hogy legalább teli kanalunk van”. 
Fabinus reményét a halálon túli életben elnyerendő jutalomba helyezi, amelytől 
minden földi szenvedés kárpótlását várja. Úgy véli, hogy leküzdhetetlenek azok 
az akadályok, amelyek a tanítók erőfeszítései előtt tornyosulnak, amikor jobb 
anyagi helyzetet akarnak kiharcolni maguknak. Rektorunk e meggyőződése 
vallásos alapállásából ered, de azért tudatosan serkent mindenkit arra, hogy 
még az ilyen kedvezőtlen körülmények között is ereje megfeszítésével végezze 
munkáját, mert a rossz tanító büntetése sem marad el, ahogy ezt a Dániel 
prófétától vett idézettel bizonyítja: „Aki pedig egyet a legkisebbek közül meg
botránkoztat vagy megbánt az Istenről szóló rossz tanítással vagy rossz példa- 
mutatással, jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének sovány nyakára és a 
tenger mélyére hajítanák”. Elítéli azokat, a lusta tanítókat, akik nem szeretik 
az iskolát, húzódoznak az iskolai munkától, az ilyeneket semmiféle tisztelet sem 
illetheti meg.

Fabinus tehát jó pedagógusokat akart látni az iskolákban és hangoztatta 
annak szükségességét, hogy az oktatást össze kell kapcsolni a neveléssel. Tudatá
ban van az oktató-nevelő munka fontos és magasztos voltának, a tudományok 
és művészetek továbbadásának és gazdagításának hatalmas társadalmi jelentő
ségének. A munka magasrendű erkölcsi felfogására vall, ahogyan a tanítókat arra 
szólítja fel, hogy kötelességeiket lelkiismeretesen végezzék, egészen az önfel
áldozás határáig.

Sok új, a kor követelte vonás van már ebben a pedagógus-képben, amelyet 
a tudós eperjesi iskolarektor a 16. század hetvenes éveiben felrajzolt.
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Az erkölcsi nevelés

Az evangélikus vallásos etika alapján építette fel Fabinus az erkölcsi nevelésre 
vonatkozó nézet-rendszerét, s ezért az iskolai erkölcsi nevelés céljául a tisztelet
tudó magatartással párosult istenfélelmet tekinti. E nevelési cél fényében élesen 
bírálja kora erkölcseinek ziláltságát és szabadosságát, rámutatva arra az ellent
mondásra, amely az erkölcsi normák és az élet gyakorlata között fennáll. Az er
kölcsi bizonytalanság okait az állandó háborús helyzetben látja. Innen adódnak 
a tanügyek vezetésében mutatkozó visszásságok is, amelyek az ifjúság hihetetlen 
zabolátlanságához vezetnek. Mint mondja, „ebben a rosszra hajló, semmi érté
ket nem tisztelő korban az ifjúság verekedős és féktelen”, mindehhez járul még 
„sok tanuló illetlen és erkölcstelen hálátlansága”, amikor a nevelés végtelen 
jótéteményeiért álnoksággal fizetnek a tanítóknak. Felháborodásában eperjesi 
rektorunk valóságos csapásnak, rákfenének nevezi a tanító számára e zabolátlan 
ifjakat, de egyébként sem fukarkodik a szigorú szavakkal, amikor kora ifjúságá
nak erkölcsi felfogásáról beszél.

E vigasztalan állapotokért a közösségek elöljáróit teszi felelőssé, akik „az 
elállatiasodott erkölcsök és szabadossá vált fegyelem” időszakában sokszor nem 
is törődnek az iskolával. Fabinus tapasztalatai szerint minden országra az er
kölcsök szabadossága a jellemző. Felfogásának megfelelően javulást csak az 
iskolai nevelés és a vallásos nevelés összekapcsolásától vár. Meggyőződése, hogy 
az iskola mint közintézmény hivatott javítani az ifjúság vigasztalan erkölcsi állapo
tán : ugyanebből a meggyőződéséből ered a nevelés erejébe vetett hite. Ebből 
a javítani akaró törekvéséből kiindulva szükségszerűen jut arra a logikus követ
keztetésre, hogy új nevelési módszereket kell kigondolni, a régi, hasznavehetet
len módszereket pedig elvetni.

A városi iskolákban ebben a korban a javítás eszközéül szolgált a testi fenyí
té s , a verés, az étel-elvonás, az elzárás stb. Fa b in u s  már látja, hogy a m eg nem  
felelő  büntetések még eldurvultabbá teszik az ifjúságot. Épp ezért az iskolák 
rektorait arra szólítja fel, h ogy  alkalmazzanak más eszközöket az erkölcsi hibák 
és vétkek  m egszűntetésére. A tanítóknak elsősorban a nevelésnél tanúsított 
tü relm et, a tanulóknak pedig az im ádságot ajánlja, hogy gondolataikat megfelelő 
irányba fordítsák és készségesen, tisztelettel, szófogadóan rendeljék alá magukat 
tan ító iknak  és szüleiknek, tek in tettel a szabályra: „Légy türelmes, ha bölcs és 
szen t akarsz lenni” .

Az erkölcsi nevelés tek in tetében  1‘ABiNUSnál két fontos m ozzanatot em elhet
nén k  ki. Mindenekelőtt az iskolai nevelés erejébe ve te tt m egingathatatlan hitét, 
am ely  a közéleti tényezőkkel együttm űködésben képes m egjavítani az ifjúság 
rosszra hajló erkölcseit. E zenkívül kiem elhetjük azt a nemes gondolatot, hogy a 
ja v u lá st új eszközökkel és a nevelőtevékenységben tanúsított türelem m el kell 
elérni.

Didaktikai nézetek

Fabinus az oktatási gyakorlat terén is új eljárásokat kívánt alkalmazni. 
„Exempla declinationum et coniugationum” című tankönyve olyan latin nyelv
tan, melyet Donatus nyelvtanának mintájára dolgozott ki, s vele alyan tan
könyvet akart az ifjúság kezébe adni, mely a legnagyobb mértékben megkönnyíti 
számára a latin nyelv tanulását. Ebben az összehasonlító módszer egyszerű for
máját alkalmazta, vagyis azt a módszert, hogy a latin nyelvet az anyanyelv alap-
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ján tanítsák. Tehát olyan módszerhez nyúlt, amely félévszázaddal később — bár 
jóval tökéletesebb formában — K o m e n s z k y  nyelvkönyveit tette híressé.

Üj vonást kell látnunk könyvének abban a didaktikai követelményében is, 
hogy a tanulók értelmét ne terheljék meg túlságosan a szabályok, tételek „könyv
nélküli” emlékezetbevésésével. A nyelvtani szabályokra a tanulókat a konkrét pél
dák szemléltetése során vezessék rá.

Az eperjesi iskolában folyó oktatás kereteit Fabinus a következőképpen vá
zolta: „Az iskolában a fiúk zsenge leikébe a katekizmusból csepegtessék az Isten 
ismeretét, ezután következzék a betűk ismertetése, a szavak ragozása és a mon
datok szerkesztése, amivel jobban kitárul előttük az élet zárt ajtaja” (5. old.)

Fabinus nyelvtankönyvében az ember mindennapi életéből konkrét példák, az 
élő és élettelen természet körébe tartozó tárgyi ismeretek segítségével tárta fel 
tanítványai előtt az élet kapuját. Az oktatás során ezeket a példákat még további 
példákkal gyarapította. Ebben a könyvben tehát megtalálhatók annak az ún. 
oktatási ,,realizmus”-nak az első nyomai, amely majd a 17. században bontako
zik ki, a világ való tényeit kívánva megismertetni a tanulókkal.

F a b in u s  tankönyve német anyanyelvű gyermekek számára készült elemi latin nyelvtan volt 
(Eperjes lakossága a 16. században zömében német anyanyelvű volt).

A könyv német szavak ragozásával kezdődik, mégpedig a latin nyelvtan eseteiben (N, G, D, 
A, V, АЫ.).

A tanulóknak az egyes esetek emlékezetbevésésének megkönnyítése végett azt ajánlja, hogy 
balkezüket használják mnemotechnikai segédeszközül: ,,A ragozó fiúk a nominativust kapcsolják 
össze balkezük hüvelykujjával, a genitivust a mutatóujjal, a dativust a középső ujjal, az accusa- 
tivust a gyűrűs ujjal, a vocativust a kisujjal, az ablativust pedig a tenyérrel” (45. old.).

E zu tán  következik  az ö t deklináció az egyes la t in  és n ém e t nyelvű m in ták k al. M indenegyes 
deklináció esetvégződéseit táb lá za tb a  foglalja össze, a k á rc sa k  D o n a t u s . M indegyik  dek lin ác ió  
végén szerepelnek a DoNATUs-féle ragozási szab ály o k , am elyeket F a b in u s  a m a g a  to v á b b i 
szabályaiva l egészít ki. Az egész rész o lyan p é ld ák k al fe jeződik  be, am elyeknél a fő n e v e t m ellék 
névvel e g y ü tt  kell ragozni és a m elléknév m inden egyes e se té t fokozni is kell. A m elléknevekkel 
összekapcsolt főnevek  ragozásának  bevésése céljábó l p é ld á k a t ad, am elyek la tin b ó l n é m e tre  
fo rd ítandók .

Végezetül német nyelven szabályokat közöl arra vonatkozólag, mikor állnak a főnevek nomi- 
nativusban, genitivüsban stb. (Pl. aki valamit csinál, az nominativusban áll: ,,Deus creavit 
coelum et terrain”; akinek valamije van, az genitivüsban áll: „Liber est Lucáé” — „Wer etwas 
thut, stehet im Nominativo; Wes ein ding ist, stehet im Genitivo” stb.). A fejezetet valamennyi 
névragozás áttekintése zárja. A további rész a névmások ragozását közli négy deklinációban, 
ugyancsak latin és német nyelven. Az igeragozási mintákat szó szerint átveszi Donátustól, de 
ezeket kiegészíti az igealakok német jelentésével.

Fabinus nyelvtanának figyelemre méltó része a verstani fejezet, Bocatius 
szerint rektorunk maga is írt verseket.24 A nyelvtankönyvben Carmina differen- 
cialia cím alatt foglalkozik a versmértékekkel és 165 hexameter segítségével 
szemlélteti, mi a szinkópa, apokopa, paragoga stb. A fejezet nem teljes, mivel 
nem szól az időmértékes verselés elméleti alapelveit, ezt Fabinus nyilván az ok
tatás közben élőszóval maga közölte. A hexameterek készítésének illusztrálására 
leginkább a természet világából vette a megverselendő témákat.

Teret szentel szerzőnk tankönyvében a helyesírásnak is. 13 pontba foglalja össze 
a latin helyesírás legfontosabb szabályait, s ezeket a gyakorlatból vett, ábécé- 
sorrendbe szedett 130 példával egészíti ki, egyben közli e szavak és kifejezések 
német jelentését. Ь jegyzéket a tanulók szótárnak is felhasználhatták.

24 Bocatius i. m. 191. old.



Mivel indokolja F a b in u s  a helyesírási szabályok elsajátításának szükségességét? Azokkal a 
hibákkal, amelyeket az emberek a mindennapi életben szükséges iratokban elkövetnek, de sok
szor találkozott súlyos helyesírási hibákkal az iskolai vizsgákon is. A tanítónak nagy fáradságába 
kerül nemcsak a gyerekek, de a nagyobb fiúk vizsgáztatása is, akik téves módon azt gondolják, 
hogy ők már kész tudósok, holott helytelenül és hibásan írnak.

Megállapítható tehát, hogy korszerű didaktikai nézeteket hozott magával 
Fabinus az eperjesi iskolába. Kísérletet tett arra, hogy olyan új oktatási alap
elveket alkalmazzon a nyelvtanításban, amelyek azután oly kifejezetten ér
vényesültek a 17. században a pedagógiai „realizmus” képviselőinek munkásságá
ban, az olyan pedagógusok didaktikai rendszerében, mint amilyen Ratke, de 
mindenekelőtt Komenszky volt.

Tankönyvünk M. Laurentius CoLLlNUS „Ad, stúdiósam iuventutem scholae 
Eperiensis” című három, elégikus hangú disztichonjával fejeződik be. Ezekben 
Collinus az eperjesi iskola tanulóifjúságát buzdítja: úgy szeressék tudós rek
torukat, mint édesapjukat.

Lucas FABiNUSban a XVI. századi M agyarország fiatal polgárságának kép
viselője áll előttünk, akit á thato lt az a vágy, hogy olyan új stílusú, polgári életet 
éljen , am ilyent európai utazásai alatt ism ert m eg. Nézeteiben világosan tükrö
ződnek a humanizmus gondolatai, ez jut kifejezésre a tudományok és m űvésze
tek  szükségességének, és a társadalmi életben b etö ltö tt fontos szerepüknek han
goztatásában.

Tanulmányunkban csak nagyon tömör ismertetést tudtunk nyújtani e haj
danvolt kiváló eperjesi iskolarektor társadalmi és pedagógiai nézeteiről. De talán 
ez a rövid-összefoglalás is kellően bizonyítja, hogy Fabinusí a XVI. Magyarország 
ama pedagógusai között tarthatjuk számon, akik munkásságukkal elősegítették 
városainkban a korszerű pedagógiai törekvések kibontakozását, melynek nyomán 
oly termékeny talajra találtak iskoláinkban a XVII. században J. A. Komenszky 
elvei és módszerei.

Fordította Bekény Sándor
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K Ö R K É P

Л TANÁRKÉPZÉS TAPASZTALATAI A KIJEVI
EGYETEMEN

Az SZKP XXIV. kongresszusa új feladatokat jelölt meg a népgazdaság, a 
tudomány, a kultúra és a közoktatás fejlesztése terén. A Szovjetunióban a jelen
legi ötéves terv időszakában (1975-ig) megvalósul a középfokú képzésre való át
térés. Ez természetesen megnöveli a tanárképzéssel szembeni követelményeket is.

A Szovjetunióban a pedagógusokat a tanítóképző intézetekben (az alsótagozat 
számára), a pedagógiai főiskolákon és az egyetemeken képezik. A kijevi egyetem 
ebben a vonatkozásban jelentős helyet foglal el. Egyetemünkön nyelv és iroda
lom (orosz, ukrán és idegen nyelvek), történelem, földrajz és biológia szakos közép
iskolai tanárokat képeznek. A filozófiai és a közgazdasági fakultás ezenkívül a 
felsőoktatási intézmények számára asszisztenseket is képez.

A tanárképzés rendje a következő: egyszakos tanárokat képezünk, így a hall
gatók az adott tudományterületen jelentős elméleti felkészítést kapnak. Ezzel 
párhuzamosan tanulmányozzák a pszichológiát, pedagógiát, neveléstörténetet 
és az adott tantárgy oktatásának módszertanát. A pszichológia oktatása meg
előzi a pedagógiai tárgyakat. A hallgatók nemcsak az elmélettel ismerkednek 
meg, hanem meghatározott pedagógiai problémák történetével is és egyidejűleg 
egy sor gyakorlati feladatot is megoldanak. Például a didaktika tanulmányozása 
során nemcsak ennek a tudományágnak jelenlegi helyzetével ismerkednek meg 
alaposan, hanem történeti fejlődésével is, mindazzal, amivel a múlt kiemelkedő 
pedagógiai gondolkodói — C o m e n i u s , P e s t a l o z z i , R o u s s e a u , U s i n s z k i j , 
T o l s z t o j  és mások gyarapították e tudományt. A hallgatóknak ismerniük kell 
a szovjet didaktikusokat és a szocialista országok tudósainak didaktikai eszméit 
és munkáit.

Arra törekszünk, hogy a pedagógia és más pszicho-pedagógiai tárgyak tanul
mányozása ne csak elméleti felkészítést jelentsen, hanem az iskolai gyakorlati mun
kára való felkészülést is. Ennek érdekében olyan gyakorlati feladatok és problé
mák megoldását is gyakoroljuk, amelyek az oktatással és a neveléssel kapcsola
tosak: pl. különböző korok és országok tanterveinek és programjainak össze
hasonlítása (a képzés tartalmának tanulmányozása során), tematikus tervek és 
óravázlatok összeállítása (az oktatás szervezeti formáinak áttekintésekor); 
osztályfőnöki munkatervek, tanulókkal folytatott beszélgetések, kirándulások 
tervének elkészítése stb. — a neveléselmélet tanulmányozása során. A hallgatók 
kapnak olyan feladatokat is, hogy órákat látogassanak, ismerkedjenek meg az 
osztályban folyó nevelőmunkával és elemezzék őket. Mindez elősegíti az elmélet 
és a gyakorlat kapcsolatát, a hallgatók iskolai munkára való jobb felkészítését.

Az elméleti felkészítés rendjébe tartoznak a következő munkaformák: elő
adások, a hallgatók szakirodalommal kapcsolatos önálló munkája, szemináriumi 
foglalkozások. A hallgatóknak minimum és maximum irodalmat adunk, az elő
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zőt, kötelességük elolvasni, tanulmányozni. Mindez segíti őket az egyes kérdések 
jobb megértésében, a szemináriumokra, vizsgákra, ill. beszámolókra való fel
készülésben, végső soron pedig a gyakorlati pedagógiai munkában.

A pszichológiai, pedagógiai tárgyak előírt anyagain túlmenően a különböző 
évfolyamokon speciálkollégiumokat is tartanak. Így pl. egyetemünk pedagógiai 
tanszéke a következő speciálkollégiumokat tartja: ukrán iskola- és neveléstör
ténet; A. Sz. Makarenko pedagógiai nézetei; az internátus-iskola és az egész
napos iskola oktató- és nevelőmunkájának sajátosságai. Azoknak a hallgatók
nak, akik felsőoktatási intézményekben filozófiából, az SZKP történetéből vagy 
politikai gazdaságtanból asszisztenseknek készülnek, speciálkollégiumot tar
tanak ,,A felsőoktatási pedagógia alapjai” címen. Valamennyi hallgatónak szer
vezik „Az oktatás technikai eszközei” című speciálkollégiumot.

A hallgatók I—III. évfolyamon történő elméleti felkészítése mind szakterü
letükön, mind pszichológiai, pedagógiai vonatkozásban kellőképpen megalapozza 
iskolai és más oktató-nevelő intézményekben sorrakerülő pedagógiai gyakorlatu
kat.

A pedagógiai gyakorlat hazánk egyetemein, így a kijevi egyetemen is két sza
kaszból tevődik össze. Az első gyakorlat a IV. évfolyamon a 8. félévben van egy 
hónapon keresztül, a második az V. évfolyamon a 9. félévben két hónapon keresz
tül.

A gyakorlatokat az egyetem Kijev, a kijevi terület és Ukrajna más területeinek 
számos iskolájában szervezi, mivel valamennyi hallgató számára egyidejűleg 
szervezik és ez elég nagy számot jelent, fakultásonként 60—120 hallgatót. Az is
kolákat úgy válogatják ki, hogy az adott tárgyakból tapasztalt pedagógusok áll
janak rendelkezésre és kedvező körülmények legyenek a hallgatók pedagógiai 
gyakorlatának lefolytatására.

Az első gyakorlat feladatai a IV. évfolyamon a következők:
— a hallgatók megismertetése az iskola munkájával általában és egy osztály munkájával 

alaposabban, ezen belül az úttörő- és a Komszomol-munkával is;
-— a nevelőmunka rendszerének tanulmányozása annál a nevelőnél, akihez a hallgató be vart 

osztva, és a szaktárgyát tanító más nevelőknél is;
— az osztályfőnöki nevelőmunka rendszerének tanulmányozása, ill. iskolainternátusban vagy 

egésznapos iskolában a nevelőtanár munkájának tanulmányozása abban az osztályban, ahová 
a hallgató be van osztva;

— saját szaktárgyából 6—8 tanóra előkészítése és levezetése egy vagy több osztályban a vezető 
tanár és az egyetemi gyakorlatvezető irányításával;

— egy-két nevelési alkalom előkészítése és levezetése a tanulókkal a „saját” osztályban (be
szélgetés, kirándulás, mozi v. színházlátogatás stb.);

— egy tanuló pszichológiai—pedagógiai jellemzése.

Ez a munka nem tűnik soknak, a valóságban mégis mindennapos megfeszített 
munkát igényel a hallgatóktól. A gyakorlatok idejére felmentik őket az egyetemi 
előadások látogatása alól, egész munkaidejüket kötelesek az iskolában tölteni, 
ahol megismerkednek az iskolai dokumentációval, beszélgetnek a pedagógusok
kal, órákat látogatnak és elemeznek, segítenek az osztályfőnöknek, a nevelő
tanároknak, a Komszomol- és úttörő-szervezetnek az órán kívüli nevelőmunka 
előkészítésében és levezetésében.

A hallgatók a legnagyobb figyelmet az órák előkészítésére és levezetésére for
dítják. Ez érthető is, hiszen az első órák sikerétől függ nagy mértékben további 
sorsuk — vagy véglegesen megerősíti tanári elhivatottságukat vagy más utat 
választanak. Az órák megtartására a hallgatók fokozatosan készülnek fel. Elő-
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szőr vezető tanáraik óráit látogatják, megfigyelik az ő munkastílusukat. Ezen
kívül figyelmet fordítanak az óra megszervezésére, felépítésére, az ismeretek 
ellenőrzésének menetére, az új feldolgozására és megerősítésére, az osztállyal és 
az egyes tanulókkal végzett munka módszereire, a szemléltető és az oktatás- 
technikai eszközök felhasználására. Mindez lehetővé teszi azt, hogy a hallgató 
sok mindent megtanuljon vezető tanáránál és átvegye tőle azt, amit majd saját 
magának is csinálnia kell.

Ezenkívül minden hallgató megkapja az órák témáit és időpontját, kijelölik 
az osztályokat, amelyekben tanítani fognak. Ezután készül fel a hallgató az 
órák megtartására. Figyelmesen tanulmányozza a tantervet, a tanulók által 
használt tankönyveket, elolvassa a megtartandó órákkal kapcsolatos metodikai 
irodalmat, konzultál a vezető tanárral és az egyetemi gyakorlatvezetővel az őt 
foglalkoztató kérdésekben, összeállítja a tanítandó óra részletes vázlatát. Az óra 
megtartása előtt a vezető tanár ellenőrzi az óravázlatot, elvégzi a szükséges, 
korrekciókat, kiegészítéseket. A jobb felkészülés érdekében javasoljuk a hallga
tóknak, hogy saját maguk vagy kollégáik számára tartsák meg hangosan az órát 
vagy vegyék fel magnószalagra és hallgassák vissza.

Természetesen az első órák még nem érik el a szükséges színvonalat, nemcsak 
pozitívumokat, hanem negatívumokat is tartalmaznak. Ettől mi nem félünk, 
tanárjelöltek óráiról van szó, akiknek meg kell tanulniuk jó órákat tartani. 
Az ilyen gyakorlatok feltétlenül eredményesek. A gyakorlat végén a hallgatók 
már színvonalas órákat tartanak és többségükben megérdemlik a „jeles” vagy 
„jó” osztályzatot.

A hallgatók által tartott órákon a következők vesznek részt: a vezető tanár, 
az egyetemi gyakorlatvezető (a szaktanszék metodikusa), a pedagógiai vagy 
pszichológiai tanszék képviselője és az adott iskolában gyakorló tanárjelöltek.

így lehetővé válik a tanárjelölt órájának sokoldalú megfigyelése és elemzése. 
Az óraelemzés a következő rendben megy végbe: először a jelölt saját maga elemzi 
óráját. Ez rendszerint rövid és kevéssé önkritikus. Ezután az órán részt vett 
hallgatók mondják el véleményüket. Az ő elemzésük is kevéssé alapos. Rend
szerint a következőket mondják: „Nekem tetszett az óra”, hogy mi tetszett és 
miért tetszett, arról nem beszélnek. A hallgatók első óraelemzései általában hiá
nyosak és kevéssé meggyőzőek, a gyakorlat végére ez a helyzet sokat javul. 
Ezután a vezető tanár, majd az egyetem képviselőinek a véleménye következik, 
így az óra megbeszélésében valamennyi jelenlevő részt vesz; rámutatnak az óra 
pozitív és negatív oldalaira, javaslatokat tesznek a következő órákra vonatko
zólag. Közösen állapítják meg az osztályzatot is, ami bekerül a megbeszélés 
jegyzőkönyvébe.

így beszélik meg és elemzik valamennyi hallgató óráját ennek a gyakorlatnak 
a keretében. így történik a hallgatók felkészítése az órák levezetésére. Ehhez 
hasonlóan folyik az órán kívüli foglalkozásokra való felkészítés is, amelyeket a 
hallgatók a gyakorlatok tervének megfelelően végeznek.

A fenti gyakorlat idején a hallgatók aktívan résztvesznek a vezető tanár, az 
osztály és az egész iskola munkájában is. A filológus hallgatók segítenek a taná
roknak a tanulók dolgozatainak javításában, a biológus, a földrajzos stb. hall
gatók az iskolai kabinetek felszerelésében vesznek részt, a tanulókkal együtt 
újabb iskolai segédeszközöket készítenek, táblázatokat, diagramokat, maket
teket, készülékeket stb. Mindez elősegíti azt, hogy a hallgatók közelebb kerülje
nek az iskolai élethez, megismerjék az oktatás és nevelés apróbb kérdéseit.

Az V. évfolyamon, a 9. félévben kerül sor a gyakorlóévesek pedagógiai gyakor
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latára, ez már magasabb szinten és nagyobb önállósággal megy végbe. Ez a gya
korlat viszonylag hosszú ideig, két hónapig tart, így feladatai is sokkal nagyob
bak.

A második gyakorlat idején a hallgató kötelességei a következők:
— az oktató-nevelőmunka helyzetének sokoldalú tanulmányozása az iskolában;
— az osztály, a kabinetek, a műhelyek stb. technikai és egyéb felszerelésének megismerése, 

ismerkedés a tanárokkal, a nevelőkkel, az iskolai munka tervezésének rendszerével stb.;
— a saját szaktárgyát tanító tanárok munkájának és az adott tantárgy oktatásának tanul

mányozása az iskolában;
— tanári funkció betöltése egy vagy két osztályban a gyakorlat egész ideje alatt, valamennyi 

óra megtartása az adott osztályokban saját tárgyából. A filológusok rendszerint egy osztályban 
tanítanak heti 5—6 órában. A történészek és a földrajzosok legtöbbször két osztályban taníta
nak, mert ezekből a tárgyakból — tanterv szerint — csak 2—3 óra van hetenként. így a külön
böző szakos tanárjelöltek heti óraterhelése kb. egyenlő.

— az osztályfőnöki, ill. nevelőtanári (iskola-internátusban) funkció betöltése egy osztályban 
(rendszerint abban, ahol az órákat is tartja);

— az iskola metodikai munkájában való aktív részvétel, többek közt az Iskolatanács ülésein, 
a szakmai munkaközösség munkájában, előadás és felszólalás az előbbi fórumokon;

— családlátogatás, ennek témái lehetnek: a tanuló munkahelye, napirendje, önkiszolgáló 
munkája, beszélgetés a szülőkkel az egységes követelményekről stb.;

— pszichológiai, pedagógiai jellemzés készítése az osztályról, ahol osztályfőnök, ill. nevelő 
volt a jelölt.

Ilyen mértékű pedagógiai gyakorlat eredményeképpen a hallgató a tanári 
közösség teljes jogú tagjává válik és gyakorlatilag befejeződik pedagógussá for
málása. Sok hallgató úgy hozzászokik gyakorló iskolájához, hogy az egyetem 
befejezése után oda megy dolgozni.

Ez a fajta gyakorlat különleges figyelmet igényel az egyetem oktatóitól a 
gyakorló iskolák kiválogatása és a hallgatók elosztása terén. Az egy iskolába 
gyakorlatra menő hallgatók száma függ az osztályok és a vezetésre alkalmas 
tanárok számától. Például, ha egy iskolában két párhuzamos IV—X. osztály 
és két történelem tanár van, akik közül csak az egyik alkalmas vezető tanárnak, 
akkor oda csak 2—3 hallgató mehet (mindegyikük két osztályban fog dolgozni), 
filológus hallgatót többet is lehet küldeni (3—4). Általában arra törekszünk, 
hogy egy iskolába 3—4 jelöltnél ne menjen több gyakorlatra, mert még a leg
kiválóbb szervezés esetén is, a hallgatók mintegy megváltoztatják a tantestület 
munkáját gyakran nem pozitív irányban.

A pedagógiai gyakorlatra menő V. éves hallgatókat egy héttel a tanév megkez
dése előtt küldjük az iskolába (aug. 23—25 táján), hogy részt vehessenek az au
gusztusi tantestületi értekezleten, az Iskolatanács ülésén, ahol megvitatásra 
kerülnek az iskolai és a tanári munka megszervezésének konkrét kérdései az új 
tanévre vonatkozólag. A hallgatók a tanárokkal, az osztályfőnökökkel, ill. nevelő
tanárokkal együtt állítják össze a félévi munkaterveket, résztvesznek a tanter
vek, kabinetek és az egész iskola előkészítésében a tanulók fogadására és a szer
vezett tanévkezdésre. Körülbelül egy hétig ismerkednek vezető tanáruk és osz
tálya munkájával, azután kezdik a tanítást és a nevelőmunkát. így két hónapot 
(negyed tanév) dolgoznak az osztályban, összegezik az osztállyal és az egyes 
tanulókkal végzett munka eredményeit; saját tárgyukból és magatartásból osz
tályozzák a tanulókat. Gyakorlatilag a tanárjelöltek ez idő alatt a tantestület 
teljes jogú tagjaivá válnak.

A gyakorlat folyamán nagy figyelmet fordítunk azoknak a jártasságoknak 
és készségeknek a kialakítására, amelyek a tanórai munka helyes szervezésével,
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az alkalmazott módszerek racionális megválasztásával, az oktatástechnikai esz
közök és a programozott anyagok megfelelő alkalmazásával kapcsolatosak. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy az iskolák, a pedagógusok és a gyakorlatvezetők 
nem mindig egyformán támasztanak követelményeket a saját és a hallgatók 
munkájával kapcsolatban. Szükségesnek bizonyult ennek a munkának az egy
ségesítése és a gyakorlat idejére mind a hallgatókra, mind a vezetőkre vonatko
zólag meghatározott követelmények és ajánlások kidolgozása. így született 
meg az a gondolat, hogy a hallgatók számára speciális segédkönyvet dolgozzunk 
ki. Ez 1972-ben meg is valósult. A kijevi felsőoktatási kiadónál megjelent ,,A hall
gatók pedagógiai gyakorlata” című Í4 íves kötet (a könyv szerkesztője és társ
szerzője A. D. Bondaej professzor). Jelenleg az USzSzK valamennyi tanárképző 
intézetének és egyetemének hallgatói és oktatói sikerrel használják ezt a köny
vet, amely különben a budapesti és a debreceni egyetem pedagógiai tanszékén 
is megtalálható.

A könyv négy részből áll:
1. A pedagógiai gyakorlat szervezése és helye az iskolai munkára való felkészítés rendszerében.
'2. A hallgatók felkészítése a tanórákra és azok levezetésére.
3. A hallgatók felkészítése az iskolai nevelőmunkára és annak levezetésére.
4. A hallgatók felkészítése az iskolai munkára a pedagógia, a neveléstörténet, a pszichológia 

•és az iskolaegészségtan tanulmányozása során.
A könyv végén — mellékletben — a pedagógiai gyakorlatra vonatkozó hivatalos anyagok 

— minisztériumi útmutatók, munkatervek, naplók és más anyagok találhatók.

A pedagógiai gyakorlat szervezésének fontos kérdése a hallgatók és az okta
tók felkészítése, valamint a gyakorlat eredményeinek számbavétele.

A gyakorlat megkezdése előtt a hallgatók minden fakultáson előzetes konferen
ciát tartanak. Ezen rajtuk kívül részt vesznek a tanszéki gyakorlatvezetők és 
néha a gyakorló iskolák tanárai is. Elsőként a fakultás pedagógiai gyakorlat- 
vezetője (ilyen minden fakultáson van) ismerteti a gyakorlat feladatait és szer
vezési kérdéseit, továbbá a kijelölt iskolákat. Ugyancsak ő ismerteti a rektor 
döntését a hallgatók beosztására és a csoportok vezetésére vonatkozólag. A cso
portok vezetésében részt vesznek a szak- és metodikai tanszékek, továbbá a peda
gógiai és a pszichológiai tanszék képviselői. Ezután a tanszékek képviselői tájé
koztatják a hallgatókat a gyakorlat egyes szervezési kérdéseiről. Gyakran fel
szólalnak ezeken a konferenciákon a felsőbb évfolyamok hallgatói is, akik már 
befejezték a pedagógiai gyakorlatot, ők saját tapasztalataikról számolnak be. 
Ugyanitt kapják meg a jelöltek a gyakorlattal kapcsolatos hivatalos anyagokat 
is: a gyakorlatra vonatkozó minisztériumi utasítás egyes részeit, saját munkájuk 
tervezésére és a napló vezetésére vonatkozó ajánlásokat, a gyakorlatról szóló 
írásos beszámoló sémáját és követelményeit stb. Ezután a hallgatók vezetőikkel 
elmennek az iskolába.

A gyakorlat eredményeinek számbavétele a következőképpen történik: a 
gyakorlat befejezése után minden iskolában összegyűlnek a hallgatók, a gyakor
latvezetők és az iskolai vezető tanárok. Az igazgató vagy helyettese által veze
tett értekezleten minden hallgató beszámol végzett munkájáról. Itt döntik el a 
gyakorlati osztályzatot is, ami két részből áll: az óravezetésre és a tanórán kívüli 
nevelőmunkára adott osztályzatból. Ezeket az osztályzatokat beírják a hallga
tók indexébe is.

Minden fakultás külön is összegezi a pedagógiai gyakorlat eredményeit az ún. 
hallgatói zárókonferencián. Ezen a konferencián először a fakultás gyakorlat- 
vezetője összegezi az eredményeket, azután az egyes iskolai csoportok vezetői és

347



a hallgatók. A felszólalásokban nemcsak a végzett munka általános jellemzésé
ről van szó, hanem rámutatnak a pozitív és negatív oldalakra is, javaslatok 
hangzanak el a munka további megjavítására vonatkozólag stb.

A hallgatók a záró konferenciákra a gyakorlattal kapcsolatos fényképkiállí
tást, valamint a tanulók és saját maguk készítette szemléltetőeszközökből kiállítá- 
tást is rendeznek.

Az egyes hallgatók pedagógiai gyakorlatának eredményeiről gyakran hangza
nak el beszámolók tanszéki értekezleteken is. A gyakorlatokon kiváló eredményt 
elért hallgatók egyetemi dicséretben részesülnek és értékes jutalmakat is kap
nak. A gyakorlat és annak eredményei szerepelnek az egyetemi faliújságokon és 
az egyetem nagy példányszámú újságjában is.

Ilyen — röviden — a leendő pedagógusok elméleti és gyakorlati felkészítése 
a kijevi egyetemen.

A. D. B o n d a r j 

Fordította Kontár Károly

A BIELEFELDI EGYETEM ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ
ISKOLÁK

1
Nagy késéssel követni a gyors tudományos-technikai és gazdasági-társa

dalmi fejlődést, vagy megkísérelni elébe menni annak az iskolai nevelés útján? 
Ez volt a fő kérdése annak az elmúlt évi rendezvénysornak, mely a Didacta 
néven ismert eszköz-világkiállításhoz (Hannover) kapcsolódott, illetőleg azt 
követte. Magára a kiállításra nem kívánok ebben az ismertetésben visszatérni,, 
meg kellett azonban említenem azért, mert a továbbiakban néhány olyan adat 
is szerepel, melyeket akkor szóbeli közlések alapján jegyeztem fel, és utólag nem 
minden esetben ellenőrizhettem. Ilyenek főleg a következő bekezdésben leírtak,, 
melyeknek ismerete bizonyos tekintetben feltétele a Bielefeldben érvényesülő 
törekvések megértésének.

Bielefeld Északrajna-Vesztfáliában, a Német Szövetségi Köztársaságnak abban a tartományá
ban fekszik, melyet a legfejlettebbnek tekintenek a köznevelés terén elért eredmények és az új 
elgondolások érvényesítése terén.

A tartomány művelődésügyi minisztériumában, Düsseldorfban vezető személyi
ségek vázolták a köznevelés jelenlegi állapotát a következő módon:

Az iskolaszervezeten belül most valósul meg a tankötelezettség 9 évesről 10 
évesre való felemelése. Az egységes négy osztályos elemi iskolát követően a má
sodik fokozat — melyet már középiskolainak minősítenek — magában foglalja 
az ún. Hauptschule-t (az általános iskola felső tagozata, mely 5, illetőleg 6 éves),, 
a vele párhuzamos reáliskolát (6 éves) és a gimnázium első 6 évét. Ezt követi 
— most már erősen megosztottan — a gimnázium felső három osztálya (11—13. 
osztály), a szakközépiskola, a különböző, rövidebb időtartalmú szakiskolák rend
szere. Az egyetemek és főiskolák főleg az érettségit adó általános és szakközép- 
iskolákból merítenek.

A minisztérium jelenlegi fő feladatai közül a következőket emelték ki:
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a) A köznevelési rendszer hozzáigazítása korunk követelményeihez : Az iskolázás 
kérdései a tudomány és a technika fejlődésének, a szülőktől támasztott megnöve
kedett igényeknek a hatására általános társadalmi és művelődéspolitikai prob
lémákká váltak, az eddigieknél hatékonyabb és gyorsabban érvényesülő meg
oldásokat kényszerítenek ki.

b) Az iskolai tanítás eredményesebbé tételét biztosító minden új anyag, módszer 
és technikai eszköz beszerzése, az iskolák rendelkezésére bocsátása.

c) A fejlődés anyagi feltételeinek biztosítása. A tankötelezettség felemelése ma
gával hozta az épületek bővítését, új iskolák létesítését kívánta meg; továbbra 
is kell ilyen többletkiadásokkal számolni, melyekhez hozzájön a pedagógusok 
számának emelkedése, a képzés színvonalának növelése, az iskola belső beren
dezésének gazdagítása stb. A látogatás során kézbe adott tájékoztató a követ
kező adatokat közli a kizárólag a művelődésügyi minisztérium által az iskolá
zásra fordított összegek alakulásáról nagyjában két évtized alatt:

1950 1961 1968
350 millió 1,84 milliárd 4,06 milliárd

Az összegeket nyugatnémet márkában kell érteni.

Az említett három fő feladaton belül kerültek szóba többek között a következő részproblémák:
1. Az egységesség és a szükséges differenciáció szervezeti megoldása.
2. Az orientáció és a szelekció igazságos és méltányos elvégzése.
3. Az átmenetek megkönnyítése.
4. Az iskolai nevelésen belül a műveltség megalapozásának tényleges megvalósítása.
5. A mainál gazdaságosabban célhoz érő tanítás kialakítása.
6. A fejlesztéshez elengedhetetlen kutatások biztosítása (a minisztériumnak nincsen kutató 

intézete, a szükséges vizsgálatokat az egyetemek és a főiskolák végzik).
7. A pedagóguspályára a megfelelő emberek jelentkezésének elérése, a képzés és továbbképzés 

folytonos korszerűsítése.

Az ilyen jellegű problémák felmerülése teszi érthetővé, hogy az az egész egye 
tem, melyen belül a pedagógusképzést kiemelt feladatként kezelik (Bielefeld), 
a hozzákapcsolt iskolákkal együtt a következő típusú kérdéseket tette fel, me
lyekre választ kell majd keresnie:

— Hogyan — milyen zsinórmértékekhez igazodva és milyen eljárások alap
ján — jönnek létre olyan fontos dokumentumok, mint iskoláink tantervei?

— Milyen módon ellenőrzik az iskolai oktatás eredményeit és kihatásait?
— Milyen úton kerülnek a gyorsan fejlődő tudományok eredményei az isko

lába, és vezetnek a szükséges változásokhoz?
— Hogyan szerez értesülést a tudomány a nevelési és képzési gyakorlat prob

lémáiról, hogy ezeket a problémákat — és ne mindig saját elméletének problémáit
— oldja meg?

— Ki gondolja át és kutatja az iskolai művelő munkával kapcsolatos tapasz
talatok és feladatok összefüggését vízszintesen (a sporttól a beat-en át a politi
káig, az irodalomig, az elektronikáig) és függőlegesen (az iskolázást megelőző 
neveléstől a hivatás megválasztásáig és hivatásba bevezető képzésig)?

Ahol a szakadék olyan nagy az elméletieskedő problémafelvetés és a gyakor
lati megoldások között, mint az NSZK-ban — olvassuk az egyik indokolásban
— ott nagy a veszélye annak, hogy a reformokat a pedagógusképző intézmények 
és az iskolák előzetes meghallgatása nélkül alakítják ki, és azokat sem kérdezik 
meg, akiknek lényeges mondanivalójuk lenne pl. a tanítási eszközök előállítása, 
alkalmazása, értékelése terén . . .
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Az a kiépülőiéiben levő bielefeldi egyetem, melyet többször említettünk, a tar
tomány kiemelt kísérleti intézménye. A jelenlegi 2500 feletti hallgatólétszámot 
1975-re 5200 körülire kívánják felemelni. Karai (előző elnevezés szerint intézetei) 
lesznek az alábbi tanulmányoknak: biológia, kémia, történettudomány, nyelvé
szet és irodalomtudomány, matematika, pedagógiai—filozófia—pszichológia, 
fizika, jogtudomány, szociológia, közgazdasági tudományok (a régi egyetemek 
jogi és filozófiai — ezen belül matematikai—természettudományi — karai). 
Amikor a kar mellé az intézet megjelölését is odaírják, akkor azt a tényt kíván
ják jelezni, hogy a kutatás és a tanítás egymást kiegészítő feladatok, tehát a kar 
a kutatás és a tanítás alapvető egysége az egyetemen belül. Egy karhoz átlago
san 10—14 tanszék tartozik kiemelt tanszékvezető irányításával, természetesen 
úgy, hogy az összes professzor is részt vesz a vezetésben.

A kutatásokat előre meghatározott súlypontokra való tekintettel szervezik 
meg, melyek szem előtt tartása az intézeten belüli és a más intézményekkel való 
együttműködés feltétele. Az interdiszciplináris együttműködés biztosítása érde
kében külön központ is létesülőben van (30—40 hazai és külföldi kutatóval). 
Ezt tekintik a kiépülő egyetem szellemi irányítójának.

A kutatást a tanítással egyesítő egyetemi rendes tanárok munkáját olyan módon irányozzák 
elő, hogy a tanárok csak minden második évben tanítanak (egy év tanítás, egy év kutatás). A hall
gatók létszámánál ún. strukturális numerus clausust érvényesítenek, tehát nem a hallgatók abszo
lút számát korlátozzák, hanem annak a szabálynak a követését írják elő, hogy egy tanszékvezető 
tanárra átlagosan 30 hallgató essék. Így válik lehetővé, hogy egy kinevezett rendes tanár szak
jának 30 hallgatóját egyénileg is irányítsa, minden vonatkozásban segítse azok eredményes 
tanulását.

A pedagógiai, filozófiai, pszichológiai karon belül (15 tanszék) a pedagógia terv 
szerinti felépítése a következő:
Súlypont : Iskolai pedagógia
Tanszékek: I. Pedagógia: a nevelés társadalmi feltételei

II. Oktatás: módszerek, eszközök
III. Neveléslélektan
IV. A nevelés fejlődéslélektani és fiziológiai feltételei
V. A nevelés intézményes előfeltételei

(Két további tanszék az egyik központi részleghez kerül)
Hallgatószámok 1975-ig:

1971 1972 1973 1974 1975
90 f 150 f 180 f 180 f 780 f
45 m 75 m 90 m 90 m 90 m

400 к 650 к +  k +  k +  k

A számok melletti rövidítések jelentése: f  a pedagógia szakos (főszak), m a 
pedagógiát mellékszakként felvett, к  a pedagógiát kísérő szakként tanuló (tehát 
gyakorlatilag minden tanárjelölt) hallgatók jelölése. 1973-től nagyjában az egye
tem összes hallgatóinak 1/3 része tanárjelöltként pedagógiát is hallgat.

Ami a pedagógiai tárgyak arányát illeti a nem pedagógia szakos hallgatóknál, 
eddig egy szaktanárnak készülő hallgató óráinak 1/10 részét tették ki a peda
gógiai tárgyak. A jövőben a pedagógiára és a pszichológiára az összes órák ré
szét fordítják majd. A pedagógiában eddig erősen érvényesült történelmi irá
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nyultság helyébe az antropológiai megalapozás lép. Párhuzamosan nagy figyelmet 
fordítanak a karon az empirikus kutatásokra, amelyekbe a hallgatókat is bevon
ják. Az az interdiszciplináris szemlélet, mely az egyetemi munka minden területén 
érvényesül, különösen sokat ígér a pedagógiának, mert lehetővé teszi minden 
jelentősebb vizsgálatba a neveléstudomány művelőin kívül pszichológusok, 
szociológusok, a rendszerkutatás szakemberei, közgazdászok stb. bevonását.

A rendszerben való megközelítés törekvése nemcsak a pedagógiai karon, hanem 
más intézményes megoldásokban is érvényesül: Példaként lehet bemutatni a 
matematikai didaktikai intézet (MDI) elhelyezkedését és tervezett kapcsolat- 
rendszerét:

Pedagógiai főiskola, 
pedagógusképzés

Kísérleti iskola, eszközök 
alkalmazása, újak kipró
bálása

Mat. gazd. kutató központ 
Egy nem természettudo
mány matematizálása

Az ábra némi betekintést nyújt abba, amit az ismertetők együttes főiskola 
(Gesamthochschule, Gesamthochshulbereich) néven említenek. A 14 tanszékkel 
rendelkező matematikai kar (melynek érdeklődése a matematika didaktikájára 
is kiterjed) a matematikai didaktikai intézet egyik támasza. Szerepel a jobb olda
lon két olyan intézmény, melyekről eddig nem volt szó: az egyik a pedagógiai fő
iskola, a másikat röviden mint kísérleti iskolát jelöltük meg. Ebben a pontunk
ban a pedagógiai főiskolára térünk még ki.

Ma a világ egy részében az ún. integrált pedagógusképzés megvalósítására töre
kednek, tehát arra, hogy az iskolaszervezet különböző fokozatain tanító peda
gógusokat együttesen képezzék. Az elmondottak alapján Bielefeld helyzete ebből 
a szempontból nem lenne kedvező. Ezért 1968 óta szoros kapcsolat jött létre 
Bielefeld és Veszfália-Lippe pedagógiai főiskolája között. A kilátás az, hogy a fő
iskola bielefeldi részlegét fejlesztik ki és kapcsolják szorosabban az egyetemhez. 
Az együttműködés bizonyosan elvezet a jelenlegi különbségek ésszerű és foko
zatos kiegyenlítéséhez.

Tud. és hivatási gyak. 
központ. Pályaelemzések 
stb.

Egyetem
A tudományok didakti
kája

Matern, kar 14 tanszék 
Matern, didaktika

3

Az egyetemhez teljes 10 évfolyamos laboratóriumi iskola és egy különleges 
felsőközépiskolai kollégium tartozik, mely a 11—14. évfolyamra terjed ki olyan 
módon, hogy magában foglalja a német gimnázium felső három évfolyamát, 
továbbá az egyetemre átvezető első évfolyamot.

A laboratóriumi iskola célja új tartalmak, szervezeti formák, módszerek, tanulási eljárások, 
eszközök ellenőrzött iskolai kipróbálása. Ennek érdekében a tervszerű kutatásoknak ki kell 
terjedniük
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—  a  célo k  és fe la d a to k  e le m z é s é re , ta g o lt  cé lren d sz e r  k ia la k í tá s á ra  m in d en  isk o la i fo k o z a to n ,
—  a  célokhoz e lv eze tő  t a r t a l m a k ,  m ó d szerek , e sz k ö z ö k  k im u n k á lá sá ra ,
—  a  k id o lg o zo tt m e g o ld á so k  k ip ró b á lá sá ra .
—  a  m érésre  és é r té k e lé s re , a  v issz a c sa to lá sh o z  ig a z o d ó  ja v í t á s o k  elvégzésére,
—  a  b e v á l t  új g y a k o r la t  á l ta lá n o s ítá s á r a ,  é rv é n y e s íté s é re  a  p ed ag ó g u sk ép zésb en , e lfo g a d 

t a t á s á r a  o rszágosan .

A felsőközépiskolai kollégium alapvető célját úgy határozták meg, hogy annak 
á t kell vezetnie a tanulókat a közös, általánosan művelő tanításból a tudomá
nyos felsőoktatási intézmények szakosított oktatásába. Tanulmányai végén a 
kollégium tanulójának el kell érnie azt a szintet, melyet jelenleg az átmeneti 
vizsgálatok megkívánnak.

A szakdidaktikusok az átmeneti időben nagyrészt a felsőközépiskolai kollégium 
tanárai közül kerülnek ki.

Számos újítást találunk az iskolák felépítésében, munkamenetében. A labo
ratóriumi iskola néhány jellemző jegye például a következő:

Az iskolát megelőző egy évet (5 éves kortól) szervezetileg az iskolába illesztik 
be. Az iskolázás ún. blokkjai ennek következtében így épülnek egymásra:

I. blokk: 3 éves, az iskolát megelőző év az 1. és 2. osztállyal együtt;
II. blokk: 4 éves, a 3—6. osztály;

III. blokk: 4 éves, a 7—10. osztály.
A blokkba való beosztás a következő három elv alapján történt:
— a tanulók fokozatosan tágítják társadalmi környezetüket: a kezdeti törzs

csoportból (osztály) kiindulva az első maguk által választott csoporton át jut
nak el olyan csoportokig, melyek különböző évfolyamokhoz és választott fog
lalkozásokhoz tartozó tanulókból tevődnek össze;

— egy kezdetben nem szaktárgyakra bomló, mindenki számára közös tanítás 
felől (társadalmi ismeretek; természettudományok; nyelv; matematika; észlelés
alkotás) fokozatosan haladnak a differenciált tantárgyak felé, a kötelező oktatás 
felől a mind nagyobb választási szabadság irányába;

— az általános, átfogó kérdések és feladatok és az elkülönült szaktárgyak 
között fenntartják a kapcsolatot olyan órák rendszeres beiktatásával, melyeket 
általánosaknak (general) minősítenek.

A 3—10. osztály óraterve:
II II I

Évfolyamok 3 4 5 6 7 8 9 10

Formalizált oktatás Társadalmi ismeretek 6 6 5 6,5 5 5 6 7,5
(FO) Természet-

tudományok 4 4 5 5 5 5 4 3
Matematika 2 2 2 2 2 2 2 2
Nyelv 5 5 1 1 2 2 4 4
Észlelés és alkotás 4 4 4 2,5 4 4 4 3
Készségek (skills) 1 1 — — 1,5 1,5 1,5
Sport 4 4 5 5 5 5 5 5
Választás — — 4 4 4 5 5 5
Proj ekt 2 2 2 2 2 2 2 2
Összesen (FO) 28 28 28 28 29 31,5 33,5 33

Kiegészítő tevékeny-
ségek (KT), felső
határ Összesen (KT) 22 22 22 22 21 18,5 16,5 17

FO +  KT összesen 50 50 50 50 50 50 50 50
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Ut napos munkahéten a gyermekek naponta 10 órát tölthetnek az iskolában 
(8—18 óra), itt ebédelnek, végzik el házi feladataikat. A könyvtárat és a sportléte
sítményeket este 20 óráig vehetik igénybe a tanulók. Meghatározott egyéni 
munkákat a könyvtárban kell végezni. A tanuló iskolában töltött ideje erősen 
függ attól, hogy milyenek a viszonyok a szülői házban, és mit vállal el a család 
az iskolai feladatokból.

Magában a tanításban nagy hajlékonyságra törekednek. Például egyéni tanu
lást tanító programok segítségével már az 1. blokkban megkísérelnek. A progra
mozott anyagnak ezen a fokon az a szerepe, hogy a tanulás megtanulásához 
vezessen el. A differenciálást változatlan didaktika mellett nem lehet társadalmi 
előítéletektől mentesen megoldani, de úgy sem, hogy nem egyenlő művelő ha
tású tanulmányok közül biztosítanak választást (pl. matematika vagy autó
javítás; élőnyelv vagy varrás stb.). El kívánják érni, hogy a különböző típusú 
oktatást általánosan egybefoglaló órák egészítsék ki, tehát a tanuló minden 
lehetőséget lásson azután is, ha már döntött valami mellett. A választott tárgy 
tanítását úgy tervezik meg, hogy a tanulók egy év alatt a befejezettség vala
milyen fokát elérjék, és döntésüket módosíthassák (tárgyat, tanárt változtathas
sanak). A cél mindig az, hogy a tanuló tanulmányainak együttese útján elérje 
a didaktik ai optimumot.

Mindez — és sok egyéb — természetesen még csak szóban megfogalmazott 
törekvés, melynek megvalósítása sok és sokféle nehézség legyőzését kívánja meg.

A laboratóriumi iskola pedagógusainak teljes munkaidejét legalább heti 42 
órában határozzák meg úgy, hogy ennek a felénél valamivel kisebb része esik a 
gyakorlati pedagógiai munkára (tanítás, tanácsadás, előkészítés), fele pedig a 
kutatásra (ehhez számítják a tervezésben való közreműködést, az értékelést, 
a vizsgálatokkal kapcsolatos tanácskozásokat, óralátogatásokat stb.).

Külön figyelmet kell szentelni az ún. szabad idő lehetőleg szórakoztató és alkotó felhasználására. 
Az iskola nagy nyitottságra törekszik. Minthogy bizonyos létesítményei egész napon át rendel
kezésre állnak (könyvtár, sportolási lehetőségek, játszótér, műhelyek, előadóterem stb.), elér
hetőnek látszik, hogy a tanulók testvéreiket, szüleiket fokozatosan rávegyék szabad idejüknek 
az iskolában való eltöltésére, az iskola — nem tanitási időben — az egész lakosságot kiszolgál
hatja . . .

Mint említettük, a laboratóriumi iskola tanulóit a felsőközépiskolai kollégium fogadhatja be 
és vezetheti át a felsőoktatásba.

★
E hiányosan közölt adatok alapján kialakult kép természetesen nem elégséges 

egy sokat ígérő vállalkozás jellemzéséhez: azt azonban mutatja, hogy gyorsan 
változó világunkban meg kell indulni olyan — a régi mintáktól többé-kevésbé 
elszakadó — intézmények létrehozásának útján, melyek a józan ész eligazítása 
szerint is inkább elébe mennek a fejlődésnek, mint a már bekövetkezett változá
sokhoz kényszerűen hozzáigazított, alapjaikban azonban nem megújított rend
szerek.*

Kiss Árpád

* Jegyzetek
В ildungswege an den Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen. Eine Schriftenreihe des Kultus

ministers. Ratingen, A. Henn, 1971.
Universität Bielefeld. Aufbauplan II. Bielefeld, Universität, 1970.
Hartmut von Heutig: Die Bielefelder Laborscliule. Stuttgart, Klett, 1971.
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A JAPÁN ISKOLAREFORM TANÁRKÉPZÉSI  
ALAPELVEI

1967 júliusában a japán Művelődésügyi Minisztérium felkérte a japán Köz
ponti Nevelésügyi Bizottságot, készítsen egy olyan jelentést, amelyik az elmúlt 
húsz év eredményeit felhasználva meghatározza az elkövetkezendő évtizedek 
oktatásának alapelveit, célkitűzéseit. A modern Japánban ez a harmadik nevelés
ügyi reform: az első a Meiji-korszak elején, a második a II. világháború utáni 
években volt.

A munka három fázisban folyt. Először a japán nevelésügy adott helyzetét 
elemezték, s leírták a problémákat. Ezután megfogalmaztak a problémák meg
oldására tett javaslatokat, végül pedig megvizsgálták, hogy milyen úton lehet 
ezeket a javaslatokat kivitelezni.

A Központi Nevelésügyi Bizottság jelentése most jelent meg ( Basic Guidelines 
for The Reform of Education. Report of The Central Council for Education. Tokyo, 
1972. Ministry of Education. 218 oldal), a terjedelmes kötetből most csak a tanár- 
képzési vonatkozásokat emeljük ki.

A számítások szerint Japánban tíz év múlva az általános iskolában tanuló 
diákok 90%-a továbbtanul a középiskolákban, s a középiskolát elvégzők 30%-a 
felsőoktatási intézményben folytatja majd tanulmányait. A jövő iskolájának azon
ban nemcsak a mennyiségi követelményeket kell kielégítenie, a jelenleginél 
sokkal erőteljesebben kell a tanulók egyéni képességeinek, alkotókedvének, 
kezdeményezőkészségének fejlesztésére törekednie.

A jelentés hangsúlyozza: mivel a tanár szerepe a jövőben is elengedhetetlenül 
fontos lesz, a következő célkitűzéseket kell elérni, hogy a lehető legjobban kép
zett, erkölcsileg és anyagilag egyaránt megbecsült nevelők foglalkozzanak a 
gyerekekkel:

1. Az általános iskolai tanárokat és a középiskolákban tanító tanárok bizonyos 
százalékát Japánban is speciális tantervű felsőfokú intézményben (azaz pedagógus- 
képző intézményben) kell képezni. Eddig ugyanis Japánban — amerikai mintára 
— a legnagyobb tarkaság uralkodott a sajátos pedagógus-képzettség megítélésé
ben, illetőleg megkövetelésében. Ezen kívül az egyetemeken (amelyek Japánban 
kifejezetten nem képeznek tanárokat) a magasan kvalifikált hallgatók közül minél 
több végzett fiatalt kell a tanári pályára „csábítani”.

A tanárnak tisztában kell lennie — hangoztatják a jelentés készítői — nemcsak szaktárgyá
nak legapróbb részleteivel, hanem a gyermek és az ifjú biológiai—pszichológiai fejlődésével, s 
azokkal az oktatási módszerekkel is, amellyel a legjobb eredményeket érheti el. Szükséges, hogy 
olyan képességekkel rendelkezzék, melyek segítségével e különböző területeken szerzett tudását 
koordinálhatja, de pályafutása alatt is állandóan fejlesztenie kell ezeket.

El kell azonban választani a tanárképzéstől az általános iskola alsó szintjén 
oktatók képzését, akiket minden körülmények között speciális pedagógiai in
tézményekben kell képezni, mert ők minden tantárgyat maguk fognak tanítani, 
s olyan életkorban foglalkoznak a gyerekekkel, amelyhez elengedhetetlen a 
pedagógiai—pszichológiai tájékozottság. Ebben eddig sem volt Japánban nézet- 
különbség. Gyakori viszont az a felfogás — hangoztatja a jelentés —, hogy a 
középiskolai tanárok képzésére nem szükségesek külön tanárképző intézmények, 
mivel ők csak egy vagy két szaktárgyat fognak tanítani, s elegendő, ha e szak
tárgyakat, illetve a mögöttük álló szaktudományokat alaposan ismerik.
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Nem szabad azonban elfelejteni — olvassuk a jelentésben —, hogy a tanár a 
középiskolában, amelynek alsó szintje kötelező, s a felsőt is a fiatalok 80%-a 
látogatja, olyan pedagógiai—pszichológiai problémákkal áll szemben, amelyek 
a háború előtt még nem léteztek. A tanárnak tehát — szaktudományán túl 
— olyan speciális, a fiatalok belső—külső életével kapcsolatos ismereteket is el 
kell sajátítania, amelyek segítségével a diákok különféle problémáira választ 
adhat. Ilyen jellegű tudást az egyetemen, szaktudománya elsajátítása során 
nyilván nem szerezhet, a speciális tanárképző intézmények létjogosultsága tehát 
vitathatatlan.

2. A jelentés azonban tovább megy: a különféle kézben levő tanárképző intézete
ket elsősorban a kormánynak kell megfelelő anyagi támogatásban részesítenie. 
Az utóbbi időben a társadalmi mobilitás egyre növekszik, s ennek megfelelően 
változnak az iskolával szemben támasztott igények. A központi szerveknek és a 
helyi hatóságoknak szorosan együtt kell működniük, hogy a megváltozott igé
nyek, amelyeknek igen erőteljes tanárképzési vonatkozásaik is vannak, maradék
talanul kielégíttessenek.

Л meglevő tanárképző intézetekben — ahol a változtatás már régen esedékes — elsősorban 
jól képzett oktatókkal kell a színvonalemelkedést elősegíteni. A kormánynak tervet kellene ki
dolgoznia arra vonatkozóan, hogy a kötelező iskolák tanáraik nagyobb részét ezekből a tanár
képző intézetekből kapják, az ehhez szükséges anyagi eszközöket is központi alapból kell biztosí
tani. Ugyanakkor a tanárképző intézeteket olyanokká kell tenni, hogy azok minél több fiatalt 
vonzzanak.

3. A Bizottság javasolja: gondolkodni kellene az egy éves próbaidőszak beveze
téséről, s a pedagógusjelöltnek csak abban az esetben adjanak képesítést, ha ez 
alatt bebizonyította rátermettségét, megfelelő képzettségét.

A tanárképzés színvonalának emelése érdekében változtatni kellene a tobor
zás, a propaganda, a továbbképzés, a munka közbeni—munka melletti képzés 
eddigi gyakorlatán is. Ahhoz például, hogy a tanárjelölt megfelelő önbizalmat 
és kedvet kapjon hivatásához, már a kezdet kezdetén olyan szituációkat kell 
teremteni számára, természetesen megfelelő irányítással, amelyben pályafutása 
során majd dolgoznia kell. Ez a módszer más foglalkozások esetében már igen 
elterjedt. A terv sikeres kivitelezéséhez azonban szükség van arra, hogy a tanár
képző intézet minden részletében megszervezze, koordinálja ezt a szituáció
teremtő munkát.

Sok helyen rendeznek Japánban — írja a jelentés — olyan tanfolyamokat, amelyeken az egye
temet végzettek speciális pedagógiai ismeretekre, tanítási gyakorlatra tehetnek szert. Ezek a 
tanfolyamok azonban az utóbbi időkben egyre inkább formális jellegűekké váltak, komoly ered
mény ezektől nem várható.

4. A Bizottság egy másik javaslata: a tanári diplomával nem rendelkezőknek 
is lehetőséget kell adni az iskolai tanításra, ha megfelelő szakképzettséggel és tapasz
talattal rendelkeznek egy-egy oktatott szaktárgyban, szaktudományban.

Gyakran előfordul ugyanis, hogy valaki pályája kezdetén nem gondol arra, 
hogy tanár legyen, később azonban kiderül, hogy kitűnő nevelői képességekkel 
rendelkezik, s kedve is van az oktatásra. Okvetlenül lehetőséget kell az ilyenek
nek biztosítani, hogy taníthassanak — kívánja a jelentés —, mert nagy segít
séget jelenthetnek az iskola számára. Az élet különböző területein ugyanis 
olyan ismeretekre, tapasztalatokra tettek szert az ilyen emberek, amelyet a
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tanárképző intézet nem mindig tud nyújtani hallgatóinak. Ha az ilyen emberek 
is taníthatnának, a nevelés színesebbé, széleskörúbbé, nyitotabbá válna az isko
lákban.

5. I tt is felmerül a világ minden táján hangzó óhaj: a tanárokat és a neveléssel 
foglalkozó kutatókat anyagilag is, erkölcsileg is jobban meg kell becsülni. A tanár
nak állandóan képeznie kell magát, hogy munkáját magas színvonalon végez
hesse. Ösztönzésképpen azonban sokkal jobban meg kellene őket támogatni 
anyagilag, erkölcsileg egyaránt, s ezzel nem csak a már működő pedagógusokat 
lehetne jobb munkára serkenteni, de a pedagógushivatás vonzása is nagyobb 
lenne.

Eddig a tanárokat a munkában eltöltött évek alapján fizették. Ezen változ
tatn i kellene, s a jelentés szerzői szerint a pedagógusok fizetésének nagyságát 
munkájuk eredményességétől kellene függővé tenni.

„A fent vázolt szerkezeti-szervezeti változások azokat az alapvető feltéte
leket tartalmazzák, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy kitűnő, 
sokoldalúan képzett tanáraink legyenek — záródik a jelentés tanárképzési része. 
— Az oktatás-nevelés eredményessége azonban nagyon sokban függ a tanár 
egyéniségétől, hivatástudatától és hivatásának szeretetétől. Ha ezek a tényezők 
is adottak, a fenti célkitűzések végrehajtásával az iskola képes lesz kielégíteni 
azokat az igényeket, amelyeket a gyorsan fejlődő és változó társadalom vele 
szemben támaszt”.

Szabó Márta
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E

KWARTALNIK IMîDAGOGICZiNY
1972. 1—3. szám

A lengyel neveléselméleti folyóirat 1972. évi 
számait a lengyel oktatás előtt álló elméleti és 
gyakorlati céloknak szenteli. Az első számban 
elsősorban neveléselméleti kérdésekkel foglal
kozik, míg a 2. és a 3. számban az oktatás 
gyakorlati feladatait tárgyalja.

A lengyel oktatásügy előtt álló feladatokat 
tekinti át nagyobb lélegzetű tanulmányában 
Luk asz K u r d y b a c h a  (Wiélkd szama oswiaty 
i polskiej pedagogiki — A lengyel pedagógia és 
oktatás nagy lehetősége, 1. sz. 1—10. old.). 
Bevezetőben a szerző a Lengyel Központi 
Statisztikai Hivatal jelentéséből kiindulva 
adatokat közöl a lengyel oktatásügy helyzeté
ről 19á5-től 1971-ig, felsorolva a tanulók 
számának növekedését, az iskolák számának 
gyarapodását és az oktatás egész rendszerének 
átalakulását. A Lengyel Egyesült Munkáspárt 
VI. Kongresszusának határozatai között 
szerepelt a lengyel oktatásügy fejlesztése, az 
élet követelményeinek megfelelően az oktatás 
rendszerének és tartalmának átalakítása. 
K u r d y b a c h a  ezek figyelembe vételével — az 
addig megtett út és a fejlődés céljai áttekintésé
vel együtt — vizsgálja azokat a konkrét 
lehetőségeket és feladatokat, amelyek a követ
kező évtizedben állnak a lengyel oktatási 
szakemberek előtt.

A következő tanulmány is ehhez csatla
kozik, elméleti oldalról közelítve meg a témát. 
Heliodor M u s z y n s k i  ( U teoretycznych podstaw 
systemu wychowawczego nowoczesnej socjalis- 
tycznej — A korszerű szocialista iskolai nevelési 
rendszer elméleti alapjairól, 1. sz. 11—26. old.) 
tanulmányában a társadalmi és gazdasági 
fejlődéssel együtt vizsgálja meg a nevelés- 
tudomány szerepét. Megjelöli a társadalom- 
tudományok rendszerében az iskola helyét és 
szerepét, a nevelési intézmények politikai 
jellegét. Ugyancsak lényeges szempont az 
iskolai rendszer és a nevelői feladatok tanul
mányozása, amelyek összefüggésben állnak a 
nevelési és képzési célokkal.

A gazdasági és a tudományos fejlődés köve
tése a tanulási folyamatot is alapjaiban be
folyásolja, ezért a korszerű ismeretek beépítése 
a tananyagban mindig időszerű kérdés marad. 
Ezzel foglalkozik tanulmányában Wladyslaw

Z a c z y n s k i  ( К  sztaltowanie post a w i przekonan 
uczniów w procesie nauczania — A tanulás 
képzési és megértési alapjai a tanulás folyamatá
ban. 1. sz. 27—38. old.), amely kiterjed a 
társadalmi, gazdasági, kulturális és tudomá
nyos kérdésekre, azok időszerű problémáinak 
a tananyagba való beépítésére, illetve azzal 
való összekapcsolására. Á szerző elemzi azokat 
a korszerű ismeretterjesztő tömegkommuniká
ciós eszközöket, amelyek a tanár munkáját 
segítik. Míg Z a c z y n s k i  tanulmánya a korszerű 
ismeretek elsajátítását a nappali tagozatos 
hallgatók szempontjából tárgyalja, addig 
Ludmila A r is t o w a  az esti és levelező tago
zatos, munka mellett tanulók ismereteinek 
bővülését, azoknak a munkával kapcsolatos 
felismerését, alkalmazását vizsgálja. (Laczenie 
procesu poznania z praca a osobosvosc ucznia
— Az egyéni tanulás és a munkával kapcsolatos 
felismerés, megértés kapcsolata, 1. sz. 55—76. 
old.) A szerző több helyen rámutat arra, hogy 
az esti tagozatos hallgatók tananyagát éppen 
munkájukkal járó, az ott jelentkező problémák 
megoldása szempontjából kell állandóan alakí
tani.

Az 1972. évi 1. szám többi tanulmánya 
részben a tanerők, részben a tanulók maga
tartását vizsgálja. A tanári munka figyelem
mel kísérése szempontjából érdekes tanulmány 
Jan P o p l u c z  közleménye (Z badan nad konflik
tusai w zespolach nauczycielskich — Tantestületi 
konfliktus-kutatás, 1. sz. 99—118. old.), amely 
a lélektani oldalról elemzi a tantestületek 
összetételét, az iskolai nevelő munkával járó 
és jelentkező konfliktus-csoportokat, azok 
jellegét és mélységét, az egyes konfliktusokkal 
szembeni viselkedés típusait, a munkával 
jelentkező összetűzések következtében ki
alakult „klikkek” fejlődését, átformálódását 
és felbomlását. Ha nem is P o p l u c z  téma- 
választásához hasonló, de ugyancsak a tanári 
munkával jelentkező kérdést vizsgált meg 
Tadeusz L e s i a k  is. Tanulmánya (Niektóre 
sytuaeje stessowe w pracy nauczyciela zawodu
— Néhány stress-hatás a szaktanári munkában, 
1. sz. 119—130. old.) egyéni és a varsói Pszicho
lógiai Intézet kutatásainak eredményeit össze
gezi.

357



A tanulók magatartásának kutatása Kinga 
L e w a n d o w s k a  tanulmányának témája (Post- 
wy uczniów wobec szkoly — A tanulók iskolán
kénti magatartása, 1. sz. 77—88. old.). Nem a 
„nehezen kezelhető” gyerek a vizsgálat közép
pontja, hanem az iskolai környezet hatása a 
tanulókra. L e w a n d o w s k a  különböző korú 
gyermekek magatartását vizsgálta meg más 
és más típusú és építésű iskolában. Tapasztala
tait összegezte tanulmányában, amelynek 
táblázatai a tehetséges és kevésbé tehetséges 
tanulók magatartását tartalmazza régi és 
korszerű iskolák szerint. A környezet, a fel
szerelés és a kiváltott magatartás az oktatás 
eredményességének egyik befolyásoló ténye- 
zője  ̂ amit viszont nemcsak a tanári munka 
kialakítása, hanem az iskolák építése szem
pontjából is figyelembe kell venni.

A tanulókkal foglalkozó tanulmányok közül 
kettő az olvasást vizsgálja: a hazafias nevelés 
és az olvasás iránti érdeklődés felkeltése szem
pontjából. Anna P r z e c l a w s k a  (Czytelnictwo 
jako element ksztaltowania postaw patriotycznych 
mlodziezy — Az olvasás mint az ifjúság hazafias 
nevelésének eleme, 1. sz. 39—54. old.) a korszerű 
hazafias nevelés szempontjából elemzi az 
ifjúság olvasásának szerepét. Az irodalom és 
a történelem tanításának összekapcsolása, a 
hazafias szellem kialakítása olvasás útján 
szoros kapcsolatban áll a tanár és a különböző 
iskolai és ifjúsági szervezetek nevelőmunkájá
val. Ezek összekapcsolása, közös feladataik 
eredményessége az olvasás iránti érdeklődés 
felkeltésétől is függ.

Szinte világprobléma a falusi ifjúság érdek
lődési körének átalakítása, hiszen számos falu 
ma is a maradi szokások és életfelfogások 
gyűjtője, ami részben az elzártsággal, részben 
a vidéki munka jellegével magyarázható. 
A tömegkommunikációs eszközök sokban vál
toztattak a hagyományos „falusi felfogáson”, 
a mezőgazdaság gépesítése pedig megrövidíti 
a falusi emberek munkaidejét. A fennmaradó 
szabad idő hasznos felhasználása részben ifjú
sági, részben felnőttprobléma. Stanislawa 
P o g o r z e l s k a  a tanulóifjúság szempontjából 
kutatja az olvasás iránti érdeklődés felkeltésé
nek kérdését. Tanulmányában ( Niektóre czyn- 
niki warunkujace czytelnictwo mlodziezy wiej- 
skiej — A falusi ifjúság folyamatos olvasásának 
néhány feltétele, 1. sz. 131—142. old.) áttekinti 
azokat az okokat, amiért keveset olvasnak a 
falusi gyerekek (nem szeretik otthon, ha olvas
nak; nem olvasnak a szülők; az idősebb kor
osztályok sem olvasnak rendszeresen; segíteni 
kell a ház körül stb.), majd a gyermekek 
könyveinek száma szerint vizsgálja az iskola, 
a rádió, TV hatásait és egyéb tényezőket, amik 
megszerettették velük az olvasást, természete
sen közli a szülők foglalkozását is.

A 2. szám több tanulmánya a neveléselmélet 
és a pedagógiai pszichológia oldaláról vizsgálja 
a tanulók magatartásának kialakítását és a

megértési folyamat fejlődését. Lucja M u &z y n s - 
k a  (Rozwój i ksztaltowanie postaw tolerancji 
i wyrozumialosci w mlodszym wieku szkolnym 
— A türelem és a megértési folyamat alakulása 
és fejlődése az elemi tagozaton, 2. sz. 2—26. old.) 
az általános iskola 1—4. osztályaiban kutatta 
a tanulók magatartását, közösségi életbe való 
beilleszkedésük folyamatát. Ezekben az osztá
lyokban a magatartás kialakításában még 
döntő szerepet játszik az otthon, a hazulról 
hozott szokások és az emberekről alkotott fel
fogások. A vallási, nemzetiségi türelem tulaj
donképpen az iskolában alakul ki és a közös
ségi életben oldódik fel. M u s z y n s k a  a gyer
mekek egymásról alkotott véleményeit kísérte 
figyelemmel több éven át ugyanazon osztá
lyokban. Érdekes megfigyelésekről számol be: 
a vallási ellentéteknek a türelembe való át
menetéről. a szülők foglalkozásából, vagyoni 
helyzetéből fakadó ellentétek kiegyenlítődésé
ről, a gyermekeknek egymásról szerzett be
nyomásuk átalakulásáról stb. Mindezek a 
közösségi életben oldódtak fel és a több évi 
együttlét alatt átformálódtak a közösségi 
életben tanúsított magatartás és a tanulmányi 
eredmények alapján. A szerző megvizsgálja 
azokat az okokat is, hogy kit miért nem szeret
nek a többiek és a „rossz tulajdonságok” 
szerint csoportosítja őket.

Magát a tanulást, illetve a tanuló szerepét 
vizsgálja a pedagógiában Ksenia W a s y k o w s k a  
( Koncepcja roli ucznia w pedagogice — A tanu
lás szerepének elmélete a pedagógiában, 2. sz. 
27—48. old.). A szocialista és a polgári pedagó
gia elméletét elemezve kíséri figyelemmel a 
tanulás szerepét a modern pedagógiai tanul
mányokban.

Tadeusz L e w o w i c k i  tanulmánya ( О psycho- 
logii pedagogicznej — A pedagógiai pszicholó
giáról, 2. sz. 49—58. old.) a pedagógia és a 
pszichológia kapcsolatát elemzi a múltban és 
a jelenben, majd nagy vonalakban a lengyel 
pedagógiai pszichológia útját, feladatait és 
időszerű kérdéseit tárgyalja.

Mieczyslaw L o b o c k i  (0  intensyfikacji wply- 
wów wychowawczych na lekcji — A nevelési 
befolyások fokozása a feladatokkal, 2. sz. 59— 
72. old.) a megértési, rögzítési folyamat szilárd
ságát kíséri figyelemmel a gyakorlati képzés
nél. Kísérleteit a 35. sz. lublini általános iskolá
ban végezte, mgfigyeléseit elsősorban az 5—8. 
osztályos tanulókra terjesztette ki. V konkrét 
feladatok megoldása esetén nemcsak a nevelési 
feladatok érvényesülését vizsgálta, hanem 
annak későbbi kihatásait is a tanulók maga
tartása szempontjából.

Az iskolai élet irányítása, a nevelési fel
adatok megvalósításának eredményessége Len
gyelországban is részben az iskolai szülői 
munkaközösség munkájától is függ. Tadeusz 
L e w o w i c k i  (Wybrane problemy dzialalnosci 
komitetów rodzicielskich — A szülői munka- 
közösségek kiválasztása és munkájának kérdései,
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2. sz. 81—94. old.) összegezi azokat a felté
teleket, amelyek elősegítik a szülői munka
közösségek eredményes munkáját. Az össze
tétel szempontjából a szülők helyes foglal
kozási megosztottságát vizsgálja, majd a 
munka céljainak meghatározásánál pedig az 
aktuális kérdések szem előtt tartását javasolja. 
Feldolgozásában elemzi a rossz — nálunk is 
ismert — szülői munkaközösségek összetételét 
és munkáját. A hibák oka részben az iskola, 
ha — akár a vezetés gyengesége miatt, akár 
a szülők „rámenőssége” következtében — 
teret enged olyanoknak, akik csak a saját 
gyermekeik érdekeit tartják szem előtt, vagy 
felelős beosztásuk miatt a tanárok választják 
be őket, de sok esetben a cselekvés „kellemet
len” nekik. A szerző — saját tapasztalatai 
alapján — táblázatokat közöl, amelyek a 
helyes foglalkozási megoszlást, valamint az 
elvégzendő feladatokat rögzíti.

Ugyancsak közismert iskolai problémát 
tárgyal Józef R em bo w ski (Badania nad 
p rzystosowaniem dzieci do szkoly — A gyerekek 
he illeszkedése az iskolai munkába, 2. sz. 95— 
100. old.). A tanulmány két beilleszkedési időt 
vizsgál: az általános iskola első osztályába, 
illetve a középiskolákba való beilleszkedés 
idejét. Az elsőnél a család, az óvoda és az 
iskolás kor előtti közösségi élet ad segítséget, 
míg a másodiknál az előző iskola közösségi 
életének színvonala, a fogadtatás és a gyerekek 
egymáshoz való viszonya. Másodrangú, de 
nem elhanyagolandó tényező a családok, a 
szülők felfogása a közösségi életről, a testvérek 
szórna stb. Ezek kölcsönös hatása sietteti 
vagy késlelteti a közösségbe, az iskolai mun
kába való beilleszkedés folyamatát, természe
tesen fel tételezve a tanári munkát is.

Az 1972. évi 3. szám főként didaktikai 
témákkal foglalkozik, valamint az ismeretek 
bővülése, a tudomány haladása és az oktatás 
kapcsolata a közölt tanulmányok tartalma. 
A bevezető tanulmányt Wincenty Ok on  írta 
(Tezy na témát sytuaeji w naukach pedagogicz- 
nyeh — A pedagógiai tudományok helyzetéről,
3. sz. 3—10. old.), amelyben a pedagógiai 
tudományok az 1966—1971. években tapasztalt 
fejlődésének főbb irányvonalait vázolja fel. 
Elsősorban a lengyel fejlődést tárgyalja, 
amelyet a társadalmi-politikai, valamint a 
tudományok egészének haladása befolyásolt. 
Részletesen kitér a Lengyel Egyesült Munkás
párt VI. Kongresszusának határozataira, a 
megtett út jellemzésére és a lengyel pedagógiai 
tudományok előtt álló feladatokra. Ugyancsak 
részletesen beszámol a lengyel pedagógiai 
intézményekben folyó kutató munkáról, a 
gyakorló pedagógusok továbbképzési formái
ról, korszerű szakmai és politikai ismereteik 
bővítésének lehetőségeiről.

A lengyel és a demokratikus német állam 
pedagógiai helyzetének összehasonlítására ad 
alkalmat Karl-Heinz G ü n t h e r  tanulmánya

( P la n o w a n ie i  o rg a n iz a e ja  b a d a n  p e d a g o g ie zn y e h
w Niemeckiej Iiepoblice Demokratycznej — A 
Német Demokratikus Köztársaság pedagógiai 
kutatásának szervezete és tervezésének módjai, 
3. sz. 11—22. old.). A szerző a bevezetőben 
tömören vázolja a demokratikus német állam 
oktatási rendszerét, az elmúlt években történt 
átszervezését és az előttük álló feladatokat; 
A továbbiakban részletesen ismerteti az 
elméleti intézetekben folyó munkát, az egyes 
egyetemeken, illetve a pedagógiai intézetekben 
megalakított kutató csoportok tevékenységé
nek országos összehangolását.

A kisebb közleményeket Wojciech Ma r c z y k  
írása vezeti be (Postawy robotników wobec 
nauki w okresie industrializacja — A munkások 
tudományos ismereteinek fejlődése az iparosítás 
korában, 3. sz. 23—32. old.). A szerző a lengyel 
ipar fejlődésével, a korszerűsítéssel együtt 
jelentkező tudományos-műszaki tudásismeret 
alakulását, valamint a szakemberképzést be
folyásoló tényezőket vizsgálja. A fejlődés és 
a képzés kapcsolata a lengyel oktatásügyi 
szakemberek kutatásának középpontjában álló 
téma. Számadatokkal, statisztikai adatokkal 
bizonyítja a szerző a lengyel munkásság köré
ben tapasztalható, elsősorban, a munkával 
együtt járó tanulási, továbbképzési törekvések 
alakulását. Iparáganként, korosztályonként 
(20—30, 30—40, 40—50 és 50—60 évesek) és 
végzettség szerint (szakmunkás, technikus, 
betanított és segédmunkás) kíséri figyelemmel 
a munkások továbbtanulását, valamint a 
befolyásoló, ösztönző tényezőket (szakmai 
végzettség megszerzése, érettségi, majd felsőbb 
tanulmányok iránti vágy, vagy egyszerűen a 
munkaeszköz fejlődésével párhuzamban kell 
az újabb szakmai ismeret).

Ugyancsak a munkásság tanulásával kap
csolatos Marek L a t o sz e k  tanulmánya ( Mo
dele ksztalcenia w rodzinie stoczniowca — Hajó- 
munkás családok képzési modellje, 3. sz. 33— 
40. old.). A szerző a gdanski hajógyár munkásai 
körében végezte kutatásait az 1968—1909-es 
években. A munkások alapképzettségét vette 
alapul, de figyelembe vette azt is, hogy később 
milyen magasabb szintű ismereteket szereztek, 
majd gyermekeik képzettségét, illetve tovább
tanulási szándékát tanulmányozta. Statisz
tikai adatokkal illusztrálta a szülők, az iskola 
és a környezet ösztönző, illetve mérséklő hatá
sát a gyermekek továbbtanulási terveiben.

Az is kola tele vízió, illetve az oktatófilmek 
felhasználásának módjairól, előnyeiről és ösz
tönző hatásáról szól Izabela C i a p a l a  (Tele- 
wizja a praca domowa ueznia — A televízió és 
a tanulók házi feladatai, 3. sz. 41—58. old.) és 
Bronislaw P o k r z y c k i (Róla filmu .dydakticz- 
nego w podnoszeniu stopnia rozumienia trései 
biologicznych — Az oktatófilm szerepe a biológiai 
ismeretek fokozottabb megértésében, 3. sz. 59— 
68. old.) tanulmányai. Izabela C ia p a l a  részben 
az iskolai tanításba beiktatott televíziós adá
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sok, részben az otthoni feladatok megoldása 
szempontjából elemzi az iskolai televízió 
szerepét. A természettudományi tantárgyak
ból elért eredményeket veszi figyelembe, 
amikor adatokat közöl a tananyag elsajátításá
nak mértékéről és idejéről. Kiterjeszti vizsgá
latait a falusi és városi iskolákra is, külön-külön 
tárgyalja mindkét esetben a televíziós adás 
bevezetése előtti és utáni helyzetre is. Míg 
CiAPAbA tanulmánya a természettudományi 
tárgyak mindegyikére kiterjed, addig P o k r - 
z y c k i  a biológia tanítása során jelentkező 
tapasztalatokat összegezi, részletesen bemu
tatva kutatásának módszertanát is, táblázatai 
pedig az oktatófilmmel és anélkül feldolgozott 
tananyag számonkérésének eredményeit fejezik 
ki százalékosan.

*

Az 1972. évi 3. számban egy érdekes tanár- 
képzési vonatkozású tanulmány is olvasható 
Katarzyna P io t r o w sk a  tollából ,,Tanárképzés 
Nigériában” (Ksztaleenie nauczycieli w Nigerii) 
címmel.

Az európai neveléstörténészek általában csak 
kontinensünk, vagy az európai kultúrával 
kapcsolatban álló területek oktatásügyét, 
neveléstörténetét és jelen problémáit ismerik. 
A nemzeti felszabadítási mozgalmak küzdelme 
azonban nemcsak a volt gyarmatok állami 
szuverenitását, önrendelkezését állította helyre, 
hanem általános fejlődésükkel kapcsolatban 
oktatásügyük időszerű kérdéseinek megoldá
sára — az UNESCO-n keresztül — a világ 
nevelésügyi szakemberei elé számos új fel
adatot állított.

Nigéria 1960-ban nyerte el állami független
ségét, közigazgatásilag három nagy területre 
oszlik fel. Lakóinak száma ma már meghaladja 
a 35 milliót, amelynek 90% szudáni néger, 
a többi arab és európai. A lakosság egyenetlen 
elosztásban lakja Nigériát. A vallási megoszlás
ban a mohamedánok (16 millió) vannak több
ségben, mintegy 6 millió a keresztények száma, 
a többiek különféle törzsi vallásokat követnek. 
Az ország lakóinak többsége felbomló törzsi 
szervezetben él, 90%-a analfabéta. A felszaba
dulás után megindult ipari és mezőgazdasági 
fejlődés a szakemberképzés elé megoldhatat
lannak látszó feladatokat állított, hiszen a régi 
gyarmati tisztviselő- és szakember-réteg zömé
ben elhagyta az országot, míg a nigériai értel
miség még képtelennek bizonyult ellátni fel
adatait. A függetlenség kikiáltása után meg
szövegezett nemzeti programban szerepelt az 
oktatásügy átalakítása, az analfabetizmus fel
számolása és a tanárképzés egységesítése, 
színvonalának emelése.

Katarzyna P io t r o w sk a  tanulmánya a sok- 
nemzetiségű, különböző nyelveket beszélő 
nigériai állam tanárképzésének múltját és 
jelen helyzetét tárja fel. Bár az állami nyelv 
az angol, de a lakosság többsége nem beszéli 
ezt a nyelvet.

A Guineai-öböl mentén elterülő ország 
gyarmatosítása a 17. században kezdődött el, 
bár a 19. század elejéig az európaiak jelenlétét 
főleg a rabszolgakereskedő telepek jelentették. 
Csak a 20. század elején fejezték be az angolok 
a mai Nigéria területének gyarmatosítását és 
1914-ben egyesítették a gyarmati közigazga
tást. A közigazgatás alsó és középső rétegét 
főleg a helyi arisztokráciából kinevelt értelmi
ség foglalta el. Ezek között csak elvétve akadt 
olyan, aki európai egyetemeken szerezte meg 
képesítését, zömük nigériai iskolákban tanult. 
Az első európai értelemben vett nigériai iskolá
kat a keresztény misszionáriusok alapították 
a 19. század közepén, amelyben egy-két éves 
tanítás alatt főleg az angol nyelvvel és a 
keresztény valláserkölccsel ismertették meg a 
tanulókat. Az ezekből az iskolákból kikerült 
tanulókat egy-két évi iskolai gyakorlat után 
tanítóknak is alkalmazták. Valójában ők 
voltak az első nigériai pedagógusok.

A gyarmatosítás befejezése után, éppen a 
gyarmati tisztviselők utánpótlásának bizto
sítása igényelte az egységes nigériai oktatásügy 
és iskolahálózat kialakítását. A keresztény 
területeken már gyakorlattal rendelkező isko
lák működtek, míg a mohamedánok lakta 
területeken ez ismeretlen volt. L tjgard  kor
mányzó Hanns V is c h e r t  bízta meg 1909-ben 
az oktatásügy tervezetének elkészítésével, ami 
az 1916. évi Education Ordinance-ban lépett 
érvényre. E szerint megalakultak az ún. 
provincial school-ok, amelyek hét osztályosak 
voltak. Ennek elvégzése után a növendékek 
egy-két évi pedagógiai gyakorlattal már alap
fokú iskolákban taníthattak, vagy bizonyos 
ipari és mezőgazdasági ismeretek elsajátításá
val szakmai iskolák tanáraivá váltak. Ez a két 
forrna adja a századeleji nigériai tanárképzés 
alsó szintjét. A magasabb képzettségre törekvő 
növendékeknek az alapfokú iskola után az ún. 
felsőiskolát kellett elvégezniük, ami a gim
náziumi érettségivel egyenlő képzettséget 
adott. A felsőiskola befejezése után két éves 
pedagógiai tanfolyamon vettek részt, vagy 
pedig európai egyetemeken tanultak tovább. 
Az alsó és magasabb szintű tanárképzés abban 
is különbözött, hogy míg az első gyakorlati, 
addig a második inkább elméleti jellegű fel
készülést jelentett.

A második világháború után megindult 
nigériai és kameruni felszabadítási mozgalom 
megteremtette az oktatásügy reformpolitiká
ját, egyre több néger fiatal ment külföldre 
tanulni, megindították a városi munkásság 
körében az analfabetizmus felszámolásáért 
folyó küzdelmet, Ibadanban megnyílt az 
egyetem.

1957-ben Nigéria 92 249 tanára közül még 
csak 1,2% rendelkezett egyetemi végzettség
gel, 1,6% középiskolát végzett, a többiek csak 
pedagógiai tanfolyamot, vagy pedig képesítés 
nélkül tanítottak. Egyetemi végzettséggel
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egyenlő képesítést nyújtanak az ország több 
városában működő tanári főiskolák, míg a 
szakmai képzettséget különféle ipari és mező- 
gazdasági szakiskolákban lehet elsajátítani. 
Az ország függetlenségének kikiáltása után az 
UNESCO küldött a fejlett országokból neve
lési szakembereket Nigériába, valamint taná
rokat az ibadani egyetemre.

Az elmúlt években külön képzési formát 
dolgoztak ki a leendő népiskolai tanítók szá
mára, amely az állami nyelv, valamint külön
böző törzsi nyelveken egyes alaptantárgyak 
elsajátításának tervét foglalta magában. Ez 
— az egyes területek vallását is figyelembe 
vevő — oktatás két éves, heti óraszáma 38, 
amely a következőképpen oszlik meg: angol 
nyelv 10, írásismeret (keresztény és mohame
dán) 2, történelem, földrajz 4—4, matematika 
6, rajz—népművészet 4, gazdasági és higiéniai 
ismeretek 4, testnevelés 3, könyvtári alap
fogalmak 1 óra hetenként. Csak e kétéves 
tanítói tanfolyam elvégzése után adnak most 
már lehetőséget magasabb szintű pedagógiai 
tanulmányokra.

Az 1966-ban életbeléptetett reform után 
91 049 tanárnak adtak képesítést, közülük 
27 032 egyetemi, 32 866 középiskolai és 30 118 
népiskolai végzettséggel rendelkezik. Intéz
kedés történt a szakmai jellegű iskolák tanár
képzésének javítására is, amely elsősorban 
a szorosan vett szakmai ismeretek bővítésén 
alapszik. A helyi tanárképzés színvonalának 
emelése annál is fontosabb, mivel 1963-ban a 
középiskolák tanári karának 80°/0-a még 
mindig külföldi volt, s ez az arány azóta is 
csak a felére csökkent.

A szerző ismertetését saját tanulmányújá
nak tapasztalatai és UNESCO-jelentések alap
ján írta, s benne tömör összefoglalást nyújt 
Nigéria oktatásügyének múltjáról és jelenéről, 
egyben keresztmetszetet ad az afrikai tanár
képzés előtt álló általános feladatokról, meg
oldandó problémákról is.

K a p k o n c z a y  K á k o i.y



K Ö N Y V E K R Ő L

TEACHING THE TEACHERS. TRENDS IN TEACHER EDUCATION

A nevelők képzése, a nevelőképzés irányzatai 
Szerkesztette Frederick Hadaway Hilliard. London, 1971. Allen and Unwin.

' 123 oldal

Nem meglepő jelenség az, hogy a pedagógiai pályán érdekeltek maguk teszik bírálat tárgyává 
a nevelőképzést. Még kevésbé meglepő ez Angliában, ahol az oktatásügy teljes egészében a viták 
pergőtűzében áll.

Sokak véleménye szerint a korszak gondolkodását bizonyos negatív vonásokkal vegyes hűvös 
vizsgálódó szemlélet jellemzi. H il l ia r d , a birminghami egyetem pedagógiai professzora szerint 
Anglia közvéleménye önmagával foglalkozik. A „bölcsen előrelátók” kénytelenek elismerni, 
hogy a két világháború után feltörő társadalmi érők helyrehozhatatlanul tönkretették a Viktória 
és az Edwardok korabeli idealizmust és olyan szituációt teremtettek, amelyben minden kétséget 
kizáróan bebizonyosodott a progresszívek előtt az, hogy változtatni kell a helyzeten, noha a 
hogyan és a merre kérdéseit eleinte senki sem látta tisztán és világosan.

A tradíciók hívei, bár elfogadták a változás szükségességét, a múltban bevált értékek megmen
tésében és megőrzésében keresték mind az egyéni, mind a társadalmi problémák megoldását. 
Ez a kettősség érződik az angol pedagógustársadalomban is. A progresszívekés a tradíciók hívei 
a nevelők sorainak egységét is megbontják. A haladók követelik a kreativitás megvalósítását, 
a tanulmányi lehetőségek integrálását, a team-oktatást, a szélesebb specializálizációt a közép
iskola záróosztályaiban (sixth form), az egyetemeken pedig a vezetés szervezeti és jogi keretei
nek szélesebb alapokra helyezését, a bővebb tanulmányi lehetőségeket az egyetemi szintű képzés 
és a tudósképzés között, végül pedig a 20. század második felének társadalmi szükségleteihez 
igazodó egyetemi stúdiumokat.

Ezzel szemben a hagyományokhoz ragaszkodók az angliai pedagógustársadalom visszahúzó, 
szkeptikus tömegeit képviselik. Kételkednek a haladás realitásában, a változás és fejlődés ki- 
kerülbetetlenségéről inkább elmélkednek mint tesznek is érte valamit.

H il l ia r d  sz e rin t v á r h a tó ,  h o g y  e lő b b , v a g y  u tó b b  a  p ro g re s s z ív e k  m ag u k h o z  r a g a d já k  a  v e 
z e té s t  és a n ev e lő k ép zés k é r d é s e it  ú g y  á l l í t já k  az  é rd e k lő d é s  fó k u sz á b a , h o g y  az  e lő b b re v ív ő  
t e n d e n c iá k a t  tu d já k  m a jd  é rv é n y r e  ju t t a tn i .

1970-től fokozatosan felerősödnek a bíráló hangok. A kritika nyomán a sajtó felélénkül, kü
lönböző bizottságok alakulnak, végül egy minisztériumi különbizottság vállalta a nevelőképzés 
összes szintjének felülvizsgálatát. Ettől kezdve maguk a nevelőképző intézmények is nyilvános 
vitába bocsátkoznak.

Valójában már 10 évvel ezelőtt megelőzték a „nevelőképző college”-élt ezeket a kezdeményezé
seket, mert a felsőbb szervektől függetlenül az élet adta létszámnövekedés hatására önmagukban 
„forradalmasodtak”. Pl. 1960-ban 33 500 hallgatóról tudósítanak, 1969-ben pedig már 112 000 
főt jelentenek. Ez a tény önmagában növelte ezen intézmények súlyát és jelentőségét, sőt köve
teléseiket is radikalizálta. A nevelőképző intézmények kezdeményezéseiből született elképzelé
sek első próbájának az 1970—75-ös időszak tekinthető.

Jelentős intézménytörténeti előzmények tovább érlelték e nevelőképző „college-ck” nézeteit. 
Az eredmény a H il l ia r d  szerkesztésében elkészült, hat tanulmányt tartalmazó kötet, amelynek 
konkrét célja az angliai nevelőképzés jelenkori vitájának megindítása volt.

A nevelőképzés helyzetét és fejlesztési tendenciáit tárgyaló kötet egyes tanulmányainak szerzői 
az angol tudományos élet kiemelkedő egyéniségei: K. A. B a i r d , a nottinghami Nevelőképző 
College vezetője; G. N. B r o w n  professzor, a keele-i egyetem Pedagógiai Intézetének igazgatója; 
T. H. B. H o l l in s , a leeds-i egyetem Pedagógiai Intézetének igazgatója; J. F. P o r t e r , a berks- 
hire-i Nevelőképző College vezetője. A hat tanulmányban összegezett problémákat először a bir
minghami egyetem Nevelőképző Intézetének tanulmányi programja keretében adták elő, majd 
az 1970-ben közreadott gyűjteményes kötetben a szakemberek nagyobb tömegeinek bevonásá
val szélesebb körű vitát kívánnak provokálni.

E l v i n , a londoni egyetem Nevelőképző Intézetének igazgatója az angliai nevelőképző college-k 
célját, feladatait és fejlődését ismerteti tanulmányában (Colleges of Education: Their Achieve

362



ments ami Prospects). Azonosítja magát azok nézeteivel, akik a nevelőképzés egyes kérdéseinek 
újraértékelése során szeretnék a helyzet megoldását is megtalálni. Legfontosabbnak tartja annak 
elismerését és elfogadtatását, bogy valójában szakemberképzésről van szó a szó szorosabb értel
mében. Lnnék valóra váltása érdekében legfontosabbnak a neveléselmélet tanulmányozása és 
a „11. Ed.” (Bachelor of Education) tanulmányi fokozat elnyerése közötti formai és tartalmi 
kérdések tisztázását tartja. Szerinte javítani kellene a legfelsőbb irányító apparátus és a college-ek 
irányító szervei közötti együttműködésen ennek érdekében pontosabb együttműködési program 
kidolgozását javasolja.

A második világháború után ugyanis a Me Nair Report feladata volt a közoktatási rendszer 
újjászervezése. Ennek keretei között ez a terv a nevelőképzés korszerűsítését az egyetemekkel 
való szorosabb kapcsolattal kívánja elősegíteni. A művelődésügyi miniszter felhívása ellenére 
az egyetemek a mai napig passzívak maradtak, semmit nem kezdeményeznek. A nevelőképző 
college-ek is tartózkodók, mert jobban féltik az egyetemektől önállóságukat, mint amennyi fejlő
dést remélnek tőlük. A kormány és a vezető pártok ugyancsak tartózkodók. A college-ek vezető
sége egyelőre visszautasítja azt a kormányjavaslatot, amely állami vezetést és részben közös 
tanulmányi programot javasol. Kívánja is, meg nem is a kormányjavaslat megvalósítását, mert 
óhajtja ugyan a Bachelor of Education tanulmányi fokozatot, de félti — mert veszélyeztetve 
érzi — szabadságát.

A jelenlegi tanulmányi programban kidolgozatlan az egyes tudományterületek köre és mély
sége, az ismeretátadás módja iskolai keretek között, pontosabban az erre való felkészülés a ta
nulmányok során. Nem tisztázott még az sem, hogy milyen legyen a kapcsolat az ún. fő tárgyak 
és a „curriculum tárgyak” (azaz a majd oktatandó iskolai tantárgyak) között. Kétségkívül értek 
már el eredményeket a nevelés, a neveléstudomány tanulmányozása terén. A hallgatók ma már 
egyetemi tanulmányaik során behatolnak a pszichológia, a szociológia és a nevelésfilozófia terü
leteire, de teljesen tisztázatlan az, hogy mit és mennyit, főleg pedig hogyan kell majd nekik az 
egyetemen tanultakat az iskolásgyermekeknek átadni. Nyitott kérdés a neveléstudomány és a 
határos területek, valamint a már említett „curriculum tárgyak” kapcsolata. Felvetik azt a 
nagyon sokaknak szóló kérdést is: „Vajon tudják-e azt az egyetemi programok készítői, hogy az 
iskolásgyermeknek csak egy feje van és nem három?”

A szerző azonban még csak néhány tekintetben tudott elfogadható következtetésekig eljutni. 
Szükségesnek tartja annak elismerését, hogy egyrészt a nevelői pályára készülőknek sajátos, 
szakjellegű felkészülésre van szükségük; másrészt a college-ekben folyó pedagógiai tanulmányok
nak közelíteniük kell a felsőoktatás szintjéhez; — harmadsorban a szakmai képzés nem korláto
zódhat a tanulmányi időszak első szakaszára, hanem ki kell terjednie a későbbi periódusokra is, 
sőt a pálya kezdetétől annak végéig folytatódnia kell.

F. II. IlibLiARD az elmélet és a gyakorlat szerepét vizsgálja a nevelőképzésben. (Theory and Prac
tice in Teacher Education). A szerző szerint a pedagógus pálya jellegzetességét korántsem a 
gyermekkel való foglalkozásból kiindulva kell meghatározni; sokkal inkább abból'a sajátos szak
tudásból kiindulva, amelynek birtokában a nevelő mint speciálisan képzett szakember szervezi 
és lebonyolítja a tanulás általában ismert módjait bizonyos intézményesült formák, így az isko
lák. college-ek, egyetemek, iskolán kívüli alkalmak stb. által meghatározott keretek között. 
I I il l ia r d  szerint azonban még bizonyításra szorul a célszerű felkészülés módja, a korszerűsítés 
végrehajtása és a szakjelleg biztosítása. A tanulmány elsősorban az iskolában folyó oktatásra 
való felkészülés kérdéseit tárgyalja.

A „Bachelor of Education” fokozat elnyerésének problémáit B r o w n  professzor veti fel (The 
Problems and Prospects for the В. Ed. Degree). A fokozat bevezetésével cgyidőben növelték a 
tanulmányi évek számát, eleinte kettőről háromra, később négy évre. E változások az egész tanul
mányi program átgondolását és újbóli meghatározását tették szükségessé. Ezek nemcsak el
kerülhetetlenek, hanem kívánatosak amellett időszerűek is voltak. A vizsgára tömegesen jelent
keznek, mert a pálya szintbeli emelkedését látják benne. A szerző éppen a népszerűség nyomán 
aggódással szemléli a tömeges érdeklődés nem kívánatos kísérő jeleit.

A bonyolult igazgatási problémák tárgyalására B a ir d  igazgató beosztásánál fogva is illetékes
nek tartja magát. (Administration, Staffing, and Organization of the Work in Colleges of Edu
cation). Szerinte a legújabb rendelkezések (Weawer Report, Robbins Report) ugyanis egyszerű
sítés helyett eddig csak komplikálta az ügyintézést. Általában az új intézkedéseknek csak 
akkor lesz értelme, ha majd a college-ek távlati fejlesztésük során valóban elérik az egyetemi ta
nulmányi szintet. A college-ek egyelőre jobban félnek mint remélnek, mert nem látják az egyete
mekhez való közelítés adminisztratív és tanulmányi következményeit. Nyitott kérdés az, hogy 
a tanulmányi kooperáció valóbanelősegíti-e az ügyintézés egyszerűsödését is, vagy éppen csuk a 
nagyon féltett függetlenség elvesztését hozza magával.

1 Io l l in s  professzor az egyetemi tanárképzés oldaláról fejti ki a tanulmányi program óhajtott 
változásait. (Desirable Changes in the Structure of Courses). Az első két bevezető mondat telje
sen tiszta képet nyújt az amerikai és az angliai helyzetről. A szerző idézi a nála illetékesebbnek
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vélt В. O t h a n e i  Sm it h  jellemzését, amely szerint: „Egy vékony pedagógiai mázzal bevont böl
csészkari képzés jellemzi az amerikai nevelőképzést” és szerinte ugyanezzel karakterizálható 
az angliai nevelőképző college-ek helyzete is. Legnagyobb közös fájdalmuk az, hogy a képzés kerete 
túlságosan elvont, elméleti, ennek következtében elégtelenül készít fel a gyakorlati feladatokra. 
A college-ek elvben mindkettőt egyesítik, ugyanis színvonalas felsőfokú képzést kívánnak nyúj
tani, azonban sem az egyiket, sem a másikat nem végzik nagyon jól, különösképpen nem az 
utóbbit.

H o l l in s  professzor megállapítja, hogy mindkét intézmény szükségszerűen tökéletlenül való
sítja meg feladatát mindaddig, amíg nem tisztázza azt, hogy mit vár tőle a társadalom és mit vár 
tőle az élet adta feladatok szempontjából az iskola. Jelenleg mindkét követelmény hiánya az, 
ami feltűnő. A szerző a feladatok elhatárolását javasolja, azonban hangsúlyozza, hogy az elhatá
rolás nem jelenthet elszigetelést. Szerinte a két éves egyetemi tanulmányt egy éves — főleg 
gyakorlati — pedagógiai képzésnek, vagy valamilyen „szendvics kurzusnak” kellene követnie.

P o r t e b  professzor fő gondja nemcsak a tanulmányi kurzusok sokfélesége, hanem az eljárás
módok szegénysége. (Teaching Methods in Colleges of Education). Szerinte az eddigieknél sokkal 
kritikusabban kellene elemezni mind a tanulmányi anyagot, mind az elsajátítás stratégiáját.

Az egyes tanulmányok végén közölt irodalomjegyzék az angliai pedagógusképzés elmélyült 
tanulmányozását teszi lehetővé.

U j c z  P á l n é

PEDAGÓGUSKÉPZÉS AZ EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN ÉS- 
NÉHÁNY FEJLETT TŐKÉSORSZÁGBAN

Szerkesztette Ladányi Andor (Sándor Ernöné közreműködésével). 
Budapest, 1972. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadása. 301 oldal.

Ma már egyértelműen látható, hogy a XX. század második fele az oktatás átalakulásának, 
rohamos fejlődésének időszaka. Hazánkban is mindinkább érezhető ez, állandóan napirenden 
levő kérdés az iskola oktató-nevelő munkája. A különböző elemzések, viták, állásfoglalások két 
közös tulajdonsággal rendelkeznek: 1. bármilyen oldalról közelítik is meg az oktató-nevelő 
munkát, a tanítási-tanulási folyamatot, szinte egyöntetűen állapítják meg, hogy a pedagógus 
döntő, kiiktathatatlan láncszeme ennek a munkának; 2. gyakran kísért az „extra Hungáriám 
non est vita”-szemlélet, de amennyiben ki is tekintenek a határon túlra, mindezt kicsit önkénye
sen, csak a szépet látva teszik. E két szempontot figyelve érzem különösen jelentősnek a Felső- 
oktatási Pedagógiai Kutatóközpont egyik legújabb kiadványát, mely az európai szocialista és 
a legfejlettebb kapitalista országok pedagógusképzését mutatja be. A könyv használhatóságát 
e szerkesztési alapelv biztosítja: a bevezető tanulmány után először az egyes szocialista országok, 
majd a tőkésállamok képzési rendszerét találjuk meg alfabetikus sorrendben. Az egyes fejezetek 
felépítése is megegyezik: az iskolarendszer rövid áttekintése után azt tudjuk meg, hogy az egyes 
iskolatípusok számára milyen felsőfokú (esetleg középfokú) intézményben képezik a pedagógusokat, 
majd rövid betekintést nyerünk az esetleges fejlesztési reform tervekbe, illetve a továbbképzési 
rendszerbe. így az egyes részek között csak terjedelemben, s ennek megfelelően a bemutatás 
részletességében vannak eltérések.

A Kutatóközpontot a tanulmánykötet közreadásával elsősorban az a cél vezette, hogy nö
velje a „pedagógusképző intézmények oktatóinak tájékozottságát, áttekintését és a tanulságok 
elemzésével, egyes eredmények felhasználásával” elősegítsék „hazánkban a pedagógusképzés 
további fejlődését.” Így természetesen a recenzenst is, de az olvasókat is az érdekli, hogy milyen 
tapasztalatok szűrhetők le az egyes tanulmányokból, hol vagyunk lemaradva, merre kell tovább
lépnünk? Ezért sajnáljuk, hogy L a d á n y i Andor, a kötet szerkesztője és a bevezető tanulmány 
írója — aki egyébként rendkívül nehéz feladatot old meg, mikor összefoglalja a sokszínű anyagot 
—, mindvégig tartózkodik attól, hogy utaljon a magyar helyzetre, a várható fejlesztési irányokra, 
igaz, így nagyobb „kutatóterületet” biztosít az olvasónak.

A kötetben tárgyalt tizenkét ország tapasztalatai alapján általános érvénnyel fogalmazhat
juk meg a pedagógusképzés alapproblémáját: a mennyiségi és minőségi követelmények szemben
állásáról van szó. A második világháború után — több tényező együttes hatására — nagyfokú 
mennyiségi igény jelentkezett a pedagógusok iránt, amit sokszor csak különböző provizórikus 
intézkedésekkel lehetett megoldani. Napjainkban, ismét különböző, sokszor országonként eltérő 
tényezők összejátszása miatt, szinte mindenütt a minőségi oldal került előtérbe, s ez veti fel a 
pedagógusok képzésével kapcsolatos tartalmi és formai kérdéseket.
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Л tartalmi problémák eltérően jelentkeznek az egyetemek és a főiskolák esetében (míg az előb
binél elsősorban a pedagógiai tárgyakat kell erősíteni, azokat összekapcsolni az iskolai gyakor
latokkal, az utóbbinál főleg a szaktárgyak tudományos színvonalával, a tudományos képzéssel 
van probléma), de mindkét helyen tulajdonképpen a helyes arányok kialakítása a fő feladat. 
A megoldást nehezíti, bogy a pedagógiai tudományok fejlődésével olyan új diszciplínák jelentek 
meg és követelik helyüket a képzési rendszerben, mint pl. a szociálpszichológia, a szociálpeda- 
gógia, kuli árpolitika, iskolagazdaságtan stb. Ilyen szempontok miatt is érdekes a csehszlovák 
tanterv, s kár, hogy nem hasonló részletességgel került bemutatásra az új szovjet tanterv, mely 
új logikai rendszerével már felkeltette a szakemberek érdeklődését.

A tartalmi kérdésekhez tartozik a szakmódszertani oktatás és az iskolai gyakorlatok szerepe és 
helye a képzési rendszerben. A reformtörekvések azt mutatják, hogy ma már mindenütt felismer
ték ennek jelentőségét, csupán helyének kijelölésében vannak eltérések. A járható út — úgy 
tűnik — csak az oktatással párhuzamosan futó, egymásra épülő gyakorlatok rendszere lehet. 
Elgondolkoztató az az angliai gyakorlat, mely első lépésként, még a főiskolai tanulmányok meg
kezdése előtt, mintegy képességvizsgaként, 3—4 hetes iskolai (megfigyelési és tanítási) gyakor
latot iktat be, később pedig minden iskolafokozaton végigvezeti a középiskolai tanárjelölteket.

Tartalmi és formai kérdéseket egyaránt felvet a közgazdasági, mezőgazdasági és műszaki szak- 
tanárképzés. A középfokú szakmai képzést a technika fejlődése előtérbe állította: a társadalmi 
igény is állandóan növekszik a „középkáderek” iránt de a beiskolázási arányok eltolódása a széles 
néprétegek érdeklődését is mutatja. A tanulmánykötet azt mutatja, hogy míg a régebbi hagyo
mányokra visszatekintő közgazdasági és mezőgazdasági szaktanárképzés valamennyire, a miénk
hez hasonlóan megoldott, a legfontosabb műszaki tanárképzés szinte megoldatlan, illetve a leg
különfélébb megoldási vagy áthidaló próbálkozásokkal találkozhatunk: műszaki egyetemeken, 
főiskolákon fakultatív pedagógiai—pszichológiai képzést is biztosítva (Csehszlovákia, Románia 
és részben Lengyelország), külön műszaki tanárképző főiskolák létrehozása (Lengyelország, Ang
lia), pedagógiai főiskolákon új szakként létrehozva (részben a Szovjetunió, Franciaország, Anglia), 
de gyakori mérnökök főállású vagy óradíjas alkalmazása, esetleges megkötésekkel, hogy hány 
éven belül kell továbbképző vizsgát letenni (Bulgária, Jugoszlávia). A közismereti tárgyakat 
tanító pedagógusok képzéséhez hasonlóan merül fel itt is a szakmai és pedagógiai tárgyak ará
nya, de ehhez a problémához csatlakozik az oklevél minősítésének kérdése is, csak tanári, vagy 
mérnöki oklevelet is kapjanak a végző hallgatók.

A pedagógusképzés színvonalának emelésére tett formai változtatások — melyeknek tartalmi 
hatása nyilvánvaló — két kérdéskör köré csoportosíthatók: egyrészt általánossá tenni a felsőfokú 
képzést az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatán tanító pedagógusok részére is; másrészt a felső
fokú intézményekben folyó oktató-nevelő munka hatékonyabbá tételére az egyetemek integrá
ciója és kooperációja, illetőleg a többfokozatú képzés bevezetése.

Minden országban megfigyelhető tendencia az óvoda koncepciójának átalakulása: a korábbi 
elsődleges szociális funkció mellett egyre inkább erősödik ennek az intézménynek oktató-nevelő 
szerepe, a reformtervek hangsúlyozzák iskolaelőkészítő feladatait, a hátrányos helyzet leküzdésé
ben rejlő lehetőségeit. Ezekre a feladatokra a középfokú óvónőképzés nem tud kellő színvonalon 
felkészíteni, így szükségszerűen merült fel a felsőfokú képzés bevezetésének igénye. A tanul
mánykötetben tárgyalt országok közül ez jelenleg csak kettőben (Anglia és Egyesült Államok) 
haladja meg három, illetve négy évvel a középiskolai tanulmányokat. (Azokban az országokban, 
ahol 1 vagy 2 évvel hosszabb a képzési idő a középiskolainál, nem tekintik főiskolainak.) A meg
növekedett követelményeknek megfelelően három országban (Csehszlovákia, Lengyelország és a 
Szovjetunió) már megkezdték, további háromban pedig tervbe vették az óvónőképzés magasabb 
szintre emelését.

Hasonló tendenciákat figyelhetünk meg az alsótagozati pedagógusok képzésénél is, csak még foko
zottabb mértékben: a tanulmányi idő ma már mindenütt meghaladja a középiskolai tanulmá
nyok idejét, igaz, hat országban csak egy vagy két évvel. Figyelemre méltó törekvés az alsó
tagozati pedagógusok képzésében a szakosodásnak, illetve a szaktárgyi tanulmányok bizonyos 
erősítésének a tendenciája. Különösen a Német Demokratikus Köztársaság háromszakos (anya
nyelv, matematika és választható készség- vagy gyakorlati szak) képzése ígér biztató eredménye
ket.

A legjobb szakembereknek a felsőoktatásban való tömörítését, s így az erőknek szervezett fel- 
használását, a minőségi követelményeknek kielégítését szolgálják a különböző integrációs és 
kooperációs kísérletek, melyek különösen a tőkésállamokban kaptak nagy jelentőséget. Bár az 
eredmények még egyértelműen nem megítélhetők, úgy tűnik, hogy a kooperációs megoldások 
kevesebb problémát vetnek fel, ugyanakkor könnyebben biztosítja az egységes színvonal el
érését. Az integrációs törekvések eredményeként alakult ki a többlépcsős tanárképzés rendszere 
is néhány országban, de eredményei még ennek sem megítélhetők.

Ügy érzem, hogy már csak terjedelmi okoknál fogva sem tekinthettem feladatomnak a kötet 
minden problémájának részletes bemutatását, ezért inkább néhány gondolatébresztőnek érzett
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részlet bemutatásával igyekeztem kedvet kelteni a könyv elolvasásához, hiszen a kiadó jóvoltá
ból olyan kiadványhoz jutottunk, ami — néhány apró hiányossága (némelyik rész elnagyolt
sága, aránytalanságok az egyes országokat bemutató fejezetek között, néhol a sok adat áttekint
hetetlenné és szinte olvashatatlanná teszi egy-egy részletét) ellenére is — megkönnyíti a kérdés 
tanulmányozását, áttekintését, melyet az egyes részekhez csatolt rövid bibliográfia is segít. 
Az egyes tanulmányok szerzői: Ludovit B a k oS (Pozsony), B e r c z ik  Árpád, Radoslav Стпме 
(Űjvidék), Cso n k a  József, H e g e d ű s  Gyula, H e g e d ű s  Lászlóné, K a lo c sa y  Rózsa, K é e i  József- 
né, Kiss Gy. Csaba, Kiss Jenő, K o vács Ferenc, M o l n á r  Szabolcs, T ó t h  József.

K o m l ó ssy  Á k o s

MAJZIK LÁSZLÓNÉ: NEVELÉSI EREDMÉNYYIZSGÁLAT AZ 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OSZTÁLYFŐNÖK MUNKÁJÁBAN

A tanuláshoz és a munkához való viszony.
Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 279 oldal.

Már címe alapján is nagy érdeklődés előzte meg Ma j z ik  Lászlóné kötetét. Régi ígérete ugyanis: 
a pedagógiai szakirodalomnak, hogy olyan, a nevelőmunkában közvetlenül kamatozó elveket, 
és módszereket ismertessen, amelyek segítségével mérhetővé válnak a nevelés eredményei. 
Ilyen elvek és módszerek feltárása mindenekelőtt praktikus igény, de egyszersmind a nevelés 
gyakorlatával összhangzó pedagógiai elméletalkotás szükséglete is. À pedagógiai gondolkodásunk
ban bekövetkező változások ebbe az irányba mutatnak: olyan valóságismeretre törekszünk, 
amely kiegyensúlyozott kapcsolatba hozza a nevelési célok és a deduktív logikával kibontott el
vek, valamint a nevelés hatását magán viselő pedagógiai „helyzet” vizsgálatát. E törekvés valóra- 
váltásához azonban mindezideig hiányoztak azok az elvileg megokolt és a gyakorlatban alkal
mazható eredményvizsgáló szempontok és eljárások, amelyek rendszeres kifejtésére a Tankönyv- 
kiadó új kiadványa vállalkozott.

A könyv I. fejezete beágyazza az eredményvizsgálatot a tervszerű nevelés folyamatába. Ennek 
során a szerző megkülönbözteti egymástól a nevelőmunka eredményeinek folyamatos elemzését 
és a nevelési eredményvizsgálatot. Az előbbit a nevelési cél konkretizálása, a nevelőhatások át
tekintése és célszerű elrendezése mellett a tervszerű nevelési folyamat harmadik mozzanataként 
értelmezi. Ennek — az alkalmazott pedagógiai eljárások hatékonyságának elemzése mellett 
— csak egy részét képezi a „tulajdonképpeni nevelési eredményvizsgálat”, a tanulók és a közösség 
fejlődésében megtestesülő nevelési eredmények vizsgálata. A szerző szerint a fejlődés és az alkalma
zott nevelési eljárások analízise más-más módszereket, szempontokat igényel, de csak együttesen 
válhatnak a reális tervezés alapjává, újabb fejlesztési programok és folyamatok kiindulópontjává.

Ettől kezdve a szerző természetesen a fenti értelmezésnek megfelelően használja a nevelési 
eredményvizsgálat kifejezést, s további megállapításai is erre vonatkoznak. Ezek közül — szá
munkra — leglényegesebbnek annak a gondolatnak a kibontása tűnik, hogy a nevelési eredmény
vizsgálat lényege „a tanulók neveltségének a tanulóközösség fejlettségi állapotának viszonyítása 
nevelési követelményeink rendszeréhez”. (24. 1.) Ügy véljük, a szerzőnek ezen a ponton sikerült 
elhatárolnia a nevelési eredményvizsgálatot az egyszeri mérésektől, felmérésektől, amelyek rend
szerint — szerencsés esetben is — csak egy adott állapot, helyzet feltérképezésére alkalmasak, 
de viszonyítási alapok és műveletek hiányában nem vonhatók le belőlük következtetések a nevelési 
eredményekre vonatkozóan. A fejezet részletesen foglalkozik a nevelési eredményvizsgálat kü
lönböző szintű mércéivé 1, elemzi azokat, s javaslatokat tesz lehetséges konkretizálásukra. (Meg
jegyezzük, hogy e javaslatok hasznos hozzájárulást jelenthetnének majd a Nevelési terv követel
ményrendszerének egy esetleges pontosításához) Egyébként ez az egyik olyan kérdés, amellyel 
kapcsolatosan további igényeket fogalmazhatunk meg: sürgetve országos szintű, a mérés viszonyí
tási alapjaként valóban jól felhasználható követelményszintek kidolgozását.

A szerző a II. fejezetben vállalkozott arra, hogy meghatározza a neveltség mutatóit, amelyek
ben megragadhatók a változás, fejlődés tényei. Ma j z ik  Lászlóné sokoldalúan értelmezi a tanulói 
teljesítményt mint a neveltség színvonalának egyik jellemzőjét. Hangsúlyozza, hogy az aktuális 
teljesítményt, mint „a fejlődési folyamat egyetlen metszetét” kell értékelni. Ez azt jelenti, hogy 
a teljesítményt mindenkor össze kell vetni a gyerek korábbi teljesítményével; mérlegelni kell, 
hogy mennyire jellemző a tanulóra az itt elért szint, s lehetőség szerint más teljesítményekkel 
együtt, azokkal összefüggésben kell minősíteni. A gyerekek azonban nemcsak tevékenységük 
eredményét — teljesítményüket — tekintve különböznek egymástól, hanem teljesítményük létre
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hozásának módjában is. E mutatót a szerző a következő elemekre bontotta: a gyermeki tevékeny 
ségben mutatkozó tervszerűség és célszerűség színvonala, a megszervezés módja, a végrehajtás
ban alkalmazott módszerek és eszközök helyes használata, a munka tempója és a tevékenység 
során tanúsított aktivitás. Elvileg egyetértve a tevékenységi módnak neveltségi szintet jelző 
funkciójával, szükségesnek tartanánk hangsúlyozni, hogy a teljesítmény és létrehozásának módja 
csakis elméletileg választható el egymástól. A neveltség mutatója a tevékenység eredménye
képpen fejlődő pszichikus tulajdonságok együttese. A szerző az egyes mutatók tárgyalásakor 
kitér az adott vonatkozásban legfontosabbnak tűnő mérés-módszertani problémákra is. A tulaj
donságoknak, mint a neveltségi szint mutatójának elemzésekor az egész a nevelési eredmény
vizsgálat igen lényeges kérdéseit érinti: vajon e területen túlléphetünk-e az egyszerű, pontatlan 
becslésen, van-e lehetőség a formálódó tulajdonságok minőségi ismérveinek mennyiségi oldalát 
megragadni. Ma jz ik  Lászlóné — szakirodalmi és személyes tapasztalatok alapján — határozott 
igennel válaszol e kérdésekre, amikor így fogalmaz: ,,Az eredményvizsgálat során keressük tehát 
a neveltség színvonalának meghatározására a minőség által megszabott határon belül a szám
szerűen jellemezhető mennyiségi oldalt is, a tanulókban kialakult tulajdonságok mennyiségi mu
tatóit.” (57. 1.) S azután ő maga elemzi a nevelési eredmények mennyiségi és minőségi megítélésé
nek nehézségeit, buktatóit, illetve egy lehetséges változatot: a tanulók összehasonlítását a ben
nük kialakult tulajdonságok minőségi ismérveinek fokozatai szempontjából. Itt ismerteti rész
letesen a nevelési eredményvizsgálatban jól hasznosítható különböző típusú skálákat.

A neveltség fontos mutatója a meggyőződés is. A szerző a meggyőződésnek a nevelési eredmény
vizsgálat szempontjából releváns ismérveit emeli ki. E személyiségvonás felderítésének metodikai 
nehézségei ellenére az osztályfőnöknek számos lehetősége van a nevelés folyamatában, hogy 
tájékozódjék a tanulókban kialakuló meggyőződés erejéről és tartalmáról. Számbaveheti pl. a 
gyermekei* erkölcsi fogalom- és normaismeretét; mérlegelheti az erkölcsi normák belátásának 
fokát; meggyőződhet a tanulók erkölcsi ítéletalkotásának színvonaláról; megfigyelheti spontán 
érzelemnyilvánításukat, állásfoglalásukat vitás kérdésekben, s ami a legfontosabb: egybevetheti 
a tanulók mindennapi magatartását az általuk hangoztatott elvekkel. — Végül a neveltségi szint 
mutatója az is, hogy milyen okok és motívumok alapján cselekszik a tanuló. A szerző a pszicholó
gia vonatkozó tételeire hivatkozva a személyiségfejlődés okainak és feltételeinek csoportjairól 
szól, s megkísérli felvázolni a 10—Iá éves tanulók erkölcsi cselekedeteinek motívumrendszerét. 
A mutató elemzéséhez egy, a motívumok megismerésére alkalmas, ötletes eljárás bemutatása 
kapcsolódik.

A kötet legterjedelmesebb része a III. fejezet, amely A nevelési eredmény vizsgálat módszerei 
címet viseli.

Gyanítjuk, hogy az olvasók — legalábbis azok az osztályfőnökök, akik közvetlenül hasznosí
tani szeretnék a könyv tanulságait — a legnagyobb örömmel, érdeklődéssel ezt a fejezetet for
gatják. Itt ugyanis a szerző konkrét példákon mutatja be a tanuláshoz és munkához való viszony 
témakörében végezhető eredmény vizsgálatok technikáját. A vizsgálatok leírásában egységes logi
kát követ: ismerteti a vizsgált kérdés jelentőségét a neveltségi szint-megállapítás szempontjából; 
azt, hogy milyen problémákra adhat választ a vizsgálat; leírja a szerző az eljárást (annak esz
közeit, szervezését, lefolytatásának szabályait); az adatok regisztrálásának módját, s elemzésük 
szempontjait; végül bemutatja a kísérleti osztályok vizsgálati eredményeit. Nem vállalkozhatunk 
a mintegy 20—25 szellemes vizsgálat részletes bemutatására, sőt — nagy számukra való tekin
tettel — még felsorolásukra sem. Csupán néhányat idézünk fel közülük. Különös figyelmet ér
demel például a különböző tanulmányi feladatok elvégzésének helyes sorrendje és a teljesítmény 
közti összefüggés elemzése (151. 1.); a tanulásban mutatkozó rendszeresség vizsgálata rendkívüli 
helyzetekben (140. 1.); a tanulókban élő — itt a munkára vonatkozó — ellentmondások feltárá
sára tett kísérlet (195. 1.); a hosszabb időn keresztül végzett közhasznú munka komplex analízise 
(233. 1.); a differenciált összteljesítmény mérésére végzett vizsgálat (43. 1.). A vizsgálat közös 
vonása, hogy valamennyi vizsgálat szervesen beilleszthető a mindennapi iskolai nevelési folya
matba, s a konkrét osztályok feltételeihez igazítva könnyen megismételhetek, transzponálhatok, 
felhasználhatók. Mintájukra gyakorlatilag számtalan további vizsgálatot lehet megtervezni, s 
lebonyolítani.

Gyakorlati szempontból hasznos a IV. fejezet dokumentumgyűjteménye is, jó példát szolgál
tatva az osztályfőnököknek az eredményvizsgálat adatainak felhasználására. Függelék egészíti 
ki a könyvet, amely megkíméli a tanárokat a százalékszámítással járó időveszteségtől.

Pedagógiai szakirodalmunk ismeretes műfaji problémája, hogy mily nehéz megtalálnia gon
dolati igényesség és a gyakorlati alkalmazhatóság kellő arányait. Méltatásul aligha mondhatnánk 
többet, hogy e nehéz feladat megoldására követendő példát nyújt Ma jz ik  Lászlóné kötete, 
amely egyszerre kínál elméleti kapaszkodót, rendszerező keretet és ötletgazdag szempontrendszert, 
eljárásmódokat a nevelési eredményeket vizsgáló általános iskolai osztályfőnököknek és a peda
gógiai elméleti kutatóinak is.

HUNYADY G y ÖRGYNÉ
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NEVELÉSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Szerkesztette Köte Sándor. Budapest, 1970. (1972)
Magyar Pedagógiai Társaság kiadása. 447 oldal

Neveléstörténeti irodalmunk újabb tanulmánykötettel gazdagodott. A Magyar Pedagógiai 
Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya ezzel a kötettel is segítette a Társaság alapszabályában 
rögzített célkitűzéseket, és hozzájárult a pedagógiai köztudat formálásához. A mai feladatok, 
tennivalók megoldásához a problémák neveléstörténeti feltárása közvetve segítséget tud adni 
és nagymértékben segíteni tudja a vitatott kérdések megoldását, az előttünk álló feladatok tisz
tázását. A megjelent kötet témáiban és megoldásában igazolja azt, hogy a neveléstörténeti ku
tatás nem öncél, hanem a múlt feltárása mellett segítője a mai feladataink megoldásának.

Jelentősnek tartjuk a kötetet azért is, mert a gyakorlati pedagógia különböző területén dol
gozó kutatók adták közre kutatási eredményeiket. Tudomásunk szerint jelenleg nincs egyetlen 
szakemberünk sem, aki főfoglalkozásként foglalkozna neveléstörténeti kutatással. Azok erő
feszítéseit pedig, akik egyéb munkájuk mellett végzik időigényes neveléstörténeti kutatásaikat 
és tegyük hozzá, hogy jó szakmai felkészültséggel, külön is értékelnünk kell.

A kötet egész sor tanulmánya foglalkozik az alsófokú oktatás utolsó száz évének egy-egy prob
lémájával. Az elmúlt történeti korban elsősorban a középfokú oktatás kérdései álltak a kutatás 
központjában. Érthető volt ez az ellenforradalmi kor neveléstörténeti kutatásában, hiszen az 
akkori közoktatáspolitika központi kérdése a középfokú oktatás volt. Az a történelmi változás, 
amely 1945-ben bekövetkezett, ráirányította a figyelmet az alsófokú oktatás kérdéseinek meg
oldására. A kérdés megoldása mellett szükségszerű lett a problémák előzményeinek kutatása.

Az EöTvös-féle közoktatáspolitikai koncepció, amely az egész közoktatási rendszert körvona
lazta, fontos kérdésnek tartotta az alsófokú oktatást. A kötetben található neveléstörténeti ta
nulmányok egy része ezt a demokratikus örökséget eleveníti fel, viszi tovább.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulmányok jelentős része problématörténeti vonatkozásban szé
lesíti a neveléstörténet kereteit, vizsgálva egy-egy oktatási vagy nevelési kérdés történeti fej
lődését. A probléma ilyen természetű megközelítése, a tények feltárásán túl közelebb visz ben
nünket a mai problémák megoldásához.

Azok a tanulmányok, amelyek a tanítóval, harcaival, a társadalmi-politikai átalakulásban 
vállalt szerepével foglalkoznak, a pedagógus-személyiség kérdéseinek neveléselméleti kutatását 

segíthetik elő.
Az elismerés szavaival kell szólnunk arról, hogy a tanulmányok szinte mindegyike eddig 

ismeretlen forrásanyagot is felhasznált, továbbá, hogy egy-egy esetben igen értékes levéltári, 
irattári anyag támasztja alá a téma mondanivalóját. Ez utóbbit tartjuk különösen fontosnak, 
mert véleményünk szerint a neveléstörténeti kutatásainknak ezen a téren nagyobb lépésben kell 
előremennie.

A kötetben szereplő tanulmányok a történetiség sorrendjét követik.
B a k o s  József: A hazai szemléltető oktatás fejlődése a comeniusi törekvések és hagyományok tük

rében, különös tekintettel a nyelvi ismeretek népiskolai tanítására című tanulmánya elsősorban azt 
vizsgálja, hogyan alakult, fejlődött a szó és a kép egymást támogató munkája, ill. a szemlélte
tésre használt rajz, kép, ábra, hogyan formálódott didaktikailag is hasznos szemléltetőeszközzé. 
Rámutat a kép formai elemének, információs tartalmának és a közöttük levő viszony fejlődés- 
történetére. Bemutatja, hogyan alakult a kép, a rajz bizonyos pedagógiai értékű információk 
nyújtására is alkalmas eszközzé. Kiindulva a comeniusi szemléltető, vizuális oktatás első hazai 
próbálkozásaiból, számot ad azokról a kiadványokról, amelyek az iskolai szemléltető oktatás 
számára is hasznos eszközöknek bizonyultak. Rámutat, hogy a hazai népiskolai szemléltető ok
tatás fejlődése sem egyenletes. Sok volt az újra felfedezés. Nem akarjuk a múltat aktualizálni, 
nem akarunk szélsőséges következtetéseket levonni, de ezen a területen ma sincs rendben és talán 
megjegyezhetjük, hogy a pedagógia területén a múlt fejlődésének ismerete megóv bennünket az 
„újrakezdéstől” és biztosítja a jó kezdeményezések továbbfejlesztését.

T e r r a y  Barnabás: Adatok a népoktatás egységes elveinek kialakulásáról. A S chedius-féle Sy sterna 
keletkezése és népoktatási vonatkozásai című tanulmány bemutat ja az 1806. évi evangélikus iskola- 
rendszer keletkezését, és haladó vonásait. A szerző célja nem a szervezeti kérdések bemutatása 
hanem a tananyag összetételének elemzése, tehát a rendszer „tantervi” anyagának bemutatása 
volt. Vázolja az 1806 előtti helyzet néhány jellemző vonását, majd rámutat a Systema kelet
kezésére és haladó vonásaira. A szerző a II. Ratio és a református iskolarendszer mellett elsősor
ban az evangélikus iskolarendszer 1806. évi kialakulását tárgyalja.

В a j k ó  Mátyás: A Bezerédy-féle országgyűlési választmány népoktatási törvénytervezete című ta
nulmány a tervezetet reálisabb megvilágításba helyezi, mint ahogy azt az addigi szakirodalom 
tette. Rámutat arra, hogy a gazdasági-társadalmi fejlődéstől függően Európa-szerte a haladó
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erők egyre erőteljesebben követelik a népoktatás rendezését. A külföldi előzményeket Anglia, 
a német nyelvterület, Hollandia, Franciaország, és Oroszország példáján mutatja be majd a hazai 
előzményeket vázolja. A tervezet bevezetésével kapcsolatban — mely a népnevelés irányával 
és terjedelmével foglalkozik — kiemeli, hogy a népnevelés vallásos jellege mellett tartalmazza az 
egyetemes embernevelés és a nemzeti nevelés követelményeit, szól a leánygyermekek nevelésé
ről és minden társadalmi osztály oktatásáról. Részletesen elemzi, az első rész kilenc, majd a 
második rész két szakaszát. Befejezésként vázlatosan bemutatja B e z e r é d y  István pályafutását. 
Tudjuk, hogy a törvénytervezet még törvényjavaslattá sem válhatott, de jelentőségét növeli 
az a tény, hogy előzményül szolgált az 1848-as EöTvös-féle törvényjavaslatnak.

An t a l  József: Eötvös József művelődéspolitikája és a Politikai Hetilap című tanulmányában 
összehasonlító vizsgálat tárgyává teszi E ötv ö s  József művelődéspolitikáját és a Politikai Heti
lapban (1865. jól. 3. — 1866. jun. 25.) e tárgyban megjelent cikkeket. Elemzi E ö tv ö s  és S c h w a r c z  
Gyula polémiáját, SzAsz Károly és Gr e g u s s  Gyula reformjavaslatait, Lu t t e r  Nándor tervét, 
továbbá a felsőoktatási és művelődéspolitikai kérdéseket. A szerző rámutat, hogy E ö t v ö s  poli
tikája átfogó egészet alkotott, amelyben a kormányzás valamennyi ágát állambölcseletébe ágyaz
ta. Művelődéspolitikájának indoklása is állambölcseleti munkájában gyökerezik. Ugyanakkor 
a politikai helyzet változása kétségtelenül motiválta gyakorlati tevékenységét, művelődéspoli
tikai programját is. A szerző ezeknek a figyelembevételével végezte összehasonlító vizsgálatát.

R e g ő s  János: Népiskolaitanterveink az 1868. évi X X X V 111 .törvénycikk megjelenésétől 1905-ig 
című tanulmánya értékeli az első népoktatási törvény alapján 1869. szept. 15-én kiadott tanter
vet. Rámutat azokra a változásokra, amelyek az 1877. évben megjelent programig bekövetkez
tek. Érintőleg foglalkozik a nem magyar ajkú népiskolák számára kiadott 1879. évi tantervvel 
és a század két utolsó évtizedében kibocsátott tantervi tervezetekkel és tantervi változtatásokkal. 
Részletesen elemzi az 1905. évi tantervet, rámutat arra a jelentős minőségi változásra, amit az 
„új program” tartalmi jegyei jellemeznek. Azok a társadalmi igények, melyek a századfordulón 
jelentkeztek, továbbá a korszerűbb pedagógiai megalapozottság igényei kifejezésre jutnak az 
1905. évi népiskolai tantervben.

B e r e c z k i  Sándor: Törekvések a 8 osztályos népiskola megteremtésére a felszabadulás előtt című 
tanulmánya figyelemmel kíséri azokat a törekvéseket, amelyek az 1868. évi XXXVIII. törvény
cikkel létrehozott 6 osztályos népiskolát, ill. 3 osztályos ismétlőiskolát kezdetben 9—10, majd 
8 osztályos népiskolává akarták átszervezni. A népiskolai tanterv vitái során vetődött fel a nép
iskola teljes kiépítésének gondolata. Részletesen elemzi a szerző az 1870—1919 közötti terveket, 
javaslatokat (Kiss Áron, S e b e s t y é n  József, KArmAn  Mór, L é d e r e r  Ábrahám, S im k ó  Ferenc, 
K r a m m e r  József, F ü l ö p  József, 1’a p p  Sándor). Rámutat a munkásmozgalom követeléseire a 
kérdéses tárgyban (1883— 1919.). Elemzi N a g y  László tantervi koncepcióját (1919— 1921). Be
mutatja a Tanácsköztársaság intézkedéseit a 8 osztályos iskolával kapcsolatban. Vázolja a 
Ilorthy-rendszer 8 osztályos népiskolai terveit. A történeti visszapillantás megmutatja szá
munkra, hogy milyen régóta esedékes feladatot oldottunk meg közvetlenül a felszabadulás után 
a 8 osztályos általános iskola megteremtésével és ennek életrehívása mennyire a történelmi fej
lődés menetéből következett.

Ar a tó  Ferenc: A termelési ismeretek helye a kötelező oktatás programjában című tanulmánya 
a termelést az általános képzés szemszögéből veszi vizsgálat alá. A kötelező oktatás tantervén 
keresztül (népiskola, polgári iskola, különböző gimnáziumi tárgyak I—IV. osztályai, ált. isk.) 
keresi a szerző, hogy a termelési tényezők miként befolyásolták, módosították az oktatás ter
melésre felkészítő programját. Kiindulva a termelési szintből szembesíti a hazai termelés alaku
lását és a képzés tartalmát. A tantervi problémák folytatásaként elemzi a múlt század utolsó év
tizedeiben és évszázadunk harmincas éveiben megjelent tankönyveknek a termelésre vonatkozó 
részeit. A vizsgálódásból és elemzésből két következtetést von le. Először, hogy az általánosan 
képző iskolák tantervében is nyomon követhető a termelés alakulása és korszerűsödése; feltár
hatók azok a tényezők, amelyek társadalmi igényként jelentkeztek és befolyásolták az oktatás 
programjának alakulását; bizonyítható, hogy a tantervekben milyen mértékben érvényesült 
a társadalmilag szükséges és a pedagógiailag lehetséges igény. Másodszor levonható az a követ
keztetés, hogy az általános képzés keretei között — eltorzítás nélkül — lehetséges a termelésre 
való tudatos felkészítés, a szakképzés tervszerű megalapozása, az általános és szakképzés köl- 
csönhatásos egymásra építése.

B e r e n c z  János: Az erkölcsi nevelés tartalmának alakulása 1867—1945-ig az elemi iskolai ok
tatásban című tanulmánya a tantárgyi oktatás (olvasás, írás, földrajz, történelem) tartalma felől 
közelíti meg az erkölcsi nevelés alakulását. A vázlatos elvi megalapozás után a szerző az elemi 
iskolai tantervek humán tárgyainak anyagát vizsgálja, hogy azok milyen erkölcsi követelménye
ket támasztanak. Részletesen jellemzi a tanterv alapján készült tankönyvek erkölcsi nevelési 
tartalmát. Az erkölcsi nevelés tartalma alakulásának fő állomásait az 1905-ös, 1925-ös és az 1941- 
es tanterv megjelenésében állapítja meg. Kár, hogy nem elemzi részletesen az 1869-es tantervet.

F e l k a i  László: Tanítók helyzete az 1868. évi népoktatási törvény kibocsátása után c ím ű  t a n u l 
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mánya a tanítóság anyagi körülményei, az 1868. évi törvényben megszabott és a gyakorlatban 
fennálló jogi helyzetüknek bemutatását adja a századfordulóig. Elsősorban ezek befolyásolják 
legalapvetőbben életmódjukat, önművelődésüket. Elemzi a törvény tanítókra vonatkozó részét, 
majd rámutat a törvény fogadtatására és a tanítóság követeléseire. A törvény tette lehetővé 
— ha nem is emelkedett a pedagógusmunka a megillető fokra — hogy a tanítók biztosítottabb 
munkakörülmények között, megfelelőbb társadalmi megbecsülésben fejthessék ki tevékenysé
güket. A tárgyalt időszakban a tanítókat a legsúlyosabban az érintette, hogy anyagi helyzetük
ben a változások nem következtek be országosan egységesen és kellő mértékben. Azok a törek
vések, amelyek a pedagógusok helyzetének javítását célozták, összekapcsolódtak a közoktatás- 
ügy demokratikus átalakításáért vívott harcokkal.

F ö l d e s  Éva A tanító a forradalomban című tanulmánya arra ad választ, hogyan lettek forra
dalmárokká a különböző indítású tanítók, tanárok. A forradalmi mozgalmaknak mindig voltak 
tanítói hősei is. A Párizsi Kommün kiemelkedő alakjának, Louise Mic h e l  tanítónőnek élete pél
dázza a haladásért vállalt küzdelmes életutat. A Magyar Tanácsköztársaság idején nagyon sok 
tanítóval, tanárral találkozunk a forradalmi harc élvonalában. A szerző négy kiemelkedő peda
gógust mutat be: Cza b á n  Samu, V e l in s z k y  László, Z ig á n y  Zoltán és B e r z e v ic z y  Gizella életét. 
A jobbért való lelkesedés, a forradalmi meggyőződés, a kitartó harc, a népért, a nép felemelke
déséért folytatott küzdelem jellemzi mindegyikük tevékenységét. Ügy véljük, hogy a tanulmány 
nemcsak a kiemelkedő személyek életútjának bemutatásával ad sok ismeretet és élményt az ol
vasónak, hanem elősegítheti a pedagógus-személyiség kérdéseinek neveléselméleti kutatását is.

H e k s c h  Ágnes: Az ellenforradalmi korszak testnevelési koncepciójának kialakulása ( 1919—1921 ) 
című tanulmányában rámutat arra, hogy a fehérterror és az ellenforradalom vezetői elsősorban 
a „nem megfelelő nevelést” és a pedagógusokat hibáztatták abban, hogy az ország zöme lelkesen 
csatlakozott a Tanácsköztársasághoz. A korabeli dokumentumokból kiviláglik, hogy ezek a poli
tikusok, katonai kalandorok nagy energiával fordultak a nevelés ügye felé és messze túllépve a 
tisztán közoktatási területet, az ifjúság egészének „kézbevételére” törekedtek. A tanulmány be
mutatja azokat a tárgyalásokat, amelyek a VKM-ben zajlottak le a kultuszkormány képviselői, 
a propagandaminisztérium, a földművelődésügyi minisztérium, a hadügyminisztérium, a fő- 
vezérség és a MOVE képviselői között és amelyeken a felsorolt szervek vezető szerepet követel
tek maguknak az ifjúság irányítása terén. Követeléseikben az egész ifjúság katonai szellemben 
történő nevelését fogalmazták meg. Amikor a VKM szakembereinek sikerült a pedagógiailag 
tartahatatlanul abszurd törekvések elé gátat vetni, került a katonai nevelés, a testnevelés, a test- 
nevelési reform körébe. Mintegy kétéves előzetes tárgyalások alapján 1921. év utolsó napjaiban 
kerül kihirdetésre az LUI. te., a testnevelési törvény, amely kötelezővé teszi 21 éves korig az is
kolán kívüli testedzést. A törvény célja az ifjúság katonai előképzése. Ezzel kezdetét veszi a le
ventemozgalom. A tanulmány levéltári dokumentumok alapján rajzolja meg az ellenforradalmi 
korszak testnevelési koncepciójának kialakulását.

H o r v á t h  Márton: Az általános iskolák szervezésének néhány feltétele a felszabadulás utáni évek
ben című tanulmánya egy készülő nagyobb tanulmánynak a része és ezért a témának csak né
hány összefüggésére térhetett ki. Bemutatja azokat a szervezeti és gazdasági körülményeket, 
amelyek az általános iskola megvalósításában abban az időben szerepet játszottak. Elemzi a 
személyi feltételeket, az osztálylétszám kérdését és rámutat a pedagógus-szükségletre. Érinti az 
általános iskola folyamatos és fokozatos kiépítésének problémáit. Keresi az összefüggéseket az 
általános iskola és a nevelőképzés alakulása között. Elemzi azokat a vitákat és javaslatokat, 
amelyek a pedagógusképzés megreformálását célozták, és bemutatja az utat a pedagógiai fő
iskolák létrehozásáig (1950). A tanulmányt három jól elemezhető táblázat egészíti ki. Kár, hogy 
a táblázatok betűtípusa nem tér el à szövegtől, mert ez így a szövegbe illesztve zavaróan hat.

S im o n  Gyula: Az Országos Köznevelési Tanács 1947—48-as gimnáziumi tantervjavaslata című 
tanulmánya bemutatja azt a tervezetet, amely még elemeiben sem került megvalósításra. Az 
irattárból előkerült „ügyirat” ma már nagyon sok vonatkozásban meghaladott, de szemlélete, 
korszerű és koncepciózus szempontjai és elképzelései napjainkban is nagyon tanulságosak.

Befejezésként meg kell említenünk, hogy a tanulmányokat pontos és bőséges jegyzetanyag 
egészíti ki, amely szinte buzdítja az olvasót a témákban folytatandó kutatásra. A kétnyelvű 
rezümé és tartalomjegyzék (német és orosz) lehetőséget ad arra, hogy határainkon kívül is ismer
tek legyenek azok a problémák, melyekkel a neveléstörténészeink foglalkoznak. Elismeréssel kell 
szólnunk K ö t e  Sándor szerkesztő munkájáról, aki az anyag megfelelő válogatásával és rendezé
sével — mai pedagógiai életünk szempontjából is — egy nagyon hasznos ismeretsort tárt az ér
deklődő olvasók elé.

T ó t h  G á b o r
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MÉSZÁROS ISTVÁN: A SZALKAI-KÓDEX ÉS A XV. SZÁZAD VÉGI
SÁROSPATAKI ISKOLA

Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 340 oldal

A szerző az 1960-as évek elejétől kezdve több, Esztergommal kapcsolatos iskolatörténeti do
kumentumot dolgozott már fel s adott közre számos tanulmányban. Az első egy, a 16. század 
első feléből származó virágének-töredék (Ms III. 158.) közlése volt (Irodalomtörténeti Közle
mények, 1960.) Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár őrziazelső ismert magyarországi iskolás
könyvet a XII. század első feléből (Ms III. 184). amelyről ő adott hírt, közzétéve annak anyagát 
(Magyar Könyvszemle, 1961. 4. sz.). Három évvel később az esztergomi Simor-könyvtár Vergilius- 
kötetének (Strasbourg, 1502) 48 tételes könyvjegyzékét mint egy Apáczai-tanítvány tankönyv- 
jegyzékét elemezte (Magyar Könyvszemle, 1964. 3. sz. Ld. ebhez I I e r e p e i  János hozzászó
lását az ún. Herepei-féle Adattár II. kötetében). Az esztergomi Bibliotéka „Notata scholastica’, 
c. kéziratát (Ms II. 9.) „Két oktatási szabályzat a XVI. századból” címmel dolgozta fel (Magyar 
Pedagógia, 1967. 2—3. sz.). A Nyásy-kódex (Ms II. 507.), valamint a Simor-könyvtár „Ars nota- 
riatus”-könyvének egyes részleteit „Világi iskolázásunk kezdetei” c. tanulmányában ismertette 
(Pedagógiai Szemle, 1962. 7—8. sz.). Ilyen előzmények után jelent meg 1972 végén szerzőnk 
tollából az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár másik jelentős tankönyvének, a Szalkai- 
kódexnek (Ms. 11. 395.) módszeres feldolgozása.

A Szalkai-kódex első említését — tudtommal — egykori elődöm, P a l k o v ic h  György nagy- 
szombati könyvtáros 338 tételből álló 1811-es katalógusa alapján K o v a c h ic h  Márton György 
1810/12. évi tudományos kőrútjától vezetett naplójában hagyta hátra ezzel a leírással: „1489 Scho- 
lae Sáros-Patak Annotationes Astronomicae, Philologicae et Musicae. Saros-Patak 1489. In 4°. 
Comp. Gall., Tomi VII. Vol. 1. S. II. N. 1.” (Lásd a Cs o n t o s i János-féle kiadást: MKSZ 1882. 
309. lap, 16. szám). A kódexet tehát 1820-ig Nagyszombatban őrizték a káptalani könyvtárban, 
majd innen a káptalannal együtt visszakerült Esztergomba. Másik elődöm, O c s o v s z k y  Ferenc 
a Religio hasábjain adott hírt arról, hogy az esztergomi főegyház könyvtárát a I I il d  József 
által 1853-han emelt Bibliothékában újra felállították, ö  kis történeti áttekintés után néhány 
nevezetes darabról, köztük kódexünkről is megemlékezik: „Libelli scholastici Ladislai de Zalka. 
A Mohácsnál elvérzett esztergomi érseknek ezen sárospataki deák korabeli codexe kis negyed
rétben s papiroson Íratott 1489—1491 [ !] években. Egyik része Theodul eclogáját, sorai fölébe 
rakott magyarázatokkal tartalmazza, »melyekben (mondja T o l d y  Ferencz a magy. nem. iro
dalom történetében), nem csak szótári, hanem phraseologiai emléket is bírunk. S z á l k á i t.i. meg
kísértette itt-ott az eredetinek egyes kifejezéseit választékos magyarsággal visszaadni, s e kísér
letek a magyar irály történetére azért érdekesek, mert némileg a nyelv akkori széptani képessé
gét festik«, (1851. II. 107. lap.) A könyv egyes részei után ezek fordulnak elő: »Per me Lászlónem 
de Zalka post praelectiones Pauli [ !] de Kisvárda« sat.” (Religio 1856. I. 29.).

Mé s z á r o s  István jelen, A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola című munkája 
elsősorban oktatástörténeti feldolgozás, noha jól tudjuk, hogy a kézirat más tudományok szá
mára is rendkívül jelentős, például magyar nyelvészet, zenetörténet, orvostörténet, jogtörténet, 
középlatin filológia, paleográfia, asztronómia stb. A kézirat maga különféle iskolai tananyagot 
tartalmazó füzetek kolligátuma. A XV. század végén kötötték egybe hazánkban, talán Budán, 
mégpedig nem a leírás sorrendjében, amint ez megállapítható az egyes füzetek záradékából. 
A füzetek 1489—1490 között íródtak. A törzsanyagot Szálkái másolta a mintaszövegről otthon, 
a törzsszöveg mellé kerültek azok a tanári magyarázatok, melyek már a mintaszövegben benne 
voltak, s végül azok a sor fölé írt tanári megjegyzések, melyek a tananyag iskolai feldolgozása 
során hangzottak el.

Kódexünk hat füzetet foglal magában, a következő sorrendben: I. asztronómia, ebben többek 
között naptár és naptármagyarázat, a négy vérmérséklet stb., 2. zeneelmélet, 3. jog (rokonsági 
kapcsolatok: Johannes Andreae Circa lecturam arboris), 4. irodalom-poétika I. rész: Theodolus 
eklogája kommentárral, 5. irodalom-poétika II. rész: Carmen paraeneticum ad Rainaldum c. 
hexameteres költemény, melynek szerzőjét még ma sem ismerjük biztosan, 6. levélfogalmazás 
Tibinus munkái alapján.

Mé s z á r o s  István minden egyes tananyagrészt nem mostani sorrendjében, hanem a leírás idő
rendjében részletesen ismertet, eredeti latin idézetekkel illusztrál, megkeresi a forrásokat, össze
hasonlításul felsorakoztaja a hazai könyvtárak korabeli kéziratos és nyomtatott emlékeit, az ide
vágó legújabb irodalom ismeretében nyilvánít véleményt és ad művelődéstörténeti értékelést. 
Nagy előnye a higgadt, nyugodt tárgyalásmód, mely pontosan nyomon követi a tankönyv szinte 
minden egyes sorát és így az olvasó előtt is fokról fokra bontakozik ki a kódex tartalma. Adatai 
megbízhatóak és pontosak.
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A tananyagon túl természetesen foglalkozik a szerző mind az előadó tanárral, mind pedig a 
tanítvánnyal.

A tanár: K is v á r d  ai  János, Péter kisvárdai szűcsmester fia, aki 1481/84 között Krakkóban 
a facultas artiiim hallgatója volt és szerzett baccalaureus artium fokozatot. Már nem klerikus, 
hanem a világi értelmiséghez tartozott, s mint ilyen 1486-tól tanított a sárospataki városi plébá
niai iskolában, mely a Keresztelő Szent János plébániatemplom mellett épült. M é s z á r o s  gondos 
vizsgálattal tisztázta, hogy az ágostonrendiek kolostori iskolájára vonatkozó eddigi feltételezés 
tévedésen alapult. A sárospataki tanár korszerű tananyagot korszerű módon oktatott a XV. 
század végén a sárospataki plébániai iskolában. A Szalkai-kódexben lejegyzett tananyag a ha
gyományos deákműveltséget képviseli, de a mélyebb elemzés során megállapítható, hogy „in 
nucleo” már megvannak benne az új, humanista deákműveltség egyes elemei.

A tanítvány: Sz á l k á i László, aki 1475 körül Mátészalkán született csizmadiamester család 
sarjaként. Róla iskolásévei után az első adat 1503-ból való, ekkor kap ugyanis II. Ulászlótól 
birtokot mint a királyi kincstár tisztviselője. Időközben — S z e r é m i  György szerint — volt 
iskolarektor, s — Mé s zá r o s  István feltételezése alapján — esetleg azonos azzal a Ladislaus lite- 
ratussal, akiről II. Ulászló számadáskönyvében többször olvasunk. Ha áll az, hogy S z á l k á i 
László azonos Ladislaus literatussal, akkor 1494-ben került az udvarhoz Perényi László famulusa- 
ként. Előbb ügyintéző, majd az apródok és az énekesfiúk ügyeivel foglalkozik, lehet, hogy ta
nítja is őket, talán kódexünkből. Anna királynő gazdasági ügyeit intézi, majd annak halála 
után a király két gyermekének javait kezeli. 1510-ben Óbuda kormányzója, „gubernátor Veteris 
Budáé”, s kamaraispán Erdélyben és Máramarosban. 1511-ben királyi titkár, 1515-ben váci püs
pök és kincstárnok, 1520-ban egri püspök, 1521-ben kancellár, 1524-ben főkancellár és esztergomi 
érsek. Az egyházi rendek felvétele alól igyekezett kivonni magát és csak 1525-ben, a pápa, VII. 
Kelemen ismételt sürgetésére szenteltette magát húsvétkor előbb pappá, majd püspökké 
•Campeggio bíboros, pápai legátus által (F r a k n ó i : Magyarország egyházi és politikai összekötte
tései a római szent-székkel a konstanczi zsinattól a mohácsi vészig. Bp. 1902. 347.). Vágyódott 
a bíbornoki kalap után, de ehelyett a pápától dorgálást kapott.

S z á l k á i  érdekes reneszánsz egyéniség, a politikai, a gazdasági és a kereskedelmi élet éppúgy 
leköti, mint az irodalom és a költészet. Kitűnően tud latinul, szép stílusban levelezik, verselése 
is elegáns. Mivel nincs adatunk arra, hogy külföldön mélyítette el tanulmányait, nyugodtan állít
hatjuk, mindennek alapja a sárospataki városi-plébániai iskola volt. Kortársai különféleképpen 
ítélték meg később. Amit például N a g y sz o m b a t i Márton értékként ismert fel benne, t.i. hogy 
nem szülei tekintélyéből jutott el a nemesség legfelsőbb csúcsára, azt Sz e r é m i György és T u r n s c h - 
w a m b  már ellene fordítják és róla mint varga-püspökről, varga-érsekről, varga-kancellárról 
beszélnek. Pályafutásának Mohács vetett véget, a királlyal együtt elpusztult a csatatéren.

A sárospataki városi-plébániai iskola — amelynek XV. század végi magas színvonaláról a 
Szalkai-kódex tanúskodik — tovább élt. A szerző bizonyítékai szerint a XVI. század közepén 
protestáns vezetés alá került, majd a későbbi századok folyamán belőle vált a nagyhírű pataki 
református kollégium, amelynek mai utódintézményeiben tehát nem P e r é n y i  Péter, de Mátyás 
király uralkodása óta folyik a tanítás.

A Szalkai-kódex eredeti, XV. század végi fatáblás, barna bőr borítású, vaknyomásos díszítéssel 
ellátott kötéstábláját (a kötetben a 42. kép) már a könyv kéziratának lezárása után, 1972-ben 
az Iparművészeti Múzeumban E c k -N a g y  Katalin restaurálta, s mint kortárs-kézirat már meg
újított kötéssel és restaurált belsővel szerepelt Pécsen és Budapesten a Janus Pannonius-kiállítá- 
son, valamint Esztergomban, a Bibliotéka „V it é z  János és kora” című kiállításán.

M é s z á r o s  István szép kiállítású könyvével kapcsolatosan azonban nem mulaszthatom el 
annak említését sem, hogy a 65 jól kiválasztott kép kitűnően segíti a megértést, kár, hogy nincs 
külön képjegyzék .A külföldi szakembert eligazítja a könyv végén levő latin nyelvű összefoglalás, 
■ezt sem ártott volna azonban több modern nyelven is hozni. Hiányolom az alfabetikus forrás- és 
irodalomjegyzéket, valamint a név- és tárgymutatót, ezek egy korszerű történeti műnek ma már 
elengedhetetlen tartozékai, amelyek nagyban megkönnyítik a tájékozódást, főként akkor, ha 
később, munka közben csak egy-egy adatnak szeretne a kutató utánanézni.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Mészá r o s  István könyve nagy nyereség több szakiro
dalmi-ágazat (oktatás-, könyv-, irodalom-, nyelvtörténet stb.) számára, a Szalkai-kódex alapján 
az összefüggéseket világosan feltárva új színben áll előttünk XV. század végi hazai városi isko
láink szerepe és jelentősége.

K o v á c h  Zo l t á n
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M. N. KUZMIN: SKOLA I OBRAZOVANY1E Y CSEHSZLOVAK1I

Iskola és képzés Csehszlovákiában (a XVIII. század végétől a XX. század 30-as
évéig).

Moszkva, 1971. Izdatyelyszívó „Nauka”. 262 oldal

Könyve előszavában a szerző megállapítja, hogy az utóbbi másfél—két évtizedben tanúi 
vagyunk annak a rendkívül nagy érdeklődésnek, ami az iskola és az oktatás fejlődése iránt meg
nyilvánul. Ennek a problémának a vizsgálata elvesztette régi, zárt pedagógiai jellegét és egyre inkább 
a határtudományok (filozófia, szociológia, gazdaságtan, történelem, kultúrtörténet stb.) sok
oldalú elemzésének tárgyává válik. Ez a változás nem tekinthető véletlennek. Л tudományos
technikai forradalom a termelés fejlődésének új alapjait teremtette meg s ez az oktatási és képzési 
szférában is jelentős változásokat vont maga után. Az iskolák modernizálása és az oktatás tovább
fejlesztése, mint a technikai fejlődés alapvető feladatainak megoldását elősegítő feltétel jelent
kezett. Századunk 50-es, 60-as éveiben az iskolai oktatás fejlődésében sok országban jelentős 
mennyiségi és minőségi változások következtek be.

Ezekben a folyamatokban a korábbiaknál sokkal világosabban tárultak fel azok a szoros 
kapcsolatok, melyek az iskolarendszer és a társadalmi élet különböző szférái (gazdasági, szociális, 
jogi, kulturális) között megvannak. Ezek megmutatták egyfelől azt, hogy az iskolán kívüli té
nyezők bizonyos értelemben fontosabbak az iskolarendszer megértésében, mint a tisztán belső 
faktorok, másfelől aláhúzták a kulturális tényezők konkrét és közvetlen jelentőségét, a legkülön
bözőbb társadalmi folyamatokban. Ebből az összefüggésből érthető meg az a nagy érdeklődés, 
amely „az iskola és a társadalom” problematikájának különféle szempontú kutatásához vezetett, 
s amelyben az iskolát, mint sajátos-specifikus társadalmi funkciót teljesítő társadalmi intézményt 
vizsgálják. Ezt bizonyítja az a jelentős számú tudományos munka is, amely az utóbbi években 
ebben a témakörben megjelent.

Az iskola és az oktatás szerepének, jelentőségének sokoldalú elemzése szükségszerűen történeti 
jellegű is, mivel sok, a jelenlegi fejlettségi fokra jellemző jelenség megfelelő történeti visszatekin
tés nélkül nem érthető. Csak az ilyen jellegű vizsgálódás teszi lehetővé, hogy teljesebb képet kap
junk a közoktatásnak az ipari fejlődéstől való függéséről és a kulturális tényezőknek a társadalmi
történelmi fejlődésben betöltött szerepéről.

A szovjet kutatók figyelme az említett kérdések vizsgálata során fordult az európai szocialista 
országok felé. Szerzőnk azonban főként azért választotta témájául Csehszlovákia iskolatörténeté
nek vizsgálatát, mert az elmúlt századokban Európában a cári orosz birodalom kívül egyetlen- 
más országban sem volt olyan éles belső különbség egyes területek és nemzetiségek kulturális fejlő
désének színvonalában, mint éppen itt.

A szerző azt a feladatot tűzte maga elé, hogy a kapitalizmus korában vizsgálja a mai Csehszlo
vákia területén élt lakosság művelődésének alakulását. Megjegyzései szerint azonban nehézséget 
jelentett számára az a körülmény, hogy7 a cseh területen az iskolai statisztikák 1828-téd, az akkor 
a Magyar Királysághoz tartozó területeken csak 1851-től, de rendszeresen csak 1880-tól kezdve 
találhatók. Ezeknek a hiányosságoknak a pótlására rendkívül széles körű irodalmat dolgozott fel, 
nemcsak a pedagógia, hanem a történelem, a demográfia és a szociológia stb. területéről is.

Az I. fejezetben az iskola és az oktatás fejlődésének általános tendenciáit tárja fel a kapitaliz
mus korában. Rámutat arra, hogy a feudalizmus idején a szocializálódás alapját a család jelen
tette. A gyermek a csalódban sajátította el a környező világra vonatkozó alapvető ismereteket 
és a termelésben szükséges jártasságokat és készségeket is. Ennek a kornak az iskolája semmiféle 
szakmára nem képesített.

A kapitalizmus fejlődése és a termelési folyamatok társadalmi jellegének általa kiváltott el
mélyülése, a társadalmi élet összes szférájának bonyolultabbá válása szükségszerűen maga után 
vonta a szoeializálódási folyamat bonyolultabbá válását is. A társadalmi munka megosztása, a 
munkafolyamatok megváltozott jellege az eddigiektől eltérő jellegű felkészültséget követelt a 
munkástól, amit a szoeializálódási folyamat addigi formája már nem tudott kielégíteni. Ezért 
szükségessé vált egy olyan önálló társadalmi mechanizmusnak a kialakítása, amely ezeket a 
funkciókat átvállalja. Lényegében tehát egy újfajta iskolaszervezet kialakítása vált szükségessé.

A kérdés gazdasági oldalát tekintve K u z m in  rámutat arra, hogy a társadalom termelőerőinek 
rendszerében az ember, a munkaerő a fő elem. Felkészültségének színvonala, ismereteinek, tapasz
talatainak és készségeinek (amelyeket a különböző képzési folyamatokban sajátított el) terje
delme és tartalma, rendszere és jellege, szoros és kölcsönös összefüggésben van a termelés szín
vonalának fejlődésével, a munka jellegével. Tömören megfogalmazva a termelés adott színvonalá
nak megfelel, általa meghatározott és vele jellemezhető azoknak az ismereteknek a terjedelme, 
rendszere és a rányai, amelyekkel a termelő erőnek rendelkeznie kell. Ebből egyenesen következik, 
hogy az oktatás a munkaerő újratermelésének gazdaságilag szükséges eleméi alkotja.
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A munkaerő ebben a folyamatban sajátítja él és materializálja a termelés és társadalom egésze 
számára a normális funkcionáláshoz szükséges ismereteket és készségeket.

Szerzőnk ezen elvek alapján mutatja ki, hogy az iskolai oktatás és képzés — beleértve az ipari- 
tanuló képzést is — milyen fejlődési fokokon keresztül jutott el a két világháború között elért 
fejlődési szakaszig. Rámutat arra is, hogy ez mennyiben szolgálta a kapitalista társadalom ér
dekeit s hogy ez milyen korlátokat jelentett az iskoláztatás területén.

A l i .  fejezet a cseh területek, a III. fejezet pedig a szlovák területek iskoláival és képzési problé
máival foglalkozik.

Meggyőzően, számos adattal igazolva bizonyítja a szerző, hogy a cseh területeken — a nemzeti
ségek elnyomására irányuló mindenféle törekvés és rendelet ellenére — az iskolai oktatás és ezzel 
összefüggésben a lakosság műveltségi színvonala jelentősen emelkedett. Megállapítja, hogy a 
X IX . század 60-as éveinek végén végrehajtott iskolareformokkal Ausztriában befejeződött a 
burzsoá iskolarendszernek mint a kapitalista társadalom immanens mechanizmusának kialakí
tása, teljesítve az ebben a társadalomban ráháruló funkciókat és feladatokat. A cseh területekre 
is vonatkozó 1869-es törvény elfogadásával (ez a kötelező 8 osztályos iskola bevezetéséről intéz
kedett) jelentősen kiterjedt az iskolai oktatás. Elvileg ez a kötelező alsófokú oktatásról a nem tel
jes középfokú kötelező oktatásra való áttérést jelentette. Ebben az értelemben ennek az iskola- 
reformnak rendkívül nagy volt a társadalmi jelentősége, amely az iskola keretein túl, lényegeseb
ben messzebbre mutatott. Bár a reform végrehajtása nem ment zökkenő nélkül, mégis az intéz
kedések egész sora, ha lassan is, de hozzájárult ahhoz, hogy 1910-re a cseh területek lakosságá
nak 96,69%-a tudott írni és olvasni, vagyis gyakorlatilag e területen az analfabétizmust felszá
molták. Tény, hogy a lakosság műveltségi színvonala felemelésének ez a hosszú folyamata, ame
lyet a kapitalista gazdaság és a burzsoá társadalom fejlődésének alapvető igényei követeltek meg, 
Csehországot nemcsak kulturális, de gazdasági vonatkozásban is Európa magasan fejlett országai 
közé emelték.

Érdekesek — és különösen a magyar dualizmus-korral foglalkozó neveléstörténészek számára 
figyelemre méltóak — a szerzőnek a III. fejezetben feldolgozott adatai és az ezekből levont követ
keztetései a szlovák területek művelődésügyére vonatkozólag. Ezekre részletesen nem térünk ki, 
mert ezek számunkra ismertebbek, bár nagyon tanulságos lenne a részletes összehasonlítás a 
hazai és a szlovák szerzők idevonatkozó, régibb és újabbkeletú megállapításaival.

A IV. fejezetben a szerző az iskolai oktatást vizsgálja a burzsoá Csehszlovákiában, elemzése 
az első világháború utáni első összeírás (1921. február 15.) alapján készült. Eszerint Szlovákia 
lakosságának 15,10%-a, Kárpátukrajna lakosságának pedig 50,22°/0-a ekkor analfabéta, míg 
a cseh területek (Cseh- és Morvaország, Szilézia) lakosságának csupán 2,78°/0-a.

A második világháború után Csehszlovákiában is győzött a népi demokratikus forradalom, 
elkezdődött a szocialista társadalom építése, és az iskola és oktatás területén új feladatok jelent
keztek, összefüggésben a gazdasági fejlődéssel. A legelső megvalósítandó feladat az egységes és 
demokratikus iskolarendszer létrehozása volt. A munkásosztály döntő politikai győzelme után 
(1948 február) hozott első törvények között ott volt az iskolarendszerről hozott törvény, amely 
alapján kiépítették az egységes és demokratikus iskolarendszert, a kötelező oktatást 8 évről 
9 évre emelve fel.

Áb e n t  F er e n c

VARGA LAJOS: TANULÓI KÍSÉRLETEZÉS A FIZIKA TANÍTÁSÁBAN

Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 236 oldal

Az experimentális tantárgyak — köztük a fizika — módszerei között alapvető helyet foglal el 
a kísérlet. Ugyanakkor sokoldalúan és ismételten bizonyított tény, hogy a tanulók hatékony 
ismeretelsajátításához szükséges feltétel a tanulói aktivitás. Szükségszerű tehát, hogy fizika- 
tanításunkban — a tanári demonstrációs kísérletek mellett — optimális mértékben biztosítsuk 
a tanulói kísérletezés lehetőségét is.

A reform-tantervek és tankönyvek bevezetését követően hazánkban is általánosan elterjedtté 
v á l t  fizikából a tanulói kísérletezés, illetve a fizikai gyakorlat. V a bga  Lajos könyve ehhez a 
munkához ad igen hathatós elvi útmutatást és gyakorlati segítséget.

Bevezetőként a szerző széles körű irodalom feldolgozása, elemzése alapján áttekintést ad a 
tanulói kísérletezés történeti alakulásáról. Ismerteti az Angliában, az Amerikai Egyesült Államok
ban, Franciaországban, Németországban, Oroszországban és Magyarországon a tanulói kísér
letezés elterjesztéséért tett erőfeszítéseket, majd tájékoztatást ad a tanulói kísérletezés Szovjet
unióban, NDK-ban és Magyarországon történt kibontakozásáról.

A tanulói kísérletezés főbb elvi kérdéseivel foglalkozó részben meghatározza a szerző a tanulói
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kísérletezés fogúimét, célját és helyét a fizikatanításban. Javaslatot tesz a tanulói kísérletezéssel 
kapcsolatos fogalmak, szavak egyértelmű, egységes értelmezésére, használatára. E javaslat meg
vitatása, elfogadása más tantárgyakkal összhangban elvi és gyakorlati szempontból egyaránt 
szükség lenne (többek között a tantervek egységes szóhasználatának biztosítása végett).

A tanulói kísérletezés gyakorlati kérdéseiről szóló részben a személyi és tárgyi feltételek bizto
sításáról, a tanulói kísérletezés formáiról, a munkaformát befolyásoló tényezőkről, a tanulói 
kísérletek előkészítéséről, vezetéséről, értékeléséről olvashatunk. A szerző álláspontja e kérdések
ben is jó elvi megalapozottságú, előremutató, emellett reálisan számol az adottságokkal, lehető
ségekkel.

A tanulói kísérletezés nevelési vonatkozásai közül az értelmi fejlesztés, a politechnikai képzés, 
az erkölcsi nevelés, a honvédelmi nevelés és az esztétikai nevelés terén adódó lehetőségekről 
olvashatunk. A tanulói kísérletezés nemcsak a hatékonyabb ismeretszerzés szempontjából jelen
tős, hanem egyúttal bevezetést nyújt a természettudományos megismerésbe, hozzájárul többek 
között a tanulók gondolkodási képességének, közösségi érzésének fejlesztéséhez is. Részletesen 
■elemzi a szerző, milyen hatása van a tanulóra a sikeresen elvégzett kísérletnek és a kudarcnak.

Va r g a  Lajos a tanulói kísérletezés hatékonyságának megállapítására néhány évvel ezelőtt 
több tanulócsoportra kiterjedő vizsgálatot végzett. Bár e vizsgálat konkrét adatait nem olvas
hatjuk a kötetben, az abból levont következtetések biztos támpontot adtak a szerző számára 
álláspontjának kialakításához. A vizsgálat célját, szervezését, módszerét, a tapasztalatok össze
gezését ismertető egyik tanulmányában meggyőző érveket olvashatunk arról, hogy a tanulói 
kísérletezés pozitív hatása nemcsak a tanulói kísérletekkel közvetlenül összefüggő ismeretekben, 
jártasságokban mutatkozik, hanem jelentős fejlesztő hatás mutatható ki más területeken is. 
(Va rga  Lajos: A fizikai tanulói kísérletezés hatásosságának vizsgálata az ált. iskola G. osztályá
ban. A ,,Mérés — értékelés — osztályozás.” című kötetben. Szerk.: B a logh  László. Bp., 1970.)

A könyv további részében konkrét témajavaslatot olvashatunk az általános iskolai tanulói 
kísérletekre. Azt javasolja a szerző, hogy legalább 16 és legfeljebb 22 órán kísérletezzenek a tanu
lók, beleszámítva az évi á—5 fizikai gyakorlatot is. (Ezek közül a fizikai gyakorlatok az egész 
órát kitöltik, az új anyag feldolgozását szolgáló tanulói kísérletekre viszont maximálisan 25 
percet fordítunk.) Figyelembe véve az osztályonkénti évi 66 órát, az elvégzendő kísérletek eszköz
igényét és az iskolák felszereltségét, a szerző javaslata az iskolák nagy részében már ma, vagy 
a közeljövőben megvalósítható. Fokozott mértékű és szélesebb körű megvalósításra nyílik lehető
ség az oktatásról szóló párthatározat szellemében megvalósuló tananyagcsökkentés és intenzívebb 
.szertárfejlesztés után.

Nagy segítséget jelent az általános iskolai tanárok számára a könyvben közölt munkaláp 
sorozat. Ezek közreadását több évi kipróbálás, ismételt korrigálás előzte meg. Alkalmazásuk 
lehetővé teszi, hogy a tanulók a munkalapon olvasható útmutatás alapján végezzék el a külön
böző tanulói kísérleteket, az ott található táblázatokba írva rögzítsék mérési eredményeiket, 
s a munkalapokon összegezzék tapasztalataikat, következtetéseiket. Ezáltal fokozódik a tanulók 
önállósága, a tanár számára pedig lehetővé válik, hogy nagyobb segítséget nyújtson az arra 
rászorulóknak. E munkalapok alkalmazását nagy mértékben megkönnyíti majd, ha azokat 
külön, a tanulók létszámának megfelelő példányszámban is megvásárolhatják az iskolák.

Tény, hogy a tanulói kísérletek előkészítéséhez, elvégzéséhez, még kész munkalapok alkalma
zása esetén is, több munka és idő szükséges, mint a tanári demonstrációs kísérletekhez. A tanulói 
kísérletek eddiginél szélesebb körű alkalmazása azonban — e könyvben foglaltak bizonysága 
szerint is — mindenképpen indokolt és szükséges.

Összefoglalva: Va r g a  Lajos könyve az adott témában megalapozó jellegű; olyan összegezést ad 
a fizika tanításában megvalósítható tanulói kísérletezésről, amely egyaránt tartalmaz értékes 
• elvi megállapításokat és hasznos gyakorlati tanácsokat. A könyv I—V. fejezete általános és 
középiskolai szintre kiterjedően vizsgálja a tanulói kísérletezés történetét, elvi és gyakorlati 
kérdéseit (s csupán az utolsó két fejezet vonatkozik kifejezetten az általános iskolára). így a 
könyv tanulmányozását egyaránt ajánljuk a tanulói kísérletezés történetével, elvi kérdéseivel 
/foglalkozók számára, s az általános és középiskolában fizikát tanító tanároknak.

Z á t o n y i  S á n d o r
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ZUKOVITS IMRE: AZ AKTIVITÁS SERKENTŐ TÉNYEZŐI AZ 
OKTATÁSBAN

Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 276 oldal

A szerző most megjelent műve mögött — mint az előszóban jelzi — alapos előkészítő munka 
áll. A témában nyolc év gyakorlóiskolai tapasztalatát gyűjtötte össze és elemezte. Vizsgálatai 
közel 2000 pécsi főiskolai hallgató gyakorló tanítására és 180 tanári bemutató órára támaszkod
nak. Ezenkívül Baranya megyében 140 tanításon vett részt abból a célból, bogy felmérje a 
tanulók aktivitását. A könyvben több mint 20 óra leírását, elemzését találjuk. A tanulmány 
az általános iskola felső tagozatos tanulóinak, a 10—14 éves gyerekeknek iskolai munkáját ser
kentő tényezőket és a tanulói aktivitás lehetőségeit vizsgálja.

Az első fejezetben — mintegy bevezetőként — az aktivitással kapcsolatos általános kérdéseket 
tárgyalja. Elemzi az aktivitás fogalmát, az aktivitást motiváló tényezőket. Szól mindarról, amit 
az aktivitás gyűjtőfogalma alatt értünk a pedagógiában. Hangsúlyozza: ,,A tanulói aktivitás 
elsősorban mint eszköz szerepel az iskolai munkában. Segíti, előmozdítja a sokoldalúan fejlett 
személyiség kialakulását, amelyen belül azonban az aktivitás fontos személyiségjegyként is 
szerepel. Ilyen értelemben a tanulói aktivitás megvalósítása egyúttal célja is az oktató-nevelő 
munkának”.

A második fejezet az aktivitást serkentő tényezőkről szól. Kitér a játékosság és aktivitás kapcso
latára, melyet egy elsőosztályos olvasás—írás óra és egy V. osztályos ének óra bemutatásával 
szemléltet. A fejezet gerincét a tanulókísérletek problematikája adja. Ismerteti a tanulókísérletek 
célját, szerepét, módszertanát. Egy VIII. osztályos kémia óra bemutatásával hasznos tanácsokat 
ad a kísérletek levezetéséhez. A tanulókísérleteket is az aktivitás szemszögéből nézi. Felmérések
kel, statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy az új anyag feldolgozásánál is 10—15%-al fokozza 
a tanulókísérlet az intellektuális aktivitást. Különösen természettudományos tárgyak oktatásá
ban fontos a kísérleti órák beiktatása. Nemcsak az új anyag tárgyalásánál, hanem az ismétlő, 
gyakorló és ellenőrző órák során is eredményesen alkalmazhatók a tanulókísérletek. Ezek tapasz
talatai azt bizonyították, hogy a kísérleti óráknak nemcsak az oktatásban, hanem a nevelésben is 
nagy jelentőségük van, mert kedvező módon alakítják a diákok munkához való viszonyát. 
A szemléletesség és az aktivitás összefüggéseit szintén boncolgatja a szerző, egy VI. osztályos 
élővilág óra korszerű levezetésén keresztül demonstrálva a szemléletesség követelményeit.

Az audio-vizuális technikai eszközök alkalmazásának módszertanát úgy mutatja be mint 
a tanulói aktivizálás nélkülözhetetlen eszközeit a modern követelményeknek megfelelő óra
vezetésben. Külön szól az oktatófilmek és az Iskolatelevízió adásainak felhasználásáról. Felhívja 
a figyelmet arra, hogy az oktatófilmek bemutatását gondosan elő kell készíteni, pontosan meg 
kell határozni, hogy az oktatási folyamat melyik mozzanatához szükséges a filmet beiktatni. 
A vetítés után következik a film vagy filmrészlet közös feldolgozása a tanulókkal. Mindebből 
következik, hogy a TV óra nem passzív filmnézés. A könyv kitér az életközelség és az aktivitás 
összefüggéseire. Egy VIII. osztályos fizika órarészlet leírásával (transzformátor) jó példát mutat 
a gyakorlati élettel való kapcsolatra. Az életközelséget szolgálják az üzemlátogatások. Az üzem- 
látogatás során szerzett ismeretek számonkérésének módszerét mutatja be egy VII. osztályos 
gyakorlati foglalkozás órarészletének leírásával. Az aktivitás egyik fokmérője a tanulók által 
feltett kérdések száma. Ezekben a kérdésekben a gyerek tudatában kialakuló vélemény jut ki
fejezésre. Egy V. osztályos rajzórának elemzésével utal a szerző az érzelmi motiváció és az akti
vitás kapcsolatára. Az emocionális motiváció alkalmazásának az a jelentősége, hogy kedvezően 
befolyásolja a tanulók eredményét.

A harmadik fejezet: A tanulói aktivitás lehetőségei az új anyag tárgyalásánál. Négy óra bemuta
tásával (3 fizika és 1 kémia) illusztrálja az aktivizálás változatait. Kettős célt tűz ki: egyrészt azt, 
hogy az egész osztályt bevonja a csoportfoglalkozásba, másrészt, hogy a megállapított fizikai 
illetve kémiai törvényt a tanulók konkréten tudják alkalmazni. Kiemeli az előző ismeretek szere
pének didaktikai fontosságát, mivel a régebbi ismeretek az új anyag tárgyalásánál jó alapot 
adhatnak. Különben is hasznos, ha tudatosan visszatérünk a régebben tanultakra, mert ezek 
felidézése és megfelelő alkalmazása tanítványainkban sikerélményhez vezet. Egy VIII. osztályos 
fizika órán a csoportfoglalkozásra és ezen belül a tanulók önálló kísérleteire nyújt jó példát. 
A tanulókísérleteknek az a nagy előnye, hogy a tanulók saját tapasztalataikból tudnak követ
keztetni az öszsefüggésekre.

A negyedik fejezet címe: Az aktivitás lehetőségei a gyakorlásban, az ellenőrzésben és az értékelés
ben. Az egyik legfontosabb didaktikai feladat, hogy kontrolláljuk, értékeljük tanítványaink 
teljesítményét, tudását. Az óratípusok közül a gyakorló órákról széles körű vita folyt és folyik. 
Egyértelműen leszögezhetjük, hogy jelentőségüket növeli az a tény, hogy ezzel az óratípussal 
lehet leginkább megvalósítani az élettel való kapcsolatot, az elsajátított ismeretanyag gyakorlati
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(elhasználását. Ennél nz óratípusnál változatos eszközökkel bontakoztathatjuk ki a tanulók 
aktivitását. Már előkészítéskor alkalom kínálkozik a tanulók sokirányú aktivizálására. Pl. meg
hízzuk őket szemelvények, képek, statisztikai adatok gyűjtésére. Érdeme ennek a fejezetnek, 
hogy felhívja a figyelmet a tankönyvvel kapcsolatos gyakorlásmód fontosságára. Л tankönyvek 
rendszeres használata lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók megszokják a szövegek önálló és 
helyes értelmezését és sokoldalú értelmi feldolgozását. Szól a feladatlapokról, mint a gyakorlás 
jé) alkalmazási lehetőségéről is.

Napjainkban sokat vitatott probléma az értékelés és az osztályozás. A szerző 11 pontba foglalja 
az ellenőrzéssel és értékeléssel kapcsolatos elveit, hangsúlyozva, hogy az ellenőrzés és értékelés 
nem cél, hanem eszköz az oktató-nevelő munkában.

Az utóbbi évtizedben kezd teret hódítani a programozott oktatás, mely egyike a korszerű peda
gógia legmodernebb módszereinek. Erről szól a könyv V. fejezete, mely az aktivitás szemszögéből 
teszi vizsgálat tárgyává a programozott oktatás valóban sok bonyolult kérdését. Világosan 
definiálja az oktatási program fogalmát, jellemzőit, kiemelve azt, hogy ennél az oktatási formá
nál, kérdés és feladatrendszerek útján aktivizálják a tanulókat. Külön foglalkozik a programozott 
oktatás pszichológiai problémáival, ismerteti Sk in n e r  és Me n c s in s z k a ja  álláspontját. Szerzőnk 
a továbbiakban az általános képességek fejlesztése szempontjából fejtegeti a programozás elő
nyeit, utalva arra, hogy a tanuló és a tanár is lépésről lépésre, önkontroll segítségével láthatja 
az előrehaladást, vagy az akadályokat. Ebben a részben tárgyalja a szerző az oktatóprogramok 
elkészítését algoritmusokkal. Talán ez a könyv legnehezebb, de egyben legérdekesebb része. 
Az algoritmus tömör meghatározása után a LANDA-féle algoritmusok három fajtáját írja le, 
fizika és matematika óra keretében bemutatva, hogy a gyakorlatban miként lehet új anyagot 
algoritmus segítségével feldolgozni. Ismerteti a különféle programok (lineáris, elágazásos, kevert) 
összetevőit. Összefoglalja az amerikai programozás előnyeit, hiányosságait és felmerülő problé
máit. Átfogó képet nyújt a szovjet program sajátosságairól és eredményeiről. Rövid utalás 
történik a hazai programozott oktatásra is, mely mindkét szisztémát alkalmazza. Az emlékezet 
fejlesztésére talán a lineáris, míg a gondolkodás fejlesztésére talán az elágazásos program alkal
masabb. A jövő útja a programozott oktatás, mert sok előnyt biztosít: lerövidíti az oktatási időt, 
maximálisan aktivizálja a tanulókat, teljesítményképes tudást nyújt.

Összefoglalva: a szerző érdeme, hogy könyvében átfogóan, sok oldalról megközelítve elemzi 
az aktivitás problémáit. Eddig az egyes szakfolyóiratokban inkább az aktivitás szaktárgyi, 
vagy speciálisan egy területre vonatkozó kérdéseiről olvashattunk. A könyv stílusa könnyed, 
olvasmányos, néhol kissé bőbeszédű, de átfedések, ismétlések is előfordulnak, főleg az általános 
pedagógiai alapelvek vonatkozásában. Erénye viszont a műnek a gyakorlattal való szoros kap
csolata, számos jó óraleírást, vázlatot tartalmaz. A szerző kissé részrehajló a m atem atika- 
fizika—kémia irányában, mivel viszonylag kevés a földrajz, biológia és történelem óra demonst
rálása.

Mindent összevetve, Ztjk o v its  Imre könyve hasznos segédeszköz valamennyi pedagógus 
számára, mert az oktatáspolitikai határozatoknak megfelelően, mindannyiunk kötelessége, hogy 
oktatómunkánk eredményessége érdekében a tanulói aktivitást fokozzuk.

V i n c z e  A n d r á s

PATAKI FERENC, HUNYADY GYÖRGY: A CSOPORTKOHÉZIÓ

Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 267 oldal.
A kötet három tanulmánya az emberi csoportok összeforrottságának, a csoportkohéziónak 

jellemzőit, meghatározóit és kutatási módjait vizsgálja. A szerzők igen fontos feladatra vállal
koztak, széleskörű kísérleti anyagra támaszkodva kívántak hozzájárulni a csoportlélektan és 
a csoportszociológia kategóriarendszerének kialakításához, a felmerülő jelenségek, tendenciák 
értelmezéséhez. Mindez napjainkig ugyanis jobbára nem marxista interpretációban állt rendel
kezésünkre. Az elmúlt évtizedben a marxista kutatók sokat foglalkoztak a csoport strukturális 
viszonyaival, a csoportteljesítmények egyes kérdéseivel; nem tudunk azonban a csoportössze
tartás értelmezésének kísérletéről, sem pedig e bonyolult kérdéskör kísérleti vizsgálatáról.

A probléma annál inkább időszerű, gyakorlati fontossága nagy, mert ,,azoknak a tényezőknek 
a sokoldalú vizsgálata, amelyek az embereket hatékonyan dolgozó és erős elkötelezettséget ki
váltó csoportokban együtt tartják, közvetlenül összekapcsolódik a manapság oly sokat emlege
tett »optimalizálási« törekvésekkel s a társadalmi kollektivitás fejlődésével” (9. old.).

Az első tanulmányban P a t a k i Ferenc a csoportkohézió értelmezésének problémáit vizsgálja. 
Elemzés és kritika tárgyává teszi, fejlődésükben vizsgálja a szociálpszichológiában jól ismert 
elméleteket. Elemzései során arra a megállapításra jut, hogy a csoportkohézió fogalmának defi-
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hiálásánál egyaránt figyelembe kell venni a csoport társadalmi létének objektív vonatkozásait és 
szubjektív megnyilvánulásait. ,,A »kohézió« kizárólag szintetikus fogalomként, mintegy a csoport 
állapotának általános jellemzéseként látszik racionálisan értelmezhető kategóriának . . .  a kohézió 
a konkrét csoportkutatások fogalmi általánosításának — a közvetlenül operacionalizálható 
változókon épülő — második absztraktabb, leíró szintjét képviseli, s szintetizálja az e vizsgálatok
ból eredő adatokat és eredményeket” (31. old.). Kiemeli továbbá a kohézió azon sajátosságát, 
hogy csupán dinamikusan, tehát folyamatában értelmezhető helyesen. Ennélfogva a kiscsoportok 
kohéziójának kísérleti vizsgálata mindig a kohézió valamely dimenziójának feltárását jelenti.

A szerzők elméleti és kísérleti kutatásaikban két alapvető metodológiai megfontolásból indul
tak ki:

— A csoportkohézióval kapcsolatos bármilyen kérdésfeltevés csak akkor ítélhető értelmesnek, 
ha feltételezzük, hogy a csoport, mint valóságos társadalmi alakulat létezik, s hogy ez a lét nem 
azonos a csoportot alkotó egyének egyszerű egymásmellettiségével, egyéni létük egyszerű összeg
ződésével. A vizsgálatokban egyaránt nagy szerep jut az egyéni és csoportjellemzőknek, hiszen 
valamennyi csoportlélektani jelenség hordozói és realizálói az egyéni pszichikumok.

— A mikrostrukturális alakzatoknak sajátos, a társadalom egészétől elütő dinamikájuk van 
.(51. old.).

Mindebből következik, hogy a csoportkohéziót befolyásoló tényezők részben a társadalmi 
makrostruktúra viszonyaiból, részben pedig a közvetlen interperszonális viszonyokból erednek. 
Ezek a tényezők bonyolult hierarchiát alkotnak.

A szerző az első tanulmány végén csupán hipotetikus jelleggel rendszerbe foglalta a csoport
összetartás leíró dimenzióit.

A második fejezetben ugyancsak P a t a k i Ferenc ismerteti az 1966—68 folyamán 10—14 éves 
gyerekek áttöröőrselben és nevelőotthoni csoportjaiban végzett kísérleteik tapasztalatait, eredményeit. 
A kísérlet megszervezéséről így ír: „A feldolgozásra került alapvető információt standard kérdőív 
segítségével szereztük. A kérdőív — a gyerekek társadalmi és családi helyzetének, valamint 
teljesítményeinek objektív mutatóin kívül — elsősorban a csoporttal és vezetőjével, valamint 
a csoport tevékenységével, céljaival kapcsolatos attitűdöket, a csoporttagok társas mezőinek 
sajátosságait, a csoport szociometrikus struktúráját és rangsor-hierarchiáját kívánta felderíteni. 
A kérdőív 47 kérdést tartalmazott” (72. old.). További információk szerzésére egyéb vizsgálati 
technikát alkalmaztak (csoportos vita, fényképezési technika stb.).

A kísérletek alaphipotézisei a következők voltak:
a) Az összetartó csoport strukturális dimenziójában olyan objektív kritériumok találhatók, 

amelyek módot adnak a csoportkohézió mérésére szolgáló mércék kialakítására. A strukturális 
jellemzők szempontjából optimálisnak minősülő csoport teljesítményei egyértelmű összefüggésbe 
hozhatók e szerkezeti sajátosságokkal.

b) A csoportbalépés szubjektív átélésének módja, vagyis a társ és csoportválasztási autonómia 
érvényesülésének mértéke megfelelő módon korrelál a csoport kohéziójának általános állapotával.

c) Az összetartó csoport szociometrikus és objektív-értékelő rangsor-hierarchiája nagyobb 
fokú stabilitást mutat, mivel az alapjául szolgáló normák és értékorientációk érvénye szilárdabb

•(73. old.).
Az adatok feldolgozása a következő problémák köré csoportosult:
1. A csoportszerkezet egyes sajátosságai és ezek összefüggése a csoportkohézióval. A szociometrikus 

választások lejtésének elemzése a következő érdekes megállapításokra vezetett: ,,Míg a »demok
ratikus« csoportszerkezet inkább tulajdon interperszonális viszonyainak kifelé is sugárzó vonz
erejében leli meg presztízsének forrását, addig az »elitkiválasztással« minősített csoportokban 
erőteljesebb a tárgyi teljesítménykényszer s a rivalizálási késztetés” (99. old.).

Nem igazolódott az a feltevés, hogy a csoport bizonyos szerkezeti sajátosságai és teljesítménye, 
hatékonysága között egyértelmű összefüggés lenne.

Az eloszlás lejtésének vizsgálata adatokat szolgáltatott a csoport integráltságának elemzésé
hez. A vizsgált csoportok intézményes életének kereteihez és tagjaik életkori sajátosságaihoz 
alkalmazkodva a szerző definiálta a csoportmag fogalmát, majd vizsgálta annak méreteit, sajátos
ságait, szerkezeti képét és a csoport egészébe való integráltságát. Feltárta a csoportkutatás egyik 
legkevésbé ismert területének: a csoporttagok individuális jellemzőinek a csoport sajátosságaival 
való kölcsönhatásainak két dimenzióját: a csoportmag tagjainak egyéni teljesítményszintjét és 
szociológiai hátterét.

2. A csoport pozíciója a tágabb szociális rendszerben. A csoport pozíciójának szabályozásában 
a szerző a következő tényezőket találta legfontosabbaknak: a teljesítmény, az együttes siker 
élményének gyakorisága, a centrális személyek elhelyezkedése és a nemek közti kapcsolatok 
életkorra jellemző dinamikájának vonzása-taszítása (146. old.).

Ezen tényezők feltárása nagy jelentőségű a pedagógia számára, mert közvetlen összefüggésben 
van a csoportkohézióval és mert minden olyan esetben, amikor a pedagógiai tevékenység vala
mely rendszert s a benne működő kiscsoportokat kívánja befolyásolni, csakis akkor reményked-
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hot a sikerben, ha az említett tényezők konkrét állását és működésmódját felderíti, s belőlük
indul ki” (147. old.).

E tényezők feltárása mellett a szerző összefüggést keresett a csoport pozíciója és tagjainak 
két jellemző karakterisztikuma (az önértékelés és az egyén perspektíva-tónusa) között.

■>. A társválasztási autonómia és a csoportösszetartás problematikájának vizsgálata során a 
b) hipotézis teljes mértékben igazolódott. Fokozott figyelmet érdemel a szerzők utalása azokra 
a számos nehézséggel küzdő nevelőotthoni csoportokra, melyekben a társválasztás köre rendkívül 
korlátozott.

•/. Az értékelési minták és az értékelési viszonyok szerepe. Az adatok az a) hipotézist általában 
nem igazolták. „Az értékelési minták pluralitását és több dimenziós voltát az optimális csoport- 
helyzet nélkülözhetetlen jellemzőjének kell tekinteni” (181. old.).

Ismét egy fontos pedagógiai következtetésre bukkanunk: „Az értékelések bizonytalansága 
a közbülső övezet »közepes« rétegében a legkifejezettebb. Az értékelési övezet bizonytalansága 
számos járulékos feszültség forrása lehet, s gyengítheti a csoport összeforrottságát. Mindenképpen 
méltó arra, hogy a csoportok vezetése és befolyásolása során megkülönböztetett figyelemmel 
kísérjék” (196—197. old.).

A harmadik tanulmány (H ï ï n y a d ï  György munkája) a csoportkohézió és az interperszonális 
viszony szempontjából is jelentős kérdéssel, a csoporttársaknak az értékelő beállítódásokban (attitű
dökben) való megegyezésével és eltérésével foglalkozik.

A szakirodalom és az előkísérlet tapasztalatai*alapján a szerző hipotézisei a következők voltak:
a) Az ideológiai jellegű attitűdök egyezése és a rokonszenv összefüggése statisztikailag ki

mutatható.
b) Az attitűd-egyezés, a társhoz való értékelő viszonyulás és az azonosság elvárása rendszert 

képez.
c) Minél egységesebb a csoport ideológiailag, annál szélesebb alap kínálkozik az azonosság 

elvárása és a rokonszenv-kapcsolatok számára. Minél nagyobb a csoport szociometriái kohéziója, 
annál nagyobb mérvű az attitűd-egyezés, gyakoribb az azonosság elvárás.

d) A szocializáció tudatosan szervezett tényezője az oktatási intézmény és az ifjúsági moz
galom, amelyek együttes célja a fiatalság ideológiai fejlődésének, egységének biztosítása. A szá
mottevő eredmények ellenére ez az egység nem nő kellőképpen (216. old.).

A vizsgálatok 9 középiskolai osztályban és 4 egyetemi csoportban folytak. Három társadalmi 
képződményhez (nemzet, vallás, KISZ) való viszonyulást derítették fel. Az attitűdök mérésére 
.a Likert-skála hazai körülményeinkhez illesztett változatát használták.

Figyelemre méltó megállapításra jutott a kutató a b )  és c) hipotézissel kapcsolatban: ,,Nincs 
•egyértelmű megfelelés az ideológiai azonosság gyakorisága és a rokonszenv-választások sűrűsége 
között és így az előbbi és az azonosság-elvárás előfordulása között sem” (253. old.).

A vizsgálat adatai teljes mértékben alátámasztják a d )  hipotézist, amely pedagógiai szempont
ból megkülönböztetett figyelmet érdemel.

A munka egyik fő erénye a tudományos egzaktságra való törekvés. A szerzők kérdéseiket 
általánosan fogalmazták meg, a kísérleteket azonban különböző oktatási intézményekben végez
ték, ezért az eredmények elemzésénél, értékelésénél mindig megvonták következtetéseik érvé
nyességi körét, s indokolt esetekben legfeljebb hipotézisként általánosították tapasztalataikat. 

Törekedtek a felmerülő fogalmak operacionalizálására. Az adatok feldolgozásához, a vizsgált 
problémáknak legmegfelelőbb mutatókat igyekeztek kialakítani. Ezzel hathatósan segítették 
a további szociálpszichológiai kutatásokat is.

P a t a k i Ferenc és I I u n y a d y  György nem tartottak igényt egyetlen tárgyalt probléma lezárá
sára sem, ellenkezőleg minden esetben vázolták a szükséges további kutatások irányát, indító 
problémáit.

A kötet számos pedagógiai vonatkozásával bizonyára felkelti a közösségalakítással foglalkozó 
szakemberek, elsősorban a pedagógusok érdeklődését. Tanulmányozása komoly segítséget adhat 
a gyakorlati szakembernek szerteágazó, problémákkal teli munkájában. Ezt a célt szolgálja 
az egyes tanulmányok végén található bőséges irodalomjegyzék is.

B a r t a l  A n d r e a
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A T U D OMÁ N Y O S  MI NŐSÍ TŐ BI ZOTTSÁG H Í R E I

DOKTORI ÉS KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSEK VITÁI

A Tudományos Minősítő Bizottság 1972. 
szeptember 22-re tűzte ki Á g o s t o n  György 
„A pedagógia alapfogalmai és a nevelési cél- 
rendszer” című doktori értekezésének nyilvános 
vitáját, B e n k ő  Loránd, az MTA levelező 
tagjának elnökletével. Opponensek voltak: 
F ö l d e s  É v a ,  a neveléstudományok doktora, 
K e l e m e n  László, a pszichológiai tudományok 
doktora, Szé c h y  É v a , a  neveléstudományok 
kandidátusa.

A doktori értekezés a neveléstudomány 
néhány kiemelkedő fontosságú kérdését vizs
gálja, mégpedig a pedagógia alapfogalmai és 
a nevelési célrendszer viszonyában. Elsőd
legesen tisztázni kívánja a nevelés alapfogal
mait, értelmezi azokat, beleillesztve a korszerű 
nevelési célrendszer egészébe.

F ö l d e s  Éva bevezetésül méltatta a szerző 
hosszú és eredményes tudományos tevékeny
ségét, s úgy véli, hogy a disszertáció tükrözi 
azokat a kérdéseket, amelyeket a hazai marxis
ta pedagógia közel húsz esztendős története 
alatt felhalmozott. A szerző doktori értekezésé
ben a pedagógia alapfogalmainak tisztázására 
és meghatározására törekedett, új oldalról 
megközelítve kísérelte meg megállapítani a 
nevelés helyét az alap és felépítmény rend
szerében. Nyilvánvaló, hogy egy értekezés 
keretében e sokrétű, rendkívül jelentős és 
nehéz feladat teljes egészében nem oldható 
meg. Értékelendő a témaválasztás azonban 
akkor is, ha a szerző több lehetséges megoldás 
közül tesz ajánlásokat egy olyan tudományos 
alapról, amely alkalmat ad a vitára a nevelés 
területén dolgozó marxista kutatóknak. A pe
dagógia alapfogalmainak meghatározása ugyan
akkor elkerülhetetlenül igényli a pedagógiához 
szorosan kapcsolódó társtudományok képvise
lőinek hozzáértő segítségét is. A doktori érteke
zés témája bő lehetőséget ad az ellentétes véle
ményekkel való polémiára is, az opponens 
szerint a szerző ezt a lehetőséget nem használta 
ki eléggé.

A továbbiakban az opponens a disszertáció 
egyes fejezeteihez fűzött kritikai megjegyzé
seket.

Az első fejezetben a szerző a pedagógia 
alapfogalmainak rendszerét vizsgálja. Alap

koncepciója világos, de a tárgyalt alapfogal
mak meghatározása nem eléggé pontos, ezért 
nem lehet e fogalmak egymáshoz való viszo
nyát problémamentesen értelmezni (pl. műve
lés, művelődés, műveltség). E fogalmak tisz
tázása azért is fontos, mert tartalmuk és. 
kapcsolatuk a marxista és nem marxista 
művelődéselméleti irányzatoknak az egyik 
legvitatottabb kérdése.

A disszertáció második fejezetével kapcso
latban hiányolta az opponens az alapkategó
riák értelmezését és kifejtette, hogy a nevelés- 
tudomány alapvető feladata a dinamikus 
mozgásfolyamatok kutatása, főként azoké, 
amelyek döntően meghatározzák a nevelés
funkcióját a társadalmi lét struktúrájá
ban.

Az értekezés harmadik fejezete: ,,A kom
munista nevelés célrendszere”, amely tartal
mánál fogva egy önálló értekezés tárgyát is 
képezhetné. A kommunista nevelés célján 
belül elemzi a szerző a sokoldalúan fejlett 
ember marxista eszményét. Ezzel kapcsolatban 
az opponens felvetette, hogy tartalmasabb, 
teljesebb képet tudott volna a szerző adni, 
ha az idevonatkozó, napjainkban is zajló hazai 
és külföldi viták tanulságait is levonja, enélkül 
a felvázolt emberkép hiányos.

K e l e m e n  László a téma kidolgozását indo
koltnak és szükségesnek tartotta. Hiányolta 
azonban a pszichológiai szakirodalom teljesebb 
feldolgozását, főként a szociálpszichológiáét. 
A disszertáció vizsgálati módszere elméleti
elemző jellegű, az elemzés sokoldalú és mély, 
a problémákat a szerző dialektikus egységben 
vizsgálja és a felvetett problémákat a marxiz
mus—leninizmus elvei alapján törekszik meg
oldani. Azzal, hogy feladatául tűzte ki a 
pedagógia alapfogalmainak tisztázását, régóta 
vitatott problémakörhöz kívánt saját ered
ményeivel hozzájárulni. A disszertáció témájá
nál fogva nem lehet lezárt, teljes egészében 
befejezett, mert például a disszertációban ki
fejtett célrendszert mindenkor a kor igényeinek 
megfelelően újból és újból szükséges vizsgálni. 
Kifogásolta azonban az opponens, ahogy a 
szerző elutasítja a nevelés tágabb értelemben 
vett megfogalmazását (a szovjet pedagógiai
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kézikönyvek ugyanis a nevelés tágabb értel
mébe beleveszik „a társadalom egész élet
formájának, az iskola és család, irodalom és 
színház, rádió és televízió hatását” is). A jelölt 
bemutatja, hogy a társadalom spontán ember
formáló hatásától miben különbözik a céltuda
tos és szervezett nevelés, de megmarad e 
szőkébb értelmezés mellett. Iliányolta az 
opponens a nevelés objektív oldalának be
mutatását is: a személyiséget ugyanis nemcsak 
az objektív társadalmi értékek, de az objektív 
társadalmi viszonylatok is alakítják.

Az opponens véleménye szerint jelentős 
eredményeket tartalmaz ,,A kommunista 
nevelés célrendszere” című fejezet. Ilyen új 
eredmény a célrendszer belső struktúrájával 
kapcsolatos elemzés alapján levont következ
tetés. Helyesen bírálja a szerző a régi koncep
ciókat, s helyes az a törekvése, hogy egységes 
logikai alapra kívánja helyezni a feladatok 
rendszerezését.

Összefoglalva az opponens megállapította, 
hogy a szerző a neveléselmélet alapvető elmé
leti kérdéseit vizsgálja disszertációjában, el
mélyült és színvonalas elemzéssel. Eredményei 
több vonatkozásban hozzájárulhatnak a neve
léselmélet rendszerének továbbfejlesztéséhez.

Sz é c h y  Éva szerint az értekezés a maga 
egészében igen jelentős a hazai pedagógiai 
szakirodalom számára. Az értekezés új tudo
mányos eredményeit az alábbiakban látta:

Az értekezés kísérletet tesz a pedagógiai 
alapkategóriák korszerűbb tartalmi meghatá
rozására; bebizonyítja, hogy a nevelés rend
szere, az iskolázási szerkezet, a tömegek kép
zési üteme szoros kapcsolatban van a tudo
mány és technika fejlettségi színvonalával, 
a továbbhaladás igényével.

Bebizonyította, hogy a szocialista társa
dalmi fejlődés szükségszerűen és sürgetően 
napirendre tűzi hazánkban is az általános 
iskolázás idejének további bővítését, tartalmá
nak magasabb szintre emelését.

Érdeme a disszertációnak, hogy a magyar 
szakirodalomban eddig nem ismert, új infor
mációs anyagokat közöl.

A szerző legnagyobb teljesítménye, a disz- 
szertációnak a hazai irodalom számára a leg
több újat adó része a kommunista nevelési 
célrendszer ontogenezisének kibontása. Ki
emelendők az értekezésnek a szocialista munka
iskola korszerű értelmezésével és perspektivi
kus továbbfejlődésével kapcsolatos újszerű 

- megállapításai.
Az opponens ezek után kritikai észrevétele

ket tett egyes pedagógiai alapfogalmak nem 
megnyugtató megfogalmazásához; ahhoz, hogy 
nem eléggé világos a jelölt által használt 
fogalmak kölcsönös kapcsolata, annak rend
szertani szerkezete. Problématikus az opponens 
szerint a szerzőnek a nevelés nem felépítmény 
jellegű elemeiről kifejtett véleményének meg
fogalmazása.

Az opponensi vélemények elhangzása után 
széles körű vita bontakozott ki, melynek be
fejeztével a bírálóbizottság zárt ülésen az 
alábbi véleményt alakította ki:

Á g o s t o n  György értekezése figyelemre 
méltó hozzájárulás a marxista pedagógia 
filozófiai és fejlődéstörténeti szempontú vizs
gálatához. Elméleti értékei mellett segítséget 
nyújt időszerű oktatáspolitikai problémák 
megoldásához is. Előrevivő kísérletet tesz a 
pedagógiai alapkategóriák korszerű tartalmi 
meghatározására, finomabb elhatárolására, az 
alapkategóriák közti összefüggések struktúrá
jának bemutatására. Lényeges problémákat 
vet fel a nevelés felépítmény jellegének diffe
renciáltabb elemzésével kapcsolatban is. Gazda
gítja a polgári oktatásügyre vonatkozó isme
reteket, elemezve néhány főbb pedagógiai 
irányzat reprezentatív művét. Különösen 
értékes a permanens nevelés és az akceleráció 
kérdésére vonatkozó burzsoá álláspontok kriti
kai áttekintése.

Fontosak azok a megállapítások, amelyek a 
disszertációban a szocialista közoktatásügy 
szerkezetének alakítására, távlati építésére 
vonatkoznak. A jelölt helyesen hangsúlyozza, 
hogy gondosan számba kell venni a konkrét 
gazdasági-termelési színvonalat, a tovább
fejlesztés reális szükségleteit és racionális 
ütemét.

A kommunista nevelés célrendszerét ele
mezve figyelemre méltóak azok a gondolatai, 
amelyeket e nevelés lényegére, a személyiség- 
fejlődés de ter minálts ágára és a fejlődés tör
vényszerűségeire vonatkozóan kifejt. Új szem
pontokkal gazdagítja a célrendszer belső 
struktúrájának elemzését és a nevelési fel
adatoknak a kultúra tartományai, továbbá a 
pszichikus alapfolyamatok szerint újszerű fel
sorolását adja.

A disszertáció — jelentős értékei mellett — 
a következő problémákat veti fel:

A nevelés alapfogalmainak elemzésekor nem 
kap kellő hangsúlyt a marxista személyiség
elmélet azon lényeges eleme, hogy az ember 
a környezet átalakítása folyamatában termeli 
meg önmaga átalakításának feltételeit.

Nem eléggé meggyőzőek a disszertációnak 
a pedagógia felépítmény és nem felépítmény 
jellegéről szóló részei, nem fogadható el az 
a következtetés, mintha a nevelés kevésbé 
kötődne az alaphoz, mint más felépítmény
jelenségek.

A sokoldalúan (minden oldalúan) fejlett 
ember marxista eszményének tárgyalásában 
a marxi nézetek elemzését nem követi Lenin 
nézeteinek tárgyalása és nem kellő mértékben 
használja fel a szerző a marxista ember-kon
cepció lényegre vonatkozó újabb viták ered
ményeit sem.

A jelölt időszerű és a doktori értekezés köve
telményeinek minden tekintetben megfelelő, 
átfogó tudományos problémát vizsgált, s a
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bizottság a disszertációt eredményesnek érté
kelte.

A Tudományos Minősítő Bizottság Pedagó
giai Szakbizottságának javaslatára a Tudo
mányos Minősítő Bizottság plénuma Á g o sto n  
Györgynek — a disszertációban kifejtett új 
tudományos eredmények alapján — a nevelés- 
tudományok doktora fokozatot odaítélte.

1972. november 3-án folyt le Gál Andrásné 
,,Társadalmi aktivitásra való felkészítés az 
általános iskola felső tagozatán” című kandidá
tusi értekezésének nyilvános vitája, a bíráló 
bizottság elnöke Sza r k a  József, a nevelés- 
tudományok doktora volt.

G o r d o s n é  Szabó Anna, a neveléstudomá
nyok kandidátusa mint opponens hangsúlyoz
ta, hogy napjainkban társadalmi igény az 
aktív, önálló, kezdeményező személyiség neve
lése az iskolákban. A disszertáció értéke, hogy 
segítséget ad a 10—14 éves korosztály társa
dalmi aktivitásra való felkészítésének, módo
zatainak kidolgozásához. Bár a Nevelési 
Program tartalmaz ezirányú követelmény- 
rendszert, de a nevelés struktúráját és dinami
káját szinte intézményenként kell kidolgozni. 
A jelölt e széles témakörből vizsgálta a társa
dalmi aktivitásra való felkészítés hatékony
ságát a tanulók erkölcsi törekvéseiben és 
cselekedeteiben a tanulóközösség két tevékeny
ségi ágában: a tanulásban és a kulturális 
tevékenységben.

Az opponens három területre vonatkozólag 
tett kritikai észrevételeket. Véleménye szerint 
nem kerültek a disszertációban kellő súllyal 
feldolgozásra a valóságos pedagógiai folyamat 
társadalmasításáról szóló lenini tanítások. 
Ebből következik a második hiányosság, a 
témakör történeti áttekintésének rövidsége. 
A különféle polgári irányzatok elemző kritiká
ját sem adja a szerző. E negatívumok azonban 
nem érintik a disszertáció említett jelentős 
kutatási eredményeit, amelyek a pedagógiai 
gyakorlatban jól hasznosíthatók, s ugyan
akkor elősegítik a szocialista nevelés kiteljese
dését.

Oro sz  Sándor, a n ev eléstudom ányok  kan d i
d á tu s a  opponensi vé lem ényében k iem elte, 
h o g y  a  je lö lt jól v á lasz to tta  m eg a v izsgálódás 
te r ü le té t :  csoportfoglalkozás tan ó rá k o n , v a la 
m in t  a  ta n ítá s i órákon k ívü li közös m u n k át. 
E z e n  tú lm enően  a tev ék en y ség ek e t olyan

munkafázisokra bontotta, amelyek tükrözik 
a tanulói aktivitás fejlődését az öntevékenység 
legmagasabb fokáig. A jelölt összehasonlító 
vizsgálatokat végzett abból a szempontból is, 
hogy milyen kapcsolat van a tanítási óra és 
az órán kívüli tevékenység között az aktivitás 
szempontjából. Érdeme a disszertációnak, 
hogy a megfigyeléssel nyert tapasztalatok 
hitelesek, meggyőzőek, s így alapot nyújtanak 
arra, hogy abból általánosítható következteté
seket vonjon le.

Jelentős megállapítása a disszertációnak, 
hogy a feladatok elvégzése közben olyan 
szituációt kell kialakítani, amelyben a tanulók 
érzik, hogy a pedagógus és a tanulók munka
társak a feladat megoldásában. Ennek pszichés 
jelentősége van. À csoportmunka sikere a 
demokratikus vezetési stílustól függ, ezt a 
demokratizmust a munka minden fázisában 
biztosítani kell. Végül az opponens rámutatott 
arra, hogy a jelölt a társadalmi aktivitás fej
lesztésének jó módszereit dolgozta ki nemcsak 
a feladatok elvégzésére vonatkozólag, de a 
feladatok ellenőrzésének és értékelésének fázi
sára vonatkozólag is.

Gál Andrásné válasza után a bíráló bizott
ság a következőképpen ítélte meg a disszer
tációt:

A jelölt szocialista nevelésünk egyik lényeges 
feladatának a mainál eredményesebb megoldá
sára keresett módozatokat a tényleges iskolai 
feltételek között. Az értekezés jelentősen hozzá
járul a 10—14 éves korosztály társadalmi 
aktivitásra való felkészítésének pedagógiai, 
munkaszervezeti modellje kidolgozásához. A 
kutatás eredményei az általános iskola nevelési 
programjának kiegészítésére és az iskolában 
folyó nevelés korszerűsítésében jól felhasznál
hatók. Modelljével elősegíti a nevelés mikro
környezeti formáinak kialakítását.

A kísérleti kutatómunkában alkalmazott 
módszerek: pedagógiai helyzetteremtés folya
matos megfigyelés, írásos kikérdezés, össze
hasonlítás és a társas kapcsolatok szocio
metriái vizsgálata. E módszerek alkalmasaknak 
bizonyultak a társadalmi aktivitás megnyilvá
nulásainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgá
latára.

A Tudományos Minősítő Bizottság Pedagó
giai Szakbizottsága, értékelve a disszertáció 
tudományos eredményeit, Gál Andrásné ré
szére a neveléstudományok kandidátusa foko
zatot megítélte.

S im o n  P é t e r n é .
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N A P L Ó

PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZMÉNYEINK
KIADVÁNYAI

NEVELÉSTUDOMÁNYI

Pedagógusképző intézményeink minden esz
tendőben számos értékes kiadvánnyal gazda
gítják a neveléstudományi szakirodalmat, 
dokumentálva, hogy egyetemeink, tanárképző 
fó'iskoláink, tanító- és óvónőképzőink a nevelés- 
tudományi kutatás jelentős műhelyei. Sajnos, 
ezek a kiadványok (évkönyvek, annáleszek, 
akták stb.) nem kerülnek könyvárusítási for
galomba, ezért nem válhatnak szélesebb terü
leten ismertekké a hazai szakkörökben, még 
a neveléstudomány elméleti művelői körében 
sem, nem is említve a neveléstudomány új 
eredményei iránt érdeklődő gyakorló pedagó
gusok egyre szélesedő táborát. Érdemes lenne 
e kiadványok jobb terjesztési formáiról gondol
kodni, ill. gondoskodni.

Összefoglalásunkban az utóbbi három eszten
dő neveléstudományi vonatkozású tanárképző 
főiskolai és egyetemi kiadványait ismertetjük.

1. Acta Acculemiae Paedagogicae Agriensis. 
IX. Az Egri Ho Si Mirth Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményei. IX . Eger, 1971.

A kötet első részének címe: Tanulmányok 
az oktatás és nevelés kérdéseiről, s a következőket 
tartalmazza :

F r ie d r ic h  Sámlorné, S ze c sk ó  Károly : 
Kolacskovszky Lajos élete és munkássága. 
Mák  Mihály : Az ellenforradalmi rendszer köz
oktatás- és neveléspolitikai programjának 
néhány elméleti problémája. Ch ik á n  Zoltánné: 
Csoportos munka az általános iskolai nyelv- 
tanításban. B é k a ’ bőrárui: Az általános iskolai 
orosz nyelvi programok szerkesztésének kér
dései. M o l n á r  József: Részletek az alsó- és 
középfokú oktatás helyzetéről Heves megyében 
a két világháború között. H id a s i Károly: 
A hőtan alap- és középfokú oktatásának fejlő
dése 1968-ig néhány európai szocialista ország
ban. F utó József: A földrajzszakos hallgatók 
teljesítményének vizsgálata korszerű feladat- 
típusokkal. U d v a r h e l y i Károly: Geomorfo- 
lógiai gyakorlatok a tanárképző főiskolán. 
.Ju h á sz  Lajos: A hajtatás módszertani és élet
tani kérdései. Sá r ik  Tibor: Programozási 
kísérletek az általános iskolai kémiaoktatásban.

2. Acta Academiae Paedagogicae in civitate 
Pécs. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei. 15. kötet. Pécs, 1971.

A „Paedagogica—Psychological rész tanul
mányai:

Sz á n t ó  Károly : A tervszerű és egységes 
nevelői hatások megvalósításának problémái a 
főiskolai nevelőmunkában. Sz e p e s  Lajos: 
Az erkölcsi tudatosság és magatartás fejlesz
tése a neveléstudomány oktatásában alkal
mazott filmvetítéssel. K ovács Sándor: Gyer
mekvezetői funkció az osztályközösségben. 
K o m l ó si Sándor: A szülői viselkedésformák 
mintái — ahogyan a felső tagozatos tanulók 
látják. D ó m já n  Károly: Az oksági típusok 
problémája a gyermeki gondolkodásban. Zu- 
KOViTS Imre : Az objektív számonkérés és 
értékelés didaktikai és matematikai vonat
kozásai. P a l a t in s z k y  Vilmos: A kémiai alap
fogalmak kialakításában elért eredmények 
vizsgálata az általános iskolában. D á n  József né : 
A módszertani képzés fokozása, az iskola
központú felkészítés módszerei a korszerű 
testnevelőtanár képzésben.

Az „Acta” mellékleteként 1972-ben a Pécsi 
Tanárképző Főiskola külön kötetben kiadta a 
tanárképző főiskolák műszaki tanszékei által 
1971 őszén rendezett munkaértekezlet anyagát 
„Az általános iskolák felső tagozatában folyó 
ipari gyakorlati foglalkozás tantervének tovább
fejlesztése és a tanítás Imtékonyságának fokozása,r 
címmel. A főiskola könyvtára 1970-ben bib
liográfiát jelentetett meg „A pécsi Tanárképző 
Főiskola tudományos és módszertani közlemé
nyeinek cikkei” címmel, amely a Főiskola ki
adásában 1956-tól megjelent Évkönyv, 1960- 
tól a Tudományos Közlemények, valamint az 
1958—1966 között kiadott Módszertani Közle
mények tanulmányainak bibliográfiai adatait 
ismerteti.

3. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis- 
A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei. Szeged, 1971.

A kötet III. része (címe: „Pedagógia és 
lélektan”) a következő tanulmányokat tartal
mazza: B e r e c z k i  Sándor: A polgári iskolai 
tanárképző főiskola felsőoktatáspedagógiai ha
gyományaiból. G e r é b  György: Monoton-álla
pot, vigüitás és érzelem a kutatások mai állásá
nak tükrében. G e r é b  György: Középiskolások 
térszemléletének kísérletes vizsgálata. Kis-
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v á r d a i  Károly : Az auditív megértés néhány 
kérdése különös tekintettel a nyelvi laborató
riumi munkára. R ie s z  Béla : Társaskapcsolatok 
összehasonlító vizsgálata általános iskolai 
tanulóknál. Ve s z p r é m i László : A tanulók 
szociális státusának vizsgálata az iskolai és 
családi mikrokörnyezctben. W a l d m a n n  József, 
V e c s e r n y é s  András: Fiatal pedagógusok a 
közéletben. — A kötet függelékében megtalál
ható a szegedi Tanárképző Főiskolán 1971. 
április 1-én megtartott tudományos ülés 
anyaga: „A posztgraduális Studium mint a 
pedagógusok továbbképzésének korszerű modell
je .”

„Korszerűség és nevelés a tanárképzésben” 
címmel a főiskola 1970-ben külön kötetben 
jelentette meg a szegedi Tanárképző Főiskola 
által 1970 tavaszán rendezett nemzetközi 
felsőoktatáspedagógiai tudományos ülés anya
gát. Külön kötetben látott napvilágot a sze
gedi főiskolán 1971 szeptemberében tartott 
nemzetközi tudományos ülés teljes anyaga is: 
„Előadások a matematikatanítás és a pedagógus- 
képzés korszerűsítéséről”.

Ugyancsak a szegedi Tanárképző Főiskola 
adja ki a Módszertani Közlemények című mód
szertani folyóiratot az általános iskola 1—8. 
osztályaiban tanító pedagógusok részére, meg
jelenik évente ötször; valamint a Kincskereső 
című ifjúsági irodalmi folyóiratot, megjelenik 
évente nyolcszor.

4. Acta Paedagogica Debrecina. Nevelés, 
művelődés címmel a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem neveléstudományi tanszéke 
külön kis kötetekben teszi közzé a tanszék 
munkatársainak kutatási eredményeit. A közel
múltban a következő kötetek jelentek meg: 
52. sz. Dttrkó Mátyás: A felnőttkor sajátos
ságai. Debrecen, 1970. 136 old. — 53. sz. 
Soós P ál:  A Szabó Ervin-probléma történeté
ből. Debrecen, 1971. 82 old. — K o c z k a  László: 
A népművelési szervezetek vezetésének néhány 
problémája. Debrecen, 1971. 66 old. — Surá- 
n y i  Gábor ; A 10—14 éves tanulók érdeklődésé
nek pszichológiai vizsgálata. Debrecen, 1972. 
202 old.

5. Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József Nominatae. Paedagogica et Psychologica. 
A szegedi József Attila Tudományegyetem

neveléstudományi tanszékének idegennyelvű 
aktájáról a Magyar Pedagógia 1972. évi 4. 
számában közöltünk ismertetést. A szegedi 
egyetem neveléstudományi tanszéke adja ki 
az „Eredménymérés az iskolában” című kötet- 
sorozatot, szerkesztője Á g o st o n  György tan
székvezető egyetemi tanár. A közelmúltban 
megjelent kötetek: Á g o sto n  György, N a g y  
József, Or o sz  Sándor: Méréses módszerek a 
pedagógiában. Bp. 1970. — N a g y  József: 
Az elemi számolási készségek mérése és fejlett
ségük országos színvonala. Bp. 1971. — O ro sz  
Sándor : A fogalmazástechnika mérésmetodikai 
problémái és országos színvonala. Bp. 1972. 
—  N a g y  József: A témazáró tudásszintmérés 
gyakorlati kérdései. Bp. 1972.

6. Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. 
Sectio Paedagogica et Psychologica. A buda
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem neve
léstudományi tanszékének idegennyelvű anná- 
leszéről a Magyar Pedagógia 1972. évi 2. szá
mában jelent meg recenzió. A budapesti 
egyetem neveléstudományi tanszéke adja ki 
„Pedagógiai Közlemények” című kötetsoroza
tot, szerkesztője N a g y  Sándor tanszékvezető 
egyetemi tanár. A közelmúltban megjelent 
kötetek: 12. sz. B á b o s ik  István, N á d a s i
Mária: Az oktatás nevelőhatásának vizsgá
lata. Bp. 1970. — 13. sz. B a l l é r  Endre: 
Elmélet és gyakorlat egysége Nagy László 
munkásságában. Bp. 1970. — 14. sz . M é s z á r o s  
István: Népoktatásunk története 1553—1777 
között. Bp. 1972.

7. Az óvónőképző intézetek tanárai közös 
kötetben adják ki kutatásaik eredményeit. 
„A Magyar Óvónőképző Intézetek Neveléstudo
mányi Közleményei. 1971.” című kötetről a 
Magyar Pedagógia 1972. évi 4. száma közölt 
ismertetést.

8. A tanítóképző intézetek ugyancsak közös 
tanulmánygyűjteményt jelentetnek meg éven
ként, a legutóbbiról („Tanítóképző Intézetek 
Tudományos Közleményei. 1971.”)  a Magyar 
Pedagógia 1972. évi 3. számában számol
tunk be.

Összefoglalásunkat 1973. március 10-én 
zártuk le.

BIZOTTSÁGI ULESEK
A Magyar Tudományos Akadémia Pedagó

giai Bizottsága 1973. február 26-i, Földes Éva, 
a Bizottság elnökének elnökletével tartott 
ülésén meghallgatta Nagy Józsefnek, a szegedi 
József Attila Tudományegyetem neveléstudo
mányi tanszéke docensének beszámolóját az 
UNESCO Nemzetközi Közoktatástervezési 
Intézetében szerzett tapasztalatairól, ahol tíz
hónapos képzés keretében képezik ki a külön
böző országok közoktatástervezési szakembe

reit. Az előadó is ilyen tanfolyamon vett részt. 
Vázolta azt a hármas feladatkört (képzés, 
kutatás, kiadványok), amelyet az Intézet ellát. 
A kutatásokkal kapcsolatosan megállapította, 
hogy azok elsősorban a közoktatástervezésre és 
közoktatáspolitikai koncepciók kialakítására 
irányulnak. Az Intézet kiadványait ismertetve 
bemutatott néhányat az Intézet által meg
jelentetett könyvekből és füzetekből. (Az 
UNESCO Nemzetközi Közoktatástervezési In
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tézetéről a Magyar Pedagógia előző száma 
közölte N a g y  József részletes ismertetését.)

Ezután a Pedagógiai Bizottság elnöke és az 
albizottságok elnökei beszámoltak az 1972-ben 
végzett munkáról, amelyet a Bizottság jóvá
hagyólag tudomásul vett, majd megvitatta 
az 1973. évi munkaterv-javaslatot, amelyet 
kisebb módosításokkal ugyancsak jóváhagyott.

A következő napirendi pont keretében 
F ö l d e s  Éva, a Pedagógiai Bizottság elnöke 
tájékoztatta a Bizottság tagjait a Távlati 
Tudományos Kutatási Tervvel kapcsolatos 
feladatokról és javaslatot tett a felkérendő 
szakértőkre. Vita után sor került a munka 
ütemezésére és a szakértők felkérésének jóvá
hagyására. Ezután a Bizottság nemzetközi 
kapcsolatai és könyvkiadási problémái kerül
tek megtárgyalásra.

Á b e n t  F e r e n c
*

A Pedagógiai Bizottság Didaktikai-Metodi
kai Albizottsága 1973. január 15-i ülésén meg
emlékezett röpködésének elmúlt tíz esztendejé
ről. Az Albizottság elnöke, V e r e s s  Judit a 
következő szavakkal foglalta össze az albizott
ság eddigi tudományos tevékenységét:

„Az Albizottság 1963. január 21-én tartotta 
alakuló ülését. Első elnöke, néhai Szo k o lszk y  
István 1963. november 4-én tájékoztatta a 
Pedagógiai Bizottságot az albizottság 1963. 
évi munkájáról. Az Albizottság azóta rend
szeresen működik.

Betartva az időrendet, s törekedve a rövid
ségre is, az ünnepi alkalomból az Albizottság 
munkájából csak azokat a témákat emeljük ki, 
amelyek publikáció formájában is közhasznúvá 
váltak, s a publikálás arra is utalt, hogy a 
munka kiállta az ülésektől elvárható egészséges 
nyilvános kritikát is. Ilyen témák voltak: a 
történelemtanítás és módszertanának fogalma; 
a módszertani lapok; a tankönyvek néhány 
didaktikai, metodikai kérdése; a matematikai 
módszerek alkalmazásának lehetőségei a didak
tikai-metodikai kutatásokban; Célestin F r e i - 
n e t ; hypnopédia és nyelvtanulás; a csoport- 
foglalkozások pedagógiai értékei; a tantárgy
módszertanok fejlesztésének időszerűsége; hoz
zászólások az V. Nevelésügyi Kongresszus elő
készületeihez; teljes-e az általános iskola; az 
olvasáspedagógia problematikájának körvo
nalai; az iskolaépület pedagógiai funkciói.

Ezek a témák több mint 20 közleményben 
jelentek meg. Nem kerültek felsorolásra azok 
az ülések, amelyeknek előadói tovább foly
tatták kutatásaikat, s azokat könyvként 
jelentették meg (mint pl. a munkaoktatás, az 
idegennyelv-oktatás esetében), vagy más 
alkalommal is tájékoztatták a nyilvánosságot, 
s ezért publikációik nem kapcsolhatók csupán 
ennek a tudományos fórumnak az érdeklődésé
hez (ez történt pl. az 1971. évi grünnai, svéd
országi tantervelméleti nemzetközi szeminá
riummal kapcsolatban).

Az Albizottság kutatómunkáiból kiemel
hető még az a 20 íves tanulmánykötet, amely 
az iskolaépület és a benne zajló élet kérdéseivel 
foglalkozik, s amelyet az önkéntes kutató
együttes 1972 novemberében eljuttatott az 
Akadémiai Kiadóhoz. Ez a tanulmánykötet 
a Pedagógiai Bizottság könyvkiadói tervében 
szerepel.

1967 második feléig Szo k o lszk y  István 
látta el a bizottság elnöki tisztét; betegsége 
s munkásságát legtermékenyebb éveiben meg
szakító halála miatt ezt a tisztséget Ve r e s s  
Jfudit vette át, igyekezve megőrizni az alapo
kat, amelyeket az első elnök lerakott, s melye
ket tovább építeni szép feladatnak ígérkezett. 
Az Albizottság munkáját a következő titkárok 
gondozták: T a k á c s  Etel, a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem neveléstudományi 
tanszékének adjunktusa, majd K o sa r a s  Ist
ván, az Országos Pedagógiai Intézet idegen 
nyelvi tanszékének docense, jelenleg K ö v e s  
József, az egrj Ho Si Minh Tanárképző Főiskola 
földrajzi tanszékének tanára.

Az Albizottság mintegy 20 főnyi tagságú 
szinte alig változott, legfeljebb bővült s szíve
sen vett részt az érdekes és értékes munkában. 
Köszönet illeti az Albizottság valamennyi 
tagját munkájáért és érdeklődéséért, s az 
egészséges vitaszellemért, amelyet e körben 
meghonosított.”

Az ünnepi ülés alkalmából a bizottság egyik 
alapító tagja, K á lm á n  György, a Művelődés- 
ügyi Minisztérium főosztályvezetője tartott 
vitaindító előadást a külföldi tanulmányutak 
közoktatáspolitikai hasznáról, amelyet élénk 
vita követett.

V e r e s s  J u d it , K ö v e s  J ó z s e f

A Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Al-, 
bizottsága 1972. december 6-án kibővített ülést 
tartott, amelyre meghívta a nevelőképző 
intézmények neveléstörténetet oktató tanárait 
is. Az ülés témája: A korszerű neveléstörténeti 
oktatás. M é s z á r o s  István, az Albizottság 
titkára a következő szavakkal vezette be a 
tanácskozást:

„1972 márciusában ugyanerről a témáról 
hasonló kibővített albizottsági ülés keretében 
már értekeztünk. Akkor így összegeztem 
magamban a vitában elhangzottakat: a neve
léstörténeti oktatás nehéz helyzetben van a 
pedagógusképző intézményekben, ezért ki
mondva vagy kimondatlanul háromféle állás
pont fogalmazódott meg az ülésen e tény
megállapítással kapcsolatban:

a) nem érdemes erőt fecsérelni már a neve
léstörténeti oktatásra, hiszen napja leáldozó
ban van: tegyünk mindent továbbra is úgy, 
ahogyan eddig tettük, majd meglátjuk, hogy 
mi lesz;

b)  írjunk beadványokat illetékes szervekhez,
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amelyekben kifejtjük a neveléstörténeti okta
tás szükségességét a pedagógusképzésben;

c) maximális mértékben ki kell használni 
és fel kell használni azokat a lehetőségeket, 
amelyek rendelkezésünkre állnak és a korszerű 
neveléstörténeti oktatás eredményeivel bizo
nyítsuk a neveléstörténeti oktatás szükséges
ségét a neveléstörténetben.

Én magam e harmadik álláspont mellett 
teszem le szavazatomat.

De mikor lesz korszerű a neveléstörténeti 
oktatás? Úgy vélem, hogy akkor, ha a hallgató 
képessé válik a neveléstörténet jelesebb pedagógiai 
lényeinek többé-kevésbé önálló elemzésére és érté
kelésére. Ha ugyanis valaki képes a pedagógiai 
tények önálló elemzésére és értékelésére a 
pedagógiatörténetben, ahol a tanulmányozott 
pedagógiai tény megjelenését, kibontakozását 
és eltűnését vagy átalakulását jól végigkísér
hetjük,

ahol à tanulmányozott pedagógiai tény 
pozitívumait és negatívumait a konkrét hatá
sokon és következményeken közvetlenül le
mérhetjük,

ahol a tanulmányozott pedagógiai tény 
különféle összefüggéseit vertikálisan és horizon
tálisan is — nem könnyen, de — feltárhatjuk,

— ha tehát valaki képes a neveléstörténet 
alapvető pedagógiai tényeinek önálló elem
zésére és értékelésére, az jelentős lépéssel köze
lebb jutott ahhoz, hogy képes legyen a jelen és 
a közeljövő pedagógiai tényeinek önálló elem
zésére és értékelésére, s ezen keresztül, ennek 
alapján azok önálló alakítására, önálló tovább
fejlesztésére.

Azt hiszem, nem kell bizonygatni, hogy az 
önálló pedagógiai elemző-, értékelő- és alakító
készség a modern pedagógus alapvető szemé
lyiségvonása.

Mikor korszerű tehát a neveléstörténeti 
oktatás? Ha e cél megvalósításához: az önálló 
pedagógiai elemző-, értékelő- és alakítókészség 
elsajátításához közelebb viszi a leendő peda
gógust.

De más oldalról közelítve a kérdést is ide 
jutunk. Nem kétséges ugyanis: társadalmi 
fejlődésünk jelene és jövője ilyen pedagóguso
kat kíván, sőt az sem kétséges: jelen és jövő 
társadalmi fejlődésünk követelőleg tűzi célul 
a nevelőképző intézmények elé ilyen pedagó
gusok nevelését. Ebből logikusan következik: 
a pedagógusképző intézmények által a leendő 
pedagógusok számára nyújtott korszerű peda
gógus-műveltség kihagyhatatlan része a korszerű 
neveléstörténeti műveltség.

Hogy a pedagógusképző intézményekben 
folyó neveléstörténeti oktatás elérje fentebb 
jelzett alapvető célját, érdemes felhasználni 
mindent, amit a modern technika a kezünkbe 
ad. Jól tudjuk: nem a magnószalagtól, a 
diától vagy a pergőfilmtől lesz korszerű neve
léstörténeti oktatásunk, hanem attól, hogy 
társadalmi fejlődésünk jelene és jövője által meg

határozott célt, azaz mai azaz modern azaz 
korszerű célt valósít meg eredményesen.

E cél megközelítéséhez adnak kiváló segít
séget a technikai eszközök. Ilyen értelemben 
foglalkozunk mai ülésünkön a korszerű neve
léstörténeti oktatással, illetőleg az azt segítő 
technikai eszközökkel. Tulajdonképpen három 
témáról lesz szó:

1. Hogyan lehet élményszerűvé, vonzóvá, 
érdekessé tenni a neveléstörténeti oktatást 
a cél: a pedagógiai tényelemzőképesség ki
alakítása és fejlesztése érdekében.

2. Hogyan lehet objektív vizsgáztatási mód
szert kialakítani, ugyancsak az alapvető célt 
szem előtt tartva. Az érdemjegy ugyanis ezt 
reprezentálja: meddig jutott a hallgató az 
önálló elemzőkészségben.

3. Hogyan lehet intenzívebbé, gyümöl
csözőbbé tenni a kiscsoportos foglalkozást, a 
szemináriumokat? Hogyan szolgálja ez az 
oktatási forma a hallgatók pedagógiai elemző- 
és értékelőképességének fejlesztését?

E kérdésekre kapunk bemutatással egybe
kötött választ azoktól a kollégáktól, akik 
vállalkoztak arra, hogy tapasztalataikat velünk 
megosztják. Köszönjük szívességüket.”

Bemutatással egybekötött referátumot tar
tott: B a l o g h  László (Budapest, OPI), B e - 
r e c z k i  Sándor (Szeged, Tanárképző Főiskola), 
F ö l d e s  Éva (Budapest, MTA Pedagógiai 
Kutatócsoport), J.íri László (Budapest, Éelső- 
oktatási Pedagógiai Kutatóközpont), K ö t e  
Sándor (Budapest, Testnevelési Főiskola), 
O l á h  Katalin (Sárospatak, Tanítóképző Inté
zet), T ó t h  Ferenc (Debrecen, Tanítóképző 
Intézet).

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú
zeum részéről Arató  Ferenc főigazgató, a  
Tankönyvkiadó részéről H a l á sz  Ferenc fő- 
szerkesztő szólt a témához, kifejtve, hogy e két 
országos intézmény hogyan segíti a pedagógus- 
képző intézmények korszerű neveléstörténeti 
oktatását.

1973 januárjában kívánta megrendezni a 
Neveléstörténeti Albizottság kibővített érte
kezlet keretében a fiatal neveléstörténeti kutatók 
felolvasóülését, saját kutatási eredményeik 
ismertetése céljából. Az a meggondolás vezette 
az Albizottságot, hogy a hazai neveléstörténeti 
kutatások jelene és jövője szempontjából 
— egész neveléstudományunk érdekében — 
igen iényeges feladat a folyamatos szakember- 
képzés biztosítása. Ezért felkértük az egyete
mek és főiskolák neveléstudományi tanszékeit, 
a tanító- és óvónőképző intézetek nevelés- 
tudományi csoportjait, közöljék az Albizottság 
vezetőségével az ott működő fiatal (30 éven 
aluli), neveléstörténeti kutatással is foglalkozó 
munkatársak nevét és kutatási témáját. 
A válaszokból azonban kiderült: hazai peda
gógusképző intézményeinkben fiatal nevelés- 
történeti kutatók nincsenek.
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EGY TANULMÁNY MARGÓJÁRA

Л Magyar Ped agógia 1972. évi 1. számában 
'(54—63. old.) tanulmány jelent meg Jáki 
László tollából Adalékok a Magyar Paedagogia 
(1892—1917) történetéhez címmel. Nevelés- 
történetírásunk egyik adóssága a pedagógiai 
folyóiratok történeti feltárása, ezért jelentős
nek kell tartanunk a folyóirat nyolcvan évvel 
ezelőtti megindulásának emlékére megjelent 
tanulmányt még akkor is, ha az csak a folyó
irat szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos 
kérdéseket érinti. Ebben a keretben nyilván 
nem vállalkozhatott a szerző a folyóirat tar
talmi elemzésére.

E tanulmánnyal kapcsolatban kívánunk 
néhány megjegyzést tenni. A szerző rámutat 
arra, hogy a folyóirat szerkesztőit a Magyar 
Paedagogiai Társaság közgyűlése választotta 
meg. Az első három szerkesztő (Csengeri 
János, Négyesy László, Kovács János) ön
állóan szerkesztette a folyóiratot. Az 1907. évi 
2. füzettől kezdve 1947-ig azonban a szer
kesztő minden esetben más személyek közre
működésével végezte munkáját. Indokolta ezt 
az a meggondolás, hogy a szerkesztést egy 
tudományos vagy közéleti súllyal rendelkező 
személy támassza alá (Fináczy Ernő, Kornis 
Gyula, Imre Sándor, Pintér Jenő, Prohászka 
Lajos). Ügy véljük, hogy a szerkesztéssel 
kapcsolatban erre a tényre rá kell mutatni. 
Ezek szerint a Magyar Paedagogia szerkesztői
nek sora a következő:

1892 —1895. (I—IV.) Csengeri János 
1896—1899. (V—VIII.) Négyesy László 
1900—1907. (1. füzet) (IX—XVI.) Kovács 

János
1907. (2. füzet)—1912. (XVI—XXI.) Finá

czy Ernő közreműködésével Weszely Ödön 
1913-1918. (XXII—XXVII.) Fináczy 

Ernő közreműködésével I m r e  Sándor
1919. (XXVIII.) F in á c z y  Ernő közremű

ködésével Imre Sándor (1—2. füzet) és Nagy 
József Béla (3—4. füzet)

1920—1921. (XXIX—XXX.) F in á c zy  Ernő 
és Im r e  Sándor közreműködésével N a gy  
József Béla

1922-1924. (XXXI—XXXIII.) F in á c zy  
Ernő közreműködésével NAG\r József Béla

1925— 1938. (4. füzet) (XXXIV—XLVTL) 
K o r n is  Gyula közreműködésével N a g y  József 
Béla

1938. (5. füzet)—1939. (XLVII—XLVIII.) 
K o r n is  G y u la  és P in t é r  Jenő közrem ű ködösé
vel N agy  József Béla

1940—1943. (XLIX—LII.) K o r n is  Gyula 
és P r o h á s z k a  Lajos közreműködésével G y u 
l a i  Ágost

1944—1947. (LUI—LVI.) P r o h á s z k a  Lajos 
közreműködésével F aragó  László (1944—46. 
évfolyam egy füzet, hasonlóan az 1947-es 
évfolyam is.)

Téves a szerzőnek az a megállapítása (59. 
oldal), hogy G y u l a i Ágost neve szerepel 
szerkesztőként a Magyar Paedagogia 1947-ben 
megjelent utolsó számán. Az utolsó két számot 
(1944—46. LUI—LV.; 1947. LVI.) P r o 
h á s z k a  Lajos közreműködésével F arag ó  
László szerkesztette.

A tanulmánynak azt a megállapítását, hogy 
N a g y  József Béla 1940-ben mondott le a 
szerkesztői tisztségről, pontosítanunk kell. 
N a g y  József Béla 1939 végén köszön le tiszt
ségéről. Az 1940. évfolyam 1. számát már 
G y u l a i  Ágost szerkeszti. Igaz viszont, hogy 
N a g y  József Béla „Búcsúzóul” című írása a 
Magyar Paedagogia 1940. évi 2. számában 
jelent meg.

Minden bizonnyal sajtóhiba az 58. oldalon 
N é g y e s y  László nevének elírása (a szövegben 
Négyessy szerepel).

A Magyar Paedagogia (1892—1947) és a 
Magyar Pedagógia (1949—1950) anyagában 
való tájékozódást elősegíti a folyóiratról 
készült tartalom és névmutató (T e t t a m a n t i 
Béla és M á r e r  Erzsébet: A Magyar Paeda
gogia negyven évfolyamának — 1892—1931 — 
tartalom és névmutatója. Szeged, 1933.; 
T ó t h  Gábor: A Magyar Pedagógia tizenkilenc 
évfolyamának — 1932 —1950. XLI—LIX. — 
tartalom és névmutatója. Tanulmányok a 
neveléstudomány köréből. 1962. Budapest, 
1963.).

T ó t h  G á b o r

SZERZŐINK
Dr. L a d á n y i Andor, a történettudományok 
kandidátusa, tud. főmunkatárs (Budapest, 
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont), dr. 
Á g o st o n  György, a neveléstudományok dok
tora, tanszékvezető egyetemi tanár (Szeged, 
József Attila Tudományegyetem), H e g e d ű s  
András főigazgató (Szeged, Tanárképző Főisko
la), Bu o sk ó  Béla gyakorlógimnáziumi igazgató- 
helyettes (Budapest), F a l u s  Iván tanársegéd

(Budapest, Eötvös Loránd Tudományegye
tem), P e t r i  András gyakorlógimnáziumi tanár 
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ENGLISH SUMMARY

STUDIES ON THE PROBLEMS OF TEACHER TRAINING

There are several studies in the present issue which deal with the problems of teacher training. 
Andor Ladányi, senior member of the Research Centre of Higher-Education Pedagogics in 
Budapest, presents a survey: “On the pedagogic-psychological education of the students specializing 
in the scholastic profession”, in which he analyses the conditions of pedagogic-psychological educa
tion going on in the European socialist countries. The chapters of the study are as follows: The 
compass determined by the curriculum and the proportion of pedagogic-psychological education. 
Theoretical questions of the curricular structure of pedagogic-psychological education. Certain 
problems of the instruction of pedagogic-psychological subjects. Trends and basic conditions 
of the improvement of pedagogic-psychological education.

The study of György Ágoston, professor and head of department at the József Attila University 
of Szeged, bears the title “ Teacher training in universities — training-schools — year of probation”. 
He expounds his opinion that university training-schools are needed, which, in the composition 
of the pupils though reflect the average nation-wide situation, which are, nevertheless, “model 
schools” in every other respect; consequently, they have to do their work with eminent teachers 
and to ensure the most up-to-date objective conditions of the possibly highest standard. Still, 
apart from the model represented by the training-school, teacher trainees should be afforded an 
opportunity to prepare for their profession through gaining both positive and negative experience. 
A good training-school is necessarily an experimental school: one of which the head, deputy 
heads and teachers are experimenters and innovators, ready also to bear a hand in educational 
research of wider scope. A further important condition of efficient work in training-schools is 
the manysided connection upheld with the other schools of the respective town and county; 
the said characteristics, namely, qualify teachers’ training schools to be practical retraining bases 
of the teachers in the area. Subsequently, the author presents a detailed analysis of the problems 
of the connections of training-schools with university teacher training.

András Hegedűs, headmaster general of the Teachers’ Training College of Szeged is the author 
of a study under the title: “ Today's problems and tomorrow's cares in training teachers for the 
upper forms of the elementary school”. He analyses the endeavours of teacher training in Hungary 
in general, referring, at the same time, also to particular initiations started in Szeged. The main 
chapters of the study are as follows : Timely questions of the education of the teacher trainees. 
The problems of professional and general culture in teacher training. The necessity of bringing 
high-school textbooks and lecture notes up to date. The character of modern practical training 
in the preparation of teachers. Teacher training, extension courses: a detailed discussion of the 
system of the teachers’ postgraduate training.

Also the reviews in the column “Panorama” are connected with this theme. A. D. Bondarj, 
professor of the University of Kiev, contributes with a report entitled “Experience gained in 
teacher training at the University of Kiev”, Árpád Kiss professor presents an account on “The 
Bielefeld University and the schools pertaining thereto”; eventually, Márta Szabó informs on “The 
fundamental principles of teacher training in the Japanese school reform”.

BÉLA BUCSKÔ, IVÁN FALUS, ANDRÁS PETRI: A COMPARATIVE STUDY 
OF DIFFERENT FORMS OF CLASSROOM OBSERVATION

The authors questioned the three primary participants of classroom observation, the pupils 
■of the form, the teacher and the group of the observing students about the advantages and dis
advantages of the various types of observation conducted during lessons.

They comdared four situations:
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— there is no guest in the classroom (NV),
— a few teacher trainees are present (TJ),
— a group of 15 to 25 persons is sitting in on classes (CS),
•— the lésion is transmitted by closed-relay television (TV).
Information was collected by means of three questionnaires. Statistically processible data- 

were afforded, by rating which the authors had done by the pupils. The significance test of the- 
differenees of the average scores they performed by pairs, by means of the f  „-test (see Appendix 
No. 4).

The main results of the examination can be summarized as follows: (the results are also analyzed 
in the study broken down according to age and achievement at school).

Both collective forms of visitation significantly decrease the performance (expected perfor
mance) of the pupils; and being televised decreases it more than the presence of a group in the 
classroom.

Attention is rather'diverted by being televised, than by the presence of teacher trainees, still 
the sitting in of a whole group on classes is. even more disturbing.

The pupils present themselves for repetition most readily of all, if there are no strangers in the 
classroom — /the presence of the teacher trainees, of a visiting group already lessens their desire 
'tő a dt, and they answer the teacher’s questions the least willingly of all, if the lesson is televised.

The fear of eventual failure shows a matked increase in the order NV—TJ—CS—TV.
The jaupilsremember next the lectures they have attended without guests having been present. 

Upon such follow the lecture held iri the television studio or in the presence of teacher trainees ; 
the most disturbing of all is the presence of a group.

Thé pupils grow more tired than usual, if  there are teacher trainees present in class, still more 
tiring is the visiting group, and the children get’Worn out most of all by being televised.

Observation disturbs pupils more during lessons in mathematics, physics or foreign languages, 
and less in those in Hungarian or history. The form master’s classes reflect a particular situation. 
At such instances the presence of external observers is either highly disturbing, or but to a lesser 
decree.

Between the achievement at school and the disturbing effect of being observed, there exists 
a significant positive correlation in all subjects: the better a pupil is in a given subject, the less 
is he being disturbed by the presence of external observers.

Lessons are being conducted “more rigidly” when observed.
University students more willingly take part in classes in person, than in telecasts. On the 

other hand, the teachers of the training schools prefer the latter.
Relying upon the data furnished by the examination, it could be ascertained that closed-relay 

television would make teacher training more efficient — and a suitable subject of research — 
only if its disturbing effect exerted on the lesson could be moderated.

Ín the opinion of the authors this can be achieved, if the pupils are made familiar with the 
conditions prevailing in a television studio arid with the special characteristics of telecasts.

To the question: after how much time the disturbing effect of the studio will decrease to a 
negligible level, the authors strive to give an answer in a study to follow.

LÁSZLÓ VÖRÖS: THE PRINCIPLES AND METHODICAL PROBLEMS OF REGIONAL 
STUDIES IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Jn these days we are witnesses of a differentiation of sciences, of their separation according 
to subjects. Changes of this kind are promoted in part by the own internal laws of scientific 
development, in part again, by external:, first of all by social and economic demands.

As an organic part of this process, the study of the regional arrangement of educational in
stitutions and, within this, that of the institutions of higher education begins to assume a more 
distinct profile. The increased importàncë attributed til higher education policy, as well as to 
regional economic development, further the intensifying effect of demographic, urbanization, 
labour pow’er geographic and socio-geographic respects within the geographic and educational 
sciences equally take part in this.

The author intégrâtes all essential elements, all indices of economic geography, population 
geography, settlement geography (and, within the latter, of urban geography), cartography and 
socio-geography bearing on higher education, with the problem of the regional study of higher 
education. Still — mainly ris regards the methods — he also takes stand for the elaboration of 
new indices; in the first place he suggests the introduction of density and structural indices, 
among others the use of the gross: (“daytime”) and net (“sleeping” от “night-time”) rates of 
students' density; further the application of new indices of this kind in the study according to
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economic regions of higher educatiori data, the use of an infrastructural index (a net one as 
regards higher education) in regional studies, etc.

He presumes that the said facts and figures of educational geography, when compared with 
other (demographic, demographic structural, economic structural, cultural, etc.) data, and with 
an application of a mathematical statistical apparatus (regression analysis, matrix transformation) 
or of simulation models, can be of significant help in the preparatory work on the perspective 
conceptions of economic, regional and education-political planning.

The paper ends with an Annex, in which the author presents sómé examples of the use of 
certain new-type indices.

FRANTlSEK KARSAI: LUCAS FABINUS POPRADIENSIS

The author — a professor of the Preêov Pedagogico-philosophical Faculty of the Safarik 
University of KoSice in Czechoslovakia — presents the social and educational views of Lucas 
Fabinus Popradiensis, an eminent Preéov headmaster of the 16th century. The author gives a 
detailed account of the biographical data found by himself: Lucas Fabinus Popradensis was 
horn about 1538, studied at the Wittenberg University, wlns headmaster of the municipal school 
of KeSmarok in 1570—71, then, from 1571 on, he was head of the famous municipal school of 
Preêov. He was a respected citizen of the town, member of the body of magistrates, and also 
pursued the profession of a merchant. He died in Presov, in 1586.

Next, the author sets forth Lucas Fabinus’ textbook of elementary Latin grammar: “Exempta 
declinationum et conjugationum, quae sunt anima Donáti” , which was issued in print in 1573; a 
copy is preserved in the Hungarian Széchényi Library (location mark: RJK II. 131).

Lucas Fabinus dedicated his bbok to the body of magistrates of the town, the text of the 
dedication takes the first 42 pages of the volume. In it he expounds the socio-pedagogic views 
of a Preêov headmaster of the second half of the 16th century. The main chapters of the said 
treatise: Fabinus’ views on the society of his age. The mission of the teacher. Moral education. 
Didactic views.

In conclusion the author statës/that Lucas Fhbinus was a representative of the young middle 
classes of 16th century Hungary! desirous tó live a hew-style, bourgeois life, the equals of which 
he could see during his travels in Europe! The ideas of humanism dre Clearly reflected ih his 
views; this is what finds expression,when he asserts the necessity of science and arts, and stresses 
the important role they have in society. Even in the picture of teachers given by the wise Preêov 
schoolmaster in the 70s of the 16th century, there are several new features complying with the 
demands of the age. As regards moral education; the steadfast confidence, which Fabimis placed 
in the force of school education should be emphasized. This, together with the factors of public 
life, could improve the morals of youth inclined to evil. At the same time, he confessed up-to-date 
didactic principles in language teaching, which later came to be expressed so markedly in the 
17th century, in the works of the representatives of educational “realism”. The author is of the 
opiniön, that Fabinus can he counted among those pedagogues of 16th century Hungary, who 
with their work furthered the evolvement of up-to-date educational endeavours in Ihe towns, 
and on the basis of this work the principles and methods of J. A. Komensky found good ground 
in  our 17th century schools.

391



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

А ндор Ладанъи: О п ед а го ги ч еск о -п си х о л о ги ч еск о й  п одготовк е б у д у щ и х  п ед а го го в  259  
Д ёрдь Агоштон: У н и в ер си т ет ск а я  подготов к а  п ед а го го в , базовы е ш колы , го д  п р а к 

т и к и  .................................................................................................................................................................................. 276
А н драЛ  Хегедюш: С оврем енны е проблем ы  и п р ед ст о я щ и е  задач и  подготовка п р е п о д а 

в а т ел е й  д л я  общ еобр азов ател ь н ой  в осьм и л етн ей  ш к о л ы ..........................................................  288
Бела Бучко, Иван Фалуш, Андраш Пет ри: С р ав н и тел ь н ое  и сследован ие р а зл и ч н ы х

и зм ен ен и й  в ш кольного  и н с п е к т и р о в а н и я .............................................................................................  302
Ласло Берет: П ри нци паль ны е и м етодол оги ч еск и е  пр облем ы  реги ональн ого  о б с л е д о 

в а н и я  вы сш их уч ебн ы х з а в е д е н и й .................................................................................................................. 321
Франтишек Каршаи: Lucas Fabinus Popradiensis . . . ........................................................... 333

П А Н О Р А М А

О пы т п о д готов к и  п р еп одател ей  в ки евском  у н и в ер си т ет е  ( А . Д. Бондарь) ........................  343
В ь ел еф ел ь дск и й  ун и в ер си тете ? его  базовы е ш колы  (А рпад К и ш ш ) .....................................  348
О сн ов н ы е принципы  п од готовк и  педагогов  в р е зу л ь т а т е  ш кольной реф орм ы  в Я п о н  ии  
(М а р т а  Сабо) .................... 354

О Б З О Р  Ж У Р Н А Л О В

Kwartalnik Pedagogic?ny 1972 , № 1 — 3 (К арой Капронцаи) ......................................................  357

К Н И Ж Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Teaching the Teachers. Trends in Tebcher Education. П о д  р е д . F. M. Hilliard ( М агда  У и ц )  362  
П о д го т о в к а  педагогов  в ев р о п ей ск и х  со ц и а л и сти ч еск и х  стр а н а х  и в н ек о т о р ы х  р а зв и 

т ы х  к ап и тал и сти ч еск и х  с т р а н а х . П од  ред . А н д о р а  Л а д а н ь и  ( Акош Комлошши) . . . .  3 6 4  
Л а с л о н е  М айзик: И зуч ен и е  р езу л ь та т о в  в осп и тател ьн ой  работы , п р оводим ой  к л а ссн ы 

м и  р у к ов од и тел я м и  на к л а ссн ы х  с о б р а н и я х  в восьм и л етн ей  ш коле (Ж уж а Х ун яди )  366
О ч ер к и  п о  истории п едагоги к и . П о д  ред . Ш андора К е т е  (Габор Т о т ) ................................  368
И ш тв ан  М есарош : К о д ек с  С алк аи  и ш ар ош п атак ск ая  ш кола конца X V  ст о л ет и я

(Золт ан  Ковач) ..............................................   371
М . Н . К у зь м и н : Ш кола и о б р а зо в а н и е  в Ч е х о сл о в а к и и  ( Ференц А б е н т ) .............................  373
Л а й о ш  В а р га : Опыты, п р оводи м ы е учащ и м ися в х о д е  и зучен и я  ф изики (Ш андор

Зат онъи) ............      374
И м р е  З у к о в и ч : Ф акторы , сти м ул и р ую щ и е к ак ти в н ости  в х о д е  обуч ен ия  ( Андраш

Винце)  ............................................................................................................................................................................  376
Ф е р е н ц  П атак и , Д ё р д ь  Х у н я д и : Г р уп п ов ая  сп л о ч ен н о сть  (Андреа Б а р т а л ) ........... 377

И З В Е С Т И Я  В Ы С Ш Е Й  К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Й  КОМ И ССИ И  

Д и с к у с с и и  на защ и тах  д о к т о р с к и х  и к ан ди датск и х  д и ссер т а ц и й  (Илона Шимон)  . . . .  3 8 0

Д Н Е В Н И К

П у б л и к а ц и и  учебн ы х за в ед ен и й , готовящ и х п ед а го го в , п о  вопр осам  воспитан ия . . . .  383
З а с е д а н и я  ком иссий ................................................................................................................................................... 3 8 4
З а м е т к и  п о  п ов оду  одной статьи  ( Габор Т о т ) ..........................................................................................  3 8 7
Н а ш и  авторы  ...............................................................................................................................................................  387

392



I N H A L T

Andor Ladányi: Studien über den pädagogisch-psychologischen Unterricht der Studenten
der pädagogischen Fächer ..............................................................................................................  259

György Ágoston: Lehrerbildung an der Universität, Übungsschulen, Schulpraktikum...........  276
András Hegedűs : Probleme von heute und Sorgen von morgen in der Lehrerbildung für die

Grundschule .......................................................................................................................................  288
Hála Bucskó, Iván Falus und András Petri: Vergleichende Untersuchung der verschiedenen

Varianten des Hospitierens in der Schule ...................................................................................  302
László Vörös : Prinzipielle und didaktische Probleme bei der regionalen Untersuchung der

Institutionen des Hochschulwesens ............................................................................................  321
FrantiSek KarSai : Lucas Fabinus Popradiensis .............................................................................  333

RUNDSCHAU

Erfahrungen bei der Lehrerausbildung an der Universität Kiev (A. D. Bondarj) ...............  343
Die Universität Bielefeld und die zu ihr gehörenden Schulen ( Árpád Kiss) ........................ 348
Grundprinzipien der japanischen Schulreform in der Lehrerbildung (Márta Szabó)...............  354

ZEITSCHRIFTENUMSCHAU

Kwartalnik Pedagogiczny, 1972, Nr. 1—3. (Károly K apronczay)..............................................  357

BUCHBESPRECHUNG

Teaching the Teachers. Trends in Teacher Education. Hrsg, von F. H. Hilliard (Magda
Ujcz) ........ .............. ........................ .................. .. ...................................... ...................................  362

Pädagogenausbildung in den europäischen sozialistischen Ländern und in einigen hochent
wickelten kapitalistischen Ländern. Hrsg, von Andor Ladányi ( Ákos Komlóssy) ...........  364

Katalin Majzik: Prüfung der Erziehungsergebnisse in der Arbeit der Klassenlehrer in
der Grundschule (Zsuzsa Hunyady) .................................................................. .......................  366

Pädagogikgeschichtliche Studien. Hrsg, von Sándor Kote (Gábor Tóth) ........................... .. 368
István Mészáros: Der Szalkai-Kodex und die Schule in Sárospatak am Ende des 15. Jahr

hunderts (Zoltán K ovách)............................................................................................................    371
M. N. Kusmin: Школа и образование в Чехословакии (Ferenc Á bent).............................. 373
Lajos Varga: Schülerversuche im Physikunterricht (Sándor Zátonyi)........................................  374
Imre Zukovits; Die aktivitätsfördernden Faktoren im Unterricht (András Vincze) ...........  376
Ferenc Pataki und György Hunyady: Die Kohesion der Gruppen (Andrea Bartal) ...........  377

NACHRICHTEN DES KOMITEES FÜR WISSENSCHAFTLICHE QUALIFIZIERUNG

Verteidigungen von Doktoren- und Kandidatendissertationen (Ilona Simon)..........................  380

CHRONIK

Publikationen der Institutionen für Pädagogenausbildung ............ ..................................... .. 383
Komiteesitzungen .......................................................................................      384
Randbemerkungen zu einer Studie (Gábor Tóth) .......................................................................... 387
Unsere Autoren ...................................................................................................................................... 387

393



A MODERN PEDAGÓGIAI KÍSÉRLETEK LEGÚJABB EREDMÉNYEIT
MUTATJÁK BE AZ

AKADÉMIAI KIADÓ

KÖZELJÖVŐBEN MEGJELENŐ KIADVÁNYAI:

NEVELÉSTUDOMÁNY ES FOLYAMAT-KORSZERŰSÍTÉS
SZERKESZTETTE: KISS ÁRPÁD

A z iskolai h á trá n y o s  he ly ze t, a  ta n u ló i b e á llíto tts á g , a  falu  és v á ro s  
k ö z ö tt i  kü lönbség , a  ta n u lá s  e red m én y esség é t elősegítő  eszközök k é r 
dése iv e l fog lalkozik  a  k ö te t  17 ta n u lm á n y a .

Kb. 560 oldal . 14x21  cm . Kötve kb. 75,— Ft

DÓMJÁN KÁROLY

OKSÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK MEGÉRTÉSE 
6 -1 0  ÉVES KORBAN

M ilyen  m é rté k b e n  ta lá lh a tó k  meg és m ily en  h a tá s t  gy ak o ro ln ak  az ú n . 
m ag y a rázó  e lvek  a  g y e rm ek  v ilágképére ? A  v a lóság  m egism erése so rá n  
m ily en  je llegze tességeke t m u ta t  a  6 —10 év es gyerm ek  g o n d o lk o d ása?  
E z e k e t  a  p ro b lé m á k a t elem zi a szerző ta n u lm á n y á b a n .

Kb. 260 oldal : 14x21  cm . Kötve kb. 40,— Ft

SALAMON JENŐ

A GYAKORLATI PROBLÉMAMEGOLDÁS FEJLŐDÉSE 
'■V 6 -1 4  ÉVES KORBAN

K ü lfö ld i és hazai k u tatási eredm ények fe ltárásáva l ism erteti meg a  szerző  
az érdeklődő o lvasók at a címben em líte tt problémakörrel.

ч-‘. Kb. 290 oldal . 14x21  cm . Kötve kb. 45,— F t

AKADÉMIAI KIADÓ



1973'4

A MAGYAR

TUDOMÁNYOS

AKADÉMIA

PEDAGÓGIAI

BIZOTTSÁGÁNAK

FOLYÓIRATA



MAGYAR PEDAGÓGIA
A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának 

negyedéves folyóirata

Megindult 1961-ben,
korábban megjelent 1892—1947 között, majd 1949—1950-ben

A szerkesztő bizottság tagjai:

Ágoston György, F a lum  Szilárd, Földes Éva, Jausz Béla, Kiss Árpád, 
К öté Sándor, Mészáros István, Szarka József

A szerkesztő bizottság vezetője:

NAGY S Á N D O R  
főszerkesztő

Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Pesti Barnabás utca l .  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, 
a Posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlapirodánál (KHI, 1900 Budapest 
V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással 
a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Egyes példányok beszerezhetők a 
1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz alatti hírlapboltban. Előfizethető és 
példányonként megvásárolható az AKAD ÉM IAI K I ADÓN ÁL, 1363 Budapest V., 
Alkotmány u. 21. telefon: 111— 010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215— 11488, az 
AKADÉM IAI KÖNYVESBOLTBAN  1368 Budapest V., Váci u. 22. telefon: 
185—612.

Előfizetési díj egy évre: 40,— Ft



1973/4.

TARTALOM

AZ ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA

Simon Gyula: Az iskolák államosításának történelmi jelentősége Magyarországon ......... 399
Vaskó László: Az iskolák államosításáért folyó küzdelem a debreceni tankerületben .........406

TANULMÁNYOK

Durkó Mátyás: Felnőttek szépirodalmi recepciós képessége és iskolai végzettségük ......... 421
Kozéki Béla: Differenciált oktatás és teljesítménymotiváció ..................................................  436
Szathmáry Lajos: Tanári szabadság.............................................................................................  444

KÖRKÉP

Az OCDE távlati tantervi irányelvei ( Ágoston György) ............................................................  452
Piaget a gyermek belső szemléleti képéről (Padi Ákos) ........................................................ 460

FOLYÓ IRATSZEMLE

Riforma della scuola 1972. 1—12. szám (Bolyai Imréné)  .................................................... 471

KÖNYVEKRŐL

Szokolszky István: Válogatott tanulmányok ( Faludi Szilárd)  .............................................  477
Kóbor Enikő: Vizsgafeszültség és egyetemi teljesítmény (Golnhofer Erzsébet) ................... 481
Alexandru Rosca, Zörgő Benjámin: Ä képességek (K iss Tihamér) .......................................  482
Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei VIII. (Somos Lajos) ...............................  484
A Magyar Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi Közleményei. IX. (Vág Ottó) ......... 487

NAPLÓ

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának újjáalakulása .......................  489
A Neveléstörténeti Albizottság ülései ......................................................................................... 489
Emlékülés az iskolák államosításának 25. évfordulója alkabnából ........................................ 490
Szerzőink................................................................................................................................................  490
English Summary..................................................................................................................................  491
Содержание.........................................................................................................................................  494
Inhalt......................................................................................................................................................  495
Jelen számunk szerkesztési munkálatai 1973. július 11-én fejeződtek be. 1

1 M agyar Pedagógia 397





AZ I S K O L Á K  Á L L A M O S Í T Á S Á N A K  25. 
É V F O R D U L Ó J A

SIMON GYULA

AZ ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSÁNAK TÖRTÉNELMI 
JELENTŐSÉGE MAGYARORSZÁGON

Történetileg három folyamatról van szó: az iskolai oktatás világi, tudományos 
és állami jellegéről. A három követelmény más-más korszakban jelentkezik, s 
azután sem mindig és mindenütt esik egybe. Reakciós osztályok kezében a világi, 
laikus jellegű oktatás is lehet tudományellenes és az állami is retrográd. Mindhá
rom követelmény következetes megvalósításáért,, egységéért a munkásosztály 
száll sorompóba.

A középkorban és az újkor elején a nevelés intézményeit az egyház tartotta 
kezében. Ahogy a polgári társadalom csírái megszületnek a feudális társadalom
ban, azonképpen születik meg a feltörő új rendnek igénye is a saját céljainak meg
felelő oktatás megteremtésére. A városi iskolák új szemléletet sugároztak: ajtót 
tártak az „evilági” ismereteknek, a reáliáknak s az iskolaigazgatást világi ható
ság kezébe helyezték.

Az oktatás új rendje a régi ellenében, azzal versengve, de sok mindenben azzal 
összefonódva is alakult ki. Kétségtelen azonban, hogy a városi iskolák ütötték 
az első rést az egyház oktatási monopóliumán. Ahogy a polgárság erősödött, 
annak megfelelően lépett fel a művelődés forrásainak és eszközeinek birtokba
vételéért. A felvilágosodás, majd a korai polgári forradalmak kora már frontális 
támadást indít az egyház köznevelési privilégiumának megdöntésére. Ez a harc 
még következetes és az oktatás világiságának, kötelezőségének, ingyenességének és 
egységének követelésével az addigi legmagasabb normákat tűzte az oktatás elé. 
Ám, a kései polgári forradalmak és általában is a modern burzsoázia— a proletari- 
ustól való félelmükben — már nem hajtják ezeket a követelményeket olyan 
következetesen végre, vagy nem tartanak ki olyan töretlenül mellettük. A világi 
oktatásnak is, miként a haladás minden kérdésének és feladatának, a munkás- 
osztály lesz a képviselője. Fellépése azonban nemcsak az oktatás államosítását 
tűzi napirendre, de új tartalommal is telíti. A munkásmozgalom már a múlt 
században lefekteti pedagógiai gondolkodásunk olyan alappilléreit, mint a szocia
lista közösségi nevelés, a tudományos világnézetre nevelés, a patriotizmus és a 
proletár internacionalizmus egységének, a munkaoktalásnak, a proletár erkölcsre 
nevelésnek elve.

Az iskolaállamosítás tehát a munkásmozgalomban nemcsak szervezeti-igazga
tási kérdés, hanem a közoktatás célkitűzéseinek, tartalmának és módszereinek is 
megújítása, és legszélesebb demokratizálása is. S ezt a programot a munkásosz
tály összekapcsolja a hatalom megszerzésének programjával, jól tudva, hogy 
„a tudás hatalom”, de hatalom kell ahhoz, hogy a tudás forrásai a nép számára 
megnyíljanak. Ha a magyarországi iskolaállamosítás értelmére és jelentőségére 
gondolunk, akkor erről a magaslati pontról kell néznünk és értékelnünk, látva 
egy polgári követelmény formájának szocialista tartalommal való telítését.
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A magyar pedagógia történetének legkiválóbb képviselői, gondolkodói vala
mennyien a tudományosság s így lényegében a világi oktatás hívei Apáczai 
Csere Jánostól P’Öldes Ferencig, Tessedik Sámueltől Kemény Gáborig, 
EÖTVÖS Józseftől Nagy Lászlóig. Nálunk s Kelet-Európábán általában — a feu
dalizmus erős maradványai sokkal nagyobb akadályokat görgettek az állam és az 
egyház szétválasztásának útjába, mint Nyugat-Európában. Ez a sajátosság végig
húzódik a magyarországi iskolaállamosítás egész történetén, sőt bizonyos fokig 
még az iskolák államosítása után is hat.

Kísérjük nyomon e folyamat hazai történetének főbb állomásait. Nálunk is a 
felvilágosodás hatására mutat az állam egyre nagyobb érdeklődést az iskolaügy 
kérdései iránt. Az I. Ratio Educationis a felvilágosodás számos gondolatát fel
használja. Mint a tanügy egységes, állami szabályozása, tulajdonképpen első 
lépés volt az oktatásügy egysége, világisága s korszerűsége felé. De már ekkor 
megfigyelhetjük azt az ellentmondást, amely a polgári nemzetté válás egész 
korára jellemző: a közös iskolák — lényegében az állami iskolák ősei, melyekben 
a különböző felekezetű gyermekek együtt tanultak — támogatása nem jelentette 
egyúttal a felekezeti iskolák létesítésének és fenntartásának korlátozását. 
A feudális rendnek csakúgy, mint a polgári államnak, szüksége volt és van az 
egyházak támogatására s ezért az állam és az egyház szövetsége — az egy Tanács- 
köztársaságot kivéve — egészen a felszabadulásig, az egyházaknak kivételes 
oktatási kiváltságokat biztosít.

A világi és állami oktatásnak van már a polgári nemzetté válás kezdeteitől a 
fentinél következetesebb hagyománya is s itt elsősorban Széchényi Ferencre, 
Batthyány Alajosra, Kazinczy Ferencre, Bessenyei Györgyre, a magyar 
jakobinusok művelődési és iskolázási programjára gondolhatunk. Hajnóczy 
Józsefnek egyik röplapja az iskolák államosítását követeli; Laczkovics János az 
iskolaügyet az állam feladatai közé sorolja; Martinovics Ignác az emberi jogok 
kátéjában az iskolaállamosítást halaszthatatlannak tartja. Jellemző, hogy a 
francia forradalom ellen háborút viselő reakció, a magyar jakobinusok szervez
kedését elfojtó bécsi udvar a haladást jelentő közös iskolák felállítását többé 
már nem kezdeményezi.

Az 1848-as győztes forradalom megteremtette a nevelésügy korszerű újjá
alakításának legfontosabb feltételeit. A magyar tanítók első egyetemes gyűlésén 
1848 júliusában Pesten, a Tavasi Lajos vezette forradalmi tanítócsoport egy
séges állami köznevelést, a felekezeti iskolák államosítását követeli. Elhangzik: 
„Akié a nevelés, azé a nép !” „Összpontosított véleményem — mondja a felszó
laló FilÓ János —, hogy az iskola status-intézet, a hittant tanítsa a pap, éspedig 
a templomban, mert ez az ő iskolája.”

Az első magyar vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  — élén EÖTVÖS Józseffel 
—  népoktatási törvényjavaslatot terjeszt az országgyűlés elé. A javaslat a 48-as 
idők forradalmi hangulatában fogant. A feudális iskolázással szemben törvény
erőre kívánja emelni a népoktatás világi jellegét, kötelezőségét, a tudom ányos 
alapvetésű, korszerű és anyanyelven történő oktatást. Ezek a követelm ények  
10 napos parázs v itá t váltanak  ki az országgyűlésen, amelyen EÖTVÖS, aki a 
közös iskolák híve v o lt, tizenhatszor kért szót. A javaslat végül is lekerült a napi
rendről. K ossuth  így  jellem ezte a helyzetet: „N em  mertük m egtenni!” N yilván  
arra célozva, hogy az iskolaállam osítás gyöngítette volna akkor a nem zeti egység
frontot.

A szabadságharc leverése húsz esztendővel elodázta a népokt atás polgári jellegű 
átalakítását.
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A kiegyezés kora ebben is visszalépett 1848 forradalmi hagyományaihoz képest. 
Az 1868. évi XXXVIII. te. a népoktatásról — miként a kiegyezés minden jog
szabálya, alkotása —, lényegében kompromisszum. Megteremti ugyan a világi 
népoktatás hálózatát, emeli a tanítás színvonalát, ugyanakkor azonban jogot ad 
új iskolák állítására és a régiek fenntartására az egyházaknak is.

A századforduló után a haladó és a szocialista tanítómozgalomnak olyan kivá
lóságai állnak ki szóval, tollal, agitációval a nép kulturális felemelése, az iskolák 
államosítása mellett, mint Czabán Samu, Somogyi Béla, Teszársz Kálmán, 
ZlGÁNY Zoltán és mások.

Az 1918 őszén megszülető polgári demokratikus köztársaság közoktatáspoliti
kája — miként általános politikája is elmaradt a várakozástól. A népoktatás 
terén szinte tétlenség jellemezte. Nem történt meg az egyházi iskolák államosí
tása, a kötelező vallásoktatás megszüntetése. Az egyházakkal folyó tárgyaláso
kon Kunéi Zsigmond — bár hivatkozott a lelkiismereti szabadságra, az egyház és 
állam szétválasztásának szükségességére, s ebben a Radikális Párt is támogatta 
volna, de a koalíció megkötötte kezét — végül is a fakultatív vallásoktatás beve
zetése mellett döntött. Megvalósítására azonban nem került sor.

Ismeretes, a Magyar Tanácsköztársaság ezekre a kérdésekre forradalmi módon 
adott félreérthetetlen választ: szétválasztotta az államot az egyháztól és kimond
ta a felekezeti és a magánkézben levő iskolák köztulajdonba vételét.

Magát az államosítást már az előző időszakban is türelmetlenül követelte a 
Magyarországi Tanítók Szakszervezete és lapja az Űj Korszak, a Városi Alkal
mazottak Országos Szövetsége, a Zigány Zoltán szerkesztette Néptanítók Lapja, 
a polgári radikálisok lapja a Világ, a SZDP és lapja, a Népszava és különösen a 
kommunista sajtóorgánum, a Vörös Újság. Levéltári források vannak arról, 
hogy az államosítást kimondó rendeletet nem mindenütt várták be, s így többek 
között a szentendrei munkástanács, a debreceni munkástanács már korábban 
az iskolák államosítása mellett foglalt állást.

Az állam és az egyház szétválasztásának kérdésköréhez tartozik az iskolai 
vallásoktatás státusza is. Vajon milyen álláspontot képviselt ebben a Tanács- 
köztársaság? Kétségtelen, hogy olyan rendeletet, amely ezt külön szabályozta 
volna, a Forradalmi Kormányzótanács vagy a Közoktatásügyi Népbiztosság nem 
adott ki. Talán elfelejtette volna? Aligha! Bizonyára úgy értelmezte a Tanács
hatalom, hogy az iskolák államosításáról intézkedő rendeletből értelemszerűen 
az is következik, hogy az iskolai kötelező vallásoktatás megszűnik, s erről vall, 
hogy a Közoktatásügyi Népbiztosság kiadványai éppúgy, mint a sajtó is a vallás- 
oktatás megszüntetését tényként kezelték.

A Horthy-ellenforradalom a felekezeti iskolákat visszaadta az egyházaknak, s 
kiszélesítette az egyházak jövedelmi forrásait. Szembefordult a polgári liberaliz
mussal is a benne még fellelhető szabadságeszmék miatt, s az egyházak szerepe 
az oktatásban a századfordulóhoz képest megnőtt és markánsabb lesz. Elég egy 
pillantást vetnünk a népoktatásra: az 1937—38-as tanévben a mindennapi elemi 
népiskolák közül mindössze 1287 volt az állami és 4619 az egyházi iskolák száma. 
Ez már csak azért is súlyos következményekkel járt, mert az egyházak elsősorban 
középiskoláikat dédelgették, ezek biztosították a papi utánpótlást, ugyanakkor 
elhanyagolták és korszerűtlen szinten tartották a népiskolákat. A legátfogóbb 
kritikát a kor oktatásügyéről három számjegy tartalmazza: az ország lakosságá
nak 56,4°/0-át képező munkásság és szegényparasztság gyermekeinek arány
száma a középiskolákban 5,1%, a felsőoktatási intézményekben 5,4%. Még a 
hivatalos statisztika szerint is millióra rúgott az analfabéták száma. Ez természe

tül



tesen a valóságban sokkal nagyobb volt. A 2—3 elemit végzett felnőttek, kultu
rálódási lehetőségek híján, hamar visszasüllyedtek az írástudatlanok népes 
táborába. Különösen az asszonyok, akiknek a kor megítélése szerint nem is volt 
szabad olvasniok. Az olvasó s így „ráérő” asszonynak hamar „híre” ment. Nem 
is csoda, hogy az írástudatlan asszonyok száma messze felülmúlta a férfiakét. 
Ez tulajdonképpen a hivatalos művelődéspolitika olyannyira dédelgetett és pro
pagált célkitűzésének, a kultúrfölénynek negyedszázados mérlege. A valóságban 
— s ebben egyet érthetünk Szabó Dezsővel —: „Magyarország roppant kultúr- 
ország volt — a rubrikák kirakatában.”

Hazánk felszabadulása minden részében elavult oktatásügyre talált, nemcsak 
az új hatalom, a munkások és a parasztok demokratikus diktatúrájának művelő
déspolitikai követelményei szempontjából, hanem a polgári fejlődés akkori euró
pai normáihoz képest is. A demokratikus iskolareform feladatainak megvalósí
tása a felszabaduláskor bárom kérdést vet fel: m ily e n  sze rv e ze tb e n , m i l y e n  s z e lle m 
b e n ,  k ik  s z á m á r a  f o l y j é k  a  ta n í tá s  ? Korfordulót élünk, melynek előbb-utóbb a 
népi hatalom szükségleteihez mérten kell rendeznie az állam és az egyház, az 
iskola és az egyház viszonyát. Ezeknek a rendezését ugyanis a magyarországi 
burzsoá átalakulás elmulasztotta.

A felszabadulással bekövetkezett éles politikai fordulat természetesen nem 
hagyja és hagyhatja érintetlenül a neveléspolitikai haladás olyan fontos és régi 
kérdését, mint az iskolafenntartás joga, az iskolai vallásoktatás helyzete. Külö
nösen azért nem, mert a Tanácsköztársaság hagyományai végre megfelelő és meg
becsült helyükre kerülnek. De már az első koalíciós „csatározásokon” felmerül — 
s nagyon bölcsen — a kérdés: vajon akkor, amikor a koalíciós pártok megküzdenek 
a tömegek megnyeréséért, a társadalmi tudat átformálásáért, szabad-e a dolgozó 
tömegek kedvezően alakuló politikai orientációját olyan kérdésekkel megzavarni, 
mint a világi oktatás megteremtése. A fasiszta, soviniszta szellem felszámolása, 
a demokratikus iskola (jóllehet ez a népi demokráciában csak állami lehet!) 
megteremtése akkor reális, sőt a negyedszázados ellenforradalmi közneveléshez 
képest nagyszabású programot jelent. A Magyar Kommunista Pártnak a demok
ratikus forradalom megvalósítására, vívmányainak védelmére tett erőfeszítéseit 
hátráltatta volna e k k o r  az olyan kérdések felvetése, mint az iskolák államosítása, 
az iskolai vallásoktatás helyzetének megbolygatása, materialista szellemű köz
nevelés követelése. A marxista-leninista világnézeti nevelés megvalósításának 
még nem voltak meg az objektív és szubjektív feltételei. Ezekre a kérdésekre 
majd a „fordulat éve” ad feleletet.

Meg kellett akadályozni, hogy a tömegek politikai akcióegységét ideológiai kér
désekkel — köztük pl. az iskolai vallásoktatás kérdésével — megbontsák. Ahogy 
a néptömegek politikai egysége a proletárdiktatúra megteremtéséért vívott 
harcban megszilárdult, úgy lehetett napirendre tűzni az iskolák államosítását. 
Nem kultúrharccal, hanem céltudatos politikával sikerült az állam és az egyház 
különválasztása. A probléma lényegét nagyon bölcsen ragadta meg Békés megye 
egyik pártvezetője: „Ne engedjék a szülők, hogy vallásos meggyőződésüket saját 
érdekeikkel szemben kihasználják!” Az államosítással bekövetkező és elodázha
tatlan reformra uta 1 Gyula város Nemzeti Bizottsága 1948. május 23-i ülésén: 
„Elengedhetetlen, hogy a demokratikus egységesítés bekövetkezzék szellemi 
téren is azáltal, hogy gyermekeink, az ország jövő vezetői olyan iskolába járjanak, 
amely a legjobb biztosítékot nyújtja arra, hogy az ifjúságot ne a demokrácia 
elleni gyűlöletre, hanem a népi demokrácia szeretetére, megbecsülésére tanítsák.” 
Ugyanezt Kétegyháza község Nemzeti Bizottsága így fejezte ki 1948. május
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26-i ülésén: „Tudjuk nagyon jól, hogy a kormánynak az államosítással az a szán
déka, hogy a magyar gyermekek nevelése gondos kezekbe kerüljön, és a békére, 
annak fenntartására részesüljenek megfelelő nevelésben.”

Az állam és az egyház szétválasztásában a népi demokratikus hatalom a foko
zatos szétválasztás és ugyanakkor az egyházakkal történő megegyezés útját 
kereste és járta. Közben lépésről-lépésre korlátozta, majd megszüntette az egy
házak gazdasági, politikai és művelődési privilégiumait. Lényegében a felszaba
dulás utáni 5—6 év történetéről van szó, melynek kezdetét az új népi hatalom 
születése, a földreform, végét a kötelező iskolai vallásoktatás megszüntetése, a 
vallásügyeknek a közoktatásügyi kormányzattól, a teológiai képzésnek a tudo
mányegyetemtől való elválasztása vonja meg. A folyamat legfontosabb állomása 
az iskolák államosítása. Mivel az államosítás már a proletárdiktatúra körül
ményei között születik meg, adva van minőségi különbsége is a burzsoá megoldás
tól: az iskola 1948-ban Magyarországon az egész nép felemelkedésének forrásává 
és eszközévé válik.

Néhány tényt és adatot azonban nem árt emlékezetünkbe vésni, mert az isko
lák államosításáért 1948 tavaszán kibontakozó harc addig soha nem tapasztalt 
egységbe kovácsolta a pedagógus társadalmat.

1948 tavaszán megjelent a Magyar Kommunista Párt programnyilatkozat
tervezete, mely az iskolák államosítását tartalmazta. Ortutay Gyula vallás-és 
közoktatásügyi miniszter 1948. május 15-i sajtófogadásán bejelenti, hogy az 
iskolákat államosítják, a nevelőket állami státuszba veszik. A szülők, pedagógu
sok. a tanulóifjúság zöme egyetértett az államosítással, és táviratban követelte 
azt. Igazi tömegmozgalom bontakozott ki. Megmozdultak a felekezeti iskolák 
tanítói is. Miután a kormány biztosította őket, hogy az állami iskolákba vala- 
mennyiüket átveszi, felszabadultan hallatták szavukat, s túlnyomó többségük 
az államosítás mellett foglalt állást. E harcokban jelentős mozgósító szerepe volt 
a Pedagógusok Szakszervezetének, mely megvédte a felekezeti iskolák tanítóit 
egyházi hatóságaik túlkapásaitól. A túlzó álláspontot képviselő egyházi köröktől 
a papság józanabb része elhatárolta magát.

A göncruszkai római katolikus általános iskola tanítói is pl. egyértelműen 
állást foglaltak az államosítás mellett. „Tettük ezt azért — írják—,m erta jogosan 
járó fizetésünket nem kaptuk meg. Télen fűtetlen, piszkos tantermekben, tanköny
vek nélkül kellett tanítanunk és reméljük, hogy az államosítással mindezek a pana
szok elmúlnak. A sárospataki pedagógusok követelik, hogy a centenárium évében 
minden magyar pedagógus szabaduljon fel a feudális kötöttségek alól. A magyar 
pedagógusok iskolai munkájukat csak szabad feltételek között tudják a népi 
demokrácia és a szocializmus szellemében végezni. Követelik a községi és feleke
zeti iskolaszékek azonnali megszüntetését. Követelik, hogy csak pedagógus igaz
gatója legyen az iskoláknak, . . . hogy a kormányzat teremtsen olyan helyzetet, 
amelyben községi, felekezeti és állami nevelők közt a válaszfalak mind anyagi, 
mind egyéb szempontból mielőbb leomoljanak. Követelik, hogy a kormányzat 
hárítson el minden akadályt az általános iskolák továbbfejlődése elől. Végül 
kijelentik a sárospataki járás pedagógusai, hogy a nevelők között mindeddig 
fennálló világnézeti és más ellentétekért nem a pedagógusok felelősek.

1948. június 16-án az iskolák államosítása törvény lett. Az 1948. évi XXXIII. 
törvénycikk l,§-ának. I. pontja kimondja: ,,A jelen törvény hatálybalépésekor 
fenn álló nem állami iskolák és velük összefüggő tanulóotthonok, továbbá a kis
ded óvódák fenntartását — a kizárólag egyházi célokat szolgáló tanintézetek 
(hittudományi főiskola, diakónus és diakonisszaképző sth.) kivételével az állam
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veszi át.” A törvény az államosítoll kisdedóvodák, iskolák és tanulóotthonok 
pedagógusait állami alkalmazottakká minősítette át.

Az első egyetemes tanítógyűlés követelése évszázados késéssel — valóra vált. 
Az államosítás az ország iskoláinak (9274) több mint kétharmadát érintette. 
639350 felekezeti általános iskolai és népiskolai tanuló került állami iskolába s 
18 ezer felekezeti pedagógus állami státusba. Az egyházi iskolák, az egyházi 
autonóm tanügyigazgatás és tankönyvkiadási jog túlhaladottsága mellett szólt, 
hogy ezek az iskolák 85—100%-os államsegéllyel működtek, s bennük több 
százezer iskolaköteles tanuló tankönyv nélkül maradt. Az egyházaknak az isko
lák korszerűsítésére, sőt karbantartására nem volt megfelelő anyagi erejük. 
A Nagyvenyimi Nemzeti Bizottság 1948. június 19-én ezt írja a járási Nemzeti 
Bizottságnak: ,,Itt az a helyzet és tény, hogy a háború következtében megron
gálódott iskolát nem, illetve kevés mértékben hozott rendbe az egyházközség. 
Pl. se pad, se tanítói asztal, de még rendes tábla sincs az iskolában. A gyermekek 
a földön ülve írják leckéjüket. Ellenben egy tanítóra van több, mint 60 fő, mind 
a 8 osztályt együttvéve.”

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az államosított felekezeti iskolák 
épületállagát felülvizsgálva megállapította, hogy 4676 volt nem állami iskola 
szorul kisebb-nagyobb javításra; mintegy 3600 iskola van olyan állapotban, 
hogy sürgősen meg kell kezdeni a helyreállítási és felszerelési munkálatokat. 
Lényeges anyagi támogatást jelentett az újonnan államosított iskolák számára az 
országos méretűvé kiteljesedő „Dolgozók az iskoláért” mozgalom, melyben első
sorban az üzemek dolgozói vettek részt. A mozgalom keretében 3512 iskolát, 
több mint 10 ezer tantermet állítottak helyre, építettek újjá, számosat berendez
tek, szertári tárgyakkal láttak el. A miszlai általános iskola nevelői 1948. augusztus 
28-án megtartott nevelői értekezletükön elhatározták: ,,A budapesti Forrás 
Vállalat nyomda dolgozói által megjavított iskolaépületek átadásakor ünnepélyt 
rendeznek. Ezen szavalatok, virágcsokor átadások lesznek. Borda József fogja 
megköszönni a falu segítségére siető városi munkásság áldozatkészségét.”

A széles körű társadalmi összefogás az iskoláért először demonstrálja a szoci
alista követelményt: az ifjúság nevelése mindenki ügye! Az iskolaállamosítás —- 
bár polgári feladat teljesítése — végső soron a köznevelés szocialista reformjának 
útjából hárított el egy fontos akadályt. Kállai Gyula az államosítás előnyeiről 
írva, azokat így összegezte: emeli az oktatás színvonalát; fontos akadályt hárít el 
a művelődési monopólium felszámolása elől; meggyorsítja az általános iskolák 
kiépítését; lehetővé teszi, hogy a falusi és a tanyai iskolák mellett tanulóotthonok 
létesüljenek; helyrehozhassuk az elhanyagolt egyházi iskolákat; egységes, olcsó 
állami tankönyveket vezessünk be; a parasztság számára is megfelelő általános 
iskolákat adjunk.

Az 1948. XXXIII-as törvény végrehajtására lényegében a nyári hónapokban 
kerül sor. A gyakorlati lebonyolítás „apró munkáit” államosítási bizottságok 
végezték. Az ő munkájuktól, magatartásuktól, szakértelmüktől függött, hogy a 
törvény betűje és szelleme maradéktalanul, megalkuvás nélkül érvényesüljön. 
Ők az államosítás névtelen katonái, akikről csak az államosítási jegyzőkönyvek
ből szerezhet tudomást az utókor. Lelkiismeretes munkájukért köszönet illeti 
őket.

Újabb levéltári források tanúsága szerint — s ez további kutatásokra kell, 
hogy ösztönözzön — az iskolaállamosítás végrehajtására nem mindenütt került 
azonnal sor. Pl. Békés megyében az államosítás munkájával 1950. február 1-én 
készültek el. Hasonlóképpen elhúzódott a végrehajtás Tolna megyében is. Pl.



Tolna község római katolikus népiskoláját az államosító bizottság 1950. január 
hó 11-én, Felsőnyék római katolikus és református népiskoláját 1950. január 
17-én, Belecska evangélikus népiskoláját 1950. február 16-án, Miszla református 
népiskoláját 1950. március 7-én, Xagymányok római katolikus iskoláját 1950. 
március 19-én vette át. Valamennyi Tolna megyei államosítási jegyzőkönyvben 
ez áll: „A bizottság megállapítja, hogy az iskolák államosítása óta az államosítás
sal kapcsolatban semmi néven nevezendő bizottság nem járt még a községben.” 

Az iskolák államosítása hazánkban is egy hosszú történeti folyamat zárköve. 
Nemzedékek követelését váltotta valóra, utat és lehetőséget nyitva az oktatás
ügy szocialista megújhodásának, demokratikus kiszélesítésének. Ma már elmond
hatjuk, hogy a néphatalom jól sáfárkodott ezzel az örökséggel: a művelődés esz
közeit és forrásait egész népünk számára tette hozzáférhetővé. Az államosítás 
25 éves évfordulóján szeretettel és hálával emlékezünk régiekre és az államosítást 
derekasan végrehajtó nemzedékre. Egyetértünk egy kábái nevelő 1948 májusában 
írt levelével: „Szabad országban, szabad népnek csak szabad pedagógusok lehet
nek nevelői.”
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VASKÓ LÁSZLÓ

AZ ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSÁÉRT FOLYÓ KÜZDELEM 
A DEBRECENI TANKERÜLETBEN

A felszabadulást követő időszakban a politikai és gazdasági élet fejlődése 
mögött a nevelésügy lemaradt, nem érvényesült abban egységes szaktárgyi és 
világnézeti koncepció. Az iskolák döntő többsége felett a felekezetek rendelkez
tek, így iskolarendszerünk továbbra is széttagolt maradt. Igaz, egyes helyeken 
már 1945-ben felvetődött a községi, volt uradalmi, érdekeltségi iskolák államo
sítása, de ezek egyedi jelenségek és törekvések voltak, nem érintették alapjai
ban a felekezeteket s azok politikai hatalmát.

így például Hajdúszoboszlón a nevelői átképző tanfolyamon Gyttrkó Ferenc 
az MKP helyi titkára 1945. május 16-án a párt programjáról tartott előadást. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy a kommunista párt 25 év után először állhat a 
nyilvánosság elé s nyíltan elmondhatja, hogy mit akar a közoktatás terén meg
valósítani: „az MKP nemcsak az ingyenes tanítást követeli, hanem a felekezeti 
oktatás megszüntetését is. Nem helyes a gyermekeknek vallás szerinti szétvá
lasztása”1. 1945. szept. 30-án Jász-Nagykun-Szolnok vm. tanfelügyelője a Szol- 
nok-ószandai volt uradalmi iskola államosítását kérte a VKM-től, mivel az ura
dalom megszűnt, Szolnok város pedig lemondott iskolafenntartói jogáról. A kul
tuszkormány ekkor még magára vállalta a kiadások egy részét s az iskola állami 
kezelésbe került.2 A sarkadi községi iskolaszék október 18-án tartott ülésén hatá
rozta el, hogy a községi népiskolát átadja az államnak. Bihar vm. tanfelügyelője 
a kérést felterjesztette a felügyeleti hatósághoz, amely nem tartotta időszerűnek a 
népiskola államosítását s nem is foglalkozott azzal.3 Ugyancsak elutasították a 
Szabolcs megyei Oros község elöljáróságának kérelmét is, amelyben a községhez 
tartozó Nyírjes tanyai községi iskola államosítását kérték.4

1945. nov. 18-án a nyírbátori demokratikus pártok és szakszervezetek vezetői 
a községükben működő nyilvános jogú magánpolgári fiúiskola államosítását 
kérték a minisztertől. Kérésüket súlyos érvekkel támasztották alá, de ennek 
ellenére a főhatóság az intézmény átvételét nem tartotta aktuálisnak.5 A bihar-

1 Hajdú-Bihar megyei Levéltár, Debrecen (a továbbiakban: HBmL.), Hajdúszoboszlói áll. 
polgári fiú- és leányiskola tantestületének jkv-e. 1945—48. VIII. 113/a. 1. köt. 1945. máj. 16-i 
nevelői átképző tanf. jkv-e.

2 HBmL. Tanker, főig. ir. XXIV. 501/a. 13. cs. 351/1946.
3 Uo. 11. cs. 5979—2/1945.
4 HBmL. Tanker, főig. ir. XXIV. 501/a. 14. cs. 804/1946.
5 Az államosítási kérelmet az alábbiakkal indokolták: „1. Az ált. iskola ingyenessé tétele, az 

eddig vasúton bejáró tanulók kimaradása az iskolát nehéz anyagi körülmények közé sodorták, 
2. Nyírbátor községben egy állami középfokú fiúiskola sincs és így indokolt, hogy legalább állami 
polgári fiúiskola létesüljön, mert nem lenne igazságos az, hogy míg más községek és városok 
tanulói tandíjmentesen, vagy csak csekély tandíj fizetése mellett tanulnak, addig a 12 000 lelket 
számláló Nvírbátor tanulói csak igen magas tandíj mellett juthatnak a tanulás lehetőségéhez” 
(HBmL. Tanker, főig. ir. XXIV. 501/a. 13. cs. 535/1946.).

406



nagybajomi községi Nemzeti Bizottság 1946. június 10-i ülésén a helyi református 
általános iskola felső tagozata részlegének államosítási gondolatát vetet le fel. 
Л tárgy előterjesztője szerint az egyházi 8 osztályos általános iskola tanszerek, 
taneszközök hiánya miatt nem tud olyan teljes értékű munkát kifejteni, „amilyet 
kívánatosnak tarthatnánk, nem készítheti elő tanítványait középiskolai tanul
mányokra, hogy azoknak ott súlyos nehézségei ne adódhatnának”, ezért indít
ványozta, hogy az NB hívja fel a presbitérium figyelmét: „képes-e az egyház 8 
osztályos iskola zavartalan működésének anyagi feltételeit biztosítani, avagy 
népünk kulturális felemelkedésének érdekében nem lenne-e megfelelőbb az iskola 
négy felső osztályának államosítását kérni.”®

Országos vonatkozásban is mind több szó esett a felekezeti iskolák állami ellenőrzéséről, ille
tőleg azoknak az állam által történő átvételéről. Az IFJÚSÁG  c. lap már 1946-ban követelte, 
hogy a felekezeti iskolákat közvetlenül a főigazgatók ill. tanfelügyelők ellenőrizzék. Az ÜJ SZÓ- 
ban A jövő záloga c. cikk a köznevelés demokratizálódását hangoztatva azt kívánta, hogy „az 
iskolák elsősorban az állam irányítása alatt álljanak”, mert „az egyházak iskolái amúgy is az 
állam támogatására szorulnak”6 7. Gábor Andor a KÉPES  F ÍGY ELŐ-ben megjelent egyik írásá
ban „az egyházi iskolák államosítását a demokratikus program minimumának” nevezte8 9.

Ezekkel a progresszív követelésekkel szemben már a  fe lek eze tek  is  n y i l v á n o s a n  
á llá s i  f o g la lta k , kifejezve ragaszkodásukat oktatási intézményeikhez. Tehát már 
jóval az egyházi iskolák államosításának hivatalos napirendre kerülése előtt 
készültek az esetleges ellentámadásra. Ezt bizonyítja példáid, hogy az Országos 
Református Tanáregyesület 1946 szeptemberében Debrecenben tartott felszaba
dulás utáni első választmányi ülésén lelkesen állást foglaltak a felekezeti oktatás 
és nevelés fenntartása, valamint fejlesztése mellett®. A DEBRECZEN c. napilap 
szerint is a felekezeti iskolák megszüntetése „merénylet lenne az ellen a vallás
erkölcsi nevelés ellen, mely megfékezi az elszabadult gyarló emberi indulatokat 
s az így megfékezett emberi lelkeket elvezeti a jóság, a megbocsátás, a megértés, 
az együvétartozandóság útjára”10 11.

1947 nyarán a tankerülethez tartozó tanfelügyelők a legsúlyosabb helyzetben 
levő volt uradalmi iskolák állami kezelésbe való átvételét sürgették a VKM-nél11. 
A minisztérium viszont igen komoly feltételeket szabott : „Az állami iskola dologi 
fenntartási költségeit . . .a község köteles viselni. . . Az állami iskola épületéül. . . 
a volt uradalmi iskola épületét elfogadom. A község az iskolaépületet saját költ
ségén tataroztatja, a szükséges felszerelési tárgyakkal ellátja. A községi iskola 
alapvagyon jövedelmét az állami iskola dologi szükségleteinek fedezésére, az 
iskola tatarozására és felszerelésének kiegészítésére fordítja”12.

Ennek okát elsősorban a kultusztárca szűkös anyagi viszonyaiban kell keres
nünk s abban, hogy a személyi kiadások mellett jelentéktelen, alig számottevő

6 HBmL. Biharnagybajom község NB. jkv-ei. XVII. 6/a. 8. 1946. június 10-én tartott ülés 
jkv-e.

7 Köznevelés, 1946. 13. sz. július 1. 10. lap.
8 Uo. 12. sz. június 15. 10. lap.
9 Debreczen — kisgazdapárti napilap — 1946. szept. 7. 4. lap.
10 Debreczen, 1946. november 15. 1. lap.
11 Pl. a Vencsellő-paszabcsucsi, laskodi volt uradalmi, Vencsellő érháttanyai külterületi, 

Rákóczifalva-pusztafelsővarsányi, a Törökszentmiklóshoz tartozó nagy- és kisszenttamási, 
a Nagyrábé-pernyészpusztai, Csökmő-cirkópusztai volt uradalmi rém. kát. népiskola átvéte
lét szorgalmazták. (IIBmL. Tanker, főig. ir. XXIV. 501/a. 44. cs. 2897/1947; 47. es. 3740/ 
1947; 46. es. 3681/1947; 3683/1947; 47. cs. 3734/1947: 44. es. 3029/1947.).

17 IIBmL. Tanker, főig. ir. XXIV. 501/a. 44. cs. 2897/1947.
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volt a dologi kiadások összege. Például 1946—47-ben is még a személyi kiadások 
az összes kiadásoknak 83,3%-át tették ki13. Tehát a kultusztárca ezért hárította a 
volt uradalmi iskolák anyagi ellátásának egy részét állami kezelésbe vétel után 
is az érdekelt községek elöljáróságaira. Több község ilyen feltételek mellett is 
átadta az intézményt, mert a terheltnek csak egy részét kellett viselniük.

Az 1947. évi országgyűlési választások megmutatták a politikai erőviszonyok
ban a munkásosztály, a baloldali erők javára bekövetkezett fordulatot. A válasz
tási eredmények realizálása a kormányban is, és a helyi hatalmi szervekben is 
megteremtette a szocialista irányú fejlődés politikai feltételeit. Nem így az. isko
lai nevelőmunkában, amely még mindig nem volt egységes. A  d e m o k r á c ia  i s k o lá i 
b a n  k é tfé le  n eve lé s  f o l y t .  A községi és állami iskolákban az állam tanügyi hatóságai 
határozták meg a nevelés szellemét és irányát, az egyházi iskolákban pedig a 
felekezetek. Igaz, már a felszabadulás évében sor került a köznevelés területén 
mutatkozó szociális igazságtalanságok megszüntetését elősegítő általános iskola 
megszervezésére, de kiépülését köznevelésünk ziláltsága mellett az egyházak 
által fenntartott iskolák osztályjellege nagyban akadályozta. A partikuláris fele
kezeti nevelés ennél az iskolatípusnál elsősorban iskolaszervezeti és világnézeti 
vonatkozásban került szembe az egységes nemzeti közneveléssel, de egyben gátol
ta a közoktatásügy demokratizálását is.

A nevelők nagy része korán felismerte az általános iskola demokratikus jelle
gét s ezért, a legjobb szándékkal azon fáradoztak, hogy a k is is k o lá k  e g y ü t tm ű k ö d é 
s é t  m e g te re m tsé k . Erre ösztönzött több miniszteri rendelet és utasítás is. Az illeté
kes felekezetek, elsősorban a róm. kát. egyház vezetői hatalmi szóval, teljesíthe
tetlen feltételek állításával a legtöbb helyen autonómiájukra hivatkozva figye
lembe sem vették a VKM kooperálásra felszólító rendeletét14.

1946. szeptemberében az álmosdi ref. és gör. kát. általános iskola helyi vezetői 
megállapodtak a kooperálást illetően, amit jóváhagyás végett felettes egyházi 
hatóságaikhoz is felterjesztettek. A református egyházi főhatóság hozzájárult, a 
hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye viszont nem engedélyezte az együtt
működést, így a tanév elején elkezdődött közös munka két hét után megszakadt15 16. 
Tiszafüreden, Tiszanánán az volt az „együttműködés” feltétele, hogy a reformá
tus iskolaszék fogadja el az együttműködő iskola római katolikus jellegét1®. 
A felekezeti iskolák főleg csak a községi vagy állami iskolával kooperáltak, mert 
így biztosíthatták az egyház további vezetését és befolyását: ez történt például 
Derecskén, Konyáron is17.

A kooperálást illetően ugyancsak megbeszélések kezdődtek a furtai református 
és katolikus egyház általános iskoláinak helyi hatóságai között. A tárgyalásokról 
a Tiszántúli Ref. Püspöki Hivatal is értesült. Attól tartva, hogy esetleg a meg
egyezés meghiúsul, kérte a furtai ref. lelkészt, hogy tegyen engedményeket a 
katolikus ünnepek miatti iskolai szünetek tekintetében: „kár volna ugyanis, ha 
emiatt nem sikerülne a megegyezés, annál is inkább, mert ez esetben az állam 
Furtán saját iskolát állít fel.”18 Itt már az állami iskola felállítása ellen történt az 
engedmény és az összefogás. A felekezetek nagy része a magyar iskolák többsége

13 Köznevelés, 1949. 1—2. sz. jan. 15. 1—2. lap.
14 HBmL. Bihar vm. tani. ir. XXIV. 502/a. 16. cs. 1617/1947.
15 Uo. 16. cs. 1621/1947.
16 Az iskolák államosítása. Kiadta az MVKM. Bp. 1948. 93. lap.
17 HBmL. Bihar vm. tani. ir. XXIV. 502/a. 16. cs. 1617/1947.
18 Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen (a továbbiakban: TiREL.) 1. r. 

középisk. felügyelő ir. 136/1948.
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feletti hatalmát arra igyekezett felhasználni, hogy akadályozza a népoktatás egy
ségesítését s ezzel együtt annak magasabb szintre való emelését elősegítő demokra
tikus reformot. A demokratikus állam azonban nem mondhatott le arról az elvi
tathatatlan jogáról, hogy egységes iskolában, egységes nemzeti és demokratikus 
szellemben nevelje a magyar ifjúságot.

Az egységes állami iskola megteremtésének napirendre tűzése

Or t u t a y  Gyula kultuszminiszter 1947. december végén államtitkáraival és 
néhány ügyosztályvezetőjével Debrecenbe utazott, ahol a magyar művelődéspo
litika s a közoktatásügyi reformok megoldandó kérdéseit vitatták meg. A minisz
ter az általános iskolák továbbfejlesztését tárgyaló napirend összefoglalása kap
csán leszögezte, hogy az állam elsősorban a saját iskoláit fogja fejleszteni s az egy
házak új iskolák szervezésénél állami hozzájárulásra nem számíthatnak. Arra is 
utalt, hogy a költségvetési bizottságban bejelentette az ún. 2—3 tanerős kisiskolák 
államosítását, melyek nem tudnak 8 osztályú általános iskolává kifejlődni19. 
1948. február első napjaiban a Kisgazdapárt szegedi gyűlésén a miniszter arról 
beszélt, hogy az állam és egyház egymáshoz való viszonyában már kedvező jelek 
mutatkoznak: „nincs közöttünk áthidalhatatlan ellentét. Meg kell találni a jó 
együttműködés útját, de ez csak úgy képzelhető el, ha a magyar demokráciát 
senki sem kívánja akadályozni fejlődésében”20.

Tudjuk, hogy március 10-én a két munkáspárt összekötő bizottsága megállapo
dott az egyesülés alapelveiben és módjában. Március 25-én nemzeti tulajdonba 
kerültek a 100-nál több munkást foglalkoztató üzemek, az összes nyomdák és 
kiadóvállalatok. E korszak politikai és gazdasági eredményei egyben azt is jelez
ték, hogy az iskoláknak különféle felekezetek szerinti fenntartása, mint elévült feudá
lis maradvány nem tartható tovább. Az államosítás tehát elodázhatatlanná vált, 
enélkül az iskolai műveltségi anyag tartalmi korszerűsítésére sem kerülhetett sor. 
A nem állami iskolák államosításáról szóló első hivatalos közleményt az M D P prog
ramnyilatkozatában olvashatjuk, amely 1948. május 9-én került nyilvánosságra a 
sajtóban. E nyilatkozat egyben valamennyi demokratikus párt óhaját is kifeje
zésre juttatta. Ezt követően május 15-én a kultuszminiszter sajtófogadáson 
jelentette be, hogy az iskolákat államosítják, a felekezeti iskolák nevelőit állami 
státusba veszik21. A hatalomból mind jobban kiszoruló reakció mindent elköve
tett, hogy e célkitűzés véghezvitelét megakadályozza és egyben a népet a demok
ratikus rendszerrel szembeállítsa.

Nemcsak fentről óhajtották az iskolák államosítását rendezni, hanem lentről is 
sürgették a megoldást. A debreceni tankerülethez tartozó megyékben a dolgozók 
döntő többsége, a különböző társadalmi szervezetek, mozgalmak, szülők, nevelők 
(felekezetiek is) és diákok egységesen támogatták ezt a megoldandó feladatot. 
A harc élén természetesen itt is a kommunisták álltak. Tiszántúlon a két munkás
párt egyesülése ápr. 19-én a debreceni üzemekben kezdődött el s már a május 
9-i debreceni városi egyesítő konferencia referátuma is állást foglalt ez ügyben: 
,,a dolgozók szívvel-lélekkel magukénak vallják az iskolák állami kezelésbe véte
lét, nem akarják tovább tűrni, hogy gyermekeiket a saját pénzükön, a saját ellen-

19 TiREL. 1. r. középisk. felügyelő ir. 1948; ill. Köznevelés 1948. 1—2. s/.. 14. I.
20 Néplap (Hajdú megyei), 1948. febr. 10. 1. lap.
21 Tiszántúli Néplap, 1948. május Ki. 1. lap; Köznevelés, 1948. május 15. 223. lap.



ségükké neveljék”22. Az MDP debreceni szervezete május 15-re nagygyűlést 
hívott össze, ahol többszáz nevelő jelent meg. Szabó István az MDP nevében 
fejtegette a kérdés aktualitását. Ugyanitt a Nemzeti Parasztpárt debreceni peda
gógusai bejelentették, hogy pártjuk állásfoglalását az egyházi iskolák államosítá
sának kérdésében mindén erejükkel támogatják23. A Kisgazdapárt debreceni és 
Hajdú megyei vezetőségében április folyamán személyi változásra került sor, 
a baloldali erőkkel együttműködésre kész személyek kerültek funkcióba, akik az 
államosítást is egyértelműen támogatták.

A két munkáspártot egyesítő május 17—18-i Hajdú megyei konferencián 
szintén foglalkoztak az iskolák államosításának és egységes irányításának kérdé
sével. Kovács István (MKP) referátumában a következőket mondotta: „Azt 
akarjuk biztosítani, hogy . . .  a műveltség kincseit hozzáférhetővé tegyük a dol
gozó nép legszélesebb rétegei számára, egységes irányítás alá kerüljön a nevelés. . . 
az egyházi iskolák legtöbbjében a kormány, a demokrácia, a nép ellen nevelik 
gyermekeinket. Egy demokratikus kormány nem engedheti meg azt, hogy a 
gyermekeket kormány, demokrácia és népellenes szellemben neveljék”, majd így 
folytatta: „Meg kell értetni a faluval, hogy most ütközetre megyünk az egyetlen 
szervezett tábor, az egyház mögé húzódott reakciós erő ellen. Nekünk együtt kell 
működni a Kisgazdapárttal, a Parasztpárttal, valamennyi tömegszervezettel, 
minden demokratikus érzelmű vallásos egyházi egyesülettel. Együtt kell működni 
és megakadályozni azt, hogy rémhíreket terjesszenek a nép közt. Azt kérem a 
Hajdú megyei tagoktól, hogy ők magyarázzák meg, mit jelent az egyházi iskolák 
államosítása és ne Mindszenty terjessze azt”24. A hozzászólók közül többen 
érintették e kérdést, mielőbbi realizálását szorgalmazva.

A községek, városok sem tétlenkedtek sokáig. Törvényhatósági bizottságok, 
városi közgyűlések, községi képviselőtestületi ülések is az elsők között tűzték napi
rendre a kérdés megvitatását, hogy határozatukkal a dolgozókat felsorakoztassák 
az igaz ügy mellé. Május 29-én a debreceni törvényhatósági bizottság ülésén 
Szigethy Gyula országgyűlési képviselő, a Kisgazdapárt debreceni szervezete 
nevében napirend előtt kért szót: ,,. . .Egyesek szeretnék elhitetni a közvéle
ményben, mintha az iskolakérdés rendezését egy párt vetette volna fel, mintha 
ez az egyesült munkáspártok az MDP programnyilatkozatából nyert volna elin
dítást. A kormányzati koalícióban részt vevő valamennyi demokratikus párt 
magáénak vallja a kérdés felvetését, hiszen a magyar népi demokrácia fejlődése 
hozta napirendre a problémát, amelyet az egész magyar nép érdekében közakarat
tal, közmegnyugvásra kell megoldani”25. A továbbiakban utalt arra is, hogy a de
mokratikus nevelés megkívánja, hogy az eddigi több irányban szertefutó és gyak
ran ellentétes hatású iskolákat egységes keretbe szervezzék. A reakció az államosí
tást vallásellenes támadásnak igyekszik feltüntetni, ezért „föl kell vérteznünk az 
embereket a nem kívánatos hatások ellenében, hogy tisztán lássanak és gátlás
talanul alkossák meg véleményüket”26. Az előterjesztett indítványt a magyar 
iskolaügy demokratikus egységesítése, a felekezeti iskolák államosítása melletti

22 Tiszántúli Néplap, 1948. május 11. 1. lap.
23 Uo. május 19. 3. lap.
24 MSZMP Hajdú-Bihar megyei Biz. Archívuma: 25. fond, 10. ö. e. Jkv. az MKP és SZDP 1948. 

május 17-i Hajdú vm-i egyesítő konferenciájáról.
25 HBmL. Debrecen TH j. Városi Tanács törvényhatósági bizottságának közgyűlése, XXI. 
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állásfoglalást a bizottság kitörő lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta. Л Bihar 
vm-i törvényhatósági bizottság közgyűlése 1948. május 31-i ülésén szintén 
egyhangúlag foglalt állást a felekezeti iskolák államosítása mellett27. Szatmár és 
llereg megye törvényhatósági bizottsága „a dolgozó nép kulturális színvonalának 
emelése érdekében” kérte a kormánytól az iskolák államosítását28. Hajdú-Bihar— 
Szabolcs-Szatmár Szolnok megyék községeinek képviselőtestületei is hasonló
képpen cselekedtek s valamennyien kérték a felekezeti iskolák állami tulajdonba 
vételét.

Az iskolák államosítása és a felekezetek

Amikor az államosítás kérdése nyilvánosságra került, a különböző felekezetek 
más-más módon reagáltak a kérdésre. A kultuszkormány már korábban tájéko
zódó tárgyalásokat folytatott az egyházak vezetőivel, felmérve a helyzetet, a 
megállapodás esélyeit. A kisebb felekezetek nem zárkóztak el a megegyezés békés 
lehetősége elől. Így például az evangélikus egyház püspöki kara már 1948. március 
közepén közölte, hogy hajlandó kezdeményező lépéseket tenni a demokrácia és az 
egyház viszonyának rendezésére29. A debreceni unitárius egyház képviselői az 
államhoz fűződő viszonyukat a lelkiismereti szabadság elve alapján, a kölcsönös 
megegyezés útján, közmegnyugvásra remélték megoldani30. Az izraelita hitfeleke- 
zet is — a Tiszántúli Néplap május 20-i híradása szerint — a népi demokrácia 
mellett foglalt állást. Nem így vélekedtek a nagyobb egyházak, amelyek koráb
ban hatalmas vagyonnal, nagy tradíciójú, évszázados múltra visszatekintő isko
lákkal rendelkeztek. A felekezeti iskola további fenntartásához ők ragaszkodtak 
leginkább.

A katolikus egyház hierarchiája, az évszázadokon át őrzött szokások és jogok, 
az újtól való idegenkedés egyfajta ellenállást idézett elő.

A katolikus egyház nemcsak világnézeti alapon került szembe a népi demokráciával, hanem 
gazdasági és politikai hatalmának, hegemóniájának elvesztése miatt is. Részben ebből adódott, 
hogy a felekezeti iskolák állami kezelésbe vételéről hallani sem akartak és a híveket is ellene 
hangolták és mozgósították. Jóval az államosítás hivatalos napirendre kerülése előtt szervezeti
leg készültek fel a támadásra. A Tiszántúl központja, Debrecen, annak ellenére, hogy ,,a kálvi
nista Róma” jelzőt viselte, a katolicizmusnak is erős bástyája volt. A nyírségi, bihari, szatmári 
részeken a lakosság elmaradottabb, szegényebb jellege miatt a katolikus egyház serény, átgon
dolt, jól időzített szervező és ideológiai tevékenysége igen nagy hatást gyakorolt.

Azon a napon, amikor a kultuszminiszter nyilvánosságra hozta az államosítást, 
Debrecenben katolikus diákankétot hívtak össze, ahol a földreform és a köztársaság 
ellen hangolták a fiatalokat31. Ettől kezdve mind gyakoribbá váltak a püspöki, 
hercegprímási körlevelek, melyeket gyakran kommentárral ismertettek a temp
lomok szószékeiről, vagy a katolikus iskolák szülői értekezletein. Május 20-án a 
debreceni Svetits Intézetben szülői értekezletet tartottak, ahol a Katolikus Szülők 
Szövetsége egyik vezetője olvasta fel a hercegprímás pásztorlevelét, amely szerint 
a szülőknek az Isten és az istentelenség között kell választaniuk. Az Intézet igaz
gatója (Mellaxj Márton), az egyházközség ambiciózus vezetője hozzászólásában

«  HBmL. Bihar vm. NB. jkv-e. 1945—48. XVII. 1/1. 102. lap.
28 Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár, Nyíregyháza, THB. 61/1948. sz. jkv.
29 Néplap, 1948. márc. 20. 1. lap.
30 Tiszántúli Néplap, 1948. május 16. 9. lap.
31 Uo. május 16. 3. lap.



az államosítás ellen hangolta a megjelenteket, igazságtalannak minősítve azt. 
A viharzó értekezlet végén az előre megfogalmazott memorandumot is felolvasták, 
melyben „istentelennek és törvénytelennek” bélyegezték az iskolák államosítását 
s azt különböző állami és társadalmi szerveknek, országgyűlési képviselőknek is 
megküldték32. A következő napon a debreceni Piarista Gimnáziumban hívták 
értekezletre a szülőket s a résztvevőkkel (kb. 400 fő) szintén s felekezeti iskolák 
ellen tiltakozó beadványt írattak alá. A szülői értekezleten megjelent GacsÁl y i  
Súndor tankerületi főigazgató, aki az államosítás melletti érveket kívánta fel
sorakoztatni, de beszédét a tüntetők közbeszólásaikkal többször megzavarták, 
míg végül kénytelen volt abbahagyni33. Tehát itt is szervezett, tudatosan előké
szített jelenségről volt szó, amelyet a Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége irányí
tott. Röviden vessünk egy pillantást e szervezet tevékenységére.

A magyar püspöki kar 1945. okt. 17-i tanácskozásán határozta el, hogy minden katolikus isko
lában meg kell alakítani a Katolikus Szülők Szövetségét. A hercegprímásnak a magyar Kegyes
tanítórend főnökéhez intézett felhívásában olvashatjuk: „Hitvallásos iskoláink katolikus jellegé
nek fenntartására és biztosítására már most meg kell ragadnunk minden eszközt, amely a katoli
kus szülők társadalmát iskoláink számára megtartani és erősíteni hivatott”. Keserűen állapí
totta meg, hogy „a múlt már kiesett hatalmunkból és nem tudjuk: mennyi idő áll még rendelke
zésünkre, hogy eredményt érhessünk el”. Tehát az egyház vezetői egy pillanatig sem mondtak le 
a tőkés rendszer restaurálásáról. A hercegprímás meg is fogalmazta, hogy „a mai átmeneti meg
oldást nem tekinthetjük állandónak”. Ugyanakkor világosan látta, hogy az ingyenes oktatás 
követelése a magasabb iskolatípusokban is nagy erővel fog jelentkezni „s a katolikus szülői társa
dalom csak úgy tarthat ki iskoláink mellett, ha érdekeit és kívánságait mint szervezett tényező 
tudja érvényesíteni”34.

1946 elején a tankerület valamennyi katolikus közép-, középfokú, illetőleg 
néhány általános iskolájában megszervezték a Katolikus Szülők Vallásos Szövet
ségét. E szövetség mind aktívabban szorgoskodott azon, hogy a katolikus isko
lákat minél tovább megtartsák az egyháznak35. 1946 nyarán már N a g y  Ferenc 
miniszterelnökhöz terjesztettek fel memorandumot, amelyben tiltakoztak „az 
egyházat ért támadások és a felekezeti iskolák megszüntetésének terve ellen”36, 
ősszel pedig az állami tankönyvek bevezetésének tervezete ellen emelték fel 
szavukat, annak napirendről való levételét kérték „diktatórikus jellege” miatt, 
mely szerintük a „letűnt parancsuralmi rendszerre emlékeztető”37. 1947 elején a 
debreceni Szt. Anna főplébániai egyházközség képviselőtestülete is tiltakozott a 
miniszterelnöknél az állami tankönyv monopóliuma, az iskolák politizálása, a 
katolikus egyesületek feloszlatása ellen. Ezt tette a Svetits Intézetben 1947 jan. 
6-ra összehívott Katolikus Szülők Szövetsége is38.

Mint korábban láttuk, a püspöki kar úgy intézkedett, hogy csak katolikus 
iskolákban kell megszervezni a Katolikus Szülők Szövetségét. Egyes püspökségek

32 Uo. május 21. 2. lap; Debreczen 1948. május 21. 2. lap.
33 Debreczen, 1948. május 22. 2. lap; A debreceni Kegyestanítórendi róm. kát. gimnázium, ált. 

iskola, kereskedelmi középiskola évkönyve az 1947/48. tanévről. Szerk.: Sörley Zsigmond, 
Debrecen, 1948. 5. lap.

34 HBmL. A debreceni róm. kát. Szt. József Kegyestanítórend Gimnáziumának ir. VIII. 53/a.
14. cs. 355/1945—46.

33 HBmL. Debreceni róm. kát. fiúiskola jkv-e. 1946/47. VIII. 105/c. 1. 1946 október 25-én tar
tott értekezlet jkv-e.

36 Debreczen, 1946. július 7. 4. lap.
37 Uo. 1946. nov. 10. 2. lap.
38 Uo. 1947. január 12. 2. lap, ill. január 5. 8. lap.
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viszont öntevékenységi alapon megkísérelték túllicitálni a központi utasítást, 
így például a nagyváradi latinszertartású püspöki hivatal Mellau Márton alá
írásával valamennyi plébániai hivatalnak megküldött 1946. dec. 15-i körlevelé
ben felhívta az illetékes hittanárok és hitoktatók figyelmét, hogy az állami, köz
ségi és társulati iskolák mellett is sürgősen alakítsák meg a Katolikus Szülők Szövet
ségét. Azzal indokolta intézkedése szükségességét, hogy az állam is szorgalmazza a 
szülői munkaközösségek megalakítását s az egyház nem engedheti meg, hogy 
„saját fegyvereink igénybevételével vonják ki a katolikus szülőket a katolikus 
világnézet hatása alól”39. A Katolikus Szülők Szövetsége az Actio Catholicával 
szorosan együttműködve terjesztette a katolikus sajtót; világnézeti tanfolyamo
kat és akadémiákat szervezett a szülők számára, lelkigyakorlatok megrendezését 
szorgalmazta s nem utolsó sorban feladata volt a felekezeti iskolák védelme.

Amikor az MDF programnyilatkozatában az egyházi iskolák államosítása 
nyilvánosságra került, a Katolikus Szülők Szövetsége is támadásba lendült. 
A központnak a helyi szervekhez küldött utasítása hangsúlyozta, hogy „tíz 
körömmel megvédjük gyermekeink jövőjét. Ezért a helyi csoport is hozzon a 
helvzet komolyságának megfelelő elhatározásokat és fejezze ki azokat a kerület 
kéj •viselői, közigazgatási hatóságok, kultuszminisztérium és bármely más jónak 
látszó fórum felé is”40. Az utasítás arra is kitért, hogy a tiltakozás szövege minél 
egyénibb legyen, nehogy az állami szervek azt véljék felfedni, hogy parancsszóra 
cselekszenek.

Az egyházi reakció támadásait M in d s z e n t y  József hercegprímás vezette és irányította. Pász
torleveleiben a kereszténység bajnokaként tüntette fel magát s már nemcsak a népi demokráciát, 
a köztársaságot, az állami iskolákat támadta, hanem a felekezeti tanítóságot is. „Tanítóink közül 
többen, de megtévesztésből és megerőszakoltán nyilatkoztak meg az egyháznak tett esküjük 
ellenére” — állapította meg május 29-i pásztorlevelében41. Jól bevált sajátos fogása volt a vallá
sos emberek érzelmeinek felkorbácsolása és szembeállítása az államhatalommal: „Ti is, katolikus 
magyar szülők alapjogotokban éreznétek magatokat megsértve, ha néni járathatnátok gyerme
keiteket katolikus iskolába. . .”. A szervezett izgatás nyomán néhány helyen átmenetileg való
ban elérte célját az egyházi reakció. Az egyszerű, hiszékeny emberek egy részét megnyerte, a 
maga oldalára állítva a tettlegességig szította a hangulatot.

Szabolcsban is előfordult, hogy „hol az államosítással foglalkozó gyűlés előadó
ját nem hagyták szóhoz jutni, hol pedig őrséget szerveztek maguk köré a papok”42. 
E megyében az államosítás elleni harcot a katolikus egyház vezette s különösen 
azokban a községekben éleződött ki a küzdelem, ahol többségben katolikusok 
éltek elmaradottabb gazdasági, társadalmi, kulturális viszonyok között. Adataink 
arra engednek következtetni, hogy az országos helyzettől eltérően Szabolcs megye 
több községében sikerült is az egyházi reakciónak a szenvedélyek hullámait ala
posabban felkorbácsolni. Ez a megye volt az, a kultuszminiszter megállapítása 
szerint is, „ahol az agitáció a legélesebben csapott fel az iskolák államosítása 
ellen”43.

Az egységes állami iskola megteremtése előtt két héttel Pócspetri lakosságát a 
pásztorlevelek uszítása és a helyi reakció vak gyűlölete olyannyira feltüzelte,

39 HBmL. Piarista Rendház ir. XII. 2/a. 4. 1290/1946. K. SZ. SZ. körlevele.
40 Orbán Sándor: Az egységes állami iskola megteremtése. Tanulmányok a magyar népi demok

rácia történetéből, llp. 1955. 572. lap.
41 HBmL. NÉKOSZ ir. XXVI. 651. 1. cs. 264/1948.
42 Orbán i. m. 575. lap.
43 Az iskolák államosítása, id. mű. 112. lap.
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hogy az a községben tragikus és véres eseményekhez vezetett. Június 3-án a 
helyi plébános uszítása következtében egy horthysta katonatiszt— aki a tünte
tők egyik hangadója és vezetője volt — a szolgálatot teljesítő rendőrőrvezetőt 
megölte. „Pócspetriben gyilkolt a fekete reakció” — adta hírül a Tiszántúli 
Néplap 1948. június 6-i számának vezércikke. Itt olvashatjuk a Belügyminisz
térium jelentését is, amely röviden vázolta a tragikus eseményt és az azt kiváltó 
okokat.

Kenézlön — ekkor még Szabolcs megyéhez tartozott — június 3-án szintén 
államosítás elleni demonstrációra és súlyos zavargásra került sor. A katolikus 
szülői értekezleten néhányan a demokrácia ellen izgatták a tömeget, majd a 
június 8-i államosítási nagygyűlésen a már korábban felizgatott tömeg az álla
mosítás ellen foglalt állást s a község egyik tanítóját családjával együtt ki akarta 
irtani, amelyet csak a rendőrség legerélyesebb közbelépése és riasztófegyver 
használata tudott megakadályozni. E bonyolult bűnügyben mintegy húszán 
kerültek vádlottként a debreceni népbíróság elé és több mint 40 tanút hallgat
tak ki44. Június 8-án az egyházi iskolák államosítása elleni tüntetésre került sor 
Nagyhalász községben s megközelítően hasonló esetek fordultak elő Rakamazon, 
Kékesén, Ramocsaházán, és Püspökladányban. Hosszúpályiban a lelkes hangulatú 
népgyűlést szintén a róm. kát. lelkész által felizgatott csoport zavarta meg45. 
A felbujtók mindenhol elnyerték büntetésüket.

Az egyházi reakció agitációs érvként a legkülönbözőbb eszközöket használta 
fel a terület jellegének megfelelően. Szolnokon a ,,fagy és aszálykárt” Isten veré
sének tekintették, mert a demokrácia államosítani akarja az iskolákat. Rákóczi- 
falván a plébános a különböző társadalmi szervezetekhez küldött levelében az 
államosítástól való elállásra biztatott46. Ezekben a községekben lezajlott esetek 
is világosan bizonyították, hogy a vallásszabadságként, a katolikus világnézet 
kérdéseként feltüntetett ügy mögött a gazdasági és politikai hatalmát vesztett 
egyház demokráciaellenes szervezett támadása bontakozott ki, hiszékeny embere
ket félrevezetve és felhasználva.

Előfordultak névtelen körlevelek, melyek felszólították a katolikus pedagógu
sokat, hogy az iskolák értékeit szállítsák biztonságos helyre még a zár alá vétel 
előtt. Ezt tette a debreceni Piarista Gimnázium igazgatója is, aki jún. 12-én az 
intézet bútorait, könyveit, a különböző szemléltető eszközöket s egyéb felszerelési 
tárgyakat a nagyobb diákokkal a Rendházba hordatta. Az egyik ilyen névtelen 
körlevél például azt követelte a nevelőktől, hogy „az iskolákat nem adhatják át, 
csak az erőszaknak engedhetnek”.47

Előfordult-e a katolikus egyház részéről az államosítás melletti megnyilvánulás? 
Csak igen kevés helyen s csak a bátrabbak és józanabbak részéről. CzakÓ Eerenc 
debreceni róm. kát. lelkész a Néplapban (1948. márc. 28.) írt cikkében azt írta, 
hogy „nem kell sérelmesnek látnunk azt, ha a papságnak nincs biztosítva a 
politikai hatalom úgy, mint eddig a felsőházi tagsággal vagy más közjogi méltó
sággal, sőt természetes fejlődésnek kell tekintenünk azt, hogy a nép veszi át 
a politikai vezetést” . A felső körök nyilván nem így látták. Az államosítás mellett

44 Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár Nyh. Szabolcs vm. KB. ir. 3126/1948. Kb. sz. jelentésből, 
ill. Tiszántúli Néplap, 1948. szept. 12. 4. lap; okt. 9. 2. lap; június 20, június 25, szept. 10-i 
számai.

45 Tiszántúli Néplap, 1948. június 23. 3. lap; június 25. 3. lap; aug. 5. 4. lap; szept. 25. 2. lap; 
június 13. 7. lap; május 27. 4. lap.

46 Orbán i. m. 574. lap.
47 Tiszántúli Néplap, 1948. június 13.; okt. 27. 5. lap; május 26. 1. lap.



csak a reálisan gondolkozó, részben a népből származó alsópapság állt ki. Így 
például Nyírlugoson, Nyírbélteken, Őr községben a helyi nagygyűléseken elsőként 
ők kérték az egyházi iskolák állami kezelésbe való átvételét. Penészleken a köz
ségi képviselőtestületi ülésen a görög katolikus plébános szintén az államosítást 
szorgalmazta: „Azért örülnek az államosításnak — mondotta — mert az amúgy 
is szegény egyházról nagy terhet vesz le ezzel az állam. Mi bízunk a népi demok
rácia ígéretében és tudjuk, hogy az iskolák államosítása senki vallásos meg
győződésének nem emel gátat”.48 Ezekből a példákból is láthatjuk, hogy a túlzó 
és szélsőséges álláspontot képviselő egyházi köröktől az alsópapság józanabb 
része igyekezett elhatárolni magát.

Lojálisabb, megértőbb volt a református egyház és vezetői készek voltak gon
dolatcserére, a tárgyalások elkezdésére. A Hajdú megyei Néplap 1948. márc. 23-i 
számában arról olvashatunk, hogy a református egyház is bejelentette abbeli 
szándékát, hogy az állam és az egyház között felmerült kérdések megoldása érde
kében a szükséges lépéseket megteszi. 1948. ápr. 19-én Debrecenben előzetes 
tárgyalások kezdődtek a Tiszántúli Református Egyházkerület vezetői és a kultusz- 
kormány megbízottai között. RÉVÉSZ Imre püspök és az egyházkerületi főgondnok 
elnökletével K ovács Máté VKM államtitkár, N a g y  Miklós VKM osztályfőnök és 
az egyházkerületnek mintegy 25 vezető pedagógusa vitatta meg: hogyan illesz
kedjék be a református iskola a megváltozott politikai, gazdasági és társadalmi 
viszonyok között a magyar iskolaszervezetbe?

R év é sz  Imre megnyitó szavai után KOVÁCS Máté a református iskolák idő
szerű kérdésével foglalkozott: „Az én feladatom az állam oldaláról megvilágítani 
a helyzetet — mondotta —, a református egyház vezetőire hárul az a feladat, 
hogy így széttekintve a mai életben, próbáljanak számol vetni intézményeikkel, 
azok feladataival, a korszerű feladat vállalásával és próbálják kidolgozni azokat 
a módszereket, amelyek minden tekintetben korszerűen építik be a református 
iskolákat a magyar művelődéspolitikába”. Az államtitkár arra is utalt, hogy 
a református iskoláknak a „tartózkodó álláspontról” el kell mozdulniuk, mert 
„a tartózkodás tovább már nem kielégítő, veszélyezteti az intézmények helyzetét 
és sorsát” . A továbbiakban hangsúlyozta, hogy az illetékesek vizsgálják felül, 
vajon a református iskolák szervezete megfelel-e a kor követelményeinek, vala
mennyi intézmény fenn tudja-e magát tartani, a benépesítés nem igényel-e 
korrekciókat, a bentlakásos intézmények állják-e a versenyt a népi kollégiumok
kal, az állam új internátusaival anyagi, tárgyi, nevelési vonatkozásban, az oktató- 
nevelő intézményeknél megoldott-e a személyi kérdés, a növendékek olcsó tan
könyvvel való ellátása stb., majd arra ösztönözte a jelenlevőket, hogy tartsanak 
seregszemlét iskoláik felett, mert „bármennyire is szeretjük intézményeinket, 
nézzük meg, hogy van-e ma létjogosultságuk vagy nincs. Amelyeknek nincs, 
azokkal ne próbáljuk nehezíteni a többiek helyzetét . . .  A történelem eleven 
lendülete ellen nem lehet soha senkinek állást foglalnia anélkül, hogy ne veszé
lyeztesse magát és az intézményeket.”49

A rendkívül reális, higgadt és józan, s nemcsak a részproblémákat, de az alap
vető kérdéseket is érintő referátumra hangvételben, a kérdések feltevésében és 
megválaszolásában más indíttatású hozzászólások következtek. Az egyház- 
kerület korabeli iskolafclügyelője többek között szóvá tette, hogy a református 
egyház 57 000, ebből a Debreceni Kollégium 3 500 kát. hold földet veszített

48 Uo. 1948. június 11. 4. lap.
49TiREL. 1. r. köze'1 pis к. felügyelő ir. 305/1948.



s ezért nem tud megfelelni annak az igénynek, hogy olcsón, vagy ingyenesen 
nevelje a kisparaszti rétegek gyermekeit. Pedig a Debreceni Kollégium 1946. 
aug. 1-től 1948. júl. 31-ig több mint negyedmillió Ft állami segélyt kapott dologi 
célokra.50 A debreceni ref. gimn. egyik tanára az iménti felszólalásnál is tovább 
ment, bár világosan látta, hogy a politika valóban az államosítás felé halad, 
ennek ellenére ezt fogalmazta meg: „Mi pedig ragaszkodunk iskoláinkhoz utolsó 
csepp vérünkig . . . Az állam nem teheti azt, hogy egy csapásra elveszi az összes 
iskolákat.. .”.

De mérsékeltebb, higgadtabb hangvételű, az objektív helyzettel ténylegesen 
számotvető hozzászólók is akadtak. A békési gimnázium vezetője szerint egyházi 
szempontból sem közömbös, hogy „csak szemlélői maradunk-e az életnek, vagy 
alakítói. Ha bekapcsolódunk, lehet, hogy sikerül sok jó dolgot megvalósítani, 
ha nem is minden fog a mi akaratunk szerint történni. Egyházunknak és magyar
ságunknak hű szolgái maradhatunk.” A hódmezővásárhelyi gimnázium igazgatója 
pedig a dolgok lényegére tapintott: „Akármennyit beszélünk demokráciáról, azzal 
még nem válunk jó demokratákká. Csak úgy lehetünk azok, ha azt éljük is . . . 
Ma már megvan a lehetőség rá, tehát be kell kapcsolódnunk [ti. a munkásosztály 
harcába], mert csak így lehetünk jó demokraták. Itt azonban meg kell monda
nunk, hogy akik bekapcsolódnak, azok az egyházi funkcionáriusok előtt nem 
grata personák. Az egyház politikusai haladottabbak, mint az egyházi vezetők.” 
Utalt arra is, hogy a múltban megvolt a református iskolák „demokratikus 
színeződése, a jövőben is arra kell törekedni, hogy ez meglegyen. A személyi 
kérdések tisztázásánál nem elég csak a nevelőkre gondolni, hanem az egyház- 
községek funkcionáriusai között is végbe kell mennie a tisztulási folyamatnak.”

Többek hozzászólása után K ovács Máté a vita összefoglalásaként ismételten 
hangsúlyozta, hogy le kell mérni az egyház teljesítőképességét s ahhoz kell szabni 
a követelményeket. Mérlegelni kell, hogy a református társadalom mennyi terhet 
bír el, mert enélkül nem reális az iskolák léte. Ösztönözte az egyház vezetőit, 
hogy mondjanak le azokról az iskolákról, amelyeket nem, vagy csak nagy támo
gatással tudnak fenntartani. A felekezeti iskola értelmét, tekintélyét az adja 
meg, ha többet nyújt mint az állami intézmény. Az egyház nevelői legyenek a 
magyar demokrácia szövetségesei, bár „a szövetségesnek kijáró megbecsülést 
ki kell harcolni” — mondotta befejezésül.

Hogyan értékelhetjük a tanácskozást? Nagy erénye volt, hogy a teljes bizalom 
és őszinteség jegyében zajlott le. Fény derült viszont arra is, hogy a résztvevők 
a felvetődött kérdésekben nem voltak egységesek, különböző elveket képviseltek, 
vagy a kérdéseket különböző módon közelítették meg. A többség ragaszkodott 
az iskolák további felekezeti fenntartásához, a mozdulatlansághoz — annak 
ellenére, hogy az élet igénye már túlnőtte azokat —, mind nagyobb állami támo
gatást sürgetve. Az értekezleten megjelent viszont egy radikális mag — és ez új 
jelenség volt nyilvános fórumon —, amely a korabeli helyzetet nagyon reálisan 
mérte fel és elsősorban ők szorgalmazták az egyház és az állam közti békés meg
egyezést. Nem riadtak vissza a szélsőséges egyházi vezetők konzervatív nézetei
nek bírálatától sem.51

50 TiREL. 1. r. középisk. felügy. ir. 574/1948. A debreceni, budapesti, pápai, sárospataki ref. 
kollégium együttes állami támogatása az említett időszakban 635. 478,80 Ft-ot tett ki.

51 Az idézetek az említett értekezleten gyorsírás alapján fölvett jkv-ből (18 lap) valók. Hiteles
sége a kézzel bejegyzett javításokkal igazoltatott (TiREL. 1. r. középisk. felügy. ir. 305/1948).
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A felekezeti iskolák állami tulajdonba vételéről szóló program nyilvánosságra kerülése után a 
ref. egyházon belüli egyes körök akciókat kezdeményeztek az iskolák felekezetiségének megtar
tása érdekében. A Tiszántúli Egyházkerület középiskolai felügyelője felterjesztéssel élt az Egy
házkerületi Elnökséghez és kérte annak állásfoglalását, bogy a református tanítók, tanárok részt 
vehetnek-e a debreceni pedagógusok szakszervezetének május 19-re hirdetett gyűlésén. A nevelők 
„a szakszervezet vagy pedig a lelkiismeretük parancsának engedelmeskedjenek”. Az Országos 
Református Tanáregyesület központi igazgatósága május 19-i gyűlésén foglalkozott az egyház és 
az állam viszonyával, az egyház aktuális iskolapolitikájával. A központi igazgatóság a ref. tanár
ság nevében kinyilatkoztatta, hogy „teljes leikéből ragaszkodik a református egyház iskolái
hoz. . és kérte az Egyetemes Konventet, hogy „továbbra is minden rendelkezésre álló eszkö
zökkel küzdjön a református egyház törvényekben biztosított iskolafenntartói jogainak csorbí- 
tatlanságáért és ebben a küzdelmében érezze, tudja maga mögött az egész református közép- és 
főiskolai tanárságot”62. A karcagi ref. egyház presbitériuma is (máj. 30.) az államosítás ellen ho
zott határozatot, amit a gyülekezet előtt is felolvastak és megszavaztatására is sort kerítettek63 64. 
Kisvárdán a ref. lelkész „ellenezte az államosítás gondolatát” s arra sarkallta a pedagógusokat, 
hogy ellene foglaljanak állást. „Nem így történt — olvassuk a Nyírségi Magyar Nép 1948. május 
21-i számában —, Kisvárda nevelői egységesen az iskolák államosítása mellett döntöttek”.

A szélsőséges megnyilatkozások, állásfoglalások mellett reális és átgondolt 
határozatokkal is találkoztunk. így például a debreceni református presbitérium 
június 9-i ülésén kifejezésre juttatta, hogy helyesli az állam és a ref. egyház között 
megindult tárgyalásokat. Tudomásul vette, hogy az egyházi iskolák vagyon
tárgyaikkal együtt állami tulajdonba mennek, helyeselte, hogy a felekezetek 
maguk gondoskodjanak fenntartásukról, de ennek érdekében az állam a kisajátí
tott objektumokért érlékmegtérítést, biztosítson. Kifejezésre juttatta, hogy a 
felekezetek kezén maradó intézeteket az állam fejlessze tovább, a ref. egyházi 
iskolák bizonyítványa (képesítés) adekvát értékű legyen az államiakéval, s hogy 
az átvett nevelők eredeti állásukban maradjanak. Á presbitérium a javaslatát 
az Egyetemes Zsinathoz terjesztette fel.54 Nem egy helyen a községek lelkészei 
nyilvános fórumon szorgalmazták az állammal való megegyezést. Ezt tette a 
téglási református lelkész is, aki a közös évzáró ünnepélyen hangot adott ennek 
a gondolatnak, mondván, hogy „ennek inkább az egyházak látják hasznát . . . 
az egyházakat az állam továbbra is támogatni fogja . . . ilyen megegyezés lehet
séges és szükséges.”55

A református egyházon belül az államosítást illetően, ha voltak is disszonáns 
hangok, tiltakozó határozatok, a vezetők és a hívők többsége belátta, hogy az 
állammal való együttműködés nemcsak az egyház, hanem a felnövekvő nemzedék 
érdekében is történik. Igaz, a református kollégiumok a történelmi fejlődés 
folyamán általában progresszív irányt képviseltek, iskoláik szervezeti felépítése 
demokratikus sajátosságokat is hordozott s korántsem zárkóztak be hagyomá
nyaikba úgy, mint a katolikus iskolák. A Református Országos Zsinat 1948. 
június 14-én tartott ülésén hozzájárult az iskolák államosításához, abban a for
mában, ahogy a kormánybizottsággal korábban megállapodott.50 Péter János 
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 1950 nyarán Az Üt c. protestáns 
hetilapban (26. sz. 1. old.) foglalkozott a ref. egyház és az állam között létrejött 
egyezménnyel. Méltán állapította meg, hogy ,,a kormányzattal kötött egyez-

62 TiREL. 1. r. középisk. felügyelő ír. 361/1948. Az Országos Református Tanáregyesület 86/ 
1948. sz. átirata a Konventi Elnökséghez.

63 TiREL. 1. r. középisk. felügyelő ir. 361/1948. A karcagi református egyházkerület presbité
riumának határozata.

64 Debreczen, 1948. június 9. 1—2. lap.
66 Tiszántúli Néplap, 1948. június 12. 4. lap.
56 Debreczen, 1948. június 16. 1. lap.
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ményt nem az államhatalom, hanem az egyház érdeke tette kívánatossá . .. 
Az egyezmény megkötésével a magyar nép javát kívántuk szolgálni. Felismertük 
ugyanis azt a feladatunkat, hogy a keresztyén hitben osztozó tömegeknek a fejlő
dés új szakaszán tanácsot kell adnunk az eligazodásra”. A két éves tapasztalat 
összegzése alapján jelentette ki, hogy „az egyezmény bevált.”

A társadalmi szervezetek és mozgalmak az iskolák államosításáért

A nem állami iskolák államosításáért vívott küzdelemben igen jelentős szerepe 
volt a Pedagógusok Szakszervezetének, amely nemcsak összefogta, mozgósította 
a nevelőket, de egyben meg is védte elsősorban a felekezeti iskolák tanítóit a fő
hatóságuk túlkapásaival szemben. Miről vallanak a források? A kábái csoport 
május 14-én tartott gyűlésén Kecskés Lajos járási titkár beszédében hangsúlyozta 
hogy „a felekezeti tanító, tanár még mindig feudális előítéletek rabja, béklyók, 
nyűgök vannak lelkén, nincs szabad akarata. Szabad országban, szabad népnek 
csak szabad pedagógusok lehetnek nevelői.”57 Május 19-én Debrecen állami és 
egyházi nevelői nagygyűlésen követelték az iskolák államosítását. Makay Géza 
ref. tanító felszólalásában azt juttatta kifejezésre, hogy „az egyházi iskolák fel
szabadítása ma már nem kérés, hanem követelés.” Sashegyi Sándor gör. kát. 
tanító szerint „az államosítás a történelmi fejlődés során olyan természetes folya
mat, amit megakadályozni nem lehet sem egyházi körlevelekkel, sem kiközösítés
sel való fenyegetődzéssel.” Az elfogadott határozat is leszögezte, hogy az államo
sítás „a magyar nép érdekeit szolgálja s egyúttal a feudális kötöttségtől elnyo
mott sokezer nevelő felszabadítását is jelenti . . .”58. A Pedagógus Szakszervezet 
helyi csoportjai e küzdelemben mindenhol élen jártak. Hajdúhadház és Téglás, 
Berettyóújfalu és Derecske, Tiszalök és Csenger, Szolnok és Mezőtúr, és vala
mennyi város és község pedagógusai a nevelőtársadalom százéves perét vívták 
ezekben a napokban és tettek hitet az államosítás mellett.

Nemcsak reprezentatív összejöveteleken, de felekezeti tantestületi értekezleteken 
is egyértelmű, pozitív kiállásról olvashatunk az egykori dokumentumokban. 
A tornyospálcai ref. iskolának hat fős testületé június 2-án elhatározta: „mint 
felekezeti tanítók mi is csatlakozunk azoknak a nagy táborához, akik az iskolák 
államosítását kérik.” Nagykállóban és Nádudvaron a katolikus nevelők voltak 
az élharcosai ennek a küzdelemnek.59 A debreceni Fazekas-gimnázium tanárai 
a kultuszminiszterhez küldött memorandumban tiltakoztak a klérus agitációja 
ellen, hangsúlyozva, hogy a felekezeti iskolák államosítása körül megindult harc 
„egy új világ új iskolájáért folyik, mely alapja egy becsületesebb, igazságosabb 
és boldogabb világnak.”80 Egyéni állásfoglalásokkal is találkozunk, amikor a 
nevelők a felsőbb szervekhez küldött levelükben juttatták kifejezésre érzelmeiket , 
állásfoglalásukat.81

A tankerület iskolái is nagyban támaszkodtak a szülői munkaközösségekre és 
számítottak segítségükre a szülők közötti felvilágosító munkában. Májusban és

57 Az iskolák államosítása, id. mű 117. lap.
58 Debreczen, 1948. május 20. 2. lap, Ш. HBmL. Hajdú vm. tani. ir. XXIV. 503/a. 20. cs. 

4487/1949.
59Tiszántúli Néplap, 1948. május 20. 1. lap.;
60 Debreczen, 1948. június 8. 2. lap.
81 Sinka György debreceni nevelő a tankerületi főigazgatóhoz küldött levelében írta: „remélem 

és bízom abban, hogy mi egyházi tanítók szeptemberben már mint állami tanítók fogjuk az 
iskolai évet megkezdeni” (HBmL. Tanker, főig. ir. XXIV. 501/a. 48. cs. 343/1948.).
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június első napjaiban az iskolák igazgatói szülői értekezletek keretében ismer
tették az iskolák államosításának szükségességét és annak előnyeit. így például 
a berettyóújfalui áll. gimnázium május 2-án tartott szülői értekezletet, amelyen 
a szülők jóval a hivatalos bejelentés előtt kérték az iskolák államosítását.®2 
A demokratikus nevelés mellett szállt síkra a debreceni Református Kollégium 
gimnáziumának május 22-én megtartott szülői értekezlete is. A szülői értekezle
teken a résztvevők nagy többsége az államosítás mellett foglalt állást, s aláírá
sokkal ellátott kérvényekben kérte annak mielőbbi végrehajtását.

A helyi nemzeti bizottságok is részt vállaltak e nagyfontosságú küzdelemben. 
Állásfoglalásuk gyakran egy egész község vagy város hangulatát befolyásolta, 
meghatározta. Május 28-án a debreceni Nemzeti Bizottság állt ki egy emberként 
a felekezeti iskolák állami tulajdonba vétele mellett.®3 Június 3-án a Bihar vm-i 
Nemzeti Bizottság is határozatot fogadott el, amit valamennyi hozzátartozó 
községi nemzeti bizottságnak és az összes vármegyei nemzeti bizottságoknak 
— hasonló állásfoglalás céljából — megküldték.®4 Helyi viszonylatban a nemzeti 
bizottságok általában a tanítók számának növelését, új iskolák és tanítói lakások 
építését, az iskoláknak a szükséges szemléltető és kísérleti anyaggal való ellátását 
várták az államosítástól.

A diákifjúság szava is jelentős volt ebben a küzdelemben. Az államosítást nem
csak a demokratikus nevelés, az egységes tankönyvek bevezetése érdekében, 
a demokratikus ifjúsági szervezeteknek az egyházi iskolákban való kiszélesítésé
ért követelték, hanem azért is, hogy a felekezetek ne használják fel politikai cél
jaik érdekében a fiatalokat, ne állítsák szembe őket a demokratikus társadalom
mal, a haladással. Ezért hangsúlyozta a nyíregyházi megyei lap is felhívásában, 
hogy ,,a nem állami iskolák egy részében gyermekeinket a demokrácia ellenségévé 
nevelik . . . nem hajlandók a demokratikus állam által kiadott olcsó tankönyvek
ből tanítani s ezzel lehetetlenné teszik a szegénysorsú gyermekek tanulását. 
Ezt az állapotot tovább nem tűrhetjük ! A nem állami iskolák nagy részében 
a tanulókat felekezeti szempontok szerint egymás elleni gyűlöletre nevelik és 
ezzel is akadályozzák az emberek között annyira szükséges lelki megbékélést.”65 
A tankerület ifjúságának zöme nemcsak egyetértett a felekezeti iskolák államosí
tásával, de levelekben, felterjesztésekben, táviratokban követelte annak mielőbbi 
megvalósítását. A középiskolások szervezete a Diákszövetség is hatásosan segítette 
ezt a harcot és számos katolikus diákot nyert meg s vonta be őket a közéleti küz
delembe.

A Diákszövetség debreceni városi vezetősége május második felében távirat
ban biztosította a kultuszminisztert, hogy a „város diáksága nem fog az egyház 
és az állam közötti vitában a demokrácia útjába akadályokat gördíteni.”®® 
A város diókfiataljai június első napjaiban ankétot rendeztek, ahol megvitatták 
az iskolával kapcsolatos problémákat és ismételten állást foglaltak az egyházi 
iskolák államosítása mellett: „Mi debreceni diákok valláskülönbség nélkül ki
állunk az iskolák államosítása mellett és nem tűrjük, hogy az igazságot és haza
fiasán gondolkodó diáktársainkat bárhol is üldözzék.”®7 A hasonló állásfoglaláso-

ra HBmL. Berettyóúj falusi áll. Arany .1. Gimn. tantestületi ért. jkv-e. XXVI. 22/a. 1. 1948- 
június 24-i értekezlet jkv-e.

63 Debreczen, 1948. május 29. 1. lap.
64 HBmL. Bihar vm-i NB. jkv-e. XVII. 1/1. 102. lap.
35 Nyírségi Magyar Nép, 1948. május 25.
66 Tiszántúli Néplap, 1948. május 23. 2. lap.
87 Tiszántúli Néplap, 1948. június 9. 2. lap.
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kon túlmenően felvonulásokat, tüntetéseket, szerveztek s mozgósítottak a kleri
kális reakció és propagandája ellen vívott harcokban. E tömegdemonstráció nagy 
hatással volt mind a lakosságra, mind a szülőkre. A Diákszövetség elsősorban 
a népi kollégistákra támaszkodott, ők jelentették a szervezet motorját, szívét 
és képviselték a diákság harcos baloldalát.

Az államosítás kérdésének megvitatása a nyilvánosság előtt — valamennyi 
társadalmi osztály és réteg, állami és társadalmi szervezet véleményét kikérve — 
a legszélesebb demokratizmus jegyében történt. Az előforduló viták, villongások, 
a sajnálatos és tragikus események a nagy folyamatot nem állíthatták meg. 
Az országgyűlés 1948. június 16-án tárgyalta a törvényjavaslatot. Történelmi ülés 
volt ez, ahol izzó szenvedéllyel csaptak össze a különböző nézeteket valló kép
viselők, de végül is a javaslat mellett kiállók higgadtsága, a tárgyi érvek sokasága 
és emelkedett szempontjai kerekedtek felül. A javaslat 230 igen, 63 nemleges 
szavazattal törvényerőre emelkedett. A törvény megnyugvással töltötte el a 
magyar társadalom minden haladó állampolgárát, a felekezeti nevelők többségét, 
akiknek évszázados álmuk végül is megvalósult.

A nem állami iskolák államosítása egyben a magyar népi demokráciának egyik 
legnagyobb politikai harca is volt, a magyar köznevelés történelmi pillanata, 
mely a továbbhaladás zálogát, a fejlődés szocialista perspektívája kibontakoz
tatását hordozta magában. Megszüntette a vagyonos osztályok művelődési 
monopóliumát, a különböző jellegű intézmények egészségtelen torzsalkodását 
s megteremtette az egységes nemzeti és demokratikus köznevelés alapfeltételeit. 
Lehetővé vált, hogy a növendékeket egységes világnézet alapján neveljék. A pe
dagógusok szakszerű elosztása is mind jobban érvényesült. A felekezeti nevelők 
előtt nagyobb lehetőség nyílt az önálló kezdeményezésre és alkotó munkára.

A tanügyigazgatás és iskolafelügyelet szempontjából nagyfokú racionalizálást, 
az ügyintézés leegyszerűsítését és gyorsítását jelentette. Megszűnt a javadalmi 
jegyzőkönyv, a tanítóválasztás, amely a legalsó szervtől a legfelső tanügyigaz- 
gatási szervig foglalkoztatta a tanügyi apparátust. Az iskolaszékek bürokratikus 
munkája sem akadályozta többé a kibontakozó új törekvéseket. Egységes és 
olcsó tankönyveket vezettek be, amelyek egységes műveltségi anyagot adtak 
a felnövekvő nemzedéknek. Megszűntek azok a kötöttségek, melyek az egyházi 
iskolák tanulóit nemcsak más osztályok és rétegek ifjúságától, de még más iskolák 
tanulóitól is elzárták. Lehetőség nyílt egységes iskolahálózat kiépítésére, mert 
a vallási szempontok, az iskolák jellegéből adódó kötöttségek nem jelentkeztek 
gátló tényezőként.

25 év távlatából is csak hálatelt szívvel gondolhatunk azokra a harcosokra, 
a még ma is élő becsületes küzdőtársakra, akik erejüket, egészségüket nem kímél
ve azon fáradoztak, hogy mielőbb egységes iskolarendszere legyen hazánknak.
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T A N U L M Á N Y O K

DURKÓ MÁTYÁS

FELNŐTTEK SZÉPIRODALMI RECEPCIÓS KÉPESSÉGE 
ÉS ISKOLAI VÉGZETTSÉGÜK

A nevelési munkában is alapvető jelentőségű kérdés a vélt és tényleges ered
mények elkülönítése. Keresni kell a módszereket ez utóbbi minél plasztikusabb 
és reálisabb feltárására, amennyire lehetséges: egzakt mérésére. Amióta a per
manens nevelés, művelődés koncepciója mint a céltudatos nevelőhatás — formái
ban és módszereiben a közvetítendő tartalomhoz, az életkorhoz, a fejlettség 
szintjéhez és az egyén társadalmi helyzetéhez jelentősen alkalmazkodó — egész 
életre kiterjedő meghosszabbítása társadalmi szükségletté lett, és nevelői gondol
kodásunk alapelvévé vált, és amióta erősödnek a felnőttek műveltségét és a köz- 
művelődés helyzetét vizsgáló tudományos kutatások, ennek feltárására új néző
pontok, módszerek is adódtak. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a felnövekvő 
nemzedék iskolai nevelésének legfőbb feladata azoknak az ismereteknek, sze
mélyi képességeknek és tulajdonságoknak, intellektuális és cselekvési jártassá
goknak és készségeknek a kialakítása a fiatalban, amelyek személyes szükség
letté, igénnyé teszik számára — egész életén át —a fejlődéssel való lépéstartást, 
az önművelést szakmai és általános irányban egyaránt, és képessé is teszik az 
egyént erre a sikeres önművelésre.

Természetesen elsietett általánosítás lenne a felnőttek jelenlegi, az életben való 
felhasználásban — munkában, művelődésben és a szabadidő eltöltésében — 
megnyilvánuló műveltségének a szintjéért, hiányosságaiért csak az iskolai neve
lést felelőssé tenni és eredményeit is csak az iskola érdemének felfogni. Az egyén 
ugyanis az iskola elhagyása után is további közvetettebb nevelőhatásnak és eset
leg negatív környezeti hatásoknak kitett. így megrekedhet az iskola elhagyása
kor kialakult műveltségi (képzettségi, neveltségi) szinten, vagy azt messze túl
haladhatja önmaga sikeres művelésével, vagy esetleg tanult ismeretei, intellek
tuális képességei, készségei nem kellő funkcionáltatásával nagyfokú felejtés, 
s fejlettségi szintjében nagyfokú visszaesés is bekövetkezhet. Mindezek ellenére 
azonban nem férhet kétség ahhoz, hogy a felnőttek jelenlegi fejlettségének ki
alakítása elsősorban mégis az iskolai nevelés, pontosabb kifejezéssel a rendszeres 
(iskolai és iskolánkívüli) nevelés eredménye, ezért e tevékenység tényleges hatékony
ságára, sikerére vagy sikertelenségére nézve is nagyon fontos mutató a mai felnőttek 
műveltségének, intellektuális önművelő képessége színvonalának a mérése.

Egy-egy ilyen vizsgálatnak természetesen nemcsak az a célja, hogy visszamutasson előző tár
sadalmi korok, időszakaszok nevelésének tényleges eredményességére és a kapott képből oktatás- 
politikai konzekvenciákat vonjon le a jövő nevelésére nézve, hanem segít a közművelődéspolitiká
nak a felnőttek további iskolánkívüli kulturális nevelése megtervezésénél túlhaladni a feltétele
zések és köznapi tapasztalatok szintjét. Feltárja a felnőtteknek a kulturális alkotások elsajátítása 
terén megnyilvánuló reábs recepciós képességeit, ezzel tisztázza a közművelődési-nevelési tevé
kenység pótlólagos és sajátos feladatait, induló szintjét, szükségesnek és optimálisnak ítélhető 
jormáit és módszereit.
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I. A felnőttek szépirodalmi recepciós képessége szintjének mérését célzó vizsgálatunk
módszere

Ennek a kutatására vállalkozott vezetésemmel a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszéke a népművelés 
szakos hallgatók segítségével 1967-től 1970-ig. A vizsgálat célja elsősorban annak 
a megállapítása volt, mennyire képesek az olvasók a szépprózai müvek mondani
valójának megértésére, továbbá annak mérése, hogy a szépirodalmi olvasás, mű
megértés, értékelés — azaz a recepció — szintjét milyen tényezők milyen arányban 
befolyásolják. Három, nagyjából azonos terjedelmű, alapvetően a választás 
konfliktushelyzetét kibontó kisregényt (SzilvÁSI Lajos: Ott fenn a hegyen, 
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét, Galambos Lajos: Isten őszi csillaga) vettük 
vizsgálati alapnak, amely regények azonban értékük, belső struktúráltságuk, 
intellektuális recepciós igényük, a megértést segítő írói eszközök szempontjából 
egymástól jelentősen különböztek. 174 olvasó adott választ azokra a kérdése
inkre, amelyek a mű lényegi mondanivalója megértésének, ill. az ezt biztosító 
szakmai (jellemzési, konfliktushelyzeteket megértő, elemző, szerkesztési problé
mák jelentését, s a mű társadalmi-esztétikai értékelését önállóan megoldó) el
járásmódok alkalmazási szintjének mérésére voltak hivatottak.

Az első két regényt többnyire mind a 174 vizsgálati alanyunk elolvasta és kérdéseinkre mind
két regényre vonatkozóan írásos választ adott. A harmadik regényt csak kiegészítő jellegű vizsgá
latra használtuk. A válasz értékeléséhez előzetesen minden egyes kérdés esetén — több szakértő 
bevonásával — megalkottuk az elvárható optimális feleletet. Ezt tekintettük 100°/a-os válasznak, 
és 2 ponttal minősítettük. Ehhez képest megállapítottuk az elégtelen (0—0.40), a gyenge (0.41— 
0.60), a közepes (0.61— 1.20) és jó (1.21—1.60.) válaszok kritériumait, valamint azt, hogy kiváló 
recepciónak számítjuk az 1.61—2.00-ig terjedő értékeket elért recepciót. így módunk volt az 
egész probléma matematikai-statisztikai és valószínűségszámítási értékelésre. Az értékelés másik 
módja a személy szerinti, felelet-típusonkénti minőségi értékelés volt. Ezt 50 személyről felvett 
részletes személyiségkép támasztotta alá, melyek elsősorban a megismert recepciós színt, típus, 
ill. tartalmilag érdekes válaszok okának feltárását igyekeztek biztosítani. Mintavételünk — főleg 
iskolai végzettség, életkor, nemek szerinti megoszlás és nagyjából a társadalmi státusz szempont
jából is — reprezentálta mai olvasó közönségünket.

IL A vizsgálat összefoglaló eredménye a szépirodalmi recepciós képesség szintjéről 
és az egyes szinteket alkotó felnőttek fő sajátosságairól

A vizsgálat összefoglaló eredményéről — nem részletezően, csak utalás
szerűén — a következőkben számolhatok be. Induljunk a számszerű eredmények 
bemutatásával.

I. táblázat
A z elért recepciós érték számtani középaránya

* Életkor Iskolai végzettség Nemek

A mű l |
N Я 15—18 19—25 26—30 31—45 46 —

4 — 6 
elemi

6 - 8
ált.

közép
fok

felső férfi nő
< isk.

Szilvási :
Ott fenn a hegyen 0,81 0,84 0,93 0,76 0,73 0,67 0,62 0.72 0,99 0,90 0,84 0,79

Sánta :
Az ötödik pecsét 0.92 0,62 1,09 0,94 0,72 0,72 0.47 0,74 1,15 1,15 0,93 0,91
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Az alábbi táblázat tanulsága szerint a Szilvási-regényt olvasók átlagos műelem 
ző-clsajátító recepciós eredménye: 0,81, a Sánta-regényt olvasóké 0,92. Ezek az 
adatok azt bizonyítják, bogy a vizsgált népesség müniegértési, recepciós képessége 
még az .50%-o.v szintet sem éri el, (pontosan a Szilvási-regénynél 40,5%-os, a 
Sánta-regénynél á6°/o-os.)

1. A Szilvásé és Sánta-regényre vonatkozó recepciós eredmények összehasonlítása

2. Felnőttek recepciós eredményei Szilvási: Ott fenn a hegyen c. és Sánta: Az ötödik pecsét c.
regényének  elolvasásánál



Miből tevődik össze ez az .átlag, milyen részeredményeket takar? Ezt részlete
sebben az 1. és 2. ábrából olvashatjuk le. Az 1. ábrán az tűnik azonnal szemünkbe, 
hogy a recepciós görbe viszonylag szabályosnak, szimmetrikusnak látszik. Ezt 
igazolja a Szilvási-regény recepciójával kapcsolatban elvégzett szóródás számítás 
is. A korrigált szórásadattal (0,34) az átlagtól (0,81) lefelé (0,47) és felfelé (1,15) 
határolt területre, melyre a szimmetrikus görbe esetén az adatok 66%-ának kell 
esnie, a mi vizsgálatunkban az adatok 66,8%-a esik.

A másik szembetűnő sajátosság az, hogy a Sánta-regény recepciós eredményei
nek a megoszlását mutató görbe a szabályosabb. Magassága éppen a recepciós 
értékhatár (0—2.00) középpontjába esik (1,00), míg a Szilvási-regény recepció
jának görbéje balra kissé eltolódott. A leggyakrabban előforduló recepciós ered
mény (egyúttal a görbe nagysága) a 0.8Ó. Ugyancsak „gyengesége” a Szilvási- 
regényre vonatkozó recepciós eredménynek, hogy a jó és kiváló recepciós értékek 
gyakorisága túl gyorsan csökken. A viszonylag normális nagyságrendű (57,6°/0) 
közepes recepciós eredményekhez képest, nem lehet természetesnek elfogadni a 
12,7%-os elégtelen recepciót, mint ahogy különösen nem az 1,2%-nyi kiváló 
recepciót. A 0,81-es recepciós átlag egyenetlen recepciós eredményeket takar. Meg
engedhetetlenül nagy (12,7°/o) azoknak a száma, akik képtelenek még egy mini
málisan elfogadható műmegértésre is. Normális jelenségnek lehet tartanunk 
a gyenge recepció (15,8%-os) előfordulását. Viszont a jó és a kiváló szint (12,7°/q; 
1,2°/0) rovására túlzottnak érezzük az 57,6%-os közepes recepciós szintet. Különösen 
ha tudjuk, hogy ide olyan recepciós módok tartoznak, amelyek a műnek csak 
felszínes, vagy csak egyes vonásaiban elmélyedő felfogására teszik képessé az 
olvasót. Megengedhetetlenül kevés akiváló, tehát a müvek művészi-irodalmi értékelé
sére is képes recepciós szinten levők száma (különösen a Szilvási-regény recepció
jánál. A Sánta-regénynél született műelemzési és értékelési eredmények éppen 
ebből a szempontból jobbak, hiszen a közepes szint csökkenésével jelentősen 
(-j-4,l%-kal, ill. —5,6°/o-kal) megnő a jó és kiváló recepciót elértek száma).

Ez az itt megismert globális 40—45%-os recepciós teljesítmény egészében is sok problémával 
küzdő irodalmi életünk legsúlyosabb vonása, legnegatívabb oldala. Az egészséges irodalmi élethez 
szükséges feltételek itt látszanak a legkevésbé biztosítottnak.

Kívánatosnak látszott ezek után annak megvizsgálása, hogy az általunk vizsgált 
meghatározó tényezők — iskolai végzettségek, életkor, nem, olvasás gyakorisága — 
szerint milyen sajátosságokkal rendelkező felnőttek alkotják az egyes recepciós szin
teket. A válaszhoz szükséges összefoglaló adatokat a II. táblázat és a 2/a. ábra 
tartalmazza. Vizsgálatunk elsősorban pszichológiai természetű volt, s mivel 
a társadalmi helyzet szerint a mintavétel reprezentatív jellegét nem tudtuk tel
jesen biztosítani, így ebből a szempontból az eredményeket nem értékelhettük. 
A továbbiakban vizsgálatunk alapjának — az egyszerűség érdekében — csak 
a Szilvási-regénynél jelentkező recepciós eredményeket tekintettük.

A művelődési életünk szempontjából jelentős problémát okozó elégtelen recep
ciós szintet alkotók legszembetűnőbben iskolai végzettség szerint csoportosul
nak. A mintavételben 10,3%-ot képviselő 4—6 elemit végzettek e recepciós szint 
kialakításában 28,5%-ban vesznek részt. 71,5%-ot viszont a 6—8 általános isko
lát végzettek képviselnek. Életkor szerint csaknem háromnegyed részben az idő
sebb generációhoz tartozók alkotják ezt a recepciós szintet, köztük is 47,6%-kal 
a 45—60 évesek (akik a mintában mindössze 21,3%-ot képviselnek). Ugyan
akkor ezek az alanyok 52,4%-ban a ritkán és rendszertelenül olvasók csoportjából 
kerülnek ki.
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I I .  t á b lá z a t

Az egyes recepciós szinteket elért felnőttek fő sajátosságai 
(100% =  az egyes recepciós kategóriát elértek a Szilvási-regény alapján)

Recepciós Elégtelen ■yenge vö/epcs JÓ Kiváló
kategóriák (000—0,40) (0, i l —0,00) (0 61 — 1,20) (1,21 — 1,60) (1 61—2,00)

A z  c g yes recepciós
kategóriát elértek
szama összesen: 21 26 9 5 21 2

ью'О
S iS 4—6 elemi 6 28,5% 4 IS/."/,, 7 7 ,40/0 _ _

'S V 6— 8 elemi 15 7b4% 13 50,0% 47 49,5% 7 35,30/o —
középfok — 8 30,8% 36 37,90/o 13 61,9o/o 2 1 0 0 %

*0,
> felsőfok — 1 3,8% 5 5,2% 1 4,8% —

15—18 év _ _ 7 7,40/n 1 4,8% —

h 18—25 év 4 19,0% 11 42,3o/0 40 42,10/0 14 66,70/o 2 1 0 0 %
JO, 25—30 év 2 9,5% 4 15,40/0 12 12,6% 2 9,50/n —

си 30—45 év 5 23,9% 6 23,1% 17 I7 .9 0 / 0 2 9,50/o —
'Ы 45—60 év 10 47,6% 5 19,2% 19 20,0% 2 9,50/o —

s férfi 12 51,1% 10 38,50/o 30 31,6% 14 66,70/o _
nő 9 42,9% 16 61,5% 65 6 8 .4 0 ,, 7 33,30/o 2 1 0 0 %

heti 2— 3 könyv 2 9,5"/o 4 15,4% 11 H , 6 % 4 19,0% —

heti 1 könyv 2 9,5% 8 30,8% 35 36,8% 9 42,9o/o —
2 hetenként

о 1 könyv 6 28,5% 4 15,40/0 20 21,1% 6 28.50/0 2 160%
havi 1 könyv 6 28,50/(l 7 20,9% 21 22,1% 1 4,8% —

be ritkábban 5 23,9o/0 3 ll,50 / 0 8 8,40/o 1 4,8%

Mivel ez az elégtelen recepció zömmel az idősebb generációra jellemző, s ezek 
80—90%-a viszont legfeljebb általános iskolát végzett, vagy 4—6 elemit, mind
ebből arra következtethetünk, hogy ez a réteg a jövőben egyre csökkenni fog és 
nem fog jelentősebb feltöltődést kapni a fiatalabb generációból. Ugyanis a 15—18 
évesek — akik már 8 osztályos iskolában tanultak, és azt mind elvégezték — 
egyáltalán nincsenek érintve ezen a recepciószinten, de még a következőben sem, 
és az ezután következő két életkorhoz tartozóknak is csak maximum 10°/0-a nem 
éri el az elfogadható minimális recepció szintjét.

A gyenge, közepes és jó szintű recepciós kategóriákat együttes elemzés alá 
vetve figyelhettük meg a bennük érvényesülő meghatározó tendenciákat. Az 
átlagos recepciószint növekedése egyenes arányban van az iskolai végzettség növe
kedésével. Ez egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a növekvő szintű recepciós 
kategóriákban egyre csökkenőbb mértékben vesznek részt a 4—6, ill. 6—8 osz
tályt végzettek. (A 4—6 osztályt végzettek legmagasabb szintű teljesítménye 
a közepes recepciószint, míg a 6—8 általános iskolát végzettek már örvendete
sen, 35,3% arányban veszik ki részüket a jó recepciós szintnek megfelelő ered
mények kialakításában is.) Ugyanannak a tendenciának a másik megnyilvánu
lása, hogy növekvő szintű recepciós kategóriákban egyre növekvőbb arányú 
a középfokú végzettséggel rendelkezők részvétele. íme: gyenge =  30,8%, köze
pes = 37,9%, jó =  61,9%, kiváló =  100%. Megtörni csak a felső szinttel rendel
kezőknél látszik ez a tendencia, de vizsgálati alanyaink száma (7 fő) kevés ahhoz,
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2/a. A különböző recepciós eredmények eloszlása az iskolai végzettség alapján



hogy ebből általános érvényű következtetéseket vonhassunk le. (Л szükséges 
megjegyzést viszont a következőkben megtesszük.)

Megfigyelhető bizonyos fiatalodni tendencia is a növekvő recepciós szinteket 
elértek között. Három összevont életkori kategóriában kívánatos gondolkodni:

— a 30—00 éves idősebbek csoportjában, amit az indokol, hogy a mintavételünk ilyen élet
korú alanyai 90®/o-ban általános iskolát, ill. 4—6 elemit (a felszabadulás előtt) végeztek:

— a 25—30 éves középidősek kategóriájában, akik általános iskolájukat az 50-es évek elején 
(50%), középiskolát (20%) a második felén, a felsőfokú iskoláikat (20%) a hatvanas évek legelején 
végezhették ;

— végül a 15-—20 éves, fiatalok kategóriájában, akik mindennemű tanulmányaikat már 1956 
után végezték; vizsgált alanyainknál az általános iskolai végzettség megvan, 67%-nak középfokú, 
3% -nak felsőfokú képzettsége is van.

Ha ebben a 3 fő életkori kategóriában gondolkodunk, a következő helyzetet 
figyelhetjük meg:

E lég te len G yenge K özepes Jó K iváló

Fiatalok
Középidősek
Idősebbek

19,0% 
9 ,5 %  

1 1 ,5 %

4 2 ,3 %
1 5 ,4 %
4 2 ,3 %

4 9 ,5 0 / 0

12 ,6%
37,9o/0

7 1 ,5 0 / 0

9 ,5o /0
1 9 ,0 0 / 0

1 0 0 %

A fiatalok részesedése egyre nagyobb az egyre növekvő recepciós eredmények
ben (és ez nagyon biztató tendencia, ha a jelenség nem is elsősorban az életkor, 
hanem döntően a növekvő iskolázottsági szint függvénye), ugyanakkor az idő
sebbeké egyre kevesebb. (Két százalékos adat még számszerint is teljesen meg
egyezik !). Érdekes átmeneti helyzetük van a középidősöknek, akik alatta marad
nak az iskolai végzettségük szerint elvárható recepciós szintnek s részvételük 
az emelkedő recepciós eredményekben inkább csökkenő tendenciájú !

III. Az iskolai, végzettség és a szépirodalmi recepciós képesség
Щ

E két tényező közötti korreláció — a többi vizsgált tényezőhöz képest — 
az egyetlen, amelyik a matematikai-statisztikai korrelációszámítás szerint is 
szorosnak fogadható el. Korrelációs együtthatója: 0,51. A nyert recepciós átlagok, 
melyeket fentebb közöltünk, ezt kiemelkedően bizonyítják. Ha minden egyes 
személyt számításba véve hasonlítjuk össze a két regényre adott feleletek szám
tani középértékét, és ezt elemezzük az iskolai végzettség kategóriája szerint, 
kisebb ingadozásokat figyelhetünk ugyan meg Szilvási cselekményesebb regé
nyének a recepciós eredményeinél, SÁNTA művénél ugyanakkor nagyobb a recep
ciós értékek különbözősége, szóródása az iskolai végzettségtől függően. De a be
fogadás szintje határozott összefüggést mutat mindkét regény esetén az iskolai 
végzettséggel.

Elsőnek az egyes iskolai végzettségű alanyok recepciós képességéről kívánunk 
szólni. Az elemzésünk alapját képező statisztikai adatokat az I. táblázat, az ennek 
megfelelő 2/a ábra, továbbá a 3. ábra, illetve az alatta levő, az egyes recepciós 
fokokhoz tartozó alanyok számát iskolai megoszlás szerint és összességükben mu
tató táblázat tartalmazza.



ю
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3. A Szilvási-regényt olvasók recepciós eredményeinek az eloszlása az iskolai végzettség szerint

A 4—6 elemit végzettek között a legtöbbször előforduló recepciós adat a 0,40, 
ami az elégtelen recepció felső határa. Az ehhez a réteghez tartozó vizsgálati 
alanyok 35,3%-a tehát még a minimális szintű irodalmi kommunikációra se 
képes. 23,5%-uk áll a gyenge recepció szintjén, azaz csak egyes életből ismert 
jeleneteket ragad ki az egészből, neki szimpatikus (sokszor a mű alapvető eszmei
ségével ellentétes) szereplőkkel azonosul érzelmileg s azok nézőpontját veszi át, 
vagy éppen visszaveri e tapasztalataitól eltérő, új mondanivalókat. Csak szimpli- 
fikált és eltorzult recepcióra képes. Mindössze a réteg 40%-ától várható el közepes 
szintű műmegértés, de az is csak a történést jelenségként felfogó szinten.

A 6—8 általános iskolát végzettek recepciós görbéjének a csúcsa a 0,80-as érték
nél van, amint a 3. ábra meredek görbéje mutatja, messze ez a leggyakrabban elő
fordult recepciós érték is. Az ennek a rétegnek megfelelő tipikus recepciós fok 
a közepes recepció. A réteg több mint fele (56,4%) van ezen a szinten. A görbe 
azonban kétcsúcsos és jobbra a magasabb értékek felé eltolódó. Ez szintén örven
detes jelenség, mert azt jelzi, hogy az általános iskolai képzés és az olvasás rend
szeres gyakorlása révén (mint a konkrét személyiségrajzok ezt bizonyítják) el lehet 
ju tn i a jó recepció szintjére is az irodalmi alkotások tartalmi-eszmei mondani
valója lényegi megértéséhez és értékeléséhez. Ezek száma ugyan nem nagy 
(8,5%), az értékét is csökkenti, hogy még ez az iskolai végzettség szerinti réteg 
is ennél nagyobb arányban (18,3%) produkál elégtelen recepciót, ami miatt itt 
a görbe által határolt terület is vastagabb, magasabb, de a rétegnek a magasabb 
recepciós teljesítmény felé való tendálása — e jobbra egy fokkal túlnyúló görbével 
jelezve — tény.
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Kétségtelenül a legszabályosabb megoszlást a középfokú végzettségűek recepciós 
adatai mutatják. Ennél az iskolai képzettségnél lehet először elérni azt, hogy 
még a leggyengébb képességűek, a leginostohább körülmények között élők leg
alsó rétege (13,5%) is eléri legalább a minimumként elfogadható gyenge recepció 
szintjét. Igaz, hogy a réteg leggyakrabban előforduló recepciós adata a közepes 
recepciós fok, egyúttal az egész recepciós mérce középértéke az 1,00, de a görbe 
által határolt terület elnyúlása jobbra, a magasabb értékek felé itt vastagságban 
is tetemes, tehát már jelentős százalékot tesz ki a jó recepciós szintet elért alanyok 
száma, sőt ennél a rétegnél találhatók először olyan alanyok (3,6%), akik az iro
dalmi művek esztétikai-művészi értékelésére, tehát a sajátos irodalmi eszközök
kel megformált, egyetemes mondanivalók tartalmi és formai elemzésére és értéke
lésére is képesek. Ez a réteg még nagyon vékony, de — mint a személyiségrajzok 
elemzése alapján megállapíthattuk — nem a szó köznapi értelmében vett szak
értőket, hanem más szakmájú embereket, köztük „kétkezi” munkásokat, sőt 
magas életkorú érettségizett embereket foglal magában.

- Ezek azok, akik már olyan életszemléleti és esztétikai (műelemző, értékelő) 
alapképességekkel rendelkeznek, hogy megnyerésük a közművelődési mozgalom 
egy-egy recepciós körének (pl. könyvbarátok köre, olvasókör tagjainak) nemcsak 
azzal az előnnyel járna, hogy recepciós képességük — a rendszeres gyakorlás, 
véleménycsere, kritika révén — még tovább fejlődne, hanem azzal is, hogy ezek 
egyúttal kellő szervezeti keretet jelenthetnének a bipoláris irodalmi életben, ahol 
a pólus egyik oldalán levő olvasók szakértő szinten lehetnének partnerei az iro
dalmi alkotási folyamatban az olyan íróknak, akik művük „befejezésére” , az 
olvasói újraalkotásra is kíváncsiak. Ismételnünk kell, hogy erre annál inkább 
szükség lenne, mert a szakértői recepciós szinten levők 3,6%-os aránya még 
nagyon szűk, ennek növelésére minden iskolai és iskolánkívüli módot meg kell 
ragadnunk. Az egészséges irodalmi közélet megteremtéséhez ugyanis nem elég
séges egy erős közepes és jó recepciós képességgel rendelkező olvasótábor. Kicsit 
merész ugyan a kifejezés, de azt kell mondanunk, hogy ők e bipoláris irodalmi 
viszonynak csupán a „fogyasztói” oldalát képviselhetik színvonalasan, de az 
egészséges irodalmi közéletnek az olvasók részéről is elmaradhatatlan „alkotó” oldalát 
kellő szinten nem tudják ellátni. Ehhez már szakértői recepciós szintre van szükség, 
és egy ilyen — ezen a szinten álló, a jelenleginél sokkal nagyobb létszámú — olvasói 
rétegre ! Az egészséges irodalmi közélet kifejlesztésének ez az egyik — sajnos nem 
gyorsan megvalósítható — feltétele.

Szólnunk kell még a felsőfokú végzettséggel rendelkezők recepciós kultúrájáról. 
Nem tekinthető normális jelenségnek, hogy egy orvosból, természettudományos 
tanárból, történészből, agrárszakemberből, óvónőből álló réteg legtöbbször elő
forduló recepciós értéke 0,80, tehát a közepes szint alsó határa (összeesve az álta
lános iskolát végzettek adatával). Ez ennek a hosszan, laposan elnyúlt, tehát 
a kis létszám ellenére sok recepciós adatra szétszóródó recepciós görbének a csúcs
pontja. Kifejeződik ez abban is, hogy az alanyok 52,7%-a közepes recepciós 
szintű, de 14,3—14,3%-a gyenge és jó recepciós szintű eredményt ért el. De tel
jesen hiányzik a „korona”, a szakértő recepció, amit érettségizett idős munkás
ember — korszerű társadalomszemlélettel, esztétikai igénnyel, rendszeres olva
sási és műelemző gyakorlással — el tudott érni. Különösen meggondolkoztató az 
a később elemzésre kerülő adat, amely a réteg önálló értékelő képességében, 
ítéletalkotásában fellelhető hiányosságokat mutatja he. Olyan hiányosság ez, 
amely nélkül pedig a sajátos értelmiségi munka nem végezhető, csak rutin
tevékenység.
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A szépirodalom, mint specifikus művészeti kommunikáció jelentős szakmai 
műelemző és értékelő részképességeket követel. Ezeket az iskolai oktatás fejleszti ki, 
alakítja jártassággá és készséggé az egyénben. A következőkben erre szeretnénk 
néhány szembetűnően bizonyító példát hozni. E részképességek közül kettő 
alapvető jelentőségű, ugyanakkor éppen a legnehezebb, mert magát az általános 
és részmondanivalók adekvát megértését, a mű társadalmi s művészi jelentőségé
nek az értékelését, és magának az esztétikai megformáltság sikerességének a 
minősítését befolyásolják. Ezek:

— a jellemek elemzésének, megértésének (a velük való azonosulásnak és ugyanakkor bírála
tuknak) a képessége;

— a különböző értékelő, önállóan ítélő, a mü és a valóság, a parciális és nembeli tendenciák 
összevetését és minősítését végző tevékenységek képessége.

Milyen ezeknek az iskolai végzettséggel való összefüggése?
A jellemek helyes megértése az irodalmi alkotás egész eszmeiségét, ember

nevelő hatását befolyásoló szerepű. A Sánta-regényt olvasók közül pl. sokan nem 
fogták fel helyesen a regény alapvető mondanivalóját, mert nem értették meg 
főhősének, Gyuricza órásnak a jellemét. Az író eszmei mondanivalójának az 
elfogadása szempontjából ui. alapvető jelentőségű annak felismerése, Gyuricza 
miért „kényszerül” egyedül megütni a börtönben az eszméletlenségig agyon
gyötört kommunistát. Ö gyakorlati tevékenységével képviseli azt az etikai maga
tartást, amiről vitatkoztak, és az elrejtett 9 zsidó gyermek életének megmenté
séért kellett neki szabadulnia a börtönből. Az adatok szigorúan bizonyítják 
a jellem-megértő, ezúttal alapvető mondanivalót felfogó képességnek az iskolai 
végzettséggel való igen szoros összefüggését.

íme, a problémát helyesen felfogó olvasók százalékos megoszlása iskolai vég
zettség szerint:
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Az iskolai végzettség recepciót befolyásoló szerepét igen szembetűnően mutatja 
az önálló értékelőképesség szintje. Volt a Szilvási-regényre vonatkozó kérdőívnek 
három olyan kérdése, ahol a kérdés első fele lényegileg csak a történés leíró szintű 
megismerését, emlékezetbe vésését, legfeljebb tömör összefoglalását kívánta. 
A kérdés második fele viszont ugyanezeknek a jelenségeknek az értékelését, 
minősítését követelte vagy a társadalmi élet egésze szempontjából, vagy a regé
nyen belül, esztétikai szempontból. Ezeknél a két-két válasz értékének össze
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hasonlítása érdekesen mutatja a kétféle képesség nagyságrendi különbségét, 
az iskolai végzettség szerinti csoportosítása viszont mindkettő összefüggését 
az iskolai képzés fokával. (L. III. táblázat)

III. táblázat

Л leíró és értékelő recepciós képesség aránya felnőtteknél

Iskolai végzettség
A

kérdés A kérdés ta rta lm a összes 4 — 6 6—8 felső- férfi nőszáma elemi ált. fok fok

a) Miről szól a regény? 1,13 0,89 1,07 1,26 1,43 1,10 1,15
8/2 b) Lényeges vagy lényegtelen, 

jogos V. jogtalan probléma
ez a társadalmunkban? 0,51 0,20 0,26 0,89 0,33 0,49 0,53

a) Mi a regény legfőbb tanulsága, 
alapvető mondanivalója? 0,97 0,57 0,84 1,23 1,29 1,15 0,85

8/3 b) Igaznak érzi-e ezt? Egyetért-e 
ezzel? Miért, v. miért nem? 0,52 0,23 0,33 0,85 0,43 0,53 0,50

a) A döntés idején, a három nap 
alatt, mi történik Móra 
Sándorral? 0,91 0,47 0,94 0,78 1,20 1,00 0,84

8/7 b) Indokolják-e ezek Sándor 
végső döntését, és mennyiben? 0,67 0,27 0,51 0,90 1,00 0,69 0,65

a) A három feladat más-más szintű, más-más pszichikus képességeket kíván. 
A 8/2 leíró kérdése megválaszolható az egyszerű cselekmény-megértés alapján. 
Értékelő kérdése viszont magas szintű társadalomszemléletet, szocialista világ
nézetet, önálló értékelő képességet, a köznapi szemlélettől való elszakadást, 
annak kritikai értékelését követelte. Nem véletlen, hogy a két kérdésre adott 
válaszok egymás közti különbsége itt a legnagyobb (az állagnál is 0,62). A leíró 
kérdések között ezt a kérdést tudták az alanyok a legmagasabb szinten meg
válaszolni (átlagban a jó recepciós szint felső határán), az értékelő kérdések közül 
viszont ezt a legalacsonyabb szinten (átlagban gyenge recepciós szinten).

A 8/3 kérdés leíró feladata a közvetlen megfigyelőképességen és emlékezeten 
kívül tömörítő gondolkodási és stiláris kifejező képességet is kíván. Ez meg
magyarázza, hogy ennek átlageredménye az előzőhöz képest jelentősen gyen
gébb. Értékelő feladatrésze a 8/2 b) kérdéshez szükséges belső pszichikus felté
telek meglétét igényelte, de a válasz közelebb esett a presztízs szemlélet alapján 
kialakult értékeléshez.

A 8/7 kérdés a) feladata a 8/2 azonos részéhez hasonló, de nem volt elég egy 
globális visszaemlékezés az átfogó történetre, hanem a részletek pontos meg
figyelése és ezek emlékezetbe rögzítése kellett hozzá. Ez viszont már nem „ke
nyere” több rétegnek, így az átlageredmény itt a legalacsonyabb, de még mindig 
eléri a közepes recepciós értékek szintjét. Az értékelő b) feladathoz elég a követ
kezetes ok-okozati gondolkodás, s a következtetés és indoklás képessége. A recep
ciós érték — a minősítő jellegű feladatok között — itt a legnagyobb.

3* 431



A feleletek globális elemzése azt bizonyítja, bogy míg a z  a la n y o k  tö r té n é s t m e g 
f i g y e lő  és  v is s z a id é z ő  k é p e s s é g e  á tla g o sa n  a  k ö z e p e s  s z in t  fe lső  h a tá r á n  v a n , a d d ig  
a z  é r té k e lő  k é p e ssé g e , a  m ü v e k r ő l  v a ló  ö n á lló  í té le ta lk o tá s a  á tla g b a n  a  g y e n g e  re c e p c ió  
s z in t j é n  — csupán egyetlen eset van, az érettségizettek 8/7 kérdésre adott fele
leteinek második fele, ahol abszolút számban is jobb az értékelő feleletek átlaga, 
mint a leíró feladat megoldásának az eredménye. A szépirodalmi művek önálló 
értékelő megítélése a gondolkodás erősebb „iskolázását” kívánja általában, és 
a szépirodalmi alkotások önálló megítélésének a gyakorlását különösen. E h h ez  
k i  k e l l  l é p n i  a  k la s s z ik u s o k  k ö ré b ő l n a g yo b b  m é r té k b e n  a  m a i  ir o d a lo m  a lk o tá s a i  k ö zé ,  
m á s r é s z t  a  k iv á ló  é r té k e t k é p v is e lő  m ü v e k  k ö z ü l a  k ö z e p e s  s z in tű ,  több  fo g y a té k o s s á g o t ,  
m e g f o r m á lá s i  és ta r ta lm i  h iá n y o s s á g o t is  m u ta tó  m ü v e k  k ö zé . A helyes eszmei és 
esztétikai elemző és értékelő képesség kialakítása szempontjából alapvető jelen
tőségű az igazi irodalmi értékek megismerése. Megerősítése, jártassággá és kész
séggé fejlesztése érdekében azonban s o k k a l tö b b  leh e tő ség e t k e ll  a d n u n k  a z  ö n á lló ,  
k r i t i k a i  á l lá s fo g la lá s r a ,  p r o b lé m á s , k evésb é  s i k e r ü l t  m e g o ld á sm ó d o k  é r té k e lé sé re  is. 
Nem mondjuk, hogy ilyen irányú tevékenység nem oldható meg a jelenleginél 
sokkal nagyobb arányban az iskolában is (a reform-munkálatoknak feltétlenül 
ebbe az irányba is kell hatniuk), de mégis sokkal inkább megvalósíthatja ezt az 
iskola mellett a fiatalok között folyó, annak munkájához kapcsolódó közművelő
dési tevékenység. így lehet a népművelés sajátos recepciós és műkedvelő for
máinak az iskola melletti speciális képző és nevelő funkcióját megtalálni.

A művek fogyatékosságának felismerése, önálló, adekvát értékelése érdekében 
különösen nagy gonddal, a jelenleginél sokkal nagyobb arányban kell foglalkozni 
a szépirodalmi művek mondanivalóinak, eszmeiségének, a társadalom össz- 
érdeke, a nembeli fejlődés érdekében történő önálló értékelésével, a partikuláris 
érdekek, szemléletmód bírálatával, mert ez a képesség különösen nagy hiányos
ságokat mutat, másrészt az ilyen jellegű foglalkozás a fiatalok és felnőttek világ
nézeti, társadalomszemléleti fejlődése szempontjából kiemelkedően fontos. 
Éppen az ilyen jellegű feladatok megoldása szempontjából kapnak ismételten 
alátámasztást a  k ö z m ű v e lő d é s  k is c so p o r to s  f o g la lk o z á s i  f o r m á i ,  a feladatok közölt 
pedig a  k é p z ő - fe la d a to k  (olyan jellegű részképességek gyakorlását céltudatosan 
megtervezve, mint amilyen a mondanivaló és eszmeiség-elemzés, a szerkezet, 
konfliktusok kifejező funkciójának megértetése, a jellemzés, stiláris megfogal
mazás ábrázoló szerepének felismertetése stb.). Ennek szisztematikussága azon
ban egyszerre kell, hogy a  g o n d o lk o d á s  á l ta lá n o s  k é p z é s é r e  és a  m ű e le m z ő , s z e m lé le t i  
ré s z k é p e s s é g e k  b e g y a k o r lá s á r a  — a franciák intellektuális képzési tevékenysége 
(Г entrainement mental) pozitív tapasztalatait felhasználva — kiterjedjék.

Azt, hogy ennek a képzésnek lehet létjogosultsága, éppen az mutatja, h o g y  
m i n d  a  le író , m in d  a z  é r té k e lő ,  d e  k ü lö n ö se n  a z  ö n á lló  m in ő s í tő  k é p e s s é g  s z in t j e  szo ro s  
k o r r e lá c ió t  m u ta t a z  i s k o la i  k é p ze ttsé g g e l. A nyert adatok minden kategóriánál 
ezt bizonyítják — kivéve a felső szintű szakképzettek értékelési, önálló minősítő 
tevékenységét bizonyító adatokat. A feladat igazi nagyságára akkor döbbenünk 
rá, ha felfigyelünk arra, hogy vizsgálatunk bizonysága szerint ez az önálló érté
kelő képesség átlagban a 4—6 osztályt végzetteknél, de még a 6—8 általános 
iskolát végzetteknél is „elégtelen” szintet mutat! Első percre szinte megmagya
rázhatatlan viszont, hogy a 8/2 kérdés lcgdifferenciáltabb értékelő feladatánál 
a felső szintű szakképzettséggel rendelkezők is „elégtelen” eredményt, a második
nál „gyenge”, a harmadiknál (8/7) „közepes” eredményt értek el.

A választ ez utóbbi problémára — mint ahogy az előzőekben ezzel a réteggel 
kapcsolatosan felvetődött, de még meg nem válaszolt más problémákra is —
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az adta meg, amikor felfigyeltünk arra, hogy az értelmiségi réteghez tartozó vizs
gálati alanyainknál magas fokú (70°/0) az elsősorban szórakozásból olvasók típusa, 
s az ilyen jellegű elvárás az olvasással szemben. Az ilyen magatartás pedig nem 
alkalmas talaj az irodalmi alkotások értékelő befogadására. Még viszonylag alkalmas 
a történés, a cselekmény megítélésére, hiszen a kérdések első, leíró részére adott 
feleleteik mindenütt a legmagasabb szintűek, bizonyítván az iskolai képzés fej
lesztő szerepét. Teljesen elégtelenek azonban egy olyan jellegű összehasonlító, 
következtető, értékelő műveletnek az elvégzéséhez, amilyent a b) kérdésekben 
foglalt feladatok igényeltek.

Ebben a tekintetben ismét nem menthető fel az iskola, s vizsgálati adataink 
az elmúlt évek vitáiban azok véleményét húzzák alá, akik azt bizonyították, 
hogy irodalmi oktatásunk nevelői hatékonysága nem megfelelő szintű, nem alakít ki 
megfelelő elvárásokat, szokásokat az élő irodalommal szemben, hogy meggyőző 
ereje erősen kétséges, hiszen helyesen kialakult irodalomelemző, irodalom
értékelő nézőpontjai csak kis százalékban válnak a tanidt személyiségek saját
jává, önálló irodalomszemléletük meghatározó elvévé. Ez ismételten megerősíti 
azt, amit fentebb az iskolai és iskolánkívüli irodalmi nevelés szükséges módosu- 
lási tendenciájáról mondottunk.

Van még egy adatunk, ami ugyanerre a problémára utal. Az egyetemi hallgatóknál módunk 
volt egy olyan korreláció-számítás elvégzésére, hogy milyen az összefüggés az alanyok közép
iskolai irodalmi érdemjegye és vizsgálatunkban elért recepciós eredménye között. Amennyi
ben az iskolai munkánk valóban nemcsak az irodalmi ismeretek, adatok, összefüggések nagyság
rendjét értékeli, hanem legalább ilyen szinten pl. az egyének irodalommal kapcsolatos magatar
tását, az önálló műelemző és értékelő képességét is, a két érték közötti korrelációnak feltétlenül 
erősnek kellett volna lennie. Ehelyett, a korrelációs együttható mindössze 0,21, ami nagyon 
gyenge összefüggést mutat.

A szakképzett értelmiségi dolgozók irodalmi magatartásáról fentebb mondot
tak arra is figyelmeztetnek, hogy a szabadidő helyes felhasználása elveinek nép
szerűsítése, mindennapi életünk szokásává mélyítése még előttünk álló feladat: 
ismét iskolai és iskolánkívüli nevelés együttes funkciója. Lehet, hogy szociológiai 
szemszögből elégséges csak azt meglátni, hogy a fáradtságtól feloldó, kikapcsoló 
igény reális, sőt milyen erős rétegenként, művelődéselméleti vonatkozásban azt 
is látni kell, hogy ez — igényes belső életet élő embernél — dialektikus össze
fonódásban jelentkezik az értékproblémákkal, és a személyiségfejlesztő belső törekvések
kel, és nem kapcsolhatja ki ezeket (valóban kivételes, rendkívüli, szubjektív 
állapotoktól eltekintve). Ez ennek a rétegnek az esetében azért is jelentős, mert 
közvéleményt formálókról van szó, és félő, hogy a presztizs-szempontokból adódó 
követés ezen a szinten is éreztetni fogja a hatását.

★
A recepció jelenlegi szintjére vonatkozó, felnőttek között nyert eredmények 

az iskolai nevelés tényleges képzési és nevelési hatékonyságáról erősen meg- 
gondolkoztatók. A recepció globális szintjéről kapott 40— 45°/q-os értékadat arra 
figyelmeztet, hogy —  nagy általánosságban —  olvasóközönségünk szépirodalmi 
müveket elemző és értékelő képessége ma még csak ilyen szintű működésre képes. 
Tegyük hozzá: egy 10%-os 4—6 elemi iskolai, 49°/0-os 8 általános (vagy ennek 
megfelelő) iskolai, 35°/0-os középfokú, és 5°/0-os felső fokú iskolai végzettségű 
alanyokkal, — olvasás szempontjából — reprezentatív mintával végzett vizsgálat 
tanulsága szerint.

433



Még mindig globálisan gondolkodva, s a minta életkor-eloszlásából következ
tetve, ez a helyzet kb. 40%-ban a felszabadulás előtti iskolai oktatás, 60%-ban 
már új, többszörösen reformált iskolarendszerünk, illetve az azok elvégzése után 
következő munkában és szabad művelődésben töltött időszakok együttes ered
ményeként alakult ki.

A kapitalista társadalomtól örökölt művelődési monopólium felszámolásának 
a folyamatában élünk ma. Államunk ennek első, mennyiségi feltételei meg
teremtéséért, a kultúrához való hozzájutás iskolai és iskolánkívüli közműve
lési intézményi feltételeinek a megvalósításáért sokat tett. Az ennek reakciója
ként kiváltódó eredmények viszonylag gyorsan jelentkeztek is. Az élet azonban 
hamar figyelmeztetett bennünket, hogy ez a kultúra demokratizálásának fontos, 
de nem elégséges feltétele.

Ehhez alapvető jelentőségű, művelődéspolitikai jelentőségű az iskolában és 
a közművelődési intézményekben folyó oktató, képző, nevelő munka minősége, 
ehhez viszont annak hogyanja. E bonyolult összefüggéssornak most csak a képző
vonatkozását emeljük ki. Eszerint alapvető fontosságú, hogy a művelődési intéz
ményekben folyó munka döntően arra irányuljon, hogy a tanulót ne csak új 
ismeretekre, hanem elsősorban az új ismeretek megszerzésének hogyanjára, 
kódjára, a különböző közlésformákon sugárzott kultúra elsajátítási, recepciós 
képességére (sőt azt viszonylag könnyűvé tevő jártasságok és képzések kialakí
tására) tanítsa.

Enélkül ugyanis a családi-környezeti (pozitív vagy negatív) hatás alapján 
az iskola is csak erősíti a művelődési monopoláris maradványokat. Azok lesznek 
továbbra is képesek a nyújtott lehetőségekkel való élésre, akiknek a családi- 
kultúrális környezet révén eddig is kedvezményes, előnyös helyzetük volt. 
A hátrányos helyzet ugyanis  (nem a személyes képességek, hanem az erre irányuló, 
ezt kifejező képző-nevelő munka, illetve az ezt gyakorló egyéni tevékenység 
hiányában) a képzettségi területen is legalább olyan méretűén mutatkozik, mint az 
ismeretek szintjén, de az előbbi — a személyiség további útja szempontjából — 
súlyosabb konzekvenciájú. Az általános iskolát végzetteknél elért 37%-os, az 
érettségizetteknél mutatkozó 57,5%-os szépirodalmi recepciós képesség mutatja, 
hogy itt az elmaradás igen nagyfokú. Jogosak tehát az ebből levonható konzek
venciák:

— Döntő fordulatot kell az iskolában a képző-nevelő tevékenység arányának és 
hatékonyságának az erősítése felé elérni. Az MSZMP oktatáspolitikai határoza
tának ez irányú követelését kutatási eredményeink is alátámasztják és a követ
kezetes végrehajtását a művelődési monopoláris maradványok végleges felszá
molása követeli.

—  A közművelődés népművelés ágának (amely a közvetlen interperszonális 
kultúraközvetítés és elsajátítás segítésének iskolánkívüli lehetőségét biztosítja) 
pótlólagos (elmaradt iskolai eredményeket pólló) funkciója a kultúra-elsajátítás, 
adekvát recepció képessége kialakításának a területén, tehát a képző területeken 
tovább is evidens és sürgős feladat marad. Ennek a konzekvenciáit nagyon fontos 
mihamarabb végiggondolni a közművelődési munka terén.

— Recepciós vizsgálatunk, de különösen a felnőttek műelemző képessége 
fejlesztésének lehetőségére vonatkozó kísérletünk nyomatékosan aláhúzta, hogy 
a recepciós képesség fejlesztése, s a korszerű ízlés kialakítása nem egyszerűen és 
nem is elsősorban csak értelmi nevelő, és recepciós eljárásokat gyakorló, képző 
munka, hanem döntően a személyiség lényegét (életlátását, beállítódásait, meg
győződését, érdeklődését) érintő nevelő munka. Erre építve, másodrenden, álta
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lános intellektuális fejlesztő, majd a speciális irodalmi recepciós szemlélet kiala
kítására törő oktató-nevelő, és eljárásai gyakorlati elsajátítását megvalósító 
képző munka.

Mindez az iskolai és iskolánkívüli (közművelődési) keretek között folyó iro
dalmi-esztétikai nevelő munkára egyaránt érvényes, és további fontos következ
tetési lehetőségeket rejt magában a szakemberek számára a nevelés szempontjá
ból hangsúlyozandó rétegekről, a személyiségformáló munka folyamatáról, az 
intellektuális és recepciós képesség- 4s készségfejlesztő, képző tevékenység,prog
ramjáról és módjáról is.
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KOZÉKI BÉLA

DIFFERENCIÁLT OKTATÁS 
ÉS TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ

A pedagógiai tevékenységnek tulajdonképpen már a szervezett oktatás be
vezetése óta problémája, hogy hogyan lehet a tulajdonságaikban mindenképpen 
különböző gyerekeket együtt eredményesen nevelni. Minél inkább általánossá 
vált az intézményes oktatás, annál fontosabbá vált ez a kérdés, napjainkban 
pedig különösen égető, hiszen a mi pedagógiai tevékenységünk alapja csak az 
lehet, hogy minden tanulót a tőle elvárható maximális aktivitásra késztetve, 
biztosítsuk tehetségük minél hatékonyabb kifejlesztését. A megoldás csak a 
modern, tudományosan megalapozott, differenciált oktatás lehet, fontos azonban 
tisztáznunk azt, hogy a differenciált foglalkozást milyen formában tartjuk 
helyesnek, s hogy elsősorban szervezeti, tartalmi, módszertani kérdésnek tekint
jük, vagy egyszerűen azt várjuk a pedagógustól, hogy az oktatás-nevelés folya
matában találja meg leleményesen a spontán „individualizálás” lehetőségét.

Minthogy a társadalom az egyéniség szabad kibontakoztatásáról nem mondhat 
le, meg kell tehát oldani mind az egész iskolarendszer szintjén, mind az egyes 
iskolai osztályokban, hogy mindenki megszerezhesse az egységes alapműveltséget 
is, s ugyanakkor ki-ki hajlamainak megfelelő irányban bontakoztathassa ki 
tehetségét. Az alapvető dilemma, amit a pedagógiai pszichológia szemszögéből 
vizsgálnunk kell az, hogy arra törekedjünk-e inkább, hogy a pszichés tulajdonságok 
szempontjából minél inkább homogén osztályok, tanulócsoportok jöjjenek létre, vagy 
elsősorban az osztályok heterogén voltához igyekezzünk alkalmazkodni? A gyakorlat
ban az utóbbi években leginkább a szakosított tantervű osztályokkal kapcsolat
ban merültek fel ilyen kérdések: például, hogy a tagozatos osztályok elszaporo
dása nem megy-e az általános műveltséget biztosító iskolatípus kárára, vagy, 
hogy helyes-e a jó képességű tanulókat tagozatos osztályokba gyűjteni, míg 
a gyengék magukra maradva még nehezebben mozgósíthatók, és még folytathat
nánk a különbözőképpen megfogalmazott problémákat, melyek forrása közös: 
a differenciált oktatás gyakorlatban felmerült szükséglete, s a pedagógiai tevé
kenység gyakorlatában való optimális megvalósulása között el kell végezni az 
alapos elméleti, elsősorban pedagógiai pszichológiai elméleti elemzést.

A pszichológiai szemlélet, mint láttuk, már az ilyen kérdések felvetésénél hiányzik. Egyrészt 
az idealista képességelméletek húzódnak meg az olyan elképzelések mögött, hogy a gyerekek 
általában jók vagy gyengék, holott itt nem a különböző értékű emberekről, hanem a más-más 
területen jókról, illetve gyengékről, és a más-más körülmények között jól vagy gyengén fejlődő 
személyiségekről van szó. Ebből ered aztán az a hiba is (amivel— tévesen— épp a pszichológiát 
szokták vádolni), hogy egyetlen mérési adatot abszolutizálnak. Mert ahogy — a maga helyén jól 
használható — intelligencia quocienst nagyon helytelen lenne az ember értékmérőjéül megadni, 
ugyanilyen képtelenség volna— a szintén fontos, és az egyénről sokat eláruló —, pedagógiai méré
sek eredményét, az általános tanulmányi eredményt a személyiség általános mércéjének tekinteni.
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Tehát már eleve hibás célkitűzés lenne „jók” számára tervezni emelt szintű 
oktatást, hisz ez épp úgy a kitűnőek iskolájának felelevenítése lenne, mint ahogy 
a „gyengék” számára tervezett korrepetálások, a hátrányos helyzetből jöttek 
számára alacsonyabb szintű tanulócsoportok szervezése is lényegében a múlt 
káros öröksége lenne. Л problémát is és a megoldást is abban kell keresnünk, 
hogy a gyerekek különböző pszichés tulajdonságokkal lépnek be az egyes okta
tási formákba, differenciáltan kell hál foglalkoznunk velük, nem is egyformán, 
de a társadalom és a harmonikus személyiségfejlődés szempontjából egyenértékűen 
kell, hogy elhagyják az egyes oktatási formákat. Ehhez a tanulók testi, környezeti 
és pszichés tényezőit, azon belül is elsősorban képesség- és motívumrendszerét 
kell megismerni. Ha megfelelő mérőeszközöket alkalmazunk, akkor nem olyan 
misztifikált meghatározásokhoz jutunk, hogy „kiváló”, hanem pontosan, a saját 
és a társai egyéb tulajdonságaival összevethető formában fejezhetjük ki az egyes 
tulajdonságokat (például: „átlagon felüli a számemlékezete”).

Mi az egész problémát a nevelés, a külső motiváló tényezők belsővé válása, tehát 
a motiváció problémájának tekintjük. A képességek, s az ezeken alapuló készségek 
és a tudás mértéke fontos, de (hacsak nem az adottságok teljesen figyelmen kívül 
hagyásával választottuk ki a növendékeket az egyes oktatási formákba), a 
tudás- és képességszint kiegyenlítése oldható meg a legkönnyebben: minthogy 
a képességek a tevékenységben alakulnak, fokozott aktivitásra késztetve a tanuló
kat, biztosíthatjuk a megfelelő képességek kifejlődését. Az optimális tevékeny- 
kedtetésre, az állandó, folyamatos erőfeszítésre viszont csak a motivációs rend
szer alapos ismeretében késztethetjük a tanulókat.

Tulajdonképpen R u b i n s t e i n  is ezt tekinti a nevelés lényegének: „A legfőbb kérdés az, hogy 
miként alakulnak át az adott személyiséget jellemző szilárd motívumokká azok a motívumok (ősz - 
tönzők), amelyek nem annyira a személyiséget, mint inkább a személyiség élete folyamán előfor
duló körülményeket jellemzik. . . .  Ez pedagógiai síkon meghatározza a jellemformálás terén 
végzendő nevelőmunka fő vonalát is. Ebben a kiindulópont a megfelelő motívumoknak genera
lizálásuk és ’sztereotirvzáMsuk’ rív ín  történő kiválasztása és szokássá alakítása”1

A továbbiakban tehát a nevelést mint motivációs, motívumalakítási problémát 
vizsgáljuk.

A modern pszichológia az emberi motiváció kutatásában talán három olyan 
területen ért el jelentős eredményeket, amelyeket a pedagógia | megfelelően 
feldolgozva mielőbb át kell, hogy vigyen a pedagógiai tevékenység gyakorlatába. 
Bár önmagukban e kutatások még nem jutottak egyértelmű eredményre, s több
nyire vagy a szűk praktikum, vagy éppen az absztrakció területén vannak még, 
de mivel a motiváció egyéni különbségeinek mérésére irányulnak, a modern 
differenciált oktató-nevelő munka sokat várhat e kutatások megfelelő integráció
jától.

Az első csoportba sorolhatjuk azokat a vizsgálatokat, amelyek elsősorban 
az érdeklődési irányok, s a tanuláshoz, munkához, illetve közelebbről az egyes tan
tárgyukhoz, az egyes hivatások gyakorlásához való érzelmi viszony feltárásával igye
keznek megközelíteni az egyéni motivációs jellemzőket. A munkapszichológia, 
elsősorban a pályaalkalmasság megállapításában, már régen nem nélkülözheti

1 Sz. L. Rubinstein: Lét és tudat. Bp. 1907. 286.

ó37



az ilyen méréseket, de a pedagógiai pszichológiában is egyre több hasonló kísér
lettel találkozunk, egyelőre azonban ezek még világszerte, így hazánkban is izo
lált kutatások maradtak.2

A másik fontos kutatási terület a szorongással kapcsolatos méréseké. A sokféle 
vizsgálatból kiderült, hogy egyrészt mindenkinek van egy többé-kevésbé állandó, 
rá jellemző pszichikus tenzió-szintje, másrészt az egyes feladatoknak is, a körül
ményekből fakadóan, különböző mértékben van szorongást keltő hatása. A szo
rongásszint pedig szorosan összefügg a teljesítménnyel, így az iskolai teljesít
ményt is adott esetben emelheti, máskor csökkentheti, tehát a pedagógusnak 
ismernie kell az egyes tanulók általános és konkrét tenzió-szintjét, s bánni is kell 
tudnia azzal. Ezen a téren is vannak hazánkban biztató kísérletek.3

Harmadikként a teljesítményszükséglettel kapcsolatos vizsgálatokat említhetjük. 
Ez talán a legtöbbet ígérő, s egyben a legkidolgozatlanabb terület, aminek oka 
egyrészt az lehet, hogy míg az előzőket aránylag könnyebben, kérdőívek segítségé
vel lehet vizsgálni (Ta y l o r : Manifest Anxiety Scale, Alb er t—H a b e r : Achieve
ment Anxiety Scale, Sa rason  szorongás-kérdőívei stb.), addig a teljesítmény
motívumot csak bonyolultabb tesztvizsgálatokkal ismerhetjük meg; másrészt, 
éppen ebből következően, míg az előző kutatási területeken akár a pedagógusok, 
akár a pszichológusok érhettek el a „másik fél” számára hasznos eredményeket, 
ezen a téren elsősorban a pedagógiai pszichológiától, a pedagógiai tevékenység
ben benne élő, de egzakt laboratóriumi szinten kutató pszichológusoktól várha
tunk a nevelésben hasznosítható konkrét eredményeket. (A legfontosabb vizs
gálatokat ezen a téren M cClelland  és munkatársai végezték, T.A.T.-vel, illetve 
az ahhoz hasonló tematikus képekből álló speciális teszttel.)

A teljesítménymotiváció elméletének4 alapvető hipotézise szerint azt, hogy 
valaki vállal egy feladathelyzetet, vagy kilép belőle (például nem figyel az órán, 
nem végzi el az otthoni feladatát, nem fejezi be a tanfolyamot a tanuló), a követ
kező tényezők döntik el: a személyiségnek van egy állandó, rá jellemző siker- 
orientáció-adata (Ms); az adott feladatban a siker elérésének valószínűsége (Ps), 
az elérhető siker értéke (Is) ; ezek szorzata adja a telj esítménymo ti váció értékét, 
amit azonban módosít még egy másik adat-hármas: az egyén állandó kudarc- 
kerülési, kudarctól való félelmét jelző értéke (Мдр), a kudarc valószínűsége (Pyj, 
és a kudarc negatív értéke, kínos, megszégyenítő volta (Iy). Az Ms és az MAF így 
voltaképpen az emberben mindig jelen levő megközelítési-elkerülési, izgalmi- 
gátlási konfliktus két tényezője. A konfliktushelyzet, a döntési folyamat eredője, 
a sikerorientáció és a kudarckerülés algebrai összege a tulajdonképpeni teljesít
ménymotiváció, az egyén igénye szerinti választása, ilyen döntés például az 
iskolaválasztás, a szakosított tantervű osztály választása is.

A kísérletek megállapították, hogy akik sikerorientáltak (az Ms tényező nagyobb, mint az 
M д/т). azok inkább adekvát, erejükhöz mért feladatokat választanak, s így több esélyük van a 
sikerélményre, mint azoknak, akiknél az Мдр nagyobb, akik csak a kudarc elkerülésével törődnek,

2 urányi Gábor: A tanulás indítékai az általános iskola 3—8. osztályaiban. Pszichológiai 
Tanulmányok. II. 1959. 267—277.; uő: Az érdeklődés vizsgálatának módszertani problémái. 
Acta Universitatis Debrecinensis. 1963. 69—92.; Veczkó József: Adatok a tanulók iskolához 
való viszonyának pszichológiai vizsgálatához. Acta Universitatis Szegedinensis. 1967. 17—33. 
Kozéki Béla: A motiváció szerepe nyelvoktatásunkban. Folia Practico-Linguistica. 1 .1971. 21—37.

3 Forral Tiborné : Iskolai teljesítmény és szorongás. Bp. 1968.
4 A teljesítménymotiváció elméletét a következő mű alapján foglaltuk össze: J. W. Atkinson, 

D. van Nostrand, N. J. Princeton: An Introduction to Motivation. 1964.
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s így vagy túlkönnyű feladatot vállalnak, amelyben ugyan elkerülik a kudarcot, de ezt maguk 
sem érezhetik sikernek, vagy pedig szinte teljesíthetetlenül nehezet választanak, ahol nem szé
gyen a kudarc, ám ott természetesen ismét nem lehet sikerélményük. Az M. — viszonya
ugyan elsősorban a szülők nevelési szokásaitól függ, attól, bogy mennyire szoktatják a gyermeket 
önállóságra, mennyire buzdítják a versenyhelyzetek vállalására, s hogy ők maguk milyen típusba 
tartoznak. A teljesítménymotiváció további alakulásában azonban nagyon komoly szerepe van 
az iskolának.

Az iskolai motiváció szempontjából nagy jelentó'sége van annak, hogy az egyén 
sikerelvárását, a P5-t befolyásolják a képességeiről nyeri információk, visszajelen
tések az elért eredményekről. Ha az osztályban nagyon eltérő képességű gyerekek 
vannak együtt, akkor csak a közepes, az átlagos képességűek motiváltak nagyobb 
erőfeszítésre. A jó és a gyenge képességűeket a teljesítménymoliváció nem sar
kallja, mert számukra a versenyhelyzet túl könnyűnek, vagy túl nehéznek tű
nik. (Hányszor látjuk például a nyelvtanulásban, hogy azok, akik már jelentős 
tudással jöttek, elhanyagolják munkájukat, mindenről azt gondolják, ezt már 
tudják, legalábbis a többiekkel szemben úgyis előnyben vannak. Azok viszont, 
akik egyáltalán nem tanulták a nyelvet, s ráadásul gyenge nyelvtanulási képes
ségekkel kerültek egy elég jól haladó — különösen, ha szakosított tantervű — 
osztályba, hamar kedvüket vesztik, s erőfeszítéseket se tesznek, azt hangoztatva, 
hogy úgyse tudnak a jobbakhoz hasonló eredményt se produkálni.) Ha viszont 
az osztályokat képességszint szerint szervezik (s itt természetesen nem az álta
lános intelligenciaszint, hanem a speciális tehetségek szerinti homogenizálásra 
gondolunk), akkor a jó képességű a többi jó tanuló között, a gyenge a hasonló 
gyengék között már sikerorientált szituációban találja magát. Tehát például a jó 
nyelvi képességű gyerek hasonló jó képességűek közt a nyelvi tagozatos osztály
ban meg kell, hogy küzdjön a sikerekért, viszont a többi gyerek az általános tan
tervű, vagy egy más irányban szakosított osztályban, ahol hozzá hasonló nyelvi 
képességei vannak a többieknek is, megküzdhet a sikerért, mert fennáll annak 
reális lehetősége. A sikert az iskolai oktatásban az adja, hogy az egyes tanuló 
teljesítményét naponta összehasonlítják társai eredményeivel.

Ebből további fontos következmények is fakadnak. Közismert, hogy a siker 
és az önértékelés (a sikeres én képe) szorosan összefügg,5 * * ez ismét arra figyelmeztet, 
hogy ha az osztályban egymástól nagyon eltérő tehetségű gyermekek tanulnak 
együtt — ami a valóságban csak a tehetség irányában való eltérés legtöbbször, 
a tanuló azonban az osztályzat, a mindennapi szereplésnek az osztálytársai meg
nyilvánulásaihoz való mérése alapján ítéli meg saját értékét — akkor irreálisan 
magasra vagy alacsonyra értékelheli magát, ami közvetve, vagy közvetlenül 
kudarcélményekhez, gátlásossághoz, vagy egyéb személyiségtorzuláshoz vezet.

Természetesen a pedagógus nem tétlenül szemléli az egyes osztályokban a 
tanulók motívumainak alakulását. Egyrészt magát az eddig tárgyalt pszichikus 
feszültséget is tudja nevelési eljárásaival az aktuális helyzetben is, tartósan is 
irányítani, másrészt a motiváció nem merül ki az aktivációs szintben, hanem 
legalább annyira jelentős az, hogy milyen motívum, miért, hogyan ösztönöz, 
miből fakad stb.

Ehhez csak annyit szeretnénk még megjegyezni, hogy a szorongás nem mindig 
rontja a teljesítményi, hanem annak szükséges összetevője is lehet. Közismert,

5 Veczkó József: A tamilok iskolához való viszonyát alakító hatások vizsgálata. Acta Univer-
sitatis Szegedinensis. 1968. 33—51.; HókusfaUy Pál: Igényszint és affektivitás. Magyar
Pszichológiai Szemle, 1968. 516—527.
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hogy minden feladatot csak a neki megfelelő aktivációs szinten lehet eredménye
sen végezni. Ha valaki a kelleténél kisebb pszichikus feszültséggel, alulmotivált an 
fog a feladat teljesítésébe, annak szüksége van a szorongás drive-ra, ami minden 
egészséges emberben meg kell, hogy legyen: nem közömbös számomra, hogy 
megállom-e a helyem, azoknak a normáknak, értékeknek megfelelően viselke
dem-e, amelyeket magamévá tettem, komolyan, erőfeszítést nem sajnálva vég
zem tehát feladataimat. Meg szokták tehát különböztetni a gátló, teljesítményt 
rontó úgynevezett debilizáló szorongást, mely elvonja a figyelmet a feladatról, s az 
egyénre, az egyént fenyegető veszélyre tereli csupán, a tanácstalanság, az inadek- 
váció, az alkalmatlanság érzését kelti; és az ezzel ellentétes hatású facilitáló 
szorongást, ami elősegíti a feladatra való koncentrálást, s míg az előző a feladat 
elhagyására késztet, ez éppen a feladat vállalására, hiszen a megoldás felé hala
dás csökkenti a tenziót, s így a pszichológiai értelemben vett megerősítés, jutalom 
szerepét tölti be.

Ez tehát a másik oldalról, az Мл/- tényező felől igazolja a homogén tanuló- 
csoportok jobb motivációs viszonyait: ha ugyanis valakinek nála sokkal jobbak
kal kell versenyeznie, a debilizáló szorongás gátolja, de ugyanakkor a jó is lehe
tőségei alatt teljesít, mert a facilitáló szorongás nem hat (a sikerorientáció pedig 
az első esetben a rendkívül alacsony Ps, a másodikban az értéktelen Is miatt nem 
serkent). Homogén osztályban viszont inadekvátságot senki sem érezhet, vi
szont mind a sikerorientáció, mind a kudarckerülés serkentő oldala, az ösztönző 
facilitáló szorongás sarkallja, jobb eredmény elérésére készteti.

★

Mindez, amit a teljesítménymotivációval kapcsolatban elmondtunk, mind az 
oktatás differenciálásának, mind a motivációs aspektusnak csak egyik — bár 
nagyon fontos — oldala. Az osztályok homogenizálásának kérdése után meg kell 
vizsgálnunk a heterogén osztályokban alkalmazott differenciált motiválás lehetőségét 
is, annál is inkább, mert, mint többen rámutattak,® ez elkerülhetetlen. Gál ezt 
így fogalmazza meg: ,,A differenciális pszichológia napról napra jobban feltárja 
azokat a különbségeket, amelyek az egyének között a testi, értelmi, érzelmi és 
társadalmi fejlődés szempontjából megvannak. Rámutat annak a módszernek 
a kétes értékére, mely azonos módon kezeli az egy osztályba járó gyermekeket, 
bár ezek életkorban, előzetes ismereteikben, képességeikben, érdeklődésükben, 
jellemükben, munkaütemükben különböznek egymástól. Az ilyen különbségek 
okozta nehézségeken bizonyos mértékig segíteni lehet homogénebb osztályok 
összeállításával. De rövid időn belül a leghomogénebb osztályban is ugyanilyen 
jellegű különbségek jelentkezhetnek majd”.7

BudaknÜJ éppen az eltérő tulajdonságú tanulókhoz a nevelés folyamatában 
való alkalmazkodást hangsúlyozza, abból kiindulva, hogy az egyenlőtlen fejlődés 
a pedagógiai tevékenység folyamatának törvényszerűségei közé tartozik.8 Ő az iskolai 
munkával kapcsolatos olyan általános jellemzőt emel ki, magával az iskolai 
munkával kapcsolatos képességek egészét, aminek szempontjából valóban káros

8 Lénúrd Ferenc: A pedagógiai tevékenység hatásfokának javítása a pszichológia segítségével. 
Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1959. Bp. 1960. 223—273.; R. Gál: Hol tart a 
pedagógia? Bp. 1967.

7 Gál i. m. 87—88.
8 A. A. Budarnüj: Egyéni bánásmód az oktatásban. Szovetszkaja Pedagogika. 1965. 7. sz. 

70—83. Magyar fordítása az Országos Pedagógiai Könyvtár dokumentációjában.
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és képtelen dolog lenne a szélválogatás külön csoportokra: „A tanulókat a tanu
lással kapcsolatos képességek fejlettségi szintje szempontjából csaknem minden 
osztályban három csoportra lehet osztani: a képességek magas, közepes és 
viszonylag alacsony fejlettségi szintjével rendelkező tanulókra”. A tanulmányi 
lehetőségeknek ezt a mutatóját elsősorban az általa „munkaképességnek” neve
zett tényező határozza meg, ami kiderül érdekes táblázataiból, melyek szemlél
tetik, hogy a két fő tulajdonságcsoport (melyeket mi általában képesség- és moti
vációrendszernek nevezünk),8 közül a munkaképesség a döntő, az alacsony 
munkaképességű, még ha a képességei nagyon jók, akkor is tanulmányaiban 
előre haladva egyre gyengébb eredményt ér el, míg jó munkaképesség esetén 
a képességproblémák jól kompenzálhatok.

A munkaképességet BtjdarnÜJ szerint a tanulni tudás pszichofizikai és er
kölcsi tényezői határozzák meg (vagyis az, hogy tud-e, akar-e kitartóan, fárad
ságot nem kímélve dolgozni, ami egyrészt maga is motivációs probléma, más
részt közvetve a siker kudarc élmények forrása, hiszen olyan kérdések tartoznak 
ide, mint az iskolaérettséggel vagy anélkül megkezdett első osztály, vagy akár 
olyan egyetemi tanulmányok, ahol azt is fel kell mérni, hogy az illető tud-e majd, 
s hajlandó lesz-e, ha kell, éjszakákat tölteni a tankönyv vagy a rajzasztal felett), 
ide tartozik a szellemi munka kultúrája (az optimális, hatékony tanulási eljárá
sok alkalmazása, ami részben szintén erkölcsi-akarati kérdés), s leginkább ide 
tartozik a tanuláshoz való helyes viszony, a magasfokú érdeklődés, a tanulás 
és az egyes tárgyak, valamint az iskola szeretete, s hasonló motivációs tényezők.

BudabnÍTJ, s nálunk is sok kutató a  k ü lö n b ö z ő  t a n u l ó k  e g y ü t te s  f e j l e s z té s é b e n  
l á t j a  a  d i f f e r e n c i á l t  o k ta tá s  l é n y e g é t , s ezt egybehangolt módszer- és tartalombeli 
változások sorával kívánja megoldani. Ennek lényege az, hogy a különböző 
képességű tanulók együtt dolgoznak, egy minimális programot mindenki elvégez, 
a gyengébbek végig maximális tanári segítséggel, a többiek azonban sorban ön
állósulnak, s egyre általánosabb jellegű tanári irányítás mellett, lehetőségeiknek 
megfelelő szintre, s a nekik legjobban megfelelő módon emelik tudásukat, fej
lesztik ki képességeiket. A pedagógus az oktatás előkészítése során a téma általá
nos tanulmányozásától halad a differenciált feldolgozás felé. Az általános kör
vonalazás után kiválaszt ja az egyes csoportok, vagy az individualizálásmagasabb 
fokán, az egyes tanulók számára kötelező anyagokat, s olyan instrukciókkal látja 
el a gyerekeket, hogy azok jó irányba haladjanak, de ugyanakkor kreatívan, 
egyéni módon foglalkozzanak feladataikkal. Így mindenki sikert érhet el, ha 
igyekezettel dolgozik. ,,Az osztály minden tanulója számára az ötös osztályzat 
elnyeréséhez csupán saját feladatváltozatának magas színvonalú megoldása 
szükséges. És ezt elérni senki számára ne legyen se túlságosan könnyű, se túlsá
gosan nehéz: csak igyekezettel, erőfeszítéssel tudják elérni. Így a tanulókat meg
tanítjuk arra, hogy állandóan erejük teljes megfeszítésével és képességeik teljes 
kibontakoztatásával dolgozzanak.”9 10

Ez természetesen megvalósíthatatlan, ha már eleve nem válogattuk külön 
a bizonyos szempontból kiemelkedő lehetőségű tanulókat, hiszen egy idegen nyel
veket már folyékonyan beszélő, s kiemelkedő nyelvi képességű gyerekekkel 
együtt tanuló, teljesen kezdő, s nem is túl jó, bár nem is rossz nyelvi képességű 
tanuló mégse kaphat úgyanúgy ötöst, bármilyen szorgalmas is. Ha viszont a ki

9 Kozéki i. m.; továbbá nő: A nyelvi szakosított tantervű osztályok választása. A „Neveléshi- 
tlomány és korszerűség” c. kötetben. Bp. 1973. 296—325.

10 Budarniij i. m.



emelkedőket a nekik megfelelő szakosított képzésbe vittük, akkor már mindenki
nek egyforma esélye van a sikerre, és senki sincs állandó kudarcnak kitéve. Ez 
pedig nagyon fontos, hiszen minden feladatban a motiváltság fokának fontos 
összetevője, hogy az ember sikerre, vagy inkább csak kudarcra számíthat-e, már
pedig a siker, illetve a kudarc relatív gyakorisága meghatározza siker, illetve 
kudarc elvárásunkat azonos tevékenységen belül. Ez a teljesítménymotiváció 
nyelvén: a

„ sikerek _ kudarcok , , . ...r ,  a ----------------------- , Pí a ----------- ----- ------- aranvanak függvényé.
próbálkozások próbálkozások

A homogén vagy heterogén osztályok problémáját nyilván csak dialektikus 
egységben oldhatja fel a differenciált oktatás, s ebben az egyéni különbségek, 
s elsősorban a személyiség motivációs rendszerének minél pontosabb ismeretére 
kell támaszkodnia. Egyrészt törekedni kell a hasonló szintű csoportok kialakítására, 
elsősorban az érdeklődés, a speciális tehetségek alapján, főleg a magasabb osztá
lyokban, ehhez megfelelő pszichológiai vizsgálatok alapján történő irányítás és 
megfelelően differenciált oktatási intézmények kellenek. Másrészt viszont bizto
sítani kell mind a különböző tanulók eredményes együttes fejlesztését, mind pedig 
a közoktatás általános műveltséget nyújtó funkciójának fenntartását. A szakosított 
tantervű osztályok rendszere jó kiindulási alapnak látszik, ha olyan átfogó, egysé
ges szisztémává alakul, mely egyrészt nem vezet „zsákutcába”, vagyis amit emelt 
szinten tanult, azt a továbbiakban nem kell alacsonyabb szinten folytatnia, más
részt pedig nemcsak a tanulók egy szerencsés töredéke, hanem mindenki meg
találhatja a számára legelőnyösebb szakosítást.

A szakosított tantervű osztályok számának bármilyen arányú növekedése sem 
jelentené az általánosan képző iskolarendszer háttérbe szorítását, csupán a diffe
renciált oktatás magas színvonalát. Az általános és speciális képzés feszültségét 
(amely a szűk órakeretek miatt mindenképpen fennáll) megszüntethetnénk, ha 
minden tárgyból megszabnánk egy olyan minimumot, amit mindenki elsajátít
hat, s ennek elsajátítását meg is követelnénk mindenkitől. így senki sem érezné 
azt, hogy őt érdektelen dolgokkal túlterhelik, viszont lenne egy olyan pontosan 
körülhatárolt tudás- és képességszint, amit mindenkitől el lehet várni, s amire 
biztosan lehet is építeni. Ami pedig még ennél is fontosabb: minden tantárgyat 
úgy tanítani, hogy szeressék, kedvvel tanulják a gyermekek. Ez már a tanári 
szabad alkotás kérdése. Már más kutatók is rámutattak arra, milyen fontos lenne 
a pedagógiai tevékenység intenzitásának emelése szempontjából a kötöttségek 
lazítása11 motivációs szempontból szinte felmérhetetlen lenne, ha a tanár szabadon 
alkalmazkodhatna az adott osztály igényeihez, érdeklődéséhez, s a tananyagot úgy 
állíthatná össze, hogy az előírt minimum mindenképpen benne legyen, de egyéb
ként ne ugyanazt a matematikát, s főleg ne ugyanúgy prezentálva adja például 
egy teljesen humán, mint egy reál vagy egyéb beállítottságú osztálynak.

A legfontosabbnak tehát azt tartjuk, hogy a motiváció, a motiválás minél na
gyobb szerepet kapjon pedagógiai tevékenységünkben. Olyan légkör alakuljon ki 
iskoláinkban, amelyben az állandó, folyamatos, értékes munka a természetes, 
ahol a nagyobb erőfeszítés sikert, jutalmat, a hanyag, rosszul végzett tanulás

11 Báthory Zoltán: Éljünk ésszerűbben a pedagógiai kísérletekkel Társadalmi Szemle, 1972. 
7 4 -7 6 .
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pedig kudarcot, büntetést jelent, ahol az, hogy az óra érdekes, és az, hogy komoly 
erőfeszítést kíván, az nem két lehetőséget, hanem ugyanannak az elválaszthatat
lan két oldalát jelenti. A tanulók pszichés tulajdonságainak pontos mérésén ala
puló irányítása és differenciált fejlesztése segítségével elérhetnénk azt, hogy min
denki lehetőségeit maximálisan kihasználva, erejét meghaladó elvárásokból 
fakadó félelem nélkül, optimálisan bontakoztatná ki tehetségét, s elégedetten, 
harmonikusan fejlődne.
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SZATHMÁRY LAJOS

TANÁRI SZABADSÁG

Azt szoktuk mondani, magunk is valljuk, hogy a legfőbb erkölcsi érték a 
szabadság. De mi a szabadság? Mikor szabad az ember? Akkor szabad, ha azok
nak az erkölcsi parancsoknak az útját járja, amelyek saját meggyőződéséből 
fakadnak. (Itt most természetesen csakis egészséges szellemi életű emberek meg
győződéséről van szó.) Az embernek ez a szabadsága azonban nem minden korlát 
nélkül való. A szabadságot, az ember szabad cselekvését mindig adott körülmé
nyek határolják körül. Abszolút értelemben csak a gondolat szabadságáról 
beszélhetünk, bár pszichológiai tényezők itt is determinálólag hatnak. De a 
cselekvés szabadsága a korlátozó körülmények közepette is érvényesülhet, még
pedig azoknak a cselekvési módoknak a megválasztásában, amelyek az ember 
szabadon megválasztott vállalkozásait az adott körülmények között végrehajt
hatóvá teszik. Ha meg a lehetőségek nem egyeztethetők össze a szabad ember 
meggyőződésével, a szabad embernek még mindig marad egy szabad választási 
lehetősége: szabadon vállalja a nem vállalás kockázatát, a tartózkodás, illetve 
az ellenállás magatartását, annak minden következményével együtt (non-kon- 
formizmus). A meggyőződés nélküli alkalmazkodásnak (a konformizmusnak) 
szabad választása azonban mindenképpen negatív erkölcsi magatartás, mert a 
konformista szabadon választott ugyan, de szabadsága elárulását vállalta. 
,,A rabszolgának nincs erkölcse” — mondták a régiek, hiszen a rabszolga csak 
eszköz, cselekvése tőle idegen akaratok függvénye. Az ember a cselekedeteiért 
felelős szabad embernél kezdődik.

Ez általános elvi eszmefuttatás után már rátérhetünk a tanár erkölcsi szabad
ságának kérdésére.

Arra vonatkozóan, hogy oktatási és nevelői eredményt csak szabadon vállalt, 
meggyőződéssel végzett tanári munkával lehet elérni, nem is kell indoklással 
élnünk. Hiszen a fentebb negatívnak bélyegzett konformizmust a nyíló értelmű 
és finom érzékenységű tanulók (e vonatkozásban minden tanuló ilyen) azonnal 
észreveszik, s a hallottak őszinte befogadása helyett ők is gerinctelen színleléssel, 
esetleg fogcsikorgató konformizmussal válaszolnak. A rabszolga tanár rabszolga 
ifjúságot nevel egy tőle idegen akarat számára. (Persze tudunk végső elkesere
dettségtől kiváltott rabszolga-felkelésekről, tanárok és diákok közös demonstrá
ciójáról is.)

E dolgozatban azt vizsgáljuk meg, hogy egy erkölcsileg pozitív meggyőződésű 
tanár a gyakorlatban hogyan élhet a maga szabadságával.

Már a tanári pályára lépésekor is szabadon kellett döntenie abban a kérdésben, 
hogy vállalja-e azokat a társadalmilag előírt keretszabályokat, amelyeket a 
rendtartás, a tanterv stb. jogilag’kötelező-követelményként a tanár számára 
előírt, egyetért-e tananyagának tudományosnak elismert interpretációjával és



azokkal a módszerekkel, amelyeket számára az egyidejűleg érvényben levő peda
gógia engedélyez, illetve elrendel, végül vállalja-e a rábízandó ifjúságot annak 
nehéz pszichológiai adottságaival együtt. Felelős, szabadon megfontolt döntés 
nélkül ugyanis a jelölt olyan útra lép, amelyen esetleg lelkiismereti háborgás, 
keserű megalkuvás, pedagógiai értéket képviselő eredmény nélküli robot, meg
győződést megszégyenítő konformista magatartás nyűge vár rá egy elpocsékolt 
emberöltőn keresztül. Ha tehát a jelölt szabadságával élve dönt a tanári pályára 
lépés mellett, számításba kell vennie a cselekvési szabadságának határokat 
szabó következő tényezőket, körülményeket:

1. Az iskola tanulmányi rendje (Rendtartás), a társadalomnak abban foglalt 
elvárásai.

2. A tananyag (Tanterv) és annak értelmezése.
3. A tanuló és a tanár saját személyiségének adottságai, a pszichológia érvé

nyes törvényszerűségei és az ezek által igazolható pedagógiai módszerek.
Talán nem is kellene, de hadd hangsúlyozzuk e helyen, hogy dolgozatunk fen

tebbi elvi megállapításai a mindenkori tanárra és a mindenkori iskolai körül
ményekre vonatkoznak időben is, térben is.

A Rendtartás és a tanár erkölcsi szabadsága

Az iskolát a mindenkori társadalom — vagy annak egy szektora -- azért létesíti, 
s a tanárt is azért alkalmazza, hogy általuk egy olyan ifjúság felnövekedéséről 
gondoskodjék, amely a jelen, illetve — ha előretekintő — az általa tervezett jövő 
igényeinek, elvárásainak meg fog tudni felelni. Ezeknek az igényeknek, csúnyább 
szóval követelményeknek, jogilag kötelező rendszerét az Iskolai Rendtartás, az 
Érettségi Szabályzat stb. tartalmazza, amelyeket aztán szükség esetén még fel
sőbb hivatali rendelkezések egészítenek ki, illetve módosítanak. A tanár tehát a 
maga szabadságát csak e követelmények kereteinek figyelembevételével érvé
nyesítheti.

Egynéhány példa: kötelező óráit percnyi pontossággal meg kell tartania, de 
szabad neki ez órákon kívül az utcán önként mellé szegődő diákokkal hazakísér
tetni magát, s folytatni velük az órán felvetődött kérdések megvitatását. Köte
lező az értekezleteken megjelennie, de szabadságában áll meggyőződése szerint 
állást foglalni a szóban forgó kérdésben. Kötelessége tanítványait megszabott 
szempontok szerint adott jegyben kifejezett osztályzattal minősítenie, de az 
osztályzással kapcsolatos mérlegelés, a különféle szempontok egyeztetése, a 
döntés és az összefoglaló indoklás: nagy felelősséggel járó, de végeredményben 
csak szabad lelkiismerettel végezhető tanári funkciója. Így vagy hasonlóképpen 
találja meg szabadsága érvényesítésének lehetőségét a tanár azok között a sorom
pók között, amelyeket a társadalom szervei voltaképpen a szabadságukkal helye
sen élni nem tudó tanárok miatt kénytelenek felállítani.

Hogy csak a  történelmi példáknál maradjunk: ki írta elő H a t v a n i professzornak Debrecenben, 
hogy mit és hogyan tanítson fizikából? Lelkiismerete szabadsága. Melyik rendtartási pont írta 
elő a soproni licistáknak a múlt században, hogy tanáraik vezetésével a Lőverek oldalában levő 
Deákkútnál a reformkor haladó politikai eszméivel ismerkedjenek? Egyik sem, hanem tanáraik 
szabad szelleme engedélyezte azt. Mitől támadt repedés a pápai öreg kollégium tanári szobájának 
asztalán? A híres történelemtanár csapott rá egyszer, hogy eb ura fakó, mikor szabad lelkiisme
rete egyszer tiltakozásra késztette valami hivatali rendelkezéssel szemben. Nem lett baja belőle: 
az ügy szabad emberek között a családban maradt. Л hódmezővásárhelyi református gimnáziumi
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tanári karnak nem előírt kötelessége volt, hanem szabadságában állt népfőiskolái tanfolyamokat 
indítani, a sárospatakiaknak is szabadságukban állott faluszemináriumokat vezetni, idevonatkozó 
rendelkezések nélkül is.

A sort nem folytatjuk. A protestáns iskolák története végig azt mutatja, hogy a Bécs által 
legsúlyosabban központosított időkben is meg lehetett találni a módját annak, hogyan érvénye
süljön a tanár lelkiismereti szabadsága a szolgaszellemre kényszerítő önkény idején.

De hogy a közelmúltnál ne kalandozzunk messzebbre, a harmincas években 
18 volt a kötelező óraszám a gimnáziumban, s a tanárok akkor azért hadakoztak, 
hogy akinek tíz éves tanári munka áll már a háta mögött, annak elég legyen heti 
16 órát tanítani. S e mögött a kardoskodás mögött legtöbbnyire nem az emberi 
lustaság állott, hanem az a törekvés, hogy a kötelező tanári munkák mellett több 
energia maradjon a szabad tanári foglalkozásokra (az önképzőkör vezetésére, az 
ifjúsági mozgalmak kézbentartására, a tehetségesebbekkel való külön-foglalko- 
zásokra, a diákokkal való szabad barátkozásra, kirándulások szervezésére és 
vezetésére, valamint arra, hogy a társadalmi szervezetekben méltóképpen szere
pelve becsületet szerezzenek a tanári névnek).

Ezek a szabad tanári foglalkozások egyebek között azért is szabadok voltak, 
mert nem jártak óradíjjal és napidíjjal, s kevésbé voltak kötöttek, mint a tanó
rák. Hiszen hol volt arra paragrafus, hogy a sárospataki Erdélyi János Önkép
zőkörben a huszas évek végén Ad y  Endre költészetét hogyan értelmezzék és 
értékeljék a diákok, vagy hogy a hódmezővásárhelyi Petőfi Önképzőkörben a 
harmincas években Mó ricz  Zsigmond színdarabját és K o dály  Zoltán Háry 
Jánosát vagy H e rczeg  Ferenc egyfelvonásosait vigye-e színre a diákság? Hol 
volt megszabva, hogy a pápai kollégiumi Képzőtársaságban a negyvenes évek 
elején tárgyalhatják-e a diákok a szövetkezeti mozgalom kérdéseit és meghív- 
hatják-e Veres  Pétert és S omogyi Imrét előadónak? Nem volt idevonatkozó 
paragrafus, tanárok és diákok szabadon döntöttek ezekben a, mondhatjuk, műve
lődéspolitikai kérdésekben, vállalva a döntéssel járó felelősséget.

Volt, ahol és amikor negatív döntést hoztak, de volt, ahol és amikor pozitív 
álláspont alakult ki az ifjúsági szervezetben. Hangsúlyozzuk: „alakult ki”, mert 
a diákok is szabadok voltak, s a tanárok is csak szabad lehetőséget nyitottak az 
„új idők új dalainak” felhangzására. A tanároknak szabad volt a cserkészetet 
felhasználni arra, hogy országjárás és tábortűzi beszélgetések keretében észre- 
vétessék tanítványaikkal az ország néptömegeinek szociális állapotát és problé
májukká tegyék a politikai tennivalókat, s szabad volt nekik a nyári szünetüket 
és a húsvéti vakációjukat arra áldozniuk, hogy ezer kilométeres kerékpártúrák 
keretében önköltségen ronggyá koptassák nadrágjuk bizonyos felét a nyergen. 
Szabad volt a tanárnak a városban személyes gyűjtést végeznie, nyomdával 
alkudoznia (s a negyvenes évek elején a cenzúrával is huzakodnia), hogy meg
jelenhessék a kiváló diákköltő három kötete. Szabad volt a tanárnak a Bodrog 
jegén diáklányokkal korcsolyázni s a királyhegyi szüreteken venyigetűz mellett 
féléjszakákat átbeszélgetni tanítványaival. Szabad volt Tam ási Áron egy szín
darabjával Pápáról Sopronba kerékpároznia diák-színtársulatával, majd csere
akciót szerveznie besztercei és pápai diákok között. Végül szabad volt a tanárnak 
előadásokat tartani a hécei deszkapados olvasókörben és kulturális ünnepségeket 
rendezni a vásárhelyi városháza csillárjai alatt.

Furcsának tűnhet, hogy példáinkat a múltból hozzuk, hiszen mindezek a 
lehetőségek időszerűbb keretekben ma is nyitva állanak a tanárok előtt. (Kényel
mes autóbuszok suhannak a diákokkal az ország legszebb tájaira, szociográfiai 
adatgyűjtő diákcsoportok lepik el a falvakat stb.) Dehát mi most azoknak a régi
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református gimnáziumoknak a szabad szelleméről kívánunk szólni elsősorban, 
amelyeknek egyik utóda az alapításának kétszázötvenedik évfordulóját ünneplő 
hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium is. Ks bicét nunc éppen azt kíván
juk hangsúlyozni, hogy ezeknek az iskoláknak a szellemi légköre minden hitelvi 
kötöttség mellett is szabad volt, szabadabban áradt be ablakain az újabb koresz
mék előszele, mint egy másfajta-klerikális irányítás alatt működő állami gimná
ziumban. A presbitériumok liberálisabbak (vagy csak közönyösebbek?), főható
ságaik türelmesebbek (vagy előrelátóbbak?) voltak, mint a tankerületi főigazga
tóságok, illetve a minisztérium illetékesei.

S hogy ezekben a több százéves iskolákban szabadabb volt a levegő s ebben a 
levegőben a tanári munka is, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a felszaba
duláskor éppen ezek az iskolák árasztották el feltűnő nagy százalékban az irányító 
posztokat forradalmi szellemű káderekkel, mind a „fényes szelek” mozgalmi idején, 
mind a konszolidáció utáni kulturális és gazdasági építés munkájában. íme, 
lassan rátérünk arra, hogy ne csak a szabadságot általában, ne csak a tanár 
erkölcsi szabadságát közelebbről, hanem (a Bethlen Gábor Gimnázium jubileuma 
alkalmából) elsősorban elődjének és elődtársainak szellemi szabadságát dicsérjük.

A tananyag

A tananyagot a tanterv tartalmazza és a tankönyvek dolgozzák fel tanítási 
használatra. Mi e dolgozatban csak az irodalom tanításának anyagával foglalko
zunk, mert csak azzal kapcsolatban vannak közvetlen tapasztalataink. Ha csak 
egy évszázaddal tekintünk is vissza, megállapíthatjuk, hogy tankönyveink a ma 
felé haladva mind többet és többet hagynak el a tárgyi tényanyagból — s ezzel a 
fokozódó szelektálással meglehetősen hézagos, leegyszerűsített képet adnak 
magyar irodalmunk gazdagságáról, belső burjánzásáról —, másrészt ezt a szelek
tált anyagot részletesen elemzik. Kevesebbet, de alaposabban: ez az elv látszik 
érvényesülni megszerkesztésükben.

Vegyünk futólagos vizsgálat alá csak három időszakaszt.
Arany János saját szövegezésű irodalom történetében Csokonai költészete  

m integy harminc sor: 15 sor életrajzi körülm ények, 15 sor a művek felsorolása és 
csoportosítása, prelegálva sem több öt percnél. Arany tanár úr azonban nyilván  
nem ezeket a sorokat „adta le” , e sorok csak gerincét jelenthették előadásainak. 
E tankönyv nyilván csak kom pendium a annak a CsOKONAl-ismertetésnek, 
am elyhez a művek olvastatása és m egbeszélése is hozzátartozott, de a kom pen
diumba ez már nem került bele. E m egbeszélések anyaga Arany tanár úr tanári 
szabadságának függvénye volt. „Lilla avagy érzékeny dalok, m elyek nagy része 
— de nem  mind — a komáromi viszony idejéből való. . .” — olvasható kurtán a 
kom pendium ban, vagy ez: „D orottya szinte víg eposz, vagy mint ő m aga nevezi, 
furcsa v itézi versezet.” H ogy aztán m elyiket választotta ki a tanár úr a Lilla- 
dalok közül, s hogyan m éltatta azokat, vagy hogy miként értelmezte a D orottyát, 
arra nézve megbíztak Arany tanár úrban és akkori pályatársaiban.

De lépjünk egy nagyot. Vagy ötven év m úlva a BEÖTHY-KÉKY-féle tankönyv  
járta a református gimnáziumokban. Ebben már 3 oldal Csokonai ism ertetése, 
fele életrajz, mely életszerűbben állítja be a költőt társadalmi m iliőjébe, fele a 
m űvek ismertetése. A D orottyával kapcsolatban tartalm at is ism ertet, a lírai 
alk ot ásókból csak a Szegény Zsuzsi, a Parasztdal és a Csikóbőrös kulacs nyer 
em lítést, magukról a versekről az egyenkénti tárgyalás helyett csak összefoglaló
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méltatást közöl, viszont — s ez a fontos — bő szemelvényanyagol nyújt a művek 
szabad megbeszéléséhez (részlet a Lélek halhatatlanságából, a Magánossághoz, 
a Reményhez, a Tihanyi echóhoz, s még néhány anakreoni dal). Ez a tankönyv- 
szerkesztési mód, bár még mindig sokat beszél a tanár helyett, mindazáltal 
bőségesen nyújt alkalmat a tanárnak arra, hogy a szemelvények megtárgyalásá
nál éljen szabadságával az értelmezésüket illetően. Ez a szerkesztési mód még 
mindig megbízik a tanár tudásában és becsületességében, s hozzáértésére, tanult- 
ságára, ízlésére bízza, mit tanítson az ismertetésre kerülő művekről.

Ma, egy újabb emberöltő múlva a „keveset, de alaposabban” elvét követve a 
versek olyan bőséges értelmezésben kerülnek terítékre a tankönyvekben, hogy a 
tanár szakértelmére, saját elemző készségére, tudására alig marad szükség. Hoz
zátenni valamit is a tankönyvhöz már maximalizmus volna, másként értelmezni 
valamely verssort esetleg eltévelyedéshez vezetne. A tanár szerepe úgyszólván 
csak annyi marad, hogy elismétli, majd számonkéri a könyvben foglaltakat. 
(Legalábbis a kényelmesebb tanárok így is megúszhatják a tanítást, nem is igé
nyelvén maguknak a saját értelmezés szabadságát.)

Az elmondottak talán kissé karikírozva, de fekete-fehér szövegezésben arra 
kívánnak rámutatni, hogy az idők során veszedelmesen közeledünk afelé, hogy 
a tanár feladata csak a tankönyv és a tananyag „leadminisztrálása” marad. Az 
„igazi” tanár természetesen ma is él hivatásérzetéből fakadó szabadságával, 
végigtárgyalja a szemelvényeket diákjaival. Magával az irodalommal, nem pedig 
a kapcsolatos eszmefuttatások igazolásával foglalkozik az órán, s pedagógiailag 
irányított közös munkával, a tanulók észrevételeiből szüreti ki a tanulmányozott 
művek „mondanivalóját” és állapítják meg közösen a mű és írója helyét irodal
munk történetében. Természetesen nincs kizárva, hogy a közös munkával kiala
kított „méltatás” lényegében véve egybeessék a tankönyv-íróéval. De micsoda 
különbség: tudomásul venni egy elénktálalt értékelést, vagy saját szellemi mun
kánkkal eljutni valahová, esetleg ugyanahhoz az értékeléshez !

Lám, azért most is, mindig is fennáll a tanári szabadság lehetősége annál a 
tanárnál, aki igényt tart erre a szabadságra. A tankönyvírás módja nem kedvez 
ugyan ennek a lehetőségnek, de nem is állja útját a tanár szabad kezdeményezésé
nek, legfeljebb sokszor az olcsóbb útra csábítja. Mindez azt mondatja velünk, 
hogy az iskolai tankönyv a mai formájában sokban hasonlít ahhoz a rejtvényhez, 
amely mellé mindjárt oda van írva a megfejtés is. Ez a tankönyvszerkesztés 
kisebb igényű tanároknál és diákoknál kifogja a szelet a személyes elemző munka 
elől, holott éppen ez a szél volna az eleme annak a szellemileg igazán értékes 
munkának, amely a tanuló értelmét a leghasznosabban foglalkoztathatja, amely 
nélkül a tanulás csak memorizálás, a tanítás csak ennek hajszolása, a tanár pedig 
csak ellenőrző tisztviselő marad.

Hogy a református gimnáziumokban mennyire megvolt a tanároknak még a tananyag meg
választásában bizonyos szabadságuk — ha igényelték azt —, mutatja a következő eset. A har
mincas években történt, hogy az egyik hódmezővásárhelyi osztály szóbeli témajegyzékét P a p  
Károly egyetemi tanár érettségi elnök elé terjesztettük. Az elnök figyelmesen átnézte a jegyzéket, 
aztán felkapta a fejét:

— Kollégám, nyilván csak véletlenségbó'l történt, de ebből a jegyzékből hiányzik irodalmunk 
kedvelt doyenjének, Herczeg Ferencnek a neve.

— Igen, hiányzik — válaszoltuk.
— S vajon miért?
— Mert a mi értékelésünk előjele nem pozitív az íróval kapcsolatban, s nem akartunk egy eset- 

leges ilyen felelettel kényelmetlen érzelmeket okozni méltóságodnak.
— De azért ugyebár érdeklődhetek valamelyik jobb tanulónál e felől a negatív értékelés felől?
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— Természetesen. Az önképzőkörben folyt vita H e r c z e g  Ferenc műveiről s ott ki is alakult 
egyfajta közvélemény a tárgyban. A tanuló bizonyára be fog számolni az ott elhangzottakról, s 
bizonyára meg lesz a saját véleményezése is.

Az elnök úrnak nem tetszett a dolog, de nem csinált kázust az ügyből. A maga részéről tovább 
rajongott a szóban forgó íróért, de tisztelte a tanári szabadságot is.

Ezzel át is térhetünk arra a terepre, amelyen a tanári szabadság leginkább 
érvényesülhetett, az önképzőkörre, amelynek nem jóváhagyott munkaterve 
volt, hanem hagyománya (kiváló példa erre a Pápai Kollégiumi Képzőtársaság), 
amelyben az ifjúság kötetlenül maga vetette porondra problémáit, igen sokszor 
társadalmunk olyan kérdéseit, amelyeknek megoldásán politikusok huzakodtak; 
olyan irodalmi kérdéseket, amelyek még ,,sub judice”, tehát vitathatók voltak, s 
amelyekben ítéletet hirdetni a történelem volt hivatott, de amely történelemnek 
elébe menni a mindenkori ifjúság joga és hivatása. A tanárelnök pedig a maga 
szabad belátása szerint védte ezt a szellemi úttörést a jelen problémáinak bozót
jában, hogy az úttörők se tévelyedjenek veszedelmes kalandokba, de a bozót 
sűrűje is felderíttessék a belemerészkedők által és számára. Ezen a területen 
aztán igazán nem volt a tanárnak egyéb fogódzkodója, mint a maga becsületes 
belátása, ítélőképessége, szellemi és lelkiismereti szabadsága.

Hol állt az ifjúság szabad szellemű tanárok védelme alatt M ó r ic z  Zsigmond, N é m e t h  László 
és Il l y é s  Gyula zászlaja alá? Hódmezővásárhelyen. Hol jelentek meg szövetkezeti mozgalmi, 
baranyai problémákkal foglalkozó cikkek, T a m á si Áron színdarabjait elemző írások az ifjúsági 
lapban? Pápán. Hol vonultak először építőtáborba önként jelentkező diákok, önként jelentkező 
tanárok (tiszteletdíjmentes) vezetése alatt? Sárospatakon. S hol voltak ezek a programpontok 
tanlervekben, irányelvekben lefektetve? Sehol. A tanári szabadság adta alájuk a lehetőséget 
az iskolafenntartó liberabzmusánalc fedezete alatt.

Ismét hangsúlyozzuk, hogy a tanári szabadság kérdésének tárgyalásakor azért 
hivatkozom éppen a fenti példákra, mert ezeket ismerjük, s mert egy olyan gim
názium kétszázötvenéves jubileumára készült ez az írás, amelyben szintén hagyo
mány volt a szabadság, miként az endített többi társintézetekben, sőt a meg nem 
említettekben is. Hiszem, hogy ez a hagyomány ma is tovább él, a megváltozott 
körülmények között is. Hiszen az önképzőkörök helyébe lépett szakkörök vezeté
sének stílusában, vitaanyagainak összeállításában, az ifjúság szabad vélemény- 
nyilvánításának elősegítésében stb. szintén módja és szabadsága van a vezető 
tanárnak különleges előírások nélkül, a maga pedagógiai belátása és szabadsága 
szerint eljárni. Ne csak a múlt hagyományain merengjünk! Ilic Rhodus, hic 
salt a!

A szeretet

Mindenekelőtt tisztáznunk kell azokat a kategóriaviszonyokat, amelyek eliga- - 
zítanak bennünket az értékrendszerben. Nyilvánvaló, hogy a művész a „szép” 
értékének jegyében alkotja meg műveit, bár ezek ugyanakkor az igazság meg
világítására is szolgálnak, és hatásuk alatt jobbá is válik az igazi műélvező. Az is 
nyilvánvaló, hogy az „igazság” jegyében a bíró ítél, a tudós kutat, de azt is 
tapasztaljuk, hogy ahol az igazság honol, ott jobbak az emberek, s hogy egy iga
zán igazságos ítélet-indoklás esztétikailag is szép, ahogyan a matematikai meg
oldás is szép, amikor elegáns.

Nos, a „jóság” : a pedagógusok és szülők erénye, bár nem tagadható, hogy a 
szülői vagy pedagógusi magatartás is tartalmaz igazság-elemeket, és gyakran 
mondjuk valamely jó cselekedetre, hogy szép volt. Mindez azt mutatja, hogy az
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értékek alapkategóriái nem függetlenek egymástól, de azt is nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a művész azért mégsem jogász, sem nem tudós, és hogy a jogász meg a 
művész még nem pedagógus.

A fentiek szerint a tanár a jóság jegyében végzi munkáját. Tehát nem bízza 
magát egészen a fantáziájára, mint a művész, nemcsak ítélkezik, mint a bíró, és 
nemcsak tanulmányozza a gyermeket, mint a lélektan tudósa. Hanem? Hanem 
elsősorban is „szereti” a rábízottakat. Mit jelent ez a nagy szó aprópénzre váltva? 
Azt, hogy gondolatainak, érzelmeinek központjában nem önmaga áll, nem a 
saját anyagi vagy egyéb természetű vállalkozásai, nem is a tananyaga, hanem a 
gyermek, ki rábízatott. S nemcsak a jó tanulót, az engedelmes és órát nem zavaró 
gyermeket szereti, hanem a gyermeket, úgy ahogy van. Azt is, amelyik szívvel- 
lélekkel ragaszkodik hozzá, azt is, amelyik kerüli őt, bosszantásán töri a fejét, 
vagy amelyik egyszerűen csak gyenge értelmi képességeivel késlelteti a tananyag
ban való előrehaladást .

Az orvos sem az egészséges embereket keresi fel, a cipész is elsősorban a javí
tanivaló cipőknek örvend. Kiváló diákjaink már alig emlékeznek ránk, a maguk 
képességeinek és szorgalmának köszönhetik az életben való előrehaladásukat, 
már az iskolában is a maguk lábán szerettek járni, így aztán sokszor igen messze 
kerülnek tőlünk nézeteiket illetően, legfeljebb kedves emlék vagyunk számukra a 
messzi gyermeki időkből. A rossznak nevezett tanulók, a szürkék, az átlagosak, 
akikből aztán az élet kicsiholta képességeiket, ma is hálásan borulnak nyakunkba, 
mert nekik aztán igazán van meghálálnivalójuk egy váratlanul jobb jegy, egy 
baráti beszélgetés, egy otthoni látogatás meghitt világa, egy már-már alig remélt 
„felsőbb osztályba léphet” minősítés, egy kiránduláson való részvételi lehetőség 
stb. fejében.

A tanári szeretet természetesen nem olyan üzleti cikk, amelyet utólagos hálára spekulálva 
szolgálunk ki a gyermekeknek. Az igazi tanár a diákját későbbi hálára egyáltalán nem aspirálva 
szereti. Érettségi találkozókon azt sem tudjuk néha, melyik ötvenéves diákunk milyen magatar
tást! gyermekvolt annak idején, vagy hogy hányasa volt latinból: megöleljük, mert egy darabja 
életünknek, s mert valamely mértékig mi is benne élünk. Mikor 1946-ban igen nehezen éltünk 
nagy családommal, egyszer csak egy nagy zsák lisztet gurít be valaki a konyhánkba azzal, hogy 
egy régi pataki diák küldi egykori tanárának. Azt megtudtam, hogy Gyulumbi volt a tettes, 
akinek fogalmam sincs, hányast adtam Homérosz nyelvéből annak idején. S volt egy diákunk 
Vásárhelyen, akinek én csavartam ki a revolvert a kezéből, mikor le akarta lőni egy „igazságtalan” 
tanárát, aki azonban hamarosan kisgyermekeim pásztora és játszópajtása lett. Megérezte, hogy 
azért verekedtem vele, mert szerettem. Viszont megbuktattam egyszer egy diákomat Sárospata
kon, s az erre borotvával elvágta a nyakát. (Megmentették.) Ma már tudom, miért akart öngyilkos 
lenni. Mert haragudtam rá. Pedig szeretnem kellett volna. Hálára senkit sem lehet kötelezni, 
revolveres suhancra kockázatos dolog kisgyermekeket bízni, de a szeretet rendhagyó eseteket 
produkál. Ahol viszont a tanár kilépett bennem igazi kategóriájából, a szeretetből, és „ítélkezett”, 
mert „joga” volt hozzá, szinte halált okozott.

Hogyan dolgozik a tanárban a szeretet? Úgy, hogy számol a gyermek adott
ságaival, azzal, hogy az tunya vagy okvetetlenkedő, okos vagy gyenge szellemi 
képességű, jóindulatú vagy komisz, esetleg nem szereti a tárgyát, ellenben más 
irányban érdeklődik. Nem annak örvend, ha ,,jó” osztályt kap, hanem annak, ha 
„nehéz” osztályban sikerül pedagógiai eredményt elérnie. Ahogyan az orvos sem 
azt várja, hogy egészséges emberek keressék fel, hanem a betegek között érzi 
magát a helyén; ahogyan a matematikus is a megoldatlan problémák között érzi 
magát elemében; vagy ahogyan az anya sem azért szereti a gyermekét, mert az 
jó, hanem azért, mert a gyermeke, s ha nehezen nevelhető gyermekét nem szereti, 
akkor ő rossz. Mint a gyermek s a beteg, a tanuló is adva van, s csak szeretettel 
lehet eredményesen megközelíteni.
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Minden diáknak van valamilyen irányú érdeklődése. A tanár, aki szereli őt, 
mintegy elébe megy, és érdeklődése felől közelíti meg. Ehhez persze az kell, hogy 
a tanár sokféle érdeklődésű ember legyen, s ezzel az érdeklődésével tudjon kapcso
lódni diákjaihoz. Szervező munkával hízza meg az arra hajlamosakat, tudomá
nyos problémákat láttasson meg a vizsgálódó természetűekkel, és olvassa szíve
sen az irodalom felé indulók fogalmazványait. Az így mellészegődő diákok lendü
letet kapnak a maguk vonalán, szeretni fogják őt, s a tárgyát sem fogják elhanya
golni.

Egy analógia: még az első világháborúban történt, egy ismerősöm mesélte. A katonavonattal 
szemben, ugyanazon a vágányon az ellenfél egy vezető nélküli, teljes gőzzel vágtató mozdonyt 
bocsátott útjára. Az összeütközés katasztrofális lett volna. A katonavonat vezetője azonban 
megállt, hátrált, ezzel elkerülte a rohanó mozdonnyal a végzetes összeütközést, aztán átsétált az 
ellenfél vak mozdonyára és lefékezte. Magához szelídítette.

Persze, ez a lábhoz szelídítés többnyire csak az állatoknál válik be. A diák, ha 
észreveszi, hogy manipulálnak vele, nem hagyja magát, elzárkózik az ügyeskedő 
„ellenfél” elől, ellenáll, vagy ha mégis kénytelen vele, úgy tesz, mintha behódolna, 
alakoskodik, de amint lehet, lerázza magáról a kényszerbarátságot, mint a 
kutya a vizet. A pedagógiai ügyeskedés hasztalan, ha nincs mögötte szeretet. 
De ez akkor már nem is ügyeskedés.

Ez a szeretet nemcsak a diákot neveli, hanem magát a tanárt is. Kilábal 
szenvedélyeiből, hibáiból, ha voltak, márpedig voltak. Alkotó munkával foglal
koztatja energiáit azok fecsérlése helyett. Hiszen csak mint példa állhat meg 
diákjai előtt. Példává kell válnia, hogy szeretete szabadon kiáradhasson, üehát 
ki dicsekedhet azzal, hogy ő tökéletes példa? Senki. Szerencsére azonban a diák 
annak a tanárának, amelyiknél becsületes törekvést lát arra, hogy szava és maga
tartása egyezzék, már a törekvést is hajlandó javára írni, és maga is vele tart a 
törekvésben, mert szereti benne a tisztát, a tisztaságra törekvőt. A szeretet 
elcsépelt, tönkretett szó, nem is szerepel már a rendtartásokban és a pedagógiai 
kalauzokban. Pedig ez a motorja és iránytűje a tanári szabadságnak. Amit szeretet- 
ből teszek, azt szabad tennem, vigyázva persze arra, hogy a szeretet nem azonos 
sem a puszta elnézéssel, sem a gyeplők elvetésével. A szeretet mindent megbo
csát, de rögtön harcba is száll minden megbocsátott hiba ellen. A szeretet kemény 
magatartás, jellemet kovácsol. A pedagógiai szabadság felszabadít csip-csup 
szabályok kötelmei alól: „Szeress, és tehetsz, amit akarsz !” — és a szeretet sugal
mazni fogja, mit akarj tenni. ★

Miben áll tehát a tanár pedagógiai szabadsága? Abban, hogy felszabadítja a 
tanárban a paragrafusokra átháríthatatlan személyes felelősség erőit, de úgy, 
hogy azért a paragrafusoknak is elég tétetik. Mert a szeretet áradása gazdagabb, 
elférnek benne a paragrafusok is.
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K Ö R K É P

AZ OCDE TÁVLATI TANTERVI IRÁNYELVEI

Az OCDE (Organisation de Cooperation et de Développement Économiques) 
fejlett és kevésbé fejlett tőkés országok gazdasági szervezete, amelyet 1960-ban 
alapítottak Párizsban. Bevallott és hirdetett célja a gazdaság legerőteljesebb 
fejlesztése, a foglalkoztatottság biztosítása, az életszínvonal emelése, a pénzügyi 
stabilitás fenntartása a tagországokban és ezáltal a világgazdaság fejlődésének 
elősegítése, főképp a fejlődő országok gazdaságának támogatása. Célja továbbá a 
világkereskedelem elősegítése multilaterális alapon és minden diszkrimináció 
kiküszöbölésével.

Az OCDE jelenlegi tagjai: NSZK, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, 
Dánia, Spanyolország, Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Görög
ország, Írország, lzland, Olaszország, Japán, Luxemburg, Norvégia, Hollandia, 
Portugália, Anglia, Svédország, Svájc, Törökország.

Az OCDE Pedagógiai Központja

Az OCDE keretében működik az Oktatásügyi Kutatások és Reformok Központja 
(Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement). Ezt Ford-ala- 
pítványból és a Shell Társaság adományából hozták létre 1968-ban. A Központ 
főbb célkitűzései:

1. a neveléssel kapcsolatos kutatások bátorítása, támogatása és ilyen kutatá
sok végzése;

2. olyan úttörő kísérletek bátorítása és támogatása, amelyek az oktatás terén 
újítások kipróbálását és bevezetését célozzák;

3. a tagországok közötti kooperáció fejlesztése az oktatásügyi kutatások és 
reformok területén.

A fenti központ 1970 júniusában Kasselben szakértői bizottságot hívott össze 
az 1980-as évek iskolai tantervi irányelveinek meghatározása céljából. A bizottság 
munkájáról beszámoló jelentést készített, amely 1972-ben jelent meg.

A beszámoló az Előszó és a Bevezetés után a következő fejezeteket tartalmazza:
I. A számításba veendő tényezők az 1980-as évek számára érvényes tantervek készítésénél

II. A változás következményei a tanított tantárgyakra vonatkozóan
III. Az új tanítási és tanulási módszerek kihatásai és az erre a változásra való rendszeres fel

készülés
IV. A tantervek átalakulásának következményei az iskolára és a társadalomra
V. Az értékelés és problémái

VI. A tantervek tökéletesítése és az újítások elterjesztésének problémái
VII. Végkövetkeztetések és ajánlások

A következőkben a beszámoló I. fejezetét tesszük közzé.
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Bevezetés

Minthogy az oktatás növekvő jelentősége tény, csaknem bizonyos, hogy az 
iskolai tantervekre ma befolyást gyakorló politikai, gazdasági és társadalmi 
tényezők az L980-as években még nagyobb erővel fognak hatni. A létszámokat, a 
beruházási költséget, a befektetett tőkét tekintve az oktatás még jelentősebb 
vállalkozás lesz, mint ma. A fiatalok többen lesznek, és hosszabb ideig maradnak 
tanintézményekben; az iskolába járó lakosság tehát az egész lakosságnak a 
jelenleginél nagyobb részét fogja képviselni; néhány tagországban a fiatalok 
még az iskola elhagyása előtt szavazati joggal fognak rendelkezni. Ugyanakkor a 
társadalmi változások ritmusa meggyorsul: a hatalomgyakorlás új módjai jelen
nek meg és a szabadidő megnövekszik, miközben csökken a munkanap.

Az iskola nem térhet ki e fejlődés elől. A pedagógusok — szembe találván 
magukat e kívülről jövő erős hatásokkal és maguk is érintve lévén a társadalmi 
változásoktól — egyénileg is és szakmai szervezeteik közvetítésével is újból 
kívánják megfogalmazni szerepüket. Ami a tanulókat illeti, korábban válván 
éretté, nagyobb mértékben kívánnak részt venni a döntésekben.

A politikai tényezők

Az ember szívesen mondaná, hogy az iskolának kívül kell maradnia a polit ikán, 
de az oktatás nagyobb jelentőségű dolog annál, semhogy teljesen a specialistákra 
lehetne bízni. A választó polgár azt várja a politikai pártoktól, hogy a szociál
politika általános vonatkozásait érintő célokról és ezek között az oktatáspolitikai 
célokról világos elképzelésük legyen. A kormányok számíthatnak és számítaniuk 
is kell a szakemberek segítségére a célok megvalósításában és a nemzet által 
elfogadott szociálpolitika alkalmazásában. De a szakembereké a felelősség a tan- 
tervek és az oktatási folyamat részleteiért, az alkalmas módszerek megtalálásáért, 
a tantervi újítások elősegítéséért. Hogy milyen mértékben vállalják a szakembe
rek, különösképpen a gyakorló pedagógusok ezt a felelősséget, az elkerülhetetle
nül függ a tagországok oktatási rendszereinek centralizáltsági fokától.

Fontos politikai tényező az a mozgalom, amely az oktatás terén az esélyek 
egyenlőségét van hivatva biztosítani: kifejezésre jut ez azoknak a reformátorok
nak a hangjában, akik a képességeket figyelembe vevő egységes iskola (école 
poly valente) bevezetését szorgalmazzák. Ezt a követelményt ugyan országonként 
nagyobb vagy kisebb nyomatékkai hallatják, Európában mégis valamennyi okta
tásügyi rendszer kénytelen figyelembe venni a tanulási esélyek egyenlőségéért, 
a túlzott specializálás ellen fellépő politikai természetű erők nyomását.

A gazdasági tényezők

A jelenkori tudományos és technikai forradalom meglepő változásokat idéz 
elő a ma embereinek szakmai életében. Az új felfedezések és technikák gyökeresen 
átalakítják az ipari és a kereskedelmi ágazatok nagy részét; a hagyományos szak
képzett munkaerőt gépek helyettesítik, amelyeket félig szakképzett munkaerő 
szolgál ki; a szakképzettség újonnan létrejött formái viszont ma jelentős tudo
mányos felkészültséget igényelnek; végül az automatizálás és a számítógépek aok 
tisztán rutinmunkát kiküszöbölnek. Ilyen körülmények között lehetetlen előre 
látni, hogy mindent tekintetbe véve milyen típusú tudás és szakképzettség lesz a 
fiatalok számára a leghasznosabb. A jelenlegi évtized más szakképzettségeket
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igényel, mint az előző, és még nem ismeretesek azok, amelyeket a következő 
évtized fog követelni, Egy dolog biztos: mégpedig az, hogy a munkában álló 
emberek többségének szakmai helyzete gyors megváltozását kell elviselnie, és 
az 1980-as évektől — nagyon valószínű — élete folyamán többször is foglalko
zást kell változtatnia. Emellett: az ismeretek mennyisége oly mértékben növek
szik, hogy az iskolában annak csak egyre kevesebb hányadát lehet tanítani. 
Bizonyos tantárgyakban, főképp a tudományos tárgyakban, a fejlődés oly gyors, 
hogy az iskolai tantervek 20—30 évvel elmaradnak. A tantervek megújítása 
során, amelyet folyamatosan kellene végezni, főképp ama ismeretek és technikai 
eljárások elsajátításának problémáival kell foglalkozni, amelyek a tanulók 
számára lehetővé teszik képzésük folytatását felnőtt korukban.

Az 1980-as években az ipar és a kereskedelem olyan férfiakat és nőket igényel, 
akik képesek a tőlük megkívánt feladatok változásához alkalmazkodni, és alkal
masak új dolgok megtanulására és képzettségük állandó kiegészítésére. Alap
vetően fontos lesz a szellemi kíváncsiság és az önálló tanulás képességének a fej
lesztése. Míg a múltban azt lehetett mondani, hogy az oktatás ismeretek átadása, 
a tanuló buzdítása kívülről rákényszerített információk befogadására, és ha 
sikerült neki, azok igazolására, addig úgy tűnik, ma a kérdések feltevésének a 
szükséglete és a törekvés meg a képesség azok megválaszolására fontosabb, mint 
teljesen kész ismeretek elsajátítása.

Az elmúlt húsz év folyamán az iskolarendszernek meg kellett felelnie az ipar, 
a kereskedelem és a felsőoktatási intézmények kívánalmainak, amelyek azt kér
ték tőle, hogy bizonyos kevés számú tantárgyban mélyebb ismereteket adjon. 
Ez a jobb tanulók számára már gyakran túlhajtott specializáció az általános 
képzés rovására történt. Tehát bizonyosan fel fogják ismerni, hogy az általános 
képzés fontosabb, mint ezek a rövid lejáratú szükségletek, amelyek az ismeretek 
ellenőrzésének eltúlzott szerepéhez vezettek az oktatási folyamatban. Elhanya
golták a különböző tantárgyi, főképp természettudományi ismeretek társadalmi 
vonatkozásait, amely természettudományi ismeretek pedig rendkívül mély 
hatást gyakorolnak a társadalomra.

Az iparban jelenleg végbemenő átalakulások egyúttal maguk is kétségtelenül 
hozzá fognak járulni az oktatás megjavításához. Vannak új technikák, új veze
tési eljárások, amelyeknek megfelelő alkalmazása a tanulást hatékonyabbá teheti. 
Új tanulási eszközök és rendszerek kidolgozása az önálló tanulás több lehetőségét 
nyitja meg: a vezetési eljárások mind az oktatók és az adminisztratív személyzet, 
mind a pénzügyi források jobb elosztásához adnak ösztönzést. A nevelésügy finan
szírozói tudni óhajtják, vajon a ráfordított összeg megtérül-e; a szakembereknek 
tehát tudomásul kell venniük, hogy tanulmányozniuk kell az oktatási költségek 
rentabilitását.

Társadalmi természetű tényezők

Megváltozóban vannak ma a tekintély különböző formái és a hagyományos 
szankciók is eltűnnek; szülők, tanárok, politikusok és papok nem váltanak ki 
automatikusan tiszteletet. A tanulók korábban érnek, és több pénzük van; 
észreveszik az ellentmondást az iskolában érvényes és alkalmazott törvények és 
azok között a törvények között, amelyek a tág értelmében vett társadalmat igaz
gatják. Az iskolán kívüli kapcsolataik, a tömegkommunikációs eszközök révén 
(amelyek egyre nagyobb mértékben kötik le a fiatalok figyelmét, táplálják őket
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inforniációkkt'il, alakítják vágyaikat, befolyásolják ítéletüket és véleményeiket) 
rájönnek, bogy a problémákat nem lehet olyan egyszerű módon sem megfogal
mazni. sem megoldani, mint a hagyományos nevelés erkölcstanában.

Hogy e pontra röviden kitérjünk, elmondhatjuk, hogy sok hitetlen és keresztény egyetért 
morális kérdésekben. Jelenleg sok problémát illetően a határvonal inkább a hitetlenek kategóri
áján belül húzódik, mint a keresztények és a hitetlenek között. Sok ember például, függetlenül 
vallásától és világnézetétől, a házasság előtti szüzességen és a házassági bőségen alapuló nemi 
erkölcsöt vallja; de egyre nagyobb arányban vannak emberek, főképp természetesen fiatalok, 
akik a szexuális magatartást az egyéni ízlés és megítélés dolgának tekintik, ha mások érdekeit nem 
éri sérelem. Fontos emlékeztetni arra, hogy kiváló és nagyon magas erkölcsi érzékkel rendelkező 
férfiak és nők jelentős számban vallanak ilyenfajta nézeteket számos olyan problémát illetően, 
amelyben a konvencionális erkölcs híveinek gyakran semmi mindanivalójuk nincs.

A társadalom átalakult: viszonylag egyszerű és állandó közösségből, amilyen 
egykor volt, hatalmas szövedék lett, amelyben a serdülő könnyen önmagát veszti. 
Ezért helyes lenne kiterjeszteni a társadalmi nevelést, a hangsúlyt olyan taná
csokra téve, amelyek a fiatalnak lehetővé teszik a tájékozódást. Valószínű, hogy 
gazdasági érdekekből (minél nagyobb egy iskola, annál kevésbé kerül sokba) és 
a tanszemélyzet gazdaságosabb elosztása érdekében az oktatást elég nagy lét
számú középiskolába koncentrálják majd. Ilyen körülmények között az a szük
séglet, hogy minden tanulót személy szerint kellő figyelemre méltassanak, élesebb 
formában fog jelentkezni. Л fiatalok ma az előző generációk számára ismeretlen 
feszültségeknek vannak alávetve. A tömegkommunikációs eszközök olyan dol
gokra nyitották ki szemüket, amelyeket még néhány évvel ezelőtt nem ismerhet
tek volna vagy alig. Egyes félelmek és tilalmak megszűnése lehetővé tette szá
mukra, hogy önmagukat adják, és hogy könnyebben szembeszálljanak a tekin
téllyel. A lázadásra való bajiam, amely természetes az ifjúságnál, súlyosbodott 
annak a szakadéknak a következtében, amely ma a generációk között fennáll, és 
amely a műszaki és társadalmi átalakulások gyorsasága következtében maga is 
kiszélesedett. Régebben, ezzel ellentétben, a művelődési, erkölcsi és társadalmi 
kötelmek tisztelete segítette ennek a szakadéknak az áthidalását. Ezek azonban 
eltűntek, és semmi sem helyettesítette őket.

Társadalmi tényezők az iskolán belül

A társadalmi fejlődés eme tartós irányzatai mély hatást fognak gyakorolni az 
iskola tanterveire és szervezetére. Hogy szembenézhessenek az 1980-as évek új 
helyzeteivel, elő kellene segíteni a tanulók részvételét az iskolai döntésekben; a 
tanítási módszereket inkább a tanulóra, mint a tanárra kellene összpontosítani, 
fejleszteni kellene az önálló munka szokását, és meg kellene adni ehhez az esz
közöket. Ha igaz, hogy a tudás nem valami, amit birtokolunk, hanem tevékeny
ség, akkor a tanároknak nem azon kell igyekezniük, hogy gyakoroltassák tanít
ványaikat oly kérdések megválaszolásában, amelyekre a válaszok már ismerete
sek, hanem, hogy megtanítsák őket olyan problémák kezelésére, amelyek való
színűleg a közeljövőben vetődnek fel. Ennek következtében a tanárok nem tekint
hetik már sokáig önmagukat úgy, mint minden ismeret forrását.

Az iskolai fegyelemben kétségkívül jelentkezni fognak a tanár szerepében végbement változás 
következményei. Az aktív tanulást szem előtt tartó tantervekkel az unalomból eredő fegyelmezési 
nehézségek csökkennek. Mellékesen megjegyezzük: olyan kísérletek fényében, amelyek a fegye



lem szabályainak megszegését a tanulók illetékességi körébe utalták, úgy tűnhet, hogy más maga
tartásbeli nehézségek az adminisztrációs személyzet hatásköre következtében továbbra is jelent
keznek

Senkinek nem kell löbbé egész nap dolgoznia, és igen valószínű, bogy a szabad
idő tovább növekszik. A szabadidő magasrendű örömök, kielégülés forrása lehet, 
de rokonértelmű lehet a teljes unalommal is, amely éppen ezért társadalomellenes 
viselkedést szülhet. Remélni kell, hogy egyre növekszik azoknak az embereknek 
a száma, akik munkájukban örömüket lelik, úgyhogy nehéz lesz különbséget tenni 
fizetett tevékenység és szabadidő-tevékenység között. Amilyen mértékben a 
munkafeltételek javulni fognak, talán úgy válnak egyre kevésbé nyomasztókká 
a munkakörülmények és a szabadidő-körülmények közötti eltérések. De sok 
ember számára szabadidő és munka mindig megkülönböztethető dolgok marad
nak: ők mindig megerősítik Arisztotelész eszméjét, amely szerint az emberek azért; 
dolgoznak, hogy élvezhessék szabadidejüket. Az iskolának tehát alapvető fel
adata, hogy lehetővé tegye a fiataloknak minden képességük kibontakoztatását 
annak érdekében, hogy szabadidejük a lehetséges legnagyobb örömet és élveze
tet nyújthassa számukra.

Az iskolai programoknak a foglalkozások lehető legszélesebb skáláját kell 
tartalmazniuk — benti és szabadtéri foglalkozásokat egyaránt — úgy, hogy 
minden tanuló találhasson közöttük valamit, ami felkelti lelkesedését. Az iskolai 
tevékenységek sikere attól függ, milyen mértékben vannak tekintettel minden 
tanuló sajátos érdeklődésére. De az iskolának arra kell nevelnie tanítványait, 
hogy megfontoltságot tanúsítsanak kedvteléseik megválasztásában, és arra kell 
ösztönöznie őket, hogy a tömegkommunikációs eszközökkel: a mozielőadásokkal, 
a televízióközvetítésekkel, a popzenével szemben aktív és ne passzív legyen a 
magatartásuk. A tanulóknak legalábbis kapcsolatba kell kerülniük más szóra
kozási formákkal is, mint amilyen pl. a színház, az opera, a klasszikus muzsika. 
A célnak annak kell lennie, hogy felnőtt korukban a legnagyobb értékű kielégü
lést jelentsék számukra a tanulókorukban történt választásaik.

Tudjuk természetesen, hogy a hagyományos tantárgyak is olyan érdeklődést 
tudnak kelteni, hogy a tanulók az iskola elhagyása után saját kedvtelésből is- 
örömmel foglalkoznak velük; a tanárok jól tennék, ha ebből a szempontból 
újból megfontolnák tárgyuk értelmét. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a 
mély rokonszenvet, amelyet sok serdülő mások hátrányaival és gyengeségeivel 
szemben tanúsít, és alkalmat kellene adni számukra, hogy hasznosítsák magukat 
a közösségben.

Ha megértjük, hogy — mint fentebb mondottuk — mindenkinek minden fokon 
részesednie kell az oktatásban, új értelmet nyer a régi mondás, amely szerint az 
iskola nem vége, hanem kezdete a tanulmányoknak. Ez azt jelenti: a tanulóknak 
és a szülőknek meg kell érteniük, hogy az iskolai képzés a nevelésnek csak első 
szakasza.

A nemzeti oktatási rendszerek összehangolásának szükségessége

Az 1980-as években annak a mozgalomnak a meggyorsulását lehet várni, 
amely egy bizonyos nemzetközi egyöntetűséghez vezet. A különböző országok 
között a turizmus és a tömegkommunikációs eszközök révén egyre szorosabb 
kapcsolatok alakulnak ki, és hála a közös piacnak, a kereskedelmi és ipari kötelé
kek megsokszorozódnak. Ez a fejlődés mást igényel, mint egyszerűen kiterjed-
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több ismeretét mindannak, ami más országokban végbement, mást, mint kül- 
íöldön tett gyakori magánlátogatásokat, mást, mint nemzetközi konferenciákat. 
Megkívánja a tanulók szabad bejutását külföldi egyetemekre a középiskola 
elvégzése után, különböző országok egyetemi és pedagógiai címei között az egyen
értékűséget, nemzetközi kooperációt a tantervi újítások terén és talán még gyer
mekcsoportok (és alkalomadtán tanárok) cseréit is a tagországok iskolái között a 
tanév folyamán.

A nemzetközivé válás e folyamata megkövetelné az idegen nyelvek tanításának 
a felülvizsgálatát. Mint ahogy a következő fejezetben felvetjük, egyáltalán nem 
szükséges, hogy a nagy országok rendszeresen több élő nyelvet tanítsanak. 
A lényeg az, hogy a nyelvtanítás olyan új és kipróbált módszereit alkalmazzák, 
amelyek lehetővé teszik a megértést és a megértetést. Egy ország nyelvének a 
tanulása magában kell, hogy foglalja az illető ország történelmének, földrajzának, 
műveltségének némi tanulmányozását is.

Az egyetemek

Az egyetemi képzés — mint ahogy ezt könnyű megállapítani — belépőt jelent 
magasabb bérezésre és beosztásra; ebből a tényből kifolyólag az egyetemeknek 
közvetlen és mély befolyásuk van az iskolai tantervekre; a befejező középiskolai 
osztályok általában előkészítő osztályok. Ebből következik, hogy az iskolai 
osztályok tanulmányi terve még akkor is ezt a hatást tükrözi, ha a tanulók 
jelentős része minden valószínűség szerint meg sem kísérli a bejutást felsőoktatási 
intézménybe. A középiskolai tantervek tehát az egyetemi képzéshez igazodnak, 
ugyanakkor azonban a nevelés más, ugyancsak fontos területei veszítenek jelentő
ségükből. Ezt a torzulást kiküszöbölni csakis az iskolák és az egyetemek közötti, 
az egyetemi felvétel követelményeire vonatkozó együttműködéssel és konzultá
ciókkal lehet. Az ilyenfajta konzultációkból az az előny is származik, hogy az 
iskoláknak lehetővé válik az egyetemeken tanított különböző szaktudományok 
területén végbement fejlődés gyorsabb figyelembevétele.

Vizsgák, értékelés

A vizsgák szerepe a középfokú oktatásban mindeddig egyre növekedett, és 
még mindig növekszik, pedig csökkennie kellene. Bebizonyosodott, hogy az 
elemi tanulmányok végén minden szelekció eltörlése felszabadító hatást gyako
rolt az elemi oktatás tantervére, mert megkönnyítette a tanítók számára, hogy 
figyelmüket valamennyi tanuló sajátos szükségleteire fordítsák. Az oklevél 
(diploma-)szerző vizsgák még mindig jelentős kényszerítő hatást gyakorolnak a 
középiskolai tantervekre. Jogosulatlan elsőbbséget biztosítanak a képzés ama 
területeinek, amelyekre a vizsga kiterjed, más nevelési területek sérelmére, ame
lyek a vizsgán nem szerepelhetnek, de amelyek éppen olyan fontosak, mint pél
dául az érzelmi fejlesztés, a társadalmi nevelés, a szabadidő-tevékenységek. Úgy 
tűnik, a vizsga valahogy önmagát táplálja. Bizonyos alacsonyabb fokú foglalko
zásokra való képesítés feltételei olyan ismereteket tartalmaznak, amelyek nincse
nek kapcsolatban a foglalkozás gyakorlatával. Az elvégzett kutatásokból min
denesetre azt a végkövetkeztetést lehet levonni, hogy a vizsgák nagyon pontat
lan jelzéseket adnak a tanulók jövendő érvényesülésére vonatkozóan, akár a fel
sőfokú tanulmányokról, akár a jövendő életpályáról van szó. Jellemző, hogy 
éppen a matematikai számológépeket használó iparágakban tapasztalják, hogy
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legjobb alkalmazottaik nem szükségképpen azok, akik matematikai és tudomá
nyos képzésben részesültek.

A vizsgák szerepe csökkenne, ha kiegészítenék vagy helyettesítenék őket a 
tanárok által kidolgozott eredménymutatók, amelyek folyamatos iskolai fel
jegyzésen alapulnak. Az egyes tanulók által választott tantárgyakban elért ered
ményeket igen jól lehetne ábrázolni az eredménymutatókban sok fokozatú skála 
segítségével, csökkentve ezáltal a kevés fokozatú állami vizsgák eredményezte 
átlagok jelentőségét. Hogy az eredménymutatók többet mondjanak, jó lenne 
írásbeli magyarázatokat csatolni hozzájuk a tanulók személyi tulajdonságaira 
vonatkozóan. Nagyon is lehetséges, hogy az eredménymutatók alkalmazását a 
vizsgák helyett kedvezőtlenül fogadná az ipar és a kereskedelem, mert — éppúgy 
mint a felsőoktatási intézmények és a szakmai szervezetek — megszokták, hogy 
szelekció alkalmazása céljából a vizsgák eredményeire támaszkodjanak. Arra 
kellene tehát nyomatékkai felhívni a munkaadók figyelmét, hogy személyzetük 
alkalmazásakor jobban alapozzanak a beszélgetésekre és az alkalmassági vizsgá
latokra (tesztekre). Ezzel el lehetne érni, hogy az az ellenőrző szerep, amelyet a 
társadalomba való belépéskor az oktatás játszik, csökkenjen. Ha az iskolák meg
szűnnének a szakmai szelekció intézményei lenni, bizonyosan felszabadult ób
bakká, kellemesebbekké válnának, és növekednék képző hatásuk.

A pedagógusok •

A pedagógusokat sokkal szorosabban kellene bevonni a tantervek készítésébe 
egyrészt azért, mert e tekintetben kompetensek, másrészt mert az ő feladatuk e 
tervek alkalmazása. (Valószínűnek látszik egyébként, hogy társadalmi helyzetük 
abban a mértékben emelkedik majd, amilyenben növekszik a világon a pedagó
gushiány és a nevelés jelentősége.)

Ezzel természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy a pedagógusok sürgetni fogják az 
újításokat. Számos okuk van arra, hogy fenntartásaik legyenek a változtatásokkal kapcsolatban, 
főképp mert olyan ismeretekre és készségekre tettek szert, amelyek idővel elavulnak. Küzdeniük 
kell az ellen az embernél természetes törekvés ellen, hogy ellenáll minden olyan változásnak, 
amely azt, amit megszerzett, elavulttá tehetné. A középiskolai tanárok, akiket főképp a szak
tárgyuk érdekel (és emiatt kétségkívül kevésbé érzékenyek a tanulók sajátos szükségletei iránt, 
mint az alsófokú oktatásban működő pedagógusok), inkább konzervatívabbak. A hagyományos 
középiskolai oktatásban a tanár elszigeteltsége az osztályban nem serkent újításra. Mégis a 
pedagógusok jelentik potenciálisan a legfőbb újító tényezőt, ha a változás gyakran azoktól is 
származott, akik saját csoportjukon belül a kisebbséget alkotják.

Hogy a lehetőség hatóerővé váljék, és hogy a pedagógusok készek legyenek a 
tantervi újításokra, képzésüknek és továbbképzésüknek meg kell őket győzni 
arról, hogy e téren nekik van fő szerepük. Mindeddig a pedagógusok számára 
nyújtott alkalmak tapasztalataik feltárására és a pedagógia új eredményeivel 
való megismerkedésre éppannyira véletlenek voltak, mint korlátozottak. A tan
folyamokon való részvétel tapasztalatai alapján valamennyi tagországnak sür
gős tennivalója tömegesen bátorítani és kiterjeszteni rendszeres alapon a hivatás 
gyakorlása folyamán történő továbbképzést. Ennek sok formája lehetséges az 
iskolai tapasztalatcserétől az iskolán kívül szervezett általánosabb jellegű kép
zésig.

A fenti célból az iskolai elfoglaltságból egy ésszerű óraszámot fenn kellene tar
tani arra, hogy a tantestület tagjainak módjuk legyen együttes tevékenységre,
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gondolataik kicserélésére az interdiszciplináris és integrált oktatás megszerve
zésére vonatkozóan: a szabadon szervezett team-tanítás igen termékeny kapcso
latokat teremthetne a tanárok közölt; a képmagnó és a zártláncú televízió pedig 
az önkritika eszközei lehetnének. A munkahelyi képzés erősítése céljából olyan 
központokat kellene létrehozni a tanárok számára, ahol együtt megtalálhatnák a 
válaszokat az osztályban előforduló gyakorlati problémák megoldására.

Ami az iskolán kívül szervezett tanfolyamokat illeti, ezeket nemcsak az isko
lai szünetekben és a hétvégeken kellene tervezni, hanem a tanítási idő alatt is. 
Ezeket a tanfolyamokat — amennyire csak lehetséges — működő pedagógusok
nak kellene tartaniuk, és a résztvevők aktív tevékenységén kellene alapulniuk. 
Ez a tényleges részvétel biztosítja a tanfolyam iránti valódi érdeklődést, és vitat
hatatlan gyakorlati jelentőséget ad neki egy olyan hivatást gyakorló emberek 
szemében, akik általában gyanakvással tekintenek azokra, akik a tantervet meg 
akarják változtatni. A résztvevők lakóhelyén rendezett tanfolyamoknak előnye, 
hogy egymás ismeretében és időben is jobban biztosítják a véleménycserét a tan
folyami foglalkozásokon kívül is. köntös intézkedni arra nézve is, hogy a továb
biak során a tanárok tanácsadókhoz fordulhassanak azokkal a nehézségeikkel, 
amelyekkel a tanfolyamon tanultak alkalmazása során találkoznak. Amennyiben 
a tantervi újításokkal kapcsolatos kísérleteket nem működő pedagógusok szer
vezik, azoknak olyan példamutató kísérleteknek kell lenniük, amelyeket minden 
pedagógus adaptálhat saját intézményében, saját növendékei számára, saját 
tapasztalata fényében.

Л tanulók

Ami az egész világon végbemegy, azt mutatja, hogy az egyetemi hallgatók 
elégedetlenek azzal a képzéssel, amelyben részesülnek, elégedetlenek a társada
lommal általában. Fő törekvésük: nagyobb részvétel az őket érintő döntésekben, 
ez az oktatásügy legtöbb szakembere részéről kétségkívül helyeslésre talál. Csak 
a baliga tók egy csekély kisebbségének módszerei elfogadhatatlanok, mert az 
erőszakból erednek, s megfosztják társaikat más célok követésének a szabadsá
gától. Az oktatókat nem a hallgatók ez utóbbi nagy többsége részéről éri a fő 
kihívás, mert ők — elkerülvén ugyan a szembeszállást ezzel a kisebbséggel — 
visszautasítják az erőszakot: ez inkább sokak kétértelmű magatartásának a 
következménye e kisebbséggel szemben, amely számára kényelmesebb jelszavak 
kiabálása, mint meggondolt vita folytatása.

Jogos a felsőoktatásban tapasztalható zűrzavarért a felelősség egy részét az 
alsóbbfokú iskolákra hárítani. Ténylegesen ezek a problémák már az iskoláskor
ban kezdenek jelentkezni, és kétségtelenül csak súlyosbodni fognak abban a 
mértékben, ahogy a középfokú tanulmányok befejezésének a korhatára emelke
dik. Tervezeteket kellene készíteni, hogyan lehetne több lehetőséget adni a tanu
lóknak a tantervek befolyásolására, nem azért, mert a militáns diákok több bele
szólást követelnek, hanem mert ez pedagógiai szempontból jó és kívánatos. I gy 
látszik, nincs ok, amiért ne vennének részt az oktatás tartalmát és módszereit 
illető döntésekben. Az az energia és lelkesedés, amelyet a tanulók tanúsítanak 
ilyen felelős feladatok vállalásában, egészéges dolog, amelyet konstruktív irányba 
lehet terelni. Ez főképp a 16—19 éves korcsoportokra vonatkozik, de fiatalabb 
tanulókra is, különösképpen azokra, akik abba akarják hagyni iskolai tanulmá
nyaikat, mihelyt erre törvényes lehetőségük van, és akiket éppen ezért nem sza
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badna megfosztani a lehet őségtől, hogy élenjáró szerepet játsszanak idősebb tanu
lók jelenléte esetében is.

Minden tanulónak módjában kellene állni, hogy bizonyos mértékig választ
hasson a tanított tantárgyak és a felkínált tevékenységi lehetőségek között, 
ugyanakkor kétségkívül kötelezően meg kell tartani a tantárgyak bizonyos körét 
az általános képzés biztosítása céljából, különösképpen a társadalmi és gazdasági 
rendszert érintő ismereteket; és minél kevesebb vitát kell lehetővé tenni az okta
tás céljairól. A tanulóknak nagy számban lesz szükségük tanáraik tanácsaira, 
akik — mivel különösen érzékenyek a serdülők részéről megnyilvánuló személyes 
és társadalmi törekvésekre — konstruktív módon irányíthatják őket a tanul
mányaik és az élethivatásuk tekintetében.

Szükséges, hogy a tanulók véleményét az iskola és a fegyelem szervezetét ille
tően is meghallgassák az intézmény vezető testületében és más hasonló típusú 
szervben. Minthogy azonban a gyermekek még nem rendelkeznek a felnőttek érett
ségével, határt szabni is szükséges cselekvési szabadságuknak; ami azt illeti, 
hogy ezeknek a határoknak szélesebbeknek vagy szűkebbeknek kell lenniük 
azoknál, amelyek minden állampolgárra kötelezőek, ez olyan kérdés, amelyre 
vonatkozóan különböznek a vélemények; ami lényeges, az az, hogy a kisebbség
nek ne legyen joga a többség akaratát semmibe se venni, és hogy mindenkinek a 
szabadsága biztosítva legyen.

Ágoston György

PIAGET A GYERMEK BELSŐ SZEMLÉLETI KÉPÉRŐL

Piaget egyik nem rég m egjelent, nálunk kevésbé ismert könyve a gyermek 
belső szemléleti képéről szól. Szerzőtársával együtt a vizuális képzetek fejlődését 
dolgozta fel.1 Ennek a gazdag munkának az ism ertetéséről lesz szó az alábbiakban. 
Piaget azonban egy m ásik könyvének előszavában2 a következőket írta: „Igaz, 
hogy tartózkodtunk m inden iskolai ismeretre való hivatkozástól. E z az óvatos
ság elengedhetetlen v o lt, hogy elérjük a tiszta  pszichológiai célt, am elyet magunk 
elé tűztünk. De a gyerm ek spontán reagálásainak ism erete inkább ösztönző lesz 
az esetleges pedagógiai alkalmazás szem pontjából.” PlAGETnak a belső szemléleti 
képről írt munkája szintén  tisztán pszichológiai jellegű, de fentebb idézett sorai 
felbátorítanak arra, h ogy  ennek a könyvének ism ertetésénél és ezen a fórumon 
rámutassunk néhány vizuális pedagógiai problémára is. Ennek a lehetőségére 
utal egyébként — bár paradoxonnak tűnhet, a ’’L ’image. . .” előszava is, m ely
ben Piaget a m unkának arra a „jelentős hiányára” utal, hogy nem foglalkozik a 
belső szemléleti kép szerepével a „spontán rajzban” , sem a gyerm ek „alkotó 
képzeletével” , hanem  csupán a gondolkodás funkciójával összefüggő vizuális 
képzetekkel. Nos, ami a „spontán rajzolást” illeti, Piaget egy következő könyvé
ben3 a rajzolásról írott fejezetben hivatkozik Luqttet könyvére4 és pedig úgy, 
hogy Luquet bizonyos m egállapításai „figyelem re m éltó bevezetést képeznek az 
’image mentale’ tanulm ányozásához” (52. old.). PlAGETnak ezt a megállapítását,

1 Címe: „L’image mentale chez l’enfant. Étude sur le développement des représentations ima
gées” par Jean Piaget et Bärbel Inhelder. Bibliothèque Scientifique Internationale. Presses 
Universitaires de France. 1966.

2 La géométrie spontanée de l’enfant. Presses Universitaires de France. 1918.
3 La psychologie de l’enfant. Presses Universitaires de France. 1966.
4 G .Luquet: Le dessin enfantin. Alcen. 1927.



továbbá LUQUET könyvéi s a nála használt „modèle interne fogalmái ismerve 
(I,. PlAGET ntóhl) említett könyvének 50—53. oldalát is), összefüggésbe hozhat
juk a most ismertetendő könyvet a vizuális pedagógiával. De a „gyermeki rajzo
lás fokán lói is — tudjuk — a rajzolásban általában nem kevés a gondolkodás 
szerepe. Kzt már Leonardo da Vinci is megírta („la piltura e eosa mentale”), 
Piaget pedig visszatér erre, különösen „a megismerés funkcióinak figurát ív és 
műveleti szemlélete viszonyaiban vizuális területen . Vonatkozik ez elsősorban a 
tudományos és technikai tartalmú információ-ábrázolásra („magvarázó-közlő- 
rajzok”).

Mindezeken túl а „I. image. . talán legjelentősebb pedagógiai tanulsága a 
következő: közismert, hogy PlAGET gyakran rajzoltatja a kísérleti szem élyeket, 
ilyen rajzoltat ássál különösen bőven élt ezúttal a vizuális képzelek fejlődésének  
vizsgálatánál. A gyermek belső szemléleti képeinek és gondolkodási m űveleteinek  
összefüggésére a viszonylag leginkább „adekvát fe le letet” legtöbbször épp ezek a 
rajzok adják. Nos, Baldwin, Wallon, Piaget pszichológiájának ism eretében  
talán nem hipotézis, hogy e g y  m egfe le lő  v i z u á l i s  n e v e lé s  a  ,,c i r k u lá r i s  r e a k c i ó "  
a l a p j á n  a  be lső  s z e m lé le t i  k é p e k  fe j le s z té sé ve l  m a g u l , nah' a  g o n d o lk o d á s i  m ű v e l e t e k n e k  
f e j le s z té sé h e z  is  j e l e n tő s  m é r té k b e n  já r u l h a t  h o zzá .

Lássuk ezekulán Piaget könyvét fejezetenként. (A szoros értelemben vett 
könyvismertetéstől mindig megkülönböztetve utalunk a felmerülő pedagógiai 
vonatkozásokra.)

Piaget hét munkatárs közreműködésével igen alaposan (áöt oldal) dolgozta fel 
a témát. A lehetséges ellenvetéseket minden oldalról sorban megvizsgálja, saját 
állításait mindenre kiterjedő gonddal alapozza meg. és 50 rajz-illusztráció és 15.1 
teljesítmény-fejlődési statisztikai Ialibin dokumentálja.

A könyv bevezetője rögtön felveti a központi problémát: m á s o la ta -e  ( c o p i e )  a z  
i s m e r e t  a  v a ló s á g n a k  v a g y  á th a s o n í tá s a  ( a s s i m i l a t i o n )  P Az ismeret-másolat 
hipotézis a tárgy birtoklására helyezi a hangsúlyt, míg az áthasonításnál azt 
kockáztatjuk meg, hogy elveszítjük a tárgyat. Ámde a tárgy csak pillanat nyi kivá
gás az okozati viszonyok folyamatából, a valóság pedig az. átalakulások (trans
formai ions) rendszeréből áll. Másolni ezeket az. átalakulásokat nem is lehet más
ként, csak aktívan reprodukálva, tehát nem beszélhetünk másolatról. Az ismeret 
tehát álhasonítás, részvétel az átalakulások rendszerében. Kbben a részvételben 
a műveleteknek (opérations) van szerepük. Lzeknek a funkciója kellős: logikai
matematikai szempont hói a lehetséges átalakítások deduktív kombinálása, fizikai 
szempontból pedig az. hogy eljussunk az. objektivitáshoz, összekapcsolva a való
ságos vagy kísérletileg igazolható átalakulásokat.

Azt fogjuk látni— írja Piaget —, hogy az ismeretben a belső szemléleti kép 
(a továbbiakban egyszerűen kép, „image”) lénveges funkciót tölt be, amidőn 
mindenek fölött s z i m b o l i k u s  s z e r e p e t  játszik. Hogyan lehet tolmácsolni a képek 
természetét és szerepét-.’ A probléma éppannyira ismeretelméleti (épistémologi
que). mint pszcihológiai. A kérdés PlAGET szerint nem közelíthető meg egyedül 
felnőtteken végzett kísérletekkel. Kzért a képek fejlődésének elemzését, azok 
szerepét a megismerő folvamatban ezúttal 3—12 éves gyermekeknél végzett, 
kísérletekkel világítja meg.

P i a g e t  —  m i u t á n  v i t á b a  s z á l l  a k ü l ö n b ö z ő  p s z ic h o ló g ia i  v é l e m é n y e k k e l  — a k é p e i  i l l e t ő e n  a  
m a g a  h i p o t é z i s é i  a k ö v e t k e z ő k é p p  f o g la l j a  össze.  K gy  i s m e r ő i - á l h a s o n í l á s n á l  a t á r g y  c s a k  m i n i  
f o g a lo m  i s m e r h e t ő  m e g ,  k ü l ö n b ö z ő  f o k o n .  Л k é p  m i n d a m e l l e t t  m e g m a r a d ,  m in i  e g y  k o n k r é t
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másolatra való törekvés terméke, <le ez a másolat szimbolikus, mivel a tényleges közlést a foga
lomban kell keresni. Ugyanaz előtt a nehézség előtt állunk, mint a nyelv „szavainak” megragadá
sánál, amelyeknek hangtani és nyelvtani aspektusa elkülöníthető, de a szemantikai oldalon a 
fogalommá alakítással közös. A kép szemantikai aspektusát könnyű megragadni, mivel a képzet 
fogalmi tartalmához kapcsolódik (représentation conceptuelle), de morfológiai és mondattani 
aspektusát nehéz meghatározni. (Vizuális pedagógiai szemponthói erre az aspektusra alkalmat 
adnak a könyv ábrái s az azokkal összefüggő teljesítmény-fejlődési statisztikai táblák.) Tehát a 
kép kifejezést P i a g e t  —  mint mondja — mindig széles és gyakorlati értelemben használja, mint 
„vizuális képzetet” (représentation imagée), és ez a kép és a gondolkodás közti viszony problé
májából adódik.

A könyv 1. fejezete alapvető: a képek osztályozásáról és a problémák meghatáro
zásáról szól. A képeket P ia g et  struktúrájuk szerint osztályozza. Eszerint az 
ember el tud képzelni statikus tárgyakat (pl. egy asztalt), mozgásokat (pl. egy 
inga lengését), ismeri átalakításokat (pl. egy négyzet felosztását két egyenlő 
téglalapra), sőt képben előre tud vetíteni (anticipálni) új átalakításokat (pl. 
összehajtogatunk kétszer egy négyzetes lapot, kivágjuk ollóval a hajtások met
széspontját, és el kell képzelni, hogy egy lyukat fogunk a közepén látni, míg 
háromszor kettőbe hajtva két lyukat). A különböző vizuális képzetek nem egy
formán alakulnak. A strukturális osztályozásban Piaget ennek a megkülönbözte
tését keresi.

Az első nagy kétfelé ágazás azt mutatja, hogy vannak reproduktív (R) és 
anticipatív (A ) képek, utóbbiak előzőleg még nem észlelt tárgyakat, eseményeket 
ábrázolnak. Lehet, hogy egy átalakításnak, egy mozgásnak minden reproduk
ciója már magában hordoz bizonyos anticipációt. Pl. egy egyszerű vonal rajzi 
reprodukálása már feltételezi egy fajta anticipált séma közrejátszását. De ez a 
bonyolultság felveti azt a problémát, vajon a kéj) nem csak az észlelés meghosz- 
szabbítása-e, avagy benső aktív utánzásból származik, amiből az következne, 
hogy minden új kép elindításához a kivitelt anticipáló séma szükséges.

Megkülönbözteti tehát P iag et  a ,,kivitel anticipálását”, amikor már ismert 
vagy épp észlelt X modell reprodukálásáról van szó és a ,,felidéző anticipálást”, 
amikor az X modell még nem ismert. Az A nem tagadja, hogy lehet R kép a 
„kivitel anticipálása” mellett.

Az R képet két dimenzióban lehet osztályozni: tartalmuk és interiorizáltságuk foka szerint. 
A tartalom szerint lehetnek: reproduktív statikus (RS) képek, amikor mozdulatlan a tárgy képe, 
reproduktív kinetikus (RC) képek, amikor mozgásban vannak az alakok (pl. két egymást keresz
tező mozgás) és a reproduktív átalakulás (transformation) (RT) képe, amikor már ismert alaknak 
(pl. egy ívnek egyenessé való) átalakulása megy végbe. Az RC és RT között lehetnek közbeeső 
változatok. Az interiorizáció kiterjedésénél kettős a probléma: a módszer és a tolmácsolás elméleti 
kérdése szerint. A módszer szempontjából négy eljárás lehetséges: a kísérleti alany szóbeli beszá
molása introspekeiója alapján, az alany rajzolása (dessin D), illet ve annak az előre elkészített 
rajznak a kiválasztása, ami leginkább felel meg az alany képzetének, vagy az alany gesztus-rep
rodukciója (geste G). A szóbeli beszámolást csak a többivel együtt kombinálva lehet használni. 
Tehát a kép tolmácsolása csak közvetett úton lehetséges.

Abban a régebbi értelmezésben, amely szerint a kép csak az észlelés terméke, a 
rajzolás vagy a gesztus származásában nem rokona a képnek, hanem csak többé- 
kevésbé egybevágó jelképe. De P ia g et  szerint, amikor a kép aktív és interiorizált 
utánzás (imitation), mégis többé-kevésbé szoros rokonság van az interiorizált kép, az 
imitativ, de nem interiorizált gesztus és a szintén nem interiorizált rajz (image graphi
que) között, ami különbözik az egyszerű utánzástól, amennyiben — feltételezve 
a ceruzahúzás motorikus tényezőit — a konkretizálás által az leválik saját testéről, 
egyébként anélkül, hogy elvesztené imitativ kép jellegét. Ebből következik, hogy
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amikor a kísérleti személyektől azt kérik, hogy R képüket gesztus (G) vagy raj
zolás (D) útján juttassák kifejezésre, valójában RG vagy RD képet kérnek, ami 
rokona az R képnek, s ami bizonyos motorikus (m) tényezőt is tartalmaz. Az 
RG és Rl) „visszahatnak az R képre, vagy tökéletesíthetik azt” . (PiAGETnak ez a 
megállapítása döntő jelentőségű a vizuális pedagógiai gyakorlat s annak a gon
dolkozásra való visszahatása szempontjából.)

A kép interiorizáltságának foka egyrészt az R, RG vagy RÍ) képek reproduktív 
irányulásának többé-kevésbé azonnali (1), illetve későbbi (II) jellegétől függ, 
másrészt a mozgásoknak — amit a műveletek irányulása feltételez — interiorizálá
sától.

így megkülönböztetve a lehetséges R képeket, visszatér a könyv az A képek 
problémájához. Nem beszélhetünk statikus A képekről, hanem csak kinetikus 
(AC) és anticipált átalakulásokat (AT) különböztethetünk meg, mert nem lehet 
anticipálni egy statikus helyzetet, amit nem ismerünk előre, csak mozgások vagy 
átalakulások vezethetnek eredményhez; az anticipáció produktumához (P) vagy 
az anticipációval elért módosuláshoz (modification M).

A ll . fejezettől kezdve tér át P ia g et  a tulajdonképpeni témára. A képek osz
tályozásából kiindulva vizsgálja meg a kibontakozó fő problémákat, ezeket 
kísérleti álproblémákra bontja, és fejezetenként levonja a felvetett kérdések meg
oldásából a következtetéseket. így jut el végül a IX. fejezetnél a „geometriai 
szemlélet” fontos kérdéséhez (ami különösen a vizuális pedagógia szempontjából 
elvi jelentőségű), majd általános összefoglalással zárja le a könyvét.

A következőkben a II—Vili. fejezeteknek fő- és álproblémáit csupán felsorol
juk, részletesebben ismertetjük azonban a IX. fejezetet és természetesen a l l .  
IX. fejezetek általános összefoglalását.

It, fejezet: az elemi szintű reproduktív statikus és kinetikus képek az ún. „előképek” és a
reprodukálás kezdetei.
III. fejezet: a képek kinetikus reprodukálása.
IV. fejezet: az AC képek.
V. fejezet: az RT képek.
VI. fejezet: az AT képek.
VII. fejezet: az RS képek és a cselekvés.
VIII. fejezet: a belső szemléleti képek és a műveletek.
IX. fejezet: a téri kép és a „geometriai szemlélet”.

P ia g e t  eddig mint viszonylag különneműeket különböztette meg a képet és a 
műveleteket, általában a gondolkodás figurative és műveleti oldalát. A IX. feje
zetben azonban arról a „jelentős kivételről” ír, amit geometriai szemléletnek 
(„intuition géométrique”) neveznek. Vannak ugyanis mért annal foglalkozó, a 
rajzolásban gyakorlott felnőt tek, aki „látnak a térben” — írja P ia g e t  és tegyük 
hozzá, hogy megfelelő vizuális nevelés mellett lehetnek ilyen felserdült tanulók is, 
és ez azt a problémát veti fel, hogy a „geometriai szemlélet” vajon vizuális vagy 
lényegében műveleti jellegü-e, és milyen a viszony a két lehet séges komponens közöt l ?

A fejezetben leírt kísérletek során megvizsgálja P ia g et  5—12 éves gyermekeknél 
— részben a felnőttek eredményével egybevetve többek között a sorrend anti- 
cipálását ciklikus mozgásban. Az átlageredmény igen érdekes, a sikeres megoldá
sok száma a válaszok %-ában: a 6—7 éveseknél 49%, a 8—9 éveseknél 5G°/0, a 
10—12 éveseknél 60% és a felnőtteknél 87%. Ez a vizsgálat újabb példája annak, 
hogy a geometriai szemlélet kettős természetű: van egv szint, melyen az észlelés
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képi tényezői vannak túlsúlyban és ezek nem elegendőek a probléma megoldásá
hoz: és van egy szint, melyen a kép alárendelődik a műveletnek, és a képzet- 
anticipációk (anticipations imagées) vezetnek megoldáshoz. Ámde a megoldás 
nem egyedül a képből adódik, jóllehet, hogy az a következtetéshez hathatós se
gítséget nyújt. (A fenti %-os eredmények szerint a 12 éves gyermek és a „felnőt
tek” között nincs olyan nagy különbség, hogy azt megfelelő vizuális nevelés ne 
tudná — legalább részben — áthidalni s a képet fejlesztve a deduktív gondolko
dást is segíteni.)

A IX. fejezet e red m én y e it összefoglalva az t a k ö v e tk e z te tés t von ja  le P ia g e t , 
ho g y  a vizuális kép a geometriai szemléletben a műveletekhez a legnagyobb segítségei 
nyújthatja, mivel a v izuális képnek  a form ája és a ta r ta lm a  is té r i vonatkozású , 
t e h á t  egynem ű.

A téri kép téri formákkal jeleníli meg a tartalmát és a téri műveletek (áthelye
zések, velületek stb.) még a térben megvalósuló átalakulásokra irányulnak. így 
figuratív és nem kizárólag műveleti szempontot nyújtanak, olyant, hogy maguk 
az átalakulások egyértelműen téri alakok. Ebből két alapvető következmény 
származik. Az első az, hogy a téri jellegű kép az egyedüli, amelynek szimbolizáló 
formája a szimbolizált tartalommal való reális alaki azonosságra (izomorfiára) 
irányul. A második következmény az, hogy a téri jellegű kép tartománya az 
egyedüli, amelyben az átalakulások képei ugyanazon a síkon vannak, mint a 
statikus képek, az anticipáló képek pedig mint a reprodukáló képek. Ezért, teszi 
lehetővé az eléggé gyakorlott „geometriai szemlélet” még az összetett átalaku
lások „térben látását” is, mivel a kép téri műveleteknek téri jellegű utánzatán 
alapul.

P ia g e t  az ilyen k iv é te les  szem léletnél, m in t a „geom etria i szem lélet” , újból 
fe lv e t k é t kérdést: a) v a jo n  a kép  előkészíti-e a m ű v e le tek e t, vagy  b) legalább 
seg íti-e  a m űködésüket?

Ami az első kérdést illeti, az eredmények világosak, jóllehet a téri átalakulások 
figurái ív szemléletet is hoznak magukkal, amit a kép idézhet fel, az előműveleti 
szinten a statikus kép van túlsúlyban az anticipálóval szemben, és a statikus 
képek nem minősülnek többnek — akár az előző fejezetek eredményeiben —, mint 
a műveletekre való előkészítésnek. Ebből következik, hogy a fejlődés egymást 
követő szintjein azonos problémák esetében is a megoldásnak kétféle típusát 
találjuk: az egyik képi, a másik műveleti jellegű. Az elsőnél az eredmények 
lehetnek helyesek és tévesek, de végül is a megoldásoknak a különböző műveleti 
példái nem az előműveleti vagy képi jellegű megoldásokból származnak.

Annak, hogy a geometrikus műveletek és az előműveleti szintnek megfelelő képek között hiány
zik az összefüggés, csattanós példája az iín. „leforgatások” esete a spontán gyermeki rajzban, ami 
az átalakítások anticipáló képeivel határos.

Azt kérdezhetjük — mondja P i a g e t  —, hogy sikerül-e kép alapján anticipálni kartonból 
készített kockák, hengerek vagy kúpok széthajtogatásának eredményét, amikor ezek minden 
eleme egyetlen síkra lenne kiterítve? A reagálások eredményei a korok fejlődési fokai szerint a 
következő két eredményhez vezetnek: a) a valódi leforgatások (széthajtogatások) elképzelése 
jóval későbbi, mint a spontán gyermeki rajzok látszat-leforgatásainak szintje, mivel a valódi 
Ieforgatás a különböző szempontok koordinációját (s nem csupán azok keverését) tételezi fel, 
tehát egy olyan műveleti tényezőt, amely magára a széthajtogatás cselekvésére van alapítva. 
b) A széthajtogatás eredményének helyes képe a széthajtogató cselekvés és eredmény belső után
zásából származik, és sem nem az észlelések prolongálásából, sem nem a gyermeki spontán rajzok 
átszat-leforgatásainak meghosszabbításából.

A gyermek reagálásai egyfelől téri jellegű képek termékei, de másfelől, anélkül, 
hogy viszonyban lennének műveletekkel és az egyidőben képi és értelmi jellegű
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anticipálásokkal, nem előző előműveleti képekből származnak. Ellenben attól a 
pillanattól kezdve, amikor a téri jellegű képek a műveletek befolyása alatt 
antieipálóak lesznek, azoknak a következtetéseknek támaszaivá és kisegítőivé 
válnak, amelyek a geometriai szemléletben oly szembeszökőek. A képnek és a 
műveletnek ez az összeműködése tehát a konkrét műveletek megjelenésével csak 
elkezdődik, és az új téri műveletek alakulásának mértékében megerősödik. A ter
mészetes (horizontális és vertikális) koordináták rendszerei csak a 9—10. év felé 
alakulnak ki.

Ezeknek a tényeknek az összessége megerősíti tehát azt, hogy ,,a geometriai 
szemlélet képezi azt a tartományt, amelyikben a tér elképzelése a legmagasabb fokig 
fejlődhet, már ami a megismerést illeti, amivel más területek helyet adnak egészen 
szembeszökő, de esztétikai célzatú fejlődésnek” — írja Piaget . Az ember az 
elképzelést ezért nem vezetheti vissza egyedül a képek működésére.

A geometriai szemlélet lényegében műveleti jellegű, és ez a műveletek rend
szerét hozza magával, ami mint a „jelentettek” hálózata adja meg annak a 
jelentőségét. Ami a képeket illeti, azok a szimbolikus kifejezést vagy a „jelentők” 
rendszerét ábrázolják. De amint a szimbólummal együtt jár a szimbolizálnál 
való hasonlóság — folytatja Piaget —, ez az egybevágás a vizuális jelkép és a 
geometriai szemlélet műveleti magva közölt nem mond ellent semmiben egymás
nak. ★

A X. fejezet a könyv „általános összefoglalása”.
1. A képek osztályozása
Bebizonyosodott, hogy a képek kategóriáinak a gyakorisága 7—10. év előtt 

differenciáltabb, mint előre látszott; b) a kép aktív jellegű az utánzás kezdetétől, 
amiről később lesz még szó; c) a képek nem autonóm módon fejlődnek, amire 
most térünk rá.

2. A képek kifejlődése
Az értelmi műveletek fejlődése jól meghatározható fokozatokon és autonóm 

módon struktúrában megy végbe. A képeket illetőleg P iaget két kérdés vizsgá
latát tartja szükségesnek: a fejlődési fokozatokat és ezek mechanizmusát, továb
bá a képek kapcsolatát az észleléssel és az értelmességgel (intelligenciával). Ami a 
képek fejlődését illeti, az ebben a könyvben található minden egyes táblázat ezt 
mutatja ki. Ha a részfokozatok alapján a képfejlődés általános stádiumait keres
sük, akkor két meghatározó momentumot találunk. Az első a kép megjelenése, 
ami a szimbolikus funkciók feltűnésének idejére esik (1 x/2—2. évig), a második, 
a döntő momentum a 7—8. év felé található, ami az anticipációt, tehát az RC és 
az RT megjelenését váltja ki. Ezeken az általánosított stádiumokon belül termé
szetesen még több részelhatárolást lehet találni, és ezekre Piaget — hivatkozva 
mindig a könyv egyes fejezeteire — sok példát ad az összefoglalásban.

Röviden tehát: a képek fejlődésének két nagy periódusa van: az ,előműveleti” (preopérativ) 
és a „műveleti” (operatív) szint. Az első periódus képei lényegükben statikusak maradnak, a 
második periódus képeinél (7—8. év felé) kezdődik az anticipáció képessége. Más szavakkal: a 
képek statikus jellege az előműveleti gondolkodásból ered, az anticipáló képek megjelenését pedig 
a kiviteli anticipáció kifejlődése teszi lehetővé. Mindez azonban nem elég — állapítja meg P i a g e t  
— a késői, kifejlődött АС és ЛТ képek magyarázatához, hanem vagy egy benső előrehaladó 
egyensúlyozódásra vagy pedig külső hozzájárulásokra kell hivatkozni.

3. A kép általános jellemvonásai
Piaget megkísérli feltárni a képek olyan általános jellemvonásait is, amelyek 

3 és 15 év közt minden szinten a fejlődéstől függetlenek. Két általános jelleget



emel ki: 1. Vannak „pszeudo-megmaradások”, amelyek közül egyesek a 7—8. 
évtől kezdve, mások később eltűnnek. 2. A kép az AC vagy AT megjelenéséig nem 
alkalmas arra, hogy a folyamat dinamizmusát megragadja. A képnek ez a szaka- 
dozottsága szemben a műveleti folyamatosság dinamizmusával bizonyára 
az elképzelés figuratív követelményeitől függ. Nem csak a rajz ábrázolja a moz
gást mozdulatlan helyzetek sorozatával, a képnek sem sikerült jobban. Attól 
kezdve, hogy az ember azt hiszi: megragadta a folyamatosságot, tulajdonképpen 
a gondolkozás útján hosszabbítja meg a képet, az ember nem „látja” reálisan 
az egészet mozgásban.

Ebből a tényből kiindulva P iaget  egy hosszabb — a vizuális pedagógia szem
pontjából jelentős — gondolatsort a következő megállapítással zár le: ,, . . . érde
kes itt újból még egy rokonságot találni a grafikus és a tulajdonképpeni mentális 
kép közöli.” (428. o.)

De ha a kép említett két általános tulajdonsága — figurális pszeudo-megmaradások járnak 
vele, és részben statikus marad — nem függ egyedül az észleléstől, akkor vajon nem fogalmi struk
túrából származik-e, nem a felnőtt, hanem előműveleti szinten? P ia g e t  itt két meggondolást 
értékel előzetesen. Az első arra vonatkozik, hogy a kép bizonyos sematizálást hoz magával. De 
mielőtt abban egy fogalmi jellegű befolyásra következtetnénk, számba kell venni a tulajdon
képpeni vizuális vagy figurális sematizációt. Másodszor abban a mértékben, amint a képek és az 
előműveleti fogalmak közt analógiákat találnak, meg kell alapozni, vajon azok a képnek olyan 
törvényei-e, amelyek megmagyarázzák a gondolkozás kezdeti formáit. Mindehhez azonban még 
előbb mérlegelni kell azt, amit a kép és az észlelés közti viszonyokról tudunk.

4. Kép, észlelés és utánzás
Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy vajon a kép az észlelésből vagy az után

zásból származik-e, Pia g e t  először azt jegyzi meg, hogy a tartalom hasonlósága 
a kép és az észlelés közt nem bizonyít se pro se contra. Dönteni nem a képek tar
talma alapján kell, hanem azok struktúrája szerint. Nos, a vizsgálatok eredményei 
szerint azok erősen eltérnek az észleleti struktúráktól. Az észleleti deformációk 
és a reálisnak a deformációi — a képek tulajdonságai — között rendszerbeli 
különbség van. A képek esetében a deformációk megfelelnek a sematizált ábrá
zolások követelményeinek, és az ilyen alakzat szimbolikus. Ha a kép statikus, 
az alakzat nem képes visszaadni a tartalom dinamizmusát, és a szimbolizmus 
csak kiegészíli azt, amit a figurális sémának nem sikerül ábrázolnia. Tehát a ké
pek strukturális jellege nem azok észleleti eredete mellett szól, míg interiorizált 
utánzás esetében magától értetődik, mivel az utánzás vezethet sematizált alak
zatokhoz, és ezek szolgálhatnak szimbolikus megelevenítésre.

Igaz, hogy létezik észleleti sematizmus is, de ez különbözik a kép sematizmusá
tól. Ha ti. sémának nevezzük az általánosítás eszközét, akkor ebben az értelem
ben vannak észleleti, operatív stb. sémák. De sémának azt az egyszerűsített 
modellt nevezi P ia g e t , amely megkönnyíti a bemutatást, csak megelevenítésre 
és ábrázolásra szolgál (mint pl. egy helyrajzi stb. séma). Sőt, ha a kép szimbolikus, 
akkor az észlelés bizonyosan nem az; a kép nem vezethető vissza az észlelés struk
túráira, és az észlelés meg az észlelés struktúrái között kell tehát közbelépniük 
azoknak az új mechanizmusoknak, amelyeket az utánzás nyújt nekünk.

5. Л képek és az előműveleti fogalmak közti viszonyok
A képek a 7—8-ik év felé, a konkrét műveletek szintjének kezdetén bontakoz

nak ki, lényegükben statikusak.
a) A műveleti gondolkozás az állapotoknak és átalakításoknak egymáshoz 

rendelése, amikor az ember az állapotokat az átalakítások eredményeképp fogja 
fel és viszont: az állapotok az átalakítások kiindulópontjai. Az előműveleti gon-
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dolkozás ellenben nem ismeri ezt az egymáshoz rendelést, az állapotokat relative 
statikus módon fogja fel, és az átalakításoknak hamis, túlzó dinamizmust köl
csönöz, amivel visszatartja a reverzibilis műveletek változékonyságát. Vissza kell 
tehát térnünk a relative statikus képekhez, azokra a fizikai és geometriai terüle
tekre, melyeken a későbbi szint A imázsai képződnek.

b) Az előműveleti gondolkozás és a képek közti viszonyok problémájánál 
különösen nehéz szétválasztani a feltételezett fogalmi sematizmus és a vizuális 
vagy figuratív sematizációk szerepét. P iaget  módszere az, hogy összehasonlítja 
a gondolkozást és a képeket, a következő két helyzetet használva ki: egyrészt 
azt, amelyben a kísérleti személy kép nélkül, az észlelt tárgy jelenlétében okos
kodik; másrészt azt, amelyben a személy verbális ítéletében vagy ujjal adott 
jelzéseivel ad választ.

Kikutatva ezeket a helyzeteket, a kép és az előműveleti gondolkozás következő fajtáit tudja 
megkülönböztetni :

Egy X jelleg a gondolatnak köszönhető, és ez visszahat a képre.
Az X képnek köszönhető, és az visszahat a gondolkodásra.
Az X jelleg csak a képi helyzetekben található, és nincs összhangban a gondolkodással, nem 

hat arra vissza.
Az X jelleg közös a képpel és a gondolkodással.
Az X jelleg csak a képpel való gondolkozás esetében jelenik meg.

c) Az így meghatározott módszer alapján bizonyítja Pia g e t , hogy a kép és 
az előműveleti gondolkozás közt komplex viszonyok és kölcsönhatások vannak. 
Válaszolni kell azonban még arra a kérdésre is, vajon az előműveleti gondolkozás 
alá van-e rendelve az észleld i alakzatoknak, amelyektől később a műveletek 
meg fognak szabadulni.

ti) Az előműveleti gondolkozás annyiban van alárendelve az észleldi alakza
toknak, amennyiben a szentély az észlelt alakzatok alapján gondolkozik, anélkül, 
hogy törődne az átalakulásokkal. Vannak ugyan speciális esetek, de ezek nem 
mondanak ellent annak, hogy az előműveleti gondolkozás és a kép közt van 
rokonság, noha a kép törvényei különböznek az észlelésétől. Végül azt fejti ki 
P ia g e t , miért nem fogadhatjuk el azt sem, hogy az értelmesség (intelligencia) 
származik a képből.

e) Meg kell tehát még vizsgálni az előműveleti gondolkozás és a kép közti 
viszonyt, de már nem a pszeudo-megtartás, hanem a képek statikus jellege szem
pontjából. Klőször emlékezzünk arra, hogy az előműveleti gondolkozás statikus 
jellege ideiglenes, mivel a műveletek dinamizmusa kerekedik felül; inkább a kép 
statikus jellege tartósabb és az nincs teljesen kizárva még a későbbi A képből sem. 
A helyzet azonban módosul a következő szinten.

(). A képek és a műveletek közti viszonyok
Három kérdésről van szó: 1. szükséges-e a műveletek szerepe ahhoz, hogy 

számot adjunk az A képek alakulásáról; 2. az előműveleti képek hozzájárulnak-e 
a műveletek képzéséhez; 3. a műveleti szintű R és A képek hozzájárulnak-e a 
műveletek jó végrehajtásához?

Az í.-re „A képek kifejlődéséről” szóló fejezetben megkaptuk már a választ: 
az A kép nem az R képek hajlékonyságából vagy anticipációk kezdeteiből (kivi
teli anticipáció stb.) származik.

Ami a 2. kérdést illeti, ez két oldalra terjed ki: a) mit használ a kép az átalakulások s különösen 
az „állapotok” megismerésében; b) az átalakulások felfedezéséhez és ábrázolásához hozzájárul-e? 
A 2. alatt megfogalmazott hipotézis mindenekelőtt a b) alatti kérdésre vonatkozik; ami az a)



alattit illeti, magától értetődő, hogy az előműveleti képek segítenek (mint minden információ is) 
az ismeretek előhaladásában s a műveletek kidolgozásában. De ha az előműveleti szinten pozitív 
is a képek szerepe, az nem az átalakulások megértésének előkészítéséből áll. A III—VI. és VIII— 
IX . fejezetekben leírt eredmények ezt igazolják. Ezek az R képek vagy hűek az észleletekhez, 
amelyeket aktívan lemásolnak, s ebben az esetben csak észleleleti információt adnak a gondolko
dásnak, vagy módosítják az észleléseket, ami a képeknek modellként szolgál, és ebben az esetben 
megerősítik az előműveleti gondolkozást. Amikor azonban a képek a műveletek befolyására 
anticipatívok lesznek, ezzel nemcsak hasznos, de gyakran szükséges kisegítői is a műveletek funk
cionálásának. Egyesek az „állapotok” megértésére vonatkoznak, amelyek közé bekapcsolódnak 
az átalakulások, mások maguknak az átalakulásoknak a képzeteire.

Az átalakulásoknál két fajta tény mutatja a kép segítő szerepét a műveletek
ben. Az elsőt a geometriai szemlélet adja. Az ember konstruálhat vizuális szem
léletre való hivatkozás nélkül is, ha azonban átmegy a normativ területről 
a funkcionálisra, akkor nyilvánvaló a kép elsőrendű szerepe. Ugródeszkául szol
gál a következtetéshez. És ez nemcsak a felnőtteknél van így, hanem kicsiben 
a gyermekeknél is. Ha a kép nem egyik eleme a gondolkozásnak, akkor — mint 
a nyelv — a téri tartományokban szimbolikus eszközként használható.

7. A kép szimbolikus természete
Minden képzet útján szerzett ismeret feltételezi a szimbolikus funkció felhasz

nálását. Két oka van annak, hogy a nyelv egymaga nem elegendő minden „sze- 
miotikus” funkcióra. Az első ok az, hogy a „jelek” (mint pl. a nyelv) mindig tár
sadalmiak. így a nyelv, mint minden egyén számára közös, túlságosan elvont. 
Ezért az egyén, hogy konkretizálja a szavak értelmét, egyéni képet használ. 
Különösen a kevésbé közönséges fogalmaknál van ennek funkcionális szerepe. 
A második ok az, hogy mérhetetlenül nagy az a terület, amelynek leírására a 
nyelv nem alkalmas, pedig sokszor van szó olyanról, amiből semmit se lenne 
szabad elveszni hagyni. „Itt egyedül a nyelv áll rendelkezésre, ha a grafikai ki
fejezést nem használják, az lévén magasabb rendű” — mondja P ia g e t  a kellő 
vizuális műveltség hiányára célozva —, de ez már a kép területére tartozik. 
Mindenekfölött nélkülözhetetlen, hogy ismereteink egy részét az emlékezetben 
megőrizzük, meg kell tehát kettőzni a szóbeli jelek rendszerét a képi szimbólu
mokéval.

Akik ezzel a felfogással szemben állanak, azok asszociácionisták, akik szerint a kép az észlelés 
egyszerű meghosszabbítása. Szükségesnek tartja P i a g e t , hogy a kép szimbobzmusának hipotézi
sét a következőkben igazolja. Nos, amit a geometriai szemléletről épp az előbb a 6. alatt mondott, 
már részben érv. A geometriai szemléletnek két oldala van: egy műveleti és egy képi. Az első 
lehet axiomatizáló jellegű: az igazság jelentését ölti fel; vagy demonstráló jellegű, tehát a „jelen
tettek” rendszerét képezi. De amikor ezeket a jelentetteket nem jelölik meg „jelek”, akkor azok 
a képhez kapcsolódnak: nem demonstrálnak, hanem csak „reprezentálnak”. De mivel nem lehet a 
„jelzettnek” egyszerre két rendszere működésben, a képek alkotják a „jelentő” rendszerét, és 
mivel nem tartoznak a matematikai nyelv jeleihez, csak jelképek lehetnek.

Ami a képeket illeti, azok három okból szimbolikusait. Az első ok az, hogy a jelzett objektu
mokkal való hasonlóságuk eléggé változó, nem „tévedésből”, hanem mert a kép sematikus: 
bizonyos jellegeket megtart, másokat elhagy, illetve deformál. A második ok az, hogy a kép funk
ciója (mint a nyelvé is) „megjelölésekből” tevődik össze, míg a fogalom funkciója a törvényszerű
ségek, okozati magyarázatok, deduktív gondolkodás felé irányul, tehát tolmácsoló. A kép magát 
az objektumot jelöli meg, konkrét figurális jellegében, és ha a funkciója tolmácsolónak látszik is, 
a benne rejlő tartalomért nem maga felelős. Az utolsó ok, amiért Piaget a képet szimbolikusnak 
tartja az, hogy a kép — mint a nyelv is — polivalens, míg a fogalom funkciója kizárólag megis
merő.
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8. A kép ismeretelméleti jelentősége
A kép ismeretelméleti jelentőségét egyrészt annak a megállapítása adja, hogy 

az ismeret nem vezethető vissza kópiára, másrészt magának a kópia-gondolatnak 
a kritikája. Az utóbbival kell kezdeni, hiszen ettől függ az előző probléma is.

Egy hű kép az észlelt adatnak többé-kevésbé pontos másolata, de a másolat 
(kópia) fogalmának csak annyi az ismeretelméleti értéke, hogy magának a tárgy
nak a másolata és nem csupán az észlelésé. Vizuális másolata lehet pl. egy mértani 
alaknak vagy egy fizikai tárgynak. Első esetben sem a kép, sem az észlelés nem 
érintik a keresett problémát, mivel a mértani alak maga is szimbolikus. Ha 
ellenben egy fizikai tárgyról van szó, más a helyzet, mert az észlelés már nem 
szimbóluma a tárgynak, hanem jeleket, jeladásokat nyújt abból. Míg tehát a 
szimbólum csak a szimbolizált tárggyal való hasonlóságot nyújtja, a jel, a jeladás 
már a tárgy okozati „kisugárzása”. Tehát a pontos másolat fogalma a tárgyhoz 
viszonyítva ellentmondónak látszik.

Az ismeret-másolat hipotézis kritikája nem egyedül a konkrét képzetre vonatkozik; megoldá
sához hozzájárulhatnak a fejlődéslélektani tények csakúgy, mint a tudományos ismeretelmélet. 
Az ismeret-másolat és az ismeret-asszimiláció hipotéziseinek közös posztulátuma az, hogy a tárgy 
létezik. De egyik nézetben (az ismeret-másolat hipotézisében) semmi több nincs az ismeretben, 
mint az észlelési vagy képzetbeli megnyilvánulásnak a kifejezése, amit a logikai nyelv megköny- 
nyít. A másik nézet szerint (asszimiláció) egy tárgyat megismerni annyi, mint hatni arra, 
átalakítani azt, és ezáltal fedni fel a tulajdonságait. Amihez így hozzájutottunk, az eredménye 
szerint két fajta lehet: az egyik a tárgy tulajdonságaira vonatkozik, amelyeket még össze kell 
kapcsolni rendszerré, a másik az akció koordinálására vonatkozik, amit még strukturálni kell. . .

A két nézet közötti ellentétet az a különbség jellemzi, hogy a hangsúlyt a pszichológiai mecha
nizmusnak a figuratív vagy a műveleti szempontjára helyezzük-e. Valóban megkülönböztethe
tünk olyan megismerő funkciót, amelyik főleg az alakzatokhoz (észlelés, utánzás, kép) kapcsoló
dik és olyant, amelyik azok átalakulását veszi célba (az aktustól a műveletig). Az ismeret-másolat 
típusú tolmácsolások tehát a figuratív funkciókra hivatkoznak: az észlelés funkciójára, mint a 
fizikai megismerés forrására és a kép funkciójára a klasszikus empirizmusban. Az ismeret-asszi
miláció típusú tolmácsolások ellenben a műveleti funkciókra hefyezik a hangsúlyt. Az értelmi 
fejlődés kezdettől fogva megerősíti az ismeret figuratív szemléletének struktúrájában a műveleti 
funkciók szerepét, és ennek a könyvnek az eredményei újabb megerősítést adnak ebben a kép 
szerepének.

A könyvben közölt kutatások lényeges eredménye egyrészt az, hogy az A kép 
csak műveletek segítségével alakul; másrészt hogy ez feltétlenül megnyilvánul a 
személy számára már ismert mozgások és átalakulások képzeti rekonstruálásá
nál. Így azt látjuk, hogy szükség van egy logikai-matematikai természetű 
keretre, nemcsak az észleleti adatok fogalmi tolmácsolása számára, hanem azok
nak képek által való felidézéséhez is. Ez a logikai-matematikai keret nem elmél
kedő tudásból áll, igen messzi van attól, és téri műveletekre vagy elemi megfelel
tetésekre szorítkozik.

„Egészében a képeknek, mint a figuratív eszközök magasabbrendű formáinak 
tanulmányozása először azt mutatja, hogy az észlelt vagy észlelhető adatnak 
a képzete egymaga nem ad ismeretet , és csak akkor válik azzá, ha az átalakulások 
műveleti megértésére támaszkodik, amelyek erről az adatról számot adnak. 
De ez a tanulmány mutatja azt is, hogy ha egyszer biztosítva van a figuratívnak 
és a műveletinek a funkcionális együttműködése, akkor nem hanyagolható el 
semmi a kép szimbolikus szerepében, amint a klasszikus asszociacionizmus elleni 
reakció szélsőségei azt elhitethették volna. Biztosítva az »állapotoknak« fino
mabb elemzését és ezzel megkönnyítve maguknak az „átalakulásoknak” figurális 
anticipálását . . .  a kép elengedhetetlen segítséget nyújt a gondolkozás működé
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séhez, magához a dinamizmushoz; de azzal a feltétellel, hogy szüntelenül alá
rendelve marad ennek a műveleti dinamizmusnak, amit nem tudna helyettesíteni, 
és aminek valójában az esetek szerint csupán csak többé vagy kevésbé deformáló 
vagy hűséges szimbolikus kifejezése.”

Ezekkel a szavakkal fejezte be könyvét P ia g e t , s ezzel mi is visszatértünk 
oda, ahol a könyvismertetést kezdtük: rámutattunk a vizuális pedagógiai lehe
tőségekre és feladatokra is.

P a á l  Ákos
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FO LY ÓJ R ATS Z E M L E

Rí FORMA DELLA SCUOLA

1972. XVIIÏ. évfolyam, 1 —12. szám

A Riforma della scuóla c. olasz pedagógiai 
folyóirat 1972-es évfolyamának tartalmára két 
fontos politikai esemény volt hatással: az 
Olasz Kommunista Párt XIII. kongresszusa 
és a parlamenti választások. Mindkét esemény 
arra adott alkalmat, hogy a figyelem a szokott
nál is erőteljesebben forduljon az iskola, mint 
a politikai harc egyik fontos tényezője felé és 
a reformokért küzdő erők szervezettebben 
lépjenek fel. Ennek következtében az évfo
lyam egyes példányaiban megjelenő cikkek, 
tanulmányok zömükben politikai jellegűek, 
sőt még a pedagógia rovatban szereplő írások 
is a tárgyalt kérdés politikai vetületét helyezik 
előtérbe. Erre a fokozódó politikai jellegre be
folyással volt a reakció növekedése is. A kor
mány ugyanis „rendet” akart teremteni az 
iskolákban, ezt azonban nem a demokratikus 
erőkre támaszkodva kívánta elérni, nem a 
haladás irányába tett lépésekkel, hanem rct- 
rográd módon, adminisztratív eszközökkel, az 
iskolai önkény erősítésével és ezzel akarva-aka- 
ratlanul a fasiszta provokációnak adott tápot.

Az 1—2. összevont szám alcíme: „Verso il 
13. Congresso del PCI, Vimpegno dei comunisli 
per il rinnovamento della seuola (Az Olasz 
Kommunista Párt 13. kongresszusa elé: a
kommunisták elkötelezettsége az iskola meg
újításáért.)

Mit jelent ez az elkötelezettség a tanulmá
nyok tükrében? A demokratikus iskola elmé
leti kérdéseinek felvetését, tisztázását; az 
iskola „főszereplői” : a pedagógusok és a növen
dékek védelmét; a kormány elmulasztott vagy 
nem elég hatékony intézkedéseinek felülvizs
gálatát; koncentrált fellépést a fasiszta offen- 
zívával szemben.

Elméleti kérdések

Az iskola demokratikus tartalmának elméleti 
tisztázásához forrásul a marxista klasszikusok 
tézisei szolgálnak. Figyelemre méltó, hogy az 
olasz szerzők mind többet merítenek G r a m s c i  
pedagógiai hagyatékából. Szinte nincs olyan 
szám, amelyben ne találkoznánk megfontolás
ra késztető gondolataival.

M a r x  és L e n i n  pedagógiai jellegű megálla
pításait idézi M . A. Ma n a c o r d a . II confronto 
con i classici (A klasszikusokkal való összeve
tés, 1—2. szám) c. munkájában azt vizsgálja, 
hogy korunk mai pedagógiai problémáiban, 
mindenekelőtt az olasz iskola krízisében hogyan 
igazít el a marxi örökség. Sorra veszi a leg
pregnánsabb marxi pedagógiai tételeket, a 
marxizmus „konstansait” (kötelező és in
gyenes iskola; az iskola társadalmi ellenőrzé
se; a tananyag szigorúan tudományos tar
talma; a tradicionális értelmi és testi nevelés 
mellett az elméleti és gyakorlati technológiai 
oktatás; a szigorú fegyelem és a szorgalmas 
munka; az oktatás és munka egyesítése, a 
valóságos gyári termelő munka; a társadalmi 
viszonyok valóságos fejlődésének kritikai 
elemzésére épült pedagógiai kutatás), és össze
veti L E N iN n e k , CiRAMSCinak e tételekkel ösz- 
szefüggő megállapításaival, majd felteszi a 
kérdést: vajon az elemzett marxista tételek 
ma is reálisnak tekinthetők-e ? A történelem 
még nem igazolta ezeknek a tételeknek egy 
részét, egyiket-másikat a gyakorlat meg is 
cáfolta, mégis a szerzőnek az a véleménye, hogy 
olyan alapvető tézis, mint pl. az oktatás és a 
munka egyesítése, mindaddig, míg a mindenol
dalú ember kialakítása a pedagógia feladata 
marad, feltétlenül helytálló, legfeljebb a 
hogyan kérdésén lehet vitatkozni.

A llessandro  N a t t a  Un disegno genende e 
organico (Á ltalános és o rganikus te rv eze t, 
1—2. szám ) c. írásában  á tte k in té s t  ad  azokró l 
a h a rco k ró l, am elyeket a k o m m unista  p á r t  az 
ö tvenes év ek tő l kezdődően fo ly ta t az iskola 
á ta la k ítá s á é r t  és am ely harcoknak  e lv i bázisa 
G r a m s c i  ta n í tá s a  volt. G r a m s c i  u g y an is  a rra  
h ív ta  fel a  figyelm et, hogy a m u n k áso sz tá ly 
n ak  és p á r tjá n a k  m indenkor nagy  g o n d o t kell 
fo rd ítan ia  az iskola problém áira. Az á lta lán o s 
m ű v eltség e t n y ú jtó  iskolatípus és a szakiskola 
k ö zö tti v á la sz fa l ledöntésével o lyan  „egységes 
a la p isk o lá t” kell létrehozni, am elyben ism ere t
szerzés és tevékenység, m unka és tu d o m á n y  
egységes nevelési folyam atot a lk o t. A szerző 
kiem eli GRAMSCinak a sp o n tan eitás , a szab a 
dosság, a  „ tis z ta ” pedagógia jelenségeivel 
való h a tá ro z o t t  szem befordulását. C sakis a
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fegyelemre, szabadságra: autonómiára épült 
nevelés képes „az alárendelt osztályokat a 
társadalomban betöltendő vezető szerephez 
juttatni, mégpedig nem mint elszigetelt egyé
neket, hanem mint közösséget”. Ezzel össze
függésben G r a m s c i  fontos alapelveként hang
súlyozza a szerző a pedagógusnak, mégpedig 
ugyancsak nem az egyes pedagógusnak, hanem 
a testületnek központi szerepét. Csakis a peda
gógus biztosíthatja a gyermek számára az 
önálló tevékenység egyre szélesedő körét, az 
alkotó kezdeményezés örömét.

A s z e rz ő  a  G r a m s c i  á l t a l  f e l v á z o l t  „ k ö v e te lé s  
p e d a g ó g i á j á n a k ”  m e g v a l ó s í t á s á b a n  m u t a t k o 
z ó  „ k im e r í t h e t e t l e n  n e h é z s é g e k ”  o k a i t  k u t a t j a ,  
m a j d  ö ssz e g ez i a  p á r t  h a r c a i n a k ,  a z  i f j ú s á g  és a  
p e d a g ó g u s o k  a k t i v i z á l ó d á s á n a k  e  n e h é z s é g e k  
e l l e n é r e  e d d ig  e lé r t  e r e d m é n y e i t .

A Gramsei-i tézisek mai aktualitását bizo
nyítja Dario R a g a z z in i  is. Gramsci: Analisi 
deli’industrialisme (4. szám) c. tanulmányának 
kiindulási alapja M. A. Manacorda „II princi- 
pio educativo di Gramsci” (G. nevelési elvei) 
című nemrég megjelent monográfiája, vala
mint Maurizio LiCHTNERnek Gramsciról szóló 
tanulmánya. E munkák értékeinek elemzése 
során néhány jelentős pedagógiái kérdést 
vizsgál. Részletesen foglalkozik azzal az állás
ponttal, amely alapján Gramsci összefüggés
be hozta a korabeli iskola krízisét az általános 
társadalmi krízissel és egy új nevelési rendszer 
távlataira világított rá. A munka és az oktatás 
egyesítésének marxi gondolatához híven azt 
tanította, hogy az ember csak akkor válhat a 
társadalom tudatos átalakítójává, ha megis
meri a termelési folyamat alapjait. Ez olyan 
premissza, amelyben benne rejlik a Gramsci-i 
humanizmus lényege.

Angelo B r o c c o n i  Gramscinak a „Quaderni” 
(Füzetek) c. munkája körül zajló vitát ismer
teti ( Stimoli a costruire, Alkotásra ösztönzés, 
6. szám). Kimutatja a bírálatok ellentmondá
sait, és élesen elítéli azt a véleményt, amely 
szerint Gramsci túlhaladott, a ma számára 
nem nyújt eligazítást. Senki sem állítja —írja 
a szerző — hogy Gramsci pedagógiai kutató, 
de minden írása a legjobb értelemben vett 
nevelési ihletésű, és ez pedagógiai vonatko
zásban is a polgári gondolkodók fölé emeli. 
Gondolatainak forradalmisága az „alkotó 
iskola” koncepciójában, a kultúra összetett
ségének felismerésében fejeződik ki.

A  „főszereplők” : a pedagógusok és a diákok

A folyóirat számos cikkben sokoldalúan 
foglalkozik az iskola belső helyzetével, a peda
gógusok és a diákok szerepével a megújulásért 
folyó küzdelemben.

Eugenio Capitant Al centre del probléma 
(A probléma középpontjában, 1—2. szám) 
című írásában képet ad a ma iskolájában dol

gozó pedagógusok megosztottságáról. Még 
sokan vannak, akik nem kívánják a változást, 
ragaszkodnak a régi, kitaposott úthoz, ők az 
,,é sempre stato cosi” — mindig így volt — 
állásponton állók, az „őr és a tolvaj” helyze
téből ítélkezők, lényegében a gyerekkel szem
ben állók, de egyre nő a kísérletező, újat kereső 
pedagógusok száma.

A pedagógusnak ma mindenképpen hatá
roznia kell: vagy a harcot választja egy ered
ményesebb, humánus iskoláért, vagy a konzer
vativizmus, a formalizmus mellett foglal állást; 
mindenképpen részese a harcnak, melynek 
eredménye vagy az alkotó pedagógiai szabad
ság, vagy a stagnálás, a visszafelé lépés. Mivel 
a kormány támaszát az iskolai önkényre 
épült vezető garnitúrájában keresi és nem a 
haladást kívánó pedagógusban, világos, hogy 
a pedagógus harcát nem folytathatja magá
nyosan, mert menthetetlenül elszigetelődik, 
tehát kapcsolódnia kell a társadalom forra
dalmi erőihez, a munkásmozgalomhoz.

E téma folytatásaként foghatjuk fel Lucio 
d e l  CORNÔ II probléma degli insegnanti (A 
pedagógusok problémái, 1—2. szám) című írá
sát, melyben azt vizsgálja, mi a szerepe ma a 
pedagógusnak és mennyiben tér el ez a szerep 
a múlttól. Tarthatatlan az az álláspont — 
fejtegeti a szerző —, amely a pedagógustól 
csak azt kívánta, hogy egy-egy tantárgy anya
gát adja át növendékeinek. A pedagógusnak 
az a feladata, hogy alakítsa tanítványa sze
mélyiségét, ne csak tanítson, de szervezze a 
tanulók tevékenységét és termelőmunkáját. 
Választ kell adnia a diák életkérdéseire, új 
értékrend kialakításához kell segítenie. Arra 
kell törekednie, hogy kifejlessze tanítványai
ban a kritikai érzéket és kibontakozó világá
nak progresszív irányt adjon.

A nevelő megváltozott szerepének jelentő
ségét hangsúlyozza Idana | P e s c i o l i : Dalia 
parte dei bambini (A gyerekek oldalán, 5. szám) 
című pedagógiai és pszichológiai érvekben 
gazdag írása, amelyben az óvodai nevelés 
metodológiai és didaktikai kérdéseivel össze
függésben tesz néhány figyelemre méltó meg
állapítást. A pedagógus tudatos tevékenységét 
állítja szembe a spontaneitás veszélyeivel. 
A pedagógusnak mindig több dimenzióban 
kell foglalkoznia a gyermekkel. „Az oktatás 
önmagában absztrakt és embertől független, a 
nevelés konkrét és emberi”. A pedagógus tehát 
nem lehet semleges, vagy a gyermek mellett, 
vagy azzal szemben képviseli a pedagógiát. 
Csak az a pedagógus képes személyiséget for
málni, aki a gyermekben is állampolgárt és 
dolgozót lát. Ilyen értelemben az óvoda is 
lehet „társadalmi és kulturális életközpont”. 
Ennek az emberformáló munkának politikai 
tartalma, mozgósító ereje van. Ezt kellene 
elősegítenie a vezetésnek — igazgatónak, fel
ügyelőnek — ha nem csupán külsőségek köt
nék le figyelmét, hanem a gyermek és a pedagó-



gus közötti tényleges kapcsolat, a pedagógus 
nevelési funkciója.

Maurizio L ic h tn er  szintén azt boncolja, 
hogyan változott meg a pedagógussal szemben 
támasztott társadalmi igény ( Appunti di 
storia: un agente inefficace, Történelmi in
telem: hatástalan ügynökök, 11. szám). Ma 
már tarthatatlan az a szemlélet, amely szerint 
,,a pedagógus önmagát ülteti át a diákba, lelki 
kapcsolatot teremt vele. . . A gyermek oda
adással tekint a pedagógusra, akinek szava 
leikébe hatol. . Az ilyen nevelés a múltban 
is csak igen kevés gyereknél járt sikerrel, és 
ez eleve lemondást jelent a tömegnevelésről. 
A pedagógusnak ez a típusa az uralkodó osz
tály „ügynöke”, aki éppen a hatástalan neve
lési módszerekkel szolgálja a polgári társa
dalmat. A haladást szolgáló pedagógusnak 
ismernie kell a társadalom igényét és az igény
nek megfelelően előre kell dolgoznia, társa
dalmi célok elérésére kell nevelnie.

Konkrét adatokkal, megrázó példákkal 
mutatják be a szerzők, hogyan lesz a haladó 
pedagógusból az elnyomás áldozata. Giulio 
B o r ell i Un anno di repressione, la risposta 
democratica (A megtorlás éve, demokratikus 
válasz, 6. szám) cím alatt megfélemlítő, meg
torló intézledések soráról számol be. A tanév 
folyamán megjelent egy olyan miniszteri ren
delet, amely büntető szankciókat tesz lehetővé 
demokratikus pedagógusok és diákok ellen, 
ugyanakkor büntetlenül hagy fasiszta provo
kációkat. Különösen az egyetemeken élező
dött ki a hallgatók követeléseit jogosnak tartó 
pedagógusok helyzete. Megtorolják „megen
gedhetetlen felelőtlenségüket”. Milánóban 
például egy egész tanárcsoportot, élükön a 
rektorral, függesztettek fel.

A pedagógusokkal szembeni gyanakvás 
légköréről szól Fernando R o t o n d o  Sotto la 
pelle (11. szám) című írása. Az 1968-as diák
megmozdulások óta mindenfajta pedagógus
kezdeményezést gyanakvással fogadnak a 
felsőbb szervek, legyen az nevelési, didaktikai 
próbálkozás, vagy a tanár-diák viszonyban 
meglevő merev formákon való túllépés. Annak 
bizonyítására, hogy az iskoláért folytatott 
harc egyben társadalmi harc is, ismerteti 
azokat az eseteket, amikor tanárok felfüg
gesztését, áthelyezését soron követte részben a 
diákok, részben a város lakóinak tiltakozása.

Giorgio R ín i  véleménye szerint (La riforma 
(légii insegnanti, Pedagógus-reform, 5. szám) a 
pedagógus társadalom ma még nem eléggé 
szervezett. A pedagógusoknak fel kell ismerniük 
a gyár és az iskola közötti szoros kapcsolatot, 
és a munkásokkal együtt, szervezetten kell 
harcolniuk közös érdekeik érvényesítéséért.

Silvano IT l i i t e l i .i Formazione e régióné 
(12. szám) című cikkében arról ír, hogy az 
olasz közoktatás helyzete számos ok következ
tében folyamatosan rosszabbodik. Szembe
állítja az iskola jelenlegi szerkezeti, személyi,

anyagi elmaradottságát, a vezetés bürokra
tizmusát a konkrét társadalmi követelésekkel. 
A kormány nem hoz határozott intézkedéseket, 
sőt egyre világosabb az a szándéka, hogy a 
kritikus helyzetért a • haladó pedagógusokra 
hárítsa a felelősséget.

A kiélezett helyzetre rávilágít az a levél, 
amelyet több pedagógiai folyóirat, köztük a 
Hifornia della scuola szerkesztősége juttatott 
el különböző parlamenti csoportok elnökeihez; 
e dokumentumot az 1—2. szám közli. A levél
ben tiltakoznak a pedagógusok szabadságát 
sértő intézkedések ellen, szót emelnek az új 
pedagógiai elvek és nevelési módszerek érvé
nyesítéséért, majd ezeket írják: ,,. . .olyan 
iskolát kell kialakítani, amely többé nem ka
szárnya vagy bürokratikus értelemben felfogott 
közhivatal, hanem a pedagógusok és diákok 
együttműködésének helye, olyan intézmény, 
amelyben a tanár nem rendőr vagy bíró többé, 
hanem tanácsadó és barát. . . felhívunk min
den antifasiszta, alkotmányos parlamenti 
csoportot, hogy hozzanak törvényt a fasiszta 
rendelkezések eltörlésére, valamint a pedagó
gus szabadságát és autonómiáját védő rend
szabályok bevezetésére”.

Több cikk szól a diákmegmozdulásokról, 
összefoglaló jellegű értékelést ad Paolo F r a n 
c h i L’organizzazione degli studenti (A tanulók 
szervezése, 1—2. szám) című beszámolója a 
kommunista párt szekcióüléséről, valamint a 
kommunista diákok Riminiben megtartott 
országos értekezletéről. Szemben azokkal a 
kétkedőkkel, akik az ifjúság harci készségének 
elhalását jósolták, és bírálva a diákság szélső
séges elemeinek szervezettséget és céltudatos
ságot nélkülöző tevékenységét, részletesen 
foglalkozik a pozitívumokkal, az elért jelentős 
eredményekkel, majd rámutat a helyzet ve
szélyeire is. A kormány iskolapolitikája teret 
engedett a fasiszta támadásnak, azzal a tenden
ciával, hogy leszűkítse a munkásosztály tár
sadalmi és politikai szövetségeseinek körét. 
A diákok nagyszerűen megállták helyüket a 
fasiszta provokációk visszaverésében, fennáll 
azonban az a veszély, hogy az antifasiszta 
harc mellett háttérbe szorul az iskola demokra
tikus átalakításáért folyó küzdelem, vagy elho
mályosul a kettő közötti szerves összefüggés. 
A fiataloknak tapasztalniuk kell, hogy a 
fasisztákkal szemben, az iskola radikális meg
újításáért csak a munkásosztály társadalmat 
átalakító harcának részvevőjeként lehet ered
ményesen küzdeni.

Kormányintézkedések, javaslatok és követelések

A választási hadjárat során a haladó erők 
élesen bírálták a kormány iskolapolitikáját és 
keresték a válságból való kibontakozás útját. 
Ilyen elemző írás M. A. Ma n a c o r d a  La deman
da degli adolescenti (Az ifjúság igénye, 5. szám).
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A szerző szerint a 14—19 évesek nevelésében 
„az antropológiai-pszichológiai” szempontok 
mellett egyre inkább a ’’szociális-kulturális” 
szempontoknak kell előtérbe kerülniük. Úgy 
véli, hogy ez a korosztály már felnőttként tud 
tanulni és gondolkodni, éppen ezért nem annyi
ra a tudás megszerzéséhez, mint a társada
lomba való beilleszkedés előkészítéséhez van 
szüksége „speciális módszerekre”. A társada
lom azt várja az iskolától, hogy tudatos állam
polgárokat, a különböző foglalkozási ágak 
részére „termelőket” neveljen. A hivatalos 
intézkedések bizonytalanok és hiányosak. Az 
iskoláztatás és a társadalmi szükséglet össze 
nem hangolt voltának következménye a kudar
cok sorozata.

Nyilvánvaló, bogy új nevelési koncepcióra 
van szükség, amely minden fiatal számára 
egységes elméleti-gyakorlati bázist nyújt és 
mindenfajta diszkriminációs lehetőségnek 
elejét veszi. Ennek feltétele: társadalmi irányí
tás, tömegmozgalom, tudományosan ellenőr
zött kísérletek sora, a kezdeményezés szabad
sága, az oktatás és a termelés közötti kapcsolat 
megteremtése, a szellemi és fizikai munka 
közötti szakadék megszüntetése.

Ugyancsak a társadalmi szükségletet veti 
össze az iskolák által rendelkezésre bocsátott 
munkaerőkkel Milli M o s t a r d in i : Gli studenti 
tecnici (Technikus tanulók, 6. szám) című mun
kájában. Ilyen kérdéseket vet fel: Miért ter
melnek a technikumok munkanélkülieket 
vagy részlegesen foglalkoztatottakat? Hol 
helyezkednek el a diplomások? A szerző kon
krét tényekkel bizonyítja, hogy egy országos 
szükségletet felmérő terv hiányában a techni
kumot végzettek többsége nem szakmájában 
helyezkedik el, a diplomások sorsa bizonytalan, 
csak kevesen kapnak végzettségüknek meg
felelő állást.

Több szerző az iskolareform fő feladatát az 
alapiskola, mindenekelőtt az óvoda problémái
nak megoldásában látja.

Giorgina Aran Levi (La via della riforma: 
part ire dal basso) A reform útja: alulról kez
deni, 5. szám) az oktatásügy megoldatlan 
problémáira mutat rá: „Olyan országban, ahol 
másfél millió gyermeknek nincs helye az óvo
dában, ahol az elemi iskolában általános a 
kettős és a hármas váltás, a kötelező felső 
tagozatról nagy a lemorzsolódás, mindent 
újra kell kezdeni, az »alapiskola« problémái
nak a megoldása a legsürgősebb teendő.”

A l l .  szám csaknem egészében az óvoda fej
lesztésének problémáival foglalkozik. La condi- 
zione deirinfanzia e della famiglia (A gyermek 
és a család helyzete) a parlament kommunista 
csoportjának törvényjavaslatáról szól. A csa
lád, a nő helyzete megváltozott, az újonnan 
jelentkező problémákat nem lehet a régi mó
don megoldani. A család igényli a társadalom 
segítségét a gyermeknevelésben. „Csak rossz- 
indulattal lehet ezt a kívánságot úgy értelmezni,

mint a család lemondását a maga kötelezett
ségéről. Ez annak a ténynek a felismerése, 
hogy a család egyedül képtelen megoldani a 
gyermeknevelés feladatát.” Az állami óvodák 
létesítésére hozott 444-es törvény bürokrati
kus volta inkább fékezi, mint segíti a nevelési 
törekvéseket. A kommunista csoport javasla
tát bárom kérdésre irányítja: óvodai hely biz
tosítása minden gyermek számára; a társadal
mi irányítás megvalósítása; új nevelési kon
cepció.

Alessandro T e s s a r i : Dopo i primi tre anni 
című írásában (Az első három év után) helyesli 
a kommunista csoport javaslatát, azt az elgon
dolást, hogy az óvoda „felügyelő intézmény” 
helyett a tanuláshoz való jog megalapozója 
legyen, azonban úgy véli, hogy meglevő jelle
gén mindaddig nem lehet változtatni, amíg az 
egész „alapiskola” átszervezésének problémá
ját meg nem oldják.

Maria A. P e l l e g a t t a  (Proposta per Г infan
zia, Javaslat a gyermekkor számára, 12. szám) 
drámai módon mutatja be az óvodák helyze
tének tarthatatlanságát. A 444-es törvény 
végrehajtásában a kormány teljesen követke
zetlen. Ragaszkodik régi módszere khez és 
fenntartja azt az elvet, bogy a gyermek nevelé
séről a családnak kell gondoskodnia és ezáltal 
a gyermeknevelést a spontaneitásra bízza. 
Ezért értékeli nagyra a szerző a kommunista 
csoport javaslatát, annak mind az irányítást, 
mind a belső életet és programot megújító 
tendenciáit. A javaslat alapján lehetőség nyílik 
arra, hogy nevelési modellek sokfélesége bonta
kozzék ki, és ez a járható út.

A lap kritikus szellemét talán legélesebben 
Francesco Za p p a  képviseli (La repressions 
organizzata. Szervezett megtorlás, 10. szám): 
egy miniszteri körrendelet túlhaladott pedagó
giai nézeteit bírálja. E körlevél többek között 
hangsúlyozza az iskola nem elsődleges, csak 
kiegészítő nevelési funkcióját, az iskola „poli
tikamentességét”, elhárítja a társadalmi irányí
tás szükséges voltát, akadályozza a tanári 
kísérletezés, kezdeményezés lehetőségét. A 
tanulói aktivitás terepe, a körlevél szerint, a 
sport, a kulturális tevékenység, vagyis a „cir- 
censes” és nem a „panem” felé irányítás.

Az iskola szellemi megújításához feltétlenül 
hozzátartozik az egyházzal való kapcsolat 
rendezése. Felül kell vizsgálni azokat a dekrétu
mokat, amelyek még 1929-ben láttak napvilá
got, és amelyek az iskolára vonatkozóan még 
ma is érvényben vannak, írja Lucio L o m b a r d o  
R a d ic e  La questione del Concordato című cik
kében (A konkordátum kérdése. 1—2. szám).

Mindent el kell követni, hogy megegyezés 
jöjjön létre az állam és az egyház között mind a 
vallástanítást illetően, mind pedig annak a 
szemléletnek a megváltoztatására, amely a 
dekrétum 36. pontjában fogalmazódik meg: 
a katolikus vallás „come fondamento e coro- 
namento dell’istruzione pubblica” (A kato-
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I i к us vallás, mint alapja és betetőzése a közok
tatásnak). Különösen az általános iskola alsó 
tagozatában jelent ez az álláspont még komoly 
megkötöttségeket, bár ma már a mélyen vallá
sos katolikus pedagógusok sem értenek vele 
egyet. Nem kívánatos az egyházzal való 
összeütközés — jegyzi mega szerző de fel kell 
készülni rá, ha a Vatikán nem tesz engedmé
nyeket a fakultatív vallásoktatás és az iskolát 
érintő más megkötések kérdésében.

Л valóságos helyzet fontos következtetések
re juttatta a haladó erőket. Л demokratikus 
jogok kivívása érdekében a szenátus kommu
nista csoportja törvénytervezetet készített. A 9. 
szám ismerteti a „Sürgős intézkedések a de
mokratikus jogok gyakorlására az iskolában” 
című törvényjavaslatot. Л javaslat alapgondo
lata, hogy az iskola hierarchikus, autokrata, és 
bürokratikus jellegének meg kell változnia és 
teret kell adni a demokratikus erőknek. Sürgős 
beavatkozásra van szükség, mert gátat kell 
vetni a kormány visszahúzó intézkedéseinek.

Az első cikkely a diákok jogainak gyakorlá
sát kívánja biztosítani. Ezek a jogok a felelős 
önkormányzat megvalósítására vonatkoznak 
és meghatározzák a diákoknak az iskolaveze
téssel. a tanárokkal való demokratikus kap
csolatát.

A második cikkely a tanárok jogairól szól és 
csak a két legfontosabb kérdést tárgyalja: 
1. A különböző gyülekezés joga; 2. A pedagó
giai kezdeményezés, a kísérletezés joga.

A harmadik cikkely a diákok büntetési 
szankcióit tisztázza, és nyomatékosan köve
teli egy idevágó 1925-ben hozott, fasiszta ren
delet visszavonását.

Aulifasizmus az iskolában

Már az eddigi tanulmányokból is kitűnik, 
milyen kritikus az olasz iskola helyzete. A fej
lődés útjában álló erőkkel szemben nyílt offen- 
zíva indult meg. Ezért a legélesebb támadás a 
felújuló fasiszta provokációk visszaverésére 
irányul. Eleven bizonyítéka ennek, hogy még a 
pedagógiai jellegű cikkek is az ellentámadás
hoz nyújtanak tartalmi és módszerbeli segít
séget .

A 7—8. szám fő témája: Antifascismo nella 
scuola, Alberto A l b e r t i húsz oldalas tanul
mánya. A szerző bevezetőjében az újraéledő 
fasiszta mozgalom eredőit kutatja, majd konk
rét dokumentumok alapján ismerteti a fasiszta 
erőszak megnyilvánulásait 1969-től 1971-ig és 
élesen elítéli a hatóságokat, amelyek nem lép
nek fel erélyesen e gaztettek ellen.

Majd dokumentumokat hoz az 1921-ben 
kezdődött fasiszta atrocitásokról és az akkori 
hivatalos reagálásról is, amelyet a maihoz 
hasonlóan a „tehetetlenség” jellemzett. 
Következetes összehasonlító módszerrel fel
hívja a figyelmet a fasizmus veszélyeire és a

Mussolini által kifejtett „erőszak és engedel
messég” pedagógiájá na к t a nu hágaira.

Ezután az ellenállási mozgalomról beszél a 
szerző. Az ellenállás emlékét a demokratikus 
erőknek kell ápolniuk, és nem szabad megen
gedniük, hogy a hősi múlt feledésbe merüljön. 
Az ifjúságnak meg kell tudnia az igazságot, ha 
ez az iskolákban sokszor nehézségekbe is 
ütközik. A továbbiakban iskolai dolgozatokat 
olvashatunk, amelyekben gyermekek felidézik 
szüleik emlékeit a fasizmus, a német megszál
lás szörnyűségeiről, majd interjúkat antifa
siszta írókkal, volt spanyol köztársasági har
cosokkal és volt deportáltakkal, színdarabot az 
árulás tényeiről.

A tanulmány befejező része hangsúlyozza, 
hogy az ifjúságnak, a legfiatalabb korosztály
tól kezdve, világosan meg kell magyarázni a 
fasizmus mibenlétét, és az ellenállási mozga
lom jelentőségét. El kell érni — írja «a szerző —, 
hogy számos, e témára vonatkozó eddig még 
kiadatlan fontos dokumentum napvilágra 
kerüljön.

Néhány sajátos pedagógiai téma

A folyóirat 1972-es évfolyama viszonylag 
kevés kifejezetten pedagógiai témájú cikket 
tartalmaz, és természetesen még ezekben is 
sok a politikai vonatkozás.

Érdekes vita zajlott az olasz és az idegen 
nyelv tanításáról a folyóirat szerkesztőségében, 
amelyről D ib a tti to  s á l lá  l in g n a  (Vita a nyelvről, 
í). szám) cím alatt olvashatunk ismertetést. A 
vitaindító az idegen nyelv és az anyanyelv taní
tása közötti „érintkezési pontokat” emeli ki, az 
élő nyelv tanításának modern módszereiről 
beszél. A v ita javarészt a nyelvoktatásban meg
levő nehézségekkel foglalkozik, a különböző 
tájszólásokkal, különös tekintettel a vidéki 
gyerekek ebből eredő anyanyelvi nehézségei
re. Sok szó esett arról, hogy ezzel a problé
mával kapcsolatban milyen feladatok várnak 
a „kötelező” iskolára.

Az eredményes oktatás módjait keresi l-ucio 
Lo m b a r d o  R a d ic e  Dalle „materié” alia call ara 
(Tantárgyak helyett műveltséget, 7—8. szám) 
című írása, lia  olyan oktatást akarunk, amely 
ráirányítja a tanulók figyelmét a témára, 
magával ragadja őket, figyelmüket leköti, 
akkor az oktatás szerkezetén is változtatni kell. 
Igen jelentősnek tartja azokat a kutatásokat, 
amelyek a tantárgyak közötti válaszfal eltün
tetésével foglalkoznak. Hivatkozik különböző 
kísérletekre, amelyek mind a természettudo
mány, mind a humán tárgyak tanítására 
komplex tervvel próbálkoznak.

Idana P e s c io l i  Drogéit о di attioitá (Az akti
vitás terve, 12. szám) cím alatt beszámol 
arról, hogy a Eirenzei Egyetem Pedagógiai 
Intézetében 1964 óta folytat kísérletet és ennek 
tapasztalatai alapján sokrétű, általánosítható



tervet dolgozott ki a tanulói aktivitás fejlesz
tésére. A tervezet bemutatja e folyamat egyes 
fázisait és az összehangolt munka lehetőségeit, 
amelyben egyetemi hallgatók, pedagógiai ku
tatók és gyakorló pedagógusok vesznek részt.

Több cikk foglalkozik az iskola audiovizuá
lis eszközökkel való ellátottságával és e kor
szerű oktatásban jelentkező problémákkal. 
Fernando R o to n d o  II consume di audiovisivi 
(Az audiovizuális eszközök használata, 12. 
szám) című cikkében arról szól, hogy a „neve
lés új technológiájának behatolása az iskolába 
kb. 10 éve kezdődött, de nagyon göröngyös úton 
haladt előre, tele ellentmondásokkal”. A ké

szülékek rendkívül drágák, hiányoznak a szük
séges didaktikai programok; a pedagógusok kö
zül sokan szemben állnak vagy bizalmatlanok. 
A televízió kezdeményezései, megfelelő össze
hangoltság hiányában, szintén kudarcra vannak 
ítélve.

A Riforma della scuola ismertetett évfolya
mának egyes számait a tanulmányok mellett 
a szokásos folyóirat-rovatok teszik teljessé, 
ezek közül különösen megérdemli a külföldi 
olvasó figyelmét a „Libri” című rovat, amely a 
pedagógiai és pszichológiai szakirodalom olasz 
és nemzetközi termékeiről ad széles körű, alapos 
tájékoztatást.
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K Ö N Y V E K R Ő L

SZOKOLSZKY ISTVÁN: VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Összeállította és az utószót írta Székely Endréné.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. 368 old.

S z o k o l s z k y  István írásait S z é k e l y  Endréné rendezte sajtó alá, sokunk tartozásának terhét 
vállalva, nem egyszerűen a kegyelet jegyében, de számos vonatkozásban ma is tanulságul. Ter
mészetesen a mai olvasó másfelől közelíthet a kötethez és másféle optikával ítélheti meg a benne 
foglaltakat, ha nem ismeri személyesen is azt az egész időszakot, amelyben Sz o k o l s z k y  István 
élt és működött és ha nem ismerte magát a „szerzőt” is személyesen mint embert, mint alkotó 
marxista pedagógust. Annak a mai olvasónak, aki mintegy „utólag”, s csak e tanulmánykötetből 
tájékozódik S z o k o l s z k y  munkásságáról, e kötet több vonatkozásban „csak” neveléstörténeti- 
elmélettörténeti adósság törlesztésének tűnhet.

Bizonyos értelemben így is van. Nemcsak azért, mert S z o k o l s z k y  már nem él, hanem azért 
is, mert minden életmű korhoz, korfeltételekhez kötött és ez S z o k o l s z k y  itt közölt tanulmányait 
is különböző vetületeiben immár valóban történeti, neveléselmélet-történeti dokumentummá 
avatja. Gyorsuló fejlődésünk sodrában — ami nem frázis, hanem tény — különösen is így van ez, 
még akkor is, ha gyorsuló fejlődésünkből levonjuk mindazt, ami benne csak divat vagy kérész
életű újdonságkeresés, s akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy S zo k o lszk y  István gazdag szel
leme mindig lépést tartott a maga idején valós fejlődési tendenciákkal, amint arra későbbiekben 
még igyekszünk rámutatni.

Ä „kor” és a „korfeltételek”-re való utalás vonatkoztatható arra a tényre is, hogy S z o k o l s z k y  
nem jutott el „a” mű megírásáig, olyan összefoglaló nagy didaktika, vagy’ egyáltalán szisztema
tikus pedagógia-elmélet megalkotásáig, amely készültségét és alkotóképességét teljesebben — mint
egy totalitásában — reprezentálhatná, teljesebben, mint a válogatott tanulmányok. (Itt most 
nem összefoglaló jellegű didaktika-jegyzeteire gondolunk, melyek közül az egyik — a S z é k e l y  
Endrénével közösen írt egyetemi jegyzet — ma is „tananyag”-funkciót tölt be.) Ezt a tényt ter
mészetesen nem óhajtjuk pusztán a korból és a korfeltételekből levezetni, de hogy összefüggenek 
az utóbbiakkal, afelől nincs kétségünk.

Egy pillantás „S z o k o l s z k y  István életútjára” — melyről S z é k e l y  Endréné a kötet végén 
szól (475—482 old.) — megvilágíthatja azt, amire gondolunk. „Tevékeny részt vállalt a ’Fényes 
szellők’ nemzedékének nevelésében mint kollégiumi igazgató . . . 1949 szeptemberétől haláláig 
a pedagógus-képzés és továbbképzés különböző posztjain ’a nevelők nevelőjeként’ tanult és 
tanított, küzdött megalkuvás nélkül ’az új ember új módon való neveléséért’ . . . Igazgatója volt 
a Pécsi Pedagógiai Főiskolának, rövid ideig vezetője az ELTE Pedagógia Tanszékének, 1952-től 
a Központi Pedagógus Továbbképző Intézetnek. Később (1958-tól) a Pedagógiai Tudományos 
Intézet, majd 1962-től az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa. 1965-ben bekapcsolódott 
a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékének munkájába . . .” Magában véve is sokrétű 
nevelői, szervezői munkásságát széles körű közéleti, társadalmi tevékenységgel kötötte össze. 
Elméleti és gyakorlati, tudományos és közéleti tevékenységét nyugtázta a Munka F.rdemrend, 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetés, a Makarenko Emlékérem. Egyetemi docensi ki
nevezését és Didaktika tankönyvéért az Akadémiai Díj II. fokozatának ünnepélyes átadását 
már nem érhette meg. „Fel kell figyelnünk . . . arra — írja S z é k e l y  Endréné —, hogy polemikus 
írásait is mindenkor a tudományos objektivitás, az ellenfél véleményének tiszteletben tartása, 
annak immanens bírálata, azaz belső ellentmondásainak feltárása fémjelzi. Pártossága soha nem 
fajult az ideológiai ellenfél ócsárlásává, szitok-átokká, ami az ötvenes években pedagógiai írása
inkat annyira jellemezte”. Ha szabad valamit ehhez a személyes ismeretség egyik adalékaként 
hozzátenni, az a következő: Sz o k o l s z k y  mélyen gondolkodó, töprengő, vajúdva-alkotó ember 
volt, aki mintegy „megszenvedett” azért, ami azután a „végtermékben”, cikkeiben, tanulmá
nyaiban már kristályos tisztasággal, átható logikával, szinte szellemi élvezetet nyújtó elemző
készséggel és nyelvezettel jelent meg.

Nem akarjuk idealizálni sem az életutat bemutató tanulmányt, sem Sz o k o l s z k y  István élet
művét, az előttünk fekvő válogatott tanulmányokat. Erre nincs is szükség. Egyrészt a mai olvasó,

6 Magyar Pedagógia 477



akiről fentebb említést tettünk, felnőtt olvasó és nem kell külön-külön rámutatnunk azokra a 
korabeli korlátokra, amelyeknek hatása alól senki sem —  S z o k o l s z k y  sem — vonhatta ki magát. 
Másrészt S z o k o l s z k y  munkásságában annyi a tanulságos ,,elem”, amennyi a figyelmes olvasót 
meggyőzheti afelől, hogy itt nem csak pedagógiai elméletünk történeti fejlődésének dokumen
tumaival áll szemben.

Л makarenkói pedagógia, amely elméleti és gyakorlati munkásságának egyik centrumát alkotta, 
S z o k o l s z k y  itt közölt cikkeiből, megnyilatkozásaiból kitűnően is olyan „vezérfonal”, amellyel 
kapcsolatban annak idején is — ismételten — két veszélytől óvott. Az egyik veszély: a makaren
kói pedagógia negligálása azon az alapon, miszerint Ma k a r e n k o  nem szokványos iskolai pedagó
giát művelt, hanem speciális pedagógiai területen dolgozott, s más környezetben, más feltételek 
közt, mint a magyar pedagógusok nálunk 1945 után. Ezek természetesen tények, de nem érvek. 
M a k a r e n k o  pedagógiája „érvényes” pedagógia — vallotta, propagálta és érvényesítette Sz o 
k o l s z k y , de „racionális magvát”, alapgondolatait, tapasztalat- és kísérletezés-szülte fő elméleti 
konzekvenciáit tekintve.

A másik veszély, amelytől S z o k o l s z k y  ugyancsak óvott — s amivel kapcsolatos álláspontja 
már előbbiekben is benne rejlik — a makarenkói pedagógia külsőségeinek mechanikus átvétele, 
az alkotó alkalmazás helyett a dogmatikus viszonyulás Makarenkóhoz, aki pedig maga mondta 
azt, hogy „a pedagógia a legdialektikusabb tudomány”. Nemcsak azért a legdialektikusahb, 
mert a pedagógiai jelenségben minden összefügg mindennel, mégpedig intenzíven, közvetlenül, 
nemcsak azért, mert „hét évi munkám alatt a telepen nem volt két teljesen hasonló esetem” 
(mondja M a k a r e n k o ) és nem is csak azért, mert ugyanazon eszközök és módszerek másként és 
másként funkcionálnak különböző pedagógiai rendszerekben stb., hanem azért is, mert a pedagó
gia egész rendszere, „logikája” érzékenyen összefügg azzal a társadalmi valósággal, amelyben 
kialakul és amelyre hat. A makarenkói pedagógia alkotó alkalmazása a mi viszonyaink között, 
a mai feltételeket és követelményeket figyelembe véve is ezt a ,,két-frontos” szemléletmódot 
igényli. Ez a pedagógia nem évült el és nem merevedhet dogmává sem.

Sok m inden, am it an n ak  id e jén  Szo k o lszk y  Is tv á n  m egfogalm azo tt, első p illan tásra  m a m ár 
sz in te  „közhely ’’-szám ba m egy. E hhez azonban k é t m eg jeg y zést kell fűznünk. Az egyik  az, hogy 
am i m a  ,,közhely” -szám ba m egy , az azé rt is van  így , m ert hosszú  évek  során á tm e n t a  k ö z tu d a tb a , 
nem  utolsó so rban  Sz o k o l s z k y  Is tv á n  m unkássága révén  is. S z o k o l s z k y  az a fa jta  e lm éle ti ped a
gógus vo lt, ak inek  c ikkeit, tan u lm án y a it, kéziratos a n y a g a it  gyakorló pedagógusok széles köre 
é lénk  érdeklődéssel o lv as ta , á llandó  figyelem m el k ísérte . A m ásik  m egjegyzésünk az, hogy 
S z o k o l s z k y  m a m ár esetleg  közh ely k én t ha tó  m e g á lla p ítá sa it is igen d ifferenciá ltan  fogalm azta  
m eg, kiem elkedő prob lém a-érzékenységgel, a p oz itív  m o n d an iv a ló  kristályos tisz ta ság ú , e lm éle ti
leg m eg a lap o zo tt és k ö zérth e tő  form ában való k ife jtésével, a v á rh a tó , vagy  jogos e llenvetések  
gondos szám bavételével, a fé lreértések  és b u k ta tó k  e se te n k én t úgyszólván e lő relá tó  jelzésével. 
E z  tű n ik  ki írásaibó l a k á r  a eél- és fe ladatrendszer, a k á r  a  tan u ló i ak tiv itá s, a k á r  a „k o rsze rű ” 
ille tv e  „hag y o m án y o s” óravezetés, o k ta tá s i m ódszerek  kérdésével foglalkozik. Ezzel k ap cso la t
b a n  a látszó lag  „k ö zh e ly ” -szerű  m egállap ítások  elem ző m u n k án  alapuló á llv án y za ta , m indig  
á rn y a lt,  d ialek tikus k ifejtése  is m ás m egvilág ításba kerü l s m a is eleven ösztönzéseket ta r ta lm a z , 
nem  is beszélve az elem ző m u n k a  m intaszerűségéről m e to d ik a i szem pontból. Ma is érdem es ta n u l
m án y o zn u n k  az a n n a k  idején  ná lu n k  is nagy v isszh an g o t k iv á ltó  MoszKALENKO-vitára v o n a t
kozó m eg állap ítása it, a tan u ló i a k tiv itá sra  vonatkozó  k u ta tá so k  néhány fe ladatáró l í r t  ta n u l
m á n y á t, s azo k a t az e lő ttü n k  fekvő kö te tb en  szereplő, e rősen  helyhez és időhöz k ö tö tt  írá sa it, 
m egny ila tk o zása it is, am elyek  m ár nagyrészt v a ló b an  tö r té n e ti ,  neveléstö rténeti é rd ek ű v é  v á l
ta k ,  de egy-egy gond o la tm en e t, egy-egy tézisszerű  p rob lém a-fe lvetés , vagy m ego ldásirány  — 
jelzés erejéig  mégis m in th a  a m án ak  szólnának, m a  író d n án ak .

Különös érdeklődésre tarthatnak számot azok a tanulmányok, amelyek szinte egészükben 
mai problémákat feszegetnek, s probléma-megoldásokat alapoznak, nagyjában egy évtized távol
ságából. Például „A tanulók értékelése és osztályozása”, „A tantárgyi feladat- és követelmény- 
rendszerek kialakításának néhány problémája és tapasztalata''. „A ’hagyományos’ és ’korszerű’ óra
vezetés” stb. Már a Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1960-as kötetében ( „Л tantervi 
követelmények és az osztályozás''). továbbá az OPI kiadásában 1964-ben megjelent „A tanulók 
értékelése és osztályozása” című tanulmányok is világosan exponálnak egy sor akkori és egyben 
„tipikusan mai” problémát. A több mint egy évtizeddel ezelőtt kiadott tantervekben megjelenő 
,,követelmények”-et, melyek a tantárgyi feladatok megjelölése, illetve a taxativ tananyag
felsorolás nyomán mintegy a tananyag feldolgozásával kapcsolatos „ismeret-jártasság-készség” 
szinteket, vagyis a tantárgyi feladatokat igyekeznek évfolyamokra lebontani, Sz o k o l s z k y  
előrelépésnek tekinti a puszta anyag-felsoroló tantervckkel szemben, ugyanakkor félreérthetet
lenül rámutat arra, hogy ezek a „követelmények” még nem adnak elég biztos mutatókat a gya
korló pedagógusnak a tanulói teljesítmények értékeléséhez és az értékelés osztályzattá, érdem
jeggyé való transzformálásához. Nem az osztályozás eltörlése, hanem objektivitásának fokozása 
irányában kell előrehaladnunk, állapítja meg — szerintünk — helyesen. Igen, de ez utóbbinak
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feltétele, hogy vajon kellőképen tisztázottak-e a tantervi követelmények? JIa a tantervi „köve
telményeken” ezt nem lehet számonkénti, akkor vajon a Rendtartás ad-e eléggé biztonságos 
fogódzókat, jól megragadható kritériumokat e tekintetben? A Rendtartás normái is elég proble
matikusak, már csak azért is, mert nemigen lehet általános osztályzati normákat kellő mértékben 
konkretizálni, tekintet nélkül a különböző tantárgyak sajátosságaira. Tantárgyi osztályzati 
normákat kellene kidolgozni, vagyis: már itt és ekkor felmerül egész tartalmi plaszlirhásával 
a cél-, feladat-, illetve tantárgyi taxonómia egész problémaköre.

A problémakör világos és programatikus exponálása kapcsán nem arra gondolunk, hogy 
S z o k o l s z k y  István a nemzetközi és hazai irodalomtól, a gyakorló pedagógusok tapasztalataitól, 
jelzésétől, egyáltalán más kutató pedagógusoktól függetlenül tette, írta és vázolta fel mindazt, 
amit tett, írt és felvázolt. Ezt elsősorban ő maga hárította volna el magától. Maga is utal például 
а К ÉTI fizika és földrajz tanszéke által kidolgozot t „tantárgyi próbákra”, amelyek 392 tanuló 
(7—7 osztály) 190 kérdésre adott válaszait mérték fel az 1956—57-es tanév végén, s ugyanúgy 
támaszkodik — vitatható pontok jelzésével — Kiss Árpád: ,,Iskolás tanulóink tudásszintjének 
vizsgálata” címen megjelent közleményeire, az abban foglalt vizsgálati anyagra, amely már annak 
idején is széleskörű felmérése volt annak, amit a tanulók valóban tudnak s egybevetése azzal, 
amit a tantervi előirányzat, illetve egy szükséges alapműveltség jegyében tudniuk kellene — hogy 
egyebekre most ne utaljunk.

„A tantárgyi feladat- és követelményrendszerek kialakításának néhány problémája és tapasz
talata” című kézirata, amelyet a tanulmánykötet anyagában szintén megtalálunk, ugyanezt 
a kérdéskört érinti ma is figyelembe veendő, aktuális formában, a tantárgyi feladatrendszerek 
megfogalmazásának aspektusában. Sz o k o l s z k y  az 1961-es tantervi reformmunkálatokba bekap
csolódva részben alapvető körvonalazását adja a tantárgyi feladatok kimunkálásában tekintetbe 
veendő szempontoknak (a nevelés általános célrendszere, ennek az adott iskolafok, iskolatípus 
cél- és feladatmeghatározásában jelentkező konkretizálása, oktatás-, illetve neveléslélektani meg
közelítése, nem utolsó sorban a tantárgyi specifikumok érvényesítése — mindezek szintetizálása, 
együttlátása, egyeztetése), részben az így megadott elvi alapon konkrét elemzését nyújtja a meg
született különböző tantárgyi feladat-meghatározásoknak. „A tantárgyi feladatrendszerek 
— mondja — tömören tartalmazzák mindazokat a legfőbb oktatási és nevelési feladatokat, 
amelyek az illető tárgyra jellemzők és amelyeknek a megoldásával a tantárgy oktatása különös
képpen hozzájárul az általános nevelési célkitűzések megvalósításához. Ezzel a tantárgyi feladat- 
rendszer legfőbb kontúrjaiban meghatározza az illető tantárgyban folyó oktatás fő irányát, leg
alapvetőbb tendenciáit”.

Ezen a magában véve elvi deklarációnak tűnő meghatározáson túl azonban — mint utaltunk 
rá — konkrét elemzésnek veti alá a különböző, akkoriban kialakított tantárgyi feladatmeghatá
rozásokat. Rámutat a tananyag (a szaktárgyi oktatás tartalma) és a tantárgyi feladat-meghatáro
zás pontos kialakításának kölcsönhatására, másként szólva arra a problémára, hogy ha „tan- 
anyag-centrikusan”, egyoldalúan csak az adott tantárgy, illetve a mögötte álló szaktudományos igények 
belső szisztémája szerint alakult ki a tanterv, akkor az ul ólagos feladat-meghatározások— „fino
mítások” — már jórészt valóban csak fogalmazási problémává zsugorodnak, a különböző tan
tárgyak tartalma között mintegy utólagosan keressük az elvi „munkamegosztást”, a tantárgyi 
feladatrendszerekben is tükröztetni kívánt tantárgyi koordinációt — koncentrációt. A külön
böző tantárgyak feladatrendszerének egyeztetése egymással így aligha lehet optimális. Legalább 
ennyire problematikus marad, illetve lesz ebben az esetben az ugyanazon tantárgy feladat-meg
határozása és tartalmi anyaga közti összhang is.

S z o k o l s z k y  konkrét elemzései rámutatnak a tantárgyak „egyenlőtlen fejlődésére” ebből a 
szempontból is. Egyes tantárgyak feladatainak a kimunkálásában szerepet játszott a szélesebb 
egészen — az általános képzési, nevelési célrendszeren — belüli tudatos, tervszerű, a tantárgyak 
közti „munkamegosztást” módszeresen vizsgáló kutatás, elemzés, más tantárgyak viszont meg
maradtak — már a tantárgyalakítás „kiinduló-szintjén” is — saját specifikumaik körében. 
A tantárgyi feladatok közt valóban a tárgyra jellemző í xevelés i-oktatás i - képzés i specifikumok 
emelendők ki, ez azonban csak akkor sikerülhet igazán, ha a többi tantárggyal és az egész cél
rendszerrel együtt kerül kimunkálásra. Például az akkori tantervkészítő munkában, vitákban is 
kiderült, hogy a matematika-tanítás specifikus feladata aligha lehet „a logikus gondolkodásra” 
nevelés, hanem ezen belül is inkább az absztraháló-képességnek itt különös súllyal és sajátosan 
jelentkező fejlesztése. Ugyanígy „a világ anyagi egységének”, „megismerhetőségének” és „át
alakíthatóságának” demonstrálása — így, ebben a formában — aligha írható oda külön egyik, 
vagy másik tantárgy feladatrendszerébe, hanem inkább azt kellene megragadni, hogy egyik, vagy 
másik tantárgy tanítása — s az azon keresztül érvényesítendő képző-, nevelőmunka — a tan
tárgy jellegéhez híven különösen mivel járulhat hozzá ezekhez az általánosabb, szélesebbkörű 
célokhoz, feladatokhoz. Ugyanez vonatkozik „a földrajzi gondolkodás”, „a matematikai gondol
kodás” ilyen formában aligha eléggé kifejező, orientáló feltüntetésére. Minden fontos, általános 
nevelési, képzési feladat nem szerepelhet minden, vagy több tárgyban megfogalmazott feladat



rendszerben: egyfelől sztereotípiára vezetne, másfelől csak erőltetett, mesterkélt, formális feladat- 
meghatározások születhetnének így. A tantárgyi feladatok meghatározásában a szelektálás, a 
tantáirgyi specifikum kidomborítása a döntő, csak így lehet valóban orientáló funkciójú, aminek 
feltétele viszont az egészben a rész keresése és megtalálása, az együttlátása és kezelése az általános 
cél- és feladatrendszernek, a tantárgyi sajátosságoknak, s a neveléslélektan (másfelől iskolatípus, 
iskolafok rendeltetése és pszicho-pedagógiai lehetőségrendszere) irányából történő közelítésnek. 
(Különbenegy tantárgy feladatrendszere például az általános, illetve a középiskola viszonylatá
ban alig fog egymástól különbözni !)

Hasonlóképpen lehetne más tanulmányaiból is máig is érvényes, figyelmeztető elemzéseket 
kiemelni és taglalni, erre azonban egy könyvismertetés keretében aligha van hely, illetve szükség. 
Külön is értékelnünk kell viszont S zo k o lszk y  István munkásságának nemcsak általában vett 
tárgyszerűségre és tárgyilagosságra való törekvését (amint arról imént is, korábbiakban is. más
más összefüggésekben szó esett), hanem fogékonyságát az új iránt, így nem utolsó sorban a mar
xista pedagógiai kutatásban is jelentkező valóságfeltáró igény, lehető egzaktságra törekvés jól 
kitapintható szálait. Amikor a Pedagógiai Tudományos Intézetben egy tanulói aktivitást vizsgáló 
munkacsoport vezetését vállalta, mindenekelőtt e tekintetben is helyzetfeltárásra törekedett. 
Ebből fakadt, ebhez is kapcsolódott például az „óra jegyző könyves” kutatás metodikájának alkal
mazása, amint az például a Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1965. évi kötetében 
„A hagyományos’ és a. ’korszerű’ óravezetés” című tanulmányában is jelentkezik. Egyetlen tan
tárgy egyetlen 7 órás témakörének egyetlen osztályban való tanítása is, ha egzakt megfigyelésnek, 
megfelelő technikával végzett mikro-vizsgálatnak vetjük alá, aranybányájává válik a legkülön
félébb felismeréseknek, további tájékozódási pontoknak és megalapozott hipotéziseknek. 231 óra
jegyzőkönyv készült el, s ennek egy kis töredékéből merítve is gazdag termést takarít be a szerző. 
Csupán a következőket idézem: „Abban az osztályban, amelyről az alábbiakban szó lesz, a bét 
óra folyamán 1590 szóbeli megnyilatkozás hangzott el a tanár és a tanulók részéről. (Szóbeli meg
nyilatkozás címén foglaljuk össze a tanár és a tanulók minden — a magnetofonfelvételen sze
replő — összefüggő megnyilatkozását. Az egyszavas megnyilatkozásokat éppúgy egy egységnek 
vettük, mint a 10, vagy 15 szavasakat.) Ha csak 1000 megnyilatkozást veszünk átlagosnak osz
tályonként. akkor is 33 000 tanári és tanulói megnyilatkozást kellene megvizsgálni, részletesen 
elemezni az adott esetben. Es ez akkor még mindig csak az általános iskolai 6. osztályos fizika 
egyetlen hétórás témája tanításának a vizsgálata lenne, mindössze 33 osztályban. Ilyen számok 
alapján nem nehéz ’ad abszurdum’ bizonyítani, hogy a tanítási órák mikrovizsgálata, statiszti
kai feldolgozás és tudományos általánosítás szempontjából elegendő mennyiségű adattömeg fel
dolgozása modern technikai eszközök nélkül szinte reménytelen.”

Ezzel az idézettel — minden kommentár nélkül — csak azt akartuk bizonyítani, amit probléma- 
érzékenységnek, új iránti érzéknek, a pedagógiai valóság feltárására, lehető egzaktságra törek
vésnek mondottunk az előbbiekben. Ma már természetesen más helyzetben vagyunk, mint vol
tunk 1961 körül és ez sok mindent megmagyaráz abból, ami a mai kutató szempontjából már 
evidens, vagy éppenséggel vitatható lehet. Nem is a mai kutató, mint inkább általában a pedagó
gus és a pedagógia szemszögéből kívánunk csak arra utalni, hogy — többek között — a tanulói 
aktivitás és az ún. ál-aktivitás megkülönböztetése, a tanulói aktivitásra való támaszkodásnak 
és az aktivitás fejlesztésének a valóságos frontális osztálymunka, a tanítási óra keretében regiszt
rálható mértéke és minősége éppen ezekből az óra jegyzőkönyves vizsgálatokból alakult, illetve 
derült ki (hogy egyéb termékeny felismerésekről és lehetőségekről most ne szóljunk). Mindez 
„ott és akkor” is merőben más volt már, mint merő pejoratív értelemben vett filozófiai pedagógia, 
mint „íróasztal mellett kiagyalt elmeszülemény”, mint deduktív feltételezés a pedagógiai valóság 
megkerülésével, vagy éppen ún. „normatív” pedagógia, amely egyszerűen — voluntarisztiku
san — „kell”-eket, követelményeket állít fel a valósággal szemben.

B á t h o r y  Zoltán írja „A tantárgyi osztályozás néhány mai jellegzetessége” című cikkében 
(Pedagógiai Szemle, 1968. 12. sz.), hogy az első ösztönzéseket, az ún. „osztályzat-statisztikai 
módszer” alkalmazására (tanulói teljesítmények és tanári osztályzatok egybevetését célzó kutatás 
első etapjaként osztályzat-megoszlások és szóródások 6 tantárgyban, 9 gimnáziumban, 30 általá
nos iskolában, összesen 81 615 osztályzat elemzésével, osztályzat-irányultság típusok megállapí
tásával stb.) Sz o k o l s z k y  Istvántól kapta.

E szerény recenzió csak az életmű sokoldalúságát, gazdagságát igyekezett — bizonyára ön
kényes tallózással— érzékeltetni, különösen arra törekedve, hogy megmutassa: nemcsak elmélet
történeti tartozás törlesztéséről van szó ebben a kiadványban, hanem hazai marxista pedagógiánk 
egyik jelentős úttörőjének számos vonatkozásban ma is elevenen ható életművéről.

F a l u d i  S z il á r d
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KÓBOR ENIKŐ: VIZSGA FESZÜLTSÉG ÉS EGYETEMI TELJESÍTMÉNY

Pszichológia a gyakorlatban. 19. sz.
Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 112 old.

A hétköznapok tennivalói és a felsőoktatás elmélete is a gyakorlatot alakító szándékkal vizs
gáló műveket keresi, illetve várja a felsőoktatás területére lépő kutatótól. A hatékony kutatás 
szándéka egzakt kutatási eredményekre támaszkodva reálisan ható energiává alakul át. Ebből 
a tényből fakad egy fontos és egyúttal súlyos kutatói feladat: a konkrét vizsgálati eredmények 
szintetizálása az elméleti és gyakorlati szükségletekből eredő feszültségek feloldására. A szintézisre 
törekvés szándékáról — több gyökérből táplálkozó motívumrendszer hatására — gyakran le
mondanak a kutatók, ezért várakozó örömmel kell üdvözölni azokat a munkákat, melyekben 
— a neveléstudományra gondolva — a feldolgozás alapelve az oktatási folyamat egységben látása 
és láttatása. A „Vizsgafeszültség és egyetemi teljesítmény” című könyvet is áthatja ez a szemlélet. 
A tágabb kutatási téma — vizsga a felsőoktatásban — kifejtése megvilágítja a szerző egységre 
törekvő szemléletét. Kérdésfeltevésével a téma sokágú problémavilága bontakozik ki az olvasó 
előtt:

1. A vizsga mint gyakorlati tevékenység és az egész felsőoktatási gyakorlat kapcsolata. (Más 
megfogalmazásban a rész és az egész viszonya az oktatási folyamaton belül.)

2. A vizsga mint elméleti kutatási téma és a tágabb szakirodalomban fellelhető kételyek, 
eredmények összevetése.

3. A konkrét kutatási eredmények és a felsőoktatási gyakorlat szembesítése.
A szűkebb, illetve az egzakt módszerrel megközelített témájához — a vizsgaszorongás és az 

egyetemi teljesítmény tettenérhető összefüggéséhez — ugyancsak a vázolt lépcsősoron jutott el 
a szerző. „A vizsga . . .  a felsőoktatási munka fókusza, amelyből következtethetünk az oktató
nevelő munka jellegzetességeire is.” (L.: 1. pont) „A jelenlegi vizsgarendszer tudományosan 
még nincs eléggé feltárva.” (L.: 2. pont) A vizsga „pedagógiai eredményességéhez a pszichikus 
faktorok feltárása és figyelembevétele is szükséges.” (L.: 3. pont) A pszichikus faktorok egy 
részét a hallgatók pozíciójából közelíti meg, hiszen a „vizsgahelyzet főszereplője a hallgató, így 
a vele járó intellektuális teher hordozója is ő.” Az ily módon megtalált kutatási témát három 
részegység alkotja:

A. „A hallgatók véleményeiben, javaslataiban tükröződő jegyek, elvárások, kívánságok.”
B. „Vallomások arról, mit tesznek ők maguk (ti. a hallgatók) az eredményesség érdekében a 

felkészülés és a vizsga során.”
C. „A vizsgaizgalom, az izgalom megnyilvánulása.”
A téma empirikus megközelítésére a postai kérdőíves módszert választotta a szerző, kiegészítő 

módszerként felhasználta a TAYLOR-féle manifeszt szorongásskálát. Felmérésének vizsgálati 
körét a Budapesti Műszaki Egyetem és a Miskolci Nehézipari Egyetem hallgatóiból valószínűségi 
mintavételes eljárással kiválasztott minta adta. A kapott adatok feldolgozásakor kontingencia- 
együtthatóval és .r2 próbával dolgozott, „mivel — írja — a válaszokat minőségi ismérvek alapján 
csoportosítottuk.” E minőségi mutatók megtalálását a kutató már az olvasóra bízza, és így annak 
eldöntését is, hogy a kutatás során megfigyelt jelenségek valóban a vizsgált jelenség mutatói-e. 
Az operacionalizálás folyamatának nyomatékosabb megjelenítése áttekinthetőbbé, egyértelműen 
elfogadhatóvá tette volna a szerző elemző, értékelő és problémát felvető munkáját.

Röviden tekintsük át, hogy mely jelenségek megfigyeléséből és regisztrálásából következtet 
a szerző a vizsgafeszültség és az egyetemi teljesítmény kapcsolatára !

A. A vizsgarendszerre vonatkozó hallgatói vélemények:
1. A konzultáció igénylése vagy elvetése.
2. Az évközi munka vizsgajegybe való beszámításának az igénye.
3. Az objektív vizsgatípus kiválasztása.
4. Az ideális tanári magatartás a vizsgán.
B. A hallgatók optimalizációs törekvései:
1. A hallgatói felkészülés mutatói (tanulási idő, az egyéni vagy csoportos készülés minősítése).
2. Munkaszervezés a vizsgaidőszakban.
3. Törekvés a vizsgaszituáció optimalizálására (a vizsga időpontjának a kiválasztása, a felelet

vázlat minősége, a társak és a tanárok zavaró hatása).
C. A vizsgaizgalom mutatói:
1. A hallgatónak a vizsgaizgalom befolyásolására irányuló törekvései (serkentő- és nyugtató

szerek használata).
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2. A hallgatók vallomásai vizsgaizgalmukról, izgalmuk és teljesítményük közötti kapcsolatról.
3. A szorongásnak a Taylor-féle szorongásskálával mért mutatója.
A szerző e mutatók rendszeréhez alkalmazkodva közli mennyiségi és minőségi elemzéseinek 

az eredményeit. Az eredmények érzékeltetésére az összefoglalás néhány gondolatát emelem ki:
— „Ügy tűnik . . . , hogy a konkrét ismeretanyag oktatásán és számonkérésén túl nem sok 

történik annak érdekében, hogy a hallgatóknál kialakuljanak, továbbfejlődjenek a teljesítmény
képes tudáshoz, önálló munkához szükséges tulajdonságok.”

— „A vizsgán általában nincs mód és lehetőség az önálló, kreatív gondolkodás bemutatására.”
— A hallgatók úgy élik át a vizsgaszituációt, hogy az egész személyiség próbatételének érzik. 

A hallgatók 40°/0-ánál ,,a szorongás olyanmértékű, hogy érzésükszerint rontja a teljesítményüket.”
E gondolatok megfogalmazásának a jelentőségét aláhúzza az a tény, hogy konkrét egyetemi 

gyakorlat megfigyeléséből születtek, és így a gondolatokhoz kapcsolódó empirikus anyag részletes 
megismerése hozzájárulhat a vizsgált egyetemek konkrét munkájának dinamikus feltérképezésé
hez. Példaként idézhetjük a hallgatói vélemények alakulását a vizsgán feltett kiegészítő kérdé
sekkel kapcsolatban. A kapott adatok világosan mutatják, hogy az elsőéves hallgatók még igénylik 
azokat a kérdéseket, amelyek önálló gondolkodást, összefüggések meglátását, saját vélemény
kialakulást tételeznek fel, míg a többi évfolyamon egyértelműen elvetik az ilyen kérdéstípusokat. 
„Meglepő, hogy az egyetemi élet megismerését és megszokását e kérdéstípus egyöntetű és intenzív 
ta sítása követi” — írja a szerző, és vele együtt kérdezhetjük: „Negatív tapasztalatokat szerez
nek” az egyetemi évek során? Sem a gyakorlat, sem az elmélet nem hagyhatja figyelmen kívül 
feltárt tényeket.
A szerző is tudja, hogy „a hatékonyabb beavatkozáshoz . . . mindenekelőtt hazai kutatásokra 

an szükség, a felsőoktatás különböző mozzanatainak (előadás, gyakorlat, szeminárium, vizsga) 
elemző és kritikai feltárására, melynek alapján egy szervezettebb (nem uniformizált!), a nevelési 
célokat is érvényesítő s a kiemelkedő hallgatóknak is megfelelő fejlődési lehetőségeket nyújtó 
oktatási és vizsgarendszer alakítható ki.”

A könyv néhány vitatható (például a tudásszint fogalma; a vizsga regisztráló funkciója) 
fogalomhasználata mellett is, a vizsga kísérleti, kritikus jellegű megközelítésével az egyetemi okta
tók, kutatók számára egyaránt érdekes olvasmány.

G o l n h o f e b  E r z s é b e t

a l e x a n d r u  r o s c a , zörgö  Be n j á m i n : a  k é p e s s é g e k

Tudományos Könyvkiadó. Bukarest, 1973. 202 old.

Hazai pedagógusaink körében is széles érdeklődésre tarthat számot a kolozsvári Babeç-Bolyai 
Tudományegyetem két professzorának új könyve.

Amint a szerzők a bevezetésben írják, a képességek iránti érdeklődés valószínűleg ősrégi 
keletű, aminek oka, hogy a képességek döntően befolyásolják a megismerő, termelő és alkotó 
tevékenységek hatékonyságát. Napjainkban, amikor a technikai forradalomban megsokszorozó
dott a különböző szakmák száma, az általános és szakmai képességek felismerése és megléte 
egyesekben elősegíti egyfelől a helyes pályaválasztást, másfelől annak az elvnek érvényesítését, 
hogy a „megfelelő embert a megfelelő helyre” tegyen a társadalom.

„A képességek tudományos megismerésének azonban — írják a szerzők — nemcsak a pálya- 
választási tanácsadás és a szakmai kiválasztás szempontjából van jelentősége, hanem a képessé
gek fejlesztésére irányuló leghatékonyabb módszerek, eljárások kidolgozása szempontjából is.” 
A társadalmi igények megkövetelik ifjúságunk intenzív és tartós felkészítését a differenciált és 
magasszintű termelő-alkotó tevékenységre. Nem hosszabbítjuk meg az általános és szakmai 
műveltség átadása érdekében az így is hosszú (12—18 éves) iskolai képzést. A különböző képessé
gek fejlesztésére és az önképzésre alkalmassá tevésre kell napjainkban pedagógusainknak nagyobb 
gondot fordítani, annak érdekében, hogy az ipari és tudományos forradalmak megújuló sorában 
a felnövekvő nemzedék rugalmasan alkalmazkodni legyen képes a mind magasabb kö .Ц mé- 
nyekhez.

Így a szerzők e korszerű tudományos munkája a legnagyobb érdeklődésre a pedagógusok 
körében számíthat.

A téma érdemleges kifejtését a szerzők a fogalmi összefüggések elemzésével és a fogalmi meg
határozással kezdik.
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Számos pszichológiai tankönyv szerzője különbséget tesz a lelki folyamatok és a képességek 
között. A szerzők kimutatják, hogy „bizonyos szempontból a lelki működéseket egyben képessé
geknek is tekinthetjük.” A különböző képességek ugyanis csak lelki működések, lelki folyamatok 
révén valósulhatnak meg. „Képességekről akkor beszélhetünk, amikor a pszichikai folyamatok 
vagy azok struktúrái által megvalósuló eredményre, teljesítményre is gondolunk. Bármely lelki 
folyamat, mihelyt funkciójához, hatásához viszonyítjuk, képesség jellegűvé válik.” „Egyes 
képességek több és változatosabb, mások pedig kevesebb és kevésbé változatos lelki folyamat 
részvételét feltételezik.”

Megkülönböztethetünk egyszerű képességeket, — mint a megfigyelő, emlékező, lényegmeg
ragadó képesség, és összetett (komples )  képességeket, — mint amilyen az intelligencia. Az ilyen 
összetett képességben több lelki folyamat is aktivizálódik, —- így pl. az intelligenciában az emlé
kezés, figyelem, gondolkodás, — és e struktúrában résztvevő e lelki folyamatok — hatásukat, 
szerepüket, funkciójukat tekintve — maguk is képességeknek tekinthetők.

Szükségét látták a szerzők a képességek és készségek elhatárolásának is. A képességek és kész
ségek ugyanis bizonyos vonatkozásban azonos jellegűek, de bizonyos vonatkozásban különböznek. 
Azonosak annyiban, hogy mind a képességeknek, mind a készségeknek öröklött potenciális alap
juk van, s mindkettő tanulás, gyakorlás alapján fejlődik ki. Például a zenei képességek örökletes 
potencialitások, hajlamok alapján, gyakorlás révén alakulnak ki. De ugyancsak ez állítható 
a zenei készségekről is. Különböznek viszont abban, hogy míg „a készségek azoknak a cselek
vésmintáknak a végrehajtására szorítkoznak, amelyek hosszabb vagy rövidehb ideig tartó gya
korlás által alakulnak ki,” addig a képességeknek sokkal szélesebb hatókörük van, „kiterjednek 
mindazoknak a folyamatoknak az összességére, amelyek a bonyolult és változó feladatok megoldá
sában részt vesznek.” Struktúrájuk is másként alakul. Míg a készségek minél begyakoroltabbak, 
minél inkább automatizáltahhak, vagyis minél tökéletesebbé válnak, annál egyszerűbb szerkezetű
vé lesznek, addig a képességek minél fejlettebbek, minél tökéletesebb a funkcionális struktúrájuk, 
annál bonyolultabb szerkezetűvé és sokrétűbbé válnak. A képességekben az egyén latens potencia- 
litásai kifejlett aktív potencialitásokká alakulnak át, és az egyén számára lehetővé válik, hogy 
egyes feladatkörben könnyen alakítson ki új készségeket, vagy meglevő készségeit átszervezze.

A harmadik főfejezetben a szerzők a képességek struktúráját mutatják be, illetőleg a képességek 
struktúrálódásának folyamatát írják le. Először arra a kérdésre keresik a választ, hogy milyen 
összetevőkből állnak az egyes képességek. Az értelmi képességek struktúráját a „faktoranalízis” 
módszereivel feltárt elemek (analízise és szintézise) bemutatásával ismertetik. A faktorelmélet 
első képviselője C. Sp e a r m a n  „g” (general) faktorról és „s” (specifikus) faktorról beszélt, amelyek 
közül az egyiket (g-faktort) az általános intelligenciával, a másikat a különböző speciális képes
ségekkel azonosította. A szerzők szemléletesen mutatják be e képességek hierarchikusan tagolt 
szerkezetét, s bennük az érzékelések, észlelések, asszociációk és viszonyítások egymásra épülő 
szintjét. Ve r n o n  hierarchikus modellje utón T h t jr st o n e  amerikai pszichológus többfaktoros 
elméletét is ismertetik. Végül a P ia g e t  tanításai alapján R . M e i l i  svájci pszichológus intelligencia
szerkezeti elgondolását ismertetik.

Ezt követően a szenzorikus és pszichomotorikus képességek struktúráit mutatják he ugyancsak 
külföldi kutatók szemléletes struktúra-modelljei alapján.

Miután analitikusan kimutatták a szerzők a főbb képességek faktorait, rátérnek annak be
mutatására, hogy e faktorokból egybeszövődött (szintetizálódott) „fonadékok” hogyan alakul
nak ki, hogyan szerveződnek a fejlődésük folyamán. „E struktúrák közül — írják — egyesek 
változóbbak, mások stabilabbak. Stabilitási fokuk több tényezőtől függ, mint például a közösség 
és az. egyén előtt álló feladatok és feladatkategóriók állandóságától, azoktól az örökletes potenciali- 
tásoktól, amelyeknek alapján a képességek kialakulnak, a filogenezis során kialakult valamilyen 
képesség-modell jelentőségétől, a képességek struktúrájának kialakulásában az ember tevékeny
ségében érvényesülő motivációtól stb.” Ezt az „iskolai képesség” elemzésével demonstrálják. 
(Ez ama képességek együttese, amelyek az iskolai jó teljesítményeket lehetővé teszik.) Az iskolai 
képesség együttese struktúrájában kiemelkedik a „g” és a „v:ed” faktor — az általános intelli
gencia, a verbális közlésképesség, valamint a technikai és pszichomotoros képesség — a „k:m” 
és az „n” faktor mellett — az „x” faktor, vagyis az érdeklődés, attitűd, a célratörő aktivitás.

A negyedik fő fejezetben ezután a képességek természete és fajtái leírását találjuk. Így sor kerül 
az általános és specifikus, a gyakorlati és értelmi képességeknek elemzésére. Ennek során e képessé
gek kifejlődésének a tényezőit, az öröklés és környezethatás szerepét is megvilágítják. Az öröklött 
diszpoziciókról szólnak, és arról, hogy e széles alapon jelentkező adottságokon egyes területeken 
kifejtett intenzív tevékenységek biztosítják a képességek és készségek, valamint a jártasságok 
kifejlődését.

A speciális képességek közül részletesebben a zenei, grafikai, a műszaki, matematikai, a peda
gógiai és a tudományos munkában segítő képességeket ismertetik a szerzők.

Végül az ötödik fő fejezetben a képességek megismerésének és fejlesztésének módszereit ismertetik 
röviden.



A témájához viszonyítva nem nagy terjedelmű mű a tudományos kutatások legkorszerűbb 
állásfoglalásai alapján, jól rendszerbe foglaltan tartalmazza mindazt, amit a gyakorlati felhaszná
lás érdekében a képességekről feltétlenül tudnunk kell. Jó lenne, ha a magyar könyvkereskedelem 
is hozzáférhetővé tenné e bukaresti kiadásban megjelent értékes magyar nyelvű könyvet.

Kiss T ih a m é r

TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETEK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. VIII.
Debrecen, 1971. 239 old.

£ Gazdag tartalommal jelent meg a tanítóképzők tudományos közleményeinek fenti című (és 
jvszámú) kötete 1973 júniusában. Arányait tekintve — a didaktika, gyermekirodalom és a neve- 
éstörténet mellett — főként a pszichológia és a metodika kapott benne vezető szerepet. A tanító

képzők belső életére vetítve ezt a tematikát az a benyomás alakul ki bennünk, hogy az új tanító- 
nemzedék felkészítése a tanítóképzőkben szoros kapcsolatban van az ugyancsak ott folyó, az 
oktatás-nevelés hatékonyságának növelését célzó neveléstudományi kutatásokkal, kísérletekkel. 
Ez igen örvendetes, mert a jelöltek így magukkal viszik az életbe a folyamatos megújulás vágyát, 
a kísérletezés, újítás szellemét.

I. A kötet első hat tanulmánya pszichológiai tárgyú. A bevezető tanulmányt V á r k o n y i  II. 
Dezső ny. egyetemi tanár írta az általánosításról (generalizáló). A szerző legutolsó írásainak 
egyike ez. Megjelentetését azonban nem csupán a szerző iránti tisztelet és kegyelet motiválta, 
hanem a téma fontossága is.

A tanulmány első felében a szerző azt kívánta bemutatni, mennyi megalapozatlan általánosítás 
tapasztalható mind a köznapi beszédhasználatban, mind a tudományos gondolkodásban, a pszi
chológiában és a logikában is. Azzal a széles körben elterjedt nézettel szemben, amely szerint az 
általánosítás a fogalomalkotás legfontosabb mozzanata, azt igyekszik kimutatni, hogy a genera- 
lizáció olyan értelmi művelet, amellyel egy fogalmat olyan új fogalmakra és dolgokra alkalmaz
zuk, átvisszük, amelyekre az eddig nem volt alkalmazva állítmányként. Megállapításainak iga
zolása céljából részletesen elemzi azt a viszonyt, amely a fogalomalkotás és generalizáció közt fenn
áll. A logikai hibát az igazolatlan kiterjesztésben jelöli meg. Az érvényes generalizációnak három 
fő típusát különbözteti meg: 1. a rámutatással történő generalizációt, 2. az indukciószerű gene- 
ralizációt és 3. a disztributív általánosítást.

Kiss Tihamér „A dinamikus sztereotípiák kialakulásával, zavartalan és megzavart működésével 
létrejövő érzelmek" címen értekezik a kötetben. Egyfelől helyes értelmezését kívánja adni annak 
a pavlovi feltételezésnek, hogy a nagyagy idegfolyamatai a dinamikus sztereotípiák megteremté
sénél és fenntartásánál azonosak azzal, amit rendszerint érzelemnek nevezünk. Másfelől azt vizs
gálja, hogy az egyéni fejlődés első szakaszában milyen fajta dinamikus sztereotípiák jelentkeznek, 
és hogy ezek kialakulása, zavartalan és megzavart működése során miféle olyan idegfolyamatok 
jelentkeznek, amelyeket érzelmeknek nevezünk. P a v l o v  zseniálisnak elismert feltételezését csu
pán olyan vonatkozásban és értelmezésben fogadja el, hogy a dinamikus sztereotípiák zavartalan 
működése lehetővé teszi a tevékenység szinte automatikus, könnyű, sőt élvezetes elvégzését, és 
ezzel hozzájárul a biztonságérzés, az erő- és képességtudat, a dolgok feletti uralom kellemes érzése, 
az önbizalom és a sikerélmények kialakulásához. Ezzel szemben megzavarásuk, és ugyanakkor 
egy új dinamikus sztereotípia rákényszerítése az egyénre, düszthimiát, zavart, nyomott kedély
állapotot eredményez és a biztonság érzésének elvesztésével jár. Tapasztalatai alapján arra is 
rámutat a szerző, hogy érzelmek nemcsak a dinamikus sztereotípiák működése folyamán kelet
keznek. Az érzelmek elő is segíthetik új dinamikus sztereotípiák kialakulását és megszilárdulását.

A nevelés gyakorlata szempontjából igen jelentősek a szerzőnek azok a tapsztalatai, amelyek 
szerint egy-egy dinamikus sztereotípiáról egy másikra való áttérés csak akkor jár negatív érzel
mekkel, emocionális traumával, ha az hirtelen megszakítással és az újnak erőszakos rákényszerí- 
tésével jár.

H e g e d ű s  György, F ü l e  Sándor és Szabó Pál „Alsótagozatos tanulók komplex vizsgálata az okta
tás különböző szervezeti formái között" címmel egy négy évre tervezett vizsgálat első évének tapasz
talatairól számolnak be. Az 1969/70. tanévben az elsőosztályosok vizsgálatára került sor. Ezek 
a tanulók négy különböző szervezeti formában kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat. 
Három osztály általános tanterv alapján működött, de kettő közülük egésznapos, a harmadik 
c s a k  napközis jellegű. A negyedik osztály énelc-zene tagozatos osztály volt.

Az orvosi, pszichológiai és pedagógiai szempontok alapján végzett komplex vizsgálatok értékét 
nagymértékben növeli azok tudományos igényessége. Nemcsak a kapott eredményekről és peda
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gógiai következtetésekről kapunk részlet-kbe menő tájékoztatást, hanem szervezési kérdésekről 
és a vizsgálat során alkalmazott módszerei rfíl is. A kapott adatok differenciált elemzése és jól 
áttekinthető táblázatokba foglalása kitűnően érzékelteti a tanulók funkcionális állapotát isko
lába lépéskor, és a tanév során tapasziait változásokról is jó áttekintést ad. A kapott mutatók ta
nulmányi, testi, érzelmi, mikroszociológiai, élettani és pszichofiziológiai szempontból tükrözik a 
különböző szervezeti keretek között tanulók fejlődési jellemzőit. Az elemzés kiterjed annak az 
összefüggésnek a vizsgálatára is, amely egyfelől az iskolai teljesítmény, másfelől az otthoni 
szociális és pszichikus környezet között tapasztalható.

A részkérdések elemzése során a szerzők igen figyelemre méltó következtetéseket vontak le 
az egyes szervezeti formák hatékonyságával kapcsolatban és megszívlelendő ajánlásokat adnak 
a szervezeti formák továbbfejlesztésére. Kár, hogy ezeket a tanulságokat és ajánlásokat nem 
emelték ki összefoglalóan is. Hasznosításukat egy ilyen áttekintés megkönnyítette volna.

A marxista pedagógiában és pszichológiában eléggé elhanyagolt kérdéssel foglalkozik J tjr csá k  
Lászlóné „Az önismeret nevelőértéke a hallgatók személyiségének formálásában” c. tanulmányában. 
A téma pedagógusképző intézetekben fokozott jelentőséggel bír, hiszen a nevelés és önnevelés 
összefüggéseinek és törvényszerűségeinek megismerése, főként pedig e felismerések alkalmazása 
saját személyiségünk alakításában, a nevelői hivatásra való felkészítésnek és felkészülésnek egyik 
legfontosabb kérdése és feladata.

A probléma megvilágítása céljából a kérdőíves módszer és más kiegészítő módszerek felhaszná
lásával az alábbi kérdésekre keresett választ hallgatóitól: 1. Mennyiben szolgálták a lélektani stú
diumok reális önismeretük kibontakozását? — 2. Mennyiben irányítja ez az önismeret céltudatos 
önnevelésüket? Arra vonatkozóan is tájékozódni kívánt, hogy a hallgatók nevelése során az okta
tók mennyiben használták fel a pszichológiai ismereteket.

A szerző legrészletesebben azoknak a hatásoknak a találkozását, de részben ütközését is vizs
gálta, amelyeket a hallgatók egyfelől családi környezetükből, másfelől n középiskolából vittek 
magukkal, és amelyekkel a tanítóképzőben találkoztak. A fejlődés eredni 'veit j ozitív és negatív 
vonósaival együtt a hallgatók szubjektív értékrendszerének alakulása L i I "e b e n  mutatja be. 
Az elért eredmények, sajnos nem mindenben megnyugtatók. A hallgatók 70°/„ inál kimutathatók 
olyan negatívumok, amelyek a nevelői hivatásra való felkészülés szempontjából erősen elgondol
kodtatok. Ilyenek például az egyéni és közéletben tapasztalható hibák, hiányosságok felé for
dulás; türelmetlenség, kiábrándultság, sőt közömbösség is. Ezek a jelzések, ha nem is az egész 
személyiségképet tükrözik, arra figyelmeztetnek, hogy a kérdéssel az eddiginél többet és behatób
ban kell foglalkoznunk.

T ó t h  Gyula „Vérmérsékleti adottságok szerepe az iskoláskorú gyermekek magatartásában” című 
rövid kis cikkében arra hívja fel a figyelmünket, hogy a temperamentumbeli sajátosságok figyel
men kívül hagyása komoly iskolai károsodások forrása lehet. Fegyelmezetlenség, közömbösség, 
nemtörődömség látszatát kelthetik a vérmérséklettel összefüggő egyes magatartási formák, s 
olyan ítéleteket, intézkedéseket vonhatnak maguk után, amelyek pszichoszomatikus károsodással 
járnak. A temperamentumbeli különbségek figyelembe vétele esetén ilyen károsodások elkerül
hetők volnának.

Kiss Lajos „ Feladatlapos vizsgáztatási kísérlet a pszichológiai ismeretek számonkérésében" c. 
tanulmánya az ellenőrzés, számonkérés és értékelés sokat vitatott problémáját érinti. Gondos és 
éveken át tartó kísérletezés eredményeként alakult ki az itt bemutatott feladatlapos vizsgáztatási 
módszer, mint az ellenőrzés alapvető formája. A feladatlap útján történő ellenőrzést ugyanis 
a legtöbb esetben kiegészíti szóbeli kérdésfeltevésekkel is, hogy a személyes kapcsolatok nevelő 
hatása is érvényre jusson a vizsgáztatás során.

Feladatlapos módszerének kialakításában az a törekvés irányította a szerzőt, hogy a szóbeli 
kikérdezésnél objetívabb és az önálló gondolkodásra való képességet is tükröző ellenőrzési for
mát találjon, amely lehetővé teszi az idő jobb kihasználását, mérsékli a vizsgaizgalmat. Tapaszta
latai alapján ezeknek a követelményeknek a feladatlapos vizsgáztatás csak abban az esetben felel
het meg, ha a feladatlap kérdéssorozatára adandó válaszok a hallgatótól a vizsgaanyag egészén 
való uralkodást, jó áttekintést tételeznek fel; ha a kérdések a lényegesre irányulnak és alkalmasak 
arra, hogy a vizsgázót önálló gondolkodásra késztessék. A kérdések összeállításának szempontjait 
s a vizsgálat levezetésének egész menetét pontokba foglalva jó áttekintéssel ismerteti.

II. A didaktika köréből egyetlen tanulmányt tartalmaz a kötet. A Művelődésügyi Minisztérium 
felmérése alapján a tanítóképző intézetek ellenőrzési és értékelési módszereiről Bó d i Andrásné, D e l i  
István, Szabó  Zoltán és Sz e l é n d i  Gábor készítettek elemző összesítést. A felmérés célja az volt, 
hogy a felsőoktatási reform végrehajtásával kapcsolatban tájékozódjanak a tanitóképzőintézetek- 
ben folyó vizsgáztatás tartalmi és módszertani kérdéseiről, az alkalmazott eljárásmódok és esz
közök intenzitásáról. A kért adatokat lényegileg két probléma köré lehet csoportosítani: 1. Mit 
vesznek figyelembe az oktatók, mikor a hallgatók munkáját értékelik? — 2. Hogyan végzik az 
értékelés különböző formáit? Milyen eszközöket használnak és hogyan járnak el az értékelés 
során? Az értékelés tartalmi részét illetően a vizsgán nyújtott teljesítményen kívül még 8 tényező
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figyelembe vételének lehetőségével számolt a felmérés. Ezek a tényezők: 1. az eddigi tanulmányi 
előmenetel. 2. az emberi magatartásmód, 3. a származás, 4. a végzett társadalmi munka, 5. a szoci
ális helyzet, 6. a hallgató aktivitása, 7. a kötelező irodalom jegyzetelése, 8. a foglalkozásokon való 
megjelenés. Hasonló elvek alapján vizsgálták az index aláírásánál, a szemináriumi munka érté
kelésénél és kollokviumnál alkalmazott eljárásmódokat.

III. Metodikai kérdésekkel öt tanulmány foglalkozik. Sza b ó  Balázsné „Nyelvtantanítási kísérlet 
modern didaktikai-pszichologiai elvek alapján” c. dolgozatában arról a kísérletről számol be, ame
lyet a bajai tanítóképző intézetben az 1969/70. iskolai évben indítottak. Ehhez a kísérlethez a 
modellt a komplex matematika-tanítás elvei és tapasztalatai adták. Feltételezésük az volt, hogy 
a tanulásközpontúság, a belső motiváció, a felfedezés öröme, a differenciált foglalkozás, a lényeg 
kiemelése és az informálódás az eredményről a nyelvtan tanításában is megvalósítható elvek. 
Az idő gazdaságosabb kihasználását is remélték a kísérlettől. A nyelvtan-tanításban uralkodó 
hagyományos szemlélettel szemben abból indultak ki, hogy a nyelvi jelenségeknek a funkció 
oldaláról való megközelítése több lehetőséget nyújt a képességek intenzívebb fejlesztésére, és 
a tanulók érdeklődését is jobban biztosíthatják így. A komplex matematika-oktatás mintájára 
bevezették szimbólumok alkalmazását, munkaeszközök helyett azonban a cselekvést tekintették 
a szemléltetés fő formájának, illetve eszközének. Az eredmények nagymértékben igazolták fel- 
tételezéseiket. Második osztályos tanulóik nemcsak saját tantervi anyagukat tudták jól feldolgoz
ni és elsajátítani, de a harmadikos tantervi anyag jelentős részét is, és ami nagyon fontos, lénye
gesen több lehetőséget találtak a gondolkodás fejlesztésére.

H e r n á d i  Sándort ,,Gondolatok a helyesírási normáról” című tanulmányának megírására az a 
tapasztalat késztette, hogy a helyesírási vétségek száma változatlanul nagy. A fogyatékosságok 
okát alapvetően két forrásra vezeti vissza. Az egyik fő okot a helyesírás tudásának nem kielégítő 
értelmezésében, másik okát pedig az egységes normák és értékelési módok hiányában látja. E hiba
források kiküszöbölése céljából mindenek előtt tisztázni kívánja a helyesírás tudásának tartalmi 
követelményeit. Azt a véleményt, amely szerint a helyesírástudás szóképek biztos és gyors, 
mechanikus reprodukálási készsége, nem tartja kielégítőnek. A helyesírást ezen felül értelem
tükröző tevékenységnek tekinti, ami feltételezi az értelemtükrözés képességét is. Feltételezi 
továbbá azt is, hogy a leírtakat az önellenőrzés során képesek vagyunk tudatosan helyesbíteni. 
Az egységes nyelvtani követelmények és normák kialakítását nélkülözhetetlennek tartja ahhoz, 
hogy előreléphessünk a helyesírás tanításában. Ehhez való hozzájárulásként összefoglalja azokat 
a legfontosabb szempontokat, amelyeket elengedhetetlennek tart egy országos helyesírási norma 
megállapításához.

H o r g o s i Ödön arról értekezik, milyen szerepe és lehetősége van a játéknak az alsótagozatos orosz 
nyelvi órákon. A játék szerepét és szükségességét fejlődési sajátosságokkal indokolja. Rámutat, 
hogy a játék eddig sem hiányzott orosz nyelvi óráinkon, de azok általában intellektuális jellegűek, 
azaz szavakkal, azok variálásával, majd mondatokkal kapcsolatos játékos versengések. Ezeknél 
lényegesen jobbnak, hatékonyabbnak tartja a különböző játékos tevékenységeket, a mozgáshoz 
kötött játékokat, a didaktikus és szerepjátékokat, énekes körjátékot, találós kérdéseket. E meg
fontolások alapján saját gyűjtéséből és gyakorlatából több olyan játékot mutat be, amelyek a 3. 
és 4. osztályos tanulók orosz nyelvi óráin igen jól felhasználhatók.

S e r e s  Béla ,,Szaktárgyi felkészültség, alkalmazott módszer és elért tanítási eredmény összefüggései
nek vizsgálata az ált. iskola alsó tagozatának matematika-tanításában” c. tanulmányának alap- 
gondolata az, hogy a pedagógus szaktárgyi felkészültsége, alkalmazott módszerei és elért ered
ményei közt szoros összefüggés van. Ennek a feltevésnek az igazolására négy megyére kiterjedő 
vizsgálatot végeztek kérdőíves módszer felhasználásával. A vizsgálat összesen 118 alsótagozatos 
tanítóra és összesen 3348 tanuló feladatmegoldó készségére terjedt ki. A tanítók szaktárgyi fel
készültség-szintjét úgy próbálták megállapítani, hogy számbavették a tanulmányok során mate
matikából szerzett osztályzatokat, a matematikához mint tantárgyhoz kapcsolódó szubjektív 
viszonyulást, matematikai módszertani könyvek olvasásának mértékét. Ezek alapján öt kategó
riába sorolták őket. E kategóriába sorolás alapján vizsgálták elért eredményeiket a tanulók fela
datmegoldó készségének tükrében. A feltételezett összefüggéseket a kapott eredmények igazolni 
látszanak. Egyetérthetünk azzal a következtetéssel is, hogy tanítóink matematikai szaktárgyi 
felkészültségének színvonalát emelni kell, ugyanakkor mégis fel kell hívnunk a figyelmet arra, 
hogy a magas szakmai tudás önmagában még nem biztosítéka sem a jó módszeres munkának, sem 
a jó eredményeknek. A szaktudás mellett mint az eredményes nevelő munka legfontosabb meg
határozójára, mindenekelőtt liivatásszeretetre, pedagógiai érzékenységre van szükség. Lehet 
valaki tudósa is szaktárgyának, hivatásszeretet és pedagógiai érzékenység nélkül sem jól tanítani, 
sem jó eredményt elérni nem fog tudni.

A korszerű matematika-tanítás problémái és lehetőségei képezik a tárgyát M e r ő  László 
„Akömplex matematika-tanítási kísérlet tapasztalatai” című dolgozatának. Kísérletüket a kaposvári 
tanítóképzőben 1968-ban indították el. A tanulmány gyakorlati értékét nagymértékben növeli 
az, hogy a szerző a kísérlet megtervezésének és kibontakozásának útját is bemutatja nehézségei-



vei, problémáival és a nehézségek legyőzés! módjával együtt; a személyi és tárgyi feltételek meg
teremtésétől a szakmai ismeretek és tapasztalatok elsajátításáig. Különösen figyelemre méltó 
azoknak a tapasztalatoknak az összegezése, amely a komplex matematikatanítás transzfer- 
hatását világítja meg más tantárgyak tanítására.

E tapasztalatok szerint azok a tanulók, akiknél a matematika tanulása során a tanulásküzpon- 
táság, a felfedezés öröme, a tévedés szabadsága, a manipuláció módszere, a differenciált foglalko
zás, a lényeglátásra és problémamegoldó gondolkodásra nevelés, a képességek szabad kifejtése és a 
folyamatos informálódás didaktikai elvei érvényesültek, más tantárgyak tanulásában is igénylik 
ezeknek az elveknek érvényre juttatását. Különösen az olvasás, a fogalmazás, a nyelvtan és a 
környezetismeret oktatásában volt tapasztalható ez a transzferhatás.

IV. Л gyermekirodalom köréből Cs. N a g y  István tanulmánya szerepel a kötetben. A ma
gyar gyermekvers két „hídja" címen S z é p  Ernő és S z a b ó  Lőrinc gyermekköltészetét mutatja be. 
A két költő gyermekköltészetének jó értelmű hagyományteremtő szerepe van, a gyermeki világ 
művészi ábrázolása mellett egy tisztultabb és emberibb világ felépítésére mozgósítanak. Ebben 
rejlik nagy pedagógiai értékük, ezért volna fontos, hogy alsótagozatos nevelőink a tantervi kö
vetelményeken túl is ismerjék meg.

V. A neveléstörténetet két tanulmány képviseli. R k g ő s  János tanulmánya a magyar nyelv okta
tásának ügyét tárja fel nemzetiségi iskoláinkban 1850-től 1905-ig. Vizsgálódásának középpontjá
ban az a kérdés áll, miként próbálta a századforduló magyar művelődéspolitikája a népiskolát az 
erőszakos magyarosítás szolgálatába állítani. Ugyanakkor azt is mérlegre teszi, mennyiben voltak 
hatékonyak ezek a törekvések. Tényanyagában alapvetően a Vas megyei Levéltár dokumentumai
ra támaszkodik, de a helytörténeti anyagot szervesen beépíti a korszak művelődéspolitikai törek
véseinek egészébe úgy, hogy anyaga a korszak magyar művelődéspolitikájának egészét repre
zentálja.

A neveléstörténet köréből vette témáját K ö d ö b ö c z  József is. A kötetet záró tanulmányának 
címe: Comenius és a sárospataki tanítóképzés. Comenius magyarországi szerepét és jelentőségét 
olyan oldalról mutatja be a szerző, amelyet kevésbé ismerünk. A szerző meggyőzően bizonyítja, 
hogy Comenius nemcsak közvetve hatott a tanítóképzés ügyének fejlődésére, de közvetlenül is 
részt vett annak előmozdításában. A Sárospatakon már korábban kialakult szervezeti keretek 
közt, tehát a lelkészképzéssel összekapcsoltan, tudatosan, tervszerűen és következetesen töreke
dett arra, hogy iskolája jól képzelt rektorokat adjon a falusi, városi és partikuláris iskoláknak. 
Nagy gondot fordított az oktató és nevelő munkához szükséges általános és speciális ismeretek 
összefoglalására és elsajátíttatására, a gyakorló tanítók munkájának segítésére.

összefoglaló értékelésként megállapítható, hogy az az oktató és nevelő munka, melyet a kötet
ben közölt tanulmányok tükröznek, nemcsak magas színtű, egyben a folytonos megújulás, a 
jobbra, tökéletesebbre törekvés jegyeit is magán viseli. Része lehet ebben annak a céltudatos irá
nyító tevékenységnek is, amely a tanítóképzők tanulmányköteteinek szerkesztésében megnyil
vánul, s amelynek eredményeként a kutató munka az alsófokú tanítóképzés sajátos feladataira 
koncentrál.

S o m o s  L a j o s

A MAGYAR ÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZETEK NEVELÉSTUDOMÁNYI
KÖZLEMÉNYEI

IX. kötet, tSzarvas, 1972. 324 old.

Az óvónőképző intézetek immár hagyományossá vált orgánuma, amely most már harmadszor 
jelenik meg a megkülönböztető ,,óvónőképzés és óvodai élet” alcímmel, legújabb kötetében gazdag 
kutatási tevékenységről ad számot. Míg az előző kötet kissé eltolódott a felsőoktatási pedagógia 
irányába, ebben a kötetben egyértelműen az óvodapedagógia dominál.

A kötet terjedelmének jelentős részét azok a tanulmányok teszik, amelyek az óvónőképző 
intézetek Szarvason tartott tudományos ülésszakán előadásként hangzottak el. Ennek az ülés
szaknak a tárgya: ,,A tevékenység szerepe a gyermek ismeretszerzéséhen és az értelmi képességek fej
lesztésében'”. A szervezők és a szerkesztők tehát olyan témakört választottak, amely joggal tart
hat számot az érdeklődésre, s amely mindenekelőtt az óvoda iskolaelőkészítő funkciója szempont
jából lényeges kutatásokat összegez. A közölt tanulmányok puszta felsorolása önmagában is 
sokatmondó: A mai társadalom és a gyermek viszonyának problémái, különös tekintettel a 
játéktevékenységre ( K o v á c s  György); A környezet tükröződése a gyermekrajzokban (Z s á k i  
István); Manipulációs elemek az óvodás gyermekek játéktevékenységében (Z s á m b é k i  László); 
Az önálló feladatmegoldás szerepe az óvodáskorú gyermek matematikai nevelésében, különös
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tekintettel a matematikai problémamegoldásra (D a b ó c z i  Erzsébet); Az aktivitás és a motorikus- 
ság kapcsolatának vizsgálata ( K u n o s  Andrásné); A gyermek intellektuális viszonyának alakulása 
környezetéhez a különféle információk hatására (N é m e t h  Sándor); A sémák szerepe a 3—6 éves 
gyermekek gondolkodás-struktúrájában ( H a r s á n y i  Ernőné); Az irodalmi ábrázolás eszközeinek 
hatékonysága a gyermek személyiségének fejlődésében (V a j d a  Aurél); A tevékenység útján tör
ténő tapasztalatszerzés sajátosságai a természettel való megismerkedés során az óvodai életben 
( B i l i b ó k  Péterné); A társadalmi környezet tapasztalat útján történő megismerésének néhány 
problémája (B a g i  Rózsa).

Anélkül, hogy az egyes tanulmányokat külün-külön elemzés tárgyává tennénk (amire e rövid 
ismertetés keretében aligha kerülhetne sor), összefoglalólag megállapíthatjuk, hogy ezek az 
írások egy előremutató tendenciát tükröznek: a szerzők egyre nagyobb mértékben alkalmazzák az 
egzakt kutatási eljárásokat, s egyre kevesebb tere jut a spekulációnak, improvizációnak. Az 
empirikus kutatások elterjedése, megfelelően kidolgozott kutatás-módszertannal és megfelelő 
színtű elméleti elemzéssel kombinálva csak hasznára lehet a hazai óvodapedagógiának.

A kötet további részeiben egyéb írásokkal találkozunk a gyermeklélektan, az óvodai gyakorlat 
és az óvónőképzés módszertani problémái témakörökben, valamint megemlékezéseket négy óvó
nőképzős tanár kollegára, akik a legutóbbi évkönyv közreadása óta haltak meg.

Az óvónőképzőben folyó kutatómunka és publikációs tevékenység megismerése szempontjából 
külön érdemes szólni arról az összeállításról, amely a kötet végén kap helyet. A Magyar Pedagógiai 
Társaságban két óvónőképzős tanár (B á r s o n y  Jenőné és S z a b a d o s  László) számot adtak az 
óvónőképzőkben folyó eddigi tudományos munkáról és a kutatómunka új terveiről, s ezeket a 
beszámolókat megvitatta a társaság Kisgyermeknevelési Szakosztálya. Ezeket a beszámolókat és 
a vita anyagát közli a kötet. Ezt a tájékoztató anyagot egészíti ki egy „bibliográfia” (helyesebben: 
összesített tartalomjegyzék), amely tematikus és kronologikus rendben felsorolja az óvónőképzős 
tudományos közlemények (beleértve az 1961. és 1962. évi szarvasi évkönyvek) valamennyi publi
kációját. Aki tájékozódni kíván az óvónőképzők tudományos tevékenységéről, ill. a több mint 
egy évtizedes múltra visszatekintő kiadványsorozatról, annak jó információs bázisul szolgál ez az 
összeállítás.

A „Magyar óvónőképző intézetek neveléstudományi közleményei” legújabb kötete tehát az 
óvónőképzők munkájának újabb eredményeit reprezentálja. A kiadvány nyilván elsősorban az 
egyes intézetek közötti információcsere és az óvónőképzés tartalmi és módszertani fejlesztése 
céljait szolgálja, de ezen felül jó szolgálatot tesz a hazai óvódapedagógia fejlődésének is.

V á g  O t t ó
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NAPLÓ

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK 
ъ ÚJJÁALAKULÁSA

Az MTA Pedagógiai Bizottsága tagjainak megbízatása — amely az akadémiai szabályzat sze
rint három évre szól — 1973 júniusában lejárt, ezért a Filozófiai és Történettudományok Osztályá
nak elnöksége az 1973—1976 közötti időszakra újjáalakította a bizottságot.

A Pedagógiai Bizottság elnöke S z a r k a  József, titkára F e k e t e  József,
tagjai: Á b e n t  Ferenc, Á g o s t o n  György, F a l u d i  Szilárd, F ö l d e s  Éva, G á s p á r  László, H o r 

v á t h  Márton, J a u s z  Béla, J ó b o k u  Magda, Kiss Árpád, K ö t e  Sándor, N a g y  Sándor, P e t r i  к  Ás 
Árpád, S a l a m o n  Zoltán, S z é c h y  Éva, S z é k e l y  Endréné, T a k á c s  Etel, T ó t h  Gábor, V á j ó  Péter, 
V e n d é g h  Sándor, V e r e s s  Judit, Z i b o l e n  Endre.

A Neveléselméleti Albizottság elnöke H o r v á t h  Lajos, titkára M ih á l y  Ottó, 
a Didaktikai-metodikai Albizottság elnöke V e r e s s  Judit, titkára K ö v e s  József, 
a Neveléstörténeti Albizottság elnöke Z i b o l e n  Endre, titkára M é s z á r o s  István.

A NEVELÉSTÖRTÉNETI ALBIZOTTSÁG ÜLÉSEI

1973. április 19—20-án az MTA Pedagógiai Bizottsága és Neveléstörténeti Albizottsága, vala
mint a Magyar Pedagógiai Társaság neveléstörténeti szakosztálya és Vas-Zala megyei tagozata 
neveléstörténeti vándorgyűlést rendezett Szombathelyen, a Tanítóképző Intézetben.

S z a l a y  László, a pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatának igazgatója 
üdvözölte a tanácskozás résztvevőit, majd az első napon a következő előadások hangzottak el: 
F ö l d e s  Éva: A helytörténeti kutatómunka szerepe, jelentősége a neveléstörténet-írásban ; B a j k ó  
Mátyás: A reformkori iskolakollógiumok tankönyvei; B a l o g h  László: Az értékelés és vizsga- 
rendszer történetének néhány kérdése Vas megyei iskolai naplók tükrében; B e n ő  Kálmán: Ada
lékok a szakérettségis tanfolyamok életrehívásának oktatáspolitikai körülményeihez.

A második nap előadásai: S i m o n  Gyula: A polgári iskolai tanárképzés a Horthy-rendszer első 
évtizedében; R e g ő s  János: Adalékok a Vas megyei iskolák államosításának történetéhez; K o v á c s  
József: Lackner Kristóf szerepe a soproni evangélikus gimnázium kialakításában; M e d v e g y  
Antal: Sárvár iskolatörténete 1867-től; B a b o s  Tibor: A tanítótestületek története Zalában.

Az előadásokat hozzászólások követték.
■

A Neveléstörténeti Albizottság 1973. június 6-án kibővített ülést tartott, amelyen dr. Franti- 
S ek  K a r s a i , a kassai Sa fari k egyetem eperjesi pedagógiai-filozófiai fakultásának prodékánja, a 
pedagógiai tanszék vezetője tartott előadást Szlovák—magyar neveléstörténeti kutatási kapcsolatok 
címmel. Ismertette a Szlovákiában folyó neveléstörténeti kutatásokat, a legjelentősebb eredmé
nyeket, majd részletesen kidolgozott javaslatot terjesztett az értekezlet elé az együttműködés 
konkrét lehetőségeiről. Az előadást követően a hozzászólók — köztük N á h l t k  Zoltán, a kolozs
vári Babeç-Bolyai egyetem docense — örömmel üdvözölték a kölcsönös kapcsolatfelvételnek ezt 
az alkalmát és az előterjesztett javaslatokat, és konkrét tervek kidolgozását sürgették e többolda
lú nemzetközi neveléstörténeti kutatási kapcsolatok realizálására.
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EMLÉKÜLÉS AZ ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL

1973. június 14-én a Magyar Tudományos Akadémián az MTA Pedagógiai Bizottsága, a Magyar 
Pedagógiai Társaság és az Országos Pedagógiai Intézet tudományos ülést rendezett az iskolák 
államosításának 25. évfordulója alkalmából. Az ülés elnöke E r d e y -G r ú z  Tibor, a  Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke volt. Megnyitója után a következő előadásokat hallgatták meg 
az értekezlet résztvevői:

H o r v á t h  Márton, a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetője, kandidátus: A világ
nézeti, pedagógiai és szervezeti egység kérdései a közoktatásban a „fordulat éve” táján.

S im o n  Gyula, a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára, főiskolai tanár: Az iskolák államosításá
nak neveléstörténeti jelentősége Magyarországon.

K o n t r a  György, az Országos Pedagógiai Intézet főigazgató-helyettese, főiskolai tanár: 
Államosított iskoláink szerepe a kulturális forradalomban.

R e g ő s  János főiskolai tanár (Pécsi Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozata, Szombathely): 
Társadalmi-politikai helyzetképek az iskolák államosításának Vas megyei történetéből.

V a s k ó  László egyetemi adjunktus (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen): A debreceni 
tankerületi iskolák államosításának történetéből.

A t u d o m á n y o s  e m lé k ü lé s  a z  e ln ö k lő  E r d e y -G r ú z  T i b o r  z á r s z a v á v a l  é r t  v é g e t .

SZERZŐINK

Dr. S im o n  Gyula főiskolai tanár, a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára (Budapest), dr. V a s k ó  
László egyetemi adjunktus (Debrecen), dr. D u r k ó  Mátyás, a neveléstudományok kandidátusa, 
tanszékvezető egyetemi docens (Debrecen), dr. K o z ú k i  Béla aspiráns (Budapest), dr. S z a t h - 
m á r y  Lajos ny. gyakorlógimnáziumi tanár (Budapest), dr. Á g o s t o n  György, a neveléstudomá
nyok doktora, tanszékvezető egy. tanár (Szeged), dr. P a á l  Ákos ny. szakfelügyelő (Budapest), 
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E N G L I S H  S U M M A R Y

THE 25TH ANNIVERSARY OF THE NATIONALIZATION OF SCHOOLS

On .1 une 16th, 1948, the legislature of the Hungarian People’s Republic brought the denomina
tional, municipal and private schools under government management and created by this the 
uniform system of Hungarian public education. On the semi jubilee of this highly important 
historical event the Educational Committee of the Hungarian Academy of Sciences organized 
a memorial session under the chairmanship of Professor Tibor E r d e y -g b ú z , President of the 
Academy. Two studies of the present issue deal with this topic: Gyula S i m o n , General Secretary 
of the Hungarian Society of Education disserts under the title: „The historical significance of the 
nationalization of schools in Hungary”, Assistant Professor László Vaskó publishes a paper 
bearing the title: ,,The struggle for the nationalization of schools in the Debrecen school district”.

MÁTYÁS DURKÓ: THE RECEPTIVITY TO LITERARY WORKS 
AND THE EDUCATIONAL LEVEL OF ADULTS

As one of the fundamental tasks of education at school the demand appears nowadays: schools 
should form in the youth the knowledge, personal abilites and properties, faculties and skills of 
intellect and action which — all through their lives — make for them keeping abreast with pro
gress and educating themselves a persona] need, a demand and which also enable the individual 
to pursue a successful self-educating activity of this kind. In the present study the author expo
unds the question in the light of the results obtained by him in an examination on the reading 
culture of the adults, on the level of their faculty to analys, comprehend and assess literary 
works, decisively determining the said reading culture. He discloses the connections existing 
between the efficiency of bygone school education which presentday adults have received and 
their faculty of literary reception today. He draws consequences to the literary education of the 
oncoming generation, further to the content, direction and forms of the after-school instruction 
of the adults.

In Parts I and II of the study he sets forth the methods and results of the survey taken at the 
Department of Adult Education and General Education of the University of Debrecen between 
1967 and 1970, and aimed at determining the reception faculty of belletristic works of the adults 
and its level. Three short novels were considered as the basis of the survey. As to value, inner 
structure, demand for intellectual reception and literary means helping comprehension the novels 
were markedly different. The examination founded on the novels was conducted with 174 adult 
readers who in their cultural-, age-, and sex distribution could be considered as representing 
the Hungarian reading public. The questions answered in word and in writing, were aimed in the 
first place at revealing the level of the faculty of analysing literary works, of that of understan
ding the artistic message, of assessing the novels in social and artistic respect — in one word : of 
the faculty of reception and at finding out which ivere the most important factors determining 
the faculty of reception. According to necessity the examination was of interdisciplinary charac
ter, it equally applied sociological, psychological and pedagogico-andragogieal respects. The main 
results of the examination with a novel by Szilvási and one by Sánta are presented in Table 1 regar
ding all examined persons and in their distribution by age, level of school attendance and sex in 
a way that the answers of previously asked experts mean the unit of measurement (100% per
formance) valued at 2 points. (Thus the values appearing in the Table show the results of recep
tivity of the single groups as referred to this unit.) The percentual distribution of the culture 
of receptivity, displaying 5 degrees from the unsatisfactory to the eminent levels is presented in 
full detail in Figures 1 and 2. E.g. the 0,81 value found with the Szilvási novel covers the most 
uneven results of reception. Inadmissibly high (12,7%) is the proportion of those who are incapa
ble of even a minimum acceptable comprehension of the work. The 15,8% frequency of weak



receptivity may be considered a normal phenomenon. On the other hand, the author of the 
present paper deems exaggerated the medium reception level of 57,6% at the expense of the good 
and eminent levels (17,2% and 1,2%). Inadmissibly low (1,2%) are the numbers especially of 
those on the eminent level, i.e. of those capable of an artistic-literary valuation of the works. 
Summarizing his findings, the author expresses the opinion that the 40—45% accomplishment 
of the readers’ literary reception as proved by the present examination is the most negative side 
of bipolar literary life. It seems that the conditions required for a healthy literary life can be the 
least expected from the readers who receive the works with due competence and a sound faculty 
of valution, who complete them in a creative manner, and are capable of good and/or excellent 
reception.

At the end of Part II the author examines the question: by what properties the adults forming 
the single levels of receptivity are characterized according to school attendance, age, sex and 
reading habits (frequency). This is comprehensively presented in Table II. The rise in the level of 
receptivity is in direct proportion with the increase in number of the completed school years and 
in indirect proportion with age (however a significant factor in this is the higher educational level 
of the youngest generation).

In Part III of the study the author examines how the single elements of the faculty of reception 
(e.g. the understanding of the artistic message of the works, the reception of the content which 
indicates the ideology of the characters, the socio-political and aesthetical valuation of the work, 
etc.) are influenced hy the level and efficiency of school education. Figures 2/a and 3 show the 
level of receptivity of adults of various school qualifications in the lump. The correlation coeffici
ent of the two is 0,51.

An important lesson to be drawn from the examination: those having finished elementary 
school — depending on the quality of education and on after-school education — may reach the 
level of good receptivity with a perfect understanding of the works as to content, moreover even 
that of eminent receptivity capable of artistic assessment, which latter is much more character
istic of those who have taken their final examination at secondary school. Thus the dividing 
line between the persons of various numbers of years of school attendance is indistinct and open 
both upwards and downwards, because e.g. with those of higher special education (mainly in 
consequence of an undue relation to literature and of expectations demanding merely amusement 
rom literature) the medium level of reception is 42%, the weak and good ones are 14% each.

BÉLA KOZÊKI: DIFFERENTIATED EDUCATION AND MOTIVATION 
OF PERFORMANCE AT SCHOOL

From the angle of the transformation of the stimulating effect of the external circumstances 
into an internal motive of the personality, the author examines the problem of our educational 
system meant by the requirement that anyone should he able to acquire a uniform fundamental 
knowledge and at the same time everyone can develop his talents in the direction determined by 
his inclinations. American psychological research rather emphasizes the setting up of homogene
ous forms, the examples taken from the Soviet pedagogical experiments stress the accomodation 
to the heterogeneity of the forms. Obviously, differentiated education can only solve the problem 
in its dialectic unity and, in the endeavours to obtain a solution, it has to lean upon possibly 
exact information about the individual differences, in the first place about the motivation system 
of the personality. In the author’s opinion such information should he founded on the generaliza
tion of wide-scope psychological surveys and tests, on the development of a system of forms with 
specialized curricula and on the encouragement of the free creative activity of the teachers.

LAJOS SZATFIMÂRY: THE TEACHER’S FREEDOM

In this study the author expounds how a teacher of positive moral conviction can make use 
of his own freedom.

As early as when entering the teaching profession he had freely to decide whether he undertook 
to comply with the socially prescribed skeleton rules of the Regulations, of the Curriculum of 
Studies, etc. as legally binding requirements for the teachers, whether he agreed with the inter
pretation of his subject of instruction acknowledged as scientific and with the methods permitted 
and/or prescribed by the contemporaneous science of education and, eventually, whether he 
could take the youth to be put under his care with all its difficult psychological characteristics. 
Without a responsible and freely deliberated decision, the teacher to be takes, namely, a course 
on which he can possibly expect qualms of conscience, bitter compromise, drudgery without 
results or educational value, the drag of a humiliating conformist behaviour through a wasted
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lifetime. Consequently, if, using his freedom, he decides to adopt the profession of a teacher, he 
has to take into account the factors and circumstances restricting his freedom of action:

1. The study order of the school and the expectations of society included in it.
2. The curriculum and its interpretation.
3. The characteristics of the pupils’ and of his own personality, the established laws of psyc

hology and the educational methods that can he justified by these.
The author sets forth his opinion confessed about the freedom of the teacher centred around 

these three themes. His discussions can be summaed up as follows:
The teacher performs his work in the spirit of „kindness” : first of all he is fond of the pupils 

put under his care. What do these fine words mean in common terms? They mean that it is not 
the teacher himself who stands in the centre of his thoughts and feelings, neither his own under
takings of financial or other character, neither even the subject instructed by him — hut the 
child committed to his care. He is fond not only of the good pupils, of the dutiful children who 
do not disturb work in class, he likes the children as they are. He equally loves the child who is 
attached to him with all his young heart and also the one who avoids him and is up to mischief 
or the one who simply retards progress by his weak intellectual capacity.

Love is a trite, outworn word, it is not even included in the Regulations or educational guides 
any more. Still it is the prime mover and compass of the freedom of the teachers. In what consits 
then the educational freedom of the teacher? In releasing in him the forces of personal respon
sibility which cannot be shifted to the rules, in a way that also the rules are being complied with. 
For the flow of love is abundant, also the rules find place in it.

PANORAMA

György Á g o s t o n , Professor and head of department at the József Attila University of Szeged 
sets forth in full detail the fundamental curricular principles elaborated by the Centre pour la 
recherche et Vinnovation functioning within OCDE (Organisation de Coopération et de Développe
ment Économique). OCDE is an economic organization of the well-developed and developing 
countries founded in Paris in 1960. The said Centre convened an experts’ commission in Kassel 
in 1970 for determining the directives for the curricula of the schools of the 1980s. The commission 
drafted a report on its work which was issued in print in 1972 and included the determined direc
tives. Professor Á g o s t o n  review's on this document.

The Dudapest school inspector Ákos P a A l  reviews a recently published book by Jean P ia g e t  
on the mental image of the child („L’image mental chez l’enfant”). Although P i a g e t ’s book is of 
expressly psychological character, still — as the reviewer remarks — he also strove to point 
with emphasis to some fundamental educational problems of Hungarian visual education.

In the column Review on Periodicals Assistant Professor Lilla B ó l y a i  reviews the 1972 issues 
of the Italian educational journal Riforma della scuola.
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