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M AGYAR PEDAGÓGIA
92. évf. 1. szám 3 -4 .  о. (1992)

SZÁZ ÉV

Certain types o f tradition of great importance are local, 
and cannot easily be transplanted. These traditions are 
precious things, and it is very difficult to restore them once 
they are lost.

[Karl Popper Towards a rational theory of traditions]

Alapításának századik évfordulója átmeneti időszakban köszöntött rá a Magyar 
Pedagógiára. A megemlékezés és a számvetés egyébként sem egyszerű feladatát ez 
még nehezebbé teszi. Az elmúlt évek történelmi léptékű változásai tették lehetővé és 
inspirálták a folyóirat megújítását, régi hagyományaihoz való visszatérését. A  múlttal 
való szembenézés elől már csak ezért sem térhetünk ki. Ugyanakkor tisztában 
vagyunk azzal is, hogy a közelmúlt értékeléséhez hiányzik a távlat, történetének 
részletekbe menő, elemző feltárásához hosszabb időre, elmélyült munkára lesz 
szükség.

Centenáriumé számunkat az évfordulóra való emlékezésnek, az elődök iránti 
tisztelet kifejezésének szenteltük. Azokra emlékezünk, akik a folyóiratot 
megalapították, szerkesztették, megjelenését szervezték és újraszervezték, a nehéz 
időkön átsegítették. De mindenekelőtt azokra emlékezünk, akik írták, akik 
gondolataikkal, munkájukkal szellemi műhelyként fenntartották, rajta keresztül a 
magyar pedagógia fejlődését szolgálták. A folyóirat történetét Mészáros István 
tanulmánya mutatja be.

A kor feüdézésére, melyben л Magyar Pedagógia született, olvassunk el néhányat a 
korabeü írások közül. Az itt újraközölt tanulmányok a folyóirat első korszakából, 
történetének első harmadából származnak, egy kivétellel az alapítás és az első 
világháború közötti időszakból. A történelmi hangulatot megidézendő, a 
tanulmányokat -  a feltétlenül szükséges, minimális szerkesztési egységesítésen túl -  
eredeti formájukban, a korabeli helyesírással közöljük.

Az itt ismételten közreadott tanulmányok kiválasztása, mint minden válogatás, 
esetleges. A Magyar Pedagógia az elmúlt száz év alatt kiadott kilencvenegy 
évfolyamában több, mint hatezer írást közölt. Lapjain mindenki megjelent, aki az 
adott korszakban -  így vagy úgy -  számított, minden fontosabb probléma feltűnt, 
ami az adott korszak pedagógiai kutatóinak és gyakorlati szakembereinek 
gondolkodására hatott. Ilyen mennyiségű anyagból válogatva nem lehet minden 
szempont szerint reprezentativitásra törekedni, nem tehetünk mást, mint a 
neveléstörténet néhány jellegzetes alakjától közlünk néhány írást, kiválasztunk 
néhány jellemző témát.
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Száz év

Az évfordulóra számítógépes adatbázis formájában elkészítettük a Magyar 
Pedagógia száz évének repertóriumát. Ez nemcsak teljes és pontos dukumentációja a 
folyóirat történetének, de sokféle elemzésre kínál lehetó'séget, és forrásul szolgál a 
korszak kutatóinak is. A repertórium reményeink szerint hamarosan nyomtatásban is 
megjelenik.

A  folyóirat szerkezeti, formai megújítása, az új keretek kialakítása éppen csak 
befejeződött, bár a rendszeres és pontos megjelenést biztosító anyagi háttér 
megteremtése még előttünk áll. Az új keretek kialakítása azonban nem jelenti azt, 
hogy ne kellene fejlesztésén tovább dolgozni, állandóan karban tartani, finomítani. A 
továbbiakban azonban már elsősorban az a tudományos közösség alakítja a Magyar 
Pedagógiát, amelyik azt a magáénak tekinti. A tartalmi sokszínűséget, a minőséget 
egyaránt a beérkező tanulmányok gazdagsága, színvonala fogja meghatározni.

Az alapítástól a mai napig ívelő évszázad alatt a pedagógiai kutatás jelentős utat 
járt be. Átrendeződtek a diszciplínák közötti határok, megváltoztak a kutatás 
eszközei, a tudományosság és a publikálás normái. Bármennyire is emlékeztetnek a 
korabeli problémák a maiakra, a jelenlegi kontextusban a mai kor eszközeivel kell a 
választ megadnunk az örök kérdésekre. Van azonban ezeknek az írásoknak máig 
ható üzenete is: lehetetlen nem észrevenni azt a lelkesedést, ami belőlük árad. A 
szakszerűségre való törekvés, az elkötelezettség, a nyitottság, a korabeli világ 
eredményeivel való lépéstartás igénye mind a mai napig követendő például 
szolgálhat.

Bár az eltelt száz év megváltoztatta a Magyar Pedagógia funkcióját is, a 
neveléstudomány és az annak fejlődését szolgáló folyóirat előtt álló feladatok nem 
kevésbé számosak, mint voltak száz évvel ezelőtt. Hadd ajánljam hát folyóiratunk 
centenáriumi számát -  és az azt követőket -  olvasóink, szerzőink figyelmébe az első 
szerkesztő, Csenged János száz évvel ezelőtti szavaival: „Hogy mind e célját 
megvalósíthassa folyóiratunk, számít hazai nevelés- és oktatásügyünk minden 
munkásának anyagi és szellemi támogatására. Az alulírott szerkesztő pedig nagyon kér 
minden egyes érdeklődőt, legyenek rajta, hogy a tettekben nyilvánuló érdeklődésnek 
mentői több hívet szerezzenek. ”

Csapó Benő
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MAGYAR PAEDAGOGIA -  MAGYAR PEDAGÓGIA
1892-1992

Mészáros István

A társulás gondolata a reformkorban merült fel tanítóink, tanáraink körében, az 
első társasági szervezkedési kísérletek ekkor történtek. Az 1850-es évektől kezdve 
azután megindult a felekezeti tanítók egyesületeinek létrehozása, majd a kiegyezés 
után mindegyik iskola- és óvodatípus pedagógustársadalma külön-külön egyesüle
tekbe tömörült. Ezek intézményeik állami vagy felekezeti hovátartozása szerint is 
differenciálódtak. Többüknek saját lapjuk is volt.

Ugyanebben az időben számos nyugati országban különféle tudományos egyesü
letek létesültek egy-egy szaktudomány művelőinek tömörüléseként. Nálunk 1867-ben 
alakult meg a Magyar Történelmi Társulat, 1878-ban a Magyar Régészeti és Művé
szettörténeti Társulat, majd 1889-ben a Magyar Néprajzi Társaság. Tudományos 
közlöny kiadása szerves tartozéka volt működésüknek.

Magyar Paedagogia (1892-1947)

De felmerült hazánkban az igény arra is, hogy „a nevelési szakirodalom művelői” 
-  mai kifejezéssel: a neveléstudomány művelői -  is létrehozzák a maguk tudo
mányos egyesületét. Az 1870-es évek végének egyelőre sikertelen kísérletei után 1891 
őszén hagyták jóvá az illetékes hatóságok a Magyar Paedagogiai Társaság alapszabá
lyát.

Szerkesztési koncepció

A Magyar Paedagogiai Társaság alapszabályában e cél-megfogalmazás szerepel: 
„A paedagogiának és segédtudományainak magyar nyelven művelése, a hazai 
közoktatásügy egész körében felmerülő elvi kérdéseknek tudományos jellegű tárgya
lása, a paedagogia múltjának kutatása, a paedagogiai elvek népszerűsítése és terjesz
tése”. E feladatoknak háromféle módon kívánt eleget tenni a társaság: felolvasásokat 
és vita-üléseket rendez, pedagógiai szakkönyvtárat létesít, illetve szakkönyveket ad ki, 
valamint szakfolyóiratot jelentet meg.
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Mészáros István

1892 januárjában zajlott le a Társaság alakuló ülése, amelyen Heinrich Gusztáv 
budapesti egyetemi tanárt választották elnökké. Hamarosan megjelent a társaság 
lapja, a Magyar Paedagogia. Havonta -  júliust, augusztust leszámítva -  kapták kéz
hez a társaság tagjai tagilletményként. A tiszteleti és alapító tagok, valamint a száz 
rendes tag nem fizetett érte (nekik tagdíjfizetési kötelezettségük sem volt), a külső' 
tagoknak évi 2 forint tagsági dijuk fejében térítésmentesen járt. De bárki elő is fizet
hetett rá évi 5 forintért.

A folyóirat szerkesztője Csengeti János budapesti latin-görög szakos középiskolai 
tanár lett. Az első szám élén közölt -  „Olvasóinkhoz” című -  beköszöntőjében han
goztatta: a Magyar Paedagogiai Társaság „programjához híven működésének egyik 
legfontosabb teréül oly folyóirat kiadását határozta el, mely egyrészt a Társaság 
munkásságának is hű tükre legyen, másrészt hazánk nevelés és oktatásügyének elő
mozdításán fáradozva és ez ügy minden munkására számítva mentői szélesebb körre 
hasson s főkép, hogy mindazokat egyesítse, kik nevelésünk ügyének fejlesztését szí
vükön hordják.”

Ami a szerkesztési koncepció részleteit illeti, ezeket így fogalmazta meg a szer
kesztő: ,A  Magyar Paedagogia mindenekelőtt a paedagogiai tudományágak művelé
sét tűzte ki feladatául s az általános érvényű paedagogiai eszméknek orgánuma kíván 
lenni... Mindeddig nem volt olyan lap, mely a nevelésügy munkásait egyesítse, őket 
egymással megismertesse, élénkké tegye köztük az összetartozás érzetét, a közös cél 
tudatát s lehetővé tegye egymásnak megértését, méltánylását... A Magyar Paedagogia 
közös tere akar lenni a paedagogia gyakorlati és elméleti munkásainak; nyílt mezeje a 
vélemények szabad nyilvánításának és higgadt megvitatásának.”

A meglévő pedagógus-egyesületek és pedagógus-lapok valóban elsősorban egy- 
egy iskolatípus oktatási problémáinak megtárgyalását, másrészt egy-egy iskolatípus 
pedagógusainak sajátos érdekvédelmét tekintették feladatuknak. A Magyar Paedago
gia viszont a minden iskolatípus, mindegyik pedagógusréteg számára közös nevelési
oktatási alapoknak, az „általános érvényű” nevelési elméletnek kívánt fórumot 
teremteni, szükségesnek ismerve el a különféle pedagógiai nézetek vitáját, szakírói és 
olvasói közé mindegyik pedagógusréteg tagjait tömörítve.

Mind az általános nevelési elmélet kérdéseinek megtárgyalására vonatkozó törek
vés, mind az összes pedagógusréteg képviselőinek egyesítését célzó szándék valóban 
új volt a korabeli hazai pedagógiai folyóirat-irodalomban.

Joggal hangoztatta ezt a koncepciót a megalakulást követő egy év elteltével az 
1893 januárjában tartott nagygyűlésen az elnök: arra törekedett a Társaság is, a Ma
gyar Paedagogia is, hogy „a hazai nevelés- és oktatásügy vezérlő elveit vegye tárgyalás, 
tudományos vitatás alá, az általános érvényű eszméket, igazságokat terjessze, 
népszerűsítse; hogy kutassa a paedagogia múltját, okulásul, tanulságul, hogy lássuk, 
mi a nemzeti hagyományban, amit fönn kell tartanunk, s hol vannak pótlásra szoruló 
hiányok. Egyszóval tudományos működés a cél, a legkülönbözőbb tanügyi ágiikban 
működő erők bevonásával, hogy ekként a közös működéssel egyfelől az eszmék bő
vebb kifejtését, másfelől a közös értékeléssel azok megvalósulását mennél hatha
tósabban előmozdíthassák.”
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Magyar Paedagogia -  Magyar Pedagógia 1892-1992

A Társaság, illetve a Magyar Paedagogia e vállalt legfőbb feladatát egészen első 
korszakának végéig, 1947-ig magáénak érezte, ennek érdekében mozgósította a ne
veléstudomány legjobb hazai erőit.

Gyakorlati kérdések

A Társaság alapszabályainak 32. pontja szerint „a szerkesztő a Társaság folyóira
tát szerkeszti és a nagygyűlésnek felelős”; a Társaság ügyrendjének 6. pontja pedig 
ezt írta elő: ,A  szerkesztő a munkatársakat maga gyűjti. Mind a tagok, mind a társa
ság kebelén kívül álló munkatársak dolgozatait saját felelősségére közli vagy eluta
sítja.” Tehát a szerkesztő maga egyedül volt felelős az egyes folyóiratszámok anyagáért. 
Ezt hangsúlyozandó, az első két évtizedben mindegyik szám belső oldalán olvasható 
volt ez a tájékoztatás: ,A  Magyar Paedagogia a Magyar Paedagogiai Társaság meg
bízásából jelenik meg, de tartalmáért egyedül a szerkesztő felelős.”

A közölt tanulmányok szerzőinek tiszteletdíjáról az 1892. április 28-i elnökségi ülés 
így határozott: „a szerkesztőnek füzetenként 64 forint átalány utalványoztatik, hogy 
ebből a folyóiratban megjelenő cikkeket honorálhassa, s a kezelési költségeket fedez
hesse.” Az ügyrend említett pontja így rendelkezett: a szerkesztő „elnöki utalványra a 
pénztárnoktól fölveszi az egyes füzetek írói tiszteletdíját, kézhez juttatásukról gon
doskodik, róluk tételenként igazolt könyvet vezet s azt félévenként megvizsgálás és 
láttamozás végett az ellenőrnek bemutatja.”

Arról nem tudunk, hogy a szerkesztő a lap szerkesztéséért honoráriumot kapott 
volna. S visszaemlékezések szerint az 1920-as, 1930-as években a szerzők sem kaptak 
honoráriumot tanulmányukért.

A lapnak nem volt külön szerkesztőségi hivatala; a kéziratokat a szerkesztő 
lakására vagy iskolájába kellett küldeni (a pontos cím mindegyik szám borítólapjának 
belső oldalán volt található).

A folyóirat kiadását a Magyar Paedagogiai Társaság saját anyagi alapjaiból fe
dezte. Az 1892-i áprilisi elnökségi ülés határozata szerint „ez évben 1000-1000 
példányban fogják nyomtatni” a folyóiratot. Ez a szám később -  a tagok számának 
gyarapodásával -  emelkedett. A számok egy-egy évfolyamnyi terjedelme 640 
nyomtatott oldal volt egészen 1917-ig, az ezután következő évfolyamok terjedelme: 
1917: 592, 1918: 590,1919: 216, 1920: 160,1921: 176 oldal.

A Magyar Paedagogia egyes számainak belső szerkezete egyszerű volt. A leg
nagyobb részt a tanulmányok foglalták el. Mindvégig igen terjedelmes volt a szakiro
dalmat bemutató anyag: külön kerültek ismertetésre a hazai és a külföldi folyóiratok. 
Csupán rövid ideig recenzálták rendszeresen az ország középiskolai értesítőiben 
(ahogy akkor nevezték: „programijaiban) megjelent értekezéseket; ugyancsak rövid 
életet élt az 1890-es években az „Útbaigazítások. Észrevételek” című fejezet, amely
ben a szerkesztőség válaszolt az olvasóktól érkezett szakmai-pedagógiai kérdésekre. 
Mindegyik számban szerepelt az Országos Köznevelési Tanács, illetőleg a Magyar 
Paedagogiai Társaság üléseiről készített részletes beszámoló.

A közlésre került tanulmányok legtöbbjét a társasági felolvasóülések szolgáltatták. 
Az alapszabály szerint ugyanis, a nyarat kivéve, a társaság tagjai havonta felolvasóü
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Mészáros István

lést tartottak, az itt elhangzó értekezések legtöbbjét közölte a lap. De ugyanígy meg
örökítésre került nyomtatásban is az évente rendezett társasági nagygyűlés (a 30-as 
évektől közgyűlésnek nevezték) anyaga, annak legtöbbször elvi álláspontot kifejező 
elnöki megnyitója, valamint titkári beszámolója.

A Magyar Paedagogia szerkesztői elég gyorsan váltották egymást: Csengeti János 
(1892-1895), Négyesy László (1896-1899), Kovács János (1900-1907), Weszely 
Ödön és Fináczy Ernő (1908-1912), Imre Sándor és Fináczy Ernő (1913-1919).

Tartalmi alakulás

A folyóirat lényegében hűen tükrözte a Társaság életét, a tagokat foglalkoztató 
pedagógiai és közoktatási problémákat.

A századforduló körüli évtizedekben nagy változatosságban közölt a lap tanul
mányokat: sorra kerültek neveléselméleti és didaktikai, iskolaszervezeti és tan
könyvvonatkozású, tantervi és óravezetési, valamint neveléstörténeti, lélektani és 
költségvetési témák; közreadtak a művészeti neveléssel, a testneveléssel, az iskolai ki
rándulásokkal, az érettségivel, a nemzetiségi oktatással, az állam és az iskola vi
szonyával, a leányok középfokú oktatásával, a pályaválasztással, a beszédhibás, a vak 
gyermekek tanításával foglalkozó tanulmányokat. A kísérleti lélektanról már 1895- 
ben közölt a lap tanulmányt; 1896-ban az akkor felújított olimpia nevelési vonatkozá
sait, 1900-ban az iskolai vetítőgép alkalmazásának módszertani problémáiról tárgyalt 
egy-egy szerző. Már 1893-ban -  a hazai meghonosítást célozva -  ismertetésre került 
a dániai népfőiskola-mozgalom.

Részletes híradások jelentek meg a Magyar Paedagogia hasábjain a külföldi or
szágok tanügyéről, iskolarendszeréről; közöltek tankönyvkritikákat is (eléggé szi
gorúan bírálva a szerzőicet). Közzétették a külföldi nyári továbbképző tanfolyamok 
hirdetéseit is, hogy a hazai pedagógusok is jelentkezhessenek ezekre.

A tanulmányírók zöme a korszak legjelentősebb ház À neveléstudományi szakem
berei közül került ki; a különböző intézménytípusok pedagógusai is gyakran sze
repeltek írásaikkal.

1904 januárjában Fináczy Ernőt választották a Társaság elnökévé. Ettől kezdve a 
hagyományos neveléselméleti, didaktikai és neveléstörténeti témákon belül és kívül 
sajátos új témák jelentek meg a Magyar Paedagogiában (illetve a Társaság felolva
sóülésein). Több tanulmány az ekkor felerősödő „gyermektanulmány” témaköreiből 
merített; azután a nemi nevelés, a koedukáció, az intelligencia-vizsgálatok problema
tikájából, továbbá a cserkészet pedagógiájából vette tárgyát; nagyhatású tanulmány 
szerepelt „értékelmélet és pedagógia” címmel, írások szóltak a kriminál-pedagógiá- 
ról, a tehetséges gyermekről és más, ekkor friss témákról.

Mindezek jelzik az egyre bővülő, 'az újabb neveléstudományi áramlatokkal lépést 
tartó szerkesztési koncepciót: az időtálló hagyományos pedagógia mellett a már ered
ményekkel bizonyító reformszándékú pedagógiai áramlatok elismerését, a Magyar 
Paedagogia által való közvetítésének szándékát.
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Ugyancsak új tény, hogy a Magyar Paedagogia sorozatosan közölte a három hazai 
tudományegyetem (Budapest, Debrecen, Kolozsvár) neveléstudományi tanszékein 
tartott neveléstudományi előadások témáit és előadóit. Újdonság, hogy a folyóirat 
minden évben közreadta az előző év hazai pedagógiai szakirodaimának teljes reper
tóriumát (ez az 1920-as évek elejéig megtörtént). S egy ugyancsak folyamatosan 
visszatérő új összefoglalás: a Nemzetközi nevelésügyi mozgalmak” című, igen részle
tes kitekintés a különféle nyugati reformpedagógiai áramlatokra.

Új témát hozott az első világháború négy esztendeje, ilyen címadásokkal: 
„Köznevelésünk és a háború”, „A háború pedagógiai tanulságai”, „A békére nevelés” 
s hasonlók. Alaphangjuk ez: a háború kényszerűségét tudomásul veszik, de hangsú
lyozzák embertelenségét, embert deformáló hatásait. A háborúra lelkesítésnek 
semmi nyoma sem található a Magyar Paedagogia lapjain.

A társaság 1917-i januári nagygyűlésén csupán a titkár emlékezett meg a társaság 
fennállásának 25. évfordulójáról, a háború miatt nem kívántak nagyobb ünneplést. A 
titkár visszatekintő szavai a társaság folyóiratára, a Magyar Paedagogiára is vonat
koztak: „hivatását soha félre nem ismerve valóban állandóan törekedett is összekap
csoló és irányító, centrális szerepét betölteni, kijelölt útján haladva, mindvégig megő
rizte tudományos jellegét és a tanügy terén is felmerülő, efemer értékű napi vitat
kozásokba s pártos civódásokba bele nem vegyülvén, némileg hidegen, de állandóan 
elvi magaslatokon maradva objektíve oldotta meg feladatát.”

Vajon hány példányban jelent meg ekkoriban a Magyar Paedagogial Ebben a ju
bileumi esztendőben a tiszteleti, az alapító, a rendes és a külső tagok száma összesen 
1151 volt. 1200-1500 között mozoghatott tehát az előállított példányszám.

A vesztett háború s a társadalmat szétziláló két forradalom után 1919. december 
16-án tartott újra felolvasó ülést a Társaság; a Magyar Paedagogia szűk terjedelmű 
1919-i, 1920-i és 1921-i évfolyama 1921-ben került a megcsappant számú olvasó- 
közönség kezébe. A Társaság tagjainak jelentős része ugyanis a Trianon következté
ben elcsatolt területekről való volt, közreműködésük a Társaság életében 1920 után 
megszűnt.

A folyóirat 1919-i évfolyamában Fináczy Ernő terjedelmes -  „Négy hónap a ma
gyar közoktatás történetéből” című -  tanulmányban tekintett vissza a 
tanácsköztársaság időszakára. Értékelésének lényege: „A tanácsköztársaság közok
tatásügyi kormányzatának legélesebben kiemelkedő jellemvonása az, hogy nemcsak 
lehetőnek, de szükségesnek tartotta a politikának normatív szerepét a közművelődés 
egész területén és összes viszonylataiban, mégpedig nem is a politikáét általában, 
hanem a pártpolitikáét, a maga végletes egyoldalúságában és kizárólagosságában.” 

Korábbi tapasztalataira hivatkozva jegyezte meg: „Az uralmon volt alkotmányos 
nemzeti kormányok sem oldhatók fel ama vád alól, hogy pártjuknak alkalomadtán 
kedveztek s az ügyek intézésében illetéktelen befolyásoknak is tért engedtek, de 
túlzás nélkül állítható, hogy nem volt Magyarországon közoktatási kormány, melynek 
égisze alatt ez a pártpolitikai irányítás oly leplezetlenül és oly erőszakosan ér
vényesült volna, mint amikor a proletárság intézte népbiztosai útján a közművelődést. 
E helyen nem kell hosszasan fejtegetnem, mit jelent az, amikor a közoktatás vezeté
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sére hivatott legfőbb kormányzó szerveit eljárásában nem a kultúra önzetlen esz
ménye, hanem a politikai hatalom állandósításának érdeke vezeti.”

Fináczy saját, alapvető pedagógiai-közoktatáspolitikai hitvallását itt is kifejezte: 
„Az iskola, azt hisszük, sohasem válhatik hatalmi törekvések martalékává; feladatát a 
közösség és az egyén javára a pedagógia szabja meg. Nem szabad lennie pártnak, 
mely mást vár az iskolától. Sem a klerikalizmus (melytől élesen megkülönböztetem a 
pozitív vallásos nevelést sürgető, pedagógiai érvekkel igazolható álláspontot), sem a 
liberalizmus, sem a konzervativizmus, sem a szocializmus, mint politikai pártok nem 
támaszthatnak jogot arra, hogy a lelkek átformálására lefoglalják maguknak az isko
lát.”

Az újjáéledt társasági élet jól tükröződik az ezután újra rendszeresen megjelenő 
Magyar Paedagogiában. A hagyományos témák mellett azután újra feltűnnek a gyer
mektanulmányi mozgalom által különös figyelemben részesített problémakörök: ön- 
tevékenység, iskolaorvos, szülők szerepe, ifjúsági olvasmányok, a tanulás pszicho
lógiája; de ilyenek is: világnézet és nevelés, iskolánkívüli népművelés, az iskola 
„egyénisége” és mások.

Nyitás távolabbra

1924 szeptemberében Fináczy Ernő lemondott -  egészségi állapotára hivatkozva 
-  a társaságban viselt elnöki tisztéről. Az 1925 márciusában tartott nagygyűlésen 
Komis Gyula egyetemi tanárt választotta új elnökének a Magyar Paedagogiai Társa
ság.

A Magyar Paedagogia szerkesztését már korábban Fináczy Ernő és Nagy J. Béla 
közösen végezte (1919-1932), majd Nagy J. Béla és Komis Gyula (1932-1938), Kor- 
nis Gyula, Pintér Jenő és Nagy J. Béla (1938-1939), Komis Gyula, Prohászka Lajos és 
Gyulai Ágost (1940-1943), Prohászka Lajos és Faragó László (1944-1947) jegyezte 
szerkesztőként a folyóiratot.

Jól megfigyelhető, hogy az 1920-as évek közepétől sajátos új hangsúlyok jelentek 
meg a Magyar Paedagogia szerkesztési koncepciójában.

A folyóirat már a század elejétől kellő megértéssel kezelte a hazai reformpedagó
giai nézeteket, de most a korábbi időszaknál határozottabb nyitás történt a gyermekta
nulmány, a gyermekpszichológia, az Új Iskola-mozgalom irányában. E  modern 
„gyermektudomány” neves hazai és külföldi képviselői a Magyar Paedagogiában 
közölt tanulmányaikkal erőteljesen befolyásolták a társaság tagjainak, s rajtuk 
keresztül a hazai pedagógustársadalom többségének hagyományosan konzervatív be
állítottságát.

Kezdettől fogva jelentős teret kapott a lapban az osztrák, de főként a német ne
veléstudományi eredmények ismertetése; ez Fináczy idejében a francia pedagógia 
iránti érdeklődéssel színesedett. A 20-as évek második felétől azután szembetűnő a 
szerkesztőség fokozott érdeklődése a nyugat-európai, s főként az angolszász területek 
újabb nevelésügyi irányzatai iránt. Igen sok jele van ennek a közreadott tanulmányok 
címeiben, tartalmában. Sőt távolabbra is tájékozódtak: 1936-ban jelent meg a lapban 
az első ismertetés Japán nevelésügyéről.
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A Magyar Paedagogia szerkesztősége ezekben az években megkülönböztetett 
figyelemmel fordult a trianoni békediktátum alapján elcsatolt területeken, az iín. 
„utódállamok”-ban élő magyarság tanügye, kulturális helyzete felé, számos tanulmány 
foglalkozott e témával különböző szerzőktől.

Európai ismertségű nevek is feltűnnek a külföldi szerzők között (Ferrière, 
Montessori), s a hagyományos pedagógiai elméleti kérdések keretében, illetőleg azok 
mellett hazai szerzőktől ilyen új témák tűntek fel az 1920-as, 1930-as évek fordulóján 
a Magyar Paedagogia lapjain: „pedagógia és kultúrfilozófia”, iskolai túlterhelés, film 
és filmoktatás, a mozi pedagógiai szemmel, a nemi ösztön pedagógiája, munkaiskola, 
munkáltatás, az iskolai kiválasztás, tanár- és diáktipológia, intelligenciavizsgálatok, 
lélektani laboratóriumi teszt-vizsgálatok, tanórai természettudományos kísérletek, 
pályaválasztás, iskola és tuberkulózis, sport, gramofón azaz lemezjátszó az iskolai 
oktatásban, a tehetséges gyermek, „a munkaközösség elve a nevelő-iskolában”, „a 
nevelő lelki függetlensége”, nemzetközi kulturális egyezmények és hasonlók. Ilyen 
témájú tanulmányok is sorra kerültek: „Mit tanítanak Magyarországról a külföld is
koláiban?” „Magyarország a francia tankönyvek torzító tükrében”. S egy sajátos 
korfestő tanulmány-cím 1939-ből: ,A zsinórírás magyarságának kérdése”.

Az egyes évfolyamok oldal-összterjedelme a két világháború között eléggé hul
lámzott. Mintegy száz oldal körül mozgott 1923 -  1925-ben, kétszáz oldal körül 1926- 
tól 1936-ig, háromszáz körüljárt 1937-1939 között.

Az 1930-as években a magyar kormányzatnak a német birodalmi orientáció 
irányában teret engedni készülő, majd egyre inkább teret nyújtó politikájának köze
gében a Magyar Paedagogiai Társaság, és lapja, a Magyar Paedagogia megmaradt a 
szilárd tárgyilagosság talaján, amikor az új, nemzeti szocialista német birodalmi tanügy 
alakulását ismertette.

Ebben az időben két nagyszabású, elvi jellegű tanulmány foglalkozott ezzel a té
mával. 1934-ben Baranyai Erzsébet írt széleskörű tanulmányt ,A német neveléstudo
mány legújabb alakulása” címmel. így zárta fejtegetéseit: „Az egész neveléstudo
mánynak a politika alapján való felépítése általában azt jelenti, amit az egyoldalúan 
filozófiai, természettudományi vagy más idegen szempont: a neveléstudomány önál
lósága elvész és a neveléstudomány másnak a függeléke lesz. Ez történt a német 
neveléstudománnyal.”

Az 1938. január 15-i felolvasóülésen Lukács György egykori -  a század elején volt 
-  vallás- és közoktatásügyi miniszter értekezett „A német nemzeti szocializmus pe
dagógiai elvei” címmel; előadása a Magyar Paedagogiában is olvasható. Ezeket az el
veket lényegében elutasította, zárómondata: „Végzetes hiba volna, ha a magyar köz
nevelés bármely tényezője igyekeznék helyet biztosítani a magyar közművelődés te
rületén a népünk higgadt, józan felfogásától merőben elütő fajelméletnek.”

Ugyancsak az 1938-as évfolyamban jelent meg Faragó László ismertetése „A né
met közoktatásügy az államátalakulása óta” címmel. Az objektív tájékoztatást 
szolgálta néhány ekkori németországi tanterv és tankönyv ismertetése is.
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1938 áprilisában Pintér Jenő vette át a Társaság elnöki tisztét, de rövid másfél 
esztendő után lemondott, 1939 szeptemberétől újra Komis Gyula mint tiszteletbeli 
elnök vezette a Társaságot.

A humánum kultúrája

Az 1940 májusában tartott közgyűlés Prohászka Lajos budapesti egyetemi tanárt 
emelte a társaság eböki székébe. Ekkor tartott - s a  Magyar Paedagogiában is olvas
ható -  „Nevelés és hagyomány” című tanulmányában hitet tett a pedagógia évezre
des humánus eszménye mellett. Nem sokkal később közzétett „Nevelés és jövő” című 
tanulmányában a „klasszikus azaz időtálló” művelődési értékek, valamint a „helyes 
nevelői tapintat” alapvető fontosságáról írt: „Ha rendelkezünk ezzel a kettővel: a 
klasszikus hagyatékkal és helyes nevelő tapintattal ennek megelevenítésére, akkor 
mindig -  még életünk és kultúránk mai válságában is -  lehet reményünk arra, hogy 
a leszűrt múlttal alakot tudunk adni a még cseppfolyós jövőnek, az alakított jövővel 
pedig irányt a fejlődő múltnak.”

Programjának megfelelően Prohászka elnöksége alatt ugyan gyarapodott az esz
tétikai nevelés, illetőleg a gimnáziumi tanárképzés témájú tanulmányok száma („a 
klasszikus tartalmak” jegyében), de ugyancsak sűrűn szerepelt a magyarságismeret, a 
tehetségmentés, valamint a gyermektanulmányi-gyermekpszichológiai kérdések tár
gyalása is.

Ekkortájt már újra a háború felhői sűrűsödtek a kontinens egén, hazánk fenye
getettsége egyre növekedett az Európát hadseregével lerohanni készülő hitleri német 
birodalom veszedelmes szomszédságában. Rövid híradás jelezte a Magyar Paedago
giában, hogy 1943. január 16-án felolvasást tartott a társaságban „a német pedagógia 
alapvonalai” címmel „a német nevelésügyi minisztérium” egyik osztályvezetője. Az 
előadás szövege nem került közlésre; olvasható volt viszont ugyanabban a számban 
egy másik német, Eduard Spranger tanulmánya „Erkölcsi akaraterőre való nevelés” 
címmel.

A második világháború idején a Magyar Paedagogiában nem jelentek meg olyan -  
a háború és a nevelés témájú -  cikkek, mint az első világháború alatt. Csupán furcsa 
paradoxonként a század első évtizedeiben a pedagógiai pacifizmust hirdető, a 1944- 
ben tragikus véget ért Kemény Ferenc tett közzé egy „Háborús pedagógia” című ta
nulmányt az 1943-i évfolyamban. De ugyancsak az 1943-as évfolyamban szerepel 
először a folyóiratban a politikai nevelés”-téma („Utak a politikai nevelés felé”).

A háború fokozódása egyre nehezebbé tette a Társaság rendszeres működését, 
1943-ban a Magyar Paedagogiából már csak négy szám jelent meg (a szokásos tíz he
lyett): ez volt az utolsó évfolyam a háború befejezése előtt.

A háború utáni első társasági közgyűlésen, 1946 májusában Prohászka Lajos el
nöki megnyitójában „Demokrácia és humanizmus” címmel a nevelés időtálló klasszi
kus alapjairól szólt, amelyektől éppen a háború borzalmai és az embertelen ideoló
giák fosztották meg a népeket, köztük hazánkat is. S a XX. századi demokrácia és hu
manizmus korszerű pedagógiáját tárta a magyar pedagógustársadalom elé mint a há
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ború után megújulni akaró magyar társadalom megújuló magyar nevelésügyének 
lényegi meghatározóját.

Az előadást a rövid szünetelés után újra meginduló Magyar Paedagogia közölte. 
Nehéz helyzetben volt a Társaság a folyóirat kiadásával: a korabeli papír- és nyomda
viszonyok ezt szinte lehetetlenné tették. Ugyanakkor a Társaságnak csupán gyér tag- 
díjbevétele volt, a kultuszminisztérium azonban egyelőre továbbra is kiutalta még 
támogatását. Ez tette lehetővé, hogy 1946-ban egyetlen összevont Magyar Paedagogia- 
szám jelent meg, magában foglalva 1944-1945-1946 évfolyamait, majd 1947 jú
niusában még kikerült a nyomdából egy szűk terjedelmű szám, további folyóiratszá
mokat ígérve.

A témakörök újabb bővülése világosan érzékelhető: A magyar irodalom a demok
ratikus iskolában, Lélektani antropológia és pedagógia, Sajtó és nevelés, IC D. Usinsz- 
kij, „az orosz nemzet nagy nevelője”, A gyermekrajz és a művészi alkotás, Egy ra
jongó leány feljegyzései, Az osztályozás lélektana, A pályaválasztási tanácsadás, 
Energiák szublimálása vagy transzponálása a nevelésben, A mai angol iskolaszer
vezet, A hangulat jelentősége a személyiség kibontakoztatásában, Természettudo
mányos világkép vagy világnézet, Problémák a serdülőkori nevelésben, Nevelés a haj
dúhadházi gyermekvárosban s más hasonló témájú írások olvashatók ekkor a Magyar 
Paedagogia hasábjain. Faragó László 1946-ban „Az angol nemzeti jellem és az angol 
iskolapolitika”, 1947-ben ,A  Szovjetunió iskolaszervezete” címmel közölt tanulmányt.

De a hatalom megragadására törő s hazánkban a proletárdiktatúrát célul tűző 
baloldali erők már egyre inkább háttérbe szorították a társaságot és lapját, mivel ezek 
a hagyományos polgári pedagógia művelését tartották továbbra is változatlanul hiva
tásuknak. A Magyar Paedagogiai Társaság vezetői és tagjainak zöme, a Magyar 
Paedagogia szerkesztői a második világháború után egy demokratikus jogállam ke
retei között képzelték el a magyar társadalom további életét, benne a tanügy tovább
fejlesztését. Ebben természetesen továbbra is fontos szerepet szántak egy -  hagyo
mányos módon működő -  pedagógiai tudományos társaságnak, és tudományos szak- 
folyóiratának is.

A hatalom birtokába jutott baloldali politikai erők kultúrpolitikusai azonban az 
1948 -  49-es tanévben már elérkezettnek látták az időt arra, hogy a korábbi évek terv
szerű szétziláló támadásai nyomán az egységes hazai szocialista iskolarendszert, az 
egységes szocialista nevelést erőszakos eszközökkel létrehozzák. A kommunista dik
tatúra hazai államában hivatalosan csakis marxista-kommunista nevelés és neveléstu
domány létezhetett.

Bár az 1948 májusában tartott közgyűlésükön a Társaság tagjai őszinte pátosszal 
hitet tettek az új Magyarország mellett (,A százéves fényoszlop világítsa meg szá
munkra az utat, amelyen haladva építő részese lehet Társaságunk az új népi Ma
gyarország kialakításának”), s bár bejelentették, hogy a kultuszminiszter hat ezer fo
rintos juttatása lehetővé teszi a Magyar Paedagogia 1848 centenáriumát köszöntő 
számának kiadását -  erre azonban nem került sor.

1949 áprilisában a társaság megszüntette működését, majd a belügyminiszter 
1950-ben hivatalosan feloszlatta Magyar Paedagogiai Társaságot. A Magyar Paedago
gia kiadója, fenntartója, szellemi inspirátora befejezte tevékenységét; maga a folyóirat
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-  amely 1892-től 1947-ig az egyik legjelentősebb, legszínvonalasabb hazai neveléstudo
mányi orgánum, az időtálló hagyományos nevelési elméletek, s a már bizonyított re
formpedagógiai irányzatok kiegyensúlyozó-egyeztető fóruma volt -  1947-i egyetlen szá
mával megszűnt.

A címlapon ez állt: ötvenhatodik évfolyam.

Szakítás a múlttal

Semmi köze nem volt a Magyar Paedagogiai Társaság által kiadott s utoljára 
1947-ben megjelent Magyar Paedagogia című folyóirathoz annak a rövid életű peri
odikának, amelynek egy-egy száma Magyar Pedagógia címmel 1949-ben és 1950-ben 
került az olvasók kezébe. Az egyik szám 1949 decemberében „57-58. évfolyam” 
jelzéssel, a másik 1950 februárjában „59. évfolyam” felirattal a címlapján jelent meg. 
Főszerkesztője Mérei Ferenc, szerkesztője Vajda György Mihály, kiadója az ekkortájt 
alakult Országos Neveléstudományi Intézet. Kéthavonkénti megjelenést terveztek.

Jóllehet a címlapon a szerkesztők valamiképpen érzékeltetni akarták a folytonos
ságot, de e két szám tartalma a korábbival teljesen ellentétes, egy egészen más pe
dagógia világát tükrözi.

Az első szám élén Sztálin teljes oldalas képe látható, alatta a felirat: „Köszöntjük 
a nagy és szeretett Sztálint, gyermekeink békés és boldog jövőjének bölcs építőjét és 
védelmezőjét, mindannyiunk legnagyobb nevelőjét és tanítóját, eszményeink megva
lósítóját 70. születésnapján;”

A szerkesztők „Az új Magyar Pedagógia” címmel ismertették terveiket, megálla
pítva, hogy igen elmaradott a hazai neveléstudomány. Egyrészt még „sem a feudálka- 
pitalista Magyarország hivatalos klerikális pedagógiáját, sem a burzsoá modernizmus 
különböző változatait nem illettük bírálattal”, másrészt el kell kezdeni az új szocialis
ta neveléstudomány megalkotását. Ennek feltételei adva vannak. ,A  neveléstudo
mány művelői már megismerhették és meg is ismerték a szovjet pedagógia nagy 
eredményeit. Megismerték azt a neveléstant, amely a társadalom szocialista átalaku
lásának új hajtóerőit pedagógiailag feldolgozza.”

Emellett hazánkban most már biztosítva van -  hangsúlyozták -  „a tudományos 
munka magasfokú szervezésének lehetősége”.

Végül egy ugyancsak fontos mozzanat: „adva van döntő feltételként szocializmust 
építő népköztársaságunk vezető erejének, a magyar dolgozók nagy pártjának irány- 
mutatása a tudomány, a művelődéspolitika minden területén.”

A közölt tanulmányok zöme ezt a szerkesztőségi célkitűzést szolgálta, az ehhez 
kapcsolódó témákat fejtették ki.

Több szám ebből -  az Országos Neveléstudományi Intézet által kiadott -  Ma
gyar Pedagógiából nem jelent meg.
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Magyar Pedagógia (1961-1992)

1948/49 után a hivatalosan deklarált pedagógiai cél az ország összes iskolája szá
mára a kommunista ember nevelése lett. E jelzó't később a „szocialista” szóval he
lyettesítették.

Az 1956-os forradalom leverése után, az 1950-es évek végén az oktatásügy 
irányítói számára is világossá vált, hogy kudarcot vallott az 1950-es évek hazai szocia
lista tanügye-pedagógiája. Az alapvető cél -  a kommunista-szocialista ember ne
velése -  szilárd megtartása mellett ezért újabb megoldásokkal kezdtek kísérletezni. 
Ugyanakkor erőteljes akciók indultak az iskolák szocialista nevelésének haté
konyabbá tételére. Ennek érdekében látott napvilágot az 1961. évi 3. törvény is, amely 
a szocialista iskoláról rendelkezett.

A szocialista ember nevelésének ekkor megújított programjában szerepet kapott a 
meglévő szocialista neveléstudomány korszerűsítésének kívánalma is. Túl a szovjet 
pedagógia szolgai másolásán, egy korszerűbb marxista neveléstudomány megalkotá
sának szándéka is felmerült. Ezt mind az iskolai gyakorlati oktató-nevelő munka, 
mind a pedagógusképzés, mind pedig a neveléstudomány belső fejlesztési igénye is 
szükségessé tette.

Ennek következménye volt többek között az is, hogy az 1950-es évek végén a Ma
gyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága újjáalakult és korszerűbb körül
mények között igyekezett hatékonyabb tevékenységet végezni. Az 1960-as évek elején 
azután megértek annak a feltételei is, hogy a Pedagógiai Bizottság saját folyóiratot 
adjon ki.

Marxista-leninista szellemben

Erre 1961-ben került sor, s az illetékesek az új hazai neveléstudományi folyóirat
nak a Magyar Pedagógia nevet adták. Jelezték a folyamatos évfolyamszámot, de „Új 
folyam” jelzéssel az újraindításra is utaltak: „61. évfolyam. Új folyam 1. kötet” (a 60. 
évfolyamról nem tudunk).

Az új folyóirat évente négyszer jelent meg; egy-egy évfolyam össz-oldalszáma a 
három évtized alatt mindvégig 450 -  500 között mozgott.

Főszerkesztője Nagy Sándor, a budapesti ELTE neveléstudományi tanszékének 
professzora lett. Munkáját szerkesztőbizottság segítette.

A főszerkesztő „A Magyar Pedagógia új feladatok előtt” címmel vázolta fel szer
kesztési koncepcióját. Hangsúlyozta: „Az új Magyar Pedagógia a szocializmus építé
sének történelmi feltételei között a marxista-leninista szellemű neveléstudomány ha
zai kutatási eredményeinek publikálásával kíván hozzájárulni nevelésügyünk kérdése
inek megoldásához.” A Magyar Tudományos Akadémia a folyóirat megjelentetésével 
„a szocialista neveléstudomány hazai fejlődésének általános előmozdításán túl lehető
séget kíván nyújtani a Pedagógiai Bizottságnak, hogy hatékonyabban tudja a pedagó
giai kutatás országos irányítását és koordinálását elvégezni.”
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Szükség van erre az új neveléstudományi folyóiratra több okból is -  részletezte a 
fó'szerkesztó'.

Egyrészt „a szocializmus építésének során egyre fokozódik az ifjúság nevelése 
iránti társadalmi érdeklődés, s ez a körülmény szoros összefüggésben van azokkal a 
törvényszerűségekkel, melyek társadalmunk fejlődésében ma érvényre jutnak.”

Az egyik legfőbb törvényszerűség éppen pedagógiai vonatkozású: „Az emberi 
személyiség sokoldalú kifejlesztésének objektív törvényszerűsége a szocialista társa
dalomban, a társadalmi fejlődés és az egyéni perspektívák egyre nagyobb konvergen
ciája; a szemünk láttára testet öltő szocialista erkölcs és a tudományos világnézet fo
kozott meggyökereztetésének szükségessége az ifjúságban s ennek visszahatása a 
társadalmi fejlődésre, valamint az ezekkel kapcsolatos eszmélkedések -  egyre széle- 
sebbkörűen mutatják fel a neveléstudomány felelősségét.”

Másrészt a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusának határozata 
alapján ekkor kidolgozott irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére ” fontos 
kötelezettségeket állít a neveléstudomány elé.

Végül: elkészült a neveléstudomány számára is a távlati tudományos kutatási terv, 
amely ugyancsak súlyos feladatokat ró a kutatókra.

A folyóirat -  a főszerkesztő programja szerint -  jelentős helyet kíván biztosítani 
hasábjain a pedagógiai kutatás pontos és hatékony módszereit bemutató tanul
mányoknak, egzakt vizsgálatok leírásainak, ilyen vizsgálatok eredményei értékelé
sének a neveléstudomány mindegyik területén. Ezzel együtt azonban a folyóirat sa
játos feladata -  éppen mert akadémiai folyóirat -  olyan elméleti jellegű tanul
mányok közlése is, melyek a neveléstudomány alapkérdéseire, tudományelméleti 
problémáira vonatkoznak.

Az említett Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv neveléstudományi feje
zete -  amely az új folyóirat jövendő tartalma szempontjából nagy fontossággal bírt -  
az 1964-ik évfolyamban került közlésre. Két fő feladatot fogalmaztak meg:

1. A nevelőmunka társadalmi meghatározottsága, a szocialista nevelés tartalma és 
módszerei. Ebbe a következő témák tartoznak: A nevelés és a szocializmus felépítése; 
a nevelés és a kommunista társadalom kiépítésének megkezdése hazánkban. A szo
cialista, illetve kommunista nevelés tartalma. A kommunista nevelés folyamata és 
módszerei. A feladathoz kapcsolódó neveléslélektani kutatások.

2. Az oktatás tartalma, szervezeti formái és módszerei. A témák: Az oktatás tartal
mára irányuló kutatások. Az oktatás folyamata, szervezeti formái és módszerei. Is
kolaszervezeti kérdések. Az általánosan képző iskolák tanulóinak munkájára vonat
kozó kutatások. Összehasonlító iskolaszervezeti kutatások. Az ifjúság jelenlegi 
körülményeinek vizsgálata. Az ifjúság szocialista nevelésének szükségletei és felada
tai.

Lényegében e témakörökből közölt tanulmányokat a szerkesztőség. A hagyo
mányos neveléselméleti, didaktikai,. tantárgypedagógiai és neveléstörténeti írások 
mellett különösebb hangsúlyt kaptak a következő témák a 60-as években: a tanulói 
túlterhelés, az oktatási folyamat strukturális kérdési, a nevelési folyamat korszerűsí
tése, a tanulók világnézeti beállítottságának és politikai tájékozottságának feltárása; 
több tanulmány foglalkozott a marxi személyiségelmélet nevelési vonatkozásainak
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vizsgálatával, a fizikai munka, a munkára nevelés kérdéseivel. A tanulói közösség, az 
önkormányzat több tanulmány tárgya, Makarenkóval is számos szerző' foglalkozott.

Az 1963-i évfolyamban a szerkesztőség közölte Prohászka Lajos „Humanizmus és 
forradalom. Töredék a szofisztika történetéből” című tanulmányát, e megjegyzéssel: 
„A Magyar Pedagógia szerkesztő bizottsága megemlékezése a folyóirat 1963-ban el
hunyt tudós volt szerkesztőjéről.”

1963-ban jelent meg a lapban az első elemzés a televízió és a nevelés kapcsolatá
ról, 1964-ben a programozott tanításról, az oktatógépről, az egésznapos iskoláról, 
1967-ben az oktatásgazdaságtanról, 1970-ben az IEA-programról.

Az 1960-as évek második felében néhány újonnan feltűnő téma: felnőttoktatás, 
gyógypedagógia, munkalap, iskolaépítés; kedvelt téma a pedagógushivatás és a 
pedagógusképzés, a Kommunista Ifjúsági Szövetség és az Úttörőszervezet nevelési 
lehetőségei. Változatlanul fontosak az ideológiai jellegű írások, néhány nagyobb ta
nulmány e körből: A marxizmus-leninizmus tanításának módszertani kérdései, A 
lenini ismeretelmélet és a modern didaktika, Az embereszmény pedagógiai funkciója, 
A kultúra-fogalom értelmezése a marxista művelődéselméletben.

1968-ban nagy tanulmány emlékezett az ünnepelt centenáriumra: „Száz esztendős 
a népiskolai törvény -  Eötvös József és az 1868. évi népiskolai törvény országgyűlési 
vitája” (szerzője Antall József). 1969-ben számos szerző foglalkozott az 1919-es ta
nácsköztársasági jubileummal, 1970-ben a Comc/iíur-évfordulóval. 1970-ben össze
foglaló tanulmány tekintette át az 1945-1970 közötti időszak neveléstudományát: 
„Huszonöt év a szocialista pedagógia útján”.

Külső jelek azt mutatják, hogy 1971-től átgondoltabbá, szervezettebbé vált a fo
lyóirat szerkesztése. Az 1971. évi 1. számtól kezdve elmaradt az egyes számok belső 
címoldalán az évfolyamszámozás, helyette ez a szöveg olvasható: „Megindult 1961- 
ben, korábban megjelent 1892-1947 között, majd 1949-1950-ben.”

Kezdetben, az 1960-as években a folyóirat egyes számai „Tanulmányok” és 
„Szemle” részekre oszlottak, az utóbbiba illesztve a könyvismertetéseket is. 1971-től 
differenciáltabbá vált a belső szerkezet, a következő rovatokkal: Tanulmányok, Kör
kép, Folyóiratszemle, Könyvekről, A  Tudományos Minősítő Bizottság hírei, Napló. 
Időnként Eszmecsere, illetve Dokumentum rovat is található egy-egy számban.

A folyóiratszemlében 1971-től 1980-ig rendszeres ismertetés volt olvasható négy 
külföldi neveléstudományi folyóirat anyagából; ezek: International Review o f Educa
tion (az UNESCO folyóirata), Riforma della Scuola (Róma), Kwartalnik Pedago- 
giczny (Varsó), Szovetszkaja Pedagogika (Moszkva).

Jól megfigyelhető: míg az 1892-1947 között élt Magyar Paedagogia szerkesztési 
koncepciójára elsősorban a fenntartó Magyar Paedagogiai Társaság mindenkori el
nökének személye volt nagy hatással (annak ellenére, hogy erősen hangoztatták a 
szerkesztő önálló felelősségét), addig az 1961-ben megindult Magyar Pedagógia ar
culatát elsősorban a főszerkesztő határozta meg.

Az 1970-es évek elején jelentkező új témák a Magyar Pedagógiában: iskolai telje
sítmények mérése, értékelése, iskolád teljesítményteszt, csoportmunka, a neveléstudo
mányi kutatástervezés és -irányítás, pedagógiai kutatásmódszertan. Ekkortájt buk

17



Mészáros István

kant fel a permanens önművelés-téma; az 1972-es évfolyamban nagyszabású tanul
mány szólt ,A  marxista nevelésfilozófiáról”.

Párthatározat

A szocialista-kommunista ember nevelése maradt változatlanul a hazai közne
velési rendszer legfőbb célja, amikor az 1960-as, 1970-es évek fordulójának hazai po
litikai-társadalmi mozgásai eredményeképpen, illetőleg az 1972-es oktatási párthatá
rozat nyomán 1973-ban új távlati kutatási terv készült „A köznevelés fejlesztését szol
gáló pedagógiai kutatások terve (1973-1990)” címmel (másképpen: 6. számú főirány). 
Ez már nem volt annyira áthatva kommunista-szocialista pártideológiai szempontok
kal, mint a korábbi. E tervezet a következő kutatási témaköröket sorolta fel: 
„Köznevelési rendszerünk távlati fejlesztésének alapvető rendszerbeli és neveléstu
dományi kérdései. Az oktatás és nevelés folyamatos tartalmi és módszertani korsze
rűsítése. A tanulóifjúság életkörülményeinek, közösségeinek és mozgalmi tevékeny
ségének alapvető kérdései. A felnőttek szervezett tanulása, továbbképzése a közne
velés és a közműveltség rendszerében.”

A Magyar Pedagógia 1974-i évfolyamában tette közzé e tervezetet. Az 1975-ös 
évfolyamban az 1975 -1990 közötti másfél évtizedre vonatkozó konkrét tervezet ke
rült közreadásra „A neveléstudomány 15 éves kutatásfejlesztési koncepciója 
(1975-1990)” címmel. E programok alapján igyekezett a szerkesztőség a lapban 
közlésre kerülő tanulmányokat, cikkeket összeválogatni.

De időközben más irányokban is tágulni kezdtek a tájékozódás körei. A szovjet, il
letve szocialista országokbeli szerzők műveinek recenziói mellett egyre több nyugat- 
európai és egyesült államokbeli szerző könyve került ismertetésre, egyre több ott fo
lyó kutatásról, neveléstudományi kísérletről, pedagógiai kezdeményezésről szóló is
mertetés, beszámoló, azok inspirálta hazai tanulmány olvasható a lapban.

Tovább bővült a tanulmányok hagyományos témáin túl a választék a 70-es évek 
második felében. Többek között a pedagógiai információs rendszerről, a mennyiségi 
módszerek alkalmazásáról a pedagógiai kutatásokban, a nevelési mikrorendszerek- 
ről, a tantárgyblokkos oktatásról, a „mastery learning”-ről, az oktatási folyamat 
faktoranalíziséről tájékozódhattak a folyóiratból a hazai szakemberek. Egyre több a 
nevelésszociológiai anyag.

De azért az ideológiai töltésű írások továbbra is jelentős számban napirenden 
vannak. Például: A szocialista személyiségelmélet neveléselméleti konzekvenciái, A 
„Világnézetünk alapjai” tantárgy helyzetének elemzése, A kommunista nevelés el
méletének koncepcionális kérdései, Utópia és realizmus a mindenoldalú, harmonikus 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos elképzelésekben stb.

Először 1975-ben olvashatók tanulmányok a folyóiratban az összehasonlító pe
dagógiáról, 1976-ban szerepel itt a számítógép és a pedagógia problematikája, a curri- 
culum -kutatás, a nevelési terv és a tantervek integrálásának kérdésköre. 1978-ban 
tűnt fel először a lap hasábjain a cigány-problémakör („Cigánytanulók szókincsének 
és szocializációs fejlettségének vizsgálata”).
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Nagyszabású tanulmányok emlékeztek a lapban az 1917-es októberi orosz kom
munista forradalomra éppen úgy, mint a Ratio Educationis kétszázadik évforduló
jára. 1980-ban átfogó helyzetképet vitatott meg a MTA Pedagógiai Bizottsága, ez is 
olvasható a folyóiratban: „Jelentés a neveléstudomány helyzetéről”.

Húsz év után

Az 1981. évi 1. szám címlapjának információs szövege megváltozott az előzőkhöz 
képest: a szerkesztőbizottság átalakult; a szerkesztőbizottság elnöke Nagy Sándor, 
szerkesztő Varga Lajos budapesti egyetemi docens.

E szám élén Nagy Sándor tanulmánya olvasható: „Húsz év után, új feladatok előtt 
a Magyar Pedagógia” címmel. Ebben megállapította: „Húsz évvel ezelőtt, az új sza
kasz kezdetén igyekeztünk meghatározni speciális feladatait s magának a folyóiratnak 
a jellegét. Mindaz, amit ezzel kapcsolatban a folyóirat 1961. évi 1. számában »A Ma
gyar Pedagógia új feladatok előtt« című vezércikkben megfogalmaztunk, olyan szem
pontokat jelent, melyek mindmáig érvényesek s a jövőben is érvényesnek te
kinthetők.”

Visszatekintve a folyóirat elmúlt időszakára, kifejtette: ,Adva voltak a hatvanas 
évek elején s az egész elmúlt húsz esztendőben megtisztelőén sokirányú és jelentős 
feladatok, másrészt adva volt egy meglehetősen szerény lehetőség a szerkesztés szá
mára”. De egy sajátos problémát is megemlített a szerkesztőbizottság vezetője: 
„Ehhez járultak olyan körülmények, hogy -  mint ismeretes -  a neveléstudományi 
kutatások országos tervei menet közben többször módosultak, az utolsó évtizedben 
pedig viharos hullámzást is mutattak a 6. sz. főirány keretében. Ez a körülmény 
természetszerűen befolyásolta a publikációk esetenkénti előre való megtervezését.”

Megjegyezte, hogy a neveléstudomány országos helyzete és „tematikai tagoltsága” 
látszólag kedvező előfeltételeket biztosíthatott volna a lap tematikai sokszínűségének. 
De „a meglehetősen szétszórt kutatási tematikával kapcsolatban tapasztalható 
sokféle rögtönzés ugyanakkor nem előnyösen befolyásolta egyes tanulmányok érett
ségi szintjét.”

A szerkesztőség munkájára ható tényezők között -  írta tovább a főszerkesztő -  
„jelentős helyet foglalnak el azok a gondok is, melyek egyes neveléstudományi kér
dések megítélésének erősen eltérő jellegéből adódnak”; a hazai neveléstudományi 
szakemberek különböző felfogásai között nem alakulnak ki érdemleges viták: „soha 
nem volt olyan sokféle, esetenként az alapfogalmakat is érintő probléma, mint éppen 
a fejlődésnek abban a felgyorsult szakaszában, amelyben élünk.”

Tanulmánya végén Nagy Sándor részletesen kibontott témaköröket, probléma- 
csoportokat sorolt fel, amelyek alapján a jövőben a szerkesztőség össze kívánja állí
tani a folyóirat tanulmányainak törzsanyagát. E témacsoportok címei:

1. Oktatáspolitika, a köznevelés, a közművelődés aktuális kérdései.
2. A neveléstudomány fejlődésével, helyzetével, a pedagógiai kutatásokkal kapcso

latos kérdések.
3. Nevelés- és oktatáselméleti kérdések.
4. A felsőoktatás és felnőttoktatás elméleti és gyakorlati kérdései.

19



Mészáros István

5. Neveléstörténeti és összehasonlító-pedagógiai kérdések.
6. Tantervi, tantervelméleti kérdések.
7. Tankönyv, szakirodalom, nevelőképzés.
8. Ismertetések (könyvek, folyóiratok, konferenciák stb.)
Néhány újabb téma az 1980-as évek első' feléből a Magyar Pedagógiából: audiovi

zuális eszközök, oktatástervezés, a tanítás szervezetszociológiai értelmezése, pedagó
gusmagatartás, vezetési felfogások a közoktatásban, a szociálökológiai oktatás, az is
kolai szervezet szociológiai struktúrája, a szakképzés modernizálása, az alkoholizmus 
pedagógiai vonatkozásai s hasonlók.

Felerősödött a neveléselméleti-ideológiai tematika: A marxizmus reneszánsza és a 
neveléstudomány, A személyiség mindenoldalú fejlesztésének világnézeti vonatkozá
sai, Integrációs törekvések a világnézeti nevelés érdekében, A közösségi közvélemény 
személyiségformáló funkciója, Függőségi viszonyok a tanulóközösségben, Világnézet 
a személyiségfejlődésben, s egyéb írások fejtegették e problémakört az 1980-as évek 
első felében.

Jubileumhoz érkezett a folyóirat 1985-ben: negyedszázada indult meg. A főszer
kesztő nagyszabású összefoglaló tanulmányban tekintett vissza a megtett útra: ,A  ne
veléstudomány huszonöt évének tükröződése a Magyar Pedagógiában”.

Úgy látta, hogy a folyóirat életében három szakasz különböztethető meg. Az első 
szakasz „nagyjából a hatvanas évek tevékenységét jelenti, amelynek végén mintegy 
zárókőként az V. Nevelésügyi Kongresszus munkája és ajánlásainak közzététele sze
repel.” A második szakasz a 70-es évekre tehető, ezeket az éveket „a maguk egészé
ben a 72-es közoktatási párthatározat nyomán formálódó pedagógiai kutatás és tan

te r v i  munkálatok jellemezték”. Végül a harmadik szakaszt a 80-as évek első fele al
kotja, ez „a hagyományos neveléstudomány fokozatos fellazulásának és differenciáló
dásának időszaka, a fejlődés sokfelé való elágazódásának s ezzel együtt egy bizonyos 
polarizálódásnak is a határozottabb kirajzolódása.”

A főszerkesztő megítélése szerint a három időszakban valamelyest eltérő 
„szerkesztői attitűd” jelentkezett.

Az első időszakban „az elméleti tanulmányokban széleskörű tematikai szóródás, 
az egzakt-kísérleti jellegű eredmények intenzív gondozására való törekvés és -  a 
társadalmi konszolidáció kapcsán egyértelműen lehetővé váló -  sokoldalú tájékozó
dás volt a jellemző; ez a pozitív tevékenység még szisztematikusabbá s a folyóirat 
megjelenése rendszeresebbé vált a második periódusban, egyúttal valamelyest nö
vekedtek a neveléstörténeti tárgyú publikációk; ugyanekkor -  a szerkesztés szándé
kaitól függetlenül -  az országos pedagógiai kutatási tervekkel kapcsolatos bizony
talansági tényezők beszivárogtak a folyóirat életébe.”

A harmadik szakasz „leginkább ki volt téve a neveléstudományi kutatás megnö
vekedett gondjainak; jelentkeztek a hiányzó országos neveléstudományi kutatási terv 
miatti bizonytalansági tényezők, még nehezebbé vált az előretervezés a pedagógiai 
kutatás intézményrendszerének átalakulása miatt, s egyúttal kezdtek élesen kirajzo
lódni magában a neveléstudományi koncepcióban egy kifejezett polarizáció körvo
nalai is.”
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Utal a főszerkesztő a Magyar Pedagógia 1961-ben kialakított indulási szerkesztési 
programjára: „Úgy tűnik -  írta - ,  hogy magát az eredeti programot, amely mind
máig megfelelőnek bizonyult, alighanem a jövőben is követni lehet.” A szerkesztőség 
ezután is arra fog törekedni,, amit eddig is tett: „érzékenyen figyelt arra, hogy új pe
dagógiai kezdeményezések iránt fogékony, egymástól eltérő nézetek iránt pedig kel
lőképpen toleráns legyen.”

Úgy ítélte meg Nagy Sándor, hogy a hazai szocialista neveléstudomány ered
ményei nem lebecsülhetőek, s alapot adnak arra, hogy a folyamatban lévő neveléstu
dományi kutatások „e tudomány jelenlegi állapotának olyan meghaladását ered
ményezhetik, mely a szocialista neveléstudomány egész négy évtizedes fejlődésének 
pozitív értékeit is megőrizve jelent majd egy új fejlődési szakaszt.”

Felfrissítés

Az 1986. évi első szám belső címlapján új összetételű szerkesztőbizottsági névsor 
olvasható; az új főszerkesztő Köte Sándor budapesti egyetemi tanár, szerkesztő Varga 
Lajos.

A következő évfolyamokban folytatódott a korszerűsített tematika; hagyományos 
neveléselméleti, didaktikai tanulmányok már csak elvétve találhatók. Az ilyenféle té
mák uralkodnak: fejlesztő értékelés az iskola nevelési rendszerében, pedagógiai szo
ciológia az angolszász államokban, gondolkodási stratégiák a 14 éves tanulók nyelvlo
gikai műveleteiben, munkatankönyv, etnometodológiai szemlélet a pedagógiában, a 
kritérium-orientált értékelés, iskolapszichológia stb.

Tematikus tanulmány-sorozatok tárgyalták a számítástechnika kérdéseit, a szo
matikus nevelés problémáit, a pedagógusképzés korszerűsítését.

Kommunista elkötelezettségű pedagógiai szakemberek az 1980-as évek végén kí
sérelték meg utoljára a szocialista neveléstudomány hazai felfrissítését, modernizá
lását. Több más kezdeményezés mellett ezt szolgálta az 1987-es NÉKOSZ-évforduló, 
s az 1988-as Makarenko-jubileum. Mindkettőről külön tematikus számban emléke
zett meg a Magyar Pedagógia; a tekintélyes szerzők mind a NÉKOSZ pedagógiájá
nak, mind pedig Makarenko nevelési elveinek 20. század végi korszerűségét, 
aktualitását fejtegették.

Az 1980-as évek végefelé a Magyar Pedagógiát -  a Magyar Tudományos Akadé
mia megbízásából -  közreadó vállalat, az Akadémiai Kiadó válságos gazdasági-pénz
ügyi helyzetbe került. Ezért az akadémiai folyóiratok kiadásában súlyos zavarok ke
letkeztek. A Magyar Pedagógia évi négy számának megjelentetése előbb rendszer
telenné, majd bizonytalanná vált, 1991-ben pedig megjelentetését egyelőre szünetel
tetni kényszerült.

Múlt és jövó'

Az 1961 -1990 közötti Magyar Pedagógia -  akárcsak egykori elődje, a Magyar 
Paedagogia -  az egyik legjelentősebb országos, központi neveléstudományi folyóirat
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volt; hű tükre annak a kornak, amelyben szerkesztették, írták, olvasták, tanulmányoz
ták.

Elsősorban tehát a jövő neveléstörténeti kutatói számára jelent alapvető forrásanya
got: 1961 -1990 között ez volt Magyarországon a neveléstudomány tartalma, amely a 
közölt tanulmányokban, cikkekben, beszámolókban, eszmecserékben, vitákban és 
kritikákban megjelent, nyomtatásban rögzítésre került. Ezek voltak a szocialista ne
veléstudomány legfőbb, legfontosabb témái a diktatúra -  különböző intenzitású -  
három évtizedében, az 1960-as, 70-es, 80-as években.

A Magyar Pedagógia utolsó éveiben azt kísérelte meg, amit a hazai közoktatáspo
litika: összeötvözni a szocialista-kommunista pedagógiát a nyugati polgári pedagógiák
kal, a pártállam gyengülésének, de még szilárd meglétének közegében. Mint nevelés- 
tudományi folyóirat eleget tett a pártközpontban meghatározott ideológiai elvárások
nak, de ugyanakkor -  az adott határokon belül -  igyekezett felfrissíteni anyagát, 
modernizálni módszereit, tágítani kapcsolatait, bővíteni forrásait.

Hogy mi lesz a Magyar Pedagógia e harminc évfolyamának lapjain sorakozó írás
művekből a maradandó, a továbbélő, a tovább hatói Mi lesz az 1990-es évek pe
dagógiájába, neveléstudományába is átkerülő, oda átvihető?

Ezt nyilván a következő évek hazai pluralista társadalmi viszonyai között remél
hetőleg létrejövő új neveléstudományi nézetrendszerek tartalmi elemzései mutathat
ják majd meg: mi fedezhető fel bennük a Magyar Pedagógia hasábjain 1961 óta fel
halmozott gondolatokból, elvekből, felismerésekből?

Az 1990-ben -  Báthory Zoltán neveléstudományi kutatóintézeti igazgató el
nöklete alatt -  újjáalakult akadémiai Pedagógiai Bizottság a folyóirat megindu
lásának századik évfordulójára, 1992 tavaszára széleskörű szervező munkával 
megjelentette -  Csapó Benő szegedi egyetemi docens szerkesztésében -  a folyóirat 
elmaradt évfolyamát, és közreadta esedékes új számát.

Ez a jubileumi ünnepi szám reményt ad arra, hogy a magyar neveléstudomány e 
nagymúltú szaklapja a továbbiakban újra rendszeres megjelenéssel folytatja létezését.

Bibliográfiai jegyzetek

Mivel a tanulmányban szereplő hivatkozások, idézetek mindegyike a Magyar 
Paedagógiában illetve a Magyar Pedagógiában jelent meg, és az adott kontextusból a 
megjelenés helye egyértelműen kitűnik, eltekintettünk a források részletes megjelölé
sétől.

Mind a Magyar Paedagogia, mind a Magyar Pedagógia történetének feltárásához 
az alapvető forrásanyagot maguk a folyóiratévfolyamok nyújtják mind neveléstudo
mányi anyagukkal, mind a fenntartó testületekre -  a Magyar Paedagogiai Társa
ságra, illetőleg a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságára - ,  mind 
pedig a konkrét szerkesztési ügyvitelre vonatkozó közléseikkel, információikkal. A
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folyóirat mindkét korszakának évfolyamai az ország nagyobb szakkönyvtáraiban, a 
pedagógusképző' intézmények könyvtáraiban mindenütt megtalálhatók.

Tartalmára vonatkozóan több repertórium is megjelent (Tettamanti és Márer, 
1933; Tóth, 1963). A Magyar Paedagogia anyaga is szerepel a Jáki László (1991) 
összeállításában megjelent kötetben. A további tájékozódáshoz nyújt segítséget Jáki 
László (1972) és Mészáros István (1991) tanulmánya. A Magyar Pedagógia és Magyar 
Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága egyaránt szócikk a Pedagógiai Lexi
konban (1978, 84 -  85. o. és 89-91. o.)

Irodalom
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ABSTRACT

ISTVÁN MÉSZÁROS: MAGYAR PAEDAGÓGIA -  MAGYAR PEDAGÓGIA
1892-1992

The journal „Magyar Paedagogia" was founded in 1892 by the Hungarian Pedagogical 
Society. It was their official organ, aimed publishing the results of educational research 
carried out in different fields, as well as coordinating and inspiring scholars of pedagogy. 
The first essays published in the journal reflected the traditional thoughts and 
approaches of the late 19th century. After the turn of the century, the representatives of 
reformist pedagogical trends appeared in the journal. In the 1920s and 1930s the editors 
made the first move towards publishing studies on children, child psychology, and the 
„New School”. In 1947, the journal ceased publication. For half a century it had been a 
forum of balance and conciliation for eternal traditional pedagogical theories and 
reformist tendencies already confirmed. In 1961, the Hungarian Academy of Sciences 
restarted the journal under the name of „Magyar Pedagógia” in order to strengthen 
socialist pedagogy. Since the 1970s, topics covered by the journal have been extended. 
An increasing number of reviews and accounts by Western European and American 
authors have been introduced: research, educational experiments presenting new ways 
of thinking. Between 1961-92 „Magyar Pedagógia” like its predecessor „Magyar 
Paedagógia”, was one of the most prominent national educational journals, a true 
mirror of the times when it was edited, written read and studied.

MAGYAR PEDAGÓGIA 92. Number 1. 5 -  24. (1992)

Levelezési cím /  Address for correspondence: Mészáros István, H-1122 Budapest, 
Csaba u. 8.



DOKUMENTUM

[Magyar Paedagógia, 1. évf. 1. szám 1 -2 . o. (1892)]

OLVASÓINKHOZ

A «Magyar Pædagôgiai Társaság», mely más alakban már évekkel ezelőtt szolgá
latában állott a magyar oktatásügynek, újonnan, új szervezettel megalakulván, prog
ram ijához híven működésének egyik legfontosabb teréül oly folyóirat kiadását hatá
rozta el, mely egyrészt a társaság munkásságának is hű tükre legyen, másrészt hazánk 
nevelés- és oktatásügyének előmozdításán fáradozva és ez ügy minden munkására 
számítva mentői szélesebb körre hasson s főkép, hogy mindazokat egyesítse, kik ne
velésünk ügyének fejlesztését szívükön hordják.

Tanügyi szaklapoknak, istennek hála, már nem vagyunk szűkében s ha csupán 
csak azoknak a számát akarnók egygyel szaporítani, még nem követelhetnők ma
gunknak a létjogot. Azonban meglevő tanügyi lapjaink nem tesznek, de nem is tehet
nek eleget minden szükségletünknek. Magával a paedagogiával pl. ha foglalkoznak is, 
inkább csak egyes specialis kérdések keretében foglalkoznak, mintsem magukkal a 
pædagôgiai elvekkel, a hazai paedagógia történetével s a tanítás módszerével. Tanügyi 
folyóirataink továbbá jobbadán csak egy-egy iskola-nemnek a képviselői s bár vannak 
köztük olyanok, a melyek más iskola nemnek érdekeit is szem előtt tartják, ezt in
kább a tanügyi administrate, tanári állás stb. szempontjából teszik, mint magának a 
paedagogiának minden iskola-nemre kiterjedő s ép azért mindeniktől független mű
velése végett. A «Magyar Pædagogia» mindenekelőtt a pædagôgiai tudományágak 
művelését tűzte ki feladatául s az általános érvényű pædagôgiai eszméknek orgánuma 
kíván lenni. Megvan saját folyóiratuk a népiskolai tanítóknak, a tanítóképzői, polgári 
iskolai, középiskolai stb. tanároknak, de mindeddig nem volt oly lap, mely a ne
velésügy munkásait egyesítse, őket egymással megismertesse, élénkké tegye egymás
nak megértését, méltánylását. Tanügyünknek egyik nagy hiányossága, hogy a 
népiskolát a középiskolától ezt az egyetemtől át nem hidalt nagy ür választja el, s mi
dőn itt vagy ott bajok mutatkoznak, egyik a másikra hárítja a felelősséget, s гита nem 
gondolnak, mikép kellene közös megértés és közös megállapodás útján gyökeresen 
orvosolni a bajokat. Nem veszünk tudomást egymás működéséről, nem okulunk egy
más tanulságaiból. A munkafelosztás, bármily üdvös különben, irodalmunkban szét
ziláló szerepet folytat. Pedig talán senki sem fogja tagadni, hogy csak akkor virágoz- 
hatik tanügyünk, ha egész testén egy lélek összetartozását érzi, ha az együttműködést, 
egymás munkájának ismerését és méltánylását hivatásával járó feladatnak tekinti, ki
váló példája Németország, hol a pædagôgiai munkásság terén egyenesen a népisko
lától tanul a középiskola s több helyt meg is kívánják a középiskolai tanártól, hogy 
gyakorlati kiképzésében az elemi iskolai tanításnak is helye legyen.
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A «Magyar Pædagogia» közös tere akar lenni a pædagogia gyakorlati és elméleti 
munkásainak; nyilt mezeje a vélemények szabad nyilvánításának és higgadt megvita
tásának. De azért nem fog a tisztán pædagogiai kérdésekre szorítkozni. Folytonos 
figyelemmel akarja kisérni oktatásügyünk minden ágát; foglalkozni fog a tanügyi po
litika és administratio kérdéseivel, s kivált amaz eszmékkel, melyek iskolai ügyünk 
jelenlegi reformtörekvéseiben nyilvánulnak; ilyenek: az egységes középiskola terve, a 
tanárképzés reformja, a testi nevelés ügye, kisdedóvás, internatus, nőnevelés kérdései 
stb. Figyelemmel fogja kisérni a hazai és külföldi tanügyi mozgalmakat, s ezek felől 
rendszeresen tájékoztatni fogja az olvasót. Ismertetéseket közöl a szakbavágó, ne
vezetesebb külföldi és hazai művekről és folyóiratokról. Kiváló gondot fordít közok
tatásügyünk történetére és jelen állapotára. Közli az általánosabb érdekű administra- 
tionalis dolgokat és tudósításokat ad a pædagogiai társaság üléseiről, munkásságáról. 
Végre abban a szerencsés helyzetben lesz, hogy a közoktatásügyi tanács működéséről 
is hű képet rajzolhat és tanácskozásainak általános érdekű részleteit közölheti.

Hogy mind e czélját megvalósíthassa folyóiratunk, számít hazai nevelés- és okta
tásügyünk minden munkásának anyagi és szellemi támogatására. Az alulírott szer
kesztő pedig nagyon kér minden egyes érdeklődőt, legyenek rajta, hogy a tettekben 
nyilvánuló érdeklődésnek mentői több hívet szerezzenek.

Budapesten, 1892 márczius 1-jén.

Dr. Csengeri János
a «Magyar Pædagogia» felelős szerkesztője. 

Budapest, VII. kér. Aréna-űt 13.
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A „MAGYAR PÆDAG0U1A1 TÁRSASÁG" FOLYÓIRATA

FELELŐS SZERKESZTŐ

CSENGERIJÁNOS

ELSŐ ÉVFOLYAM

BUDAPEST
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A Magyar Paedagogia első számának címoldala
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A M A G Y A R  P Æ D A G Ô G IA  D O L G O Z Ó T Á R S A I

1 8 9 2 -b e n  :

B ad ics F e re n c z  K o llm a n n  G yula
B a r ta lu s I s tv á n  25 K o m á ro m y  L ajo s
B öngérfi J á n o s  L e d e ré r  Á b rah ám
C sengeri J á n o s  L e n g y e l S ándor

5 De G e ra n d o  A n to n ia  M á ln a i M ihály
D em eczky  M ih á ly  M a rc z a li H e n r ik
D em ek G yőző  30 M á rk i S ándor
D ezső L a jo s  Ö reg  Já n o s
Dóczi Im re  P e c h á n y  A dolf

10 E ö tv ö s  K á ro ly  L a jo s  P e th e s  János
F e lm é ri L a jo s  R a d ó  V ilm os
F e re n c z y  J ó z se f  35 S e b e s ty é n  G yu la
F in á c z y  E r n ő  S z á n tó  E leázá r
G eöcze S a ro lta  S z á n tó  Sám uel

15 G u tte n b e rg  P á l  S z e ré n y i K áro ly
G y o m lay  G y u la  S z u p p á n  V ilm os
G yörgy  A la d á r  40 T h e isz  G yu la
G y u lay  B é la  T r a j t le r  K áro ly
H a rra c h  Jó z se f  V a rg a  O ttó

20 K a rd o s  A lb e r t  V e ré d y  K áro ly
K á rm á n  M ó r W e b e r  I s tv á n
K á rp á ti  B é la  45 W á g n e r  A lajos
K e m é n y  X. F e re n c z  W a ld a p fe l  János.

Az első évfolyam munkatársainak jegyzéke
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[Magyar Paedagógia, 1. évf. 262-273. o. (1892)]

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT

Örvendetes jelnek tekinthetjük, hogy a közoktatási kormány, az egyetemek ta
nársága, mind sűrűbben kezdenek foglalkozni a középiskolák ügyével, mind éberebb 
figyelemmel kisérik a középiskolai tanítás eredményét. Természetesek az okok, me
lyek a fokozódó érdeklődést megmagyarázzák.

A magyar államnak tanult hivatalnokokra, művelt közegekre van szüksége; a 
műegyetemi és egyetemi tanárság pedig még sokkal közelebbről van érdekelve a kö
zépiskolai tanítás eredménye által. A középiskolából kikerült fiatal nemzedék az ő 
kezükbe kerül, hogy felsőbb kiképeztetését vezetésük alatt nyerje. Reájuk nézve na
gyon is fontos, vájjon az ifjak értelme van-e annyira fejlesztve, hogy oktatásukat meg
érthesse, hogy a felsőbb tudományt befogadhassa.

Mind az államnak, mind az egyetemek tanárságának érdekében van tehát, hogy az 
1883. évi XXX. törvényczikk ne csak Írott malaszt maradjon, ne csak forma szerint 
honosodjék meg, hanem az ezen törvény által az érettségi vizsgálatoknál életbe lép
tetett kormányképviselői és ministeri biztosi intézmény be is bizonyuljon annak, a 
minek a törvény konterpplálta: egyrészről, hogy ellenőrzője legyen annak, váljon meg 
vannak-e az egyetemi tanulmányok folytatására az állam által megkövetelt föltételek, 
másrészről pedig, hogy az érettségi vizsgálatoknál szerzett tapasztalatok alapján a 
legilletékesebb forum legyen véleményt mondani arról, hol és minő hiányok tapasz
talhatók a tanítás eredményében és miképen lehetne azokon segíteni.

A középiskolák érettségi vizsgálataihoz kiküldött kormányképviselőknek és mi
niszteri biztosoknak 1890. évi márczius hóban megtartott értekezletéről múlt év vé
gén megjelent a jegyzőkönyv s a ki az ügyek iránt érdeklődik, nem kevés figyelemre 
méltó megjegyzést találhatott abban.

Olvassuk az említett jegyzőkönyvben, hogy az elnöklő ministeri tanácsos vissza
pillantva a lefolyt tanácskozásra mondja: «A közoktatási kormánynak megnyugta
tására szolgálhat az értekezletnek amaz egyhangú nyilatkozata, hogy középiskolai ta
nításunk eredményében immár emelkedés konstatálható. Sok még a javítani, pótolni 
való. Az absolut haladásról még nem lehet szó.»

Nagyjából véve nekünk, középiskolai tanároknak, nincs okunk zúgolódni ez Ítélet 
ellen, ámbár az utolsó passzus: «az absolut haladásról még nem lehet szó» bizonyára 
nem egy tanférfiüt, méltán gondolkodóba ejthetett. Mert bizon nem nagyon kecseg
tető az, hogy huszonöt év múltával, mióta nemzeti kultúránk emelésén minmagunk 
fáradozunk s magunk választottuk eszközök által iparkodunk iskolai intézményeinket 
és egész kultúránkat a művelt nyugat színvonalához közelíteni, még csak azt sem ér
tük el, hogy a középiskolai tanításunk eredményében absolut haladásról lehetne szó
lam.

A mi a reális tárgyak tanításában elért eredményt illeti, az értekezlet egyhangúlag 
azon véleményben volt ugyan, hogy itt kedvezőbb az eredmény, mint a humanisták-
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ban, de a kérdéshez hozzá szóló szakférfiak megjegyzéseiből azt is megérthetjük, 
hogy még sok a kívánni való e téren is. Kár is volna azzal hitegetni magunkat, hogy 
például a physika tanításában már teljesen helyes úton járunk. Minmagunk érdeké
ben áll, kik physikát tanítunk, hogy a dolgot közelebbről is feszegessük.

Az illető szakférfiak több irányban élesen világították meg a physikai tanítás 
eredményének hiányos voltát, s bár egynémely megjegyzés kapcsolatos azzal, a mit 
mondani kívánok, de határozottan senki sem utalt közülök arra, hogy a physika taní
tásánál a deductiv mathematikai módszer annyira lábra kap, hogy maholnap a physi
kát teljesen levetkőztetjük az inductiv tudomány természetéből s nem egyéb lesz az a 
növendék előtt, mint érdekes alkalmazási ága a mathematikának. Hogy mily kárral 
járna ez fejlődő fiatal nemzeti kultúránkra, azt meg fogja ítélhetni az, ki éber sze
mekkel kiséri azon átalakulást, melyet a természettudományok haladása a társadalmi 
élet viszonyaiban létesített s azon befolyást, melylyel azok a nemzetközi viszonyok fej
lődésére már jelenleg is vannak.

A középiskola jelen állapotában, midőn a chemia a gymnasiumból teljesen ki
szorult s ez által a physikának mint inductiv ismeretforrásnak fontossága emelkedett, 
nagyon is kivánatos volna, hogy a középiskolákban működő szakférfiak mind szá
mosabban szólanának hozzá azon kérdéshez, mily módon lehetne kikerülni azon ve
szélyt, mely a physikai oktatásban elérendő eredményeket fenyegeti és miképen le
hetne segíteni azokon a bajokon, melyeket az értekezleten felszólalt szakférfiak kons
tatáltak.

Mindenekelőtt arra nézve kellene megegyezni, hogy tulajdonképen mi legyen az, 
mit a physikánál a középiskolákban tanítanunk kell. A mathematikánál csekély a 
nézeteltérés és mondhatjuk nincsen kétség az iránt, mit kelljen e tudományból a kö
zépiskolában fölvenni; innen van azután, hogy hasonlíthatatlanul nagyobb megegye
zés van a tanítás eredménye között az egyes iskolákban, mint a physikánál. Boldogult 
Lutter Nándor, a sokat tapasztalt tanférfiú, azon kijelentést tette egy conferentia al
kalmával, hogy egyetlen tantárgynál sem tapasztalt olyan eltérést az egyes tímárok 
következtetéseiben, tanítási módszerében s az elért eredményben, mint a physikánál.

E  nagyon figyelemre méltó és semmiképen nem helyeselhető jelenségnek egyik 
oka nézetem szerint abban keresendő, hogy az 1884., 1886. évben kiadott Utasítá
sokban fölsorolt végzendő tananyag az értekezleten fölszólalt Illosvay és Fröhlich 
egyet, tanárok nézete szerint is oly teijedelmes, hogy az előbbi szerint az észfejlesztő 
momentumok nem részesülhetnek kellő figyelemben, míg utóbbi a tananyagnak he
lyes megválasztással eszközlendő megszorításába szivesen belenyugodnék. E 
tananyagot lelkiismeretesen elvégezni nem lehet s a következmény az, hogy a tanárok 
egyike egy, másika más részt tartva fontosabbnak, гита helyez nagyobb súlyt, míg a 
szerinte kevésbbé fontosat csak röviden vagy épen nem is említi meg. Innen azon el
térés, mely mutatkozik már abban, hogy az egyes iskolákon a tüzetesen végzett 
ttmanyag más és más s a növendékek már mennyiségileg sem egyenlő ismeretekkel 
hagyják el a középiskolát.

Hasonlítsuk csak össze azon physikai tankönyveket, melyek az utóbbi években 
approbatiót nyertek és a tanításnál használatban vannak. Ha egyelőre eltekintünk is a 
tárgyalási módszertől -  erről későbben kívánok szólani -  és a felölelt tananyagot
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csak mennyiségileg hasonlítjuk össze, csudálkoznunk kell azon, hogy egy és ugyana
zon forum volt az, mely az illető könyveket középiskolákra approbálta.

Mindenkor vallottam azon nézetet, hogy a jó tanár rossz tanterv és rossz tankönyv 
mellett is kellő eredményt fog fölmutatni, de másrészről állítom azt is, hogy jó tan
könyv a jó tanár fáradságát lényegesen megkönnyíti és jó tankönyvvel a gyönge tanár 
is kielégítő eredményt mutathat föl. Tudom azt, hogy arra nézve, minő legyen a jó 
tankönyv, igen eltérők a nézetek; a mi az én nézetemet illeti, én azt vélem használ
ható jó tankönyvnek, mely egyéb kellékek mellett mennyiségileg csak azt foglalja ma
gában, a mit a tanárnak okvetlenül tanítani s a növendékeknek rendes körülmények 
között elsajátítani kell. A mi ennél több, az rendesen a tankönyv használhatóságának 
rovására megyen.

Ha a felölelt tananyag mennyiségére nézve már azon megjegyzést tettem, hogy 
csudálkoznunk lehet, hogy az illető tankönyveket egy és ugyanazon forum approbálta, 
még nagyobbnak kell lenni csodálkozásunknak, ha azon eltérő módszert tekintjük, 
melyet az újabban approbált tankönyvek a felölelt anyag tárgyalásánál követnek.

A reáliskolai Utasítások kívánják, hogy a VII. osztályban a physika tanítása a ki
nematikával vezettessék be. Sokáig magam sem akartam hinni, nem akartam 
magamnak bevallani, de immár nem tehetek róla, ki kell mondanom, -  mert a ta
pasztalás vezetett reá, -  hogy az Utasítások e kívánsága nagy, következményeiben 
végzetessé válható hiba.

Az Utasítások egyebek között ezt mondják: «szükséges, hogy a dynamikát mint 
külön fejezet a kinematika előzze meg. Ez eljárás felel meg leginkább a logikai rend
nek».

Hogy mennyiben felel meg ez a logikai rendnek inkább mint más eljárás, azt most 
nem akarom vitatni, de igen is azt merem állítani, hogy a tudomány történeti fejlő
dése nagyon gyakran nem követte azon logikai rendet, melyet későbben a tudomány 
kifejtése után annak közlésénél követünk. Valamely tudomány közlésében annak is 
befolyással kell lenni a követett logikai rendre, minő a készültsége azoknak, kikkel az 
illető tudományt közöljük. Jól tudom, hogy a tudomány mai álláspontján nem tekint
hetjük a tanításnál egyedül irányadónak a történeti fejlődés menetét, de azért más
részről határozottan állítom, hogy a modern physika történeti fejlődését annyira igno- 
rálni és kezdőknek a physikát a kinematikával vezetni be, oly hiba, melynek káros 
voltát nem, de igen is káros következményeit az értekezlet konstatálta.

Hogy miképen kelljen még manapság is a physikát a középiskolában tanítani arra 
nézve, úgy tartom, még mindig sokat tanulhatunk «il divino» Galilei-től, a jó öregtől, 
ki nem csak a modern physika megalapítója, hanem műveiben egyes követésre méltó 
mintaképeit hagyta reánk a physikai paedagogiának.

A kinematika kétségtelenül a physika legabstraktabb része és ennek olyatén tár
gyalása, mint azt az Utasítások követelik és egynémely ennek alapján készült hasz
nálatban lévő physikai tankönyvben találjuk, határozottan deductiv mathematikai 
módszert követel. A mozgásoknak kizárólag az idő és tér szempontjából, az anyag és 
erőtől abstraháló tárgyalása tulajdonképen az, mit Lagrange négy dimenziós geomet
riának nevez; a legnagyobb franczia mathematikus e nevet a mechanikának adta, 
szorosan véve azonban a physikának azon részére illik, melyet pharonómiának vagy
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Ampère óta kinematikának nevezünk. Már a Lagrange-féle. «négy dimenziós geo
metria» elnevezés mutatja, hogy a kinematika, a mi az eredmények általánosságát és 
kétségbe nem vonható igazságát a fölállított abstrakt fogalmaknál való kifejtési mó
dot illeti, teljesen a mathematika módszerét követeli, úgy hogy azt ennélfogva bízvást 
inkább a tiszta mathematikához sorolhatjuk, mint a physikához. A kinematika azon 
legtágasabb mező, melyen a mechanikai fogalmak a természet megismerésében 
gyümölcsözőleg alkalmazhatók, de épen ezen nagy általánosságánál fogva nem a kö
zépiskolába, hanem egyetemre és műegyetemre való, hol az ifjak elméje már széle
sebb ismeretkörök áttekintéséhez és nagyobb abstractióhoz szoktathatok.

Midőn a tanításnál a kinematikát a physika élére állítjuk, természetszerűen a 
mathematikai deductiónak adtuk át a szerepet. A növendékek mindjárt az első órák
ban deflnitiókkal és ezekből folyó mathematikai deductiókkal ismerkednek meg. E 
deductiók és bizonyítások, mint azt némely újabb tankönyvben látjuk, olyanok, hogy 
megértésükhöz az ifjak mathematikai ismeretei nem elégségesek. Azt mindenesetre 
megkívánhatjuk, hogy a physikai tanóra ne váljék mathematikai órává; már pedig, ha 
a szigorú mathematikai deductio és bizonyítás kedvéért még a végtelenül kicsiny 
mennyiség fogalmát, a végtelenül sokszor ismétlődő operatio fogalmát oly mértékben 
alkalmazzuk, mint azt egyik-másik physikai tankönyvben tapasztaljuk, akkor azt más
képen nem tehetjük, mintha a physikai óra alatt mathematikát tanítunk.

Azonfölül a mathematikai bizonyítások úgy érnek valamit, ha teljesen szigorúak. 
Ezen szigorúságot sok mozgástünemény leírásánál felsőbb mathesis nélkül elérni 
nem lehet; vagy ha kikerüljük is a felsőbb mathesis algorithmusát, ez által az eljárás 
rendszerint oly erőltetett és nem elegáns leszen, hogy az igazi mathematikus az effé
létől mindenkor idegenkedni fog.

Az Utasítások által követelt logikai rendnek egy másik, még az említettnél is ká
rosabb következménye van. A kinematikának abstract mathematikai módszere a kez
dőnél okvetetlenül azon gondolatot ébreszti, majd lassankint azon képzetet rögzíti 
meg elméjében, hogy hiszen a physika tulajdonképen nem más, mint alkalmazott 
mathematika, nem tudomány, mely vizsgálódásaiban önálló módszerrel is rendelke
zik. Már pedig középiskolában a physika tanításának a tárgyi ismeret megszerzése 
mellett egyik legfőbb föladata, hogy az inductio módszerével ismerkedjenek meg az 
ifjak, annyival is inkább, mert ez a középiskolán tanított egyetlen tudomány, melyben 
az inductio módszerét a legvilágosabban megismertethetjük.

Az irány, melynek az Utasítások, reméljük, végső consequentiája, lassanként fej
lődött. Ezelőtt húsz esztendővel a physika tanítása a középiskolákon nagyon hiányos 
volt. Experimentumot vajmi ritkán, leginkább csak vasárnap és ünnepnapon láttunk, 
physikai mennyiségekről, mint ilyenekről, nem hallottunk semmit, physikai föladatok 
megfejtésére nem szorítottak; avagy ha egyik-másik tanár még evvel is vesződött, ak
kor e föladatok olyneműek voltak, hogy kevés mathematikai ismerettel, az is meg 
tudta oldani, ki a physikához semmit sem tudott. Az ily tanítás természetesen híjával 
volt minden alaposságnak. Hogy e hiányon segítsenek, mivel a mathematikai alapon 
szerzett ismereteket közhit szerint az alaposság jellemzi, követelték, hogy a physika 
tanításánál a mathematikai alap nagyobb figyelemben részesüljön. A physika régi 
tanárai nem mindnyájan voltak egyszersmind eléggé jártas számvetők s azért azoktól,
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kik physika tanárainak készültek, több mathematikai ismeretet követeltek. így las- 
sankint a physika tanításánál a mathematika mind nagyobb tért foglalt a nélkül, hogy 
a physikai ismeretek alaposságában a várt lényeges javulás beállott volna; mivel pedig 
deductive tanítani egyáltalán könnyebb és kevésbbé fáradságos, a mathematikai de- 
ductio már-már fölülkerekedik s a physikai ismereteknek tapasztalati úton szerzését s 
vele az inductiót leszorítja. Ma már észrevesszük a mathematika túltengését a phy
sika tanításánál s ha ez így megyen tovább, nem sokára oda fogunk jutni, hogy tulaj
donképen physika-tanáraink nem is lesznek a középiskolákban, hanem igen is 
mathematikusok, kik némi ügyességgel bírnak a physikai eszközökkel való bánás
módban.

Hogy az Utasítások kinematikájánál tovább időztem, mintsem azt felszólalásom 
czíme után várni lehetett, azt avval kell mentenem, hogy ennek tulajdonítom legna
gyobb részben azon kedvezőtlen tapasztalatokat, melyeket a Jegyzőkönyvben a phy
sika tanításában elért eredményekre nézve fölemlítve találok és mert félek, hogy e 
rossz következmények idővel még fokozódni fognak.

Midőn az Utasítások kinematikáját, melyekről kifejeztem abbeli reményemet, 
hogy az egy helytelen iránynak már végső consequentiája, elhagyom, nem mu
laszthatom el, hogy ujjal ne mutassak reá, hogy ez arány még mindig fejlődőben van. 
Elismerem, hogy nagy haszon háramolhatik a középiskolai oktatásra az által, hogy az 
egyetemek tanárai időnkint oly követelésekkel lépnek föl a középiskolai tanításra 
nézve, melyeknek tekintetbe vételével a physikai oktatás színvonala emelhető; de 
nem szabad azért szem előtt tévesztenünk azon határt, melyig e tekintetben nekünk, 
középiskolai tanároknak engednünk szabad. Határozottan tiltakoznunk kell azért, 
hogy csak egy példát említsek, az oly törekvés ellen, mely a már különben is abstract 
kinematikába a változó sebesség és gyorsulás fogalmának megérthetése szempontjá
ból, a hodographot kívánja bevezetni a középiskolába.

Nem szeretnék azonban félreértetni és oly színben föltűnni, mintha a középisko
lában a mathematikát a physikai ismeretek szerzésében teljesen ki akarnám zárni. 
Erről szó nem lehet. Nem kizárni kell a mathematikát, hanem más szerepet kell neki 
kijelölni a physika tanításában. Erre nézve nézetem röviden a következő: mindenütt, 
a hol lehetséges, a tüneményt ismertessük meg a kísérlet által; ugyancsak a kísérlet
nél iparkodjunk a mennyire lehetséges fölismertetni azon mennyiségeket, melyek a 
tüneménnyel kapcsolatosak; ezekből leszármaztatjuk a physikai mennyiségeket és 
most áttérünk a physikai törvényre. Ha ez rövid, könnyen áttekinthető módon és 
elemi úton szigorúan vezethető le, akkor helyén van a mathematikai deductio; ellen
kező esetben minden hosszú mathematikai deductio mellőzésével írjuk föl azon 
mathematikai formulát, mely a physikai törvénynek kifejezője. A physikai törvényt 
kifejező ezen mathematikai képletet minden izében physikailag értelmezzük, ér
vényességi körét szigorúan jelöljük ki és a mennyire lehet, kisérleti úton igazoljuk. 
Végül a mathematikailag kifejezett törvényből dedukáljuk a szükséges és lehetséges 
következtetéseket.

Ezekből kifolyólag nagy súly volna helyezendő a physikai mennyiségeknek mint 
ilyeneknek alapos ismertetésére, a physikai mennyiségek egységeinek ismertetésére
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és ezzel kapcsolatban az absolut mértékrendszerre, melyet nézetem szerint okvetet- 
lenül a középiskolában kell a növendékeknek megismerni.

A középiskolai physikai tanításnak egyik fontos és mellőzhetetlen czélja legyen az 
is, hogy physikai föladatok számítása által az ifjak a tüneményeket a mechanika 
szempontjából fölfogni, a tanult physikai fogalmakat és physikai mennyiségeket a 
különböző' problémáknál alkalmazni megtanulják.

Ha az imént említettekre szorítjuk a mathematika szerepét a középiskolai physi
kai oktatásban és nem abban keressük, hogy defmitióktól kiindulva mathematikai 
úton gyakran hosszadalmasan, erőltetett módon és fárasztóan dedukáljuk a 
természeti törvényeket, akkor mind inkább ritkább lesz azon jelenség, melyre Lóczi 
egyet, tanár utal, ki azt tapasztalta, «hogy míg a legbonyolultabb tételeket le tudták 
vezetni, addig a legegyszerűbb kérdésekre nem feleltek meg kellőleg». Ezen itt emlí
tett «legbonyolultabb tételek» levezetése alatt kétségtelenül valami hosszú mathema
tikai bizonyítás vagyon értve, melyet a mathematikus is elsajátíthat beható physikai 
ismeretek nélkül; a «legegyszerűbb kérdések» pedig, határozottan merném állítani, 
oly kérdések voltak, melyek szigorúan physikushoz intézve, a kérdezettnek physikai 
ismereteire több világosságot deríthettek volna, mint az összes mathematikai bi
zonyítások, melyeket a kérdezett bármely tankönyvből elsajátíthatott.

A Jegyzőkönyvnek azon részére is kívánok tenni néhány megjegyzést, mely «az 
írásbeli vizsgálatokon gyakorlandó fölügyelet»-ről szól.

Ezen kérdéshez többen hozzászólottak és nem tehetek róla, de reám az ezen 
kérdés körül folyt vita, mondhatnám, komikus hatással volt. Meglehet azért, mert 
tisztán külsőségek körül folyt és nem terjeszkedett ki egyébre, mint rendőri intézke
désre a csempészés megakadályozása szempontjából, úgyszintén a megtorlásra azon 
esetben, ha csempészés esete forogna fönn. A mi a megtorlást illeti, úgy mindeneset
re szigorú vizsgálat és inquisitió kell, hogy azt megelőzze. Már maga ily inquisitió 
inscenálása a legkellemetlenebb valami, a mi az érettségi vizsgálat körül fölmerülhet; 
megtorlásnak pedig nézetem szerint csak akkor van helye, ha a gyanúba vett elismeri 
azt, hogy csempészett. Ellenkező esetben részemről soha sem mernék megtorlást in
dítványozni, sőt határozottan ellenezném.

Az érettségi vizsgálat mindenesetre komoly actus, azért ha a csempészést büntetni 
akarjuk, a megtorlásnak a lehető legszigorubbnak kell lenni. Kilátásba is van he
lyezve, ahogy a csempészőre nézve a szabályzat úgy fog módosíttatni, hogy az illető a 
szóbelitől tiltassék el. Ha meggondoljuk, hogy az esetben, ha a megtorlást a közlőre 
is kiterjesztjük, ez által valószinűleg a legjobb növendékek sujtatnának, akkor a 
megtorlás kiterjesztését magára a közlőre nagyon is szigorú és nem igazságos eljá
rásnak tartanám.

A mi az ellenőrzés szigorát illeti, azt hiszem, nem lehet egyebet tenni, mint az 
igazgatókat szigorúan utasítani, hogy a csempészés megakadályozására minden szük
séges és a helyi viszonyok által megengedett intézkedéseket megtegyenek. De van egy 
másik, úgy hiszem, hathatósabb remediuma a dolognak.

Az érettségi vizsgálatokon szerzett tapasztalatok alapján azon meggyőződésre ju
tottam, hogy a növendékek azon esetben is, ha tárgyi ismeretek birtokában vannak, 
magukra hagyva, önállóan dolgozni nem tudnak. Okát abban keresem, hogy egész
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középiskolai pályájukon ehhez szigorúan nem szoktatjuk. Kétségtelenül az iskolai 
Írásbeli dolgozatok legjobb eszköz arra, hogy a növendékeket önálló gondolkozáshoz 
és dolgozáshoz szoktassuk, s mégis az írásbeli dolgozatokra, nézetem szerint, még 
mindig nem fodítunk elég gondot és figyelmet. Az írásbeli dolgozat pl. a mathemati- 
kából ne csak abból álljon, hogy oly föladat megfejtését adjuk föl, a melyhez hasonlót 
a tanítási órákban talán már egy tuczatot vagy ennél is többet számítottunk, úgy hogy 
az adottat a már ismert kaptafára csak rá kell huzni. Legyen a föladat olyan, hogy a 
növendéknek szellemi munkát is kelljen végezni, olyan, hogy abból, a mit már tanult, 
önállóan is tudjon hozzáadni valamit.

Másrészről elkerülhetetlenül szükséges, hogy már az első osztálytól kezdve a le
hető legszigorúbban őrködjünk, hogy írásbeli dolgozatok alkalmával egymásnak ne 
segíthessenek és semmiféle csempészés ne történjék. Ha ezt physikai és morális esz
közökkel hét éven át megakadályozni iparkodtunk, akkor a csempészésre a szükség 
és hajlam sokkal kevésbbé lesz meg az érettségi vizsgálat alkalmával. De ha hét éven 
keresztül evvel nem törődünk, a növendékeket maguk lábán járni nem kényszerítjük, 
sőt, habár nem akarva, hozzá szoktatjuk, hogy írásbeli dolgozatok alkalmával az 
eredményeket egymással közölhessék és összehasonlíthassák, akkor ne csodálkoz
zunk, hogy a nyolczadik év végén az írásbeli érettséginél egyszerre a lehető legszi
gorúbb fölügyelet alatt lévén kénytelenek, talán két tanár jelenlétében, két tűz közé 
szorítva, írásban bizonyságot tenni érettségükről, mondom, akkor ne csodálkozzunk, 
hogy egyszerre ily eddigelé teljesen szokatlan helyzetbe kerülve, sokan fejüket veszí
tik és még a jobbak is silányabb dolgozatot nyújtanak be, mint tőlük várhatnók.

A Jegyzőkönyv egyik igen érdekes része «az írásbeli tételek megválasztása» körül 
folyt vita. A fölszólalók közül többen azt kívánják, hogy a tételek a központból kül
dessenek szét. Nem tudom, hogy e kérdést nyilvánosan fölvetették-e már más alka
lommal, de ha az illető értekezleten került először szóba, véleményem szerint kívá
natos volna, hogy a közoktatási kormány ezen kérdést komoly megfontolás, esetleg 
tanulmányozás tárgyává tétesse. Ha az írásbeli tételek a középpontból fognak szét
küldetni, akkor majd még hívebb képet fog nyerni a közoktatási kormányzat azon 
eredményekről, melyeket a középiskolai oktatásban elértünk. Ezen kérdést a közok
tatási kormányzatnak erélyesen kellene kezébe venni és semmiféle érzékenykedést 
nem tekinteni. Az államnak kétségtelenül jogában áll a tantervet megállapítani és an
nak keresztülvitele fölött a legszigorúbban őrködni; ha ez a felekezetiekre nem 
sérelmes, miért lenne sérelmes a kormányzatnak oly intézkedése, mely nem érintve a 
felekezeti autonómia jogait, egyik leghathaósabb eszköz lenne arra nézve, hogy a 
központi kormányzat ellenőrizhesse, ha váljon minden középiskolában taníttatik-e az, 
mit a középiskolai törvény a tantervben megállapított.

Én érdemesnek tartanám a dolgot arra, hogy a központi kormányzat megtenné az 
experimentumot s egyelőre legalább az állami intézetekhez a központtól küldené szét 
az írásbeli tételeket. Meggyőződésem az, hogy a központi kormányzatot az eredmény 
reá vezetné annak szükségességére, hogy ezentúl kivétel nélkül minden intézethez a 
központtól küldje szét a tételeket. Az ilynemű újításoktól nem szabad visszariadnunk, 
ha komoly szándékunk középiskolai intézményünket emelné.
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Értekezésem végéhez értem. Soraim elején örvendetesnek mondottam azon 
körülményt, hogy az illetékes körök mind nagyobb érdeklődéssel vannak középiskolai 
tanításunk eredménye iránt. Az egyetemek tanárai részéről tanúsított érdeklődést 
nagyon közel fekvő körülmény, a természetes érdek, magyarázta meg; de azon hitben 
vagyok, hogy a külső jelenségnek egy mélyebben rejlő oka is van s ezt abban keresem, 
hogy tudományos férfiaink közül többen tűnődnek rajta, mi lehet az oka annak, hogy 
immár huszonöt év óta fáradozunk magasabb nemzeti kultúra és ezzel együtt tudo
mányos élet megteremtésén s eddigelé, ne tagadjuk, még nem sikerült s nem is mu
tatkoznak biztos jelek, hogy a most fejlődő nemzedék lesz hivatva annak megterem
tésére.

Ezen kétségtelenül eléggé szomorú jelenség megérdemli, hogy gondolkozzunk 
rajta és okait fürkészszük. Nem érzem magamat sem hivatva, sem jogosítva arra, 
hogy magam részéről erre vonatkozó gondolataimat elmondjam; de ha eddig magát a 
középiskolai intézményt érdeklő kérdésekhez mint középiskolai szaktanár hozzászó- 
lottam, most visszavonulok mint tanár s mint apa akarok szólani magam és más apák 
nevében, kik gyermekeik nevelésével sem kevésbbé törődnek, mint hivatalos köteles
ségeikkel s a kik azt óhajtják, hogy fiaik itthon is oly tudományos kiképzésben ré
szesülhessenek, a minőt eddigelé csak a művelt nyugat iskolái nyújtottak, s hogy fiaik 
majdan szellemi közösségbe léphessenek a legműveltebb nemzetek legjobb fiaival.

Elszigetelt kis nemzet vagyunk s csakis az biztosíthatja nemzeti fönmaradásunkat, 
ha szellemi téren föl tudjuk magunkat küzdeni a nagy, a világ sorsát döntő nemzetek 
magaslatára; ez oly igazság, melyet már sokan, nagyon sokan hangoztattak, mely már 
elcsépeltté vált s mégis nemzeti létünk fönmaradásának ezen egyetlen biztos alapjá
nak megvetésétől messze-messze vagyunk.

Azon beszédek, melyeket e tanév kezdetén báró Eötvös Loránd, Beöthy Zsolt és 
König Gyula mondottak, úgy nézem, a symptoma jellegével bírnak. Tudományos tö
rekvéseink vezérférfiai mind komolyabban kezdenek gondolkodni azon, mi lehet az 
oka, hogy ennyi évi buzdítás és fáradozás tanuló ifjúságunk szellemén alig tudott 
változtatni, hogy a tudomány működésének, mint magasabb szellemi szükségletnek 
nyomaira még csak ritkán akadunk és hogy a tudományos élet nálunk mindeddig nem 
tudott kifejlődni.

Midőn ezen fáradozás csekély sikerének okait fürkészszük, természetesen bele
botlunk a középiskolába és vizsgáljuk, vájjon megteszi-e az kötelességét arra nézve, 
hogy a felsőbb tudományos intézetek sikerrel folytathassák a fiatal nemzedékek ma
gasabb szellemi kiművelését. Teljes jogában áll az egyetemek tanárainak fölvetni a 
kérdést: helyesen készítik-e elő az ő magasabb niveaujukra a fiatalságot, joggal 
vethetik föl a kérdést, vájjon a középiskolai tanárok a növendékek szellemében «a tu
domány vágyát és sejtelmes tiszteletét» föl tudják-e kelteni, középiskoláinkból «a tu
domány szeretetét és édes szomját viszik-e el magukkal».

De midőn ezt tenni joguk és kötelességük, midőn hivatva vannak, hogy ítéletet 
mondjanak a középiskolai tanításnak eredménye fölött és gondolkozzanak a javítás 
módjairól, más részről reájok mint magasabb tudományos törekvéseink képviselőire 
két nagy és fontos kötelesség vár. Egyik az, hogy lehető éberséggel őrködjenek a 
fölött, hogy egyetemeink ügye bármely oldalról jövő illetéktelen befolyásoktól és túl
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ságos megrendszabályozástól megóvassék, a másik pedig, hogy teljes erővel töreked
jenek egyetemeink tudományos színvonalát fölemelni azon magaslatra, melyen a 
művelt nyugat legjelesebb egyetemei állanak, hogy ily módon a fejlődő középiskolával 
karöltve elérhessük azon magas, minden hazafit szebb jövővel kecsegtető czélt, me
lyet az említett három jeles tudós egyetemi oktatásunk czéljául kitűzött.

Budapest.

Kemény Ferencz
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[Magyar Paedagógia, 1. évf. 389-402 . o. (1892))

A KÉPEZDEI TANÁROK KÉPZÉSE*

Mielőtt kitűzött tárgyamnak, a tanítóképezdei tanárok képzése kérdésének tár
gyalásához fognék, szükségesnek látom röviden érinteni az okokat, melyek arra bír
tak, hogy e tárgyban, e helyen mondjam el nézeteimet.

Hogy miért látom szükségesnek ép a jelölt tárgyat idézni tanügyi közéletünk tu
datába, az azon körülményben leli magyarázatát, hogy a kérdés immár egy negyed
század óta (sőt az első egyetemes tanítógyűlés határozatait s a 40-es évek protestáns 
tanférfiainak törekvéseit figyelembe véve immár félszázad óta) van napirenden 
nálunk, a nélkül, hogy az elvek, irányok nyilvános mérkőzése közben határozott köz
vélemény alakulása bekövetkezett volna. Egyik irány ugyan a fölszinen látszik lebeg
ni; de az sem maga kellő megerősödést nem nyert még eddig, sem az ellenvélemény 
erejét meg nem gyöngítette. Csak az iránt van megegyezés a közvéleményben, hogy 
az elveket immár tisztázni kell, s valamely irányban elhatározó lépést kell tenni. A 
képviselőház tanügyi bizottságának előadói úgy a mult, mint a jelen országgyűlésen, a 
kép. tanítóképzésnek a budai pædagogiumban való végleges rendezését sürgetik, 
egybehangzólag a pædagogium tanári karának e tárgyban készült véleményes javas
latával, melyből a képviselőház közoktatásügyi bizottságának előadói meggyőződésü
ket merítették, s mely a Magyar Tanítóképző múlt évi folyamában is megjelent. E 
közleményben a nevezett intézet tanári kara becsülendő nyíltsággal hívja fel az ügy 
iránt érdeklődő közönséget, hogy kiki mondja el véleményét, hogy az ügy kellő vilá
gításba helyeztetvén, minden elhamarkodástól menten történjék a végleges rendezés. 
Daczára a felhívásnak, a dolog érdemlegesen megvitatva, a kérdés egyoldalúságából 
kiemelve nem lön. Az állami tisztviselők fizetésének rendezése alkalmával megindult 
mozgalom habjaiból pedig az csillámlik ki, hogy a kérdés incidentaliter leendő elinté
zése van tervben, a mi semmikép sem válhatik az ügynek előnyére, mert a népokta
tásügy végleges rendezésének szerény nézetem szerint ez f ő f ő  kérdése. íme ezekért 
látom szükségesnek ezt a tárgyat szóba hozni.

Hogy miért látom jónak e kérdést ép itt hozni szóba, annak is megvannak a maga 
okai. Húsz éve, hogy egy, mostani tárgyammal szorosan összefüggő kérdésről, a 
polg. iskolákról s azok tanárainak képzéséről különféle lapokban szólottám; mintegy 
12 éve, hogy a kép. tanárok képzésének kérdéséről is hírlap utján nyilvánítottam 
nézetemet. Nem resonált rá senki. Lehet, hogy a pædagogium tanári karának (mely 
pedig már akkor czéltudatosan haladt a rája bízott intézetnek a képezdei tanárok 
képzése helyéül leendő szervezésében) kikerülte figyelmét; mások azt hitték, hogy 
kevésbbé competensek a hozzá szólásra. Denique szavam elhangzó szó volt a pusztá
ban. Eszembe jut ez esetnél a Kerepesi utón levő egyik hangszerkereskedés kirakatá
ban látható néma hegedű, melynek mindene megvan, akár egy híres olasz mester he-

Felolvastatott a Pcedagogiai Társaság május 18-iki ülésén.
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gedűjének, csak a hangzó szekrénye hiányzik. Nos hát én a Pædagogiai Társaságot ily 
hangzó szekrénynek tartom, mely teljességet, erőt, színezetet, életet ad az egyszerű 
húr rezgéseinek. Hasonlatomban nem a húr szerepét akarom kiemelni, mintha ennek 
lényeges, a hangzó szekrénynek járulékos szerepet tulajdonítanék; ellenkezőleg: tu
dom azt, hogy a húr hamis voltát is e hangzó szekrény ismerteti fel. Tény az, hogy so
kan vannak, kik valamely kérdést nem tettek speciális tanulmány tárgyává, de azért 
részint általános míveltségük, részint a dolog iránti érdeklődésüknél fogva, részint a 
kérdésnek az ő eszme- és szakkörükkel való rokonsága folytán teljesen competens 
Ítéletet mondhatnak, a nélkül, hogy nézeteiknek önálló hirlapi czikkben kifejezést 
adni indíttatva érneznék magukat; s ezek ép a komolyabb gondolkozásuak. Az 
ilyenek nem szívesen vállalják el a húr szerepét, de igenis a hangzó szekrény szerepét.

Másik ok, a melyért ép e társaságban hozom fel a tárgyat, az, hogy mint dr. 
Heinrich G. két évtizeddel ezelőtt ép e tárgyról szóló czikkében kifejezé: «A közok
tatásügy szervezésénél fölöttébb szükséges a nagy egésznek szem előtt tartása; mert 
csakis ily módon fognak iskolaügyünknek oly organismust adhatni, melyben minden 
tényező megnyeri a maga helyét, s melyben az egyes elemek kiegészítik, emelik, segí
tik egymást». (Magyar Tanügy 1873: 261.) Nem ismerek e tekintetben alkalmasabb 
fórumot a képezde principalis kérdéseinek megvitatására a Pædagogiai Társaságnál, 
melynek alapszabályszerű feladata a különféle irányú tanügyi társulatok között az 
egység fentartása: a centrifugális erők mellett a centripetalis erők fejlesztése, hogy a 
kétféle hatás között életteljes tovahaladás, mozgás, fejlődés jöjjön létre. Ép a szer
vezeti kérdések kifejtésére nem látszik alkalmasnak a különleges körű és czélu 
társulatok egyike sem, mert azokban az egyéni és osztályérdekek megbontják az 
összhangzást, inkább melegítenek, mint sem világítanak; pedig ha valahol, itt szüksé
ges a nagyobb világosság.

I.

Közoktatás-ügyünk, miként ez köztudomású, nagyjában a német oktatásügy min
tájára fejlődött.

Tudvalevőleg a németországi képezdék kétféle tanerőkkel bírtak (s bírnak még 
jelenleg is), részint az egyetemen képzett u. n. tudományos képzettségű tanárokkal, 
részint képezdei kiképeztetésű, de a népiskolákban gyakorlati működésük és tudo
mányos kiképzésre való törekvés által kiválóit tanítókkal. E vegyes rendszert követték 
a mi képezdéink is, azon módosítással, hogy katholikus képezdéinkben túlnyomó volt 
a gyakorlati, vagyis képezdei képességű tanárok száma. A prot. képezdék megfordí
tották a dolgot; a papi pályára készült ifjakat bocsáták a tanítói pályára s az itt magu
kat kitüntetettek közül választák képezdei tanáraikat. Ma is a kath. képezdéknél szí
vesebben alkalmaznak képezdei képzettségű, a prot. képezdéknél pedig akadémiai 
(vagy egyetemi) képeztetésű tanárokat. Tagadhatatlan, hogy mindkét rendszernek 
megvannak a maga előnyei és hátrányai is, s hogy értékük inkább az alkalmazás 
körültekintő voltától függ. Valószínű, hogy ezen nézetben volt közoktatásügyi kor
mányunk, midőn az 1868. évi népiskolai törvényt megalkotá. A sok tekintetben túlsá
gosan részletező törvény nem intézkedik a képezdei tanárok képzéséről, azon alapon
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indulván ki, hogy az akkori időben elég tisztességesen kiszabott fizetés mellett (mely 
jobb volt az akkori középiskolai tanárokénál) nem lesz hiány sem tudományosan kép
zett, sem gyakorlatilag magokat kitüntetett tanerólcben.

Ugyanazon törvényben egy más intézkedés is vagyon, melynek homályos volta sok 
zavart okozott s alapja lön, hogy a kép. tanárképzés is homályba borúit. A törvény 
ugyanis felállttá a polgári és népiskolát s elrendeli az ide alkalmazandó tanerők vizs
gálatát, de nem intézkedik azok kiképeztetésének helyéről. Sokan ezt hiánynak tar
tották, melynek kitöltése (polg. isk. tanárképezde felállítása által) a közoktatási mi
niszternek a törvényhozáson kívüli intézkedését kívánta volna. Szerintem csak homály 
van a törvényben. A miniszter azt gondolta, hogy vizsgáló bizottságot kell állítani, 
mely az aspiránsokat megvizsgálja, nem kérdezvén, hogy képezdét végezvén, tudo
mányos ismereteiket önszorgalom utján bővítették-e, avagy egyetemet végezvén, 
néptanítói praxissal egészítették ki tudományos képzettségüket.

Nézetem szerint ez felelt volna meg a törvényhozás és a miniszter intentióinak, s 
ez intézkedés elég lett volna a jelen századra. De hát külső körülmények kiütötték 
sodrából a miniszter szándékát. Lássuk a kérdés eredetét.

Dr. Mőbius lipcsei polg. iskolai tanító (utóbb a góthai képezde igazgatója, majd 
min. tanácsos) 1865-ben tartott egy felolvasást a lipcsei pæd. társaságban «Theologen 
oder Seminaristen» ez. alatt, melyben azt fejtegeti, hogy honnan választassanak a 
polg. iskolák tanerői: a theologiát végzett, tudományos képzettségű ifjak közül-e, 
avagy a tanítóképezdét végzett jelesebb tanítók közül? Előadása végén azon követ
keztetésre jut, hogy az eddigi vegyes eljárás sem helyes ugyan, de még helytelenebb 
lenne tisztán akadémikusokat alkalmazni, hanem leghelyesebb lesz a képezdét vég
zett törekvő tanítókat a lipcsei egyetem bölcsészeti szakára bocsátani, kik aztán az ott 
szerzett tudományos képzettség alapján tegyenek a felsőbb tanügyi pályára képesítő 
vizsgálatot. Csakugyan már 1865-ben jul. 1-én elrendelte a szász minisztérium, hogy a 
kik a képezdét jeles osztályzattal végezték s két évig tanítói hivatalt viseltek, a lipcsei 
egyetem bölcsészeti facultásába felvétessenek s két év múlva felsőbb iskolákban 
leendő alkalmaztatás végett vizsgát tehessenek, (Werner: Pæd. Vorträge, 1869 I. 19. 
I.) Úgy hiszem, ezen alapon kelt a délmagyarországi tanítóegyesület 1867-ben Te
mesváron tartott gyűlésének azon resolutioja, melyben kimondatik, hogy a tanítók 
továbbképzése végett Budapesten egy pædagogiai főiskola állítandó. Az osztrák nép
oktatási törvény pedig 1869-ben elrendeli, hogy a tanítói pályára való bővebb kikép
zés végett az egyetem vagy a műegyetem mellett pædagogiai seminariumok szer- 
vezendők. Mindezek az elemi népiskola körét haladó felsőbb népoktatási tanintéze
teknek tanerőkkel való ellátását czélozták.

Népoktatási törvényünk értelmében Budán is állami tanítóképezde állíttatott föl, 
mely az 1869-70-ik évben nyílt meg. Vezetői központi képezdének, pædagogiai főis
kolának szerették volna azt tekintetni s ily irányban agitáltak, de nem mindenben 
egyező értelemmel s nem egyenlő szerencsével. Mig forrásuk a szász miniszteri ren
delet, megelégszik a polg. isk. tanáróknál azon pædagogiai és didactikai képzettség
gel, melyet azok a tanítóképezdékben nyertek s csak a tudományos szakképzést kí
vánja az egyetemen bővíttetni; addig a budai képezde vezetői elemi pædagogiâbôl kí
vántak magasabb képzést nyújtani annál, a mit a közönséges tanítóképezde nyújt, de
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már a szakmíveltséget hol az egyetemen, hol a központi képezdében kívánták a ma
gasabb tanítói hivatal jelöltjeivel elsajátíttatni. E bizonytalanság, egyenetlenség hi- 
usítá meg törekvéseiket.

1873- ban dr. Heinrich Gusztáv a Magyar Tanügyben a mellett száll síkra, hogy a 
kép. tanárok az egyetem mellett szervezendő' tanárképezdében a középiskolai tanár
jelöltekkel együtt képeztessenek, azon kikötéssel, hogy a középiskolai tanárjelöltek az 
elemi gyakorlóiskolában nyerjék kiképeztetésüket:

1874- ben már egyidejűleg lép fel a két irány. Dr. Schwicker az Ung. Schulzeitung- 
ban Lindnernek, «Die Pæd. Hochschule» ez. munkáját ismertette; s felállttá a népisk. 
pædagogia elemi és tudományos fokozata közötti különbség theoriáját; forrásától el
térve, a pædagogiumban kívánja tanítani a pædagogiât s az egyetemen a szakképzést. 
Dr. Emericzy G. pedig az u. a. évi egyet, tanítógyűlésen a képezdei tanárok egyetemi 
képzése tárgyában értekezett. A kérdés aztán szunnyadóit. A közokt. minisztérium 
népoktatási szakosztályának azon eljárása, hogy minden állást a nyilvánosság kizárá
sával töltött be, narkotisálta a népoktatási tanférfiak érdeklődését és figyelmét, s ily 
légkörben a központi képezde ügye az első zajos erjedés után lassankint érlelődött 
eleintén polgári, majd tanítóképzőtanári képezdévé.

II.

Lássuk immár a kétféle kiképzésmód előnyeit és hátrányait.
a) Itt először is a tudományos szakképzettség jő tekintetbe. A néptanítónak az 

általános míveltségre vonatkozó ismeretekben (magyar- és német nyelv, földrajz és 
történelem, mennyiség- és természettudományok) legalább is azon képzettséggel kell 
bírnia, mint a melyet a középiskola nyújt a leendő jogásznak, orvosnak, theologusnak. 
Ebből következik, hogy a képezdei tanárnak is kell ezekben olyan jártassággal bírnia, 
mint a középiskolai tanárnak.

E tekintetben a pædagogium nem állhatja ki a versenyt az egyetemmel. Kieme
lem, hogy ezt nem is akarta, nem is akarhatta. A pædagogiumi tanár, ki hetenkint 12- 
15 órát tanít, nem taníthat oly alaposan, mint az az egyetemi tanár, a ki 4-5 órát s 
csak egy-egy tudományágat mível. Ha a pædagogium az egyetemet (hol pl. külön ta
nár tanítja az állattant, másik a növénytant, harmadik az ásványtant) pótolni akarná, 
ez egy csonka egyetem, egy önálló filosofiai facultás felállítását tenné szükségessé.

És mikor a pædagogiumot elégtelennek tartom arra, hogy a képezdei tanároknak 
elegendő tudományos szakképzettséget nyújtson, legkevésbbé sem érintem a 
pædagogium tanárainak tudományos készültségét, értékét; elismerem róluk egyen- 
kint és összesen, hogy az egyetemen is megállanák helyöket s egy-egy tudományszak
ra adván magukat, kiváló tudósok lehetnének. De viszont az is bizonyos, hogy az 
egyetemi tanárok sem lennének képesek a pædagogiumi rendszer mellett a tudo
mány azon színvonalára emelkedni, melyen állnia kell annak, a ki középiskolai és ké
pezdei tanárokat képez.

Azon érv, melyet a képviselőház közoktatásügyi bizottságának előadója kiemelt, 
hogy a polgári képezde szakcsoportjai megfelelnek a képezdénél természetszerűleg 
előálló csoport-beosztásnak, mitsem nyom a latban, mert hiszen azt a csoportosítást
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az egyetemen is be lehet rendezni, a mint azt dr. Heinrich G. a Magyar Tanügy 1873. 
évfolyamában kimutatta. De hát a téveszmék, mint a sárkányfogak kelnek ki; s nem 
elég egyszer megölni őket.

Dániel Ernő az előbbi országgyűlésen a képviselőház tanügyi előadója azt állítja, 
hogy tudományos képzettségben nincs hiány a képezdéknél. Ennek ellenében ki kell 
emelnem, hogy bár a képezdéknél kiváló tud. képzettségű tanerők is vannak, mégis 
átalában a tudományos szakképzettség hiánya érezhetőbb, mint a módszeres eljárás
ban való jártasság hiánya. Igaz, hogy e körülmény jó részben a pályázatnélküli kine
vezés rendszerében gyökeredzik, mely lehetővé tette, hogy pl. némely képezdénél 
egyetlen tanerő sincs, a ki a természettanra vagy a mennyiségtanra képeztetett volna. 
Míg aztán az ilyen tetszésszerinti szakra kinevezett tanár (pl. egy történész) beleéli 
magát a fizika tanításába, addig az ő botlásai bő anyagot szolgáltatnak az élczlapok 
«kathedrai bölcseségek» ez. rovata számára.

b) A tudományos szakképzettség után a paedagogiai képzettséget, a tanügyi mun
kás formális princípiumát kell tekintetbe vennünk. Azt hiszem, nem találok ellen
mondásra, ha azt állítom, hogy a tanügy munkásának, ha feladatának meg akar 
felelni, egyaránt érteni kell a nevelés művészetét, akár népoktatási tanintézetben 
működik, akár középiskolában. A középiskolai tanár részére nem lehet kiszakítani a 
gyermeki lélek természetének ismeretéből egy darabot; az egész fejlődésmenetet is
mernie kell, ha helyesen akar eljárni. Viszont a néptanítónak nem lehet csak a 6 -1 2  
éves gyermek lelki életének megismerésére szorítkoznia; hiszen különben is 12-15 
éves suhanezokat nevel az ismétlő és iparostanoncz iskolában.

A neveléstani elvek feldolgozásának azonban megengedem, hogy van, hogy kell 
lenni elemi és tudományos módjának; amaz a tanítóképezdében, ez a felsőbb taninté
zetekre tanerőket képző intézetekben van helyén. Egy közbeeső fokozat tudományo
san nem igazolható.

Minő pædagogiât tanítson hát a pædagogium? Nézetem szerint tudományos 
pædagogiât, mert az elemi pædagogiânak (melyet a tanítójelölt az elemi képezdében 
elsajátított) visszakérődzése a lelki élet fejlődés törvényeibe ütköző eljárás lenne. 
Nos, ez esetben nem értem, hogy miért kell a tanárjelölteknek a tudományos 
pædagogiât máshol, mint az egyetemen tanulniok. Azt mondhatná valaki, hogy bi
zony csak elemi pædagogiât kell a pædagogiumban tanítani, csakhogy szélesebb kör
ben, alaposabban mint az elemi képezdében. Hát ez az elemi képezdék ellen erős 
vád, melynek orvossága azonban nem abban áll, hogy külön főiskolát kell felállítani 
az elemi pædagogia számára, hanem hogy az elemi képezdében kell a pædagogiât 
alaposabban tanítani. Csakugyan minduntalan olvashatók néptanítói körökből eredő 
felszólalások a szaklapokban, melyek a néptanító részére alaposabb paedagogiai ki- 
képeztetést követelnek. Ámde a pædagogiumot a körülmények ezzel ellenkező 
eredményre vezették. Dr. Kiss Áron, a pædagogium érdemes tanára s a népiskolai 
pædagogiânak hazánkban kétségkívül elsőrangú munkása, lefordítá 1875-ben dr. 
Dittes Neveléstanát, melyet székiben használtak Németországban s nálunk is a K. Á. 
fordításában, az elemi képezdékben. (Mellékesen megjegyezem, hogy Kiss Áronnal 
egyidejűleg még két más kép. tanár is hozzá fogott e jeles munkának nyelvünkre való 
átültetéséhez, de nem rivalisálni, hanem használni akarván, abba hagyták munkájo-
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kát, mikor Kiss Á. munkálásáról értesültek, s használták is a Kiss Á. fordítását az 
elemi képezdében.) A pædagogium felállításakor ez a könyv a pædagogium felső 
tanfolyamán tanuló jelöltek kézikönyvéül vétetett föl; hogy pedig a fokozat az elemi 
és polgári képezde között meglegyen, nevezett tudósunk -  értesülésem szerint a 
közokt. tanács sugalmazására -  készített egy Rövid Neveléstant az elemi képezdék 
számára. S ez, mondom, akkor történik, midőn maga a tanítóság alaposabb paedago- 
giai képzés után eseng. A tanítók a képezdei oktatás emelését sürgetik s a népnevelés 
pædagogiai főiskolája megrövidíti azt.

De még fontosabb ennél a didactical, illetve methodikai kérdés. Itt már nem csak 
az anyag tárgyalása, hanem magának az anyagnak megválasztása és feldolgozása te
kintetében is különbség van a népiskolai és középiskolai methodika között. Voltaké- 
pen népiskola és középiskola, mindkettő általános képzésre törekszik, a különbség 
lényege nem annyira az ismeretkör, vagy ismeretanyag különbségében, hanem az 
anyag feldolgozásának a különböző életkoruk, s a jövendő társadalmi hivatáshoz mért 
különböző voltában, a módszerben keresendő. Az a közember, ki csak a maga ügyei
nek kormányzására van hivatva, ki a népiskolában képzettségének nemcsak elemeit, 
hanem tetőzetét is nyeri; kinek értelmi fejlettsége 6 -1 2  éves korában a concréthoz, 
az egyedihez tapad; az a közember, mondom, csak a concret dolgok ismeretéből 
haladhat az abstractra, az őt környező természet- és embervilág ismeretében az 
egyediről jut az általánosra. Ide eljuthat, el is kell jutnia. Nevezzük e módszert elemi 
módszernek. Az az intelligens osztályhoz tartozó egyén, ki nem csak a maga ügyeinek 
intézésére, hanem a közügyek vezetésére lesz hivatva, ki a népiskolában 
képzettségének elemeit megszerezte, elemi módszerrel a természet- és embervilágot 
megismerte; kell, hogy az általánosról a különösre haladva vizsgálja át ugyanazon 
ismeretkört, hogy ekként míg egy részről népiskolai ismereteit kiegészíti, más részről 
a gondolkodás mindkét útjában gyakoroltassék. Nevezzük e módszert középiskolai 
módszernek. Már most, a népiskolai tanítót dressura útján lehet ugyan csak a 
népiskolai módszerrel megismertetni; de ha azt akarjuk, hogy azt tudatosan 
alkalmazza, ismernie kell legalább elméletben a középiskolai módszert is, már csak 
azért is, hogy tudja, mitől kell neki a népiskolában óvakodnia. Ha ez elemi iskolai 
tanító nem ösmeri a középiskolai módszert, majd akkor lépnek elő középiskolai 
pályáról visszamaradt reminiscentiái, mikor mint elemi tanító működik. Ez eshetőség 
ellen csak az biztosítja az elemi tanítót, ha az elemi módszert mind elméletileg mind 
gyakorlatilag, a tudományos módszert legalább elméletileg elismeri.

Viszont a középiskolai tanárnak, hogy a tudományos módszert helyesen, tudato
san alkalmazza, ismernie kell az elemi módszert is, legalább elméletileg. Sőt kö
zépiskolánk mostani szervezete mellett gyakorlatilag is. Ez ismeret hiányában az kö
vetkezik be, a mi egy igen népes és tekintélyes középiskolában történt mostanában, 
hogy ignorálván a gymnasiumi Utasítások azon intézkedését, mely szerint az alsó két 
osztályban módszeres, a harmadik osztályban rendszeres nyelvtan tanítandó: elhatá
roztatott, hogy mind három alsó osztályban csak egy, rendszeres nyelvtan taníttassák. 
A képezdei tanárnak végül, hogy öntudatosan járjon el, ismernie kell ügy elméletileg, 
mint gyakorlatilag mind az elemi, mind a tudományos módszert. Ha dressura utján 
pusztán az elemi módszert ismeri, az fog történni vele, a mi a porosz képezdékben a
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Regulativumok idejében történt, melyek elrendelték, hogy a képezdei tanításnak a 
népiskolai tanítás példaképének kell lenni; az fog történni mondom, hogy pepecselni 
fog a tanár a tudomány -  talán inkább csak ismeret -  részleteivel, a nélkül, hogy tu
dományos átnézetet nyújtana; elmondható lesz róla, hogy: «Er hat die Theile in sei
ner Hand, fehlt aber leider das geistige Band». Volt alkalmam több ilyen, népiskolai 
tanítóból lett képezdei tanár tanítását megfigyelni s elmondhatám: ... ich finde nicht 
die Spur von einem Geist, und alles ist Dressur. Ha pedig csak a tudományos mód
szert ismeri a képezdei tanár, akkor képtelen lesz növendékei előtt az elemi iskolá
ban mintatanítást tartani, képtelen lesz növendékei módszertani dolgozatát megítélni.

Hogy állhat már e tekintetben a pædagogiumi képzés? Ha csak elemi módszert 
tanít: ez fölösleges és unalmas azokra, a kik azt az elemi képezdében már tanulták; 
hiányos pedig mind ezekre, mind pedig azokra, kik érettségi bizonyítvány alapján 
léptek a pædagogiumba. Ha csak tudományos módszer taníttatik: ez kielégíti ugyan 
azokat, kik elemi képezdéből léptek a pædagogiumba, de hiányos marad a gymnasi- 
umot végzettek képzettsége. Ha végül mindkettőt tanítják, akkor is fölösleges ugyan 
az elemi módszer ismétlése a képezdei előképzettségüekre, azonban megnyugtatjuk 
magunkat azzal, hogy praestat abundare quam deßcere; de legalább a gymnasiumi 
képzettségűek megtalálják azt, a mi szükséges. Ám hova lesz akkor azok javaslata, 
kik (mint a képviselőház közoktatási bizottságának előadói) az elemi képezdétől 
(tehát az elemi gyakorló iskolától is) elkülönítve kívánják szervezni a népiskolai 
pædagogia főiskoláját?

A mi már az egyetemet illeti, jelen szervezetében, középiskolai előképzettségű ta
nár-jelöltjeivel természetesen szintén nem alkalmas képzőintézet a képezdei tanárje
löltek számára. Két mód jelentkezett eddig a baj orvoslására. Egyik abban áll, hogy 
oda bocsátjuk a bölcsészeti facultásra (annak bizonyos szakmáira) azon képezde-vég- 
zett okleveles elemi tanítókat, kik kitűnő elméleti képzettség mellett legalább két évi 
kiváló tanítói gyakorlatot is tudnak felmutatni. A másik mód abban áll, hogy elemi 
gyakorló iskolát állítanának föl az egyetem mellett, melyben a gymnasiumi előkép
zettségű jelöltek is gyakoroltatnának. Egyik eszme sem új; máshol mindkettőt meg
próbálták külön; nálunk indicálva lenne a kettőt egyesítve megvalósítani. Meg vagyok 
győződve, hogy az elemi képezdét végzett s mint gyakorlati tanítók magukat kitünte
tett tanárjelölteknek a paedagogiai seminarium elemi gyakorló-iskolájában tartandó 
próba-tanításai termékenyítőleg hatnának vissza egész középiskolai tanításunk mód
szerére s az elemi tanítókból válnának ki a legjobb ....  középiskolai tanárok. A ké
pezdei tanárképzés színhelyéül szóba jöhető két intézet közül tehát egyiket sem 
találtuk jelenlegi szervezetében alkalmasnak; ellenben mindkettőt alkalmassá lehet 
tenni kellő organisálással. Vagy a budai pædagogium gyakorló iskoláját kell ellátni 
filosofiai facultással vagy az egyetem tanárképző-intézetét elemi gyakorló iskolával, 
így persze fmancziális kérdés az egész.

c) Ezen fmancziális kérdésen kívül még egy külső körülményt is meg kell vizsgál
nunk. A képezdék szervezésekor jeles középiskolai tanárok ambitiója volt a képezdei 
tanári állás, daczára a képezdék eredendő bűnéből, a növendékek csekély előképzett
ségéből származott s itt-ott mutatkozó csekélylésnek. Ma már nem így van. Nem egy 
esetet tudok, hogy polgári iskoláknál működő, középiskolai oklevéllel biró tanár ké-
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pezdéhez felszólíttatván, kijelenté, hogy inkább a polgári iskolánál várja be kö
zépiskolánál leendő alkalmaztatásának idejét. A képezdei és polgári iskolai tanárok 
fizetése, valamint a szolgálati idő közötti különbség elég tekintélyes, a képezdei és 
gymnasiumi fizetés között levő különbség pedig oly csekély, hogy nem tudom az em
lített jelenséget az anyagi helyzetből kimagyarázni. Ha más körülményekkel com- 
bináljuk a dolgot, talán jobban megközelíthetjük az igazságot. íme a polgári isko
láknál alkalmazott egyetemi képzettségű tanárok az egyesületi működés terén elvál
tak a pædagogiumi képzettségüektől. A középiskolai tanáregyesület gyűlésén nem 
rég hallottunk kifakadást az ellen, hogy olyanok használják a tanári czimet, kiket az 
nem illet; s kezdik a középiskolai tanárok a professor elnevezést használni. H át én e 
jelnségnek nagy fontosságot nem tulajdonítok; maga a középiskolai tanáregyesület 
elnémította e kifakadást. De vájjon ki áll jót, hogy nem fog terjedni ez irány s át nem 
fog terjedni a képezdei tanárokra is, ha a pædagogium, a maga fogyatékos rendszeré
vel a képezdei tanárképzésre tovább is vállakozik. Most ne feledjük, hogy a társa
dalmi tekintély nem pusztán az anyagi helyzettől, sem nem pusztán a társadalomnak 
tett szolgálat fontos voltától, hanem a végzett tanulmányok fokától is függ; s véle
ményem szerint a középiskolai tanár tekintélyének emelésében nem utolsó körül
mény az, hogy akadémiai tanulmányait együtt végezte az egyetemen a törvényszéki 
elnökkel, alispánnal stb. Németország aránylag rendezett társadalmi viszonyainak 
létrehozásában s fenntartásában azt hiszem nem legutolsó szerepet játszik azon 
körülmény, hogy a tudományos pálya emberei együtt nyerik kiképeztetésüket az 
úgynevezett kis egyetemek négy facultásában: a tudományos fokozat bizonyos szellemi 
köztársaságot létesít a tudományosan képzett férfiak között, ha még oly különböző 
pályán működnek is. S érdekes feladat lenne vizsgálni, hogy Francziaország 
társadalmi ziláltságának létesítésében mennyi része van azon körülménynek, hogy ott 
a közpályák emberei külön szakintézetekben képeztetnek.

Én nem akarok bővebb megfigyelés nélkül az idői együttességből okozati össze
függésre következtetni; de mindenesetre érdemes a megfigyelésre, hogy nincs-e része 
a képezdei tanári állás társadalmi hanyatlásában a pædagogiumi képeztetésnek? 
Pædagogiai képzettségű ifjú tanároktól hallottam oly nyilatkozatot, hogy ha sejtették 
volna, hogy előképeztetésük akadály lesz felső leányiskolánál leendő alkalmaztatá
sukban, hát inkább az egyetemre mentek volna érettségi bizonyítványukkal. S ha ily 
módon a képezdei tanári állás társadalmi értéke csökken, vájjon fognak-e vállalkozni 
tehetséges ifjak e pályára, vájjon lesz-e alkalom «a kiváló tehetségüek többszörös 
megrostálására», mint ezt a képviselőház közoktatási bizottságának előadója kiemeli? 
S vájjon nem fog-e általában a népoktatásügy kárt szenvedni?

Egy körülményt leszek bátor felhozni, annak illustrálására, hogy a pædagogium az 
elemi képezde és tanítóképzés lefokozásának miként lön akaratlan eszköze. Bizonyos 
kedvezmények tekintetében a pædagogium növendékeit a középiskolákkal állíták 
egyenlő rangfokozatba; ennek természetes következése lön, hogy az elemi képezdé- 
ket alább szállíták. Sokat lehetne idézni a qualificationalis törvényből. A képezdei nö
vendékek még oly kedvezménytől is elüttettek, melyek a polgári iskola növendékei
nek megadattak. Németországban a képezdei oklevél az egyetemre jogosít; nálunk 
hátrább áll a polgári iskolánál.
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Hát én elhiszem, hogy igen sok máskép történt volna, ha tanügyi kormányunk 
mindjárt eleintén mint pædagogiai facultást szervezte volna a pædagogiumot; sőt 
most is elhiszem, hogy a föntebbi bajok elmúlnának, ha most rendeztetnék ez a 
pædagogiai facultás. Egy azonban mindig fenn fog maradni: az elkülönzésból eredő' 
baj, melyet csak az egyöntetű képzés, a képezdei és középiskolai tanároknak együttes 
képzése szüntethet meg.

III.

Immár az eredmény levonása van hátra. Két módja merült fel a képezdei tanár
képzésnek. Ha alternative állíttatnék elém a kérdés, arra szavaznék, hogy a képezdei 
tanárképzés vitessék az egyetemre s a budai paedagogium hagyassék meg városi ta
nítókat képző intézetnek: magasabb tanszervvel, a művészi tantárgyak (főkép az or
gona) facultatiwá tételével. Mivel azonban nem tartom méltányosnak, hogy egy új 
intézmény komoly megfontolás, sőt tapasztalati kipróbálás nélkül állíttassék a régi, 
bár fogyatékos intézmény helyébe, hát én próbát javaslok. Az egyik mód ki van pró
bálva s a gyakorlat kimutatta, hogy mostani alakjában ki nem elégítő. Tehát javítani 
kell. A másikat azonban, az egyetemi képzést meg sem kisértették. Én tehát azt 
vélem, hogy ezt a másik utat ki kell próbálni. T. i. az egyetemre bocsátani a jeles kép
zettségű s kétévi kiváló gyakorlatot felmutatni tudó tanítókat. Ám kívánjanak tőlük 
felvételi vizsgát; négy évi bölcsészeti cursus alatt képezzék ki őket a képezdében ta
níttatni szokott szakokban. Aztán tíz év múlva a szerzett tapasztalatok alapján el le
het dönteni, hogy melyik irányban kell hát véglegesen szervezni a képezdei tankép
zést. Természetesen a két irány versenyfeltételeit egyenlőkké kell tenni; tehát a) 
ugyanannyi superdiumot adni az egyetemen tanuló képezdei tanárjelölteknek, mint a 
mennyiben részesülnek azok, a kik a pædagogiumban tanulják a képezdei tanári 
tanfolyamot; b) ugyanazon pályákat (felső nép és polg. iskolai, felső leányiskolái, ké
pezdei tanárság tanfelügyelőség) kell czélul kitűzni mindkét intézetben.

Nem lenne teljes szemlélődésem, ha legalább röviden meg nem emlékezném az ú. 
n. mellékszakok (torna, rajz, zene) tanárainak képzéséről. Én ezeket a tantárgyakat 
az általános, összhangzatos képzés fontos kiegészítő részeinek tartom, s főkép a zene 
ápolása következtében a képezdei kiképeztetést olyannak ismerem, mely a humánus 
képzés ideálját jobban megközelíti, mint a középiskolai. Mivel azonban a képezdei 
osztályok csekély száma miatt ez ú. n. művészi tantárgyak tanárai teljes elfoglaltatást 
nem találnak; más intézetben való megbízatásuk pedig különféle kellemetlenségekkel 
jár: annak okáért jónak látnám azt a módot követni, mely a középiskoláknál a torna- 
tanításra nézve dívik, hogy t. i. ezek a rendes tanárokra volnának bizandók. E czélból 
kötelezni kellene minden, az egyetemi semináriumban tanuló képezdei tanárjelöltet, 
hogy a maga tudományszakján kívül mindegyik képezze ki magát e mellékszakok va
lamelyikére; és pedig a tornára a nemzeti tornacsarnokban, a zenére a zeneakadémia 
alsó tanfolyamában, a rajzra a rajztanárképezdében. A tornára ez, úgy hiszem, semmi 
nehézséget nem okoz. A rajzban és zenében, azt hiszem, szintén bírnak az okleveles 
tanítók annyi képzettséggel, hogy akármelyik, ha hajlama szerint választja a szakmát, 
négy év alatt kellő kiképeztetésben részesülhetne; nem kellene ugyanis ama művé
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szeti tanintézetekben az általános míveltségre és a pædagogiai kiképzésre rendelt 
tantárgyakat hallgatniok, mivel ezekben úgyis magasabb színvonalon állnak, mint 
ama művésziskolák növendékei. A Magyar Paedagogiában e részben ajánlott módo
zatok egyikét sem tartom kielégítőnek; négy polgári iskolai osztályú előképzettség 
szerintem igen kevés az általános műveltség megalapítására; ellenben bizonyos, hogy 
a pædagogiumbeli zenetanári képzés művészeti niveauja nem elegendő. A kik az 
elemi képezdében nyert zenei képzettséggel lépnek a pædagogiumba, azokból ritkán 
lesz zongorajátszó; a zongorát késő 15 éves korban kezdeni. Az egyetemen képzendő 
kép. tanárjelöltek közül tehát nemcsak ilyeneket kellene kiválasztani a zeneakadémia 
látogatására. Mindig akadnak azonban olyanok, kik már a szülei háznál szám- 
bavehető zenei kiképeztetésben részesülnek; ilyeneket akár képezdében akár közép1 
iskolában végeztek, külön stipendiumokkal kellene megnyerni, hogy, mint tanárje
löltek, a zenében is képesítést szerezzenek.

íme m. t. társaság, ezekben volt szerencsém gondolataimat előterjeszteni. Nem új 
gondolatok ezek, hiszen a képezdei tanárképzés mindkét iránya már húsz éve ajánlva 
volt. De nem is volt czélom új gondolatokkal lepni meg a m. t. társaságot. Szavam 
egyszerű szavazat a közvélemény ama megalakulásában, melyre a Magyar Tanító
képzőben hivatik fel az érdeklődő közönség. Ha a kérdés végleges rendezése előtt 
eszmecserét keltenem s ezáltal a kérdésnek lehetőleg alapos megoldását előmozdíta
nom sikerülend, czélomat elértem.

Sárospatak.

Dezső Lajos
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[Magyar Paedagógia, 2. évf. 72 -  73. o. (1893)]

A TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETI TANÁROK KÉPZÉSE'

A tanítóképző intézeti tanárok képzését illetőleg a fő kérdés, hogy e képzés, a 
hivatásukra készülés hol történjék? Ha azt kívánjuk, hogy a legmagasabb műveltség
ben részesüljenek, akkor nem lehet más megoldás, mint hogy ott készüljenek, a hol a 
nemzet a legmagasabb képzést szervezte: az egyetemen. Fontos ez erkölcsi tekintet
ben is, mert tanáraink és tanítóink között az eddiginél nagyobb mértékben kell létesí
teni az összetartás érzetét. Felhozzák talán ez ellen, hogy így csak nagyobb szakadást 
hozunk létre, mert a tanítók elől elzárjuk a haladás útját. E bajon minden esetre segí
teni kell. Az egyetemtől megkövetelhetjük, hogy a szabad tanításnak utat nyisson. 
Angliában a munkás ember is nyerhet némi egyetemi qualificatiót, ha több évfo
lyamon át bizonyos rövidebb-hosszabb cursusokban részt vett. Meg kell egyetemün
ket nyitni a tanítók számára. Ám legyenek, ha máskép nem lehet, rendkívüli hallga
tók, de bocsáttassanak ez alapon oly vizsgálatokra, melyek őket a rájok váró felada
tok teljesítésére minősítik. A lipcsei egyetemen már régóta dívik ez. Németország 
legtöbb államában nem is lehet senki tanítóképző int. tanár, sem polg. isk. igazgató, 
ha akadémiai képesítést nem nyert.

Szükséges továbbá az is, hogy a tud. egyetem bölcs, kara úgy álljon élére a nemze
ti közművelődésnek, mint a hogy az orvosi kar a közegészségügynek szolgál, a jogi 
kar az igazságszolgáltatásnak; azaz: mindenki, a ki tanári pályára készül, mindenkor 
találja meg az általa kívánt tudományszakot; mindennemű szükséges cursus minden 
időben létesüljön, vagy legalább periodikusan, rendszeresen megállapított időben.

Azonban gondoskodni kell a gyakorlati képzésről is. E tekintetben nem szabad 
siettetni a dolgot. Hiba a mai képzésben, hogy a gymnasiumból kilépő ifjúnak azon
nal egy bizonyos irányra kell magát elhatároznia, mielőtt a választandó szakra való 
képessége s a tanügyi állapotok, szükségletek felől csak legkevésbbé is tájékozódha
tott volna. A gymnasium által adható általános műveltség nem bír tudományos érték
kel, mivelhogy az csak tapasztalatszerzés útján nyert műveltség; elvi differentiák elé 
nem is állítja a tanulót. Szüksége volna ennélfogva minden facultásnak szélesebb körű 
tudományos előkészítésre, főképen a tanári pályára készülők számára. Szélesebb 
körű műveltséget kell adnia az első két egyetemi évnek, csak azután adassék alkalom 
a speciális tanulmányok megválasztására. Az alapvizsgálaton, mely ma fennáll, épen e 
szélesebb körű műveltségről kellene számot adni. Azután lehet szó szakszerűbb és 
gyakorlati képzésről, addig szabadon nevekedjék és szélesebb alapon tanuljon az ifjú. 
Az alatt körül is tekinthet, megismerkedik a tanügyi állapotokkal, a szükségletekkel s 
öntudatosan választhat.

A mi a gyakorlati képzést illeti, van oly gyakorlat, mely a jelöltet a tényleges viszo
nyok ismeretére, technikai fogásokra tanítja, mind arra, a mit könyvekből nem lehet *

*

Dr. Kármán Mór szabad előadásának, melyet a M. Paed. Társaság 1892.-ik évi decz. 17-iki ülésén 
tartott, saját jegyzéseink szerint való vázlata.
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megtanulni. A gyakorlati képzés e nemét természetesen csak az illető intézetekben 
lehet elsajátítani, a középiskolai tanár középiskolán, a tanitóképezdei tanitóképezdén. 
De meg kell ettől különböztetnünk a gyakorlati képzésnek azt a nemét, mely az illető 
tudományszak elméletének megértésére szükséges s ezt csak az egyetemen lehet 
megszerezni. Épen az a tanárképző intézet feladata, hogy az illető elméleti szakokban 
szükséges gyakorlottságot megadja. Ily feladat szolgálatában áll a tanárképző intézet 
gyakorló iskolája is. Ez ép úgy gyakorló iskolája a paedagogiának, mint a physikai la
boratórium a physikának. Nem arra kell itt rávezetni a fiatal embert, hogy a most 
fennálló szabályok értelmében hogy kell benne fejleszteni, a paedagogiai belátást 
megteremteni, mely a fennálló szabályok czélszerübb alakítására képesít. Ilyen gya
korló iskolára minden egyetemnek szüksége van, mely paedagógiát tanítani akar. 
Szükséges még ezenkívül, hogy sok gymnasium legyen, a mely alkalmas a tulajdon- 
képeni gyakorló képesség megszerzésére; s ép így van szükség tanítóképezdékre is ily 
szempontból.

A mit Dezső L. kívánt, t.i. a gyakorló iskola mellett alsóbb osztály felállítását, azt 
az előadó is szükségesnek tartja, de csak gazdagabb tapasztalat szerezhetése czéljá- 
ból. A Sebestyén Gy. által egyébként felállított pontokat nem tartja olyan fontosak
nak. A tanárvizsgáló bizottság azonban úgy szervezendő, mint Sebestyén kívánja. 
Mert fontos, hogy a vizsgálat külön bizottság feladata legyen, mely ne csupán azokból 
álljon, a kik a képzéssel magával foglalkoznak. Az előkészítéstől független tanárvizs
gáló bizottságot kell szervezni s a tanító-képző intézetekre nézve is országos vizsgáló 
bizottságot kell felállítani. A végső nagy czél, melyet közoktatásügyi szervezetünk 
minden pontján szem előtt kell tartani, mindenesetre az, hogy mindenki, ki a népne
veléssel foglalkozik, testvérének tekintse azt, a ki a feladatban vele osztozik.

Kármán Mór
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[Magyar Paedagógia, 3. évf. 291-302. o. (1894)]

A JÖVŐ NÉPISKOLÁJA

A XXI. század egy néptanítója a tanítógyűlésen. «Hajdan és most» czím alatt 
tartja felolvasását. Képzeletünk segítségével hallgassuk meg tanulságos összehasonlít- 
gatását. Talán megsejthetjük belőle, milyen lesz a jövó' népiskolája.

*  *  *

A nevelés joga és kötelessége a szülőé. Ó e tekintetben a természettől nyeri man
dátumát és talentumát. Korunk népnevelői nem panaszkodnak a dilettantizmus befo
lyása ellen; az a gúnyos szemrehányás, hogy a neveléshez mindenki ért, megszűnt sza
tirikus értelemben használtatni. Komolyan veszi mindenki; de legjobban meg van a 
mondás igazsága felől győződve a néptanító, a ki előtt rendkívül egyszerűnek tűnik fel 
az az igazság, hogy a kit a természet valami munkával megbíz, el is látja e munka vég
zésére szükséges tehetséggel. Tudja, hogy a természet igazságos; ha őt követnék az 
emberek, nem bíznának sok-sok emberre olyan munkát, a melyhez mákszemnyi ta
lentuma sincs.

Azzal az utszéli igazsággal is tisztában van mindenki, hogy a szüle nem azért nem 
neveli gyermekét, mintha nem értene hozzá, hisz a mesterek az anyáktól lesték el 
tudományukat; hanem azért ruházza a tanítóra, az iskolára természetadta jogát, hogy 
a nap egy részében helyettesítse őt; a kenyérkeresés, a megélhetés nehézségei szorít
ják rá, hogy a nevelésnek őt illető nagy jogát megoszsza; a szükség parancsszavának 
enged, midőn a tömegnevelést megtisztult formájában igénybe veszi.

Az emberek szánakozva tekintenek vissza abba a szomorú múltba, mikor a mű
veltség alacsony fokán álló ősöknél annyira el volt fajulva a tömegnevelés, hogy egy- 
egy kezdetleges műveltségű, ritkán tehetséges tanítóra 80, 100, sőt még több gyer
meket is rábíztak, a ki egészségtelen zugokban, mint nevelő, teljes tehetetlenségre 
kárhoztatva, napi 5 -6  órán emésztette önmagát és gyötörte az ifjú nemzedéket. A 
közvélemény (mert korunkban a közvéleménynek egyik legérdekesebb tárgya a köz
nevelés), mint nyomasztó mély álomból felocsúdott ember tekint abba a korba, mi
dőn a tömegnevelés főelve az olcsóság volt; mikor az emberek ilyen nevezetes dolog
ban naponkint meghazudtolták a közmondásukban hirdetett igazságot, hogy olcsó 
húsnak híg a leve; midőn gyermekeiket a liba, tanítóikat a gyermek, az iskolai felü
gyelőket pedig a tanítók őrzésére használják; midőn a köznevelés minden tényezője 
pásztor: liba-pásztor, gyermek-pásztor és tanító-pásztor.

Ebből az idylli pásztor-korszakból mindenki igen egyszerű és természetes dolog
nak találja a természethez való nagy közeledést; mindenki tisztában van vele, hogy a 
szüle helyetteséül olyan embert kell alkalmazni, a ki erre a nehéz, de igen szép, mert 
az emberfaj tökéletesedését biztosító pályára elég tehetséget, képzettséget, hivatás- 
szeretetet egyesít magában. A kor tisztában van vele, hogy a tanító lelkét nyomorral

50



Dokumentum

lenyűgözni, annyit tesz, mint őt kötelességének teljesítésére mesterséges utón képte
lenné tenni. A legszegényebb ember önmegfigyelés utján tudja, hogy ő, mikor a szük
ség nyomja, békételen, türelmetlen, gyöngédtelen, gyermekeinek, a kik hozzá szere
tettel közelednek, valóságos réme; érzi, tudja, hogy ő ilyenkor családapai tisztének 
betöltésére képtelen, pedig neki aránylag kis családja van. Hogy legyen hát képes csa
ládapai, vagy anyai tisztének betöltésére a tanító, gyermekei nevelésében neki helyet
tese, egy nagyobb család feje, akkor, a mikor a nyomorúság ördöge fojtogatja?

Ennek a köztudatnak lehet tulajdonítani, hogy a tanítói pályán elvétve is alig lehet 
találni gyenge embert. A kiváló erőt keresi minden iskola; nagy becse van az emberi 
erőnek, mert mindenki tudja, hogy ez a siker legfőbb feltétele. A legközelebb lefolyt 
nagy háború ismét fényes bizonyítványt állított ki az ember fizikai és szellemi, erköl
csi ereje számára. A szörnyű tusában minden agyafúrt emberi találmány, puska, ágyú, 
légi- és vizi hajó felmondta végre a szolgálatot. Az emberek a földre szálltak s azok 
győztek, a kik a szilárd talajon helyt tudtak állani.

A közvélemény erős embert kíván a tanítói pályára, a gyengébbet csak ideiglene
sen, a pillanatnyi szükség kielégítése végett tűri. A néptanító ép oly magas kiképzés
ben részesül, mint az értelmi munkások bármely osztálya.-Érettségi bizonyítvánnyal 
lép az akadémiába, hol az akadémia leendő tanáraival együtt tanul. Professoral nin
csenek külön massából gyúrva; hiszen az ország legkitűnőbb tanítóiból vannak a taní
tóság szavazás által kifejezett ajánlatára kiválogatva.

A tanítók akadémiájába nem könnyű dolog a bejutás; mert a formális előképzett
ség mellett a jellemet eláruló előélet, az érzés, gondolkodás, hajlamok is figyelembe 
vétetnek. Egész iskolai pályájáról vezetett megfigyelési napló-lap az akadémiák igaz
gatói által megtekinthetők, s ha ebből az derülne ki, hogy a tanítói pályára lépni szán
dékozó rideg kedélyű, erőszakra, durvaságra erős hajlamokkal biró ember, egysze
rűen elutasíttatik. Keressen más foglalkozást, a hol e hajlamai korlátok közé szorít
hatók s ez által káros hatásuk ellensúlyozható. A tanító kis király az iskolában. Ide 
olyan ember kell, a ki magának parancsolni tud, a kit vidámság, életkedv és gyöngéd 
szív tüntet ki.

A tanító-akadémia nevelési tényezői között a hajdani «internatus» és «externatus» 
jelentéktelen dologgá vált. Az ifjak nagy része saját emberségéből élvén, természete
sen az externatus hive. Az internatus csak nehány szegény fiatal ember részére van 
berendezve. Ezeknek is szabadságukban áll választani a bentlakás és az ennek megfe
lelő pénzsegély között. Természetesen a szegények többsége a pénzsegélyt veszi 
igénybe, mert valamint a közönség, úgy az ifjúság is ismeri a társadalmat, mint neve
lési tényezőt és ennek hatása alól csak ritka ember vonja ki magát. Az a nehány fiatal 
ember egy kis köztársaságot képez az intézetben, melynek elnöke az akadémia igaz
gatója. Azok a nagy rézüstök, a melyekben hajdan az úgynevezett 
«preperandistáknak» főztek, az akadémia múzeumában vannak elhelyezve. Az ifjak 
csudálkozással bámulják meg «a szent hajdan» e «megtermett findzsáit», melyekből 
valamikor a tanítójelöltek nyáját, a szánakozásra érdemes elődöket étették.

A mi az ifjak akadémiai kiképzését illeti, arról, hisz önök előtt nem ismeretlen a 
dolog, nem sok a mondani valóm. Ma már az uton-útfélen fellelhető közismeretek 
könyvekből való úgynevezett tanulásával -  magától értetődik, -  nem töltik az időt:
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tanulják és gyakorolják a nevelés, a tanítás tudományát. Az akadémia gyakorló isko
lája 3 tanteremben van elhelyezve. Egyben egy, kettőben két osztály van, hogy az ifjak 
az osztatlan iskola vezetését is megtanulják. Még mindig szükség van rá Magyaror
szágon; még mindig sok olyan község van az országban, a melyben két-két osztály jut 
egy-egy tanítóra. A gyakorló iskolának nincs külön tanítója, mint régen volt; de van 
külön igazgatója, ki az akadémia igazgatójának van közvetlenül alárendelve. A taní
tást, a nevelést az ifjak végzik; még pedig nem úgy mint hajdan, mikor egy-egy 
«képezdész» évenkint pár órát tanított, most minden tanítójelölt, mielőtt az életbe ki
lépne, huzamosabb időn, hónapokon át, meglehetős önállósággal vezeti a gyakorló is
kolát, kísérletezve az iskolának úgy az egy, mint több osztályú részében.

Azok a számos mesterségek, a melyekkel a régiek a néptanító révén akarták bol
dogítani az országot, nem tárgyai többé az akadémiai képzésnek. A gyakorlati ügyes
ségek közül ma már csak a legnemesebbek, a földmívelés, gyümölcsfa-nevelés és 
méhtenyésztés kultiváltatnak. Ezek sem kényszerrel, hanem ráédesgetéssel. Az aka
démiának nehány holdas kertje, szántóföldje, gyümölcsöse és nagy méhese van. Az if
jak között hajlamaik s vállalkozási kedvük szerint osztatnak ki a szántóföldek, rétek, a 
gyümölcsös. A szántást és ásást az intézet adja, a többi munkát az ifjak maguk végzik. 
A föld terményeinek hat tizedrésze a munkás ifjút illeti, a beoltott gyümölcsfák fele s 
a méhészettel foglalkozót egy kas méh a köpüvel együtt. Nincs kényszer, még sem 
marad egy talpalatnyi föld sem parlagon, egy vadfa beoltatlanul s a méhes is gyarap
szik. Egyrészről a jutalmazás, a munka díjazása, másrészről az a közfelfogás, hogy a 
szellemi munkával foglalkozó embernek, ha egészségét fenn akarja tartani, egy-két 
órát naponkint a szabadban kell dolgoznia, erősen ösztönzi újainkat e nemes foglal
kozásokra. Némelyek pénzzé teszik kezük munkájának gyümölcsét, (a terményeket, a 
nemes csemetéket) s az intézet gazdaságában gyümölcsöztetik; mások, a jobbmódu 
ifjak, terményeiket az internatusnak adományozzák, az őket megillető facsemetéket 
pedig községeiknek ajándékozzák. Méhet azonban csak az kap, a ki a méhészettel 
foglalkozni szándékozik. A ki méhet kapott, ha megtizszerezte, külön jutalomban ré
szesül, vagy iskolafentartó hatósága, vagy a társadalom részéről. Ha méhe elpusztul s 
mást nem szerez, a méhtenyésztéssel felhagy, büntetésül az intézetnek a kapott kö- 
püméh árát visszafizetni tartozik. Az ellenőrzés e tekintetben könnyű, mert az aka
démia 10 évig állandó összeköttetést tart fenn a fiatal tanítóval s az iskola helyi ható
ságával, hogy a tanítót a jóra buzdítsa s az elzülléstől, elkallódástól, a mire különben 
ritkán van példa, megóvja.

Az ilyen képzettségű modern tanító és a régiek között, a kiknek emlékét a nevelés 
története őrzi, rendkívül nagy a különbség. Azok a kosták, a kikre még az öregek 
emlékeznek, a kik az ördög párnáiról (mert az ördög két párnán nyugszik: a nyomo
rúságán és restségén) rontották az ifjú nemzedéket, végkép letűntek a népnevelés 
színpadáról. A kulacs és kostök e hajdani vitézei, kik évszázadokon át az eszmény és 
a való megkülönböztetésére akképen tanították az ifjabb nemzedéket, hogy az esz
mény az az «ostobaság», a mit a képző-intézetben tanítanak, a való pedig a mogyoró- 
pálcza és pedig minél hosszabb, annál valóbb, megszűntek «működni».

Az «iskola lelke», a tanító, csak napjainkban lett azzá; csak napjainkban lett való
sággá a régi jóslat. Korunk gondoskodott is róla, hogy ez a lélek megfelelő testben,
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azaz alkalmas iskolahelyiségben működjék. A viskók, melyek hajdan iskoláknak 
neveztettek, a melyeknek padjait a gyermekek gyötrésére találták ki, a melyekben 
szenny, por, a kilélegzés és gőzölgéstől rothadt levegő környékezte a tanítót és ta
nítványt egyaránt, szintén csak az egykorú képes lapok rajzaiban élnek ma már. Az 
ember nem hinne a nevelés történetének, ha az akkori időből fenmaradt könyvek és 
más Írásbeli emlékek nem bizonyítanák a XIX. század népnevelésének szomorú álla
potát. Közelebb fedezték fel az 1868. évi XXXVIII. t. ez. egy eredeti példányát, a 
melynek egyik §-a azt mondja, hogy 0,80 m2 terület is elég egy gyermekre, másik §-a 
megengedi, hogy öt-hat osztályban 80-nál több gyermek is bizassék egy tanítóra. Hoz
záértő férfiak állítják, hogy annak előtte még rosszabbak voltak az állapotok s hogy a 
most említett törvényczikk nagy haladás kiindulási pontja. A dologban az a szomorú, 
hogy a nemzet oly sokáig maradt a «kiindulási ponton».

Egy felfedezett XIX. századbeli költségvetési nyomtatvány arról tanúskodik, hogy 
az iskolák szine-javát képező állami iskolában (akkor más «jellegű» iskolák is voltak) 
az iskola egész évi belső tisztántartására, vakolásra, meszelésre, súrolásra, az iskola
padok, bútorok tisztántartására öt forintnyi összeg (az az 10 korona) fordíttatott. Eb
ből az összegből a vakolás és egyszeri meszelés hat koronát emésztett, a fenmaradt 
négy korona két súrolásra fordíttatott, azaz a behordott sár s a padlóra tapadt sár egy 
részének leáztatására és eltávolítására, csak azért, hogy a sárréteg két hét múlva is
mét olyan vastag legyen.

Az úgynevezett felekezeti iskolákban még szomorúbbak voltak az állapotok; ezek
nek falain rétegről-rétegre halmozódott a por, padlóin rétegről rétegre a sár. De félre 
a szomorú képekkel! Úgy sem valók ezek egyébre, mint hogy szembetűnőbbé tegyék 
a dicső valót.

Ma bizony, hála a magyarok Istenének, mások az állapotok. Ma az iskolaépület 
első épülete a községnek, a melyben a gyermek a jó levegőt, a tisztaságot, rendet 
megszokja; az egészség és hosszú élet feltételeit megismeri.

A mai iskolaszobák («teremre» hála Istennek nincs már szükség) legalább 4 
méter magasak, igen tágasak s napfényesek. Még ugyan mi sem vagyunk a czélnál, de 
erősen közeledünk beléje. Mi már megértjük Morinnak az egészséges lakás levegőjét 
illető követelését, mely ekként szól: «Az egy emberre jutó lakrész térfogatának és a 
fejenkint és óránkint kicserélendő levegő térfogatának együttvéve 100 m3-re kell rúg
ni, hogy a lakott tér levegője olyan legyen, mint a szabad levegő. Ha tehát a lakott 
szobából egy emberre 10, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60 т з -nyi tér jut, úgy az óránkint és 
fejenkint kicserélendő levegő térfogata 90, 88, 84, 80, 70, 60 és 40 nP-nek veendő.» 
(T. K. 1874. VI. k. 284.1.)

Kertekben fekvő iskolaépületeink tanulószobáiban egészséges levegő, tisztaság és 
rend van. A 100 m3-nyi levegő a mi szobáinkban sincs ugyan még meg, de azért gyer
mekeink jó levegőt élveznek; mert az esztendőnek (legalább is) felében a szabad ter
mészetben tanulnak. Az őszi, tavaszi és nyári hónapokban gyermekeink egész nap az 
udvar fái között, esős napokon a fedett csarnokban tanulnak és télen sem ülnek na
ponkint 4 óránál többet a tanuló szobában. Van idő a szellőztetésre és használjuk is. 
E tekintetben sem követjük az elődök példáját, a kik betapasztották az ablakokat,
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hogy ki ne menjen a meleg, holott a tüzelő-fa az ország nagy részében csaknem be
bújt a lakásukba.

A szeny, a por, a kigőzölgés nem talál otthont a mai iskolában.
A belépés előtt sárvakaró és sárkefe fogadja a gyermeket. Az iskolaszobákat min

den szombaton délután felsurolják, s minden csütörtökön felmossák. Olyan a padló, 
mint a gyurótábla. Évenkint háromszor meszelünk, minden iskolában jó ivóvíz van. 
Minden gyermeknek meg van a maga ivópohara, meg vannak a szükség esetére tisz
tasági eszközei (különböző kefék, fénymáz).

Most persze könnyű hetenkint kétszer is felmosni a padlót, de bezzeg nagy munka 
lett volna hajdan, a mikor a múzeumokban látható nagy otromba fapadokból 60-80 
gyermekre valót is összegeztek, a mikor valóságos «épületbontás» előzte meg a pad
lóra tapadt sár egy részének eltávolítását.

Mi más a mostani állapot!
Ma minden gyermeknek külön asztalkája van, mely ragyog a tisztaságtól. A mai 

gyermeknek nem az az ambitiója, hogy mennél jobban összevagdalja a padot, hanem 
hogy mennél tisztábban megőrizze kis asztalát és hozzáillő székét. Az egyéniség res
pektálásának ebben a tekintetben is meg van az eredménye. Mindenki kíméli, becsüli 
a magáét; főleg a mióta gyermekeink büntetés helyett, mely őket a rossztól visszatar
tani nem tudta, jutalmazás által buzdíttatnak a jóra, a gondjaikra bízott tárgyak meg
őrzésére és megbecsülésére. -  Az asztalkában két fiók van; a felső a könyvek és író
szerek, -  az alsó a tisztasági eszközök (kefék, pohár, kendő) elhelyezésére.

Az irkák, könyvek tisztán maradnak, tartósak, mert a gyermek cl nem nyúzza azo
kat a folytonos czipeléssel. A palatábla kiment a divatból. Minden asztalkába 
porczelán-lap van bevésve a számolás czéljaira. A szülék ma, a «drága világban» fél
annyit sem költenek tankönyvekre és íróeszközökre, mint költöttek hajdan, a «régi jó 
időkben».

Furcsa volt a hajdani népiskolának felszerelése is. A fali olvasótáblák tollszárvas
tagságú léczszegekkel voltak a falra szegezve, a térképek hasonlóképen, a honnan a 
szó szoros értelmében «letanulták» a gyermekek. Természetesen a por és füst, mik a 
hajdani népiskola levegőjének nélkülözhetetlen alkotó részei valának, segítettek a 
gyermekeknek a tanulásban. Voltak a mi boldog emlékű őseinknek úgynevezett 
szemléltető képeik is, a melyeket egy ma már csak névleg élő «tantárgy» tanításánál 
használtak. Több művészi becsű kép másolata volt e képek között, de ezeket nem a 
kopasz falak díszítésére használták, hanem mint a vezérkönyv mondta, «tanulásra». 
Az a furcsaság napirenden volt, hogy a tanító a tehenet a képről ismertette, holott a 
tehén az iskola ablaka alatt bőgött, mintha maga is restellette volna, hogy a portréját 
mutogatják, a mikor ő elevenen látható.

Az okosabb tanítók belátták az ilyen «szemléltetés» nevetséges voltát; de, mint ír
ták, nem tehettek ellene, mert 60-100 gyermek 3 - 6  osztályban volt a tanító vezeté
sére bízva s ezekkel helyhez volt kötve.

Azóta nagyot fordult a világ kereke. Ma jó részt eltűntek a szemléltető-oktatás ne
hézségei. A mi az iskola környezetében a természetben szemmel látható, füllel hall
ható, kézzel fogható, szóval a mi érzékelhető, azokat mi ma a természetben mutatjuk 
be. A természettant a gyermek ismeretkörébe beillő gépek modelljeivel tanítjuk. A
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képeket csak a földrajz-történelmi, vallástani oktatáshoz és a műérzék növelésére 
használjuk. Egyebekben a természet nyitott könyvéből tanítunk.

Az iskola belső életét tekintve, talán még nagyobb a különbség a régi és az új is
kola között, mint külső tekintetben.

A régiek a szülékre mért pénzbüntetéssel kényszerítették a gyermeket az iskolába 
járásra. Bizony nagy változáson mentünk keresztül! Ma büntetéssel sem lehetne a 
szülőt gyermeke visszatartására birni. Akkor a gyermekek irtóztak az iskolától, hol a 
tanultatással, durva fegyelmezéssel agyongyötörték őket, ma nehéz lenne őket még 
erővel is otthon tartani.

Akkor az iskola a gyermek réme volt, ma öröme. Sok dolog vonzza ma a gyer
meket az iskolába; de legfőbb vonzóerő a tanító egyénisége, mely a népnevelés mai 
fejlettsége mellett teljesen érvényre emelkedik. A mai néptanítót nagy műveltsége, 
kiváló szakképzetttsége mellett erős kötelességérzet, nevelői eljárásában szeretet és 
gyöngédség vezérlik.

A kötelességérzet arra sarkallja a XXI. század néptanítóját, hogy dolgát a leg
nagyobb buzgalommal végezze, mert tudja, hogy az iskolában elmulasztott kötelesség 
pótolhatatlan. Az építés munkája bármely irányban is lassú munka, de leginkább az a 
nevelés dolgában; mert a hajlamok irányítása, az emberben levő állat megszelídítése 
csak szakadatlan, következetes nevelői hatás eredménye lehet. A sietés e téren nem 
pótolhatja a mulasztást, mert a gyermekeket siettetni, az ő lelki növésüket, ép úgy, 
mint testi fejlődésüket erőszakolni nem lehet.

A mai néptanítónak különben nincs is oka a mesterséges tölcsérezésre. О nyugodt 
kedélylyel lép tanítványai közé. Nyugalmát vagy fölényét a gyermekek felett nem teszi 
tönkre a lelki szegénység, sem a készületlenség, melyek annyi bajnak, annyi sikertelen 
erőlködésnek képezték forrását «a régi jó idők»-ben. Hajdan, a mint Írják, napiren
den volt, hogy a tanító könyvből olvasta ki a beszéd- és értelem-gyakorlatok kérdé
seit, a számvetési feladatokat; ma a tanító habozásán mindenki megbotránkoznék. 
Ma kíméljük a gyermek erőit haszontalan dolgokkal, élhetetlenséggel ki nem 
merítjük; ma érdekesen tanítunk. A gyermek maga sem tudja, miként került hatal
munk alá, de ott van.

A mi igánk könnyű, mert nem erőszakkal, de a figyelem lekötése által fegyelme
zünk, erővel és gyöngédséggel kormányozunk. Kiméljük a gyermek önérzetét. Hajlí
tani próbálgatjuk ugyan a fácskát, de megtörésére gondolni is restellenénk.

Iskoláinkban művelt társalgás hangja, beszédmodora van otthon. Vége a zsandár- 
hangnak és zsandárszerepnek, melylyel a régiek «a tekintély» biztosítása végett saját 
jobb érzésüket is elnyomták.

Nevelővé vált a tanító, ki a szellemi munka, a mely ma már szellemi élvezet, játék 
és testi foglalkozás váltakozó alkalmazása által az erők kifejlését biztosítja.

A gyermekek ugyan több időt töltenek ma az iskolában mint régen töltöttek; ám 
azért nincs panaszuk, mert az időnek csak felét vagy két harmadát töltik komolyabb 
munkában. Az I. és II. osztály a napi 6 órai időből tanulással foglalkozik 3 órán; 
játékkal is 3 órán. А III. és IV. oszt. tanul 4 órán s játszik, részben testi munkával 
foglalkozik két órán át, az V. osztályban tanul 3 órán, játszik 1 órán testi munkával 
foglalkozik 2 órán át. A testi munka a gyermekek nagy többségének életviszonyaihoz
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van szabva. Nagyon el van terjedve a fiuk részére a földmivelés, gyümölcsfa
tenyésztés gazdasági eszközök készítése, kijavítása, lányoknál a konyhakertészet, 
főzés, mosás, varrás, foltozás. Az iskola nagy kertje, műhelye, konyhája és mosó-háza 
a munka terei, a befásított részben gyeppázsittal, részben homokkal fedett nagy udvar 
a játék színhelye. Hogy a tanító mindig a gyermeksereggel, az ő családjával van, s 
csak akkor hagyja őket magukra, mikor paedagógiai okokból szükségesnek látja, ez a 
XXI. században magától értetődő dolog; de nem volt az régebben. Ma a tanító nyu
godtan szenteli és szentelheti egész erejét hivatásának, mert anyagi állapota tisztes, 
gond terhe nem nyomja lelkében; régen alig várta a tanító, hogy elmúljon az 
átrobotolt óra, hogy valami keresetet biztosító «mellékfoglalkozás» után nézzen. Bi
zony a mi szegény elődeinknél napirenden volt, hogy az iskolában pihenték ki a mel
lékfoglalkozás fáradalmait.

A tanszermúzeumokban nagy számban levő apró tankönyvek, a melyekből ál
lítólag reálismereteket és sok más egyebet (még nyelvtant is!) «tanultak» a gyer
mekek, voltak a gyermek-sereg igazi rémei, halálos ellenségei. A kimért «leczkék» 
szószerinti «betanulását» követelve tőlük, ezekkel gyötörték őket; mert a tudás 
mértéke a kimért leczke elfujása volt. A sanyargatott gyermekek a megsemmisítéssel 
álltak bosszút ezeken az apró barbár ellenségeken. A szülők nem győzték tu
dományszomjas csemetéiket könyvekkel.

Ma a természet, a környezet s a mi szivünk, lelkünk a soha meg nem únt 
«tankönyv». Ennek a tankönyvnek az okos használata a kedvező egészségügyi ál
lapotok hatása mellett életkedvet, testi és lelki frissességet, hosszú életet biztosít a 
tanító és tanítvány részére egyaránt.

Miként már érintém, hajdan a zsandárkodás mellett, a «testi fenyítés» (ez volt a 
müneve az ütés-verésnek) volt a fegyelmezés egyik legfőbb eszköze, ma a tanító 
igazságossága, lelkiismerete (eltekintve a törvény tilalmától) nem engedi meg, hogy e 
barbár büntetés alkalmazására vetemedjék. Hajdan, mikor 80-100 gyermek 3 -6  
osztályban zsibongott a szegény tanító nyakán; mikor a tölcsérezés, vagyis a puszta 
szóbeli úgynevezett ismeretközlés csak halotti csend mellett volt lehetséges, nem volt 
csuda, ha a tanító közécsapott a múzsa-seregnek; de ma, midőn egy tanítóra legfel
jebb három osztályban 30 gyermeknél többet bizni nem szabad, midőn az anya mód
szerével, a fesztelen beszélgetéssel tanítunk, midőn nem tanultatunk; midőn a gyer
mek egyéniségét figyelembe vehetjük: ma a «testi fenyítés»-hez senki sem 
folyamodik.

Ma már, valamint az életben, az iskolában sem állanak egymással szemben a 
szabadság és rend fogalmai.

A félelem ma már ki yan törülve az iskolai nevelés szótárából. A mai gyermek az 
iskolában nem azért beszél, mert felhívták reá, s nem azért hallgat, mert fél beszélni. 
Hallgat, ha van mit hallgatnia, vagy ha a beszédben kifáradt; és beszél, ha szükségét 
érezi a beszédnek. -  Mi bizony nem tiltjuk a beszédet; mert tudjuk, hogy a természet 
ily nemű elnyomása a legnagyobb zsarnokság. Az ember beszédre született. A mai 
tanító, a mai nevelő czéljaira fordítja a lélek, a szív megnyilatkozásait. Hajdan talán 
nem tudták, vagy nem akarták tudni az emberek, hogy a vak figyelem s a valódi fáj
dalom a szabad ember szájának természetes lakatjai.
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Elődeink idejük nagy részét a «bűnök megtorlására» pocsékolták. Mi ritkán, nagy 
ritkán fordulunk ehhez a «nevelői eljáráshoz», hiszen tudjuk, hogy a megtorlásnak 
csak annyiban van nevelő hatása, a mennyiben az embernek az igazságosságba vetett 
hitét ápolja. Egyébként a megtorlás meg nem javítja sem a szenvedőt, sem 
környezetét.

A testi kinzások, a halálbüntetések nem csökkentették a bűnöket. A vázolt nevelői 
eljárás, az erkölcsi baj megelőzését czélzó tudatos működés csakhamar teljesen 
kizárja a megtorlás alkalmazását, a melyhez korunk néptanítója csak abban az eset
ben folyamodik, mikor a gyermekek igazságérzetének megrendülésétől fél.

A nevelés történetét forgató kartársak bizonyára emlékezni fognak az úgynevezett 
Bell-Lancaster-féle módszerre. Abból állott ez a sajátságos «módszer», hogy a tanító 
a nagyobb és értelmesebb gyermekeket segédekül alkalmazta maga mellé. A vak 
vezette a világtalanok egész kis seregét. Hallgatóim tudják, minő átalakuláson ment 
keresztül ez a módszer; most nem egy gyermek tanítja a többit, hanem mindnyájan 
tanítják egymást; nem kényszerből, parancsból, mint hajdan, hanem önként testvéri 
szeretet s a társasági érzelmek hatása alatt. A gyermekek «közvéleménye» azzal 
foglalkozik, a mit tanítójától, környezetétől hall s ezeknek kölcsönös megbeszélése 
által oktatja egymást. A mai népiskola igazi kicsinyített képe a társadalomnak.

Tisztelt hallgatóim bizonyára élénken emlékeznek a XIX. század nagy Írójának s 
költőjének, Jókai Mórnak nevére. Ez a Jókai, kinek művei a bennök nyilatkozó 
zseniálitásnál fogva ma is közkézen forognak, arról is nevezetes ember volt a maga 
korában, hogy az iskolához a nemzeti egység megteremtése szempontjából fűzött 
várakozást határozott alakban kifejezte, mikor valami alkalomból kimondta, hogy: 
«Magyarországot még egyszer meg kell hódítani s e hadmívelés a néptanítókra vár». 
-  Istenben boldogult őseink esztendőkig nyargalásztak a nemzet akkori közhangu
latát kifejező e nagy mondáson, a nélkül, hogy a dolog érdemét tekintve, a nagyhangú 
dicsekedés arányában cselekedtek volna. Sok lármával, kevés eredménynyel 
mentegették naponkint a szent hazát, a magyar nyelv tanítása terén mutattak is fel 
sikereket; de a magyarul megtanultak még ma sem magyarok, legalább jelentékeny 
részük nem az. Bizony nem mindnyájan éreznek együtt az ország lakosainak nagy 
többségét képező, az államot alkotó magyar fajjal. Haladás történt azóta, az ter
mészetes, de hogy a tényleges haladást illetőleg többet köszönünk a társadalomnak, 
mint az iskolának, ma már mindnyájan tudjuk. A társadalom a magyar nyelvvel a 
magyar erkölcsök, a magyar karakter bélyegét is rányomta nemzetiségi ember lelkére 
s ezzel teljesen beolvasztotta. A régi népiskola erre csak kivételesen bizonyult képes
nek, azon helyen, a hol a társadalom megsegítségére sietett.

Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mit elődeink elmulasztottak, 
pótolhatjuk; a benső vonzalom felkeltése a magyar erkölcsök meghonosítása által 
magyarokká nevelhetjük a magyarul már tudó gyermek-sereget. Sajnos pedig, hogy 
ránk maradt e munka; hogy az ősök figyelmen kívül hagyták a nagy Széchenyi (a kit 
«legnagyobb magyar»-nak neveztek a korabeliek) mondását: «Azért, hogy valaki 
magyarul megtanult, nem magyar még».

Tisztelt hallgatóság! Ha a mi elődeink közül valamelyik feltámadna s látná a mai 
fejlett állapotokat, megértené a nagy változást; talán csak azt nem értené meg,

57



Dokumentum

miként van az, hogy még a szegény, a ruhátlan, éhező gyermekek is minden kényszer 
nélkül járnak fel az iskolába? Századunk csudái között talán a humanitás csudáját 
értené meg legkevésbbé. Nem értené meg alapos magyarázat, közintézményeink 
tüzetes ismertetése nélkül, hogy a XXI. században nincs koldus, szegény, ruhátlan 
éhező gyermek.

A humanitás gyakorlásában ma a társadalom egy nagy család, mely egyforma 
szeretettel gondozza minden gyermekét. E millió szemű család előtt nem marad 
titokban a rejtett nyomor a legelhagyatottabb pusztán sem. A mikor a társadalom 
ereje elégtelennek bizonyul, az állam jő a szegények segítségére. Az iskolák ma már 
népkonyhákkal vannak összekötve, hol a szegény iskolás gyermekek pár krajczárért, 
vagy teljesen ingyen étkeznek. A tanító feleségének vezetése alatt, a felsőbb osztályos 
leánykák főznek, mosnak, varrnak, foltoznak szegény árva kis társaikra, kiket az em
berbaráti érzés jólelkü embereknél szállásol el csekély havi bérért. Nagyon sokan 
teljesen díjtalanul osztják meg hajlékukat a magyar társadalom gyermekeivel. A hu
manitás több millióra menő nagy alapja rohamosan gyarapszik. A meczénások 
ezrekre menő adományai úgy hullanak beléje, mint a Napba a meteorok, hogy 
tömegét s fényét növeljék. A mit ezer esztendő alatt a népnevelés terén mulasztott a 
nemzet, ma rohamosan pótolja.

A régi kor szüleit és tanítóit semmi benső kapocs nem kötötte egymáshoz. A szüle 
szükségesebb dolognak tartotta a borjuk őrzőjével szóba állani, mint a tanítóval, a ki 
elé felküldte gyermekét, hogy meg ne büntessék; a tanítónak sem jutott eszébe, hogy 
megbízottjával, a szülével szót váltson, vele gyermeke nevelése felől értekezzzék; ma 
az iskolai és családi nevelés között öszhang van. Szüle és tanító gyakran érintkező jó 
barátok, a kik előzékenyen támogatják egymást; lelkűk összeforr a gyermek 
szeretetében és testi, lelki gondozásában.

A mi mai továbbképző iskolánk «ismétlő-iskola» név alatt volt ismeretes. Is
mételni azonban nem sokat ismételt, mert nem igen volt mit. Ezekben tanulták a 
gyermekek elfelejteni azt a kevés ismeretet, a mit egy részük éveken át elsajátított. 
Az ismeretek biztosítását czélzó tanfolyam élt ugyan a jobbak lelkében, sőt egy mély 
belátású miniszter -  ha jól emlékszem, Csákynak hivták -  a most virágzó ifjúsági 
egyesületeket is meg akarta valósítani; de szavai elhangzottak. A kor még nem volt 
megérve reá, hogy a nevelés folytonosságának nagy jelentőségét belássa és az eszme 
érdekében áldozatokat hozzon. Korunké a dicsőség, hogy neveli a milliókat, hogy 
ezek részére olyan tanítókat nevelt, a kik születésétől koporsójáig kisérik szerető 
gondjukkal a nép emberét. Tudjuk mindnyájan, mi idézte elő a nagy fordulatot. A 
múlt századbeli szocziális forradalmak megrázkódtatták a földet. A mi hazánk ismét 
közel volt hozzá, hogy neve letörültessék a földgolyóról. Az a csodás életerő, mely 
annyiszor győzte le a halált, ezúttal is diadalmaskodott. Átéltük a nagy csapást, okul
tunk belőle. Belátták őseink, hogy fel kell hagyni az úgynevezett «népneveléssel», e 
helyett nevelni kell a népet; megmenteni a családi, a faji érzés ápolása, a lehető alapos 
műveltség biztosítása által a nemzetet a köznép által.

Ez a törekvés adta meg a mai népiskola létesítésére az első lökést. Az akkori 
néptanítók megértették a kor szavát. Felhagytak a több mint százados hiábavalónak 
bizonyult jajgatással. Önfeláldozó tevékenységükkel forradalmat idéztek elő a
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köznép, a milliók lelkében. Bebizonyították a tömegnek, hogy mikor jó népiskolát 
követelnek, saját jobblétüket követelik. A kezdeményező intelligentia respektálja a 
milliók követelésében, határozott szavaiban nyilatkozó erőt s megteremti a mai 
népiskolát, melyet lényegében át nem alakított, csak tökéletesített a legújabb időszak. 
-  Áldassék az úttörők emlékezete!

Em ber János
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[Magyar Paedagógia, 3. évf. 411 -4 1 7 . o. (1894)]

A HERBARTISTA PÆDAGOGIAI IRODALOM NEHÁNY ÚJABB
JELENSÉGE*

Az 1894-iki év igen kedvező auspiciumok között indult meg a németországi her- 
bartista irodalomra nézve. Uj, friss életerő mutatkozik az idevágó pædagogiai törek
vések irodalmi nyilvánulásaiban. S e törekvések Németországon kívül levő barátai
nak, kik az utolsó esztendők alatt bizonyos aggodalommal nézték e törekvések kö
rének folytonos szűkülését és egyéb nagy gondolatköröktől való elzárkózását, ezúttal 
annál kevésbbé kell tartaniok a megújított életerő elernyedésétől, minthogy a német- 
országi herbartista iskolának mai vezetői, ugylátszik, gondoskodtak arról, hogy mun- 
kájokba, törekvésükbe belevonjanak legbensőbb szellemi körüktől távolálló tényező
ket is, s e vérfelfrissítéstől, mint mindig és mindenütt a szellemi téren, csak a legjob
bat várhatjuk.

E már így kívülről való felfrissítést mutatja legjobban az az encyclopædikus válla
lat is, melyet Rein indított meg az idén, t. i. az «Encyclopædisches Handbuch der 
Pædagogik», melynek első füzete van most előttünk. A munka négy 60 -  60 íves köte
tre  van tervezve, és 5 íves füzetekben jelenik meg. A munka megindításának történe
tére nézve maga Rein jelzi egy előrebocsátott felhívásban, hogy eredetileg csak az 
volt a szándéka, hogy a fegyelemre vonatkozó tanokat tárgyaltassa monographikus 
alakban. Ennek szükséges voltáról -  úgymond -  mindenki meg lehet győződve, a ki 
figyelemmel kiséri az utolsó évtizedek pædagogiai irodalmát. Míg az oktatás mezején 
mindenfelől dolgoztak, addig a vezetés, a fegyelmezés terén alig történt valami. Hogy 
tehát ezt egyes írókkal apróbb monographikus czikkekben feldolgoztassa, az volt a 
szerkesztő első gondolata. De csakhamar meggyőződött arról, hogy ily szűk alapon 
nem épülhet fel encyclopædikus kéziköny, minthogy a fegyelem, az erkölcsi nevelés 
tanától folytonosan összekötő szálak húzódnak a neveléselméletnek didaktikai ré
szébe is. S így mindinkább kiterjesztette figyelmét az egész elméleti pædagogiâra 
fundamentális tudományaival, a psychologiával és ethikával együtt, valamint segéd- 
tudományaira is, a physiologia és orvostudományra. De most szükségképen hozzá 
kellett venni a gyakorlati paedagógia kérdéseit is, melyeknek nagy része, különösen az 
iskolák szervezésére és a tanítóképzésre vonatkozók ma mindenütt, de különösen 
Németországban rendkívül actualisok. S így eredetileg szerényebb terve lassanként 
oda bővült, hogy felölelje a paedagógia egész rendszerét. Ez encyclopaedia adja tehát 
a systematikus pædagogiât egész körével és a teljességre való törekvés igényével; a 
históriai paedagogiával szemben azonban bizonyos tartózkodó álláspontot foglal el, 1

1. Encyclopaedisches Handbuch der Paedagogik, Herausgegeben von W. Rein. I. Band. Lieferung. Lan
gensalza 1894. -  2. Zeitschrift fü r Philosophie und Paedagogik, herausgegeben von O. Flügel und W. 
Rein, Langensalza, 1894. -  3. A u s dem paedagogischen Universitätsseminar zu Jena, Herausg. Prof. Dr. 
W. Rein, Langensalza, 1894. -  4. Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Paedagogik. Begründet von 
Prof. Dr. T. Zitier. 26. Jahrgang, herausg. von Prof. Dr. Theodor Vogt, Dresden, 1894.
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mert -  Rein szerint -  e téren még csak a munka kezdetén áll a tudomány, és a for
rások még teljesen összeállítva sincsenek, annál kevésbbé vannak feldolgozva. Erre 
nézve tehát -  ezt előre mondja Rein prospectusában -  teljességre egyáltalában nem 
is gondol, sőt, a mi a pædagogiai történet körét illeti, egyelőre a németországi moz
galmak történetére* kénytelen szorítkozni. Ennyit mond az előrebocsátott felhívás, 
mely a munkatársak közlött névsorával együtt igen kedvező reményeket támaszt a 
nagyobbszabásu munka iránt. E programmszerű felhívás, de különösen a munka
társak jegyzéke az, mely elsősorban tanúskodik arról, a mit fentebb felfrissítésnek ne
veztünk. E munkatársak között találunk, hogy csak a legkiválóbbakat említsük, a leg- 
jelesebb^herbartista Írókon kívül, minők Lazarus, Willmann, Vogt, Flügel stb. egye
nesen oly előkelő Írókat is, kik a Herbart-féle körtől jó messze állanak, sőt részben 
ellenkező utakon haladnak, mint Paulsen, Dilthey, Theobald Ziegler, Ziehen, és má
sokat.

Maga az előttünk fekvő füzet is kielégíti a magasabb várakozást, melyet az előre
bocsátott felhívás kelt. Az e füzetben található czikkek a következők: Abbitte 
(Bocsánatkérés), Aberglaube (Babona), Abgangsprüfung (Érettségi vizsga), Abgang 
von der Schule (Az iskolából való távozás), Abhärtung (Edzés), Abhören 
(Kihallgatás), Abneigung (ellenszenv), Abschlussprüfung (Az önkéntességi jogot adó 
vizsga Poroszországban), Abspannung (Kimerülés), Abstraction, Abulie 
(Akarathiány), Abwechslung (váltakozás), Accomodation, Achtung und Autorität 
(Tisztelet és tekintély), Affekt, Affektiert, Ziererei, Zimperlich (Kényeskedés, 
finnyás), Affektstörungen (affectuszavarok), Affenliebe (Majomszeretet), Albern, 
Geckenhaft (hiú), Alterstypen, psychische (lelki kortypusok), Altersversorgung der 
Lehrer an den Privatschulen in Deutschland (A tanítók nyugdíjazása a németországi 
magániskolákban), Altersversorgung der Lehrerinnen in Deutschland (A tanítónők 
nyugdíjazása Németországban), Altklug, Frühreif, Blasiert, Ueberklug (koraérett, ko
ravén, oktondi), Alumnat, Ämter (Iskolai tisztségek), Andacht (Istentisztelet), An
erkennung (Elismerés), Angeberei, Klagen, Hetzen (Vádaskodás, Árulkodás, In
gerkedés).

Látni tehát e czímjegyzékből is, hogy a testi nevelés, fegyelem, oktatás, pædago
giai pathologia, és az iskolaszervezés története egyaránt helyet talál e munkában.

A füzet ára 1 márka, s így az egész munka 48 márkába, körülbelül 30 forintba fog 
kerülni. Megszerzését különösen iskolai könyvtárainknak melegen ajánljuk.

Az említett felfrissülést mutatja egy másik vállalat is, melyet Rein a «Zeitschrift 
für exakte Philosophie» eddigi szerkesztőjével, О. Flügellel együtt indított meg, t. i. a 
«Zeitschrift für Philosophie und Pædagogik». Már maga az, hogy a pædagogia itt

* Miként Rhein úr közvetlen szóbeli értesítéséből tudom, az a szándéka, hogy az encyclopaedia kedvező 
fogadtatása esetén egy pótló kötetben a Németországon kívül folyt pædagogiai mozgalmakról is hoz
zon ismertetést, így többek között egy magyar paedagogus tollából a magyarországiakról is, melyeket 
különösen a gyakorlógymnasiumra és hatására való tekintettel a németországi paedagogus körök igen 
örvendetes módon ismernek és becsülnek.
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közvetlen külső frigyre is lépett a többi philosophiai disciplinákkal, gazdagítólag kell 
hogy hasson az elsőre. E  folyóirat 6-szor jelenik meg évenként 5 -5  íves füzetekben; 
egy-egy füzet ára egy márka. Eddig két ily füzet jelent meg, melynek úgy önálló érte
kezései, mint különösen gazdag könyvismertető része előnyösen mutatják be az uj 
vállalatot. A nagyobb pædagogiai értekezések között különösen a Herbartnak haj
dani königsbergi seminariumáról szóló (irta Kehrbach K.) az első füzetben, valamint 
a «Zur Errichtung pædagogischer Lehrstühle an unsern Universitäten» (irta O. W. 
Beyer) czimű, mely a második füzetben kezdődik, azok melyek a pædagogusvilàgot 
általánosabban érdekelhetik. Az elsőből megtudjuk, hogy Herbart pædagogiai semi- 
nariuma mennyire küzdött a kezdet nehézségeivel, mily nehezen tudott csak némi 
külső szervezethez is jutni, és megtudjuk különösen azt a fontos tényt, mely Herbart 
iratainak részrehajlatlan megitélőjét nem lepheti meg, hogy a tudományos pædagogia 
megalapítója nem érezte eléggé az iskolának, mint ilyennek, erkölcsi fontosságát, s 
hogy a nevelés nála tulajdonképen sohasem közös, hanem csak mindig egyéni, családi 
nevelés. Beyer említett czikke, mely egyébiránt az előttünk levő füzetben még nincs 
befejezve, igen érdekes történetét adja a pædagogiai seminariumokra vonatkozó tö
rekvéseknek Németországban, és különösen érdekes benne azon -  ügy hiszem -  so
kak előtt új adat, hogy az eddigi idevágó irodalomban felmerült már az a javaslat is, 
hogy legyen az egyetemeknek külön pædagogiai facultásuk is. Ilyen részletesebben 
kidolgozott javaslattal állott elő 1863-ban dr. Wittstock A. «Ueber die Gründung 
pædagogischer Fakultäten an den Universitäten» czimű könyvével és szóba került e 
javaslat az 1870-iki internationális conferentián is Genfben. Beyer czikke megemlé
kezik a mi budapesti gyakorlógymnasiumunkról is.

*  *  *

Ugyancsak Rein nevéhez fűződik egy idevágó harmadik jelenség is, t. i. az «Aus 
dem Pædagogischen Universitätseminar zu Jena» czímen időről-időre, körülbelül 
egyszer évenként megjelenő füzetek ötödiké. E füzet 220 lapra terjed, ára 2 márka 50 
fillér. Tartalmát különböző, a seminarium házi történetére vonatkozó közleményeken 
kívül öt nagyobb pædagogiai értekezés is teszi, melyek közül különösen az 
«Elternfragen, eine notwendige Ergänzung der Hartmannschen psychologischen 
Analyse» (irta Schubert) és az «Ueber Schulreiseberichte» czimű Scholztól érdemel
nek általánosabb figyelmet. Amaz, kiindulva az újabb, különösen Bartholomaei és 
Hartmann nevéhez fűződő kísérletekből, melyek az iskolába jövő 6 éves gyermekek 
képzetkörének kipuhatolására irányultak, szükségesnek tartja, hogy az iskola a 
szülékhez intézendő kérdéssorozatok által is tájékozást szerezzen magának az isko
lába lépő gyermek lelki előéletére nézve különösen az érzelem és akarat régióiban. 
Az író maga is tett kísérleteket e téren, és a szüléktől nyert felvilágosításokat a kér
déssorozat kezdetlegessége mellett is igen becseseknek mondja. Az értekezést külö
nösen egy meglehetősen gazdag gyermekpsychologiai bibliographia is teszi értékessé. 
Scholz értekezése az iskolai utazásokról egy valósággal megtett iskolai utazás leírását 
adja, és ügyesen állítja össze belőle a vezetés, fegyelem és oktatás dolgában nyert ta
nulságokat.
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A negyedik, a Herbart-Zillerianusok táborából kiinduló kiadvány, melyet e helyen 
fel akarok említeni, az ezidei «Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pædago- 
gik», melyet Ziller halála óta Vogt, a «Verein f. w. P.» jelenlegi elnöke ad ki. Az ezi
dei már a 26-ik ez évkönyvek sorában. Jókora kötet, mely 320 lapra terjed, és tíz ki- 
sebb-nagyobb értekezést közöl a paedagogiának körülbelül minden területéről. Leg
jelentékenyebbek ezen értekezések közül: Rein, Thrändorf és Löwe dolgozatai.

Rein értekezése Lange Konrád, königsbergi egyetemi tanár «Die künstlerische 
Erziehung der deutschen Jugend» czímű könyvéhez fűződik, és ennek ismertetése 
mellett közli Rein a maga nézeteit is a művészeti nevelésről. Lange könyve, mely 
Németországban meglehetősen nagy figyelmet keltett a pædagogusok és különösen a 
gymnasialis pædagogusok körében, azt a kérdést fejtegeti nagy szakavatottsággal, 
hogy mit tehet a család, elemi iskola, gymnasium és az egyetem az ifjúságnak ma oly 
nagyon elhanyagolt művészeti nevelése érdekében. Rein nagy elismeréssel mél
tányolja Lange fejtegetéseit, de velők szemben mégis nehány, különösen a középisko
lára vonatkozó pontban formulázza a maga nézeteit is a művészeti, illetőleg speciali- 
ter a rajzoktatásról. A középiskolai rajzoktatás menete -  gondolja Rein -  kell, hogy 
bizonyos typikus alakok emelkedő sorozatában visszatükrözze a képzőművészet tör
téneti fejlődémenetét. Ezért tehát vállvetve kell haladnia a történelemmel, hogy így 
megmutassa, miképen nyilatkozott a különböző korszakokban a szépség iránti érzék. 
A történeti képből ugyanis egy fontos vonás hiányzik mindaddig, míg a tanuló kellő
képen nem értesül az illető történeti korszak æsthetikus felfogása és előállítási mód
járól. A művészetbe való bevezetésnek tehát az egyptomi művészeten kell kezdenie, 
innét Előázsián át Hellasba, majd Rómába átmennie, a honnét végre átlép Német
ország földjére, bemutatva a különböző stílusokat, a román, a gót, a renaissance, és a 
belőle folyt stílusokat. A rajzoktatás két cursusból álljon: az egyik a szemléltető, meg
ismertető, a másik az előállító, gyakorló tanfolyam. Az utóbbi az előbbinek nyomá
ban halad, a mennyire a technikus képesség megengedi. A szemléltető oktatás közös 
oktatás, míg a gyakorlati oktatás, tekintettel az egyeseknek kisebb-nagyobb technikus 
ügyességére, csoport- vagy épenséggel egyéni oktatássá is lesz. Nagyon fontos a rajz
oktatásra nézve is a szülőföldnek, a tanuló környezetének tárgyi köre. Épugy, mint 
földrajzi, történelmi, természetrajzi, technológiai tekintetben, át kell kutatni a 
szülőföldet a művészeti oldal felé is, és mindent, a mit a szó szűkebb vagy tágasabb 
értelmében vett szülőföld nyújt, a tanulók elé kell tárni, hogy felismerjék bennök a 
hazai műformák fejlődését. Ez Rein nézeteinek rövid kivonata, mely világosan mu
tatja, hogy Reinnek a cultushitoriai fokozatok elve adja a művészeti oktatás terén is a 
vezetőfonalat az anyag kiválasztására.

Löwe értekezése, mely az évkönyvnek legterjedelmesebb munkája (104 lapra ter
jed), a Zimmermann-féle æsthetika alapján igyekszik kipuhatolni az ének æsthetikai 
elemeit, és ezeknek, valamint az ének művészete történeti fejlődésének tekintetbe 
vételével az énektanításnak methodikáját sok tekintetben új alapokra rakni. E  beható 
tanulmányokon alapuló értekezés, mely a «Verein für wissenschaftliche Pædagogik»
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ezidei altenburgi gyűlésének is legtöbbet vitatott pontja volt, előreláthatólag hosszabb 
ideig fogja foglalkoztatni az énektanítás methodikusait.

Thrändorf értekezése követeli, hogy az egyháztörténelmi oktatás erősen belevonja 
a maga körébe a legújabb kort is, a maga közénk nyúló mozgalmaival, s ily módon is 
hozzájáruljon ahhoz, hogy a növendékekben felébredjen az érdeklődés a közöttük 
zajló egyházi élet iránt, melynek így ők is válnak majdan tettre kész tényezőivé.

A ki képet akar magának szerezni arról, hogy mely kérdések foglalkoztatják ma a 
németországi pædagogusoknak azt a táborát, mely a «tudományos pædagogia» zász
lója alatt Herbart és Ziller nyomdokaiban halad, annak ajánljuk ez évkönyvet. Ennek 
czikkei teszik tudvalevőleg az évenként egyszer gyülésező egylet tanácskozásainak 
majdnem egyetlen tárgyát, és a gyűlés vitáiról szerkesztett értesítő mellett ezek 
egyetlen külső nyilvánulásai az egyesület tevékenységének.

Az ezidei évkönyv könyvismertései (Reiné Lange könyvéről és Bergemanné Dö
ring új eudæmonistikus pædagogiai rendszeréről) szintén tanúskodnak azon beveze- 
tőleg említett jelentős symptomáról, hogy a herbartista pædagogusok is érzik az ide
gen körökből jövő impulsusok fokozottabb tekintetbevételének szükségét.

Waldapfel János
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(Magyar Paedagógia, 5. év i. 1 - 2 .  о. (1896)]

BÚCSUZÁSUL

Ide s tova négy esztendeje, hogy a Magyar Pædagôgiai Társaság megtisztelő 
bizalmából abban a szerencsében részesültem, hogy mint szerkesztő, e folyóiratot, a 
társaság működésének orgánumát, megindíthattam. Ha visszatekintek e lefolyt idő
szakra, a Magyar Pædagogiânak eddigi életére, talán minden kérkedés nélkül ál
líthatom, hogy azt a czélt, melyet a benyitó programmban eléje tűztem, folyóiratunk 
megközelítette, részben meg is valósította. A Magyar Paedagógia közös tere volt a 
paedagógia gyakorlati és elméleti munkásainak, nyílt mezeje a vélemények szabad 
nyilvánulásának, találkozó helye a tanügy különböző ágaival foglalatoskodóknak. 
Kezdettől fogva egyesíteni kívánta azokat, kik nevelésügyünk fejlesztését szivükön 
hordják s a pædagôgiai tudomány művelésében minden iskola-nemre tekintettel volt. 
Minden támasztható igénynek egyrészt eszközeink elégtelensége, másrészt a nagy 
számhoz képest még mindig csekélynek mondható részvétel miatt nem felelhetett 
ugyan meg, de azt talán mindenki elismeri, hogy tanügyünk kérdéseiben figyelemre 
méltó, egyben-másban irányadó orgánummá fejlődött, talán nagyobb mértékben, 
mint a hogy négy évvel ezelőtt bárki is remélhette volna. Távol van tőlem, hogy e fej
lődést a magam érdemének tulajdonítsam. Nagyon jól tudom, mily tényezőknek tar
tozom hálával, hogy a czél megközelítését előmozdították. Első tényező volt magának 
a Pædagôgiai Társaságnak eleven és nagy érdeklődést keltő működése; a második 
azoknak a munkatársaknak lelkes támogatása, kik szerény anyagi viszonyaink mellett 
is hű harczosai voltak ügyünknek. Most, hogy О Felsége legfelsőbb elhatározása kö
vetkeztében működésem köre és helye megváltozván, bár nehéz szívvel, a Magyar 
Pædagogia szerkesztésének kedves gondjától is megválók, nem tehetem, hogy e hű 
munkatársaknak szívem mélyéből legőszintébb, legmelegebb köszönetemet ki ne fe
jezzem. S e köszönetemmel egy időben kérve-kérem őket, maradjanak ezentúl is 
lankadatlan harczosai ügyünknek; részemről is szentül Ígérem, hogy a közkatonák so
rában más helyen és más viszonyok között is megőrzőm e folyóirat iránt kegyeletes 
érdeklődésemet és fentartom munkájában való részvételemet. A válásnak nehéz 
perczeiben vigasztal annak tudata, hogy a társaság, óhajtásommal egyezőleg oly férfi
úra bízta ez orgánumát, kinek munkaszeretete, szakismeretei és lelkiismeretessége a 
legteljesebb biztosítéka annak, hogy e folyóirat a kívánatos haladás útján lankadatlan 
erővel fog előre törni, hogy azzá legyen, a mivé lennie kell, a magyar pædagôgiai tu
domány s a magyar tanügy legilletékesebb irányítójává.

Indúlj növésnek, kedves csemeténk, s míg gyökereid az első ezerév talajában an
nak hagyományaitól erősödnek, addig törzsököd és koronád a másik ezredév nap
fényében fejlődjék s ágaid gazdag termését élvezze mindenki, a ki a művelt Európa 
szinterén hazánkat nagynak és dicsőnek óhajtja.

Dr. Csengeri János
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[Magyar Paedagógia, 5. évf. 2 - 3 .  o. (1896)]

BEKÖSZÖNTŐ

A Magyar Pædagogiai Társaság bizalma engem keresett föl azzal a megtisztelő 
megbízással, hogy folyóiratának szerkesztését a leköszönt szerkesztő után átvegyem.

Érzem, mire kötelez e bizalom. Tudom, mily előkelő tudományos társaság tünte
tett ki vele. Tudom, hogy a társaság hívó szózata hazánk legelső pædagogiai lapjának 
élére állít, melynek feladata a tudományos paedagógia elvi magaslatáról eszméket 
közvetíteni, munkáságot kelteni és irányt adni. Jól ismerem helyzetem nehézségeit, 
midőn egy kitűnő szerkesztő után, ki a folyóiratot megalapította és magas színvonalra 
emelte, az eddig elért színvonalt nemcsak fenn kell tartanom, hanem a követel
mények fokozódásával és az eszközök gyarapodásával arányban, a jól megvetett ala
pon a lap fejlesztését is tovább folytatnom. S ismervén gyengeségemet, minden lel
kesedésem mellett is, melylyel az oktatásügy érdekében minden küzdelemre kész va
gyok, nem vállalkozhattam volna e díszes, de nehéz feladatra, ha a társaság irányadó 
férfiai és a pædagogiai tudomány több kitűnősége, el nem halmoztak volna biztosítá
saikkal hathatós támogatásuk és szives közreműködésök felől. Nagy megnyugtatás 
reám nézve épen az is, hogy t. elődöm és barátom csak a szerkesztéstől válik meg, de 
közreműködését nem vonja meg a laptól és szives tanácsadását tőlem. Valóban el
határozásomban ez a sok oldalról szívesen megajánlt támogatás volt a döntő, és az a 
remény, hogy a többi szakférfiak is, kikkel eddig nem értekezhettem, készséggel tá
mogatják, nem az én kedvemért, hanem ügyszeretetből, a társaság orgánumát.

S most, midőn a folyóirat élére állok, azt a hazafias kérelmet intézem a társaság 
rendes és rendkívüli tagjaihoz, valamint a társaság körén kívül álló pædagogiai szake
rőkhöz is: támogassanak törekvéseimben. Járuljanak közleményeikkel a lap tartal
mának gazdagításához, és ezzel hazai pædagogiânk fejlesztéséhez. E folyóirat olyan 
lesz, a milyenné -  velem együtt -  ők teszik.

Részemről magamévá teszem elődömnek a folyóirat megindításakor adott prog- 
rammját. Főtörekvésem, hogy a folyóirat igazán a magyar paedagógia orgánuma 
legyen, a tudományos pædagogiai gondolkodást közvetítse és fejleszsze; ebbe azon
ban beleértem azt is, hogy az időszerű és gyakorlati kérdéseket, az oktatásügy min
den ágazatában felmerülő lényegesebb mozzanatokat is behatóan megvitassa, épen a 
pædagogiai tudomány szempontjából. A folyóirat feladatául tekintem azt is, hogy a 
külföld nevelésügyi mozgalmait állandó figyelemmel kisérje, s nevezetesen a nyugoti 
államok oktatásügyének állapotát és tanulságait rendre ismertesse.

Ajánlom a folyóiratot és magamat a Magyar Pædagogiai Társaság tagjainak és 
hazánk összes pædagogusainak jóakaró támogatásába!

Dr. Négyesy László
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[Magyar Paedagógia, 6. évf. 3 -1 1 . o. (1897)]

A PÆDAGOGIA FELADATA ÉS HELYE A TUDOMÁNYOK SORÁBAN*

Igen t. szakosztály!
Alkalomszerűnek tartottam, midőn a tanügyi kongresszus körében általános 

pædagogiai és iskolai szakosztály is alakult, hogy ne múljék el ez a kongresszus a nél
kül, hogy magának a paedagógia tudományának kétséges problémája is szóba ne ke
rüljön.

Az ugyan már nem kétséges többé, -  mindenféle államban tett intézkedések ta
núsítják, hogy az emberek meg vannak gyó'zó'dve arról - ,  hogy elméleti belátás nél
kül a tam'tás feladata meg nem oldható. Most már nem csupán csak tanítóképző inté
zetekben, hanem, mint nálunk is, -  és hazánk e tekintetben elüljárt -  az egyeteme
ken is állítanak fel tanszéket e tudomány ápolására. Azonban az a kérdés, hogy mit 
értsünk tulajdonképen paedagógia alatt s milyen elméleti kérdések azok, a melyekkel 
a paedagogiában foglalkozni kell: az bizony mégsem oly világos és nincs reá egészen 
meghatározott, általánosan elismert feleletünk. Már maga az a körülmény bizonyítja, 
hogy Németországban, a paedagógia hazájában valóságos eseményszámba ment, hogy 
a berlini egyetemen a philosophiának egy tanára azt a kérdést, a melyet mi is meg kí
vánunk világítani, a tudományok akadémiájában tüzetes tanulmány tárgyává tette s ez 
alkalommal bizony igen kétségesnek tüntette fel, hogy ügy, mint a többi tudományok
nak, van-e a paedagogiának is egy teljesen meghatározott tapasztalati köre, a melyet 
neki épügy meg kell világítania, mint másnemű oly tudományoknak, a melyek, mint 
pl. az orvostudomány, a gyakorlattal állanak összeköttetésben, de feladatukat meg 
nem oldhatják a nélkül, hogy bizonyos tapasztalati tényeket különös szempontból 
meg ne értsenek, bizonyos törvényszerű igazságokat külön ne kutassanak az illető 
tények sorában. És valóban, ha figyelembe veszszük magukat azokat a műveket, a 
melyek pædagogia néven szerteszét el vannak terjedve, a minőket egyre írnak a 
különböző országokban, azt tapasztaljuk, hogy az a pædagogia ritka kivétellel nem 
egyéb, mint egészen másnemű tapasztalatoknak egyszerűen a pædagogus munkájára 
való alkalmazása. Önálló kategóriái sincsenek annak, a mit paedagogiának nevezünk, 
hanem vagy a psychologiából vagy az ethikából meríti azokat és azoknak fonalán tár
gyalja aztán tulajdonképeni gyakorlati feladatát, úgy hogy ember legyen, a ki ezen 
alapvetés figyelembevételével valóban oly gyakorlati útmutatást nyerhet, a minő pl. az 
orvosnak adva van, hogy egész biztosan általános elvek, összefüggő rendszeres gon
dolkozás alapján meg tudná határozni, hogy a művelődés, a gyermeknevelés bizonyos 
fokán miért tanít bizonyos tárgyat és miért tanítja az illető tárgynak egy bizonyos 
részletét. Mivel külön más oly tanulmánykörből, a lelki élet köréből egyszerűen át
veszi kategóriáit, a melynek buvárlata nélkül pap sem lehet el, jogász sem lehet el, s 
egyáltalán senki sem lehet el, a ki az emberi élettel foglalkozik, kategóriáinak pontos

A II. orsz. és egyetemes tanügyi kongresszus általános és iskolai pædagogiai szakosztályában 1896. jul. 
4-én tartott előadás.
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alkalmazása a gyakorlatban majdnem lehetetlenség. Iparkodnak ugyan kerülő utakon 
ezen a bajon segíteni és e tekintetben nem is vitatható el minden érdem a pædagogiai 
irodalomtól; iparkodnak kerülő utakon bevinni oly gondolatokat, oly tények csoport
jait, a melyek aztán a pædagogiai feladatot jobban megvilágítják, de épen azért, mert 
csak kerülő úton történik ez, az alkalmazott kategóriák rendszere mincsen teljesen 
igazolva. Azért alkalomszerűnek tartottam, ha mi is foglalkozunk egy kissé ezzel a 
kérdéssel, nem azért, hogy talán itt megvitatás tárgyává tegyük, még kevésbbé azért, 
hogy az itt hangoztatott nézetek mint teljesen megállapodottak elfogadtassanak, csu
pán csak azon szükségnél fogva, a mit talán ebben a szakosztályban mindenki érez, 
hogy a pædagogia elméleti kérdései körül lassanként némi általánosabb tájékozódást 
nyerhessünk; és mint ilyen teljesen egyéni hozzászólást kérem tekinteni a magam 
felszólalását.

Ne gondolják azonban, hogy valami teljesen újat mondhasson az ember; ettől na
gyon kell óvakodni majdnem minden tudomány terén; de kiváltkép a paedagogiánál, a 
mely oly hosszú munkálkodás eredménye, a melynek olyan hosszú története van, le
hetetlenség, hogy valamely elterjedt felfogás egy újabb felfogás által teljesen semmis
nek nyilváníttassák. Tulajdonképeni feladatomnak csak azt tekintem, hogy az igazi 
pædagogiai munkásságban rejlő és voltaképen az emberekben némileg tudatosan is 
élő felfogást még világosabbá tegyem észrevételeimmel és ezáltal talán megnyerhet- 
nők mindazokat, a kik már eddig is pædagogiâval foglalkoztak, hogy épen ez irány
ban minél tudatosabban fejleszszék azt és megtörténjék a pædagogia terén is, hogy 
egymást megértve, határozott irányban működő önálló tudománnyá alakítsuk át azt, a 
mit ma önálló kategóriákkal dolgozó kutatásnak tekinteni nem lehet.

Gyakorlati tudomány a pædagogia minden esetre; azonban, a mint iparkodom 
kimutatni, gyakorlata az emberi életnek oly sajátságos jelenségi csoportjára terjed ki, 
a mely eddig tudományos felvilágosítás nélkül szűkölködik. Hogy az összefüggést a 
gyakorlati feladat és eme ténycsoport között átlássuk, legelőször is magával a 
paedagogus feladatával kell foglalkoznunk. Mit kell tulajdonkép nevelői tevékenység 
alatt érteni?

Addig eljutottunk már elmélkedésünkben, hogy megszűkítettük a pædagogia 
körében a nevelés fogalmát. Mindazt, a mi hozzájárul az emberi szellem és test ala
kulásához, mindazt ma már mégsem vonjuk be a nevelés fogalmába, midőn a 
paedagogus munkájáról beszélünk. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak olynemű befolyá
sok is az emberi lélekre, a test alakulására, a jellem képzésére, melyeket úgy kell te
kintenünk, mint a történeti élet összefüggésében rejlő tényezőket, melyek felett ne
künk embereknek talán hatalmunk sincsen, nem hogy valamiképen kedvünk szerint 
alakíthatnék. Hogy csak egy példát említsek, mindenki tudja, hogy a társadalom, a 
családi élet erkölcsisége, az egyes osztályok viszonya, egymás munkásságának erkölcsi 
méltatása mily nagy befolyással vannak az erkölcsi jellemre. De nem volna-e önámí
tás és a mi sajátságos munkakörünkből való kilépés azt mondani, hogy a családi élet 
erkölcsét, a társadalmi békét, egyes osztályoknak egymáshoz való erkölcsös viszonyát 
mi pædagogusok fogjuk alakítani? A mi feladatunk-e átalakítani az emberiséget? Ha 
hiba van családi életünkben, egészen más tényezőkben rejlik az, mint a paedagogus 
munkájában, ha a társadalmi osztályok, a felekezetek háborúskodnak, ismét mások
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feladata a bajokon segíteni. Maga a pædagogus munkássága meggyőződésem szerint 
czélt tévesztene, ha a világnak minden egyes baját ő akarná szerény, bár talán nem 
kevésbbé fontos munkásságával orvosolni. így vagyunk még némiképen a testi élettel 
is. Jellemünk határozottan függ testi életünktől és egészségünktől, de azért a test 
ápolását még sem tekinthetem a pædagogus feladatának. Erre az orvos van hivatva a 
maga sajátságos tanulmányi körének felhasználásával. Mert ez a munka külön ta
pasztalatokat követel, külön tapasztalati tények megértését és csupán ezen tapasz
talati tények figyelembevételével lehet segíteni a testi bajokon, akár egyéni, akár köz
bajokon.

A nevelés fogalmát meg kell pontosan szorítani, hogy megismerjük, mi marad a 
pædagogus munkakörének. A «nevelés» szó magábanvéve igazán oly tág értelmű, 
mindent felölelő, hogy némelyek még az emberiség történetében is az emberiség ne
velését kívánták látni.

Tudjuk, hogy a pædagogus név, a melyet mi most magunknak vindicálunk, sok
szor szerepel a legmagasabb elmék törekvésével is összeköttetésben. Vallásalapítók, 
a vallásos életnek vezetői, az erkölcsi ideálok legnemesebb alakjai az emberiség 
pædagogusainak neveztetnek. De azok munkásságát a mi tudományunkkal, a mi sa
játságos előkészületünkkel nem vállalhatja magára a pædagogus; neki külön tér ma
radt és ezt kell felvilágosítanunk: megszorítása a munkának és megszorítása annak a 
tapasztalati körnek, a melyre munkája vonatkozik, ez az első feltétele a pædagogia 
tudományos megalakulásának. Olyan elmélkedés, a mely mindennel érintkezik, a 
melybe minden bele van vonva, már magában rejti azt a veszélyt, hogy egységes tu
dom ánynyá ne válhassék.

Melyik tehát az a tulajdonképeni gyakorlati feladat, a melyet igazán nevelőnek 
kell tekinteni, a mit pædagogiai munkának nevezhetünk?

Én azt az emberi és nemzeti élet egy sajátságos szükségletén alapulónak találom, 
a melyet minden nemzet ki kíván elégíteni a szűkebb értelemben vett nevelő munkás
ság által, abban a tényben ugyanis, hogy bármikép értelmezzük az emberiség vagy 
akár egy nemzet, de sőt tovább megyek, minden egyes kisebb emberi csoportnak is 
feladatát, ez a feladat soha sem oldható meg egy nemzedék munkássága által. Nem 
fektetek súlyt arra, hogy mikép értelmezi valaki azt a czélt, a mely felé talán az embe
riség törekszik, de mióta kultúra van, az emberiség abban a tudatban él, hogy a mire 
törekszik, azt egy nemzedék rövid élete folytán önmaga nem valósíthatja meg, hanem 
folytatólagos megvalósítása az utána következő nemzedékek munkásságára vár. Ezzel 
az emberiség fejlődésével, emberré léteiével -  hogy így mondjam -  hozzuk kapcso
latba a nevelés feladatát. Az emberiség csak történeti élete folytán alakult. Az emberi 
szellem magának s történeti munkásságának csak eredménye, nem alapja. Hogy mire 
képes az ember, hogy mi a hivatása, azt tulajdonképen csakis a századok összefüggő 
munkássága által tudja meg. Hogy az ember nemcsak társas lény, a mint Aristoteles 
mondotta, hanem hogy egyszersmind történeti lény is, ebben rejlik a nevelés tulaj
donképeni szüksége; ha pusztán társas lény volna -  hogy úgy mondjam -  akkor 
talán, a mint gondolták is, a társadalom átalakítása által, valami ideális társadalmi 
szervezet útján és az ifjúságnak, a következő nemzedéknek ezen ideális társadalomba 
való behelyezkedésével minden feladat meg volna oldva. Akkor nem is volna ám
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pædagogia, hanem akkor tulajdonképen a politika dolga volna a nevelés módjának 
megállapítása, úgy a mint azt Platónál s némikép Aristotelesnél is találjuk. Az ember 
a társadalomba beleszületik, így beleszületnék abba az ideális társadalomba is és 
ezen ideális társadalom hatása alatt aztán csak óvásra volna szükség, hogy az egyén 
annak a társadalomnak derék tagja legyen.

De az emberiség munkássága nem ily befejezett valami, s távol sem áll, hogy utó
piák szervezése által valamikép az emberiség munkássága kimerittethetnék. A folyton 
fejló'dő emberiség munkája folytonos történeti egymásutánt követel, megköveteli azt, 
hogy egyetlen egy nemzedék se tekintse feladatát azzal befejezve, hogy társadalmi 
életét alakítja, vagy gazdagságát gyarapítja vagy irodalmát emeli, hanem gondoskod
nia kell arról is, hogy legyen, a ki átvegye azt, a mit teremtett és folytassa azt, a mit ő 
megkezdett.

A nevelői munkásság szükségképeni kisérője az emberiség történelmi munkájá
nak. Minden időben, küzdött legyen az emberiség bármely magas ideálokért, ha az a 
nemzedék csak az ideál elérésében látta feladatát s nem gondoskodott egyszersmind 
az ideál számára egy jövendő nemzedék előkészítéséről, mindenkor bekövetkezett az 
elért eredmények koczkáztatása. A mely nemzedék biztosítani akarja, a mit tett -  és 
biztosítania kell, mert a mit végzett, az csak töredék -  annak gondoskodnia kell ar
ról, hogy ez a töredékes munka folytatást nyerjen. A nevelői munkásságnak tehát 
nyomon kell követnie a történeti, teremtő munkásságot, mely utóbbi összefüggésében 
csak amannak segítségével valósítható meg.

De a midőn erre a tényre utalok, akkor még nem határoztam meg szigorúan a 
paedagogus munkásságát, mert munkája még itt is érintkezik más körök munkájával. 
Hisz maga a gazdasági élet is megköveteli ezt a kettős tevékenységet, a melyre most 
utaltam: egyrészt a nemzet tevékenységét, hogy vagyonosodjék, hogy mindinkább ke
zébe kerítse, felhasználja a természetnek azt a részét, a melyet feldolgozni neki jutott 
osztályrészül és egyúttal gondoskodni kell arról is, hogy ez a vagyonosodás a jövendő 
nemzedék kellő előkészítése -  gazdasági előkészítése -  nélkül valami módon csor
bát ne szenvedjen; még a politikusnak is feladata erős törvények és intézmények által 
biztosítani azt, a mire törekszik, némiképen erkölcsi alakulását az együttélésnek. 
Mindezek közös feladata a történeti munkásság biztosítása, úgy hogy ha a nevelés is 
bele tartozik az ilynemű munkásságok körébe, szükséges még szigorúbban megálla
pítani, miben különbözik tőlük a nevelő munkásság, s mily viszonyban áll hozzájok.

Nem szeretném tisztán egyéni, s így könnyen önkényesnek látszó elmélettel venni 
igénybe figyelmüket. Könnyebben eligazodunk talán erre vonatkozólag, ha figyel
meztetek egy megjegyzésére annak a férfiúnak, a ki a mi körünkben, nemzeti életünk 
körében legmélyebben foglalkozott a történeti fejlődés kérdéseivel. Eötvös József br. 
felvetve azt a problémát, hogy min ismerszik meg a történeti haladás, három vonást 
emel ki, a mely mintegy mértéket adna arról, hogy melyik nép haladottabb a másik
nál. Első ilyen ismertető jelnek mondja azt, hogy mennyiben gyarapodott az ember
nek a hatalma a természet és a természeti erők felett. A mely nép ebben a tekintet
ben előbbre van, jobban felhasználja a természet adományait, inkább el bir bánni a 
természet erőivel, az haladottabb. Egy második vonás, a melyet Eötvös harmadik he
lyen említ, de én szándékosan másodikra teszem -  abban áll, hogy mennyiben tartja
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az illető nép tiszteletben az ember méltóságát; ez alatt, mint tudjuk, némelyek épen 
azt értik, a mit szabadságnak, erkölcsi szabadságnak nevezünk. A ki egy kissé taglal- 
gatja a társadalmi életet, az előtt, gondolom, egészen világos, hogy ebben a két jel
lemvonásban az emberi munkásságnak két köre igen szépen van jellemezve, az egyik 
kör a természet feletti uralom, a mely mintegy életfeltételét adja az embernek, de 
túlmegy az élet feltételén, mert egyúttal a természetnek egész átalakítását is magában 
foglalja, ez az a mit -  bár kissé többet is belértve -  a nép gazdasági életének ne
vezünk. A másik vonás, az embert megbecsülni, méltóságát tiszteletben tartani, sza
badságát biztosítani: ez tulajdonképen legszebben fejezi ki a politikai életnek a fela
datát. De a harmadik jellemvonásképen emeli ki Eötvös -  második helyen -  azt, a 
mi összekötő kapcsolata és segítője a másik kettőnek; ezt abban találja, mennyire van 
elterjedve bizonyos műveltség a társadalom tagjai között. Csak a «műveltség» szó kö
vetel tulajdonképen felvilágosítást, hogy aztán megtaláljuk azt a kört, a mely tulaj
donképen bennünket legközelebbről érdekel.

Nem láthatunk mást benne, mint az embernek azon sajátságát, hogy tudatával bir 
munkásságának, hogy szándékosan végzi történeti életét, hogy nemcsak cselekszik 
akár gazdasági téren, akár a politikai élet terén, ösztönszerűleg, hanem egyúttal ér
telmes belátással, tudatos elmélkedéssel, szándékosan létesíti azokat a feladatokat, a 
melyeket maga elé állít.

Ilyen tudatos és világos belátása az emberi feladatoknak s e feladatok helyes vi
szonyítása tulajdonképen az, a mi műveltségnek nevezhető. Ilyen tudatosság aztán 
nemcsak egyéni, hanem köztudatosság is, a nemzetnek tudata, a nemzetnek világos 
belátása feladatairól, e feladatok helyes mérlegelése, áttekintése: ez az, a mit 
«nemzeti műveltség» néven nevezhetünk. Ennek a műveltségnek aztán sokféle eszkö
zei vannak, de leginkább eszköze természetesen az, a mi minden emberi eszméletes
ségnek igaz alapja: maga az emberi nyelv, maga az emberi beszéd. Beszéddel terem
tődött az embernek valóságos öntudata, igazi eszméletes ismerete sajátságos lel
kének, és ez a tudatosság teremtő eszköze az egyénben épúgy, mint a népben, és az
tán az egész emberiségben. így tehát az ember a történeti életet ezen útmutatás sze
rint taglalhatná, s megkülönböztethetne három sajátságos munkássági kört. Az egyik 
vonatkoznék magára a természetre, a természet meghódítására, a természet kincsei
nek kiaknázására, az emberi szükségleteknek megfelelőleg való átalakítására, szük
séglet alatt értve nemcsak anyagiakat, hanem szellemieket is, minden igazi emberi ér
deket is. Ennek a munkásságnak meg van a tudománya: a gazdaságtudomány, mely 
szintén csak újabban alakult. Valaki azt jegyezte meg, hogy a gazdaságtudományt az 
létesítette, hogy az emberek látták, hogy szaporodnak ugyan, hogy az emberiség ha
talma a természet felett növekszik, de vele nem tart lépést egyúttal a vagyonosodás, 
hogy az egyéni életnek a biztosítása korántsem áll arányban azzal a munkával, melyet 
a társadalom a gazdaság terén kifejt. Ez a probléma tette a gazdaságtudományt min
tegy szükségessé. A gazdasági élet feltételeit tanulmány tárgyává kellett tenni, meg
állapítani a gazdasági élet különböző köreit, tényezőit, azoknak viszonyát és azt a 
kérdést megállapítani, minő törvényszerűség szerint fejlődik az emberiségnek vagyo- 
nosodása, gazdagodása. Ez is fejlődő tudomány; eleinte sokféle más irányban kereste 
feladatait, de már-már biztosabban tűzi ki czéljait és mint teljesen meghatározott tu
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domány szerepelhet. A második tudománykor előbb alakult meg, mint a gazdaságtu
domány, de valami módon teljes kialakulását szintén nem érhette el; ez foglalkozik 
azzal a másik körrel, a melyet az emberi méltóság, szabadság tiszteletben tartása kö
rének nevezhetünk, taglalja a társadalomnak helyes szervezésének bonyodalmait: ez a 
politika és a vele összeköttetésben levő jogtudomány.

Azonban oly tudománykor még nincsen, mely a műveltség tényezőit, a nemzeti 
köztudat elemeit tanulmány tárgyává tenné, azoknak egymáshoz való viszonyát meg
állapítaná, megkülönböztetné, a mely megmondaná, minő tényezői vannak a szellemi 
tudatosságnak, az emberi műveltségnek milyen elemei hogyan folynak be egymásra, 
hogyan függenek egymástól.

A pædagogus elmélkedve, soha sem mellőzhette ezt a dolgot, de külön tanulmány 
tárgyává, határozott elemezés útján, az elemekre bontás mellett aztán törvényszerű 
összeköttetések kutatásával külön tanulmány tárgyává nem tétetett. Már most talán 
nem követek el hibát, ha ezen kívánatos, szükséges elméleti tanulmányt paedagogiá- 
nak nevezem.

Kétségkívül nem volna valami nagy hiba. A gazdaságtudomány is idegen névvel -  
oekonomia -  elégedett meg. Mindenki tudja, hogy a szó eredetileg a gazdaságnak 
legcsekélyebb, legkezdetlegesebb alakulását jelöli meg; de ma társadalmi gazdaság- 
tudománnyá fejlődött; ily értelemben szabad volna nekünk is azt, a mi eleinte pusztán 
csak a gyermekkel való elbánás módját, erkölcsi őrzését jelölte, a család köréből kie
melve, az emberi élet törvényeinek felvilágosítására szolgáló tudománynak, a gazda
ságtudomány és a politika harmadik testvérének jelölésére lefoglalni. Ez volna az az 
elméleti kör, mely tüzetes külön vizsgálódást követel, s ez szolgáltatna biztos útmu
tatást a pædagogus munkájának, a minőt nem nyújthat sem az elvont psychologia, 
sem az emberi cselekedeteket egyszerűen mérlegelő tudomány, az ethika. Bele kell a 
paedagogusnak mélyedni a köztudat alakulásának állapotába, annak tényezőit kellő
képen mérlegelni és méltatni kell tudnia, hogy belőle a maga gyakorlati feladata szá
mára, a melynek szolgálatában áll, hogy t.i. a már megalakult köztudat el ne vesszen, 
hanem megmaradjon, -  kellő alapot s irányadást nyerjen. A pædagogus a vallásala
pítók, a tudósok, költők nyomába lép; az ő segédmunkássága gondoskodik arról, hogy 
a mit azok nagyot alkottak, az el ne veszszen, hanem mindig újabb meg újabb életet 
nyerjen az emberi működés minden köreiben.

így talán sikerült egy kissé megvilágosítani az itt megoldandó feladatot, a melylyel 
tulajdonkép a pædagogiânak, mint külön tudománynak foglalkozni kell. Az emberi 
műveltség tényezőinek kutatása, a tényezők kölcsön hatásának megvilágítása azon 
elméleti tudomány, hogy röviden mondjam, a mely a pædagogus munkásságát felvilá
gosíthatja.

Az egyes tárgygyal foglalkozó, gyakorlati pædagogus azután természetesen, 
sokféle irányban fogja keresni feladatának megvilágítását. Az egyik a tudomány ápo
lójának fogja tekinteni magát, hogy el ne veszszen az, a mi a tudósok révén az embe
riség birtoka; de ennek tudnia kell, hogy nem a tudás, nem a tudomány a műveltség 
egyedüli tényezője a többinek mellőzésével, hanem világosan kell belátnia az ő tudá
sának viszonyát a szellemi élet többi nem kevésbbé fontos elemeihez. Mi csakis akkor 
végezhetjük helyesen munkánkat, ha arról, a mi reánk sajátosan van bízva, legyen az
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a természet ismeretének tudatossá tétele vagy a vallásos élet felvilágosítása, vagy a 
gazdasági, művészi elemeknek megismertetése, tudjuk azt, hogy az emberi műveltség 
illető része minő helyet foglal el a műveltség egész körében, miként viszonylik a töb
biekhez, mennyi jut az egészből mi reánk; az egésznek szempontjából kell a maga 
feladatát mindenkinek megállapítani és az egésznek tekintetéből munkásságát nem
csak általánosságban, hanem részleteiben is meghatározni.

Látnivaló dolog, hogy ezt a nagy feladatot egy csapással egy geniális ember sem 
oldhatja meg, de e szempontokból kiindulva, mindenki a maga körében, a műveltség 
egyes elemeinek kellőképen mindig az általánosabb körre való vonatkoztatásával, 
talán előmozdíthatjuk a megalakítandó új tudományt. Nevezzék aztán ez elméleti 
alapot akárminek, akár pædagogiânak, akár műveltségtudománynak, az mindegy, de 
gyakorlati munkásságunk csupán oly elméleti alapon nyerhet biztosságot, mely vilá
gosan feltárja a művelődés eszközeinek, és módjainak sokféleségét, megérteti egyszó
val az utat, melyet az emberiség követett abban a törekvésében, hogy az emberi szel
lem legmagasztosabb vonását, öntudatát kifejtse és fentartsa.

Mert ezen törekvés szolgálatában látom én a gyakorlati paedagogusnak legszebb, 
legnemesebb feladatát. Kicsiny ez a teremtőkéhöz képest, de nem kevésbbé fontos a 
teremtés munkája mellett is, és ha létesült valami nagy, a mi csakhamar el is veszett, 
-  az emberiség története sok ilyet ismer, -  úgy hogy azt később tudatos munkával 
kellett újra feléleszteni: ez azért történt, mert a paedagogus munkáját nem végezték 
olyan lelkiismeretesen azok a korszakok, a melyek nagyot alkottak, mint a hogy azt el 
kellett volna végezniök.

Mi pædagogusok teljesítjük, az én meggyőződésem szerint azt a kisebb feladatot a 
teremtés munkája mellett, hogy megőrizzük azt, a mit nagyjaink alkottak, és ezzel 
szolgáljuk mi tulajdonképen igazán nemzetünket és vele együtt az emberiséget.

Fogadják kérem az előadásomat, mint sajátságos elmefuttatást, mint személyes 
meggyőződés kifejezését, ámha egyik-másik lélekben némi csekély visszhangra talált 
az, a mit mondottam, bírálják is el.

Remélhetőleg meg fogjuk találni módját annak, hogy az emberi művelődés szin
tén oly világos tevékenységi kör lesz előttünk, a mint lassanként világossá vált a gaz
dasági és a politikai élet.

Kármán Mór
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[Magyar Paedagógia, 11. évf. 465 -  475. o. (1902)]

A NEMZET ÉS AZ ISKOLA*

A nemzeti élet egy-egy nyilvánítása arra a szervre irányozza figyelmünket, mely
nek működésével az a jelenség közelebbről vagy távolabbról összefüggésbe hozható. 
Sokszor e jelenségek a nemzet testének csak arra a részére vetnek világosságot, a 
melyiket a szó nem tudományosan megállapított, de általánosan használt jelentése 
szerint a társadalom neve jelöli. A mint régen a nemzet fogalma voltaképen a ne
mesek képét mutatta, ma minden egyenlőségünk és testvériségünk, sőt törvényeink 
minden intézkedése mellett is a társadalom szavával jelölt, vagyonával vagy tanultsá- 
gával kiemelkedő rész jelzi a nemzetet, mert a föld népe és más munkások, a nem
zetnek szintén egyenlő jogú s nagy értékű tagjai legfeljebb politikai jogaik gyakorlása 
vagy annak hiánya miatt kitörő zúgolódások idején vétetnek észre, hogy ők is a nem
zet alkotó részei. Minthogy pedig épen ezért, inkább dolgozó, semmint intéző sze
repüknél fogva a mindennapi életnyilvánulásokban látható részök nincsen, helyesebb 
az őket is magában foglaló nemzet helyett a társadalom szavát használnunk, mert en
nek sokféle rétegei irányítják nemzeti életünket, az ennek bűnei és erényei okozta 
eseményekben a nép egészének nincsen része, azokért hát sem gáncs, sem dicséret 
nem illeti. Sőt annyira megy a megkülönböztetés, hogy még maga a társadalom sem 
vállalja a felelősséget mindenért -  bár a dicsőséget osztatlanul is elfogadja - ,  hanem 
egyes szerveit állítja elő, mint a melyek az ő teendőinek különböző csoportjait végzik.

E  szervek között sokszor éri szó az iskolát, annak minden ágát. Valahányszor, 
egy-egy közéleti betegség kipattanásakor, a bűnös keresése és bűnbak állítása hálá- 
datos feladat, rá fordúl a társadalom rémsok apró szeme erre az intézményre, mely 
ugyan valósággal részes abban, hogy milyen a társadalom, de egymagában képtelen 
ennek az arczulatját akármilyenné is változtatni. Nem oka tehát egészen a bajnak s 
csupán annyira oka, a mennyit a jó irányba vezető út egyengetéséből esetleg elmu
lasztott, mert az iskola a rá bizott nemzedéknek az útat csak megmutathatja, de azon 
vezetőül csak azoknak szolgálhat, a kik útközben hozzá lelkűkben visszapillantanak. 
Szerencse, ha az igazi vezető: a társadalom nem rontja le az iskolát végzőben az is
kola jó hatását, -  baj, ha ennek tanításai elé már azok közben is gúnyolódó arczczal 
áll s szerencsétlenség, ha azután sem akarja az eredménytelenség okozásában az 
oroszlán-részt magára venni. így kölcsönös ellenkezés, kölcsönösen kevésre becsülés 
miatt csak a baj növekszik, pedig a hibázás feszegetése helyett való vállvetett, egyi
rányú munkával, ha nem valami hirtelen is, de nagyot lehet fordítani a társadalom 
mineműségén.

A társadalom és az iskola kölcsönös szemrehányása egy tekintetben hasznos. A 
társadalom ezzel azt fejezi ki, hogy az iskolától a maga nevelésében többet vár. Az is
kola meg mintegy kijelöli így a czélt, mely felé törekedik. A kettőből együtt feltárul az 
a tér, melyen e két tényező a közös munkát eddig nem jól végezte.

G róf Széchenyi István nevelésügyi nézeteit gondolatvilága egységében bemutató nagyobb tanulmány 
előszava.
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Társadalmi, nemzeti szempontból az iskola első sorban nevelő intézet. Más kér
dés, hogy az oktatás milyen szereplő ebben, itt most az áll előttünk, hogy az iskola 
munkája röviden mondva a táradalom s ez által a nemzet nevelése.

Kétségtelen, hogy ez a munka nem zavartalan s hogy sem eredményét, sem annak 
értékét idegen hatások okozta részecskéitől különválasztva, önmagában meghatároz
nunk nem lehet. -  A nevelés számtalan hatásból áll s ezek érvényesülése a gyerme
kekben nagyon is különböző. Csak annyit tudunk azért, hogy mit akar az iskola, nagy
jából megmondhatjuk, hogy mit tett, de a mi mindebből a nevelés dolgában eredt, 
annak a meghatározására mértékünk nincsen, mert a nevelésben az iskola nem 
egyetlen, nem is a legnagyobb hatású tényező. Magasabban áll nála a környező társa
ság a legkülönbözőbb apró mozzanatokkal, -  vele egy mértékben hat nevelés tekin
tetében a család (még szerencse, ha ennek a jó hatása nem kisebb!) s az a szeren
csétlen közfelfogás, mely az életet és az iskolát -  igaz, hogy az iskola hibájából -  
még mindig szembe állítja. Elméletben az iskolát csupán a családi nevelés kiegészí
tőjének tarthatjuk ugyan, de valóságban a családi nevelés a nevelés haladottabb évei
ben hatás dolgában nagyon háttérbe szorul. E térvesztés mértékét mindig az érde
keltek -  család és gyermek -  egyénisége dönti el, de bármily csekély legyen is egyes 
esetekben a család vesztesége, általában kiesik kezéből a nevelés irányítása előbb- 
utóbb, rendesen hamarabb a kívánatos időpontnál. Az iskola magához ragadná, de 
ennek a nevelő munkája szinte állandó küzdelem a nevelés többi, nagyrészt öntudat
lan munkásával. Sokszor a családdal is, ha annak az iránya az iskoláétól különbözik. 
E küzdelemből, ha egyéb nem is, de az kiderül, hogy a nevelést egyik fokozatán sem 
egyedül az iskola végzi s hogy a mai körülmények között a nevelés eredményét nem a 
neveléstudomány elvei szabják meg.

A nevelési elméletek jelentőségét az azok érvényesítésére törekvő iskola említett 
munkatársai általában kétségessé teszik még akkor is, ha az az elmélet a növendék 
egyéniségét a lehetőség szerint teljesen számba veszi. A nevelés elméletét ugyan nem 
elvont, elméletinek nevezett okoskodások állapítják meg, sőt épen az életnek kell 
benne alapul szolgálnia, alkotója mégis felülemelkedik az élet jelenségein, hogy azo
kat mérlegelhesse, -  a jövőbe néz ezek útmutatása szerint, mert czélja nem a jelen
ben, a perczenként mólóban, hanem a jövőben, a perczenként beállóban van. A ne
velési elmélet jelentősége annál nagyobb, minél mélyebbre nyúlik az alapja, -  az 
emberiség, a nemzet, a társadalom, az egyes ember minél határozottabb, minél 
lényegesebb tulajdonságaitól irányíttatja magát s így minél inkább megmaradó ha
tásra igyekszik. Értékét az szabja meg, hogy ujjmutatása szerint előre tekintve milyen 
embert, milyen társadalmat, milyen nemzetet, milyen emberiséget sejtünk a nyomá
ban. Gyönyörű elmélet, a legszebb az, mely legtermészetesebben nyugszik az ember 
legbensőbb, igaz sajátságain. Egy hibája azonban ennek is lesz. Számol az élettel, hi
szen annak a hibái, bajai idézik elő, -  számol az ember gyengeségével, épen azt 
akarja hatásában korlátolni és ellensúlyozni s mégis mintegy elfelejti, mikor építeni 
akar, hogy az alapkőben nem válogathat, annak minősége és elhelyezése nem tőle 
függ! Bármily szép és igaz legyen is mélyen gondolkozó és éles látású emberek ne
velési elmélete magában véve, bármennyi emberszeretet, jóakarat és meggyőződés 
győzze is le bennök az élettel járó keserűséget alkalmazás esetén is csak akkor jutná
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nak az alkotójok kijelölte véghez, ha a nevelést hivatásszerűen végző társadalmi in
tézményhez a mindenfelől kitárt ablakokon csakugyan éltető levegő áradna, olyan, a 
milyet az az elmélkedő teremteni akar!

Még akkor is így van ez, ha -  mint a nevelésről szólva mindig -  tökéletes isko
lára gondolunk, olyanra, a mely egyöntetűen végezve minden izében a munkáját, va
lamely nevelési elméletet öntudatosan követhet. Ennek a lehetősége azonban még 
magánintézetekben is felettébb bizonytalan, annál inkább állami vagy felekezeti, nem 
egy embertől függő iskolában. A határozott elméletet követő iskola munkáját érde
mes volna nyomról-nyomra követnünk, de a nevelési elmélettől magától várható 
eredményt már csak a sok közbeeső személyiség különböző volta miatt sem remél
hetjük s erre rámutatva is eléggé elfogadhatóvá tettük azt, hogy bármely nevelési el
méletnek is csak akkor lenne igazi hatása, ha épen neki való körülmények között le
hetne alkalmazásához kezdeni. Erre első sorban az egész iskola egységes alárende
lése szükséges, -  de magában nem elég.

Minél kevésbbé vannak meg az illető elmélet valósulásához szükséges körül
mények, annál nagyobb szükség van az elmélet alapjául szolgáló világnézet ér
vényesülésére. Ez idézi aztán elő lassanként az elméletnek megfelelő nevelés lehető
ségét. Az egész nevelés azonban -  benne az iskolai is -  az életről és a világról nem 
valamely határozott felfogást akar a serdülő nemzedékbe oltani, hanem igyekszik, 
képessé tenni egészséges világnézet önálló megalkotására. Ez pedig csak szintén 
önálló felfogású nevelők hatására történik. Ezért szükséges, hogy a nevelés öntudato
san folyjék, meggyőződés hassa át. E tekintetben is a nevelési elméletben kifejezett 
világnézetnek az a jelentősége, hogy a nevelés alapját s némiképen végczélját megje
löli.

Bármint van is a dolog az iskolában, akár követhet az egészen valamely elméletet, 
akár csak az alapelvek élnek benne zavartalanul (és ez a fontosabb!), a nevelés érde
kében az a nagyon jó, ha az iskolát átható, meg a társadalmat mozgató felfogás nincs 
annyira távol egymástól, hogy egyik a másiknak ellentéteként szerepeljen.

A társadalom napjainkban épen nem hat ugyan kedvezően semmi tekintetben 
sem az iskola munkájára, a két tényező épen nem egy irányban nevel, de biztató jele
ket látunk arra, hogy a társadalom és iskola a nemzetre váró feladatokat érezve, az 
erre előkészítő nevelés kérdésében majd csak megértik egymást, illetőleg az annyit 
szabályozgatott iskolához végre-valahára talán a társadalom is alkalmazkodik. Ha 
csak szerv is az iskola, elkülönítve nem lehet életképes, épen mert csak szerv.

E reménységre alapot ad, hogy a nemzeti nevelés jelszóvá vált minden körben, 
mely a nevelés nagy ügye iránt érdeklődik. Ezt kivánják orvosság gyanánt, kik nem
zetük sorsán aggódva gondolkoznak, ezt ígérik és hangoztatják megnyugtatásul 
mindazok, kiknek a nemzet sorsáról előrelátóan való gondoskodás kötelességök. 
Országgyűléseken s a tanítók között, a törvények teremtői és végrehajtói szükséges
nek érzik a nemzeti nevelést, így ez a kor szükségletének látszik. Nemcsak egy helyen, 
hanem nemzetről-nemzetre terjed ennek az érzete, sőt folyik ideig-óráig érvényes 
eszközökkel a kielégítése is. A nevelés látható, szabályozható, kérdőre vonható hiva
talos szerve az iskola; természetes, hogy ezen kell meglátszania először a nevelés 
nemzeti voltának. Az is természetes, hogy itt is azon, a mi az iskolában, a tanító infé-
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zetben a legfontosabb, a mit egyedül lehet rendelettel megállapítani: a tanulás anya
gán. A nemzeti vonatkozású tantárgyak erősebb kiemelése a legújabb tantervi vál
tozások fő jellemvonása. Ez minden, a mi láthatót eddig a nemzeti nevelés követelő 
jelszava elért. Kell ez is, sőt feltétlenül kell, de valamint egy-egy nevelési elméletben 
nem egyik vagy másik vonás, hanem az egészet összetartó elv a lényeges, úgy a nem
zeti nevelés érdekében sem eszközöket kell először készítenünk, hanem látnunk kell 
azt az alapot, melyre a mostaniról mintegy áthelyezkedjünk, -  a czélt, melyet el sze
retnénk s el kell érnünk, szóval éreznünk kell egész hosszas és tervszerű műveletünk 
megkezdése előtt az egészet átható alapelvek erkölcsi erejét.

Ma még csupán a jelszó van benne, igaz, hogy mélyen a köztudatban. De épen 
mert a jelszó mindent magában foglal, mindent el is takar s minden körébe tartozót 
kifejezve, mint csak általánosságot, de semmi lényegest sem jelentő pár szó forog 
közszájon. A váz tartalma azonban nem ismeretes. Már pedig a törvények és ter
vezetek bármely intézkedése is csak úgy jár eredménynyel, ha nemcsak a nemzeti ne
velés megszokott jelszava, hanem ennek igazi tartalma is mindenki leikébe, a nemzet 
tudatába jut. Csak az ennek alapjául és czéljául szolgáló fogalmak elterjedése után, 
érvényesülésöknek közös óhajtása idején következik az építés, az elveket megvalósító 
zajtalan munka: a nemzetnevelés.

Mivel az iskolán tulajdonképen kivül álló tényezők is annyira kívánják a nevelés 
nemzeti irányát, még pedig az iskola mai nevelésével szemben: felületesen szemlélve 
azt lehetne gondolnunk, hogy a nemzeti nevelés diadala valamely más, nem nemzeti 
nevelés bukását jelenti. Tévedés volna. A nemzeti neveléssel szemben, ellentétben 
voltaképen nincs más, mint a nemzet ellenére való nevelés. Ennek megváltoztatását 
nem kívánhatjuk, mert köznevelésünk ma nem nemzet-ellenes. Nincs azért szó a 
maival ellentétes nevelési irányról, mert nevelés eddig is folyt, ennek pedig az emberi 
életre való nevelés közben a nemzeti életre való nevelés is lényegében rejlő feladata. 
A kettő -  a mai és az óhajtott nevelés -  között csupán az a különbség, hogy ez a kor 
kívánsága szerint az általános nevelés nemzeti elemeit az eddiginél nagyobb mérték
ben emeli ki.

A nevelés maga mindig és mindenütt egy, ha a lényeget nézzük: valakinek vagy 
több embernek a döntő hatása olyanokra, a kik még nem jutottak el az ilyen hatáso
kat kizáró fejlődési fokra. Lényegében ezt fejezte ki a nevelés fogalma minden kor
ban, minden népnél. A nemzeti nevelés kívánásával tehát nem akarjuk ezt az alapfo
galmat módosítani. Még a czélt sem, mert a nevelés czélpontját nem a túlvilágban, 
hanem a földi életben kijelölő minden nevelési elmélet azt mutatja, hogy a nevelés 
feladata a nemzeti czélok szolgálására alkalmassá tétel; a nemzet körében teljesítheti 
kiki emberi kötelességét. A folyamat maga tehát egy: a magyar nemzeti nevelésnek 
nem kell szükségképen -  bár lehetséges -  más elméleten alapulnia, mint a német 
nemzeti nevelésnek; a kérdés csak az, hogy a nemzetnek az emberiség körében levő 
sajátos helyzete, a legközelebb reá váró feladat mit parancsol. E szerint módosul a 
czél meghatározása, a nevelés nemzeti részének így lesz más-más czélja a különböző 
nemzeteknél.

A nevelés mivolta azonban nem változik. A keresztyénységből, az ennek 
világnézetével rokon nevelési elméletekből, melyek az egyéni sajátosságokat kiemelve
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önálló és önértékű személyiség alakulását kívánják,* ez alakulásnak mindenütt lénye
ges vonásául tűnik ki a nemzeti vonatkozás. Minden elmélet magasabb nézőpontról 
az egész emberi nemet tartja ugyan szükségképen szem előtt, de ennek emelkedését, 
állapotát alkotó részei: a nemzetek állapotával méri, az egyest a nemzet, a nemzetet 
az emberek összesége érdekében akarja nevelni, előbb vinni. Ennél fogva ha minden 
nemzet ugyanarra az alapra helyezi is nevelését, ennek folyamában egyező köröket, 
mintegy útirányt szabhat meg, de a nemzeti czéloknak az elmélet kívánta kiemelése 
m iatt feltétlenül más tartalomnak kell megtöltenie az általános keretet s más-más 
tényezőknek kell érvényesülniük azok mellett, melyek segítségét általában a nevelés 
megkívánja. Mindenütt szükséges a család nevelő hatása, mindenütt számot kell vetni 
az öntudatlan, természetes nevelőkkel, a környezettel, állítani kell a nevelést tervsze
rűen végző intézeteket, sőt ebben is a nevelés egységes, midenütt alkalmazható elve 
szerint ugyanazokat a segédeszközöket, az oktatásban ugyanolyan fajta tantárgyakat 
lehet alkalmazni, -  de mindezt az illető nemzet akkori helyzete, feladatai, valamint a 
nemzet fejlődéséből, életéből kitetsző szelleme szerint.

Felméri ezt úgy határozza meg,”  hogy «a nemzeti nevelés czélja és eszközei és az 
általános nevelés czélja és eszközei egymással nem ellenkeznek, sőt egymást kiegé
szítik. Amaz beilleszkedik emennek a keretébe s tartalmát gazdagabbá és becsesebbé 
teszi». E meghatározásban mégis különbözőnek tűnik fel a nemzeti és az általános 
nevelés; de ez csak látszólagos, mert nevelésről általánosságban beszélhetünk ugyan, 
de a nevelés a valóságban mindig nemzeti s a mit általános nevelésnek mondunk, az 
csak a nemzeti nevelés más nemzetek nevelésével esetleg közös alapjainak az egy
sége. Az általános nevelés tehát csupán az a váz, melyet a nemzeti vonások töltenek 
meg.

Mivel az észszerű, tudatos nevelés mindig nemzeti, de most mégis a nemzeti ne
velést kivánja korunk, ebből az következik, hogy a nevelés rendszeres folytatása köz
ben nem érvényesült annyira a nemzeti elem, hogy azzal a szükség érzete állandóan 
kielégülhetett volna. A nemzeti irány oly erős óhajtása ezt jelenti; egyszersmind azt is 
mutatja, hogy a nevelés lényegének helyes felfogása nem valami általános, különben 
nem lehetne a nevelés nemzeti elemeinek az előtérbe juttatását új iránynak tekinteni, 
nem lehetne a nevelés egyik ágában, az értelmi nevelés terén történő ilyen eljárással 
megelégednünk. A nemzeti vonatkozású tantárgyak hangsúlyozása az érzelmi ne
velésre is üdvös ugyan, de a nevelésnek e tárgyak csak eszközei s ezek is csak akkor 
hatnak nemzeti irányban nevelően, ha nemcsak ezek tanítása közben nyilatkozik meg, 
hanem ha -  mondjuk -  a levegőben van a nevelés nemzeti alapelveinek a ható ereje.

A nevelés nemzeti, ha az ú. n. általános, egyetemesen emberi nevelés alapelveit 
nemzeti szellemben alkalmazza, az általános czélt le nem szállítva, a közelebbi czélt a 
nemzet sajátos helyzete szerint határozza meg. Ebben benne van, hogy a nemzeti ne
velés egyik fő része, a nemzeti oktatás megint csak minden nemzetnél ugyanazt a két 
tárgyat: a nemzeti nyelvet (irodalmával együtt), meg a nemzeti történelmet emeli a 
többiek fölé. Minthogy magára a nemzeti oktatásra nézve így nem lehet kétség, a V.

V. ö. Schneller István, Paedagógiai dolgozatok. I. 
Felméri Lajos, A neveléstudomány kézikönyve, 104.1.
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nemzeti nevelés hangoztatása nyomán mást kell még keresnünk; azt a mást, a mi még 
nem ismeretes, a mit megtalálva felelhetünk csak arra a kérdésre, hogy az illető nem
zetben mily elemekből kell állania, mi az alapja és czélja a nemzeti nevelésnek.

Magát a nemzeti nevelést mint fogalmat meghatározhatjuk ügy, hogy «a nemzeti 
nevelés lényegében a fegyelmezés és oktatás oly folyamata, mely az ifjúságot a nem
zeti érzés, gondolkodás és cselekvés módjába (éthosz) vezeti be. Mondhatnók rövi
den ezt az átalakulás oly folyamatának, mely szerint a nemzeti éthosz az egyének 
éthoszává változik át». Felméri (i. m. 85. 1.) Rigg, angol pædagogus nála idézett nyi
latkozatára alapítja ezt a meghatározást, melynek a második része nem egyezik az el
sővel, mert a nemzeti éthosz nem változik az egyének éthoszává a nemzeti nevelés 
által, legfeljebb egy-egy újabb nemzedéknek is az éthoszává válik, hiszen a nemzet 
egyénekből áll s épen megfordítva helyes a tétel: egyesek egyéni éthosza változott las
sanként fejlődve és megállapodva a nemzet éthoszává. A nemzeti nevelés az a folya
mat, mely alatt a nemzet közös jellemvonásai a nevelt egyén egyéni jellemvonásainak a 
fejlődésben alapul szolgálnak. Ez azonban megint csak meghatározás, illik mindenik 
nemzet nevelésére vagy nem illik egyikre sem, -  de nem visz közelebb bennünket 
azokhoz a vonásokhoz, a melyek közösen valamelyik nemzet nevelését sajátosan jel
lemzik. E vonásokat csak határozott példákból vehetjük, határozott törekvésekből s 
ezek eredményeiből. Csupán összehasonlítás útján jutunk a különbségekre, a melyek 
két nemzet között sokszor nem nagyok, egyenként véve jelentékenynek sem látsza
nak, mindent összevetve mégis az eltérő hajszálvonások összegzésekor a különbözés 
lényeges voltát mutatják.

Hol keressük e jellemvonásokat? A nemzeti művelődés fejlődése, meg a politikai 
történet megbizható alap, onnan megismerjük a nemzeti jellemvonásokat, a nemzeti 
fejlődés eredménye is elénk áll. Kivehetjük a nemzetet mozgató eszméket, elveket, 
melyek megértése és szolgálása a nemzet egyes tagjainak a feladata. A nemzeti ne
velés képe is megrajzolódik így a történelem tanulmányozása közben, a mi e tekin
tetben is a legbővebben buzogó forrás. Ennek a tanulságait azonban nem kereshetjük 
előzetesen végzett részleges tanulmányok nélkül, melyek a történelem szereplőinek, a 
nemzeti élet alakulására hatással volt tényezőknek a tárgyat illető felfogását tárják 
fel. Számba vehető itt mindenki, kiről tudjuk, hogy a nemzet tágabb értelemben vett 
nevelésére, fejlesztésére, irányítására valamiképen hatása volt, illetőleg megfordítva: 
a nemzet hatása alapján emelkedett ki. A sorrendet a köznevelést rendszeresen végző 
társadalmi szervekkel való viszony közelisége állapítja meg.

E felfogással a nemzeti nevelés lényegét kutatva tanúskodásra hivhatjuk a közok
tatás történetét (az erre vonatkozó országgyűlési tárgyalásokat, törvényeket is), a tu
dósokat, költőket, annak a nyelvnek egész irodalmát és magát a nyelvet,* meg az ál
lamférfiakat.

A közoktatás történetében a szervezetnél nagyobb mértékben érdekel itt a ne
velési elvekről tájékoztató rész, különösen egyes nevezetes tanítók és nevelők felfo
gása.

Athenæum, 1902. I — II. f. Schneller I, A nemzeti nevelésről czímmel a magyar és német nyelv kifeje
zései, közmondásai alapján állapítja meg, és állítja szembe a magyar és a német nemzeti nevelés 
lényegét.
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A tudósok közül mindazok müvei megkérdezhetők, a kik nemzetök nyelvén előbb 
vitték tudományokat, a kik bölcsészi elmével dolgoztak.

A költők közül a nagyok, a nemzeti érzésükkel kiválók számítanak itt, a többi írók 
közül is azok, kiken nem tűnik ki a nemzetiesség rovására az idegen hatás. Hasznát 
lehet venni a hírlapirodalomnak is, ha az egyes írókat magokban mérlegelni tudjuk. A 
hírlapirodalmat a nemzeti közművelődés újabbkori történetében jelentős hely illeti 
ugyan meg, de mai alakjában általában nem fogadhatjuk el forrásul a nemzeti jellem
vonások keresésében.

Az államférfiak közül egyaránt értékes adatokat szerezhetünk mindeniktől, a me
lyik az állami, nemzeti élet jelenségeit egységben fogja fel s a maga külön szakjával is 
ebbe az egységbe tud illeszkedni.

A nemzeti nevelés egyes vonásainak az összeállításánál a tanítással foglalkozók s a 
tudósok véleménye mellett különösen értékes a nemzet irányítására hivatott és haj
landó férfiak felfogása. A tudomány szavát csak erősíti minden olyan nézet, a mely 
mély belátású emberek agyában más irányú vagy épen gyakorlati tevékenység közben 
alakult meg. Egybe fonódik a kétféle gondolkozás: a tudósé, meg a nemzeti élet 
vezetőjéé s a végeredményként előálló tételek mutatják a nemzet erősödésének, 
belső fejlődésének és külső előhaladásának az irányát, a nevelés feladatát.

Az említett összes tényezőknek hatások van a társadalomnak életjelenségeiből 
kitetsző világnézetére, melyet egyes erősebb vagy erőszakosabb, szellemi tehetségek
kel vagy közéleti tevékenységükkel kiváló egyéniségek sokszor egészen hatalmokban 
tartanak. Nagy költők, vagy államférfiak világfelfogása minden korban alakította 
kortársaik világnézetét s így azok abban az időben a nemzet nevelésére hatással vol
tak. Nálunk Petőfi nagy hatását a ma serdülő nemzedék is érzi; Bismarck felfogása 
még sokáig lesz döntő a németeknél. Az így kiemelkedők nevelő hatásáról, sőt a ne
velésre vonatkozó nézeteiről is lehet beszélnünk, de nem szükséges mindjárt hivata
los nevelőknek tartanunk őket, sem nevelési elméletet állítanunk össze nézeteikből. A 
közéletre eszméknek van ugyan igen nagy hatások, -  de nem az elméletnek, mely azt 
az eszmét fejtegeti, hanem az egyes tettek sorozatának, melyben az az eszme az alap. 
Nem tudatosan fogadja el az emberiség kisebb-nagyobb csoportja az eszméket; köz
vetve hatnak ezek és sajátjává válnak a közösségnek a nélkül, hogy az egyesek na
gyobb része tudná, miként. Épen ezért nem az következik a nevelésre vonatkozó mai 
kívánságokból, hogy a nemzeti nevelés elméletét igyekezzünk rendszeresen megal
kotni, hanem hogy elterjedjenek azok a fogalmak, melyek megelevenedése a nevelést 
nemzeti irányúvá, vagyis: a nemzet érdekeinek megfelelővé teszi.

A nemzeti nevelés elmélete mint önálló, tehát a meglevő elméletektől eltérő 
rendszer nem jogosult. Nem is szükséges, mert a mint a gyakorlati nevelés ma nem 
nemzet-ellenes, ép úgy nem zárja ki most semmiféle elmélet a nemzeti irányban való 
nevelést, sőt az egyéniség, személyiség hangoztatása minden erkölcsi személyiség jo
gosultságát elismervén, első helyen a nemzetet emeli ki, mert rendes körülmények 
között ennek a nyoma az egyes emberen nagyon is meglátszik. Csupán be kell illesz
teni az általános keret minden alkalmas helyére az eddig kellően ki nem tüntetett 
nemzeti elemeket: ki kell ma tölteni az erre váró űrt. Csak az a kérdés, hogy mivel? 
Erre felelnek meg a nemzeti élet imént megjelölt szereplői.
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Ezekről mintegy névsort írnunk felesleges, mert általánosan ismeretes, hogy kiket 
méltó megkérdeznünk. Nem is lehetséges az ilyen jegyzék-készítés, mert ha általában 
nem az elmélet, valakinek nem egész gondolatvilága hat is a tömegre, az alapokat 
keresőt mégis ez ragadja meg s az aztán egészen egyéniség dolga, hogy ki kiben 
találja meg a gondolkozásnak azt az egységét, a mely ilyen irányú fejtegetés alapja le
het.

Ha a kor szükségérzetét jelző kívánságok szerint a nevelés nemzeti vonásait 
általánosan ismertté lehet tenni, ha az ilyenekül kiderülő sajátságoknak a nemzet 
csakugyan tudatára ébred, akkor a rendszeres nevelés sikerét a mostaninál inkább 
remélhetjük, mert nem lesz annyi ellenkezés a nevelés egyes tényezői között. Az is
kola és a társadalom majd jobban megértik egymást: a társadalom nem tekinti az is
kola munkáját olyan szükséges rossznak, a minek a hatásától lehetően gyorsan kell 
mindenkinek szabadúlnia s az iskolának nem lesz oka arra, hogy magát a meggyőző
désével sokszor ellenkezően élő társadalomtól elszigetelje.

A nevelés nemzeti irányának a megerősödésétől a nemzeti érzés megerősödését, 
az egyéni felelősségérzet kifejlődését várjuk; a köznevelés sikeresebbé válik, a nevelés 
értéke emelkedik ennek a nyomában.

Imre Sándor
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[Magyar Paedagógia, 16. évf. 449 -  456. o. (1907)]

A PÆDAGOGIA ÉS PSZICHOLÓGIA VISZONYA 
(Első közlemény)

Aki pædagogiai kérdésekkel tudományosan foglalkozik, az mindig újra és újra 
kénytelen visszamenni Herbartra, a tudományos paedagógia megalapítójára. így van 
ez akkor is, ha a paedagógia és pszichológia viszonyát akarjuk megállapítani. Azt a 
kézenfekvő igazságot, hogy aki nevel, annak meg kell figyelnie a gyermek lelkületét, 
hajlamait, természetét, -  régtől fogva tudta minden gyakorlati nevelő. De a paedago- 
gia és pszichológia viszonyának tudományos meghatározása egészen más dolog. Her- 
bartig a paedagógia nem a pszichológiának, hanem az ethikának, helyesebben a mo- 
ral-theologiának, volt a függeléke. Herbart kísérli meg, hogy a paedagogiát önállóvá 
tegye, s tőle származik a paedagógia és pszichológia viszonyának általánosan ismert 
meghatározása is.

Ő mondta ki: «A paedagógia, mint tudomány, a gyakorlati filozófiától és a pszi
chológiától függ. Amaz mutatja a célt, ez az útat és a veszélyeket.»' E kijelentés 
egyúttal jellemzi egész rendszerét. A paedagógia így önálló; de két pillére van: egyik 
az ethika, másik a pszichológia.

Az erkölcstan kapcsolata a paedagogiával már régi keletű. Azonban a pszichológia 
ilyen szoros kapcsolata a paedagogiával, Herbartnál jelenik meg először. Herbart pe
dig ezt a gondolatot Pestalozzitól kapta, a ki többször hangsúlyozta, hogy célja oly 
módszert találni, mely az embert «a pszichikai mechanizmus törvényeivel» vezesse 
absztrakt fogalmakra.l

De Pestalozzi még nem pszichológiai alapokat keresett a paedagógia számára, ő 
csak a természetes menetet kereste. Gondolatai mélyen gyökereznek Rousseau Émile- 
jében. Ezt a könyvet nagy szeretettel olvasta, s ez talán az egyetlen pædagogiai könyv, 
melyet olvasott. Azonban természetes, hogy Rousseau gondolatai az ő szelíd erkölcsű 
ideális lelkében átalakultak. Néha annyira átalakultak, hogy rájuk se lehet ismerni. 
Ámde észrevétlenül és öntudatlanul hatottak.

A pædagogiânak a pszichológiához való fordulása is Rousseau hatására megy 
vissza. Rousseau bevallott követői is rálépnek ugyanerre az útra. A filantropisták 
egyenesen kimondják a lélektannal való foglalkozás szükségét. Basedow Elementar- 
werkje tele van pszichológiai tanítással. Nem véletlen, hogy a filantropisták indítják 
meg a gyermek-pszichologiai tanulmányokat is, melyeknek azonban csak napjainkban 
van folytatásuk.

Hogy ez a virágzó gyermektanulmány megszakadt, ebben Herbartnak és a tudo
mányos jellegű paedagógia fejlődésének is van része. Herbart oly szigorúan tudó- * 1

«Pädagogik als Wissenschaft hängt ab von der praktischen Philosophie und Psychologie. Jene zeigt 
das Ziel, diese den Weg und die Gefahren.» Herbart, Umriss pädagogischer Vorlesungen. 1. 2.

1 W ie Gertrud ihre Kinder lehrt. 1. levél, s 10. levél.
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mányos keretet szab meg, melybe nem fér el a kissé dilettáns jellegű gyermektanul
mány.

Herbart óta azután a legújabb időkig szilárdan állt az a tétel, hogy a pszichológia 
a pædagogia alapja. Sőt voltak, akik tovább is mentek, mint Herbart, s a paedagogiát 
egyszerűen alkalmazott pszichológiának tekintették. Alig került tehát ki a pædagogia 
az ethika rabságából, már is az a veszély fenyegeti, hogy a pszichológia fönhatósága 
alá kerül. Hogy ez a veszély még ma is megvan, igazolják az ilyféle törekvés ellen idő
ről-időre fölhangzó tiltakozások.

Nagyon elfogadhatónak tetszik az a gondolat, hogy a pædagogia voltakép nem 
egyéb, mint a lélektan törvényeinek az alkalmazása a nevelésre ép úgy, mint ahogy 
például a földművelés is csak a chemiai elvek gyakorlati alkalmazása. Ezt véli pl. az 
angol Bain is,2 3 ki midőn a tudományos pædagogia feladatáról szól, így nyilatkozik: 
«Valamely művészet (Kunst) tudományos tárgyalása részben azon elveknek al
kalmazásában áll, melyeket a különböző benne részes tudományok fölállítottak, mint 
a chemia törvényeinek a földmívelésre vonatkozólag.»

A nevelés lényegében ugyanis a lelki élet megművelése s így ebben a munkában 
nem is vezetheti az embert egyéb, mint a lélektan. Ha majd egykor a lélektan az em
ber lelki világának tökéletes ismeretét adja, akkor a pædagogus egész pontossággal és 
egész biztossággal járhat el, nem kell egyebet tennie, mint alkalmazni a lélektan nyúj
totta tudást, s a kívánt eredmény mechanice beáll. így a nevelés és tanítás nem volna 
egyéb, mint a pszichológiára alapított mechanizmus.

Ámde már Herbart megjegyzi, hogy az ily pædagogia eddig «csak jámbor óhajtás, 
valamint a pszichológia is, melyen nyugodnia kellene» .3 Ez óta sok idő telt el s a pszi
chológia nagyot haladt. Ámde mindama nagy haladás mellett is, melyet a pszicholó
gia ép az utóbbi időben fölmutat, az ilyen pszichológia, melyre a pædagogiai mecha
nizmus alapítható volna, még ma is csak jámbor óhajtás. Hallatszanak ugyan hangok, 
melyek a mai kísérleti pszichológiát oly tökéletesnek hirdetik, hogy arra már ép oly 
biztosan alapítható a nevelő eljárás, mint a mathematikára a technika. Ez azonban 
inkább csak az illetők lelkében élő ideálnak a valósággal való összetévesztése. A gies- 
seni pszichologai kongresszuson pl. egyik tag olyan jövő képét festette, melyben azt a 
pædagogust, aki a gyermeki lélek törvényei ellen vét, ép úgy felelősségre fogják 
vonni, akár azt a technikust, aki valamely épület emelésénél mulasztást követ el. 
Ámde e merész álmokra rögtön megjő a cáfolat is. így a berlini gyermektanulmányi 
kongresszuson ezt már túlzásnak jelentik ki.4

De még ha valóban fölemelkednék is a pszichológia a tökéletesség oly fokára, 
hogy ismeretessé válnék előttünk az összes lelki működések mechanizmusa, nem le
het a pædagogia egyszerűen ezek alkalmazása. A nevelés és tanítás alkalmával más 
szempontok is figyelembe jönnek, így -  mint láttuk5 -  főkép a kultúra tartalma, e 
tartalom minősége, ennek történeti kifejlődése.

л
Bain, Erziehung als Wissenschaft, Autorisirte Ausgabe. Leipzig, Brockhaus, 1880. 1 .1.

3 Herbart, Alig. Pädagogik, 121. I.
 ̂ Karl L. Schaefer: Bericht über den Kongress für Kinderforschung und Jugendfürsorge in Berlin. (1 -4 .

Oktober 1906.) Langensalza, H. Beyer & Söhne. 1907. 29. 1.
L. A kultúra és a pædagogia. Népmívelés. II. 6. sz.
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A pædagogiânak a pszichológiába való ilyen átültetése ellen különösen két kiváló 
tudós állásfoglalását óhajtom kiemelni. Az egyik, egy világhírű pszichológus: 
Münsterberg a bostoni Harward egyetem tanára6; a másik egy elismert pædagogus, 
Lehmann Rudolf, a berlini egyetem szellemes professzora.7

Münsterberg «Grundzüge der Psychologie» című nagy munkájában, melyből ed
dig csak az I. kötet jelent meg, külön fejezetet szentel a paedagogia és pszichológia 
viszonyának. (V. 3. Psychologie und Pädagogik).

Münsterberg könyve bizonyos tekintetben óvás a tudományos túlzások ellen s fő- 
kép az ú. n. objektiváló fölfogás ellen, mely a pszichológiát és általában a szellemi tu
dományokat egészen a természettudományok szempontja alá helyezi, holott itt óriási 
különbség van nem csupán a vizsgálat tárgyai között, hanem a vizsgálat módja s külö
nösen a tudományos feladatok felfogása között. Szerinte a szellemi tudományokban 
szubjektiválásra van szükség; azaz: célokra s e célokat megállapító normatív elvekre. 
Münsterberg kiindulási pontját könyvének első mondata jelzi: «A pszichológiához 
vezető útnak a fdozofiából kell kiindulnia.» Tehát azokat a fogalmakat, melyekkel a 
pszichológia dolgozik, veszi rendszeres vizsgálat alá. «A pszichológiai problémáknak 
maguknak semmi közük a filozófiához -  mondja -  az a kérdés azonban, mi a pszi
chológia és minek kell lennie, kétségkívül merőben filozófiai.»8 Ezeket a filozófiai 
szempontokat teszi könyvében uralkodókká Münsterberg, midőn a pszichológia fela
datait vizsgálja s megállapítja e tudomány viszonyát a többi tudományokhoz s így a 
pædagogiâhoz is. Már könyvének bevezetésében jelzi, hogy «pcedagogia hajlandónak 
látszik arra, hogy a vezetést egészen átengedje a pszichológiának.» S e tendenciát más 
hasonló jelenségekkel együtt veszélyesnek tartja a pszichológiára és pædagogiâra 
nézve egyaránt. Később pedig kijelenti, hogy «aki ily felfogás hatása alatt a tanítónak 
azt a tanácsot adja, hogy pædagogiai rendszabályait pszichológiára alapítsa a logika, 
ethika és eszthetika helyett, -  nem a legjobb szolgálatot teszi a felnövekvő generá
ciónak.»9 «Nincs pædagogiai «reformeszme» s nevelői oktalanság, melyet ne lehetne 
valahogy pszichológiai tényékhez alkalmazni» -  mondja.10 Látjuk, hogy Münsterberg 
főkép az ellen küzd, hogy a pszichológiából a nevelés és tanítás számára célokat 
vegyen a pædagogus. «A pszichológiai ismeretek -  írja -  mindig csak abban se
gíthetnek, hogy megválasszuk az eszközöket, melyekkel valamely megszabott felada
tot legbiztosabban meg lehet oldani, de nem szabhatják meg, milyen feladatot tűz
zünk ki magunknak.» «Valójában a nevelő tervet s az iskolák feladatait csak történeti, 
ethikai és szociális szempontok által kellene meghatározni.»11 «Minthogy pszicholó
giai tényeket oly könnyedén látnak el ethikai bélyeggel, ezért jut az elméleti pædago-

6
7
8
9
10 
11

Hugo Münsterberg: Grungzüge der Psychologie. Lepzig, S. A. Barth, 1900.
Rudolf Lehmann: Erziehung und Erzieher. Berlin, Weidmann’sche Buchhandlung, 1901. 
Münsterberg, Gr. d. Psychologie 2.1.
U. o. 192. I.
U. o. 194.1.
U. o. 194.1.
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gia gyakran oly történetellenes javaslatokra.»^ E kijelentések eléggé jellemzik állás
pontját.

Helyes! -  felelhetik erre a pædagogusok. -  A pædagogia valóban nem kaphat 
célokat a pszichológiától. Egészen világos, hogy célokat a normativ tudományok ad
hatnak, a pszichológia csak eszközöket nyújt, csak az útat fogja mutatni, a módot, 
amelyekkel e célok megvalósíthatók.

Ámbár épen az ily kifejezés, mint pl. a «pszichológia mutatja az útat, melyen a 
pædagogiânak haladnia kell», vezetett oda, hogy nemcsak az eszközök alkalmazására 
vonatkozólag, hanem a célokra nézve is a pædagogusok néha a pszichológia vezetését 
fogadták el, -  még az eszközök és módok tekintetében sem szabad a pædagogiânak 
túlságos sokat várnia a pszichológiától.

Hogy a pszichológia Herbart korában még nem állt ott, hogy ilyen eszközöket 
nyújthasson, azt mint föntebb jeleztük, maga Herbart is konstatálta. Ámde a pszi
chológia Herbart óta nagyot haladt. Mit szól erre nézve Münsterberg?

Felelete erre nézve sem biztató. «A pædagogusok, akik csalódva tértek vissza 
Herbarttól, valósággal türelmetlenül várják, hogy kísérleti laboratorium-pszichologia 
és a pszichofizikai kutatás legújabb eredményei használhatókká tétessenek. Aki nem 
vezetteti magát félre üres szavakkal, az a dolgot már eleve is skeptikusan fogja szem
lélni. Százával vannak kísérleteink a figyelemről és emlékezetről, aszociációról és 
appercepcióról, s mindazon többi funkcióról, melyeknek a tanításban részük van, s 
mégis zavarban volnánk, ha csak nehányat is ki kellene válogatnunk, melyeket köz
vetlenül át lehetne alakítani pædagogiai útmutatásokká, s e mellett többet mon
danának, mint a mennyit a józan ész és a pædagogiai gyakorlat laboratóriumok nél
kül is már előzőleg tudott. S egészen megfejthetetlen, hogy az agyfiziologia jelenlegi 
állása mellett mi nyeresége van a pædagogusnak a kisérő agytünetek megismerése 
által a lelki élet azon ismeretére nézve, melyre neki szüksége van?»l3

Ez az ítélet lesújtó.
Ám azért nem tagadja Münsterberg sem a pszichológia hasznát. Csak túlzásoktól 

óv, s téves fölfogástól. így nagyon meg kell különböztetni a pszichológia és 
pædagogia viszonyának megítélésénél, hogy a pszichológia mennyiben van 
segítségére a pædagogiai elméletnek, a tudományos pædagogiânak, s mennyiben 
alkalmazhatja a tanító a gyakorlatban a pszichológiai ismereteket. «Az a kérdés, hogy 
a tanító mennyiben alkalmazzon pszichológiát, nagyon kevéssé van elkülönítve attól a 
másiktól, hogy a pszichológia a tudományos pædagogiânak mennyiben lehet 
hasznára. A tudományos pædagogia egyrészt a nevelés tervével, másrészt a nevelés 
módszerével fog foglalkozni; mindkét területen túlbecsülték időnként a pszichológia 
használhatóságát, de mindkét területen bizonyos határokon belül, jó hasznát vehetjük 
a pszichológiai törvényeknek! 14 12 13 14

12 U. o. 194.1.
13 U. o. 195.1.
14 U. o. 193.1.
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A gyakorlatban pedig a tanítónak, Münsterberg szerint, nem szabad pszicholo- 
gizálnia, mert ez károsan befolyásolja működését, s nem használ semmit a tudo
mánynak.

«A tam'tó vehet át a paedagogiából kész szuggesztiókat, melyek végeredményük
ben pszichológiára vannak alapítva; de nem képes, s nem is kell e pszichológiának a 
paedagogiába való ilyen áttételét megkisérlenie.» Semmikép sem helyesli Münster
berg a kísérletezést, s azt a felfogást, mintha a tanítónak tanítás közben folyton az 
összes pszichológiai törvényeket szem eló'tt kellene tartania, s azokkal mintegy 
mechanikusan operálnia.

«A tanuló a nevelő számára -  mondja helyesen -  egy egységes szubjektum, s 
nem pszichikai elemeknek egy kötege; s tapintat, rokonszenv, érdeklődés és türelem, 
melyekben az akarónak az akaróhoz való viszonya közvetlenül nyilatkozik, a tanításra 
nézve értékesebbek, mint a legügyesebb számítások, melyek a pszichológiai 
konstrukcióra vonatkoznak.» 15

E pontban találkozik Münsterberg Lehmann-nal. Lehmann egy szellemesen meg
írt könyvben, melynek címe «Erziehung und Erzieher», az uralkodó paedagogiai fel
fogás számos téves gondolata és túlzása ellen száll síkra. A tanítás gyakorlatában 
szükséges pszichológiai tudásra nézve véleménye nagyon hasonlít Münsterbergéhez.

«A nevelőnek -  mondja igen helyesen -  mindenek előtt arra van szüksége, hogy 
intuitiv módon ismerje tanítványa lelkét, ennek állapotait és hangulatait, s közvetlen 
érzéke legyen a hatások iránt, melyeket föl akar ébreszteni, s az eszközök iránt, me
lyekkel ezeket elérheti... A pillanatnyinak ily közvetlen megragadása magától ér- 
tetődőleg nem zárja ki a nyugodt átgondolást, a nevelés céljainak és eszközeinek okos 
megfontolását, sőt ellenkezőleg föltételezi; de ez sohasem ered absztrakt pszicholó
giai tudásból, hanem mindig az öntudatos akarás és cselekvés mélyebb talajából, az 
érzésből és ösztönből.»16

A pszichológiának a paedagogiára való alkalmazására nézve egyáltalán erős kétsé
gei vannak Lehmann-nak. «Merőben racionalisztikus eszme, -  mondja -  hogy a 
paedagogiát pszichológiára lehet alapítani, mint a cukorgyártást a chemiára. A ne
velés nem technika: sem ennek biztosságát, sem ennek korlátáit nem találjuk meg 
benne; a nevelésnek lépten-nyomon az irracionálisra, az intuitívre van szüksége: ezért 
művészet az.»i7

Sőt Lehmann bizonyos tekintetben még tovább megy, mint Münsterberg. О nem
csak azt vonja kétségbe, hogy a gyakorlatban szüksége volna a pædagogusnak 
pszichológiai ismeretekre, hanem még azt sem hajlandó elismerni, hogy a pszicholó
gia egyáltalán segítségére van a paedagogiának. «A pædagogia nem sokat köszönhet a 
pszichológiai elméletnek», -  mondja egy helyen, sőt hozzáteszi: «a pszichológiának 
több tanulni valója van a neveléstől, mint amennyit a nevelés a maga részéről a 
pszichológiától tanulhat.»

15
16
17
18

U . o. 197.1.
R u dolf Lehmann: Erziehung und Erzieher. Berlin, Weidmann’sche Buchhandlung, 1901. 302. 1. 
U . o. 298.1.
U . o. 304.1.
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Látjuk, mily éles hangok emelkednek a pszichológia ellen. Ami első pillanatra oly 
plauzibilisnek látszik, az most ime, kétségesnek tűnik föl. De e kétségeket megerő
sítheti kinek-kinek saját tapasztalása. Mindnyájan tanultunk pszichológiát, s vájjon ki 
vette hasznát a pædagogiai gyakorlatban? Vájjon gondoltunk-e az apperceptiv 
synthesisre, az érzetek vagy képzetek tanára, tanítás közben. Pszichologaiai tanul
mányaink semmi összefüggésben sem voltak a pædagogiâval. Mindig csak hallottuk 
emlegetni, hogy a pszichológiára szüksége van annak, aki pædagogiâval foglalkozik, 
de sehol sem láttuk ezt az összefüggést.

Dr. Weszely Ödön

87



Dokumentum

[Magyar Paedagógia, 16. évf. 513-523 . o. (1907)]

A PÆDAGOGIA ÉS PSZICHOLÓGIA VISZONYA 
(Második közlemény)

A pszichológia ellen irányuló éles nyilatkozatok is talán arra vezethetők vissza, 
hogy a pszichológia még nem lépett eléggé kapcsolatba a pædagogiâval. Csak egymás 
mellett áll a két tudomány, de nincs közöttük kapocs. A közös villamos áram így nem 
járhatja át mindkettőt.

Ezt a tényt jókor belátták, s igyekeztek is rajta változtatni. Ámde nem sok siker
rel. Azok a pszichológiák, melyek «pædagogiai pszichológia» címe alatt megjelentek, 
nagyon kevéssé voltak pædagogiai pszichológiák. Jórészt az általános pszichológia 
tételeit adták, s közbe igtattak minden fejezet végére egy-egy részletet a paedagogiá- 
ból. Szóval e pszichológiák nem adták azt, amit a címben Ígértek, nem dolgozták fel a 
pszichológiát pædagogiai szempontból.

Pedig mélyreható különbségnek kell lennie a pszichológia és pædagogiai 
pszichológia között. A pszichológia csak a lelki élet tüneményeit állapítja meg, amint 
azok végbe mennek s kifejlődnek, míg a pædagogiai pszichológiának mindig szem 
előtt kell tartania azt a kérdést, hogy a lelki élet a kulturális hatások által hogyan be
folyásolható, hogyan módosítható, hogyan alakítható? Szóval a lélektant a paedago- 
gusnak a maga szempontjából át kellene dolgoznia. Amit a pædagogus a pszicholó
gusoknál készen talált, az nem mutatkozik erre a célra kielégítőnek. A pædagogusok 
várták a pszichológia haladását, várták, mit hoz nekik a pszichológia egy-egy újabb 
iránya. Nem csoda eszerint, ha nagy lelkesedéssel fordultak minden újabb irány felé, 
m ert attól várták, hogy meghozza a nekik szükséges alapokat. Mint a Münsterberg 
nyilatkozatából láttuk, különösen az újabb kísérleti pszichológiához fűztek nagy re
ményeket. De egy német orvos könyve azután egészen más irányban terelte a 
pædagogusok figyelmét. Ez a könyv Preyer W. «Die Seele des Kindes» c. könyve, 
ím e, gondolták, megvan, a mit a pædagogia várva várt: a gyermeki lélek ismerete. 
Hiszen a paedagogiának voltakép nem is az általános lélektanra, hanem a gyermeki 
lélek ismeretére van szüksége. Ám a Preyer könyve sem adja azt, amit címe igér. 
Nála csak följegyezések vannak a gyermek szellemi fejlődéséről, adatok; de ez nem 
lélektani tájékoztatás. E könyv azonban megindítja a hasonló megfigyelések egész se
regét. Emlékezetbe hozza az előbbi hasonló kísérleteket, a Tiedeman-ét, a Hart- 
mann-ét, sőt a filantropisták kísérleteit is. így a pszichológiának egy új ága alakul: a 
gyermekpszichológia.

Majd kibővülnek a gyermekre vonatkozó tanulmányok, s vizsgálat tárgyává teszik 
a gyermek egész testi és szellemi fejlődését, s így a gyermekpszichológia gyermekta
nulmánnyá szélesedik ki. Különösen Amerikában indul meg nagy mozgalom, mely 
bevonja a gyermektanulmányozás munkájába nemcsak a pszichológusokat és 
pædagogusokat, hanem az egész társadalmat. A mozgalom vezetője Stanley Hall, aki 
Németországon tanult, s ott érlelte meg a gyermektanulmányozás gondolatát. Ameri
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kán kívül főleg Németországon talált termékeny talajra a gyermektanulmányozás 
eszméje; azonban Franciaországban, s Olaszországban, sőt nálunk is visszhangra lelt 
az. Csakhamar óriási gyermektanulmányi irodalom fejlődött ki.*

Lehet-e természetesebb alapja a paedagogiának, -  így gondolkoztak -  mint az a 
tudomány, mely a gyermek testi és szellemi fejlődésének törvényeit adja, megismertet 
a gyermek összes tulajdonságaival, s megállapítja a gyermek típusát, szemben a fel
nőtt ember típusával? A tanítás és nevelés gyakorlatában is folyton arra van szükség, 
hogy a gyermeket ismerjük. Csak akkor járhatunk el helyesen, ha ismerjük a gyermek 
összes sajátságait.

A pædagogia az újabb időkig nagyon kevéssé vette tekintetbe ezeket. Pszicholó
giája, mely vezette, a felnőttek pszichológiája volt. Terveiben csak az átszármaztatni 
való kulturjavakat vette tekintetbe. A nevelés gyakorlatában is az ethikai célok lebeg
tek a szülők és tanítók előtt, s így gyakran vétettek a gyermeki lélek ellen. A gyermeki 
lelkületnek ez a tekintetbe nem vétele, szülte az irodalomban azt a reakciót, melynek 
zászlóvivői Ellen Key és Perkins Gillmann. Ellen Key «A gyermek százada»! c. köny
vében hevesen védelmére kel a nem méltányolt gyermeknek. Azt vitatja, hogy a 
gyermek egyéniségét tiszteletben kell tartani, fejlődni kell engedni, s nem unos-un- 
talan rendszabályokkal korlátozni, elnyomni, s egyéniségét tönkretenni. Perkins 
Gillmann Sarolta pedig «Gyermekkultura»2 c. könyvében fejteget hasonló gondola
tokat.

A gyermeki lelkűiét meg nem értését tárgyalja újabban sok szépirodalmi munka 
is, regény és dráma. Mindezek azt mutatják, hogy valóban voltak súlyos mulasztások 
e téren. Ámde mindezek az irodalmi jelenségek csak reakciói a múlt idők mulasztá
sainak, s egyoldalú túlzással védik a gyermek minden tulajdonságát. A tanítás és ne
velés alkalmával nemcsak a gyermek van szemünk előtt, hanem az is, amivé a gyer
mek lesz. Hiszen a gyermek nem marad gyermek, hanem felnő, s ekkor részesévé 
lesz a társadalomnak. A társadalom egy tagjává akarjuk tenni, kinek bírnia kell a 
kultúra bizonyos javaival, s bizonyos képességekkel, hogy a társadalom többi tagjaival 
együtt munkálkodhassék.

Ismerjük meg tehát a gyermeket! De ismerni még nem egyjelentésű azzal, hogy 
engedni -  mondja egy gyermekpszichológus.3 A gyermek tanulmányozása tehát 
kétségkívül nagyon hasznos és nagyon szükséges. Bizonyára hozzá fog járulni ez a ta
nulmány ahhoz, hogy a szülő és nevelő helyesebben Ítélje meg a gyermeket; ne te
kintse bűnnek azt, ami talán csak testi diszpozíciók következménye, ne gondolja, hogy 
a gyermek rossz, mikor pedig csak beteg; ne bánjék vele úgy, mint a felnőttel, hanem 
helyezkedjék bele lelki világába, értse meg őt, s e helyes megértéssel vezesse helyes 
irányba.

Hozzá fog járulni ez a tanulmány ahhoz is, hogy a gyermek iránti érdeklődés és 
szeretet a társadalomban mindjobban elterjedjen. Sőt fog adni kétségtelenül becses

Erről tájékoztat: Nagy László: A gyermektanulmányozás mai állapota c. műve. Budapest 1907. 
Franklin-Társulat. Ara 1 korona.

! Ellen Key, Jahrhundert des Kindes. Berlin, 1902. S. Fischer.
■ Perkins Gillmann Sarolta. Ismertetve a «Népmivelés» II. évf. 6. füzetében. 1907.
 ̂ Martinak. Bericht über den Kongress für Kinderforschung etc. 6 5 .1.
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adatokat a pszichológia számára is. A gyermektanulmánynak az a része, mely a 
gyermekpszichológiával foglalkozik, igen becses része a pszichológiának, olyan, minő 
pl. a néppszichologia vagy állatpszichologia. Segít megérteni a szellemi jelenségek fej
lődését. S a pszichológia nem teljes, ha föl nem tünteti, hogyan fejlődnek a szellemi 
jelenségek. A gyermekpszichológia oly viszonyban áll az általános pszichológiához, 
mint az embriológia az anatonomiához.’

Ámde a gyermektanulmány nem tisztán lélektani tanulmány, hanem ezenfelül fi
ziológiai, pathologiai, s biográfiái tanulmányok összege, melyeket a tárgyi kör egysége 
fűz össze. E különböző tanulmányok mind abban találkoznak, hogy tárgyuk a gyer
mek. Ez egyesíti őket külön szakká: gyermektanulmánnyá, nem pedig a tanulmány 
természete és minősége. Ezért kell az ifjú tudománynak az elismertetésért még küz
denie. így felfogva azonban ez a tudomány nem is gyermekpszichológia többé, hanem 
paidologia, gyermektan.

A pædagogiânak is nagy szolgálatokat tehet ez a tudomány, még pedig ügy az el
méleti, valamint a gyakorlati pædagogiânak. De nem ez az egyedüli tudomány, mely
re a pædagogia alapítható, s nem az egyedüli, mely a tanítót vezeti.

Amint e gyermektanulmányok nagy zajjal megindultak, sokan hitték és hirdették, 
hogy ez a tudomány hivatva van új alapokra helyezni a pædagogiât. Hirdették, hogy a 
gyermektanulmány van hivatva arra, hogy a pædagogia számára új célokat tűzzön ki, 
s új utakat jelöljön meg. Ez fogja megadni azoknak az eszközöknek az ismeretét is, 
melyekkel a pædagogus a maga céljait eléri. De mindenesetre egészen át fogja ala
kítani eddigi pædagogia tudásunkat.

A gyermektanulmány e túlbecsülése a hívek rajongó lelkesedésének a következ
ménye, kiket azok az ideálok, melyeket elérni óhajtottak, szinte elkábítottak. Az 
elérendő célokat a lelkesedés világánál már is elért eredményeknek tekintették.

Komoly tudósok csakhamar föl is emelték szavukat e túlzások ellen. így Münster
berg, aki külön cikkben szólalt fel a gyermektanulmány e veszedelmes tünetei ellen.4 
Majd később «Psychology and Life» c. könyvében, melynek tartalma megbővítve 
pszichológiájában is benne foglaltatik. Münsterberg, mint föntebb láttuk, egyáltalán 
nagyon óvatos a pszichológia hasznának a megítélésében. Nagyon kétségesnek tartja, 
hogy a tanító a pszichológiának nagy hasznát venné a gyakorlatban. «De ha a 
pszichológia egyáltalán használ a tanítónak, mondja, miért várjon előbb a gyermek
kor speciális pszichológiájára, midőn a lelki élet általános alapformái mindenesetre 
érvényesek a fejlődés minden stádiumára»5 «Ma -  mondja továbbá -  a gyermek
pszichológiának még bizonyára csak a legeslegelső kezdetei vannak előttünk, s azok a 
nagy szolgálatok, melyeket a tér- és időszemlélet, a kedélymozgalmak, az akarati je
lenségek, a gátolások és személyi érzelmek, a nyelv és a logikai funkciók genetikai 
megértésének talán tehet, -  ma még határozottan nincsenek teljesítve. Másrészt 
nagy része annak, amit a gyermekpszichológia a maga neve alatt összehordott, 
egyáltalán nem pszichológia, hanem kultúrtörténeti anyag, mely érdekesen világítja * *

Münsterberg, Gr. d. Psychologie. 192.1.
* A cikk megjelent az Educational Revue c. amerikai pædagogiai folyóirat, 1898. októberi füzetében. 
5 Münsterberg, i. m. 193.1.
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meg azokat a körülményeket, melyek között különböző vidékeken s különböző társa
dalmi oszályokban gyermekeink ma felnevelkednek, de az ily statisztikai vizsgálatok 
pl. a képzetekről, melyeket bizonyos korú gyermekek külső tapasztalás által gyűjtöt
tek nem nyújtanak bepillantást a pszichikai mechanizmus természetébe, s ez nem 
pszichológia.»6 *

Hasonlókép nyilatkozik James is. «Legkevésbbé sem tartozhatik a tanító köteles
ségei közé -  mondja előadásaiban, melyeket a cambridgi tanítók számára a Harward 
egyetemen tartott -  a pszichológia számára adalékokat nyújtani, s módszeresen s 
felelősségteljes módon pszichológiai megfigyeléseket tenni. Félek, hogy némelyek 
önök közül, kik a gyermektanulmányért rajonganak, erre nézve bizonyos terhet 
vettek magukra. Ezek a tanulmányok ugyan épen ne hanyagoltassanak el. Jól tudom, 
hogy alkalmasak arra, hogy a gyermek életének a megértését előmozdítsák. Vannak 
tanítók, akik nagy gyönyörűségüket találják abban, hogy protokollumokat vesznek föl, 
megfigyeléseikről könyvet vezetnek, s az így nyert statisztikai táblákból százalékokat 
számítanak ki. Ez által életük bizonyára tartalmasabb lesz, s ha az így nyert statiszti
kai eredmények, amint látszik, egészben véve csak csekély értékűek, az ily meg
figyelések bizonnyal közelebb fogják hozni tanítványaikhoz. Szem és fül hozzá fog 
szokni, hogy az egyes gyermekben azokat a jelenségeket, melyekre hasonló meg
figyelések olvasása által figyelmük föl van híva, fölismerjék, melyek különben figyel
müket elkerülték volna. De az Ég szerelmére kérem, hagyjuk békében ezzel azokat a 
tanítókat, akik nem érzik magukat hivatva megfigyelések gyűjtésére. Ne hirdessük a 
gyermektanulmányt, mint elengedhetetlenül szükséges kötelességet, s ne sújtsuk vele 
azt is, akinek ez kimondhatatlan teher, s aki erre hajlandóságot nem érez.» «A 
legjobb tanító nyújthatja a legértéktelenebb adalékokat a gyermektanulmány szá
mára, míg másrészt az ilynemű legértékesebb munka a legkevésbbé megfelelő taní
tótól származhatik.»?

De ma már a gyermektanulmány leglelkesebb hívei is belátják, hogy e tanulmányt 
túlbecsülték. Az 1906. októberében tartott gyermekpszichológiai kongresszuson 
hangzott el a következő kijelentés: «A gyermektanulmány aránylag új területe, bele
foglalva azt is, amit kísérleti pædagogiânak neveznek, nem maradt megkímélve a túl
becsüléstől, nemcsak az amerikaiaknál, akikre bizonyára először gondolunk, hanem 
nálunk is.»8

Egy másik német tudós, William Stern, élesen bírálja a gyermektanulmányok ed
digi módszerét és eredményeit. A gyermektanulmány egyik módszere a kérdőívvel 
való statisztikai adatgyűjtés. Erre nézve William Stern így nyilatkozik: «Az ilynemű 
kérdezősködés útján nyert összes adatoknak és a kérdezősködésre alapított statiszti
káknak csak nagyon problematikus értékük van.»9 «Kérdőívekkel meg lehet állapí
tani, milyen jövedelme van valakinek, de nem azt, milyen a temperamentuma; melyik

** Münsterberg, i. m. 192.1.
 ̂ William James, Psychologie und Erziehung. Leipzig, Engelmann 1900.

О
Ufer, Das Verhältniss von Kinderforschung u. Pädagogik. Karl L. Schaefer, Bericht über den Kong
ress für Kinderforschung und Kiderfürsorge in Berlin. (Langensalza, Hermann Beyer & Söhne. 1907.) 
29.1.

9 William Stern, Über Psychologie der individuellen Differenzen. Leipzig, Ambrosius Barth, 1900. 2 9 .1.
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vallásfelekezethez tartozik, de nem azt, melyik emlékezeti típushoz.»Ю Azt mondja 
Stern, hogy az ily kérdezősködés veszedelmesen hasonlít az ismert játékhoz: Melyik 
az ön kedvenc színe? kedvenc költője? kedvenc étele? stb.

Hasonlókép nyilatkozik a gyermektanulmány másik módszeréről, a kisérletről. «A 
kísérleti eljárásnak ez az új formája részben oly utakra terelődött, melyek nagyon is 
lejtősek, s melyek nagyon is könnyen vezetnek messze el a tudomány magasságaiból. 
Szerencsére a mozgalom fiatal, csak néhány évet számlál; reméljük, hogy egy figyel
meztető «Megállj» még visszhangra talál!»n

Mi is ezt reméljük. M aga a gyermektanulmány kétségtelenül helyes és szükséges. 
Jogosultságát bírálói is elismerik. így Münsterberg azt mondja: «A gyermekpszicho
lógia kétségkívül becses része az általános pszichologiának.»l2

A gyermekpszichológia bizonyára adatokkal fog szolgálni a kultúrtörténet és a 
pszichológia számára, segíteni fog megoldani a pszichogenezis problémáját, s segíteni 
fogja a paedagogiát is. De föltétlenül szükséges, hogy kevesebb zajjal és több komoly 
tanulmánnyal munkálkodjék, s módszerében tudományosabb legyen. Szükséges 
hozzá az, amit Stern ajánl, hogy a kérdezősködésnél ebben iskolázott szakemberek 
munkásságát vegye igénybe, a kísérletezésnél pedig exaktabban járjon el.

A pædagogiai pszichológiának tehát része lesz a gyermekpszichológia is; a gyer
mektanulmányok többi részlete pedig szintén adhat becses felvilágosításokat a 
pædagogia számára.

Azonban újabban a pszichológiának más ágai is fejlődtek, melyek ép oly értékes 
vagy talán még értékesebb adalékokat szolgáltathatnak a pædagogia számára. Ilyenek 
a nép- és szociálpszichológia, s a differenciális pszichológia. E tanulmányok mind 
arra vannak hivatva, hogy kiegészítsék azt a lélektani alapot, melyre a paedagogiának 
szüksége van. Steinthal, Lazarus, Müller Miksa megindították a néppszichologiát, 
mely a népszellem alkotásait vizsgálja: a nyelvet, a mithoszt, az erkölcsöt. Újabban 
Wundt Vilmos összefoglaló kísérletet is tett e tudomány megalapítására. Sőt tovább 
menve látjuk kezdeteit a szociálpszichológiának is, amennyiben e vizsgálatokat más 
területekre is, -  minők a gazdaság, az ipar, társadalmi osztályok, a kriminalitás, -  
kiterjesztették.

A pædagogia szempontjából e vizsgálatok még értékesebbek volnának, ha a 
különböző nemzetek differenciálpszichologiájává bővülnének, azaz: a népszellem je
lenségeit nemcsak általánosságban vizsgálnák, hanem a különböző nemzetek közötti 
differenciákat is törekednének megállapítani. így a magyar népszellem ilyen képét 
kapni a nemzeti nevelés szempontjából végtelenül értékes volna. Tudósaink előtt itt 
az önálló vizsgálatnak egy igen szép és igazi babérokat termő mező áll nyitva. Az 
eredmények nemcsak a magyar nemzet, hanem általában a nemzetközi tudomány 
szempontjából is nagyon értékesek volnának.

A pszichológiai vizsgálatok számára egészen új utakat nyitott meg az egyéni 
pszichológia, mely ugyan még egészen a fejlődés kezdetén van, azonban már is gaz- 10 11 12

10 U . o. 3 0 .1.
11 U. o. 3 4 .1.
12 Münsterberg, i. m. 191.1.
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dag eredményekkel kecsegtet. E tudomány megalapítójának W. Dilthey-i tekinthet
jük. 13 Föladatait azonban első ízben William Stem boroszlói tanár körvonalazta. Az 
egyéni különbségek pszichológiájának nevezi az új tudományt, s az általános 
pszichológiának kiegészítőjéül kívánja tekinteni. Meg akarja állapítani az egyéni sa
játságokat és különbségeket. Miben különbözik az egyének szellemi élete? Mily 
különbségeket mutat egyes nemzetek szellemi élete? Melyek ezeknek a különbsé
geknek a feltételei? S miben nyilvánulnak ezek a különbségek?

Az ily egyéni pszichológiai megfigyeléseket a tudomány az előtt nem tette vizsgá
lat tárgyává, mert a tudomány épen az általánosat kereste, azt, ami minden emberben 
közös. Az egyéni különbségeket eddig csak a művészet igyekezett feltüntetni. A köl
tők és írók adták az egyén pszichológiáját; s ez a pszichológia annál tökéletesebb, mi
nél nagyobb a költő. Mennyi pszichológia van Arany János műveiben! Mennyi 
Madáchban! Kemény Zsigmondban szinte elnyomja a pszichológus a költőt. 
Shakespeare műveiből pedig mondhatni megismerhetjük az egész emberiséget. Az 
egyéniség gyakorlati megismerését így eddig a művészet szolgálta.

Az egyéniségnek tudományos megismerése a differenciális pszichológia föladata.
A pædagogia s a gyakorlati pædagogus ettől a tudománytól mindenesetre sokat 

várhat.
Már maga a gyermekpszichológia is voltakép egy része ennek a differenciális 

pszichológiának, amennyiben a gyermek és felnőtt közötti különbségeket keresi. Út
jaik gyakran találkoznak, s módszerük is egészen egyezik.

A pædagogusnak mindkettőre szüksége van.
Látjuk tehát, hogy a pædagogia és pszichológia viszonya is újabb időben kissé 

változott.
A pædagogus gyakorlati eljárása mindig bizonyos pszichológiai ismeretekre volt 

alapítva, de ezek az ismeretek a gyakorlati megfigyelés által szerzett pszichológiai is
meretek voltak. Aki gyermeket nevelt, az mindig szükségét érezte annak, hogy a 
gyermeket megfigyelje.

Amint a tudományos pædagogia kifejlődött, felismerték a pædagogiânak kapcso
latát a pszichológiával. A «szellemi tudományok» elméletben egyáltalán mind elis
merték, hogy pszichológiára kell alapítani törvényeieket, de nem voltak képesek ezt a 
követelményt valóra váltani. 14  A pædagogia sem tudta a két tudomány között a kap
csolatot kielégítő módon helyreállítani. Ennek oka abban rejlett, hogy a pszichológia 
távol állott attól, hogy problémáit megfejteni képes legyen. Újabban azonban a 
pszichológia nagyot haladt, s újabb ágai is fejlődtek, így tehát kilátás van reá, hogy e 
kapcsolat mégis szorosabb lesz. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a pædagogia átala
kul alkalmazott pszichológiává, mert a pædagogiai problémákat nem a pszichológiá
nak, hanem a pædagogiânak kell megoldania.

A pszichológia is, a pædagogia is, önálló tudomány. Összefűzi őket azonban min
denekelőtt az, hogy mindkettő a filozófia tágasabb keretében foglal helyet. Ám a fi-

13 Dilthey, Beiträge zum Studium der Individualität. Sitzungsberichte der k. pr. Akademie des Wissen
schaften zu Berlin. 196. I. 293.
L. Stern, i. m. 2 7 .1.
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lozofiai tudományok közül az ethika mellett a pszichológia az, mely a pzedagogiával 
legszorosabb viszonyban van.

E viszony azért oly szoros, mert maga a nevelés szellemi funkciók sorozata, s a 
szellemi funkciókat magyarázni a pszichológia föladata. Ám ezeket a szellemi funk
ciókat, -  mint kifejtettük^ -  a kulturális célzat teszi pædagogiai jellegűekké. E 
paedagogiai célzat azonban végső eredményében a szellemi élet tökéletesítése, s az 
értelmi belátás uralma. így tehát a szellemi élet ismerete általában föltétele a tudo
mányos pædagogiânak. A paedagogiai eljárás megállapítása azonban a paedagogia 
feladata, valamint a kultúra értékes elemeinek, s pædagogiai célzatú hatások 
elérésére alkalmas részleteinek a kiszemelése. De az általános pszichológia csak a 
szellemi élet általános képét adja. Szüksége van a pædagogiânak az összehasonlító és 
differenciális pszichológiára. A néppszichologia fényt derít a közösség folytán alakult 
szellemi jelenségek fejlődésére, minők nyelv, mithosz, erkölcs. A szociálpszichológia 
pedig a tömegek pszichológiáját adja. A differenciál-pszichologia azokat a különbsé
geket állapítja meg, melyek úgy egyes közösségek (pl. nemzetek, társadalmi csopor
tok, nemek) szellemi élete között, valamint az egyes egyének, s az egyének különböző 
életkora között mutatkoznak.

Szükség van ez életkorok közül különösen a gyermekkor pszichológiájára.
De a paedagogia még ezekkel sem érheti be. Nem elég csak a pszichológiát alapul 

vennie. A szellemi élet ismerete ugyan a legfontosabb; de a testi élet ismerete is szük
séges, már csak annál a kapcsolatnál fogva is, melyben a szellemi működések a testi 
szervekkel állanak. De mindezek: úgy a testi, valamint a szellemi működések, vége
lemzésben életjelenségek, s a paedagogia a maga kulturális célzatait csak úgy való
síthatja, ha az életjelenségek fejlődését kulturális irányba tereli. Az életjelenségek fej
lődését befolyásolni pedig csak akkor lehet, ha ez életjelenségek törvényeire alapítjuk 
az eljárást. így tehát a paedagogia végső alapja a biológia.

Mint ahogy a célok kijelölésénél az ethika helyett az egész kultúrát kell a 
pædagogiânak szem előtt tartania, úgy az eszközök kiszemelésénél sem elegendő 
többé a pszichológiát alapul venni, hanem ki kell terjeszteni a vizsgálatot az egész élet 
vizsgálatára.

Mint ahogyan azonban a kulturális célzatú hatások között az ethikai célzatúak a 
legfontosabbak, úgy az életjelenségek közül is a pædagogusra nézve a pszichikai je
lenségek a legfontosabbak.

Ám, nemcsak a tudományos paedagogiára nézve, hanem a gyakorlati 
pædagogusra nézve is fontos a pszichológia ismerete. Nem kell ugyan azt hinni, hogy 
aki a pszichológiával megbarátkozott, az mechanice és tudatosan operálhat az összes 
szellemi funkciókkal, akárcsak valami gépezettel.

A gyakorlatban az a gyakorlati pszichológia a fontos, melyet emberismeretnek ne
veznek, s melyet tapasztalás és megfigyelés útján szerzünk, s költői olvasmányok, -  
tehát nem csupán tudományos könyvek -  olvasása által kiegészítünk.

^  L. Weszety: A nevelés fogalma és célja. Népmtvelés, II. 7., 8. f.
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E gyakorlati pszichológia megszerzéséhez is bizonyos egyéni diszpozíciók szüksé
gesek, ép úgy, mint annak pillanatnyi átérzéséhez, hogy a kívánt lelki hatás adott 
esetben mily módon érhető' el.

Azonban a pszichológiai és biológiai ismeretek emelik általában az ember művelt
ségét, hozzájárulnak a tanító lelkének gyarapításához, s így ahhoz, hogy egyénisége, 
mely a tanítványokra hat, minél műveltebb, gazdagabb egyéniség legyen.

A pszichológiai ismeretek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy világosan értse, amit 
mint pædagogus cselekszik. Számot fog tudni magának adni utólag arról, hogy eljá
rása helyes volt-e. Bizonyos módszerekről előre fogja tudni, hogy tévesek, s így 
fölösleges kísérletezéstől kíméli meg önmagát és a tanítványokat, s bizonyos téve
désektől ment marad.

A pszichológia ismerete hozzá fog járulni ahhoz, hogy gyakorlati eljárást elméle
tileg is tudja igazolni, s érdeklődése s önérzete is emelkedik, ha tudja, hogy eljárása 
elméletileg is megtámadhatatlan.16

A pædagogiai eljárás vezető elveit azonban, mint kész utasításokat a pædagogiâ- 
ból kell vennie, melyek az iskolai élet talajából fejlődtek. A tudomány senkit sem tesz 
művésszé. A tudomány csak megvilágosíthatja a művészi eljárást; művésszé az arra 
való hivatottság, s az eleven élet gyakorlati fejlesztő ereje fogja tenni azt, akiben e hi- 
vatottság érzete élénken él.

A modern pædagogia pedig nemcsak tudományt kíván, hanem művészeket is, 
akik a jövendő nemzedék lelkét a magok gazdag lelkületével lángra gyújtsák.

Dr. Weszely Ödön l

l 6 James, Psychologie und Pädagogik.
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[Magyar Paedagógia, 31. évf. 5. sz. 65 -  72. o. (1922)]

A KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZÉSRŐL*

«Es ist nichts schrecklicher, als ein Lehrer, der 
nicht mehr weiß, als die Schüler allenfalls wissen 
sollen. Wer andere lehren will, kann wohl oft das Beste 
verschweigen, was er weiß, aber er darf nicht 
halbwissend sein.»

Goethe, Wilhelm Meisters Wandeijahre.
I. k. 4. fej.

I.

Legutóbbi közgyűlésünkön a Magyar Pædagôgiai Társaság abban a szerencsében 
részesült, hogy meghallgathatta tisztelt alelnökünknek, Schneller Istvánnak a kö
zépiskolai tanárképzésről szóló előadását. Minthogy akkor akadályozva voltam a 
megjelenésben, az előadás pedig mindekkoráig nyomtatásban nem látott napvilágot, 
pontos tudomásom sem lehetett igen tisztelt elnöktársam fejtegetéseiről. Úgy sejtem 
azonban (s a jelenvoltak e feltevésemet igazolták), hogy az előadó e fontos kérdést 
csak általános elvi szempontokból világította meg, részletekbe és konkrét javasla
tokba azonban nem kívánt bocsátkozni.

Ezért talán szabad remélnem, hogy a t. Társaság nem fog megütközni a téma is
mételt tárgyalásán. Oly ügyről van szó, melyet nem lehet elégszer megvitatni. Amit 
mondani fogok, nem annyira az általánosságok, mint inkább az immár szükségesnek 
látszó megvalósítás körében mozog. Azt akarom kifejteni, hogy véleményem szerint 
mit lehet és mit kell tennünk a tanárképzés dolgában? Hogyan fogjunk hozzá ennek 
az évtizedek óta állandóan napirenden tartott problémának gyakorlati megoldá
sához?

Nem lehet ugyanis elzárkóznunk ama tény elől, hogy az utolsó évtizedekben mind 
hangosabban és sűrűbben nyilvánult meg az elégedetlenség középiskolai tanárkép
zésünk eredményeivel szemben. A jelszó, mely ezekből a hol rejtett célzásokból, hol 
nyilt támadásokból kihangzik, röviden ez: Tanárképzésünk nem eléggé gyakorlati, 
azaz: nincs eléggé szoros kapcsolatban magának az iskolának jogosult érdekeivel. S 
ez a bírálat mind az elméleti, mind a gyakorlati kiképzés mai rendje ellen irányul.

Az elméleti képzés -  mondják -  egyáltalán nincsen vagy nincsen elégséges te
kintettel az iskola feladataira. Mikor a jelölt elvégezte egyetemi tanulmányait, nem 
viszi magával a szakmájához tartozó középiskolai anyag teljes tudományos készletét, 
s amit ebből az anyagból egyetemi tanulmányainak folyamata alatt hallott és 
feldolgozott, azt nem úgy hallotta és nem úgy dolgozta fel, hogy középiskolai 
teendőivel szorosabb vonatkozásba hozhassa. A tudománynak csak egyes területeivel

Elnöki megnyitó a Magyar Pædagôgiai Társaságnak 1922. évi február 18-án tartott XXX. közgyűlésén.
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ismerkedett meg s ezeken is inkább kutató, mint tanító célzattal mozgott. Nem 
történt kelló' gondoskodás arról, hogy szerves egymásutánban és egymáson felépülő 
fokozatokban vegye birtokba szaktudományának anyagát. Tudományos ismereteiben 
hézagok maradtak, melyeknek tanári működése vallja kárát. Nem kapott áttekintést 
szaktudománya összes részein, s így nincsen egységes szempontja, melynek 
mértékével élhessen, mikor a tudomány nagy anyagából kell merítenie az iskola 
számára.

A gyakorlati képzésről elhangzott bírálatok és kívánalmak lényege a következők
ben foglalható össze: Nemcsak az a baj, hogy az úgynevezett próbaév van rosszul 
megszervezve, s a kellő tervszerűséget nélkülözi. A gyakorlati kiképzésnek már a je
lölt egyetemi tanulmányainak tartama alatt kellene megkezdődnie; már akkor kellene 
módját ejteni, hogy a tanárjelölt bevezettessék szaktárgya tanításának módszerébe.

Különböző javaslatok merültek fel tanári körökben és irodalmi téren ezen, né
melyek szemében tűrhetetlen állapotok javítására. Egyenként nem sorolom fel őket, 
mert ismeretesek. Legradikálisabb az a javaslat, hogy a tudósképzés teljesen külön- 
választassék a tanárképzéstől s hogy evégből az egyetemtől elkülönített középiskolai 
tanárképző intézet szerveztessék. Az egyetem végezze a maga tiszta tudományi tanító 
és művelő feladatait, s a külön megalakítandó tímárképző foglalkozzék a szó szoros 
értelmében csakis tanárképzéssel, mely esetben a tanárjelölteket kötelezni kell, hogy 
a tanárképzőbe belépjenek.

Kérdés, mennyiben fedik a felhozott kifogások a tényeket? s helyes elvi alapon ál- 
lanak-e a javításra irányuló kívánalmak? s közöttük különösen az utolsó helyen em
lített megoldás?

Azt hiszem, mindenekelőtt egy alapjában téves feltevésre kell rámutatnom, még
pedig egész általánosságban, vagyis: az elméleti és gyakorlati kiképzés különböző fel
adataira való tekintet nélkül. A tanárképzés mai állapotának bírálói ugyanis nem rit
kán abból a feltevésből látszanak kiindulni, hogy a jelölt mint kész tanár lépjen pá
lyájára. Nem szorul bizonyításra, hogy ennek a kívánalomnak semmiféle, bármily 
körültekintő gondossággal megszervezett tanárképzés sem fog megfelelhetni s nem is 
feladata megfelelni. A végzett tanárjelölt tudományos készültségében mindenkor 
lesznek hézagok, melyeket majdan későbbi tanulmányokkal kell kitöltenie; ami pedig 
tanítói jártasságát illeti, éveknek kell elmúlniok, míg a methodikus tekintetben mél
tányosan támasztható igényeknek aránylagos teljességgel megfelelhet.

Sietek megjegyezni, hogy ezt a megállapítást, melynek helyességét minden elfo
gulatlan bíráló el fogja ismerni, korántsem azért tettem, mintha tagadni akarnám, 
hogy tanárképzésünk terén még sok a tennivaló, hanem mert az elhangzott ítéletek 
némely túlzásaira akartam a figyelmet legelébb is reáirányítani. A tanárképzés, akár
hogyan szervezzük, mindig csak bizonyos mértékig fogja a jelöltnek elméleti és 
gyakorlati készültségét biztosíthatni.

A tanárképzés körül felmerülő vitapontok egész komplexumának középpontjában 
az a sarkalatos kérdés áll, milyen intézmény végezze a tanárképzést? még pedig an
nak elméleti és gyakorlati részét?

Az elméleti tanárképzést szerintem az egyetemnek kell végeznie. Ez az ő feladata. 
Úgy értem ezt, hogy az egyetem látja el a jelöltet tudománnyal: megismerteti vele a
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tudomány anyagát, megtanítja tudományos gondolkodásra és tudományos módszerre, 
még pedig jövendő' tanári pályája érdekében is. Mert én nem ismerek kétféle tudo
mányt: egyet erősebbek, egyet gyengébbek számára. Nem szabad helyt engedni annak 
a megkülönböztetésnek, hogy vannak tudományos és nem tudományos tanárok. Az 
egész művelt világ példája mutatja, hogy mindenütt az egyetemen, az egyetemi 
előadásokból és gyakorlatokból sajátítják el a tanárjelöltek is tudományos készültsé
güket. Tévedés azt hinni, hogy a leendő középiskolai tanárnak mint ilyennek, keve
sebb tudományos előkészületre van szüksége, mint annak, aki tudósnak készül. Aki 
valamikor a magyar irodalomtörténetet vagy a fizikát tudományosan művelni fogja, 
annak ép úgy és ép oly sorrendben kell megismerkednie egyetemi tanulmányai alatt 
ennek a tudományszaknak anyagával és ennek az anyagnak egymást feltételező része
ivel, mint annak, aki e tárgyat a középiskolában tanítani fogja. Mindkettőjükre nézve 
az egyetemi előadásoknak alapozó jellegök van: mindketten az anyaggyűjtés, az átte
kintés, a megismerés, a megtanulás stádiumában vannak. A tudósképzésnek és tanár
képzésnek éles elkülönítése óhatatlanul leszállítaná középiskolai tanárságunk tudo
mányos készültségének színvonalát, de végső elemzésben középiskolai oktatásunk 
színvonalát is.

De ha így van, akkor ebből az egyetem bölcsészettudományi karára bizonyos kö
telességek hárulnak. Nem szabad például -  a konkrét viszonyoktól függetlenül, aka
démikusán elmélkedem -  semmiképen sem megtörténnie, hogy a magyar irodalom 
leendő tanára elhagyja az egyetemet anélkül, hogy az egész magyar irodalomtörté
netből megfelelő összefoglaló kollégiumot ne hallgatott volna, olyant, mely a tudo
mányművelésnek és tanárképzésnek egyaránt szolgálatot tesz. Nem szabad előfor
dulnia, hogy a filológus hallgató, akár tesz tanári vizsgálatot, akár nem tesz, rend
szeres latin irodalomtörténetet ne hallgatott volna, vagy hogy a német szakos hallgató 
az egész német irodalomtörténetből áttekintő összefoglalást ne kapott volna egyetemi 
tanulmányainak során. Nem szabad lehetségesnek lennie, hogy a történetszakos, akár 
hivatásszerű tudós, akár középiskolai tanár váljék belőle, úgy hagyja el az egyetemet, 
hogy az ókor vagy középkor vagy újkor egész nagy időszakaival egyáltalán meg nem 
ismerkedett. Merőben helytelen volna az egyetemi fizikai oktatásnak olynemű beren
dezése, hogy a hallgató, akár váljék belőle egyetemi magántanár vagy asszisztens, 
akár középiskolai tanár, a tanfolyam elején ne hallgathasson mechanikát, mely az 
egész fizikának alapja. Önként értődik, hogy mindez ép nem zárja ki a speciális ku
tatási területekre vonatkozó kollégiumok tartásának lehetőségét és szükségességét.

Nem rendelkezem az egyes tudományágak körében oly mértékű szakismerettel, 
hogy mindenütt megállapíthassam a tényleges szükségleteket és kielégítésök sor
rendjét. Megnehezíti ezt a megállapítást az a körülmény is, hogy a leckerendekben 
szereplő némely kollégiumok címei (pl. újkori történet, általános állattan, általános 
növénytan, részletes növénytan, rendszeres növénytan, ásványtan stb.) kétséget hagy
nak fenn arra nézve, vájjon az illető kollégium keretében a megfelelő tudományág 
egész anyaga avagy ennek az anyagnak csak egyes részei vagy talán csak egy része 
volt-e az előadások tárgya? Ily körülmények közt csak bizonyos általános be
nyomástól számolhatok be, ama beható vizsgálat alapján, melynek az 1913/14-ik 
tanév elejétől az 1916/17-ik tanév végéig terjedő nyolc egyetemi félév budapesti
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leckerendjeit alávetettem. Benyomásom az, hogy nem is annyira az egyes tu
dományszakok anyagának terjedelmében és mértékében rejlik elméleti 
tanárképzésünk sebezhető pontja (bár ebben a tekintetben is vannak nem jelenték
telen hiányok), mint inkább az anyag elosztásában, illetőleg részeinek sorrendjében, 
vagyis például abban, hogy a szükséges bevezető előadások nem minden tanévben 
hirdettetnek, s így megtörténhetik, hogy a tanuló csak a harmadik vagy negyedik 
félévben hallgathatja azt, amit neki már az első félévben kellene hallgatnia, vagy hogy 
az előadók egyébként sincsenek kellő tekintettel a tudomány követelte egymásutánra, 
ami bizonyos kuszáltságot okoz a képzés módjában. Hiányzik az a tervszerűség, 
melyet sem a tudósképzés, sem a tanárképzés (ha már a kettőt különtartjuk) nem 
nélkülözhet.

Mi volna tehát a teendő? A vallás- és közoktatásügyi miniszter kérje fel az 
egyetem bölcsészettudományi karát, hogy a rokon (azaz: egymásra utalt) tudományok 
tanárai együttes értekezleteken vizsgálják meg, vájjon a hallgató négy évi egyetemi 
tanfolyamának tartama alatt szaktudományának minden disciplinájával megis- 
merkedhetik-e (nem téve különbséget tudósképzés és tanárképzés közt, mert minde- 
gyikök egyaránt rászorul a rendszeres ismeretekre), s vájjon az egyes szaktu
dományok részeire vonatkozó kollégiumok kellő sorrendben követik-e egymást, s ha 
egyik vagy másik tekintetben hiányok forognak fenn, gondoskodjanak előadásaik 
keretében pótlásukról; ha pedig még mindig maradnak fenn tárgyi vagy sorrendi 
szükségletek, kérjék fel a tanárképző-intézet vezetőségét, hogy pótlásukról gondos
kodás történjék. Egészen bizonyos, hogy a tanárképző-intézetre, melynek előadói 
közt -  már csak az élő gyakorlattal való kapcsolat biztosítása érdekében is -  
középiskolai tanárok is helyet foglalhatnának, még így is sok tennivaló várakozik.

Nem adhatnak természetesen felvilágosítást az egyetemi leckerendek arról sem, 
mi módon és mily szellemben történik a tudomány tanítása; az egyetem tanárának 
oly szuverén joga ez, melyet senki sem befolyásolhat vagy korlátozhat. Bármint 
legyen (a merő szubtilitásokban elmerülő egyetemi oktatást bizonyára senki sem 
helyeselhetné), mélyen meg vagyok győződve annak a szükségességéről is, hogy a 
leendő középiskolai tanár legalább egyszer életében megismerkedjék a tiszta tu
domány módszerével, legalább egyszer időzzék a tudomány legfelsőbb régióiban, a 
tudományos gondolkodás szabadságának éltető légkörében, mert csak így értheti meg 
a tudomány és iskola összefüggését és kölcsönhatását. Ez az érzés, még ha fiatalkori 
emlékek távolába viszi is, egész élete folyamán a lelkes hevületet és magasabb célok 
tudatát fogja benne ébrentartani akkor is, mikor kiskorú egyének nevelő oktatására 
vállalkozik. Az oktatás folyamatának lüktetése csak a tudományos megismerés 
gazdag forrásából indulhat meg.

Fennmarad itt még az a kérdés, mikép rendeztessék a tanárképzőbe való belépés? 
illetőleg a tanárképző közreműködésének intézményes biztosítása? Valóban nincsen 
más mód, mint a törvényalkotás. A jelenleg érvényben levő rendelkezések alapján 
senki sem kényszeríthető arra, hogy a tanárképző tagja legyen, s ha sohasem is hall
gatott tanárképző előadást, avagy hanyagul és csak látszatra teljesítette is tanárképző 
intézeti tagságából folyó kötelességeit, egyedül egyetemi tanulmányai alapján 
akadálytalanul tehet a szabályszerű időben tanári vizsgálatot. Nyilvánvaló, hogy ily
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módon a tanárképzés érdeke legjobb esetben, azaz: ha a jelölt szorgalmasan látogatta 
egyetemi előadásait, csak részben nyer kielégítést; rosszabb esetben, azaz: ha az 
egyetemi előadásokat és gyakorlatokat sem látogatta, sehogy sem. Ma a tanárképző 
inkább csak útmutatásra és tanácsadásra szorítkozhatik, de nem róhat még azokra 
sem kötelességeket, kik beléptek kötelékébe; csupán az ösztöndíjasokra, akik azon
ban a jelölteknek igen kis részét teszik. A tanárképző-intézet munkásságának a tör
vényes határozmányoktól és szankcióktól való ez a teljes függetlenítése okozta főkép 
azt, hogy az intézmény -  megalkotóinak és munkásainak legjobb célzatai mellett is 
-  nem tudott gyökeret verni, hogy tagjainak legnagyobb része nem vette komolyan 
az intézmény kötelékébe tartozását, s hogy a jelöltek, vizsgálatra állva, nemegyszer 
bizonyos ismeretekben járatlanoknak mutatkoztak, melyeknek elsajátítására épen a 
tanárképző elégséges alkalmat nyújtott volna. Törvénnyel kell tehát kötelezni azokat, 
kik tanárok akarnak lenni, hogy a tanárképzőbe belépjenek, és szigorúan alávessék 
magukat mindazon rendelkezéseknek, melyeket ennek az intézménynek kormányzó 
testületé az egyes szakokra nézve kötelezően megállapított, azaz: kötelesek legyenek 
azokat az egyetemi és tanárképző-intézeti előadásokat látogatni s azokban az egye
temi és tanárképző-intézeti gyakorlatokban résztvenni, melyeket a tanárképző ható
sága a tanárképzés érdekében szükségesnek tart s erről a megfelelő módozatok mel
lett bizonyságot tenni. Nagyon természetes, hogy ennek az intézkedésnek a sikere 
attól függ, hogy az egyetem bölcsészettudományi kara -  mint említve volt -  maga is 
lehetőség szerint hozzájáruljon a cél eléréséhez. A tanszabadság elvébe nem ütköz- 
hetik az említett törvény megalkotása, mert a tanszabadság nem lehet örve az egye
temi előadások rendszertelenségének és szakadozottságának, mely az úgynevezett tu
dósképzést ép úgy megrendítené alapjaiban, mint ahogyan kárára válnék a hallgatók 
hivatásszerű tanári előkészületének.

II.

Nem kicsinyelhetők a gyakorlati kiképzés területén fennforgó bajok sem. A kép
zésnek ez a foka ugyanis -  nem tekintve a helyhez és számhoz kötött, a maga nemé
ben egyedülálló gyakorló főgimnáziumot -  teljességgel szervezetlen. Legelébb is 
azok a jelöltek, akik a szabályszerű főiskolai tanfolyam elvégzése után legalább egy 
évet hazai vagy külföldi egyetemen tanulmányaik folytatására fordítottak, úgyszintén 
azok, kik magántanulóval tétettek sikeres középiskolai vizsgálatot, a törvény túlságos 
szabadelvüsége következtében egyáltalán nem tartoznak próbaévet végezni s rendsze
rint enélkül állanak pedagógiai vizsgálatra. A jelölteknek egy másik, igen jelentékeny 
része, mely középiskoláknál tölti próbaévét, fölötte különböző gyakorlati kiképzésben 
részesül, aszerint, amint a jelölt oly vezető tanár-keze alatt működik, aki feladatát lel
kiismeretesen vagy felületesen vagy hanyagul teljesíti, tudományos képzettség dolgá
ban kiváló vagy épen csak megfelelő, methodikus készültség tekintetében magas vagy 
közepes vagy átlagon alóli színvonalon áll. Van vezető-tanár, aki a próbatanárságot 
kényelmi intézménynek tekinti; van, aki épen csak jelen van a jelölt leckéjén, de 
egyébként nem tudja vagy nem akarja őt irányítani; van, akinek útbaigazításai az ala
kiságok szűk határait sohasem lépik át s inkább lélekölők, semmint ösztönzők és fel
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emelők; vannak, akiktől a jelölt se tudományt, se módszert nem tanul, s vannak végül, 
kik mindkét irányban vagy legalább az egyikben magasan kiemelkednek a mindenna- 
piságon. Ezekhez a különbségekhez, melyeket előrelátó közigazgatás enyhíthet, járul 
a feladatok és kötelességek pontos megállapításának és ellenőrzésének hiánya. Nem 
hiszem, hogy sok vezető-tanár volna, aki az egyes leckeórák rövid tervezetét a kezdő 
jelölttől előzetesen megkívánná, vagy aki a szaktárgy módszeréről rendszeresen meg
beszéléseket folytatna vele. Pedig a gyakorló évnek ez a feladata. Itt, és nem az 
egyetemen van a helye a speciális módszertanba való bevezetésnek. Az egyetem pe
dagógusa a harmad- és negyedéves tanárjelölteknek, kik már szaktárgyuk tudo
mányos alapvető anyagát elsajátították, megadja az általános pedagógiai és nevelés- 
történeti tájékozást, az egyetemes elvek gyakorlati alkalmazásának módozatait ellen
ben a próbaévi gyakorlat vezető-tanárának kell megismertetnie. Erre csak ő, a 
gyakorlati szakférfiú illetékes és csakis neki van módja a speciális módszer kellékeit 
az élő valóságban, az osztály színe előtt, ad oculos demonstrálni. Tehát: szaktudo
mányi alapvetés az első két évben; azután a folytatólagos szaktudománnyal párhuza
mosan pedagógiai (szorosabban: didaktikai) elmélet s utolsó fokon speciális mód
szertan. Szerintem ez az egyedüli racionális menete a képzésnek. A teendő tehát nem 
lehet más, mint becsületesen megszervezni a gyakorlati évet, beleértve a tanárjelöltek 
kellő anyagi segítését is, mely nélkül a mai súlyos megélhetési viszonyok közt minden 
intézményes szervezés hatástalan marad.

A tanárképzést szolgáló előadások tervezetének részletes megállapítása nem lehet 
feladatom, de két hiányra ezúttal is reá kell mutatnom. Két egészen új szükséglet 
kielégítéséről mielőbb gondoskodni kell. Először is a gyermeklélektanból és gyer
mektanulmányból előadásokat, esetleg gyakorlatokat kell szervezni a tanárjelöltek 
számára, akiknek az idevágó ismeretekre feltétlenül szükségük van. A gyermektanul
mányi mozgalmak az egész művelt világon ma már oly arányokat öltöttek s ezen a 
téren -  a naiv dilettantismus hóbortja mellett -  oly szigorúim tudományos vizsgála
tok folytak, és a gyakorlati nevelés terén is értékesíthető eredmények jöttek létre, 
hogy előlük a mi tanárképzésünk sem zárkózhatik el többé. E kívánalom részben már 
kielégítést is nyert, amennyiben a budapesti egyetem egyik filozófia tanára kérésemre 
a most folyó félévben gyermeklélektani kollégiumot hirdetett s előadásait nagy hall
gatóság élénk érdeklődése kíséri. E kollégium időnként meg fog ismételtetni. Re
mény van arra, hogy a szorosan vett gyermektanulmányi előadások is hova-hamarabb 
helyet fognak foglalni az egyetemi leckerendben. Másodszor gondoskodni kell arról, 
hogy a tanárjelöltek a gazdaságtani és társadalomtani ismeretekben némi tájékozást 
nyerjenek, nemcsak azért, mert ezek az ismeretek ma már középiskoláinkban tanít
tatnak, hanem mert nélkülök a középiskolai nevelő tanár, bármely szakot valljon is 
magáénak, ma már el nem lehet. Az objektív világszemlélet alapját a fiatal nemze
dékben csak azok rakhatják le, akik maguk is otthonosak korunk nagy gazdasági és 
társadalmi átalakulásának kérdéseiben.
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III.

Eddigi elmélkedéseim normális viszonyokra vonatkoztak, és tiszta elvi álláspon
tomat szegezték le. Sajnos azonban, ma és még soká nem beszélhetünk közoktatá
sunk teljes konszolidációjáról. Például még jó ideig tekintettel kell lennünk hadviselt 
tanárjelöltjeinkre, akik -  miután éveken át a harctereken küzdöttek és minden ta
nulmányi kedvezmény dacára éveket vesztettek -  természetesen mielőbb rendesen 
javadalmazott állásokba igyekeznek jutni, szakvizsgálatuk letétele után nyomban he
lyettes tanári alkalmazást vállalnak s ilyetén módon a próbaszolgálat kikerülésével, 
teljes óraszámmal és minden methodikus útbaigazítás nélkül fognak hozzá tanári 
teendőikhez. De nemcsak hadviseltek lesznek ilyen helyzetben, hanem bizonyára má
sok is, kiket szegénységük mielőbbi kenyérkeresetre fog utalni. Mert az sem remél
hető, hogy a közoktatási kormány az ország kétségbeejtő anyagi terhei mellett 
egyelőre nagyobb arányokban fogja megsegíthetni az összes próbaéves tanárjelölte
ket, aminek következménye ismét csak a próbaév elkerülése és helyettes tanári vagy 
magántanítói állások elvállalása lehet. Számítani kell végül az előbb-utóbb várható 
tanárhiányra is, mely kényszeríteni fogja az iskolafenntartókat arra, hogy szakvizsgá
latot tett tanárjelölteket alkalmazzanak helyettes tanárokul (mint már a világháború 
előtt bizonyos időszakokban megtörtént).

Ily körülmények közt célszerűnek látszik, hogy a tanárjelölteknek már egyetemi 
tanulmányaik utolsó (negyedik) évében alkalmuk legyen arra, hogy némi betekintést 
nyerjenek szaktárgyaik módszeres kezelésébe és az iskola rendjébe.

E  cél elérése végett szükséges, hogy a tanárképző-intézetben gondoskodva legyen 
arról, hogy minden iskolai évben legyen egy oly előadás, mely a középiskolák tanul
mányi és fegyelmi rendjét magasabb szempontból megismertesse a tanárjelöltekkel; 
továbbá arról, hogy minden tanévben legyenek oly előadások, melyek minden egyes 
középiskolai tantárgy speciális módszertanát felölelik. Ezeket az előadásokat részben 
azok az egyetemi tanárok tarthatnák, kik középiskolákban működtek s ilyen előadá
sok tartására vállalkoznak; részben (a budapesti viszonyokat tartva szem előtt) a ta
nárképző-intézetben működő pedagógus tanár, aki ez idő szerint is -  példás lelkiis
meretességgel -  tart minden félévben a középiskolai tantárgyak módszeres kezelésé
ről rendszeres előadásokat; részben a mondott célra igénybe vehetők volnának a ta
nárképzővel kapcsolatos gyakorló főgimnázium tanárai, akik állandóan és hivatássze
rűen foglalkoznak gyakorlati tanárképzéssel s bizonyára hajlandók lesznek hetenként 
néhány órában a tanárképző intézet egyetemi fokozatán módszertani előadásokat 
tartani s a jelölteknek a legszükségesebb útmutatást megadni. A szakszerűségre azért 
helyezek súlyt, mert meggyőződésem szerint az egyes tantárgyak módszertanához 
teljes illetékességgel csak azok szólhatnak hozzá, kik általános filozófiai és pedagógiai 
tájékozottság mellett az illető szaktárgyban tudományos képzettséggel rendelkeznek. 
A mathematika vagy fizika vagy történelem vagy latin nyelv oktatásának módszeréhez 
igazán értékes útmutatásokat csak az a pedagógus adhat, aki a mathematikát, illető
leg fizikát, történelmet, latin filológiát mint tudományt ismeri és műveli. Az általános 
didaktika és módszertan ismerete egymagában még nem elégséges a speciális mód
szertanba való bevezetéséhez.
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Megfontolás tárgyává volna tehető az is, vájjon ezeknek a tanárképző-intézeti 
módszertani előadásoknak hallgatói (kik a feltevés szerint csak negyedévesek lehet
nének) nem volnának-e arra is kötelezhetők, hogy hetenként nehány órában a 
gyakorló főgimnáziumban hospitáljanak.

Meg kell azonban mindehhez jegyeznem, hogy a negyedéves tanárjelöltek mód
szertani tanulmányaira és hospitálásaira vonatkozó kötelezettség nem jelentéktelen új 
terhet róna azokra, akik ép a negyedik évben a szakvizsgálatra való készüléssel túlon
túl el vannak foglalva. S meg kell állapítanom azt is, hogy a mondott rendelkezések 
véleményem szerint csak ideiglenesek és átmenetiek lehetnek, mert ellenkező eset
ben az a veszedelem fenyeget, hogy minden tanárjelölt a maga gyakorlati kiképzését 
a jelzett előadásokban való részvételével elintézettnek és magát a rendes próbaév alól 
felmentettnek fogja tekinteni, holott ezeknek a módszertani előadásoknak hallgatása 
és esetleg gyakorló főgimnáziumi leckéken való hospitálás még korántsem pótol
hatják a módszerbe való ama gyakorlati bevezetést, melyet csakis a jól szervezett 
próbatanári intézmény biztosíthat.

Fejtegetéseimnek végére értem. A kérdést igyekeztem gyakorlati oldaláról meg
világítani, megfoghatóvá tenni. Fel lehet rólam tételezni, hogy ismerem az enyémtől 
eltérő álláspontokat is, melyek a külföldi és hazai irodalomban kifejezésre jutottak. 
Ezeknek egyike sem téríthetett el attól a meggyőződésemtől, melynek következ
ményeit előadásomban levontam. Azt hiszem, hogy középiskolai tanárainktól egyebet 
nem kívánhatunk, mint azt, hogy szakismeretüknek meglegyen tudományos alapja és 
háttere, s hogy ezt a szaktudásukat kellő pedagógiai és didaktikai, különösen mód
szeres készültséggel a nevelő oktatás céljaihoz alkalmazni képesek legyenek. Mindkét 
követelmény teljesülését részemről biztosítva látom azokkal a rendelkezésekkel, me
lyeket ajánlottam, feltéve, hogy végrehajtásukban a kellő tudatosság és lelkiismere
tesség érvényesül.

Fináczy Ernő

103



A  k ia d á s é r t  te le l  a  M agyar T u dom ányos A k a d é m ia  P e d a g ó g ia i  B izo ttságának  e ln ö k e  
A  s z e d é s  a Jó z se f  A ttila  T u d o m án y eg y e tem  P e d a g ó g ia i  T a n sz ék é n  készült 

N y o m tá k  a z  A lf a p r in t  N y o m daipari K isszö v e tk e ze tb e n . F e le lő s  vezető : B arabás G á b o r  
M egjelen t 11 (A /5 )  fv te r je d e le m b e n  

H U  ISSN  0025 -  0260



KÖZLÉSI FELTÉTELEK

1. A Magyar Pedagógia a „Tanulmányok" rovatban tudományos szakcikkeket je
lentet meg. A tágan értelmezett neveléstudomány minden területéről közöl tanulmá
nyokat, empirikus vizsgálat eredményeit összegző írást éppúgy, mint elméleti elem
zést vagy egy kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló jellegű bemutatását.

2. A Magyar Pedagógia csak eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat kö
zöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt még nem jelentette meg, pár
huzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A Magyar Pedagógiában való meg
jelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos 
sokszorosításként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia 
előadás, stb.).

3. A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat 
a Magyar Pedagógiában való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más 
nyelven, stb.) újra közöljék.

4. A kéziratokat magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Más nyelveken be
nyújtott kéziratok elbírálásáról a szerkesztőség egyedileg dönt. Az elfogadott idegen 
nyelvű kéziratok fordításáról a szerkesztőség gondoskodik.

5. A kéziratokat 3 gépelt példányban a főszerkesztő címére kell beküldeni.

6. A kéziratok optimális terjedelme 15-35 gépelt oldal (kettes sorköz, 60 betű- 
hely/sor, 28 sor/oldal) között lehet.

7. A kézirathoz az angol nyelvű abstract számára kb. 25 soros összegzést kell mel
lékelni angol vagy magyar nyelven.

8. A beérkezett kéziratokat a szerkesztőség a tudományos folyóiratoknál kialakult 
bírálati eljárás keretében véleményezi. A folyóirat témakörébe eső cikkek közlésének 
kizárólagos szempontja a munka színvonala.





MAGYAR 1333 MÁJ t  !

PEDAGÓGIA
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA

KILENCVENKETTEDIK ÉVFOLYAM

2  S Z Á M

1992



MAGYAR PEDAGÓGIA
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA

Alapítás éve: 1892
A megjelenés szünetelt 1948-ban és 1951-60 között

KILENCVENKETTEDIK ÉVFOLYAM

Főszerkesztő:

CSAPÓ BENŐ

Szerkesztőbizottság:

B á t h o r y  Z o l t á n , C s a p ó  B e n ő , F a l u s  Iv á n , H a l á s z  G á b o r , 
K á d á r n é  F ü l ö p  J u d i t , K á r p á t i  A n d r e a , K l e i n  S á n d o r , K o m l ó s i  S á n d o r , 

K o z m a  T a m á s , M i h á l y  O t t ó , V á r n a g y  E l e m é r

Szerkesztőség:
József Attila Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék 

6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34. Tel./FAX: (62) 321034 
Technikai szerkesztő: Zsolnai Anikó

Teijeszti a Magyar Posta

Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási 
Irodánál (HELIR) 1900 Budapest, Lehel u. 10/A, közvetlenül vagy postautalványon, valamint 
átutalással a Postabank Rt. 219 -  98636, 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Példányonként 

megvásárolható az Akadémiai Kiadó Stúdium Könyvesbolt Budapest, V., Váci u. 22. és a Magiszter 
Könyvesbolt Budapest V., Városház u. 1. sz. alatti könyvesboltjában.

Előfizetési díj egy évre 400, -  Ft. Ára példányonként 100, -  Ft.

Külföldön terjeszti a KULTÚRA külkereskedelmi Vállalat (H-1389 Budapest, Pf. 149.).

Journal of the Educational Committee of the Hungarian Academy of Sciences 
E ditor Bend Csapó, Attila József University, H-6722 Szeged, Petőfi sgt. 30 -  34. Tel./FAX: 36-62-321034



MAGYAR PEDAGÓGIA 92. évf. 2. szám (1992)

TARTALOM

1993 MA'J t f

TANULMÁNYOK

Ballér Endre: Folyamatosság a magyar neveléstudományban 107

Kelemen Elemér: A Magyar Tudományos Akadémia és a
neveléstudomány 119

Hanneké Farkas Teekens: Oktatási innováció és nemzetközi
együttműködés: holland-magyar project tanárok továbbképzésére 131

SZEMLE

Kokas Károly: Hagyományos és elektronikus pedagógiai információ 153

KÖNYVEKRŐL

Warwick В. Elley (szerk.): How in the world do students read?
(Czahesz Erzsébet) 167

A pluralizmus interorizációja -  könyvek a Leonardo Programról
(Trencsényi László) 170

105

хз
г





MAGYAR PEDAGÓGIA 
92. évf. 2. szám 107-118. (1992)

FOLYAMATOSSÁG A MAGYAR NEVELÉSTUDOMÁNYBAN

Ballér Endre
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pedagógiai Tanszék

Néhány előzetes elméleti megfontolás

Alain francia filozófus és pedagógus egyik gondolatában a cselekvés doktrínájáról 
elmélkedve a változtatás fó eszközének a folytatást tartotta. Ebben a szellemben 
talán elfogadható, hogy a tanulmány címe kétségkívül egyoldalúságot sugall. 
Hiányoznak ugyanis belőle a folyamatosságnak (és az ettől elválaszthatatlan stabili
tásnak) természetes ellentétpárjai, a megszakítás illetve a megújulás. Ez a súly
ponteltolódás azonban vállalható, indokolható, sőt hasznos is lehet, különösen most, 
amikor mintha erősödne a neveléstudományunk körüli általános elbizonytalanodás, 
értékeinek, hagyományainak, eredményeinek lebecsülése, fejlődésének, esetenként 
létének, értelmének tagadása.

Ezekben a megközelítésekben sokszor zavart okoz, hogy a neveléstudomány 
problémái más, gyakorlati pedagógiai, sőt, (oktatás-) politikai szempontokkal keve
rednek. Ezt a veszélyt elkerülendő -  vagy legalább csökkentendő -  a tanulmány a ne
veléstudományt Durkheim álláspontjához közelállónak értelmezi. O, mint ismeretes, 
azon a nevelésre vonatkozó, tudományosan igazolt törvényszerűségek rendszerét ér
tette, s megkülönböztette a pedagógiától, azaz a nevelés gyakorlatának az el
méletétől, s mindkettőt a nevelés mindennapi praxisától. (Durkheim, 1980) Érdemes 
megjegyezni, hogy ehhez hasonló szemlélet érvényesül az 1934-es Magyar Pedagógiai 
Lexikon elméleti és gyakorlati pedagógiával foglalkozó címszavaiban. (Kemény, 1934) 
A tudománynak, a gyakorlati elméletnek és a mindennapi praxisnak ezen szétválasz
tása -  amely természetesen nem jelenthet merev elkülönítést -  napjainkban is al
kalmas lehet a neveléstudomány „sine ira et studio” vizsgálatára, segítheti tör
vényszerűségeinek, általánosításainak, absztrakcióinak, sajátos problémáinak mé
lyebb, letisztultabb elemzését, önállóságának érvényesítését.

A vizsgálódás ezen szűkítésének ugyanakkor a neveléstudomány tartalmi kitágítá
sával kell együtt járnia. Sajátos tárgyának, az embert fejlesztő, fejlődését optimálisan 
segítő hatásrendszereknek megfelelően ugyanis számos tudomány eredményeit integ
rálja, ötvözi új minőségű egységgé. Ezért indokoltabb lenne nálunk is a nevelés tu
dományairól beszélni, ahogyan például a francia Mialaret teszi, aki nem kevesebb, 
mint 16 diszciplínát sorol a nevelés tudományai közé. (Mialaret, 1985) A transz- és in
terdiszciplináris kapcsolatokat azonban ezúttal csak akkor érinthetjük, ha azok
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szorosan összefüggnek témánkkal, noha ezek is a folyamatosság egyik (bár talán az 
említendőkhöz képest kevésbé erőteljes) ismérveiként kezelhetők.

A probléma elemzése során fel kell figyelnünk a folyamatosság megnyilvánulásai
nak, következésképpen értelmezésének összetettségére és ellentmondásaira. Vannak 
ugyanis olyan erővonalak, jellemző áramlatok, irányzatok, amelyek tartalmi, me
todológiai szempontból egyaránt eredményeket, értékeket képviseltek és produkál
tak. Nem felejtkezhetünk azonban el arról sem, hogy létezik és hat a fejlődést nehe
zítő, esetleg gátló, hátrányos következményekkel járó folyamatosság is. Ilyennek te
kinthetjük például neveléstudományunk sokszor direkt kapcsolatát az (oktatás) poli
tikával, egyes ideológiai irányzatokkal, egyoldalú értékrendszerekkel (ami, mint még 
utalunk rá, a „szocialista” fordulat után nem kis mértékben hatott a neveléstudomány 
sajnálatos igazodására a megváltozott politikai viszonyokhoz). (Vö.: Mérei, 1949) 
Vannak azután olyan, a múltban gyökerező, s jelenleg is ható szemléletek, megköze
lítések, amelyek jelentős rövidebb, hosszabb szerepük után egyes korszakokban elfe
lejtett, mellőzött, vagy nem kellően méltányolt munkákban, „búvópatakként” éltek 
tovább, hogy azután később újra felszínre törjenek. A folyamatosság egyébként leg
többször nem egyszerű ismétlődés, hanem a sokszor gyökeresen megváltozott körül
ményeknek megfelelő lényeges módosulásokkal fonódik egybe. így azután a felszínen 
folyamatosságot mutató eredmények valójában lényeges változásokat hoznak. (Példa 
lehet erre az iskolai műveltség tartalmát, kiválasztását és elrendezését meghatározó 
elvek rendszere.)

Talán ennyi is elegendő annak érzékeltetésére, hogy témánkat bonyolult dialek
tika, dinamika jellemzi. Erre a kétségtelenül meghatározó jelentőségű tényre azon
ban most csak utalhatunk, s a továbbiakban -  vállalva a leegyszerűsítés, az -  egysíkú
ság veszélyét -  a pozitív kontinuitás legfontosabb megnyilvánulásait vázoljuk fel, mi
vel itt és most ezek megmutatása különösen indokolt.

A folyamatosság néhány jellemző megnyilvánulása

A továbbiak során a folyamatosságnak öt területét tárgyaljuk. Ezek a következők: 
(1) neveléstudományunk gyakorlati orientáltsága, (2) a történeti kutatások, megköze
lítések nagy szerepe, (3) jelentős külföldi kutatási eredmények felhasználása; (4) 
értékközpontúság, (5) teoretikus jellegű metodika.

Gyakorlati orientáltság

Tudományunkat már kezdeteikor is erőteljes gyakorlati orientáltság jellemezte. A 
korai magányos csúcsok után (Apáczai, Tessedik) a XIX. század első évtizedeitől 
megjelenő, egyre nagyobb számú pedagógiai kiadvány is elsősorban a pedagógiai 
gyakorlat leírására, majd fokozatosan átfogóbb rendszerezésére vállalkozott. Kiss 
Áron egyik 1881-ben megjelent művében nevelési irodalmunkról írva 1800-1825 
között 20, 1826-1849-ig 51, Í861-1875 között pedig már 120 publikációról számolt be 
(Kiss, 1881). Ilyen jelentősebb művek voltak például Szilasy János: A nevelés tu
dománya (1827), Lesnyánszky András: Didaktika és methodika (1832), Lubrich Ágost
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négykötetes Neveléstudomány-a (1868), Kiss Áron -  Öreg János: Nevelés és oktatás
tan (1876), Felméri Lajos: A neveléstudomány kézikönyve (1890). A középpontba ál
lított gyakorlat elsősorban a népoktatás és a pedagógusképzés volt. Az első jelentős 
rendszerezések egyébként éppen a tanítóképzők számára készültek, például Warga 
János (1833), Mayer István (1844), Rendek József (1845), Mennyei József (1860), Bras
sai Sámuel (1876) vagy Gyertyánffy István és Kiss Áron (1876) munkái. De a közok
tatáspolitika gyakorlata is hamarosan a pedagógiai irodalom tárgya lett. Példa erre 
Schwarcz Gyula: A közoktatásügyi reform mint politikai szükséglet Magyarországon 
című, monumentális elemzése (1869). (Hogy a gyakorlatiasság nem ment az elméleti 
színvonal rovására, mutatta a neveléstudomány erős képviselete a Tudományos Aka
démián működésének első évtizedeiben. Ez azonban a későbbiek során, sajnos, egyre 
kevésbé érvényesült, s nem vált a folyamatosság egyik ismérvévé.)

Tudományunk kezdeteinek ez a gyakorlati irányultsága később is jellemző volt. 
Utalhatunk Kármán Mór rendszerére, amely a gimnáziumi tantervi reformhoz (1879) 
és a tanárképzéshez kapcsolódva formálódott. Megemlíthetjük Nagy Lászlót, akinek 
Didaktikája (1921) az Új Iskola számára készített tantervből nőtt ki. Ismeretes, hogy 
a két világháború közötti időszak olyan klasszikus neveléstudományi összegzései, 
mint Imre Sándor Neveléstana (1928), Fináczy Ernő Didaktikája (1935), neveléstör
téneti munkái, Prohászka Lajos Oktatáselmélete (1937) majd tantervelmélete (1948), 
Weszely Ödön áttekintő elemzései (1923, 1935) a tanárképzés tankönyvei voltak. Az 
1945-ben megjelent Demokrácia és köznevelés című kötet tanulmányai, majd Faragó 
László és Kiss Árpád: Az új nevelés kérdései című munkája pedig elsősorban a pe
dagógusok továbbképzését kívánták szolgálni. Nagy Sándor didaktikái is a tanárkép
zés törzsanyagára összpontosítottak (1968, 1967, 1981).

Legalább említenünk kell ennek a gyakorlatiasságnak a kezdetektől fogva ér
vényesülő -  sokszor meglepően korszerű -  tartalmát, humanizmusát, a gyermek te
vékenységeinek, egész személyiségének sokoldalú figyelembe vételét, magas elméleti 
színvonalát. Elsősorban ezért is válhatott neveléstudományunk ezen jellegzetessége 
ma is élő hagyománnyá. (Vö. pl. az „egy gyakorlatközeli pedagógia” kialakítását célzó 
törekvéseket.)

A történeti megközelítés dominanciája

Tudományunk másik, a kezdetektől napjainkig megnyilvánuló vonása a történeti 
kutatások, elemzések, áttekintések előtérbe kerülése. Kiss Aron: A magyar népiskolai 
tanítás története című munkájától kezdve (1881), Komis Gyula kétkötetes, A magyar 
művelődés eszményei 1777-1849-ig című nagyszabású művén át (1927), Fináczy Ernő 
ma is frissnek ható, nagyszerű neveléstörténeti sorozatával folytatva (1906, 1919, 
1926, 1927), ez a jellegzetesség máig követhető. Igaz, századunk ötvenes éveiben fő
ként a történelmet meghamisító, a tényleges súlypontokat eltorzító vagy elhallgató, 
átpolitizált, átidcologizált, a „szocialista” értékek szerint ítélkező történeti feldol
gozások születtek. Főleg a hatvanas évektől kezdve azonban fontos, elfelejtésre ítélt 
klasszikus hazai és külföldi munkák kerültek kiadásra és váltak hozzáférhetővé, iga
zolva és erősítve neveléstudományunk hagyományos történeti gyökereit. A gazdag
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irodalomból csak néhány példát említünk: Comenius Amos János Nagy Oktatástana 
(1953), Tavasi Lajos válogatott pedagógiai művei, (1955), Tessedik Sámuel válogatott 
pedagógiai írásai (1956), Eötvös József válogatott pedagógiai művei, (1957), Pestalozzi 
válogatott művei (1959), Kemény Gábor válogatott pedagógiai művei (1966), Kármán 
Mór válogatott pedagógiai művei (1969), Comenius Magyarországon (1970), Nagy 
László válogatott pedagógiai művei (1972), Kemény Gábor. Az  egyszerűség útja 
(1972), Kerschensteiner. A munkaiskola fogalma (1972), Lunacsarszkij: Az egységes 
munkaiskola alapelvei (1973), Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei 
(1976), Ellen Key: A gyermek évszázada (1976), John Dewey: A nevelés jellege és fo
lyamata (1976), Émile Durkheim: Nevelés és szociológia (1980) Nagy László: A gyer
mek érdeklődésének lélektana (1982), Helen Parkhurst: A Dalton-terv (1982), s az 
egyre bővülő sort tovább folytathatnánk. De fontos, értékes neveléstörténeti mo
nográfiák is készültek ebben az időszakban (például Rousseauról (1964), Herbanról 
(1979), Pestalozziról (1984). Jelentős (probléma)történeti elemzések láttak napvilágot 
például Eötvös Józsefről, Trefortról, Nagy Lászlóról, Kemény Gáborról, egyes iskolai 
tantárgyak tartalmairól, a munkaiskolákról, az iskolakultúrákról, az oktatási folyamat 
különböző felfogásairól, a reformpedagógiáról, a harmincas évek pedagógiai irányai
ról. Talán nem túlzunk ha azt állítjuk, hogy a történeti, diakron szemlélet al
kalmazása neveléstudományunk legjellemzőbb vonása.

Nemzetközi tudományos eredmények hasznosítása

A  neveléstudományunkban érvényesülő folyamatosságról beszélve ki kell emel
nünk nyitottságát, érzékenységét a pedagógia külföldi eredményei iránt. Itt is vissza
nyúlhatunk a kezdetekhez. Komis Gyula említett eszmetörténeti müvében például 
már a XVIII. század végétől kimutatta a német neohumanizmus, a filantropizmus, 
Pestalozzi, majd a gazdasági, politikai, világnézeti liberalizmus hatását. Nagy befolyást 
gyakorolt a XIX. században pedagógiánk elméletére a filantropizmushoz közelálló 
Niemeyer, a felvilágosodást és Kant filozófiáját közvetítő Milde. Ezeknek a népokta
tásra összpontosító, gyermekközpontú, demokratikus neveléstudományoknak még a 
század második felében is nagy keletje volt Magyarországon, főleg a radikális 
Diesterweg s a liberális Dittes közvetítésével. Kiss Áron és Öreg János Nevelés- és ok
tatástana (1876) Dittes mellett Spencert és Baint emelte ki fő forrásokként. A század 
utolsó harmadában azután egyre nagyobb szerepet játszott Herbart, főleg Ziller és 
Rein áttételével, valamivel később pedig Willmann. Mindez a német orientáció túl
súlyát, de korántsem egyeduralmát mutatta. Jellemző, hogy Bain: Education as a 
Science című könyvét Szemere Samu 1912-ben -  Fináczy Ernő biztatására -  azért for
dította le magyarra, hogy elkerüljék a kontinentális, elsősorban a német pedagógia 
hazai túlsúlyát {Bain, 1912. 2. о.). Dewey: The School and Society című munkáját 
1912-ben, a The Child and the Curriculum-ot pedig 1930-ban jelentették meg magyar 
nyelven. Szükségtelen itt részleteznünk a gyermektanulmányozás művelőinek, Nagy 
Lászlónak, Domokos Lászlónénak és másoknak széleskörű nemzetközi tudományos 
kapcsolatait, hatásait. Utalhatunk Prohászka Lajos imponáló otthonosságára a leg
modernebb, főként szellemtörténeti és művelődéselméleti szakirodalomban, Weszely
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Ödön minden fontosabb külföldi irányzatra felfigyelő és azokat munkáiban bemutató, 
elemző nyitottságára. Az 1945 utáni években tovább élt ez a nemzetköziség Kiss Ár
pád és Faragó László francia és angolszász orientáltságában, századunk hetvenes 
éveitől a curriculumelmélet művelőinek -  elsősorban angolszász -  tájékozottságában, 
vagy a nyugati országok radikális pedagógiai alternatíváinak a számbavételében a 
nyolcvanas években.

Mindehhez két észrevételt érdemes még fűzni. Az egyik Herbartra és a herbar- 
tizmusra vonatkozik. Úgy vélem, hogy napjainkban számos értékelés eltúlozza ennek 
a hatásnak a negatív vonásait. Többen szinte kisiklásnak tekintik ezt pedagógiánk 
történetében, s most is az egyik fő veszélynek tartják. A „szocialista” pedagógiára 
például, mint „vörösre festett herbartizmusra” történik utalás, s egyesek szemében a 
„nevelőoktatás” eszméje a legelítélendőbb „eretnekségek” valóságos gyűjtőfogalma. 
(Vö: Szebenyi, 1985, Lóránd, 1989.) Pedig itt is árnyaltabb értékelésre, többek között 
Herbart és a „herbartizmus” pontosabb megkülönböztetésére van szükség. Erre 
egyébként már Dénes Magda Herbart monográfiája (1979) is meggyőző érvekkel mu
tatott rá.

Másodszor témánkkal, összefüggésben hangsúlyozni kell, hogy neveléstudo
mányunk reprezentatív művelői nem szolgai módon vették át a külföldi eredménye
ket, hanem alkotóan alkalmazták és tovább is fejlesztették azokat. Példaként em
líthetjük erre Nagy László érdeklődéstanát, Prohászka Lajos kultűrfilozófiáját, 
tantervelméletét, Kiss Árpád sokoldalú munkásságát, a curriculumelmélctct. S a sort 
minden megerőltetés nélkül folytathatnánk napjainkig. A szovjet pedagógia átvétele -  
ismert okokból -  a folyamatosságot ezen a téren is súlyosan veszélyeztette, de még 
onnan is sikerült értékeket adaptálni (például egyes tantárgypedagógiák, vagy a 
közösségek nevelése, vagy az oktatáselmélet esetében).

Értékközpontúság

Neveléstudományunk folyamatosságának egyik sajátos megnyilvánulása hangsú
lyozott értékorientációja. Csupán szemléltetésül említsünk meg erre is néhány jel
lemző példát. Kármán Mór elméletének központjában „az általános, közös emberi 
műveltség szerves részét képező nemzeti közműveltségre” nevelés állt, amely Ma
gyarországot a nyugati műveltséghez kapcsolhatja (Kármán, 1911. 78. o.). Schneller 
István történetfilozófiai alapvetésű személyiségpedagógiájának egyik alaptétele sze
rint „az egyest a társadalom, a nép számára kell nevelni, s viszont a társadalmat, a 
népet az egyesnek etikai fejlődése érdekében kell nevelni.” „A pedagógiát a politi
kától nem lehet tisztán elkülöníteni, az egyik a másikat feltételezi” (Schneller, 1900. 
33. о). Imre Sándor Széchenyi gondolatvilágából kinőtt, szociológiai alapozású nem
zetnevelés koncepciója szerint „a fejlődés végső eredménye a kiművelt ember, a sze
mélyiség, a szociálissá vált egyén... A nevelés a nemzet körében folyik és arra hat..., a 
nevelést minden részletében nemzeti tudatosság vezesse” (Imre, 1912. 61. o.) Komis 
Gyula már 1913-ban az értékelmélet és a pedagógia viszonyáról értekezett. A pe
dagógiát itt „a világnézet közvetítésének a tudományaként” tárgyalta, megállapítva,
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hogy „a pedagógiának a tényekre vonatkozó ontológiai alapvetésen kívül általános 
értékelméleti (axiológiai) alapvetésre is van szüksége”. A nevelés céljait ennek meg
felelően három alapértékre (logikai, etikai, esztétikai) vezette vissza {Komis, 1913. 
4-5. о.). Prohászka Lajos kulíúrfilozófiájának kategóriái a kultúra és a műveltség. Az 
előbbi „az emberi objektív produktumok strukturális összefüggése, törvényszerű 
rendben felépített egésze”, az utóbbi ennek a szubjektum által történő feldolgozása, s 
mindkettő alapérték. A „műveltségi javak kánonját” viszont már nem is a kultúrfi- 
lozófiából, hanem „tiszta értékelméletből” tartotta igazolhatónak, s ebbe a vallásos, a 
tudományos, az erkölcsi, az esztétikai és a gazdasági-technikai javakat sorolta. Külön 
is említésre méltó az álláspontja a világnézet nélküli oktatás lehetetlenségéről, ugyan
akkor a „tölcsérezhető”, a „kész és mindenre alkalmazható megoldások” határozott 
elvetéséről. ,A tanítás -  hangsúlyozta -  ... legfeljebb csak a világnézeteket mint le
hetséges állásfoglalások tartalmait nyújthatja”. A világnézet meggyökereztetésével 
kapcsolatban az oktatás feladatáról, lehetőségeiről és korlátáiról a következőket írta: 
„... A művelődési javak humánus egységéből, e biztos és szilárd alapból kibontakoz
tassa a tanulókban a különböző világnézetek iránti fogékonyságot, nem azért, hogy 
mind elfogadja őket ..., hanem hogy megértve őket, felvérteződjék a maga világnéze
tének kiküzdésére” {Prohászka, 1929. 36. o., 1937. 226, 232. o.). Legalább utalnunk 
kell még Fináczy Ernőnek a szó nemes értelemben vett konzervatív értékelméleti 
idealizmusára, humanizmusára, Imre Sándor Neveléstanának „nevelésközpontúságá
ra”. Szólnunk kell továbbá az 1945 utáni évek -  sajnos rövid ideig hirdethetett -  érté
keiről, a demokráciáról, a humanizmusról, a szabadságról, az életre nevelésről, a 
sokféleségről, a magyar nép lelki igényeinek és az emberiség követelményeinek a 
kielégítéséről, a műveltségről, a személyiségről, a „világképteremtő enciklopédizmus- 
ról”, Sík Sándor, Szentgyörgyi Albert, Kemény Gábor, Kiss Árpád, Karácsony Sándor, 
Németh László, Prohászka Lajos, Kovács Máté értelmezésében és közvetítésével.

Mindehhez a folyamatosság szempontjából három megjegyzést, kiegészítést cél
szerű fűzni. Az egyik az, hogy az elmúlt mintegy negyven évben pedagógiánk ideoló
giai, politikai egyoldalúsága, alárendelése a „szocialista”, sőt, a „kommunista” ember 
nevelésének, erőszakos terjesztése, indoktrinációs, manipulációs funkciója tartalmát 
és jellegét tekintve nem folyamatosságot, hanem éppen ellenkezőleg, megszakí- 
tottságot jelentett. Mégis, a pedagógia elméleti és gyakorlati művelői közül többen, 
talán a korábbi időszakok értékközpontú neveléstudományának a hatására is, 
könnyebben fogadták el a néha formailag általános emberi értékeket is hangsúlyozó, 
bár legtöbbször a „szocialista” jelzővel korlátozott (a hivatalos értelmezés szerint ki
tágított) humanizmusnak, demokratizmusnak, személyiségformálásnak, közösség- 
építésnek a jelszavaival operáló, ideológiai töltésű pedagógia létjogosultságát. Má
sodik megjegyzésünk, hogy az értékközpontúság a neveléstudomány mindegyik kor
szakában együtt járt a nevelési célrendszer sokoldalú, komplex kidolgozásával. Ez 
nem „célmánia” (vö.: Új Pedagógiai Szemle, 1991. 7-8. sz.) hanem a neveléstudo
mány tárgyával, funkciójával együttjáró természetes következmény, amelyet a jövő
ben sem hanyagolhatunk el. Végül itt említhetjük meg a tantervelméleti jellegű elem
zések, megközelítések, vizsgálódások páratlan gazdagságát neveléstudományunkban
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(amely természetesen nemcsak az értékekkel, hanem a gyakorlati irányultsággal is 
összefügg). Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy 1991-ben befejezett disszertá
ciómban végigkövettem a XIX. század kezdetétől napjainkig kialakult tantervelméleti 
paradigmákat. Kilenc, egymástól viszonylag jól elkülöníthető szemléletet, rendszert 
vizsgáltam, amelyek lényeges különbségeik, ellentéteik mellett bizonyos folyamatos
ságot is érvényesítettek. Ez elsősorban a változásokat befolyásoló olyan tényezőkkel 
magyarázható, mint az állam oktatáspolitikájának jelentős szerepe, a nemzetközi és 
hazai neveléstudományi eredmények hatása, a közoktatási tantervek készítésének az 
igényei. Jellemző, hogy a legtöbb hazai tantervi dokumentum, főleg azok általános és 
részletes utasításai valóságos neveléstudományi munkáknak tekinthetők. Tény azon
ban, hogy a „hivatalos” tantervi dokumentumok, szinte napjainkig centralizált jelle
gűek, az állami oktatáspolitikát tükrözik, színvonaluk pedig a neveléstudomány, a 
tantervelmélet eredményeihez viszonyítva is általában -  enyhén szólva -  sok kívánni 
valót hagynak maguk után. Ez azonban elsősorban nem a tudomány számlájára 
írandó, mivel a tantervek mindig kompromisszumokat testesítenek meg. (Erről 
egyébként már Kármán is panaszkodott, s ez a „diszkrepancia” napjainkig, akár a ha
zai „Nemzeti alaptanterv”-ben is tetten érhető.) (Ballér, 1991)

Teoretikus metodika

Neveléstudományunk folyamatosságának ismérveiről, területeiről szólva emlí
tenünk kell még metodológiájának teoretikus alapvetését, abban az értelemben, hogy 
építkezésében domináltak a történeti, összehasonlító és szellemtudományos mód
szerek. Ezeket a legjobb munkák igen magas színvonalon művelték (példaképpen 
ezúttal is utalhatunk Prohászka Lajos vagy Kiss Árpád több munkájára). Ezzel 
összefüggésben érdemes utalnunk Bollnowra, aki egy 1985-ben tartott előadásában -  
ellentétben a természettudományokkal -  egy hermeneutikai, fenomenológiai és pe
dagógiai antropológiai alapvetésű neveléstudományért szállt síkra (Bollnow, 1988. 
77-91. old.) Gondolatai összecsengenek hazai pedagógiánk említett metodológiai sa
játosságaival, egyben ösztönzést adhatnak a neveléstudomány további, égetően 
időszerű alapkutatásai számára. Az empirikus, tényfeltáró, objektív, statisztikai appa
rátussal is dolgozó kutatások, kísérletek neveléstudományunkban -  eltekintve néhány 
figyelemre méltó, de ritka kivételtől, mint például Nagy László vizsgálatai századunk 
első évtizedeiben -  csak viszonylag későn, inkább már az utóbbi évtizedekben nyertek 
igazán polgárjogot, annak ellenére, hogy a német kísérleti pedagógia már a század- 
forduló táján jól ismert volt nálunk.

Folyamatosság az elmúlt négy évtizedben

Ezek után végül talán érdemes külön is feltenni azt a -  korábban már többször 
érintett -  kérdést, érvényesültek-e neveléstudományunk folyamatosságának említett 
jegyei az 1949-1990 közötti időszakban. Vagy ezt a korszakot a folyamatosság teljes 
megszakadásaként és lényegében neveléstudományunk legsötétebb periódusaként 
minősítsük?
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Vitathatatlan, hogy az elmúlt pártállam politikája, ideológiája, egyeduralma, in- 
doktrinációja, a „szocialista” pedagógia egyetlen igaz és hivatalos doktrínává nyilvá
nítása egyben neveléstudományunk legtöbb korábbi eredményétől történő', határo
zott, deklarált elhatárolódást is meg akart valósítani. Mindezek ellenére azonban ál
líthatjuk, s a tények, az értékes mú'vek egész sorával bizonyíthatjuk, hogy neveléstu
dományunk említett pozitív hagyományai ekkor sem tűntek el, hanem makacsul to
vább éltek. Számos művelőjének, képviselőjének elméleti és gyakorlati eredményei, 
az empirikus kutatási módszerek előretörése, több új diszciplína megjelenése és ha
tása, a nemzetközi kapcsolatok lassú kiszélesedése minden akadály ellenére a folya
matosság szempontjából is figyelemre méltó eredményeket hoztak azokban az évek
ben.

Bonyolítja és árnyalja a képet, hogy ez a fejlődés több esetben a hivatalos ideoló
gia kereteinek a szorításában, frazeológiájával érvényesülhetett. Nézzünk erre a sa
játos folyamatosságra néhány példát, a ma is élő szerzők s müveik konkrét említése 
nélkül.

A szovjet pedagógia szolgai másolását, elvtelen dicsőítését szolgáló brosúrák ten
gerében kiemelkedő sziget volt a Makarenkóról szóló monográfia. Az ötvenes évek 
tanterveinek előkészítetlensége, tudománytalansága, maximalizmusa után jelentős 
változást képviseltek az Országos Pedagógiai Intézetben folyó tantervelméleti, tan
tárgytörténeti kutatások s a tananyag kiválasztásával, elrendezésével, a tantervtől a 
módszerig ívelő úttal foglalkozó, magas színvonalú tanulmányok. Ezek ösztönzésére 
bontakozott ki a „szocialista” iskola egyoldalú, túlterhelő, ismeretközpontú 
„könyviskolájával” szembenálló, az „igazi marxizmushoz” visszanyúló „szocialista ne
velőiskola” széles tevékenységrendszerű modellje és szentlőrinci gyakorlata, amelyből 
azután más, hasonló kísérletek is kiágaztak. Elemzés készült a nevelési tapasztalatok
ról. Tudományos igényű vizsgálatok tárgya lett az iskola célrendszere, s ezek a kuta
tások -  már a hatvanas évek végén -  eljutottak a pedagógiai, tantervi követelmények 
lényeges kérdéseihez is. Mélyreható nevelésfilozófiai munka foglalkozott a 
„szocialista” nevelési eszmény bírálatával, a „mindenoldalúság” értelmezésével.

Folyamatosabb fejlődés bontakozott ki több, a „szocialista” ideológiától és jelsza
vaktól távolabbi, viszonylag „semleges” területen. Korábban már beszéltünk a neve
léstörténet továbbéléséről, eredményeiről. De más területeket is kiemelhetünk.

A korszak második felében például már olyan új elméletek is beépültek nevelés- 
tudományunkba, mint a programozott oktatás, a modellezés, a visszacsatolás, a szá
mítástechnika, a rendszerszemlélet, a tudástechnológia, a nevelésszociológia, az ok
tatás- és iskolaszervezettan, a közoktatáspolitika. Az iskolai műveltség tartalmának 
tudományos megalapozásában máig ható eredményeket hoztak az MTA ezzel foglal
kozó bizottságainak a munkái és publikációi, valamint Kiss Árpád. 1969-ben megjelent 
nagy műve. (Műveltségkép, 1980, Kiss, 1969). Történeti elemzésekre is építve to
vábbfejlődött a tanulás irányításaként felfogott oktatás elmélete.

A neveléstudomány gyakorlati irányultságát erősítették -  többek között -  a cso
portmunka, az egész életen át tartó nevelés, a családi nevelés, a munka melletti ta
nulás, a közvetett és közvetlen módszerek, az oktatástechnológia, a motiváció, a
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pedagógusok tevékenységének és képzésének, a speciális nevelésnek, a szakképzés
nek, a megtanítási stratégiáknak, az értékelés elméletének a kutatási eredményei.

A nemzetközi tudományos élettel, szakirodalommal való viszonylag könnyebb 
kapcsolatteremtés lehetőségei már a hatvanas évek végétől újabb fejlődés előmozdí
tói lettek. Ismeretesek az IEA-hoz csatlakozásunk tudományos eredményei és követ
kezményei. Ezek a kapcsolatok három fő irányban hatottak kedvezően neveléstudo
mányunkra: a nevelés-oktatás eredményeinek mérése, értékelése, a curriculumelmé- 
let kibontakozása, valamint az ezekre épülő differenciált tanítás- és tanuláselmélet 
kialakítása terén. Ezekkel párhuzamosan folytak -  Kiss Árpádnak már az ötvenes 
évek végétől elkezdett tanulói tudásszint vizsgálatait követve -  az ún. szegedi „JATE 
műhely” felmérései, publikációi.

Fokozatosan kiépültek a közoktatás fejlesztését szolgáló neveléstudományi kuta
tások irányításának, finanszírozásának szervezeti keretei, intézményes központjai. 
Ezek nyomán általánosabbá vált pedagógiánkban az empirikus módszerek al
kalmazása, gyarapodtak az elméletet és a gyakorlatot összekapcsoló kutatások, tu
dományos művek, sorozatok. A Közoktatásfejlesztési Alap támogatása révén alkotó 
pedagógusok is bekapcsolódhattak egyes tudományos kísérletekbe. Már a rendszer
változás előtti években alternatív pedagógiai programok, tantervek, kísérleti iskolák 
kezdték meg működésüket, több esetben neveléstudományi kutatók aktív támogatá
sával.

Még egy ilyen, szinte címszavakból álló, hiányos felsorolásból is látható, hogy ne
veléstudományunk folyamatossága, fejlődése a tárgyalt területeken még az elmúlt 
negyven év alatt sem szakadt meg. Pedagógiánk fejlődésének egyik feltétele éppen az, 
hogy haladásunk során és érdekében szilárdan támaszkodjunk azokra az értékekre, 
eredményekre, amelyeket kél évszázados története során kialakított és elért. Befeje
zésül érdemes felidéznünk Eötvös egyik, témánkhoz is kapcsolható, megszívlelendő 
gondolatát: „Haladni csak úgy lehet, ha míg egyik lábunkkal előrelépünk, a másikat 
helyén hagyjuk. Ez első törvénye minden haladásnak, mely szintúgy áll, ha nagy álla
mok s egész népek, mint ha csak egyes emberek haladását tekintjük” (Eötvös, 1977. 
525. o.)

Л tanulmány az MTA Pedagógiai Bizottsága 1992. május 15-16-i pécsi tanácskozásán tartott előadás 
alapján készült.
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ENDRE BALLÉR; CONTINUITY IN HUNGARIAN EDUCATIONAL SCIENCE

In the long history o f educational science in Hungary, despite cataclysms, wars, 
upheavals, revolutions and counterrevolutions, frequent changes of political systems, a 
remarkable continuity prevailed. If we focus our attention on the positive values 
embedded in this process, five issues can be emphasized: practice oriented theory, 
predomination of the historical approach, strong links with international scientific 
development and achievements, marked value orientation, theoretical, 
phenomenological, hermetic methodology. This continuity was able to exert a favourable 
influence on educational science even in the hard period of the communist party-state 
system, where traditions were treated in a hostile manner. Several examples, taken from 
the last two centuries, are given to demonstrate this characteristic feature of Hungarian 
educational science.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A 
NEVELÉSTUDOMÁNY

Kelemen Elemér
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Az Akadémia és a neveléstudomány kapcsolatának tárgyszerű regisztrálására tö
rekvő krónikás két dilemmával szembesül. Az egyik inkább elméleti jellegű: mit 
érthet neveléstudományon, a terminus történetileg is változó tudományos értelmé
ben, s hol vonhatja meg témájának határait -  részint a pedagógiai gyakorlatból át- 
szüremkedett s olykor akadémiai rangra emelt pragmatizmus, részint az elasztikusán 
változó határ- és társtudományok keretei, s főképpen az Akadémia történetileg ki
alakult és kanonizált tudományrendszertani kategóriái között. A tájékozódáshoz, saj
nos, hiányzik a megbízható elmélettörténeti háttér, a magyar neveléstudomány kor
szerű és átfogó története. Azt azonban már most előrebocsáthatjuk, hogy ez többé- 
kevésbé kívül esik a Magyar Tudományos Akadémia történetén, s kettejük változó 
kapcsolata a párhuzamos életrajz találkozásainak sajátos és aktuális tanulságokkal is 
szolgáló metszete.

A másik dilemma gyakorlati: kit tekinthetünk az MTA egykor volt tagjai közül a 
„neveléstudomány” képviselőjének. Hiszen az akadémikusok között kezdettől fogva 
nagy számban találhatunk -  hivatásukat, foglalkozásukat tekintve -  gyakorló pe
dagógusokat, akik középiskolai, akadémiai vagy egyetemi katedrájukról más tudo
mányágak művelőiként nyerték el az akadémiai tagságot, még ha esetleg -  olykor ma
gas színvonalon -  neveléstudománnyal is foglalkoztak. Nem kevés azoknak a száma 
sem, akik más művészeti vagy tudományterület szakembereként találkoztak elméleti 
szinten is -  netán egy-egy akadémiai pályamunka vagy felolvasás keretében -  a ne
velés kérdéseivel, mint ahogy számos neveléstudós akadt, aki más irányú (bölcseleti, 
esztétikai stb.) kutatási és publikációs eredményeivel érdemelte ki az akadémiai tag
ságot. Végül is azokat követtük megkülönböztetett figyelemmel, beismerve megköze
lítésmódunk bizonyos fokig önkényes jellegét, akik a neveléstudománnyal hivatássze
rűen foglalkozva ezen a szakterületen nyerték el levelező, rendes vagy tiszteleti tag
ságukat és az akadémiai keretek között is elsősorban ezirányú tevékenységük volt a 
meghatározó vagy a jellemző. Ugyanakkor, mint ahogyan már utaltunk rá, igen terje
delmes azoknak a szaktekintélyeknek a listája, akik -  különböző okokból -  korukban 
nem találtattak méltónak az akadémiai babérkoszorúra. Az ő nevüket, munkás
ságukat -  esetenként pusztán a kontraszt kedvéért -  ugyancsak szükségesnek tartjuk 
megemlíteni.
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Bár áttekintésünk a két világháború között időszakra korlátoztatott, két okból is 
tanulságos lehet az előzmények, illetve az epilógus, az 1945 utáni „végjáték” vázlatos 
felidézése. Egyrészt a mesterséges korszakhatárok és az emberi életkorok termé
szetes divergenciája miatt, hiszen voltak több korszakon átívelő életpályák (e tekin
tetben Komis Gyula a legpregnánsabb példa). Másrészt így válhat igazán érzékelhe
tővé az a redukciós folyamat, amelynek sajnálatos eredményeképpen -  főleg a re
formkori kezdetekhez képest -  fokozatosan kiszorult -  kirekesztődött? -  az 
„akadémiai tudományok” köréből a neveléstudomány. Igaz, ebben kétségtelenül sze
repet játszott az a Glatz Ferenc (1992) előadásában bemutatott -  „művelődéspolitikai 
súlypont-áthelyeződés” is, aminek következtében az állam érdeklődése az oktatásról 
egyre inkább a tudományok és a tudományszervezés kérdései felé fordul, miközben 
ezen oktatáspolitikai céljait nem feltétlenül a nehézkessé váló s olykor kontrakarírozó 
Akadémia keretei között és eszközeivel, hanem közvetlen állami beavatkozással kí
vánja elérni.

* * *

A Magyar Tudós Társaság megalakulását követően a hosszas megfontolás és 
gondos szakmai megmérettetés után kiválasztott és kinevezett 23 tag között -  a 
„Philosophiai Osztály” négy „rendes” tagjának egyikeként -  ott találhatjuk Szilasy Já
nost, a kor haladó pedagógiai gondolatainak első magyar nyelvű szintézisét nyújtó ne- 
veléstani mű szerzőjét, a magyar pedagógiai szaknyelv egyik megalapozóját.1 Szék
foglalóját -  „Miként lehetne a nevelést hazánkban előmozdítani és mintegy nemze- 
tiesebbé tenni?” -  az 1840-es években több filozófiai tárgyú felolvasása követte. Esz
tétikai munkájával nyert tiszteleti tagságot Schedius Lajos, az 1806-os evangélikus 
„Ratio” alkotója és az egységes evangélikus iskolarendszer megalapozója, valamint 
Briedl (később: Beéty) Fidél levelező tag, aki az első hazai kiadású egyetemes nevelés- 
történeti összefoglaló mű szerzője volt, és cikkeiben, könyveiben a reformkori nép
oktatás aktuális kérdéseivel is foglalkozott.1 * 3

Szigethy Warga János (levelező tag: 1835) főképpen a tanítóképzés, Wargha István 
(levelező tag: 1840) pedig a kisdedóvás terén alkotott maradandót. Utóbbi -  még 
1834-ben -  a „Mi haszna és befolyása van s lehetne a lélektudománynak mind a 
felsőbb, mind az alsóbb néposztályok célirányos erkölcsi és polgári nevelésére” című 
pályamunkájával, amely 1846-ban nyomtatásban is megjelent, akadémiai pályadíjat 
nyert.3 Ugyancsak pályadíjat nyert -  1845-ben - , bár nem volt tagja az intézménynek,

1 Szilasy János (1795-1859) a szombathelyi teológia, majd a pesti egyetem hittudományi karának ta
nára. F6 műve -  A nevelés tudománya I — II. (1827) -  jól sikerült szintézise a kor haladó pedagógiai 
gondolatainak. A magyar pedagógiai szaknyelv megalapozója. 1830-ban lett az MTA rendes tagja.

^ Schedius Lajos (1768-1847) 1842-ig a pesti egyetem tanára. 1792-től vezetésével készült el az evan
gélikus iskolák első átfogó tanterve (1806). Fő műve esztétikai tárgyú. Beéty (Briedl) Fidél 
(1807-1863) 1839-ben az M TA levelező tagja.

•5
Szigethy Warga János (1804-1875) sárospataki, majd nagykőrösi tanár, a körösi tanárképzés megte
remtője, számos tanítóképzős tankönyv szerzője. Wargha István (1808-1876) a magyar óvodai nevelés 
egyik úttörője, a tolnai óvóképző intézet igazgatója. Fő műve: Terv a kisdedóvó intézetek terjesztése 
iránt a két magyar hazában. Pest, 1843.
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Веке Kristóf, az első tanítóképzős tankönyvek jeles szerzője. (Pályaműve: „A lélektu- 
domány viszonya a neveléshez”,)4

A neveléstudomány képviselői voltak még -  levelező tagként -  az 1830-40-es 
években Vandrák András epeijesi tanár, lélektani, logikai és etikai tankönyvek ismert 
szerzője (1840-től), Széchy Ágoston piarista tanár, az anyanyelvi oktatás (1840-től) és 
Győri Sándor, a matematikatanítás kiváló szakértője (1842-től). Peregriny Elek, több 
neveléstani tankönyv szerzője 1841-ben, Horváth József Elek kaposvári gimnáziumi 
igazgató 1833-ban lett az akadémia tagja.5 Horváth Cyrill József elsősorban a nemzeti 
szellemű irodalomtanítás és más nevelési kérdések tudós szakértőjeként lett levelező 
(1834-ben), rendes (1836-ban), majd tiszteleti tag (1868-ban).6 Hasonlóképpen lett 
tiszteleti tag 1846-ban Kis Pál, a bécsi Theresianum magyar nyelv- és irodalomtanára, 
az első olyan magyar irodalomtankönyv szerzője, amelyben a kortárs írókat mutatta 
be.7

Ez az impozáns és terjedelmes névsor is azt tanúsítja, hogy a reformkor szelle
mének megfelelően a nevelésügy méltó és rangos helyet kapott a kor magyar kul
túrájának központi intézményében. Külön említést érdemel, hogy az 1840-es években 
az Akadémia választmányi tagjai között -  az intézmény tartalmi és szervezeti to
vábbfejlesztésének mozgatóiként -  már ott találjuk 1848, majd a kiegyezést követő 
időszak művelődéspolitikájának kimagasló személyiségeit: Eötvös Józsefet, Trefort 
Ágostont, Pauler Tivadart és Csengery Antalt ß

Némi szépséghiba, ami a későbbiekhez képest talán említést sem érdemel, hogy e 
fényes névsorból hiányzik Tavasi Lajos, a reformkor és 1848/49 jeles közírója, a Ne
velési Emléklapok szerkesztője, a magyar tanítóság szervezkedésének fáradhatatlan 
mozgatója és társa, Ney Ferenc, az 1848-ban alakult Magyar Nevelési Társaság el
nöke, aki viszont 1858-ban mégiscsak levelező tagja lett az Akadémiának.9

A kilenc évi szünet után 1858-ban újra működni kezdő Akadémia tagjai között -  
mégpedig immár magasabb rangban: rendes és tiszteleti tagként -  ismét együtt van a 
kiegyezést követő korszak kulturális vezérkara: Pauler, Trefort és Csengery mellett 
Gönczy Pálto és természetesen -  1856-tól másodelnökként, 1866-tól alelnökként -  
Eötvös József. így válhatott a Magyar Tudományos Akadémia a modern polgári tu
domány- és művelődéspolitika, a magyarországi modernizáció meghatározó, központi 
intézményévé. Az abszolutizmus korszakát illetően utalhatunk még arra, hogy az

 ̂ Веке Kristóf (1785-1862) veszprémi árvaházi igazgató, tanár, majd vörösberényi plébános. Nevelés- 
elméleti és módszertani kézikönyveit szerzője.

5 Vandrák András (1807-1884); Széchy Ágoston (1778-1852); Peregriny Elek (1812-1886); Győri 
Sándor, Horváth József Elek életrajzi adatai ismeretlenek előttünk.

6 Horváth Cyrill József (1804 -1884) Vácott, Szegeden, majd Pesten gimnáziumi, illetve egyetemi tanár.
7 Kis Pál (1793-1847) -  később nagyváradi kanonok. Tanítás -  módszertani kézikönyve több nyelven is 

megjelent.
8 Eötvös József (1813 -  1871); Trefort Ágoston (1817-1888); Pauler Tivadar (1816-1886); Csengery A ntal 

(1822-1880).
9 Tavasi Lajos (1814-1877); Ney Ferenc (1814-1889).
10 Gönczy Pál (1817-1892).
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1858-ban filozófusként rendes taggá választott Erdélyi János székfoglalóját Apáczai 
Csere János „hazai bölcselőnk” írói munkásságáról tartotta.!1

Az elmondottak azt tanúsítják, hogy a magyar neveléstudománynak és az okta
tásügynek a fénykorát, méltó tudományos elismertségét és támogatottságát ez az első 
négy évtized jelentette az Akadémia történetében. A kiegyezést követően -  Eötvös 
József, majd Pauler halála után -  Trefort és Gönczy személyében az iskolaügy és ok
tatáspolitika illusztris vezetői e tekintetben is biztosították a jogfolytonosságot. Hoz
zájuk csatlakozott 1867-ben -  az Akadémia levelező tagjaként -  a kiváló művelődés- 
politikus és neveléstörténész Molnár Aladár, aki filozófiai tárgyú székfoglalóját kö
vetően az MTA Történettudományi Bizottsága -  személy szerint Fraknói -  meg
bízásából készítette el ,A  közoktatás története Magyarországon a XVIII. században” 
című, alapos forrráskutatáson alapuló, sajnos torzóban maradt alapművét.13

Különös alakja ennek a korszaknak Lubrich Ágost, aki az 1868-ban írott 
„Neveléstudomány” című munkájával 1870-ben elnyerte az Akadémia nagyjutalmát, s 
egy évvel később levelező taggá választották, de a személyét érő támadások miatt egy 
év múlva lemondott tagságáról. Lubrich volt egyébként a budapesti egyetem pedagó
gia tanszékének első világi tanára és az első modern hazai neveléstudományi és ne
veléstörténeti összefoglaló munkák szerzője.13

Történészként, de a magyar nevelés- és művelődéstörténetnek is kiemelkedő al
kotójaként regisztrálhatjuk az MTA tagjai sorában -  az Akadémia tisztviselőjeként is 
gyors és nagy karriert befutott -  Fraknói V i l m o s t aki alig négy évtized alatt a tu
dományos előrehaladás szinte minden lépcsőfokát végigjárta (1870: levelező, 1873: 
rendes, 1892: igazgatótanácsi, 1907: tiszteleti tag; 1879-1889: főtitkár, 1889-1892: má
sodelnök) és Békefi Remiget (levelező: 1896, rendes tag: 1908), aki Fraknói mun
kásságához kapcsolódóan is az 1540 előtti magyar népoktatás, az egyházi iskoláztatás 
és több protestáns kollégium történetének alapos forrásfeltárásra támaszkodó, lel
kiismeretes kutatója volt, s 1896-1910 között tucatnyi alapvető egyház- és művelő
déstörténeti munkája15 látott napvilágot.

Trefort halálát követően az Akadémia tagjai között -  részben „saját” tudományos 
jogon, részben pedig már a hivatali rangnak kijáró gesztusból ott sorakoztak a szá
zadvég és a századforduló vallás- és közoktatási miniszterei, így Eötvös Loránd, 
Berzeviczy Albert és Wlassics Gyula, aki haláláig tevékeny tagja és többszörös tisztség * 12

ül Erdélyi János (1814-1868) költő, író, néphagyomány-kutató.
12 Molnár Aladár (1839-1881). Minisztériumi tisztviselőként részt vett a népoktatási törvény 

előkészítésében.
H  Lubrich Ágost (1829-1900). Fő művei: Neveléstudomány I-IV. Pozsony, 1868, A nevelés történelme I- 

III. Budapest, 1874, 1876.
Fraknói Vilmos (1843-1924). Fontosabb neveléstörténeti művei az első fejedelmek korát (1861) és a 
hazai és a külföldi iskolázás XVI. századi fejlődését dolgozzák fel (1873). Főbb munkái: A  magyar 
nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának 
története. Pest, 1861, A hazai és külföldi iskolázás a XIV. században. Pest 1873, Magyarországi 
tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XV. és XVI. században. Pest, 1873.

^  Békefi Rémig (1858-1924) Főbb munkái: Székesegyházi iskoláink szervezete az Anjou-korban. 
Budapest, 1897, Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete. Budapest 1897, A közoktatás 
története Magyarországon. 1000-1869. Budapest 1898, A  népoktatás története Magyarországon 1540- 
ig. Budapest 1906, A káptalani iskolák története 1540-ig. Budapest, 1910.
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viselője volt a tudományos intézménynek.16 Szorgalmas minisztériumi tisztviselőként, 
elsősorban külföldi szakmunkák akadémiai megbízásából végzett fordításaiért vá
lasztották levelező taggá 1895-ben Szathmáry Györgyöt. 17

Ha a korábbi évtizedekben jószerivel alig akadt méltánytalanul mellőzött nevelés- 
tudós, például Tavasi Lajost említettük, a dualista korszak második felében -  mintegy 
előre jelezve a későbbi korok várható konfliktusait -  már rangos szakembereket he
lyezhetünk a mérleg másik serpenyőjébe. Elsőként Kármán Mórt, aki -  a herbarti pe
dagógia magyarországi elterjesztőjeként -  nemcsak a századvég hazai közoktatásfej
lesztési törekvéseinek volt kiemelkedő képviselője, hanem tanítványai, elsősorban 
Waldapfel János és Fináczy Ernő révén nagy hatást gyakorolt a XX. századi magyar 
neveléstudomány alapvonalának fejlődésére is.18 A sokoldalú Waldapfel János a kár- 
máni örökség közvetlen folytatója volt, de itt említhetjük a herbartiánizmussal szem
beforduló kolozsvári egyetemi tanárt, Felméri Lajost is, akinek neveléstudományi ké
zikönyve az első modern lélektani megalapozottságú hazai pedagógiai munka, s aki -  
ilyen értelemben is -  a hivatalos, akadémiai rangra emelt budapesti neveléstudo
mányi iskolával (Fináczy, Komis) szembe kerülő kolozsvári-szegedi iskola (Schneller; 
Imre Sándor) megteremtője, sőt -  bizonyos tekintetben -  akár a hazai reformpedagó
gia előfutárának is tekinthető.19

Voltaképpen a dualizmus utolsó másfél évtizedére vagy éppen az utolsó évekre 
esik Schneller István mellett (levelező tag: 1913) Fináczy Ernő (levelező tag: 1900, 
rendes tag: 1914) és Komis Gyula (levelező tag: 1916) akadémiai pályafutásának kez
dete is, de érdemi tevékenységük nagyobb részt már a következő, az első világháború 
utáni korszak része.

Ф *

A forradalmakat követő „tisztogatás” közvetlenül nem érintette a neveléstudo
mány akadémiai képviseletét. Fináczy Ernő alapos, tárgyszerű tanulmányban vonta 
meg a Tanácsköztársaság közoktatáspolitikájának kritikai mérlegét, alapvető 
fenntartásai ellenére sem tagadva meg az egységes és következetes koncepciónak ki
járó elismerést (Fináczy, 1919). A klebelsbergi tudománypolitika közvetett hatása -  
az Akadémia szerepének fokozatos korlátozása, háttérbe szorítása -  azonban súlyos 
csapást jelentett azokra a tudományterületekre, amelyek a „Gyüjteményegyetem” 
koncepciójába bevont, stratégiai jelentőségűnek tekintett, tehát támogatott intéz-

^  Eönös Loránd (1848- 1919) 1894. július 10. és 1895. január 15. között vallás- és közoktatási miniszter, 
1889-1905 az MTA elnöke. Berzeviczy Albert (1853-1936); vallás- és közoktatási miniszter 
(1903-1905); 1905-1936: az MTA elnöke. Wlassics Gyula (1852-1937): vallás- és közoktatási 
miniszter (1895-1903); 1898-1901: az MTA másodelnöke.

^  Szathmáry György (1849- 1898).
Kármán Mór (1843- 1915) pesti (budapesti) egyetemi tanár, a gyakorló főgimnázium és a tanárképző 
intézet megteremtője. Főbb munkái: Közoktatásügyi tanulmányok, 1 — II. Budapest 1906-1911, 
Pedagógiai dolgozatok, I — II. Budapest 1909.
Waldapfel János (1866-1935) budapesti gyakorló gimnáziumi tanár, a középiskolai tanárképzés 
megújítója. Felméri Lajos (1840- 1894) sárospataki, majd kolozsvári egyetemi tanár (1872-1894). Fő 
műve: A neveléstudomány kézikönyve. Kolozsvár, 1890.
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mények híján és a korszakban természetes anyagi nehézségek következtében is egyre 
jobban ellehetetlenültek (Glatz, 1970). A pedagógiát is érintő szelekciós-kontra- 
szelekciós folyamatok eredményeképpen létszámában alaposan megfogyatkozott a 
neveléstudomány akadémiai képviselete és -  ennek arányában -  súlya is csökkent. A 
neveléstudomány újabbkori fejlődésének a különböző szellemi-filozófiai irányzatok 
és gyakorlati műhelyek vonzáskörében kialakuló új, természetes központjai -  vidéki 
egyetemi tanszékek, tanárképző intézmények, valamint különböző szakmai társasá
gok és egyesületek stb. -  egyre inkább távol kerültek az egyoldalúvá váló és elbü- 
rokratizálódó akadémiai élettől.

A  húszas évek első felét az előző korszak „nagy öregjeinek” (Schneller; Fraknói, 
Békefi) mindinkább formálissá váló részvétele jellemezte, még akkor is, ha Schnel
ler20 például -  talán a sérelmezett szegedi nyugdíjaztatás kompenzációjaképpen is -  
1939-ben bekövetkezett haláláig szinte állandóan vállalt kisebb-nagyobb tisztségeket 
és közszerepléseket, miközben szakirodalmi tevékenységét szinte teljesen beszün
tette. Schneller sajátos -  német protestáns mintákból és hazai hagyományokból öt
vöződő -  neveléselméletét a „személyiség pedagogikájaként” jellemezte; életműve az 
első és legteljesebb hazai s nemzetközi összehasonlításban is jelentős sze
mélyiségelmélet, ami a nevelésnek és oktatásnak merőben új stratégiáját kínálta 
(Tettamanti, 1932; Pukánszky, 1990).

A  közgazdász Gaál István néhány művelődéstörténeti tárgyú felolvasásával, publi
kációjával hívta fel magára a figyelmet, a többi között Apáczai, Tessedik, Széchenyi 
műnk áss ágáról.2l Wlassics tevékenysége az akadémiai adminisztráció terén kifejtett 
ügybuzgalmában és az ügyrend körüli fáradozásaiban merült ki.22 Igazi vérfrissítést 
néhány ekkor még kevésbé ismert szakember -  így Posch Jenő, Dékány István, Szé
kely István,23 majd később Mitrovics Gyula, Bartók Györgyi levelező taggá választása 
sem hozott. Tevékenységük szinte alig követhető nyomon az akadémiai kiadványok
ban és dokumentumokban, illetve -  mint Dékányé -  más szakterületen bontakozott 
ki.

Itt említhetjük meg, hogy az Akadémia -  a korábbi gyakorlattól eltérően -  egyre 
ritkábban írt ki pedagógiai, igaz, más tárgyú pályázatokat is.25 1926-ban azonban a 
naggyűlés két beérkezett pályamű közül 2 millió koronás felemelt jutalmat ítélt oda 
Barankay La jost pécsi felsőkereskedelmi iskolai tanárnak ,A nemzeti közszellem 
pedagógiája” című munkájáért. 1929-ben a pedagógiai gyakorlat ösztönzésére két-két

20 Schneller István (1847-1939) epeijesi, pozsonyi, majd kolozsvári -  egyetemi -  tanár, 1919 után 
Szegeden folytatta tevékenységét. Fő műve: Paedagogiai dolgozatok, I-III. Budapest, 1900-1910.

21 G a á l István (adatai ismeretlenek)
22 Wlassics Gyula (1852-1837), akadémiai tevékenységére vonatkozó adatok: az Akadémiai Értesítő 

1918., 1926., 1927., 1931-32., 1935. évi kötetében.
23 Posch Jenő (1859-1923) lélektani, Dékány István (1886-1965) filozófiai, szociológiai, Székely István 

főképpen teológiai kérdésekkel foglalkozott.
24 Mitrovics Gyula (1871-1965) neveléstudományi és esztétikai tárgyú, Bartók György (1882-1970) 

filozófiai művek szerzője.
25 A  pályázatok adatai: az Akadémiai Értesítő 1926., 1927., 1931-32. évi köteteiben.
26 Barankay Lajos (1882-1965) felsőkereskedelmi iskolai tanár, később előadó a pécsi egyetem 

bölcsészeti, majd jogi karán. Jelentős neveléselméleti és neveléstörténeti munkásságot fejtett ki.
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400 pengős, 1930-ban és 1931-ben pedig két-két 500 pengős jutalmat adtak ki kiváló 
elemi iskolai tanítók munkásságának az elismerésére.

A Magyar Tudományos Akadémián a két világháború között valójában Fináczy 
Ernő és Komis Gyula rendkívül aktív jelenléte biztosította a neveléstudomány -  
kétségtelenül rangos -  képviseletét.

Fináczy Ernő akadémiai pályafutása szerteágazó szakmai-közéleti tevékenységével 
párhuzamosan s mintegy annak betetőzéseképpen teljesedett ki. A Molnár Aladár 
művét folytató nagyszabású, kétkötetes neveléstörténeti munkája, ,A magyarországi 
közoktatás története Mária Terézia korában” 1919-ben akadémiai nagyjutalmat ka
pott. Mint a II. Osztály történettudományi alosztályának osztálytitkára 1926-ban a 
testület által megválasztott tagja lett az Akadémia igazgatótanácsának, s ezeket a 
tisztségeket 1935-ig, haláláig folyamatosan és tevékenyen látta el. Az Akadémiai É r
tesítő adatai szerint igen aktív közszereplője volt az alosztály, a II. Osztály és az igaz
gatótanács üléseinek szakmai és ügyrendi kérdésekben egyaránt. Rendszeresen fel
szólalt az Akadémia nagygyűlésein és különböző emlékülésein, így pl. 1926-ban 
Apáczairól, 1930-ban a Népszövetség iskolapolitikájáról tartott előadást.27

Fináczy Ernő 1901-től 1930-ig a budapesti egyetemen a pedagógia nyilvános ren
des tanára volt. Rendszeres előadásai, amelyek később részben saját szerkesztésében, 
részben tanítványai gondozásában könyv formájában is megjelentek, átfogták a pe
dagógia három nagy ágát: a neveléselméletet, a didaktikát és a neveléstörténetet. 
1906 és 1934 között öt kötetben jelentek meg az egyetemes nevelés történetét átte
kintő művei. Kulcsszerepe volt a magántanári habilitációk megítélésében, a kutatói, 
tanári utánpótlás nevelésében, pályairányításában. Alapító tagja, 1904-től elnöke, 
majd 1925-től örökös tiszteletbeli elnöke volt a neveléstudományban növekvő befo
lyással rendelkező Magyar Paedagógiai Társaságnak, amely a 20-as években egyre in
kább a neveléstudományi közélet központi fórumává vált. Évtizedeken át tagja, meg
határozó személyisége volt a Közoktatási Tanácsnak, felmérhetetlen befolyást gyako
rolt az oktatáspolitikára és az oktatásügy irányítására. (Magyar Pedagógia 1930. 3.-4. 
sz. Fináczy-emlékszám; Balogh, 1985; Mészáros, 1985; Horváth, 1985.)

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy Fináczy kezében nagy szakmai hatalom össz
pontosult, amelynek szinte maradéktalan érvényesülését vitathatatlan szakmai tekin
télye, széles körű elismertsége éppúgy segítette, mint a herbarti hagyományokhoz 
kötődő, értékőrző, ám az újra is nyitott konzervativizmusa, amely a modern pedagó
giai törekvések számos értékes elemét is képes volt magába integrálni. Ezzel a szak
mai túlsúllyal magyarázható viszont, hogy állandósuló személyes jelenléte a nevelés- 
tudomány kulcspozícióban szinte eleve kizárta vagy diplomatikusan leszerelte a le
hetséges szakmai vitákat, s -  végül -  fizikai értelemben is kirekesztette a normatív 
pedagógiájával ellentétes szakmai törekvések képviselőit a pedagógia hivatalos fóru
mairól. A neveléstudomány új mozgalmai, a tudományos viták és kompromisszumok 
ezért a „falakon kívül” zajlottak.

Fináczy Ernő (1860-1935). Jelentősebb munkái: Az újkori nevelés története. Budapest, 1906, A 
középkori nevelés története Budapest, 1914, A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában. Budapest, 1919, A renaissance-kori nevelés története. Budapest, 1919, Neveléselméletek a 
19. században. Budapest, 1934.
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Az MPT élén 1925-ben bekövetkezett váltás, amit Firtáczy személyes sérelemként 
élt át és igen nehezen dolgozott fel, jelezte azonban, hogy -  bár változatlanul elis
m ert neveléstudós -  kultúrpolitikusként egyre jobban visszaszorult a 20-as évek má
sodik felében, és átengedni kényszerült a teret a klebelsbergi tudomány- és kultúrpo
litika fiatalabb és dinamikusabb képviselőjének, Komis Gyulának.28 Komis elsősor
ban filozófus, de akadémiai tevékenységének jelentős része neveléstudományi vonat
kozású volt.

Komis tulajdonképpen ugyanazon iskola neveltje. Mesterei közül elsősorban 
Kármánt és Fináczyt említhetjük, bár tudósként kétségtelenül felszínesebb, nagyvo
nalúbb volt náluk. Széles körű érdeklődése és rendkívüli politikai érzékenysége azon
ban nyitottabbá, rugalmasabbá tették elődeinél. Eklektikus neveléstudományi felfo
gása megőrizte, tovább vitte a konzervatív katolikus pedagógia filozófiád alapjait, 
értékelméleti orientációját, de befogadta a modem lélektan eredményeit, sőt az 
angolszász reformpedagógia számos elemét, mint pl. a tanulói aktivitás, a munkálta
tás elvét. Erről tanúskodik székfoglalója, illetve 1917-1919-ben írott műve, „A lelki 
élet”, amellyel akadémiai elismerést is aratott. Neveléstörténeti munkássága sajátos 
történeti igazolása a korabeli kultúrpolitika neonacionalista elveinek és törekvései
nek.

Komis Gyula személyes tanácsadóként, 1927 és 1931 között kultuszminisztériumi 
államtitkárként és a Közoktatási Tanács ügyvezető elnökeként Klebehberg első számú 
szakértője, iskolaszervezési és tantervi reformjainak kidolgozója és végrehajtója volt. 
1926-ban ő vette át Fináczy elnöki posztját (1938-ig) a Magyar Paedagógiai Társaság
ban, majd 1932-ben -  rövid időre -  egyetemi katedráját is. (1920-1932-ben, illetve 
1934-től 1947-ig a budapesti egyetem filozófiatanára volt.) Látványos akadémiai pá
lyafutása is egy sajátos kultúrpolitikai váltógazdaság megnyilvánulása, aminek később 
ő is vesztese lesz. Az 1926-os közgyűlésen „Magyar közoktatásügyi reformtörekvések 
száz évvel ezelőtt” címen tartott sikeres előadást. 1928-ban az MTA rendes tagja, 
1934-ben itt is szinte Fináczy örökébe lépve -  igazgatótanácsi tag, s egyben osz
tályelnök, majd az Akadémia által felállított Filozófiai Bizottság elnöke. 1937-ben az 
.Államférfi” című könyvéért akadémiai nagydíjat kapott. Az 1930-as évek második 
felének változó helyzetű, ismét növekvő szerepű Akadémiáján azonban, miként a 
művelődéspolitikában, már ő is némiképpen háttérbe szorul a korszak -  új eszmék
kel, új politikai és kulturális programmal fellépő, militáns -  főszereplője, Hóman 
Bálint és pretoriánus gárdája mellett (Glatz, 1970). Komis későbbi akadémiai pálya
futása az 1941-es tiszteleti tagságot és 1944-es német elhurcoltatását követően -  pa
radox módon -  1945-ben éri el tetőpontját, sünikor is mintegy nyolc hónapon át 
egyhangúlag megválasztott elnöke lett a „csonka” Akadémiának, hogy ezután félreál
lítva és meghurcolva fejezze be emberi tragédiába forduló életpályáját.

A  két világháború közötti magyar neveléstudomány megosztottsága, a hivatalos 
irányvonaltól eltérő, bár többnyire hasonlóképpen konzervatív árnyalatú irányzatai
nak és modem törekvéseinek kirekesztettsége a hivatalos művelődéspolitika intéz-

K om is Gyula (1885-1958). Jelentősebb munkái: Kultúra és politika. Budapest, 1927, A  magyar 
művelődés eszményei 1777—1848. I —II. Budapest, 1927, Magyarország közoktatásügye az I. 
világháború után. Budapest, 1927, Kultúra és nemzet. Budapest, 1930.
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ményeiből és fórumairól, így elsősorban a Magyar Tudományos Akadémiáról, évtize
dekre szóló, napjainkig kiható, súlyos és kölcsönös traumákat okozó öncsonkítás volt. 
Félreértések elkerülése végett: nem a neveléstudomány akadémiai vagy bármilyen 
más központú centralizációját hiányolom, hanem a másság iránti toleranciát. Az 
egyoldalú német -  herbarti -  orientáció kizárólagossága, netán az Akadémia erkölcsi
elvi támogató, integráló-koordináló szerepének az elvesztése minden bizonnyal hoz
zájárult a Várkonyi Ágnes által is említett századfordulós „pedagógiai forradalom” 
lefékeződéséhez, elhalásához (Várkonyi, 1992).

A kétségtelenül nagy értékeket képviselő, de kanonizálódott és -  szakmai, tudo
mánypolitikai értelemben -  hatalmi helyzetbe került herbartiánus pedagógiával 
szemben végeredményben tudományos elismertség és magas rangú tudományos 
képviselet nélkül maradt a gyermektanulmányozásból kibontakozó magyar reform- 
pedagógia. Tekintélyes, ám az MTA által el nem ismert képviselői közül elsősorban 
Nagy László,29 de Ranschburg PáP® és Kenyeres Elemér31 nevét is említhetjük, vala
mint a reformpedagógiai törekvéseket, elsősorban a szegedi Cselekvés Iskoláját tá
mogató, erősítő kiváló neveléspszichológust, Várkonyi Hildebrand Dezsőt.32 Hasonló 
helyzetbe került azonban -  nem csupán protestáns gyökerei miatt -  a budapestivel 
mindvégig szemben álló, a kolozsvári-szegedi iskolát képviselő-folytató Schneller-ta
nítvány, Imre Sándor, s az eklektikusnak mondott, de a nemzetközi pedagógiai fejlő
déstendenciákra érzékenyen figyelő, s azok eredményeit, tanulságait a saját pedagó
giai rendszerében szintetizáló Weszely Ödön, továbbá a Schneller István-i, Nagy 
László-i örökséget folytató, a nevelésügy társadalmi-politikai kérdéseit és a magyar 
neveléstörténeti hagyományokat, valamint a kortársi törekvéseket egyaránt új szem
pontok szerint megközelítő Kemény G ábori A  XX. századi magyar neveléstudo
mánynak ez az „árnyékakadémiája” minden másnál meggyőzőbben bizonyítja, hogy 
az MTA és a neveléstudomány viszonya a két világháború között milyen messzire ke
rült a Magyar Tudós Társaságot életre hívó és a Magyar Tudományos Akadémiát a 
múlt század második felében felvirágoztató liberális és demokratikus hagyománytól 
és tudománypolitikai gyakorlattól.

Azt azonban feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy a „hivatalos” magyar nevelés- 
tudomány tisztes konzervativizmusa az 1930-as években nyomatékos ellenpontját 
jelentette a hómani művelődéspolitikán alapuló szellemi gleichschaltolásnak, a pe
dagógusok szakmai szuverenitását és az iskolai autonómiát fenyegető tanügyigazga- 
tási-politikai törekvéseknek. Esetenként talán ezért is kerülhetett szembe a meg
csontosodott herbarti hagyományok szétzúzása érdekében magával az ördöggel is 
szövetkezni hajlandó, a Hómon-féle tanügyigazgatási reformban ehhez támaszt 
kereső reformpedagógiai irányzatokkal is, amelyektől egyébként az iskolai viszonyok 
szétzilálódását, a pedagógiai anarchia eluralkodását féltette (Simon, 1989).

29 Nagy László (1857-1931).
30 Ranschburg Pál (1870-1945).
31 Kenyeres Elemér (1891 -1933).
32 Várkonyi Hildebrand Dezső (1888-1972).
33 Imre Sándor (1877-1945), Weszely Ödön (1867-1935), Kemény Gábor (1883-1948).
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Ennek a tragikus konfliktushelyzetnek nem kevésbé tragikus -  magányos -  hő
seként regisztrálhatjuk korszakunk vége felé az Akadémia tagjai sorában az 1939-ben 
nagy szavazattöbbséggel levelező tagnak megválasztott Prohászka Lajost,34 aki 1941- 
ben ,yA platonista Cicero” címen tartotta meg -  Komis Gyula által köszöntve és 
méltatva -  székfoglalóját. Prohászka a humanista magyar neveléstudomány kevéssé 
ismert, s oly gyakran -  politikailag és szaktudományi megközeh'tésben egyaránt -  fél
reértelmezett, hamisan interpretált, Thomas Mann-i alakja, „fehérek közt egy eu
rópai”. Kultúrfilozófiai fogantatású pedagógiájának, a kultúrpedagógiának kétség
telenül arisztokratikusnak tűnő gondolatai az emberiség és a nemzet klasszikus ér
tékeinek és hagyományainak védelmében, a minden szélsőség ellen tiltakozó huma
nizmus szellemében fogantak. Prohászka a pedagógiának önmagát és tudományát a 
szó fizikai értelmében túlélő klasszikusa volt. Tíz éven át (1939-1949) a Magyar Pe
dagógiai Társaság elnöke és az MTA levelező tagja. 1949-es kizárásával a magyar ne
veléstudomány utolsó képviselője távozott az intézmény tagjainak sorából (Faludi, 
1963; Tőkéczky, 1989).

*  *  *

A záró rész sommásra fogható: 1949 óta nincs képviselete az Akadémián a neve
léstudománynak. Nem feladatom most ennek okait kutatni. Ám ebben minden bi
zonnyal szerepe lehetett, szerepe volt az itt bemutatott, két világháború közötti előz
ményeknek, a hatalmi helyzetből eredő kizárólagosságnak, a diszkriminációnak s az 
egymást kölcsönösen lejárató szakmai belháborúknak; később pedig a „polgári” pe
dagógiai irányzatok egyöntetű vulgármaterialista elutasításának, majd durva 
megsemmisítésének s nyilvánvalóan még más objektív és szubjektív tényezőknek is. 
Talán ez az egyik lehetséges oka és magyarázata a közelmúltbeli magyar neveléstu
domány, mindenféle jelzője ellenére is herbarti reminiszcenciákat őrző, reformpe
dagógia-ellenes, konzervatív provincializmusának, mi több, iskola- és nevelésügyünk 
krónikusan súlyos közállapotainak.

Ezen a ponton -  emléke előtt is tisztelegve -  Kiss ArpácfiS nevét szeretném még 
megemlíteni, aki véleményem szerint szerencsésebb helyzetben és egy valóban de
mokratikus MTA tagjaként szakmánk méltó reprezentánsa lehetett volna a tudós 
társaságban.

A „pedagógiátlanított” Akadémia súlyos és sajnálatos tényét az sem feledtetheti, 
hogy 1951-ben létrejött s -  változó számú, intenzitású és eredményességű albizottsá
gaival kiegészülve -  azóta is tevékenykedik az MTA Pedagógiai Bizottsága, illetve 
1972-ben megalakult a kérész életű Pedagógiai Kutatócsoport (Balogh, 1992). Vége
zetül nem hagyhatjuk említés nélkül az MTA 1973-76 között működött Elnökségi

Prohászka Lajos (1897-1963). Jelentősek kultúrfilozófiai és oktatáselméleti munkái. Pedagógia mint 
kultúrfilozófia. Budapest, 1927, A vándor és a bujdosó. Budapest, 1936, Az oktatás elmélete. 
Budapest, 1937.

^  Kiss Árpád  (1907-1979). Főbb művei: Az emberi felszabadulás útja. Budapest, 1945, Nevelés és 
neveléstudomány. Budapest, 1948, Az új nevelés kérdései. Budapest, 1948, A tanulás programozása. 
Budapest, 1973.
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A Magyar Tudományos Akadémia és a neveléstudomány

Közoktatási Bizottságának a tevékenységét sem, amely ma is sok tanulsággal és ter
mészetesen kellő kritikával forgatható állásfoglalást és ajánlást tett közzé a távlati 
műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére vonatkozóan, tör
lesztve valamit ezáltal az intézménynek a nevelés tudományával és a nevelés gyakor
latával szemben az elmúlt ötven, de méginkább az utolsó 70-80 év alatt felhalmozó
dott adósságából. (MTA, 1976) A tartozás azonban tetemes. Mint ahogy -  változat
lanul -  adósságként könyvelhetjük el az itt vázolt témakör további, tudományos ala
posságú kutatását is.

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának tudományos ülésszakán 1992. május 6-én el
hangzott előadás némileg bővített és szerkesztett változata.
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ABSTRACT

ELEMÉR KELEMEN: THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND THE  
EDUCATIONAL SCIENCES IN HUNGARY

This essay is a version o f a lecture which was held on May, 6. in 1992 at the Departments 
of Philosophy and History of the Hungarian Academy of Sciences as a part o f a 
scientific session dealing with the relationship of the Academy of Sciences and social 
sciences between the two World Wars. The introductory deals with the preceding events 
of the life of the Academy of Sciences from the founding of it in 1825 till 1919. It can be 
stated that nearly all the representatives of Hungarian pedagogy and cultural policy 
were the members of the institute. Eötvös, József (who promoted public education and 
modern research policy) and his colleagues, then his followers took a prominent part in 
leading the Academy from the middle of the century. In this way the Hungarian 
Academy of Sciences had an enormous influence on the development of the national 
pedagogy and on the policy of education. After World War, I. there were fundamental 
changes. First of all the great generation of the previous age became old or they 
withdrew from academic life. Also the tendency which started at the beginning of the 
1880s got stronger that more and more representatives of the Hungarian pedagogy got 
excluded from the Academy mostly because of reasons of origin and because of 
ideological and political reasons. In the 1920s and 1930s Finánczy, Ernő who was at the 
same time the representative of the official opinion about education and was a powerful 
Herbartian scientist of education then his successor Komis, Gyula represented nearly 
exclusively the science of education. Opposing them -  „outside the walls” -  nearly a 
shadow Academy was formed by the opposing trends of the official science of education 
e. g. among them there were significant personalities from the followers of reform 
pedagogy. This discrimination and one-sidedness had very serious consequences severely 
affecting the development of the Hungarian science of pedagogy until nowadays. The 
horizons of the development narrowed and its conservative tendencies became stronger. 
It is true though that this conservativism preserved valuable traditions and it turned 
against the totalitarian ideological and political aspirations of the age. The concluding 
part discusses the accomplishment of this dubious state after World War, II. The result 
of it was that the science of pedagogy remained without high position, academical 
representation while its conservative and provincial characteristics are broadening.

MAGYAR PEDAGÓGIA 92. Number 2.119-130. (1992)
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OKTATÁSI INNOVÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS: 
HOLLAND-MAGYAR PROJECT TANÁROK 

TOVÁBBKÉPZÉSÉRE

Hanneke Farkas Teekens
Algemene Hogeschool Amsterdam

Bevezetés

Az alábbi cikk azzal a nehéz kérdéssel foglalkozik, hogy magyar és külföldi ne
velési szakembereknek milyen lehetőségeik vannak a hatékony együttműködésre az 
oktatási innováció kihívásainak megválaszolására. A magyar oktatási rendszer 1989 
utáni átalakítása egy bonyolult folyamat, amely politikai, társadalmi és nevelési dille- 
mákat vet föl. A tervezett oktatási innováció folyamata nem különíthető el a viharos 
gazdasági és politikai változásoktól; aki ennek az ellenkezőjét állítja, az tagadja a hi
vatalos oktatás rendszerén belül működő jelentős társadalmi erőket. Ezeknek az 
erőknek a kölcsönhatása nemzetközi projectekben még nyilvánvalóbb. Ezt a kölcsön
hatást vázolja fel röviden a második rész, valamint reflektál rá.

Az esetek többségében a nemzetközi oktatási együttműködések rövid távú pro
jectekben valósulnak meg a kormányok anyagi támogatásával. Az idő rövidsége és az 
anyagi források szűkössége gyakran jelentős korlátozó tényező. A project megter
vezését, kidolgozását és megvalósítását a pontosan meghatározott célok és eljárások 
lényegesen előmozdíthatják. A harmadik részben bemutatjuk egy project tervének 
vázlatát és röviden tisztázzuk a főbb változókat. Feltételezzük, hogy a project részle
tes kidolgozásakor a vázlat egyetlen lépése sem hagyható figyelmen kívül.

A tervezetet egy holland-magyar együttműködés során próbáltuk ki, amelynek ke
retében általános iskolai tanárok továbbképzésére került sor történelemből, földrajz
ból és biológiából. A negyedik részben ismertetjük milyen lépéseket tettünk „A taná
rok továbbképzése” project kidolgozása és megvalósítása során. Különös figyelmet 
szenteltünk a magyar és holland iskolai kultúra összehasonlítására. Ennek illusztrá
lására szolgálnak azok a tananyagok, amelyeket a projeetben használtunk. A konklú
zióban a project néhány eredményéről számolunk be, amelyek a nemzetközi együtt
működés természetének és kihatásának kritikus értékelésére ösztönöznek.

Oktatási innováció és nemzetközi együttműködés

Az oktatás reformja bármely országban és bármely körülmények között nehéz 
folyamat. 1989 után Európában a változás olyan drámai és olyan gyors volt, hogy az
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átlagember számára nehezen érthető, mi megy végbe. A  változás alapjaiban megvál
toztatja a kulturális környezetet és kihat az emberek személyiségére, öregekére és 
fiatalokéra egyaránt. Egy gyorsan változó társadalomnak olyan emberekre van szük
sége, akik megértik a változás ellentmondásait. A  régi normák kezdik elveszíteni ha
tásukat, azonban az új értékeket még nem fogadták el. Ebben a vákuumban sok em
bert elfog a nyugtalanság. Az erős érzelmi idegenkedés pedig könnyen átfordulhat 
egy minden újjal szembeni negatív attitűdbe.

A magyar oktatási rendszer átalakítását megnehezíti a külföld befolyása. A cél 
nyilvánvalóan a más országok oktatási rendszereivel való konvertibilitás, amely azt 
jelenti, hogy az oktatás megújítását erősen befolyásolják külső tényezők {Bakos, 
1991). Magyarország belső megújulása tehát a nyugat-európai irányzatokkal össz
hangban történik és igazodik az Európai Közösség 1992 utáni további integráció
jához.

Az EK országinak is érdekük a volt szovjet blokk támogatása ebben a fejlődés
ben. A közép-európai országok zökkenőmentes integrációja az Európai Közösségbe 
jelentős lépés egész Európa stabilitásának növelésében {Finder, 1991). E  cél érdeké
ben sok program készült az Európai Közösségen belül és a kétoldalú kapcsolatokban. 
Az integráció nem korlátozódhat csupán a politikai és gazdasági szférára, hanem ma
gába kell foglalnia kulturális és nevelési célokat is. Magyarország és a nyugat között 
sok oktatási programot indítottak ennek szorgalmazására, mind az EK-el, mind 
kétoldalú kapcsolatokban.!

Magyarországnak nagy szüksége van külföldi szakértőkre. Azonban felhasznál
ható-e a nyugati országokban szerzett tapasztalat és az ottani oktatási reform know- 
how-ja a hajdani keleti blokk pillanatnyi speciális igényeinek kielégítésére? Az utóbbi 
néhány évtizedben nőtt a nemzetközi együttműködés az oktatásban és a kutatásban. 
Sok európai országban az oktatás többé-kevésbé hasonló irányban fejlődik, de köztu
dott, hogy az oktatási rendszerekre mindenütt erősen kihatnak az értékek és normák. 
Az iskolák nemcsak a tanítást vállalják magukra, hanem a kulturális normák 
átörökítését is a következő nemzedékre. Egy ország társadalmi szerkezetében az is
kolázottság döntő tényező. Az értékek és normák nemzeti kultúránk alapvető részei, 
ezért nem helyettesíthetők könnyen más országokéival. Az iskolarendszereken belül 
nem feltétlenül nevelési vagy oktatási érdekek a meghatározóak a döntések minden 
szintjén. A társadalmi és kulturális elképzeléseknek fontos szerepük van, azonban 
nem szabad elfelejtkeznünk a médiák hatásáról sem {Balle, 1989). Soha nem könnyű 
teljesen megérteni egy másik ország „rejtett tantervét”.

Azzal is tisztában keli lennünk, hogy saját normáink és értékeink (mind az 
egyéniek, mind a nemzetiek) meghatározzák, hogyan látunk más országokat és társa
dalmakat. Ebben nem annyira az objektív információk játszanak fontos szerepet, 
mint inkább feltételezéseink más népekről és kultúrákról {Britton és Maynard, 1984). 
Az utóbbi 40 évben Európában sokan egy szigorú kétpólusú nézőpontból szemlélték 
egymást keleten és nyugaton egyaránt, és mindkét fél egy olyan képet alakított ki ma
gában a másikról, amely erősen szinezett, csak részben igaz, de nem mondható ha- *

* A  holland kormány Kelet-Európát érintő programja, a PSO a Staatscourant 88. 1990 május 8.
számában jelent meg.
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misnak sem. Jóllehet ez a kijelentés ellentmondásos, a gyakorlatban könnyen meg
figyelhető. A nyugatiak keleten (és a keletiek nyugaton) azt találják, amit vártak, és 
nehezen veszik észre azt, amire nem számítottak. A Kelet-Európáról alkotott nyugati 
kép a hajdani Szovjetuniót gyakran a „kommunista világ” példájaként említette. Eu
rópában a volt keleti blokk országait annyira azonosították a politikai elszigetelt
séggel, hogy a kulturális és nemzeti különbségek alig kaptak figyelmet. Ez a helyzet a 
tudományos elképzelésekben is tükröződik. Ezért továbbra is gondot okoz az a kér
dés, hogy egy ország hogyan segíthet szakértelmével egy másik ország oktatási re
formjában, elsősorban ami Európa jelenlegi helyzetét illeti. Hogyan lehet a külső és 
belső tényezőket szabályozni? Ez nem csupán a segítséget kapó ország számára prob
léma, hanem annak az országnak vagy szervezetnek is, amely a kooperációs tervek 
eszközeit biztosítja. Az önérdekeltség döntő tényező és a nemzetközi projectek finan
szírozásának kritériumai közé tartozik. Külső és belső érdekek a működésben levő 
erők bonyolult összjátékát mutatják mind a segítséget adó, mind az azt kapó ország
ban.

Magyar országon a tanárok részt vesznek egy pluralista társadalom megvalósí
tásában. El kell látniuk a tanulókat egy új kor építéséhez szükséges tudással, készsé
gekkel és attitűddel. Mint nevelők segítenek annak a nemzedéknek az intellektuális, 
kulturális és társadalmi normái kialakításában, amely demokratikus körülmények 
között válik felnőtté. A demokráciához kritikus és rugalmas gondolkodásra van szük
ség, és olyan emberekre, akik nyitottak a változások felé és képesek azok folyamatát 
sokkal inkább befolyásolni, mint elmerülni benne. De idetartozik az is, hogy a vál
tozás kedvéért történő változtatásnak nincs értelme. A mélyen gyökeredző tradíciók
kal szembeni tisztelet és a személyes meggyőződés tolerálása is a demokrácia fogal
mához tartozik. Ebben az értelemben az oktatásnak őriznie kell a hagyományokat. 
Ezért az iskoláknak feladata mind a megújítás, mind a megőrzés.

A demokrácia nem egy végállapot, hanem egy fejlődési folyamat. Ez azt jelenti, 
hogy az embereknek fel kell ismerniük: demokratikus feltételek között is szükség van 
állandó figyelemre és önreflexióra. Olyan emberek kellenek, akik kezdeményezőké
pesek és vállalják önmagukért a felelősséget. Ahhoz, hogy elősegíthessék a tanulók
ban ezt az attitűdöt, a tanároknak először saját maguknak kell mindezzel tisztában 
lenniük és több énerővel kell rendelkezniük.2 Egy változó korszak nemcsak bizony
talanságot teremt, hanem alkalmat is a kezdeményezésre és a személyiség kibonta
kozására.

Egy nemzetközi együttműködés ösztönözheti a reformfolyamatot, de frusztrál
hatja is. Az ötletcserck során eddig ismeretlen perspektívákkal találkozhatunk és le
hetőségünk nyílik arra, hogy erős és gyenge pontjainkat igazi valójukban láthassuk. 
Az egyén, állapotától függően, ezt értékelheti pozitívan vagy negatívan. Csak abban 
az esetben fogadja kedvezően, ha az új perspektívák hozzájárulnak a folyamathoz, 2

2 A*, énerő azt a hitet és azoknak a képességeknek a meglétét jelenti, amelyek lehetővé teszik az 
alternatívák felismerését bármilyen helyzetben, és hogy a választás az egyén értékeinek, prioritásainak 
és elkötelezettségeinek alapján történjék. Vannak olyan szituációk, amelyekben egyetlen lehetőség 
sem kívánatos, azonban maga a tudat, hogy mindig van választási lehetőség jelzi az énerős 
gondolkodás kezdetét. (Hopson és ScaJly, 15. o.)
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amelybe neki is van beleszólása. Az értékes pedagógiai ötletek támogatják egy olyan 
módszer kifejlesztését, amely megengedi a különbségeket és aktív szerepet szán taná
roknak és tanulóknak egy nyílt társadalom nevelési folyamatában. A tananyag ki
választásának a pedagógiai és társadalmi célokat egyaránt tükröznie kell. A gyere
keknek nem a tudományok miatt kell a különböző tantárgyakat tanulniuk, hanem 
hogy megértsék a körülöttük lévő világot. A tanárok fontos szerepet játszanak a ta
nulók pozitív mentalitásának megőrzésében. A jelenlegi európai körülmények között 
más országok oktatási tapasztalatai lehetővé teszik a magyar nevelési szakemberek 
számára, hogy megtalálják saját útjukat ebben az átmeneti korszakban. A nemzetközi 
projecteknek soha nem szabad erőltetniük az ötleteket.

Azonban egy fontos kérdés válasz nélkül maradt: hogyan ellensúlyozzák egymást 
a külső és belső érdekek? Segítenek-e más országok ötletei és gyakorlata a 
mindennapi órai munkában? Eredményesebbek lesznek-e a magyar tanárok az 
„importált módszerekkel”? Megjavulnak-e tőlük a magyar iskolák vagy egyszerűen 
importáljuk velük a nyugat problémáit? A válasz nem egyértelmű: minden az 
iskolarendszer rugalmasságától függ és legfőképp a tanártól. Egy nyűt társadalomban 
nem lehet egyértelműen válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen a jó oktatás. Az 
emberek különbözőek, a tanárok is. Az abszolút fogalmakat fel kell váltania annak a 
felismerésnek, hogy az oktatás egy örökké változó folyamat, amelyben a szakem
bereknek meg kell találniuk a saját válaszukat, tudva, hogy a nevelési erők rendszeré
ben az iskola csak egy a sok közül. Nehéz, de vonzó feladat.

Az oktatás megújítására irányuló nemzetközi projectek felépítése

A nemzetközi projectek kidolgozásakor szembe kell néznünk egy, halványan ki
rajzolódó problémával: ha a project elindításakor túlbecsüljük a célokat és a hatást, 
ez könnyen elvezethet a célok teljes szem elől tévesztéséhez.

Egy nemzetközi oktatási együttműködés ötletétől a konkrét projecten keresztül a 
megvalósításig négy szakaszban juthatunk el. Ezeket a következő változók határozzák 
meg: (1) keretek, (2) kutatás, (3) folyamat és (4) eredmény (Id. 1. ábra).

A  keretek kidolgozása

A  nagyarányú nemzetközi oktatási együttműködésnek része a politika. A külön
böző európai országokban a kormányok eltérő mértékben avatkoznak be az okta
tásba, azonban a nemzetközi együttműködésben való részvétel az országok vagy 
nemzetközi szervezetek közötti egyezményektől függ. Ezekre az egyezményekre a 
következő tényezők vannak hatással: nemzeti érdekek, gazdasági szükség, kulturális 
csere.

Fontos, hogy a project-javaslatot egyeztessük a kormányok közötti egyezmények
kel. így optimálisan részesülhetünk az elérhető anyagi forrásokból és egyéb lehetősé
gekből, valamint elkerülhetjük, hogy partnereink kellemetlen (politikai) szituációba 
kerüljenek. A nemzetközi oktatási együttműködés politikai dimenzióját figyelmen kí
vül hagyni annyi, mint fejünket a homokba dugni. Ez nem jelenti azt, hogy az oktatási
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érdekeknek egyszerűen csak tükrözniük kell a kormány érdekeit. Ha azonban hiva
talos együttműködésben veszünk részt, elnyerhetjük a project hivatalos támogatását. 
Ez komoly befolyást jelenthet új ötletek és módszerek bevezetésénél.3

Működési keret
-  általános nevelési célok felállítása
-  a célcsoport és szint megjelölése
-  a célok és a stratégiák megindok- 

lása
-  szervezési és pénzügyi feltételek 

teljesítése
-  kormányközi együttműködések 

figyelembevétele

Kutatás Folyamat
-  személyes konzultáció -  a kutatás értékelése
-  a nevelési folyamat megfi- -  specifikus nevelési célok megfő-

gyelése galmazása
-  a felhasználható anyag átte- -  a munka formájának kiválasz-

kintése tása
-  a fellelhető irodalom átte- -  a megvalósítás specifikus straté-

kintése giájának kijelölése

Eredmény
-  az anyag megírása és létrehozása
-  speciális célok felállítása
-  fordítás (amennyiben szükséges)
-  tanítási segédeszközök készítése

1. ábra Nemzetközi project kifejlesztése

A project-javaslatnak kezdettől fogva tartalmaznia kell a nevelési célokat. Jóllehet 
a szervezeti és anyagi feltételek a project felépítésében fontosak, mindazonáltal ezek

 ̂ Jelen tanulmány nem tér ki a nemzetközi projcctek szervezésének pénzügyi és jogi részére, de 
természetesen ezeknek fontos szerepük van a projectek realizálásában és lebonyolításában.
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csak előfeltételei a nevelési céloknak.4 A szervezési döntéseknek az oktatási reform 
céljaiból kell kiindulniuk. Ahhoz, hogy meg tudjuk tervezni a működési keretet nyil
vánvalóan rendelkeznünk kell bizonyos tájékozottsággal vagy ismernünk kell vala
mennyire az adott ország oktatásának helyzetét. A működési keretnek három fő kö
vetelményt kell teljesítenie:

1. Realisztikus célokat kell felvállalnia, amelyek objektiven mérhetők. Például, a 
résztvevők száma, a tevékenységek felépítése, valamint a rövid és hosszú távú célok 
pontos megnevezése. Az olyan céloknak, mint pl. „az iskolarendszer megújítása” csak 
akkor van értelmük, ha konkrét tennivalókban fogalmazzuk meg őket. Ez nem jelenti 
azt, hogy az empirikusan nem mérhető célokat ki kell hagynunk. Épp ellenkezőleg! 
Ezek gyakran fontosabbak és hatásosabbak, mint a mérhetőek. Azonban mivel hatá
sukat nem lehet kimutatni, nem szabad a működési keret alapjává tennünk őket.

2. Fontos pontosan meghatározni, hogy milyen szintű együttműködést tervezünk, 
és milyen területen. A projecttevékenységek a nevelés irányítását kívánják megvál
toztatni, vagy az iskolai tanítást? Ez utóbbi esetben meg kell jelölni, milyen tantár
gyakban és milyen évfolyamokban tervezünk változtatásokat. Mi a project célja: a 
korszerűbb módszertan vagy inkább a tananyagra koncentrál? A pontos szint meg
határozása a nevelési intézményrendszeren belül lényeges. Ettől függ a megfelelő 
partner kiválasztása és ez a kivitelezési stratégia feltétele is. Milyen szintet kívánunk 
elérni és hogy kapcsolódik ez a szint a reformfolyamatba: „alulról” vagy „felülről”? A 
két megközelítési mód közötti felelősségteljes választás nagymértékben függ attól, 
milyen projectről van szó. Nyilvánvaló, hogy azoknál, amelyek célja a szervezés és az 
irányítás reformja, az első lehetőség a valószínűbb. Azoknál a tevékenységeknél, 
amelyek az osztálytermi tanítást célozzák meg, a választás nem ilyen egyértelmű. 
Azonban ezt a kérdést a nevelési célok figyelembevételével már a kezdet kezdetén el 
kell döntenünk. Azt is fontos belátni, hogy ha az egyik stratégia mellett döntöttünk, 
az nem jelenti más erők hatásának teljes kizárását.

A tervezett reform céljainak és a választott stratégiának illemük kell egymáshoz. 
Például, ha egy iskolarendszert demokratikusabbá szeretnénk tenni, ehhez demokra
tikus módszereket kell alkalmazni. Ha totalitárius módszereket használunk, maguk 
az eszközök ellentmondanak a célnak, ezért megakadályozzák annak elérését 
(Teekens, 1991a).

3. Lényeges, hogy megindokoljuk a működési keret felépítését. Például kifejthet
jük, hogy azért esett a választásunk bizonyos tantárgyakra, mert a szervező intézmény 
úgy érzi, ebben speciális szaktudással rendelkezik. Ugyanez érvényes bizonyos tan
tárgyak kihagyására is.

Összefoglalva: egy jól kidolgozott működési keret meghatározza a szervezeti és 
pénzügyi felépítést, világosan megjelöli, mi a project célja, kiindulópontul szolgál a 
szükséges kutatáshoz és megjelöli a megvalósítás módját.

4 Ebben a kontextusban feltételezzük, hogy az országok kölcsönösen együtt szeretnének működni.
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Nyilvánvaló, hogy a projecttevékenységek természete nem teszi lehetővé a hosszú 
távú és alapos kutatást. A félreértések elkerülése végett használhatjuk helyette a 
„tanulmány” vagy a „vizsgálat” elnevezéseket. Mivel a nemzetközi projectek finanszí
rozása rövidtávú, a megvalósíthatóságuk és kivitelezésük függ a project gazdáinak 
ügyességétől. Ez nem jelenti azt, hogy a kutatást, a tanulmányozást és a konzultációt 
ki kell hagynunk, de indokolja a prioritások szűk meghatározását. A működési keret 
feltételeivel összhangban feltáró vizsgálatot kell végeznünk olyan mélységig, hogy 
eldönthessük előzetes koncepciónk helyességét.

Folyamat

A project kidolgozásának ebben a fázisában fontos, hogy készek legyünk változ
tatni a működési kereten, amennyiben ez a kutatás eredményei alapján ajánlatosnak 
tűmk. Könnyen lehetséges, hogy a működési keret előzetes feltételeit felül kell vizs
gálnunk. Ha a kutatás megerősítette a kiindulási pontunkat, nagyobb biztonsággal 
használhatjuk a működési keretet.

Egy másik fontos döntés, amit a kutatások vagy a tanulmány alapján kell meghoz
nunk, a konkrét célok meghatározása. Míg a működési keretben a célok csak vázlat- 
szerűen vannak felsorolva, a kutatás következtetéseinek el kell vezetniük a project 
korlátozott számú, pontosan meghatározott, rövid távú céljaihoz. Ezen a ponton a 
célok mellett azt is le kell írnunk, hogy hogyan valósíthatók meg. Másszóval, hogy 
milyen oktatási formát választunk. Ennek fontos része a project írott anyagának 
összeállítása.

Megvalósítás

Nyilvánvaló, hogy a projeetnek ebben a szakaszában már az összes fontos döntést 
meghoztuk. Az anyagnak ezeket a döntéseket kell tükrözniük. Az az oktatási project, 
amely (valamilyen formában) nem valósul meg sokkal korlátozottabb hatást tud kifej
teni, mint az, amelyik létrejön. Tulajdonképpen a megvalósítás bizonyítja, hogy a cé
lok reálisak voltak. Egy cél, mint pl. a csoportmunka ösztönzése, abból vezeti le a jo
gosságát, hogy konkrét példákat hozunk fel a megvalósítására.

Holland project magyar tanárok továbbképzésére

A fent leírt projecttel egyidőben a tanárok továbbképzésére is készült egy pro- 
ject.5 Erre a holland kormány Kelet-Európai Együttműködési Programjának (PSO)

Kutatás

 ̂ „A Tanárok Továbbképzése" projectet az amszterdami Polytech (Facultcit Onderwijs en Opvoeding 
van de Algemene Hogeschool Amsterdam) öt tanára dolgozta ki. A tanulmány szerzője volt a project 
általános vezetője, az anyagi és szervezési feladatok valamint a pedagógiai tartalom felelőse. A 
csoport tagjai voltak: M Dudkin (biológia), R. Koster (földrajz), N. Schaap (egészségnevelés), és A. 
Wilschut (történelem). A program finanszírozását a holland kormány kelet-európai együttműködést 
támogató kétoldalú programja (Programma Samenwcrking Ooet-Europa) biztosította, és a
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céljaival összhangban tett a szerző javaslatot 1990 júniusában. Ekkoriban a támogatás 
feltételeit nagyon tágan határozták meg: „a kelet-európai demokratizálódási folya
mathoz való hozzájárulás”. Az oktatási és kutatási együttműködés elsődleges célja a 
tanárképzés és a tanárok továbbképzésének javítása volt. Fontos cél volt az elmélet 
megerősítése a hozzá kapcsolódó gyakorlaton keresztül. Ez lett a program összeállí
tásának kiindulópontja.

A  keretek

A project fő célját a következőképp fogalmaztuk meg:
„A program célja, hogy a magyar általános iskolai tanárok megismerkedjenek az 

általuk tanított tantárgyak legújabb kutatási eredményeivel és azokkal a tanítási 
módszerekkel, amelyek hasznosak egy plurális, demokratikus társadalmi életre való 
felkészítésben. A project az alábbi tantárgyakat tanító tanárok számára készült:

-  történelem
-  földrajz
-  biológia
-  egészségügy
-  környezetismeret
A project keretében a következő tevékenységekre kerül sor: egy szemináriumra, 

amely a résztvevő tanárokat képesíti kollégáik továbbképzésére, egy didaktikai anyag 
kifejlesztésére, amely tükrözi a különböző holland álláspontokat a módszertannal és 
tananyaggal kapcsolatban, valamint a többi nyugat-európai ország pedagógiai vitáit, 
így különböző nézőpontok kerülnek bemutatásra. A project összes írott anyaga ma
gyarul készül.”

A működési keret felépítése egy „lavina” elindítását célozta meg. Egy viszonylag 
kislétszámú tanárokból álló csoport speciális képzést kapott egy négy napos szeminá
rium során, valamint magyar nyelvű didaktikai anyaggal láttuk el őket. Ez a megoldás 
az önképzésre irányult azáltal, hogy elősegítse, a tanárok maguk döntsenek az új öt
letek elteijesztésének és megvalósításának módjáról a saját környezetükben. Az ok
tatási reform célja és szintje a tanárok és diákok órai interakciója volt. A demokrácia 
nagyon tág fogalmát úgy konkretizáltuk, hogy a nevelésen belül szükség van az egyéni 
döntés szabadságára. Ez egyaránt vonatkozik a tímárokra és a tanulókra. A tantár
gyak kiválasztásánál feltételeztük, hogy a történelem és a társadalomtudományok 
anyagát és módszertanát jobban befolyásolta az ideológia, mint a matematikáét vagy 
a nyelvtanításét. Feltételeztük, hogy mind a tanároknak, mind a diákoknak nagyon kis 
lehetőségük van az óra anyagának megválasztására. E laza működési keret alapján 
alakítottuk ki az együttműködést partnereinkkel.6

támogatásokat a holland oktatási és kutatási minisztérium utalta ki. A project 1990 çktôberétôl 1991 
decemberéig tartott két helyszínen, Magyarországon és Csehszlovákiában. Ebben a cikkben csak a 
magyarországi munkálatokról és tapasztalatokról lesz szó.

 ̂ Partnerünk a projeetben az egri Eszterházy Tanárképző Főiskola volt. Az összes magyar tanárképző 
főiskola koordinátora Dr. Vadon Lehel volt. 1991 őszén Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei 
Pedagógiai Intézettel is együttműködést alakítottunk ki tanárok továbbképzésére. Ennek a kurzusnak 
az összekötője OppeU Katalin volt.
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A végzett kutatás feltáró jellegű volt. Ezért a „tanulmány” jobban tükrözi a fel
mérés nagyságát és mélységét. A vizsgálatok három területre terjedtek ki: (1) kon
zultáció tanárokkal és óralátogatások; (2) magyar tankönyvek áttekintése bizonyos 
szempontokra korlátozva; (3) 10-14 éves holland és magyar tanulók számára készült 
egyes történelem, földrajz és biológia tankönyvek alapvető különbségeinek egybeve
tése.

1990 szeptemberében a munkacsoport három tagja látogatást tett Egerben, hogy 
konzultáljon a működési keretről, és hogy egy gyakorló iskolában órákat látogasson.7 
A látogatás fő célja az volt, hogy meggyőződjünk a működési keret helyességéről. A 
tanárokkal folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy nagy az érdeklődés a holland és 
általában a nyugati gyakorlat iránt. Az volt a benyomásunk, hogy a tanárok többsé
gének véleménye szerint a magyar oktatási rendszernek alapos reformra van szük
sége. Hogy milyen irányban, az kevésbé világos. Úgy tűnt, hogy a legtöbb pedagógus 
hivatalos utasításra vár és nem akarja a kezdeményezést magára vállalni. Megtudtuk, 
hogy' néhányuk igen jól ismeri a nyugat-európai nevelés alakulását, de hiányoznak a 
gyakorlati ismereteik arról, hogy hogyan valósítsák ezt meg a munkájukban.

Történelemből, biológiából és földrajzból végeztünk óramegfigyeléseket. A meg
értésben tolmácsok segítettek. Számunkra akkor nem is annyira az elhangzottak tar
talma és az ismeretek szintje volt az érdekes, mint inkább a tanítási formák és a ta
nár-diák interakciók. Meglepődtünk, milyen fegyelmezettek voltak a magyar tanulók. 
A gyerekek soha nem viselkednek természetesen, ha egy csomó idegen ül a terem
ben, de a magyar gyerekek viselkedése határozottan visszafogottabb volt, mint hol
land társaiké. Úgy éreztük, hogy látogatásunk nem zavarta meg a szokásos munkát. 
Ezt azok a tanárok is megerősítették, akikkel az órák után beszélgettünk. Sőt mi 
több, egy „bemutató óra” kitűnő példa következtetések levonására. Megmutatja, mi
lyennek szeretnénk látni oktatásunkat, és az teljesen természetes, hogy ez nem min
dig sikerül így. Az órák alatt jegyzeteltünk és ezeket aztán összehasonlítottuk. Öt fő 
következtetést vontunk le:

-  a tanulók számára a tanár volt az információ fő forrása,
-  a tanár nagyon szorosan követte a tankönyvet,
-  a szemléltetőeszközök kizárólag azt a célt szolgálták, hogy megerősítsék a ta

nárt, mint az információ forrásának kizárólagos birtokosát,
-  a tanár-diák intreakció elsősorban a tanártól irányult a diák felé, akinek he

lyesen kellett válaszolnia a feltett kérdésekre,
-  a tanulók között csak alig, vagy egyáltalán nem volt interakció.

Kutatás

7 A cikkben felhasználásra kerül az egri Tanárképző Főiskola és a gyakorló iskola tanárainak 
meglátásai, melyeket a szerző és kollégái a velük való beszélgetésekből ismertek meg. Ugyancsak 
felhasználásra kerülnek egy gyakorló iskolában tett látogatásból és az ott végzett megfigyelésekből 
származó ismeretek, amelyek akkoriban a project elkészítéséhez biztosítottak információt a holland 
munkacsoportnak. Akkor még nem tudtuk, hogy később ez az információ egy cikkben is 
felhasználásra kerül. A szerző őszinte köszönetét fejezi ki nyíltságukért és együttműködésükért 
mindazoknak, akik ebben részt vettek.
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Saját megfigyeléseink és a tanárokkal folytatott beszélgetések alapján feltételez
tük, hogy a pedagógusoknak nagyon kevés lehetőségük van az órák tartalmának 
önálló meghatározására.

Úgy értesültünk, hogy kevés kivétellel az egész országban az összes tanuló 
ugyanazt a tankönyvet használja. További tanulmányozásra hazavittünk magunkkal 
tankönyveket történelemből, biológiából és földrajzból.8 A nyelvi korlátok termé
szetesen óriásiak voltak és csak részben lehetett őket áthidalni. A tankönyvek egyes 
részeit lefordíttattuk, az elemzés egy része pedig a nem verbális, vagy könnyen lefor
dítható részekből indult ki (pl. tartalomjegyzék, elrendezés, táblázatok, képek). A 
szöveget nem elemeztük. A  hangsúlyt arra a kérdésre helyeztük, hogy hogyan tanul
nak a tanulók ebből a könyvből és nem arra, hogy mit tanulnak belőle. A kérdésnek 
ezzel a megfogalmazásával a tanulmány a módszertanra koncentrált és a problémát 
leszűkítette a tankönyv és az órai tanítási formák közötti viszonyra. Négy dologra 
kerestünk választ (Fontaine, 1980).

1. A tananyag kiválasztása (milyen témákkal foglalkoznak).
2. A tananyag elrendezése (hogyan foglalkoznak a témákkal).
3. Milyen kérdések és feladatok vannak a tanulók számára.
4. Képek, térképek és ábrák használata.
Általánosságban a következő megállapításokra jutottunk: A fiatal magyar tanulók

nak óriási mennyiségű tényanyagot kell megemészteniük. A bemutatásra került té
mák általános képet próbálnak kialakítani és gyakran nagyon magas szinten tárgyal
ják őket. A tananyag elrendezésében nagyon kis szerep jut a tematikus vagy példákon 
alapuló megközelítésnek. A tananyag kiválasztását a tantárgy szigorúan meghatá
rozza. Interdiszciplináris nézőpont ritkán kap helyet. A megközelítés tudomány- és 
nem gyermek-orientált. A tankönyvek oktatáscentrikusak. Az önálló felfedezés szá
mára nincs hely. Az információ fő célja a tudás visszaadása. A leckék szerkesztése 
világos, de széles körben használnak nehéz szavakat és absztrakt fogalmakat. Általá
ban erősen hangsúlyozzák a kész tudást. A kérdések és feladatok a tények reproduk
ciójára és alkalmazására szolgálnak. Kevés figyelmet szentelnek az életben szükséges 
készségek kifejlesztésére, olyan dolgok megtanítására, amelyek felkészítik a tanulókat 
a hétköznapi problémákra (Hopson és Scally, 1981). A legtöbb kérdés és feladat úgy 
kezdődik, hogy „mi, melyik, melyek, milyen, mikor, hol és hogyan”. A munkafüzetek 
felépítése nagyon logikus.

A tanulóktól nem kérik, hogy mondják el a véleményüket vagy az érzéseiket. A 
tankönyvekben és a munkafüzetekben nem találtunk felhívást különböző tanítási mó
dokra, pl. csoportmunka, vita vagy szerepjáték. A képek, térképek és ábrák nem mint 
önálló információhordozók szerepelnek, hanem elsősorban a szöveg illusztrálására 
vagy tesztjére szolgálnak.

'Ezeket az általános megállapításokat ki kell egészíteni néhány tantárgy-specifikus 
megjegyzéssel. A biológia könyvekben és munkafüzetekben, a gyönyörű színes albu
mokkal együtt, látható egy tematikus megközelítés. A biológiához tartozó anyagré
szek szoros integrációja érdekes elrendezéshez vezetett. Külön figyelmet fordítottak

® Az általános iskolák 5., 6., 7. és 8. osztályos történelem, földrajz és biológia könyveit néztük meg.
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ökológiai tényezőkre. Néhány esetben más szakterületekről is hoznak fel példákat. 
Olykor az egészségnevelés egyes aspektusait is érintik, de ez nem illeszkedik szerve
sen az anyagba. Nem szentelnek figyelmet a kultúrához kapcsolódó emberi viselke
désre. Miért viselkednek az emberek úgy, ahogy? Kevés utalás található a gyermekek 
fejlődésére is. Például a nemi szervek anatómiájában és fiziológiájában nem utalnak 
világosan a gyerekek saját serdülőkori fejlődési jelenségeire (7. osztály). Ezekből a 
megfigyelésekből és a fenti általános megjegyzésekből együtt következik, hogy a bio
lógia tananyaga nagy mennyiségű, érdekes, de bonyolult és az átlagos tanuló számára 
meglehetősen sok és nehéz.

A földrajztudás erősen topográfiai tényekre épít. Kevés figyelmet kapnak a har
madik világ alulfejlettségéből eredő problémák és a környezetvédelem. Ugyanez vo
natkozik a gyerekek közvetlen lakókörnyezetére.

A történelemkönyvek elemzése sokkal bonyolultabb, mint bármely más tantárgyé. 
Sehol sincs jobban elrejtve a „rejtett curriculum”, mint a történelemben (Feró, 1984). 
Mi a történelemtudás és hol a határ tények és interpretáció között? A történelem 
módszertanának alaposabb tanulmányozásához elengedhetetlen a tankönyvek alapos 
nyelvi analízise, ami meghaladta a lehetőségeinket. Azonban néhány kiindulópont így 
is megfigyelhető volt a magyar tankönyvekben. A személyességnek kis szerep jut a 
magyar történelemtanításban és nincsenek történetek az empátia fejlesztésére. A 
történelmi fejlődést elvontan tárgyalják, mint amit nem annyira az emberek, hanem 
inkább az idő dimenziója hoz létre. A történelmi folyamat szereplői főként férfiak, 
kevéssé mutatják be a nők és a gyerekek hajdani életét. Az esetek többségében a ké
pek nem önálló információforrásként szerepebek.

A három szóbanforgó tantárggyal kapcsolatos megfigyeléseket követte a holland 
tankönyvekkel való vázlatos összehasonlítás. Mielőtt rátérnénk ezekre a különbsé
gekre, szükséges néhány általános megjegyzést tennünk. Először is Hollandiában leg
alább 10-12 féle tankönyv van mmden tantárgyból. Az iskola tanárai döntik el, me
lyikből akarnak tanítani. Ezért „a” holland tankönyv összehasonlítása a magyar tan
könyvvel egy-egy tantárgyban lehetetlen. Munkánk során a leggyakrabban használt 
holland tankönyveket vizsgáltuk.

Másodsorban, a holland iskolarendszer különbözik a magyartól. Hollandiában az 
általános iskola 12 éves korig tart. Ez alatt az idő alatt a gyerekek mbden tantárgyat 
egy tanártól tanulnak. Ötödik és hatodik osztályban a biológiát, történelmet és a föld
rajzot a gyerekek sokkal integráltabban dolgozzák föl, mrnt Magyarországon. Ennek 
több oka van. Először is a tanár főleg az általános ismeretek birtokosa és nem a 
részleteké. Másodszor, a történelmet, földrajzot és biológiát gyakran együtt tanítják, 
mrnt „orientáció a világra” vagy „a körülöttünk lévő világ felfedezése”. A biológiát, 
fizikát és kémiát „a természet felfedezése” címmel tanítják együtt. A gyerekek 
gyakran nem is tudják, milyen „tudományokat” tanubak. A tantárgyaknak nincsen 
meghatározott órarendi idejük, a tanár dönti el, mikor foglakoznak velük. Sokkal ke
vésbé hangsúlyozzák a speciális tantárgyi tudást, m b t az általános alapkészségek fej
lesztését, pl. kérdezés, felfedezés, csoportmunka vagy önálló feladatvégzés. Ez a szi
tuáció tükröződik az általános iskolai tankönyvekben. Gyakran nem használnak
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könyveket, hanem a tanárok maguk készítik az anyagot. Az 5.-6. osztályos holland 
tanulók jóval kevesebb tényt tanulnak egy-egy tantárgyon belül, mint magyar társaik.

A holland középiskolában a helyzet nagyon eltérő'. A különböző típusú kö
zépiskolák közötti választás a tanulók képességei alapján történik. Másszóval a 
kölönböző középiskolák nehézsége más és más. Itt már szaktanárok tanítják a gyere
keket és a tantárgyak közötti összefüggések kevésbé hangsúlyosak, mint általános is
kolában. A magyar viszonyokkal összehasonlítva ez azt jelenti, hogy a 12 éves és an
nál idősebb holland gyerekek differenciált oktatásban részesülnek. A különbségek 
viszonylag nagyok és ez a tankönyvekben is megmutatkozik. Azaz, némely tanköny
vek meglehetősen egyszerűek, míg mások sokkal bonyolultabbak.

A sok holland tankönyv közötti különbség ellenére ha nagyjából összehasonlítjuk 
őket a magyar tankönyvekkel a fenti három tantárgyban, a következőket állapíthatjuk 
meg. A holland tankönyvek többsége:
-  Egy tudományon belül olyan témákat választ ki, amelyek kapcsolódnak a tanulók 
környezetéhez. A példákat a hétköznapi életből veszik.
-  A tananyag elrendezése tematikus, amelyben az interdiszciplináris átfedések is he
lyet kapnak (elsősorban az alsóbb osztályokban).
-  Az egészségnevelést külön tantárgyként tanítják.
-  A legtöbb tankönyvön belül lehetőség van a nehézség szerinti differenciálásra.
-  A kérdések és feladatok célja a tények visszaadása, valamint a tanulók aktív rész
vételét igénylő készségek fejlesztése és alkalmazása különböző szinteken.

Folyamat

A megfigyelések alapján úgy tűnt, hogy a működési keret alapvetően helyes. A 
project indulásához képest most még inkább előtérbe került az órák megváltoztatása 
innovációs stratégiákkal. Ez csak a tanárok mint szakemberek aktív bevonásával volt 
lehetséges, akiknek óriási a felelősségük a reformfolyamatban. Csak maguk a tanárok 
tudják megmondani, mi válik be az osztályukban. Ezzel nem csupán módszertanból 
gyarapítják a tudásukat, hanem ez képezi majd az egész iskolában végbemenő vál
tozások és lehetséges újítások alapját (Smyth, 1991).

Úgy éreztük, hogy az általános célok konkretizálásának legjobb módja az, ha az 
elméleti ismeretekkel együtt konkrét példákat mutatunk a tanulók számára készült 
anyagból. Úgy döntöttünk, hogy a tanároknak maguknak is meg kell tapasztalniuk a 
különböző tanítási formákat, mielőtt a gyerekeken kipróbálják őket. Ezért a projec- 
ten belül indítottunk egy külön kurzust, ahol a tanárok a tanulók részére készült 
anyaggal foglalkoztak, hogy megértsék a gyerekekben lezajló tanulási folyamatot: a 
tapasztalaton keresztül létrejött tanulást. Fontos volt a módszertan plurális jellegének 
bemutatása hasonlóan ahhoz, ahogy ez Hollandiában történik. Úgy éreztük, hogy a 
különbségek bemutatása hasznos információforrás, amely lehetőséget nyújt a magyar 
tanároknak az összehasonlításra.
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Az általános iskolai tanárok továbbképzéséhez négy tantárgyból készült anyag: 
történelemből, biológiából, földrajzból és egészségnevelésből (Teekens, 1991b). Az 
egészségnevelésnek a projectbe történő befoglalása érdekében ebből a tantárgyból 
egy külön tankönyvet készítettünk, annak ellenére, hogy Magyarországon nem tanít
ják külön tárgyként. A könyvek felépítése azonos. Hat fejezet foglalkozik aktuális 
módszertani kérdésekkel, amelyek a jelenlegi nyugati országokban fő vitatémák. 
Minden fejezet négy részből áll: elméleti háttér (A), feladatok a tanár számára a ta
pasztalat útján történő tanuláshoz (В), a tanulók számára tartandó órák felépítésének 
leírása (C), tananyag a tanulók részére (D). Mindegyik kötet az adott tantárgy taná
rainak továbbképzéséhez készült, feldolgozásuk tapasztalt tanároknál kötetenként kb. 
három órát vesz igénybe.9 A project konkrét céljainak illusztrálására minden tan
tárgyból mutatunk be részleteket, a fejezetek mind a négy részéből (A, B, C, D).

Konklúzió

A „Tanárok továbbképzése”project eredményeképp több mint hatvan magyar pe
dagógus vett részt a holland előadók által tartott szemináriumokon. Az egri tovább
képzés résztvevői által kitöltött értékelés szerint a fogadtatás kedvező volt. A legtöbb 
tanár komoly érdeklődést tanúsított a project anyaga iránt. Hat hónappal a tovább
képzés után a résztvevők ismét összegyűltek Egerben, ahol beszámoltak róla, hogy 
milyen ötleteket és anyagokat vettek át a szemináriumokból mindennapi gyakorla
tukba: ez volt a project tulajdonképpeni végcélja. Sőt néhány pedagógusnak kollégáit 
is sikerült bevonnia az adott tantárgyak új tanítási módszereibe: ez volt a remélt la
vina hatás. Kecskemét adott otthont a második szemináriumnak, ahol a tanárképző 
főiskolák tanárai a kapcsolatok folytatását és bővítését kérték. A project anyagának 
további terjesztésével (több mint ezer példányban) valamint a pedagógiai intézetek 
támogatásával még több tanár, (hogy pontosan mennyi azt nem tudjuk) részesült a 
képzésben és ismerkedett meg annak új ötleteivel és anyagával. Rendszeresen ka
punk leveleket, amelyekben újabb szemináriumok és anyagok felől érdeklődnek. A 
project kitűzött céljait elértük, sőt előzetes elvárásainkat meg is haladtuk. Az együtt
működés rendkívül kedvező volt, a projectet határidőre és a költségvetés keretein 
belül sikerült megvalósítanunk.

A project értékelőinek azonban másfajta kérdésekkel kell foglalkozniuk. Nekik 
egy független csoportot kell alkotniuk, amely közvetlenül nem vett részt a project 
munkájában. Ez egy kulcsfontosságú probléma a nemzetközi pedagógiai együtt
működések területén. A legtöbb project értékelői csupán szervezetileg és anyagilag 
függetlenek. A projectek megvalósítása és a kormánypolitika jellegéből adódóan a 
hosszútávú értékelő programok ritkán megvalósíthatók és így nem kerül rájuk sor. Az 
oktatás azonban éppen egy olyan terület, ahol egy eredményes project hatása foko
zatosan érződik és csak ritkán mutatkozik azonnal. Az innovációs projecteket

Q
Magyarországon a holland tanárok két szemináriumot tartottak, az egyiket Egeiben 1991. április
16-19-ig, a másikat Kecskeméten november 18-22-ig.

M e g v a ló s í tá s
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hosszabb időn keresztül kell figyelemmel kísérni. Az oktatási reform eltervezett lépé
seinek lesznek előre nem látott kihatásai. A rövid idő alatt elért erdemények hosszú 
távon előre nem látható következményekkel járhatnak.

A tervezett újítások különböző embereket más és más módon érintenek. Könnyen 
előfordulhat, hogy nem mindenki, vagy csak nevelési szakemberek egy meghatározott 
csoportja fogja érezni egy nemzetközi project közvetlen előnyeit. Ok nagyobb való
színűséggel fejtik ki véleményüket, mint a reformokba belefáradt gyakorló pedagógu
sok. Minden változtatás érdekek ütközésével jár, következésképp meg kell küzdenie 
mindenféle értékrendbeli, hatalmi és személyi akadályokkal. Ezek az akadályok a 
project megvalósítása közben általában nem láthatók tisztán, azonban meghatározzák 
a project végső kimenetelét. A jelenlegi gyakorlat viszont ritkán teszi lehetővé, hogy a 
program sikere vagy kudarca a résztvevők előtt világossá váljék, ezért részükről a 
project értékelése meglehetősen szubjektív. A demokratizáció és a modernizáció 
előrehaladtával azoknak az embereknek, akik szorosan együttműködtek az előző 
rendszerrel, távozniuk kell posztjukról. Az újak feladata, hogy megtisztítsák a rend
szert a korábbi gyakorlattól. A régi szokásokkal szakítva esetleg majd túl könnyen 
fordulnak külföldi szakértők és projectek felé. Az utánzás soha nem lehet megoldás. 
Az új nevelési elképzeléseket kritikusan és megfontoltan kell kezelni.

A  nyugat-európai szakemberek számára gyakran nehéz a problémák nyűt megvi
tatása. A közös kulturális örökség ellenére az eltérő fejlődés miatt kelet és nyugat 
információs valamint anyagi lehetőségei nagyban különböznek. A kommunikációnak 
nem csupán a nyevtudás lehet akadálya, hanem például az is, hogy a másfajta tudo
mányos fejlődés ugyanazokat a szavakat más jelentéssel ruházta fel. A nyugati szak
emberek általában tudatában vannak vele, hogy előnyös helyzetből fejthetik ki a 
véleményüket. Ezért egyrészről attól tartanak, hogy ezzel irigységet váltanak ki, vagy 
netalán túlzott pedánssággal vádolják őket. Másrészről gyakran nehezen értik meg a 
szóban forgó problémák jelentőségét és bonyolultságát.

A hajdani „keleti tömb” helyzete a keleti és nyugati szakértőket új kérdésekkel 
állítja szembe. E speciális szituációban egy megvalósítandó reform kérdéseinek meg
válaszolásához további kutatások szükségesek. Elsősorban koherens stratégiák kifej
lesztésére kell törekedni, hogy a nemzetközi projectek hatékonyan felhasználhatók 
legyenek a nemzeti reformokban. A nyilvánvaló sikerek és pozitív tapasztalatok el
lenére túl sok külföldi project alkalmi jellegű és nem kap megfelelő értékelést.

Továbbra sem tisztázott, hogy a nyugati országok milyen módon vesznek részt a 
magyar oktatási reformban. A nemzetközi kapcsolatok erősen ösztönöznek egy belső 
reformot. Az ötletek nyűt cseréje és a különböző véleményekkel szembeni tolerancia 
alapvető feltételei egy demokratikus nevelési rendszernek.
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FÜGGELÉK

FÖLDRAJZ

Ez a részlet azt mutatja be, hogyan lehet a tanulókkal tényeket felfedeztetni. Az A szakaszból egy 
rövid részlet indokolja a téma választását. A C rész leírja a tanár szerepét. A D részben a feladat fokoza
tos felépítése világosan megfigyelhető.

3.3. Problémaorientált feladatok
„Egy jó tanár keményen dolgoztatja tanítványait”. A tanítás napi gyakorlatában a tanár nagyon el 

van foglalva az osztály előtt. A  gondolkozás az osztály előtt történik, a hallottaknak utána kell gondolni, 
azaz meg kell próbálniuk követni az előrc-gondolkodást. Szerencsére utat tört magának az a fogalom, 
hogy a gyermekeket meg kell tanítanunk önállóan gondolkodni. Ehhez az szükséges, hogy problémákat 
vázoljunk fel a gyerekeknek, amelyekkel gyakorolhatják a gondolkodást, mégpedig úgy, hogy a megoldást 
írásban vagy szóban megfogalmazzák.

3.3.1. Zárt feladatoknál a problémának csak egy megoldása van, pl. a népsűrűség kiszámítása egy or
szágban, ha adott a népesség száma és az ország területe. Vagy pedig pl. annak a megmagyarázása adott 
térképek segítségével, miért van Chile északi részén a tengerparton sivatag.

3.3.2. Nyílt feladatoknál több megoldás lehetséges. Egy falu vagy város központja gazdasági funk
cióinak ábrázolása egy térképen különböző eredményekhez vezethet, nemcsak a más-más színjelölések 
miatt, hanem pl. azért is, mert az egyik térképen öt jelölő színt használtak, a másikon hetet. Ugyanez a 
helyzet, ha a feladat pl. így hangzik: Adj meg annyi érvet, amennyit sokat csak tudsz arra, hogy egy már 
meglévő gyár miért éppen azon a helyen épült, ahol található, vagy éppen ellenkezőleg, mért nem egy 
másik helyre építették.

C9 Térképhasználattal kapcsolatos feladatok

NÉPESSÉGFÖLDRAJZ -  GAZDASÁGI FÖLDRAJZ
7. és 8. osztály

Ennek az anyagnak a következő céljai vannak:
-  aktívan foglalkozni a térképpel,
-  tipikus összefüggések megkeresése,
-  a tipikus összefüggések leírása,
-  a különböző jelenségek együttes előfordulásának megtalálása egy (példajországban,
-  megakadályozni azt, hogy túl gyorsan adódjanak ok- okozati magyarázatok. Az oktatás stratégiája 

itt az, hogy a tanulók, miközben rajzolnak, összefüggéseket fedezzenek fel, és ezeket saját maguk fo
galmazzák meg. A tanár gondoskodjon arról, hogy a tanulók rendelkezzenek: térképatlasszal, átlátszó 
papírral, színes ceruzával és lapokkal vagy füzetekkel, amibe a válaszokat felítják. Ha a tanulók a D9 sze
rinti feladatokkal készen vannak, beszélgetés következik, amelyben az alábbiakkal foglalkozunk:

-  a zárt feladatokra adott válaszok és
-  a részlegesen nyitott feladatok megbeszélése (1 és 3),
-  a nyílt feladat megbeszélése.
Olvastassa fel vagy mondassa el néhány tanulóval az általa adott megoldást.

D9 FELADATOK SVÉDORSZÁGRÓL

Ehhez a feladathoz az alábbiakra van szükséged:
TÉRKÉPATLASZ -  ÁTLÁTSZÓ PAPÍR -  SZÍNES CERUZÁK -  FÜZET
Ha egy feladatot nem tudsz megcsinálni, jelentkezz.
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Nyisd ki az atlaszodban azt a térképet, ahol a legrészletesebb SVÉDORSZÁG térképe. Tedd rá az 
átlátszó papirt Svédországra, és gondoskodj arról, hogy a papír ne tudjon elmozdulni. Keress erre magad 
egy megoldást I

-  Rajzold körül Svédország határait PIROS ceruzával!
-  A  tengerpartot KÉK ceruzával rajzold.
-  Rajzold a papírodra piros karikával a svédországi városokat!
Csukd be az atlaszodat!
Észreveszed, hogy a berajzolt helyek nem egyenletesen oszlanak el az ország területén. Most írd be a 

füzetedbe, egy új lapra, felülre:

SVÉDORSZÁG, TÉRKÉPTANULMÁNY (A *-al megjelölt feladatokat csak akkor kezdheted 
megoldani, ha már a többi feladattal készen vagy.)

1. feladat:
írd fel a füzetedbe, hogyan oszlanak el a települések Svédország területén. Ezt a földrajzban eloszlási 

mintának nevezzük.

2. feladat: (Az atlasz még mindig csukva van!)
Tegyük fel, hogy Svédország kormányától azt a feladatot kaptad, hogy egy úthálózatot készíts. Az út

hálózatnak az alábbi követelményeknek keli eleget tennie:
-  a lehető legolcsóbb legyen, azaz a lehető legrövidebb legyen;
-  az úthálózat minden helyet érintsen.
M ost kinyithatod az atlaszodat.

3. feladat: Hasonlítsd össze az általad készített úthálózatot az atlaszban találhatóval úgy, hogy az át
látszó papírodat a térképre fekteted. Természetesen lesznek különbségek!!

a) írj le legalább 3 különbséget az általad készített úthálózat és a térképen található között.
b) Minek tulajdonítod a különbségeket?
Keresd ki az atlaszodon azt a térképet, amely a januári-izotermákat ábrázolja. Másold le a -10 <C-os 

izotermát a lapodra olyan pontosan, ahogy csak tudod.

4. feladat: Másold be a füzetedbe az alábbiakat és add meg a válaszokat:
A z átlátszó papíron..........város található.
A .......városból........fekszik olyan területen, ahol a januári középhőmérséklet melegebb -10 oC-nál
* Ez a városok....... %-a.
A zon városok nevei, ahol januári átlagos hőmérséklet hidegebb mint -10 <C: ................  Keress ki az

atlaszodban egy olyan térképet, amelyen jól látható, hogy mely területek fekszenek Svédországban a ten
gerszint feletti 0 és 200 m-es magasság között. Másold be a 20 m-es magassághoz tartozó jelzővonalakat 
az átlátszó papírodra olyan pontosan, amilyen pontosan csak tudod.

5..feladat: Másold be a füzetedbe, és töltsd ki az alábbiakat: A másolatomon található.......helység
ből,  fekszik 0 és 200 m közötti magasságú területen.

* Ez az összes helység..... %-a.
Azon helységek neve, amelyek 200 m-es tengerszint feletti magasságnál magasabban fekszenek:.....

6. feladat: Másold le a füzetedbe, és töltsd ki az alábbiakat: 
Svédország legészakibb területein két helység található, ezek: 
 é s ....................

146



Hanneke Farkas Tcckcns

Ezeket a területeket évente több mint ISO napon keresztül hó borítja. Miután e helységek a Sarkkör 
fölött terülnek el, hónapokon keresztül sötétség, a sarki éjszaka uralkodik ott. Az ott élő embereknek 
természetesen dolgozniuk kell, hogy pénzt keressenek.

7. feladat: Keresd ki az atlaszodban, milyen munkával kereshetnek pénzt ezek az emberek.

8. feladat: Nézd meg az 1., 4. és 5. kérdések válaszait.
Másold le a füzetedbe, és töltsd ki az alábbiakat:
-  Svédországban a legtöbb ember olyan területen él, ahol az átlagos középhőmérséklet............ hó

napjában ......°C fölött van. A  legtöbb ember Svédországban olyan területeken él, amelyek alacsonyabban
fekszenek, m int..... m.

• Az emberek nem buták most sem, de régebben sem voltak azok. El lehet azon gondolkodni, ho
gyan vélekednek az emberek, hol jobb lakni:

1. alföldön és/vagy
2. ott, ahol januárban az átlagos hőmérséklet melegebb mint -10 °C és/vagy
3. a tengerparton.

9. feladat: Gondold végig, hogyan tudnák ezt Európára vonatkoztatni.
Kezdd azzal, hogy megadod, hogy mely térképen fogod a vizsgálatot elvégezni. Mondd el, mit találtál.

EGÉSZSÉGNEVELÉS

Ez a részlet pontosan mutatja a kurzus során használt módszert: a tanárok ugyanolyan formában 
dolgozták fel az információt, mint a diákok. Sőt mi több, ez a példa gondolkodásunk és cselekedeteink 
megértésének fejlődését is szemlélteti. A gyerekeket megkérdezik a véleményükről és könnyű válaszok 
helyett megoldásokon kell törniük a fejüket.

A: ALKOHOL, DOHÁNY ÉS EGYÉB DROGOK

3.1. Bevezetés
Drogok alatt olyan anyagokat értünk, amelyek:
-  tudati állapotunkat megváltoztatják,
-  mint élvezeti szerek használatosak,
-  az emberi szervezet normális működéséhez nem szükségesek.
Mai társadalmunkban az ilyen élvezeti szerek használata erősen megnövekedett. A drogok használata 

összetett társadalmi jelenséggé vált. Összetett, mivel az egyik drog társadalmilag elfogadott, a másik pe
dig nem. Emellett az egyik drognak egészen másféle és másképpen értékelt hatása van, mint a másiknak. 
Ezen túlmenően egyre növekvő mértékben konfrontálódunk a drogok növekvő használatának következ
ményeivel (közlekedési balesetek, betegségek, kriminalitás, agresszivitás) Mindezek megnehezítik a dro
gokkal szembeni magatartásunk meghatározását.

(1. és 2. feladatok)

B: FELADATOK

1. Fejezze be a következő mondatokat:
Az alkoholról, a dohányzásról és a kábítószerekről szóló tananyagoknak.............kell.....................
Azoknak a tanároknak, akik alkoholról, dohányról és kábítószerekről tanítanak .......................kell

2. Készítsen egy listát azokról az anyagokról, amelyekről azt gondolja, hogy a drogokhoz számíthatók. 
Kiket tekintünk e szerek fogyasztóinak? Legálisak vagy illegálisak ezek az anyagok?
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Kinek jelent ezek használata problémát? A fogyasztó számára, a többiek számára, vagy a társadalom 
számára?

3. Válaszoljon a következő kérdésekre:
Hogyan gyújtott rá, kitől, milyen alkalommal kapta az első cigarettáját?
Mi volt az Ön reakciója?
Milyen alkalommal, hogyan kapta az első pohár bort, sört vagy egyéb italt?
Mit tanácsolna Keesnek? (lásd: 3. fejezet D az alkoholról szóló tananyag-mag.)

C: A  TANÁROK RÉSZÉRE SZOLGÁLÓ TANANYAG
Téma: FOGYASZTÁS ÉS HELYTELEN FOGYASZTÁS
1. tananyag-mag: „Mit csinálsz szokásból?"
Célkitűzések:
1. Tudatában lenni a saját és mások szokásainak
2. Megismerni a szokások, az élvezetek és a káros szenvedéllyé válás közötti összefüggést.
Betekintést nyerni az alábbi fogalmakba: a szenvedély rabjává válni testileg, rászokni, a szenvedély

rabjává válni pszichikailag.
2. tananyag-mag: A lk oh o l, dohány és kábítószerek”
Célkitűzések:
1. Tudatosan ismerni az alkohol, dohány és egyéb drogok használatát illetve ezek túlzott, káros hasz

nálatával kapcsolatos viselkedést, véleményeket és érzéseket.
2. Olyan tényezők ismerete, amelyek befolyással vannak egy szokás szenvedéllyé válására.
3. Ismerni az alkohol, a dohány és egyéb drogok használatának és helytelen fogyasztásának követ

kezményeit. Rövid és hosszú távú hatásukat. A szervezetre és a másokhoz való viszonyulásra gyakorolt 
befolyásukat.

4. Információgyűjtés szabályokról, eljárásokról és a segítségnyújtás lehetőségeiről.
3. tananyag-mag: „Magatartás és választások”
-választások megtétele és ennek következményeit tapasztalni.
Célkitűzés:
1. Tudatában lenni annak, hogy a különböző szerek használata melletti döntés felelősséggel és követ

kezményekkel jár, úgy önmagunkra mint másokra nézve.

D: A TANANYAG

Aki alkoholt akar inni, annak meg kell tanulnia azt, hogyan kell ezt mértékkel tennie.
Feladat: Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszold meg a hozzá tatozó kérdéseket.
Kees 34 éves. Tudja magáról, hogy túl sok alkoholt fogyaszt. De ezt azzal magyarázza, hogy a foglal

kozásával jár. Gyakran vesz részt munkaebédeken, ez pedig nem megy ivás nélkül. A munkája olyan, 
hogy hazatérés előtt gyakran megisznak még egy pohárral, és aztán sokszor még elmennek egy presszóba 
is. Kees aggódik egy kicsit emiatt, de nem nagyon. Azt mondja: „Nézd, én mintegy nyolc éve átlag tizenöt 
pohárral iszon naponta. Tehát ha én igazán hajlamos lennék az alkoholizmusra, akkor ez már rég bekö
vetkezett volna.” Azt is teljesen rendjén valónak találja, hogy reggelente, felkeléskor igyon egyet.

Kees rosszul alszik, cigarettájával állandóan lyukakat éget az öltönyébe, könnyen és sokat izzad, és 
gyakran hallja az orvosától, hogy a szívének több nyugalomra lenne szüksége.

-  Kees az alkohol rabja-e?

-  Milyen testi jeleket veszel észre Keesen, amelyek az alkohol fogyasztásával vannak kapcsolatban?

-  Milyen tanácsot adnál neki?
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Ebben a részletben konkrét példa szerepel a csoportmunka alkalmazására. Hangsúlyozza a tanár 
tanácsadó szerepét és a tanulók közötti munkamegosztást. Életkortól és szinttől függően különböző tan
tárgyak taníthatók ebben a formában.

2.3. Vizsgálatok
A  tananyag olyan módon történő tárgyalása, amelynek során a tanulók maguk is jelentősen hozzájá

rulnak a munkához, sokféle módon végezhető. Egy, a fiatalabb gyerekeknél talán nem közvetlenül kézen
fekvő forma, a (kisebb) megfigyelések elvégeztetése. Ez elképzelhető a tanteremben is, de nagyon hasz
nos és inspiráló a gyerekekkel valamit kint, a szabad természetben megvizsgáltatni.

Egy megfigyelés elvégzése során a kognitív és affektiv célkitűzések kerülnek hangsúlyozásra. A  ta
nulóknak érdeklődniük kell a téma iránt, és a feladatokat lelkesedéssel kell elvégezniük, hogy a megkí
vánt eredményt elérhessék. Az ismereteket és megértést önállóan kell alkalmazniuk. Jól kell megfo
galmazni a kérdésfelvetést, és szükség szerint módosítani, finomítani kell azt. Mindenféle olyan váratlan 
szituáció állhat elő, amire valamilyen megoldást kell keresni. A  tanulóknak választásokat kell tenniük és 
döntéseket kell hozniuk. Mi a fontos, mit kell tennem? Ezt követően, a megfigyelés végén feljegyzéseket 
kell készíteni, illetve azt össze kell foglalni. Mindenre gondoltam?

Ezek olyan, a gyermek elé állított követelmények, amelyek erősen különböznek a tényismeret repro
dukálásától. A gyerekeknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ezeket a megfigyelési, búvárkodás! 
készségeket saját egyéni módjukon és tempójukban tanulják meg. Természetesen nincs arról szó, hogy 
mindenki, minden területen egyformán jól képzett lesz.

Ismert ellenvetés az általános iskolában végeztetett vizsgálatokat szemben, hogy sok időt igényelnek. 
Az előkészítés: a tanár által végzett munka, és a kivitelezés: a tanulók által végzett munka során. Ez nem 
tagadható és erre a megfelelő módon tekintettel kell lenni. Mégis egy sor érv erősen alátámasztja a kis 
búvárkodások rendszeres elvégeztetését:

-  a tanulók ezt nagyon érdekesnek találják, ezáltal a természet és a szaktárgy iránti érdeklődésük 
növekszik;

-  a tanulók a kutatások elvégzésén keresztül rájönnek arra, hogy a dolgok néha egészen mások, mint 
ahogy azt ők először gondolták, megtanulják képalkotásukat a megfelelően módosítani; (Például: „Egy 
giliszta? Fúj! Milyen ronda, visszataszító állat!”. A megfigyelések befejeződése után a tanuló a gilisztát 
talán nagyon is érdekes lénynek találja, és mindenesetre másképpen fog rá tekinteni, mint azelőtt.)

-  a tanulók nagyon sokat tanulnak a megfigyelésekből de ami még fontosabb, az így szerzem isme
reteket sokkal jobban megőrzik, mint a tankönyvekből elsajátított tudást, amelyet egyszerűen fejből kel
lett meg tanulniuk.

(8-9. feladat)

B: FELADATOK

8. Tekintse át a D 2.2. alatt adott tananyagokat! Tanulmányozza a C alatt adott óraleírásokat is! Jól 
kivitelezhetőnek tartja-e ezeket az órákat? Indokolja meg véleményét!

9. Az Ön elvárása szerint miként viszonyulnának a tanulók egy ilyen anyaghoz?
C4 Első óra a földigilisztáról (lásd D 2.1.)
(10 perc) A  tanár elmondja, hogy ma csoportokban fogunk dolgozni. A  földigilisztával foglalkozunk. 

Minden csoport négy vagy több személyből áll. Négy tanuló kap egy-egy kártyát, amelyekre rá van írva, 
mit kell tenniük. Minden tanuló részt vesz a munkában. A feladatokat felolvassa és kiegészítő informá
ciókkal látja el. A  tanár néhány diát vetít a gilisztáról. A tanár csoportonként kijelöl egy beszerzőt és egy 
beszerzési feladatokat tartalmazó kártyát ad neki. A beszerzők most azt a feladatot kapják, hogy cso
portjuk számára két dobozt hozzanak, amelyben szűrőpapír és két lemosott földigiliszta van. A gilisztákat 
horgászcsészékben osztjuk ki. Kettesével kapnak egy gilisztát.
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(15 perc) Minden résztvevő lerajzolja a gilisztát és jól megnézi az állatot.
Feladat: Amilyen jól csak lehet, rajzold le a gilisztát és írd le röviden, mi csinál az állat és mit látsz!
(5 perc) Most találj ki egy kérdést a gilisztáról! Mit szeretnél tudni enrol az állatról? írd fel a kér

dést.
(10 perc) A tanár összegyűjti a kérdéseket és a táblára írja. Csak akkor kér kiegészítést, felvilágosí

tást, ha valami nem világos. Egyébként nincs kommentár és nem hangzanak el válaszok. Etikailag fele
lőtlen kérdéseket, mint például: „Tovább él-e a giliszta, hogyha darabokra vágjuk?", úgy válaszoljuk meg, 
hogy most errről nincs szándékunk beszélni, majd egy másik óra keretében fogunk erről beszélni.

(5 perc) A tanár beosztja a csoportokat. Minden csoport négy vagy öt személyből áll, a csoport most 
megkapja a feladat-kártyákat és elolvassák azt. A tanár megmagyarázza a kártyák használatát és közli, 
hogy a feladatok változnak, amint új probléma megoldására kerül sor.

(5 perc) Az elnök és a titkár elkezdhetik feladataikat. Minden négyes csoport meghatározza, hogy 
melyik kérdést oldják meg elsőnek a négy feladott kérdésből. A titkár ezt felírja.

(10 perc) A tanár összegyűjti a kérdéseket a táblára. Azután azt kéri, mindenki írja fel magának, hogy 
hogyan oldaná meg a kérdést, hogyan jutna el a válaszhoz, azaz mit kell tennie a kérdés megoldásához.

(5 perc) A megoldási módok összegyűjtése. Esetleg ismét magyarázatot kérni.
(10 perc) Csoportonként ismét egy döntéshozatal. A titkár felírja a közös

D  2.1. FELADATKÁRTYÁK
A  beszerző feladatkártyája
Amikor a csoportod valamit kérdezni akar, odamész a tanárhoz.
Ha a csoportod valamit ki akar keresni, előhozod a megfelelő könyveket vagy információs lapokat.
Ha a csoportod kísérletet akar végezni, elhozod a szükséges eszközöket.
Amikor a csoportnak már nincs rájuk szüksége, amilyen gyorsan csak lehet, visszaviszed az eszközö

ket.

Az elnök feladatkártyája 
Mindenkit sorban szóhoz juttatsz.
Hagyod, hogy mindenki elmondja a mondandóját. A többiek nem beszélhetnek, mielőtt sorra nem 

kerülnek.
Ügyelsz arra, hogy minden a megfelelő sorrendben történjen.

A  kivitelező feladatkártyája
Mindent kikeresel a könyvekből vagy az információs lapokról, és felolvasod, amit találtál.
Elvégzed a kísérleteket. Mindenkinek jól megmutatod, amit csinálsz.
Ha valamit egyedül nem tudsz megcsinálni, megkérsz valakit a csoportból, hogy segítsen.

A  titkár feladatkártyája
A  csoportodban lévő minden gyerek kérdéseit felírod.
Felírod, melyik kérdést választottátok elsőnek.
Felírod a megoldási módszereket, amelyet a csoportodbeli gyerekek kigondoltak.
Felírod, hogyan fogjátok megoldani a kérdést.
Felírod, milyen választ találtatok, vagy hogy mit láttatok a kísérlet során, 
különböző tantárgyak taníthatók ebben a formában.
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Hagyományos és elektronikus pedagógiai szakinformáció

Kokas Károly
József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtár

Az irányzatokat (trendeket), akárcsak a 
lovakat könnyebb abban az irányban 
meglovagolni, amerre maguk is haladnak.

John Naisbitt

Bevezetés

Ma már közhelynek számítanak a társadalomtudományok művelői között is az 
információ hihetetlen felduzzadásáról, a szükséges ismeretek szelekciós problémáiról 
és gyors elavulásáról szóló híradások. Az a tény, hogy a tudományos ismeretek meg- 
kettó'ződési ideje manapság már csak mintegy 10-20 év, jelzi, hogy a mégoly szűk 
szakterület kutatója is egyre nehezebben boldogul a számára releváns szakirodalom 
áttekintésével, beszerzésével és feldolgozásával. Évente kb. 60 millió oldalnyi tudo
mányos információt publikálnak a világban, megközelítve azt a határt, amit az űn. 
hagyományos módon még meg lehet emészteni, fel lehet dolgozni. Tehát már a je
lenlegi információtömegben való eligazodás is súlyos problémákat vet fel és erre a 
feladatra a még korszerű információkereső eszközök sem jelentenek végleges meg
oldást. Nyilvánvaló, hogy a jövőben egyre nagyobb szerepe lesz azoknak az esz
közöknek, amelyek a szakmai tájékozódás „méta” felületével foglalkoznak, vagyis 
magáról az információról, annak eléréséről, feldolgozásáról szólnak. Ezekre az 
eszközökre nem Csupán a publikációk mérhetetlen felduzzadása és szóródása miatt 
van szükség, hanem az időtényező miatt is: felmérések szerint a tudományos köz
lemények iránti érdeklődés két év után rohamosan csökken és több területen a 10 év
nél régebbi publikáció elavultnak tekinthető. A nyomtatott információhordozók egyre 
növekvő előállítási és terjesztési költségei, a megfelelő olvasókör megtalálásának ne
hézségei arra kényszerítik a kiadókat, hogy az elektronikus publikálás felé fordulja
nak. Egyes amerikai információs szakemberek úgy látják, a világon megjelentetett
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információk 90%-a már most is digitális. Az elektronikus információterjesztésnek 
van azonban egy másik aspektusa is: elektronikus úton a kommunikáció is könnyebb. 
Francis Crick Nobel-díjas tudós mondta: „A tudomány lényege a kommunikáció”. A 
kutatók az idők során összegyűlt ismeretek elsajátításával kezdik tevékenységüket és 
aktív munkájuk során is meghatározó szerepe van a szakmabeli társaikkal való kap
csolattartásnak.

Mindezekből következik, hogy a kutatóknak, szakembereknek az eddigieknél 
jóval hatékonyabb információs „viselkedési kultúrát” kell elsajátítani, és ameddig be
köszönt a minden információt egyetlen rendszerben feldolgozó világ-hipertext rend
szer, addig a hagyományos és újonnan kialakult elektronikus eszközök használatának 
kombinációjával lehet csak eredményesen tájékozódni. A fent jelzett trendek sokkoló 
hatása itthon még fokozottabban jelentkezhet az eddigi mesterséges fékező erők el
tűntével. Ezekkel a tendenciákkal nem harcolnunk kell, hanem megtanulni velük 
együtt élni.

Ez a rövid írás nem akar, nem tud a pedagógiai információ minden területére ki
térni, inkább csak a legfontosabb nemzetközi eszközöket, említi a jelentősnek tűnő 
változások illusztrálására, nem alábecsülve persze a hazai pedagógiai információ má
ris gazdag eszköztárát.

A tájékozódás hagyományos eszközei 

Általános társadalomtudományi információ

Mivel a tágan értelmezett pedagógia tudománya igen sok helyen érintkezik a leg
különfélébb társadalomtudományokkal, célszerű, ha az átfogó társadalomtudományi 
szakirodalmi eszközökre is vetünk egy pillantást. Megjegyzendő, hogy az alábbiakban 
társadalomtudományok alatt, a magyar szokásoktól eltérően csak az ún. „social 
science” kategóriát értjük, kirekesztve a szempontunkból ugyan szóbajöhető, de mé
gis kevésbé fontos művészeti tudományokat (Arts and Humanities).

Igazán hatékony és friss művel, ami a társadalomtudományi szakinformáció egé
szében eligazítana, ma nem rendelkezünk. A retrospektiv irodaim ázásnak igen sok 
egymást átfedő, de lyukakat is bőven hagyó az eszköztára. Erről általánosságban 
annyit lehet elmondani, hogy az alább ismertetendő kiadványok régebbi köteteivel ill. 
a később tárgyalandó számítógépes óriásbibliográfiák segítségével valamennyire áthi
dalható ez a nehézség. A naprakész informálódásnak viszont kitűnő eszközei vannak, 
elsősorban az amerikai ISI ( = Institute for Scientific Information) jóvoltából. Az in
tézet speciális szempontú (az idézettség tudománymetikai szempontjára épülő) egyik 
kiadványa a SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX, amely többek között lefedi 
az antropológia, kommunikáció, oktatáspedagógia, pszichológia és szociológia te
rületét is. A kiadvány évente mintegy 1500 folyóiratot dolgoz fel teljes egészében, to
vábbi 3500-at pedig részben. Ez kb. évi 150.000 cikket jelent. Bár összefoglalókat az 
egyes cikkekről nem ad, más fontos információkat viszont igen: így hozza az illető 
szerzők címét és a cikkek összes hivatkozását.
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Ugyanezt az anyagot dolgozza fel az ISI másik kiadványa a CURRENT 
CONTENTS, ill. annak „Social & Behavioral Sciences” c. alsorozata. A Current 
Contents jellegéből adódóan a naprakész tájékoztatás eszköze, ugyanis minden héten 
közli az illető területeken megjelent folyóiratok tartalomjegyzékét, tárgyszó és szerző 
szerinti visszakereshetőséget biztosítva. Az ISI harmadik, általános társadalomtudo
mányi érdeklődésre számottartó bibliográfiája az INDEX TO SOCIAL SCIENCES 
AND HUMANITIES PROCEEDINGS, amely a konferencia- és meeting-anyagokat 
dolgozza fel.

Az egyoldalú amerika-központú tájékozódást ellensúlyozhatja egy német kiad
vány, amely nem kevesebbre törekszik, mint a világ tudományos folyóirattermésének 
szakmailag válogatott, de minden tudományterületet átfogó indexelésére. A szak
körökben csak „Dietrich” néven ismert vállalkozás (teljes címe: INTERNATI
ONALE BIBLIOGRAPHIE DER ZEITSCHRIFTENLITERATUR AUS ALLEN 
GEBIETEN DES WISSENS) 18%-tól jelenik meg, évente kb. 8000 folyóiratot 
dolgoz fel, ami mintegy 100-120.000 cikket jelent. Természetesen ennek csak egy 
része társadalomtudományi. Jelentősége az interdiszciplináris területeken való 
tájékozódásban és az „európaibb” merítésben van.

Szintén általános, minden területet átfogó kiadvány az amerikai 
BIBLIOGRAPHIC INDEX, amely sajátos megközelítésben, olyan, főként rejtett bib
liográfiákat tartalmaz, amelyek akár önállóan, akár könyv, nyomtatvány vagy cikk ré
szeként (kb. 3000 folyóiratot figyel) jelentek meg, s legalább az 50 tételt eléri nagysá
guk. E kiadvány rokona a német kiadású és ebből adódóan kicsit más orientációjú 
BIBLIOGRAPHISCHE BERICHTE, amely az amerikai kiadványnál szigorúbban 
válogat, viszont európai ill. kelet-európai vonatkozásai sokkal erőteljesebbek.

Hely hiányában csak utalok arra a lehetőségre, amelyet az egyes nyelvek ill. orszá
gok könyv- esetenként cikk-irodalmát közlő különféle nemzeti bibliográfiák jelentenek 
(Cumulative Book Index, British National Bibliography, Bibliographie de la France, 
Deutsche Nationalbibliographie stb.). Szintén csak utalásszerűén említem a leg
különfélébb kötetes formában megjelent nagykönyvtári katalógusokat (British 
Library, Library of Congress stb.), amelyek azonban lassan az egyre gyarapodó és 
sokoldalúan használható számítógépes könyvtárkatalógusok miatt jelentőségüket 
vesztik.

Segédtudományi információ

Sokszor más nagy tudományágak a pedagógiai kutatás „segédtudományaiként” 
aposztrofálódnak a szakirodalmi kutatás szintjén, így célszerű röviden kitérni ezen 
kapcsolódó tudományok legfontosabb referáló eszközeire is. Az Unesco kiadásban 
megjelenő INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES 
négy alsorozatban referálja a gazdaság, a politológia, a társadalmi és kulturális 
antropológia és a szociológia területein megjelent könyveket és periodikus kiad
ványokat. Távolabbi területről, de bő neveléstudományi vonatkozásai miatt említendő 
a modern kori (1492 utáni) történeti irodalmat bemutató HISTORICAL 
ABSTRACTS, a történeti-társadalmi földrajzi irodalmat indexelő GEO
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ABSTRACTS „Social and Historical Geography” alsorozata, amely minden témát 
referál, aminek akár csak formálisan is, de földrajzi aspektusa lehet (pl. valaminek a 
vizsgálata x területen stb.). Az Egyesült Nemzetek genovai könyvtárának kiadásában 
jelenik meg a MONTHLY BIBLIOGRAPHY, amely az ENSZ tagállamokkal ill. 
azok projektjeivel kapcsolatos kiadványokat, cikkeket ismerteti. így pl. megtalálhatók 
benne az ENSZ ill. társszervezetei által menedzselt oktatási-pedagógiai tervekre vo
natkozó irodalom is. A logika tudományának kurrens szakirodalmát nem külön orgá
num, hanem a NOTRE DAME JOURNAL OF FORMAL LOGIC: DEVOTED 
TO SYMBOLIC LOGIC c. szaklap közli rendszeresen. A kapcsolódó alkalmazott te
rületek közül még egyet kell megemlíteni, a statisztikai irodalmat. Itt egy néhány 
évenként rendszeresen megjelenő kiadványra fontos felhívni a figyelmet, amely vala
melyest eligazít a tengernyi statisztikai sorozat, évkönyv között: 1962-ben publikálták 
először Wasserman, P. és O ’Brien, J. szerkesztésében a STATISTICS SOURCES: A 
SUBJECT GUIDE TO DATA ON INDUSTRIAL, BUSINESS, SOCIAL, 
EDUCATIONAL, FINANCIAL AND OTHER TOPICS FOR THE UNITED 
STATES AND INTERNATIONALLY c. 1000 oldalas kézikönyvet, amely azóta már 
hetedik kiadásánál tart. A statisztikából a megjelent irodalmat referáló index- mű az 
INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW. Ez a kiadvány mind a statisztika el
méleti kérdéseinek irodalmát, mind magukat a statisztikai kiadványokat ismerteti. 
(Az egyes szűkebb statisztikai szakterületeknek külön referens eszközei is vannak.)

Két kiadványt említenék még itt, különösen jelentős neveléstörténeti anyaga miatt. 
Az egyik a nemzetközi reneszánszkutatás kurrens bibliográfiája: a BIBLIO
GRAPHIE DE L’HUMANISME ET DE LA RENAISSANCE, a másik a nemzet
közi reformációkutatás eredményeit és irodalmát közlő ARCHIV FÜR REFORMA
TIONGESCHICHTE. (A történeti jellegű kutatásokhoz egyébként célszerű igen 
alapos tájékozódást folytatni, mert a legkülönbözőbb korok történeti, művelődési stb. 
irodalmát ismertető retrospektív és kurrens bibliográfiák már-már kaotikus képet 
mutatnak.)

Szociológia és lélektan

Két tudományterület a fentieknél azonban jóval szorosabban kapcsolódik a ne
veléstudományhoz, ezért ezekről kicsit részletesebben lesz szó. A legfontosabb meg
említeni a világ szociológiai irodalmát referáló SOCIOLOGICAL ABSTRACTS-et, 
amely a hivatkozott cikkek tartalmi kivonatát is adja (abstracts). Ez a kiadvány vá
logatva ugyan, de ismerteti a legfontosabb pedagógiai szakcikkeket is, főleg ter
mészetesen, ha azoknak valamilyen szociológiai vonatkozása is van. A világ legjelen
tősebb nem angolszász kiadású referáló-lapegyütese, a francia BULLETIN 
SIGNALÉTIQUE egyik szekciója szintén szociológiai (521. SOCIOLOGIE, 
ETHNOLOGIE). Ez a kiadvány évente kb. 4000 szociológia cikket referál mintegy 
5-600 folyóirat feldolgozásával. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy elsősor
ban az említett amerikai Sociological Abstracts-el együtt használható ki igazán (a 
referátumok nyelve francia, de angol index is van). Talán még az előbbinél is fon
tosabb a másik nagy szakterület, a pszichológia irodalmának figyelemmel kísérése. A
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legjelentősebb referáló lap itt is amerikai, a PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS, 
amely évi 13-L5.000 cikket ismertet, mintegy 150 lap teljes és kb. 650 részleges feldol
gozása után. A gyorstájékozódás eszköze lehet a svájci kiadású THE PSYCHO
LOGICAL READER’S GUIDE. Ez a havonta megjelenő lap kb. 200 vezető lélek
tani folyóiratról ad rendszeres keresztmetszetet. Az említett Bulletin Signalétique 
ezen a területen is rendelkezett saját index-művel, amely a legutóbbi időkben külön
válva jelenik meg PASCAL EXPLORE néven. A francia lap figyelme a szorosan vett 
pszichológia mellett kiteljed a pszichoterápia és pszichopatológia területére is. 
Évente mintegy 15 ezer cikket referál, orientációja bevallottan francia, de igen sok 
angol, német nyelvű irodalmat is ismertet. Pszichológiából az említetteken kívül még 
van két alternatívnak tekinthető referáló orgánum, a TH E ANNUAL REVIEW OF 
PSYCHOLOGY és a PSYCHOLOGICAL BULLETIN, amelyek ugyan általános
ságban nem jobbak mint az említettek, de néhány szakterület alaposabb ismertetése 
és eltérő szerkezetük miatt (szemletanulmányok pl.) már 30 éve versenyképesek az 
információs piacon. A pszichológiai téma lezárásaként még pár fontos speciális te
rületet figyelő kiadványról néhány szót. Chicago-ban jelenik meg az évi kb. 1500 szak
cikket ismertető CHILD DEVELOPMENT ABSTRACTS AND BIBLIOGRAPHY, 
amelynek jelentős része foglalkozik a neveléstudományt is érintő területtel. Angliai 
megfelelője, az ANNUAL PROGRESS IN CHILD PSYCHIATRY AND CHILD 
DEVELOPMENT inkább szemletanulmányokban foglalja össze egy-egy év kutatási 
eredményeit. A szellemi fejlődési rendellenességek nevelési-pedagógiai vonatkozá
saival is foglalkozik a DEVELOPMENTAL DISABILITIES ABSTRACTS, ez az évi 
kb. 3000 cikket, könyvet ismertető amerikai kiadvány.

Neveléstudományi információ

A szorosabban vett pedagógiai szakirodalom áttekintésének speciális eszköztára 
szerkezetileg és műfajilag (referáló- és index-művek) a fentiekben ismertetettekhez 
hasonló.

A legjelentősebb, referátumokat is közlő bibliográfiai sorozat a CURRENT 
INDEX TO JOURNAL IN EDUCATION, amely 1969 óta jelenik meg az 
Educational Resources Information Center (ERIC) kiadásában. Innen kapta nép
szerű nevét is, főleg elektronikus adatbázis-változatát a szakma csak ERIC-ként em
legeti. A mintegy 500, vagyis szinte minden pedagógiai szempontból szóbajöhető la
pot referáló kiadvány havonta jelenik meg, kb. 20.000 cikket ismertetve évente. Ha
sonló, bár jelentőségében kisebb kiadvány a brit szigeteken megjelenő, elsősorban a 
szigetország neveléstudományi irodalmát indexelő BRITISH EDUCATION INDEX, 
amely kb. évi 3-4000 cikket ismertet. Az egész világ angol nyelvű cikkirodalmából 
válogat az amerikai Wilson cég kiadványa, az EDUCATION INDEX. Az évente 
tízszer megjelenő lap 350 folyóiratot figyel részletesen, beleértve a könyvismertetése
ket is, de referátumot nem közöl. Ez a munka később elektronikus formában lett 
népszerű. A pedagógiai szociológia a témája a Liverpoolban megjelenő 
SOCIOLOGY OF EDUCATION ABSTRACTS-nek. Az évente négyszer megjelenő 
angol index-mű alkalmanként 6-800 tartalmi ismertetést hoz, mintegy 270-300
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szaklap állandó figyelése alapján válogatva. A francia BULLETIN 
SIGNALÉTIQUE-nek is van neveléstudományi szekciója (520.), mégpedig sok szak
ember szerint a vállalkozás egyik legjobban sikerült része a SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION. A kiadvány 1961 óta jelenik meg, évi 350-400 folyóirat alapján kb. 
4—5000 cikket referál. A kivonatok nyelve itt is francia, de az igen részletes tárgy
mutató angolul is rendelkezésre áll. Talán még annyit érdemes megemlíteni a hazai 
kutatói körökben kevésbé ismert Bulletin Signalétique sorozatról, hogy előfizetési 
költségei töredékét teszik ki nevesebb amerikai-angol társaiénak.

Az előzőektől eltérően érdemes fölhívni a figyelmet egy nagy retrospektív bibli
ográfiai segédeszközre, amely a bemutatott index-művek régebbi ill. elektronikus 
változataival együtt kitűnően használható. A Harvard University Library kiadásában 
jelent meg 1968-ban egy kétkötetes gyűjtemény EDUCATION AND EDUCATION 
PERIODICALS címmel (Harvard Univ. Press). Könyvtári gyűjteményt tartalmaz a 
University London Neveléstudományi Intézetének könyvtárkatalógusa (LONDON 
UNIVERSITY. INSTITUTE OF EDUCATION. CATALOGUE OF THE 
COMPARATIVE EDUCATION LIBRARY). Ez a kézikönyv hat kötetben és a 
szuplementum kötetekben a könyvtár teljes cédulakatalógusát (kb. 160.000 kötet) 
hozza. Jelentős kiadvány még az 1939 óta megjelenő angol EDUCATION YEAR
BOOK, amely kb. 30.000 statisztikai, bibliográfiai stb. adatot közöl egy-egy köteté
ben, ill. az alapos szemletanulmányokat tartalmazó amerikai REVIEW OF 
EDUCATIONAL RESEARCH, amely most negyedévente jelenik meg.

A hagyományos információs eszközök vázlatos ismertetésének lezárásaként még 
érdemes megemlíteni, hogy az egyes korosztályok oktatásához ill. a neveléstudomány 
egyes részterületeihez, az egyes országok pedagógiai-neveléstudományi prog
ramjaihoz kapcsolódóan speciális kurrens tájékoztató eszközök is léteznek, mint pl. a 
RESEARCH INTO HIGHER EDUCATION ABSTRACTS; EDUCATIONAL 
DEVELOPMENTS AT HOME & ABROAD; EDUCATIONAL DOCUMENTA
TION AND INFORMATON EXCEPTIONAL CHILD EDUCATION RESOUR
CES; THE BACIE BIBLIOGRAPHY OF PUBLICATIONS IN THE FIELD OF 
EDUCATION AND TEACHING IN COMMERCE AND INDUSTRY; TECH
NICAL EDUCATION ABSTRACTS FROM BRITISH SOURCES stb.

Az elektronikus szakinformáció

A fentiekben többször történt arra utalás, hogy az egyes nyomtatásban megjelenő 
referens-eszközöknek létezik elektronikus változata is. Ma már több esetben mind a 
kutatók, mind a kiadók jobban preferálják a számítógéppel kezelhető változatot. 
Ószintén szólva nem hiszem, hogy az Educational Index nek és társainak nagy jövője 
lenne a nyomtatott változatban.

A kérdés persze az, hogy ezeknek az elektronikus adathordozón elérhető bibliog
ráfiai, faktográfiai stb. eszközöknek a használatához megvannak-e és ha igen, mi
lyenek a hazai feltételek.

Néhány éve az MTA, az OMFB és a Művelődési Minisztérium Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIF) néven indított projectet a kutatások és fej
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lesztések támogatására. Az IIF elsősorban egyetemeket és kutatóintézeteket kapcsol 
össze az X.25 hálózaton keresztül (újabban telefonvonalon történő elérés is lehetsé
ges). A rendszer üzemszerűen 1989 elejétől működik, jelenleg mintegy 200 intéz
ménynél 4-5 ezer ember használja. Az IIF szolgáltatások közül a legfontosabbak az 
elektronikus levelezés (ELLA) és a tudományos adatbázisok, de emellett van elektro
nikus hirdetőtábla (ELF), állományokat átvivő program (PETRA) és lehetőség lesz 
távoli nagy számítógépek használatára is. Az ELLA nevű e-mail (electronic mail) 
rendszer külföldi levelezőrendszerek elérését is lehetővé teszi, kapcsológépeken 
keresztül gyakorlatilag a világ minden fontosabb hálózatára lehet levelet küldeni. A 
magyar adatbázisok közül kb. 70 érhető el az IIF keretében, ezek részben szakiro
dalmi adatbázisok, részben különböző faktografikus adatbankok. Ezenkívül néhány 
hazai könyvtár katalógusa is hozzáférhető már a magyar hálózaton (BME, BKE, 
JATE).

Elektronikus levelezés és elektronikus konferencia

A kutató és szakember számára a gyors elektronikus üzenetküldés előnyei nyil
vánvalóak. Azonban azt már kevesebben tudják, hogy üzenetet nem csupán szemé
lyeknek küldhetünk, hanem a levelek (ill. az azokban lévő parancsok fogadására) fel
készített számítógépeknek is. A világban sok ezerre tehető az olyan gépek száma, 
amelyeken különböző típusú, az üzenetek automatikus kezelésére alkalmas program 
fut. Ezek közül is legelterjedtebb, s bizonyos szempontból a többiek számára is min
tául szolgáló szoftver a listserv. A listserv (list server) program eredetileg BITNET 
hálózat levélelosztó programja volt, s kitűnő tulajdonságai miatt terjedt el. Ez a funk
ció, amely ma is igen népszerű, azt jelenti, hogy egy hálózatba kötött nagyobb gépet 
alkalmassá tesznek arra, hogy a géphez címzett leveleket az elosztási címlistára 
(distribution list) serverként automatikusan továbbküldje, így a speciálisan címzett le
veleket szinte egyidőben minden a listára feliratkozott személy megkapja. A listák 
szakmai érdeklődés szerint alakulnak meg ill. át. Jelenleg a hálózatban mintegy 3000 
szakmai lista működik. Természetesen egy gépen több lista is lehet. Egy-egy címlistán 
található azonos érdeklődésű kutatók száma igen változatos, általában egy-két ezer, 
de a jelentősebb listák esetén elérheti az öt-hat ezret is, tehát ennyien kapják meg a 
beérkezett leveleket.

Vegyünk egy példát a listserv használatára. Az „Educational Research E-confe- 
rence” nevű lista elektronikus címe a következő:

ERL-L@TCSVM.BITNET

Ez azt jelenti, hogy ha erre a címre küldenénk egy e-mail üzenettet, azt percek, 
vagy legföljebb órák alatt az „elektronikus konferencia” (e-conference) minden 
résztvevője megkapná. De hogyan lehetünk magunk is olvasói a listán közölt anya
goknak? A fenti címből képezzük az ún. listserv címet, tehát azt, ahova parancsainkat 
címezzük. Ez azt jelenti, hogy a címben a @ előtti részt kicseréljük a ’listserv1 szóra
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és a következő egyetlen parancsot tartalmazó levelet küldjük el erre a címre (vagyis a 
LISTSERV@TCSVM.BITNET):

SUBSCRIBE ERL-L Janos Kovács

Ha subject nélküli levelünk első sora a fenti volt, akkor 1-2 órán belül kapunk egy 
üdvözlő levelet a géptől, amelyben a program közli a legfontosabb tudnivalókat. A 
fel- és kiiratkozás természetesen bármikor szabadságunkban áll. Levelet, kérdést 
küldhetünk olyan listára is, amelyen nem vagyunk feliratkozva, de ekkor persze jelez
nünk kell, hogy a válaszokat nem nyilvánosan, hanem saját címünkre kérjük. Fontos 
még tudnunk, hogy a levélelosztás a listserveknek csak egyik funkciója, mert archí
vumként és adatbázisként is működnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti pl., hogy a 
listserv tematikájával megegyező tartalmú írások, tanulmányok, projectek, doku
mentációk is találhatók a távoli gépen, amelyek szabadon lehívhatók. A listserv prog
ram  működéséről úgy kaphatunk bővebb információt, ha a feliratkozás utáni sorban, 
vagy egy külön levélben elküldünk egy egyszerű ’help’ vagy ’info’ utasítást.

Ezekután nézzük meg, melyek a legfontosabb neveléstudományai, oktatással kap
csolatos témák (megjegyzendő, hogy az igen erős egyetemi részvétel miatt gyakorla
tilag legtöbb lista érinti az oktatás témakörét, így itt most csak a kifejezetten ezzel 
foglalkozók közül említek néhányat):

CGE@MARIST
COMMED@RPIECS
ACADV@NDSUVM1
ADLTED-L@UREGINA1
AI-ED@SUN.COM
A L  TLEARN@SJUVM
ANET-L@UALTAVM
CNEDUC-L@TAMVM 1
COCAMED@UTOR.ONTO
COGSCl-L@MCGlLL 1
COMLA W-L@UAL TA VM
CTI-COMPLIT@DURHAMAC. UK
DEOS-L @PSUVM
DEOSNEWS@PSUVM
ECONED-L@UTDALLAS
EDAD-L@WVNVM
EDINFO-L @IUB VM
EDPOLYAN@ASUA CAD
EDISTA@USACHVM1
EDTECH@OHSTVMA
EDUC@UQUEBEC
EDUCAI-L@WVNVM
EDUTEL@RPIECS

Computer Graphics Education E<onference 
Communication education 
Academic advising services in higher education 
Canadian Adult Education Network 
Application o f art. intelligence to education 
Alternative Approaches to Learning Discussion 
Alberta Post-Secondary Education Network 
Computer Networking Education E-conference 
Computers in Canadian Medical Education 
Cognitive Science Centre Discussion Group 
Computers and Legal Education 
Computer Literacy in Higher Education 
Internat, discussion forum for distance edu. 
Distance Education Newsletter 
Research in Economic Education 
Educational Administration E-conference 
Educational Information e-conference 
Education Policy Analysis ListServ 
Distance Education -  Univ. of Santiago (Chile) 
Educational technology 
Chercheurs en education 
Educational Applications of Art. Intelligence 
Considering CMC Applications in Edu. Contexts
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ERIC-L @IUB VM 
ERL-L@TCSVM  
HYPERMED @ UMA В 
ICU-L@UBVM 
L-HCAP@NDS UVM1 
MEDIA-L@BINGVMB 
MMEDIA-L @ VMTE СМЕХ 
NEWEDU-L@USCVM 
S CHOOL-L @IRLEARN 
STLHE-L@UNBVM1 
TAG-L @NDSUVM1 
TEA CHEFT@ WCU 
TE CHED-L @PS UVM 
TESL-L@CUNYVM 
I-VIDTEK@UIUCVMD 
VT-HSNET@VTVM1 
WIP@SUVM

Teaching and Study of Literature in Edu. 
Educational Research E-conference 
Biomedical Hypermedia Instructional Design 
Topics and articles related to comp, in edu. 
Handicapped people in education 
Media in Education
The Multimedia in education and training.
New Paradigms in Education E-conference
Primary and post-primary schools
The Soc. o f Teach, and Learning in Higher Edu.
Talented and Gifted Education
Teaching Effectiveness
TECHED-L Employment, training and literacy
Teachers o f English to Stud, of Other Languages
Video Technology
Virginia K-12 School Network
Teaching Tools Works in Progress E-conference

A jól működő e-konferencia szinte minden naprakész információval elláthat szak
területünkön (az igazán jól működő listákon akár napi 10-15 anyagot is kaphatunk), 
értesülhetünk konferenciákról, sőt a jelenkezési lapot is megkapjuk, majd az illető 
rendezvény után többnyire az értékelést, sőt nem egyszer az előadások kivonatait is 
olvashatjuk. Felhívják figyelmünket fontos információkra, frissen megjelent szakiro
dalomra stb. Az elektronikus konferenciáknak kialakult szokásrendjük, etikettjük 
van, amely a „közösség” elektronikus életét hivatott szabályozni. Pl. ha valaki kérdést 
tesz föl, illendő a személyreszóló e-mailben beérkezett válaszokat összegző dolgozat
ban közölni, viszont nem helyénvaló reklámjellegű információt közreadni, és így to
vább.

Ha az a számítógép, amelyet munkánk során használunk, közvetlen kapcsolattal 
rendelkezik a BITNET ill. EARN hálózat felé, akkor a listserverekkel kapcsolatos 
lehetőségeink kibővülnek. Egyrészt a körülményesebb levélírás helyett közvetlenül 
adhatunk utasításokat a listservnek (feliratkozás, egy archív anyag lekérése stb.), 
másrészt használhatjuk a listserven eladdig megfordult levéltömeget adatbázisként is 
(ez puszta e-maillel is lehetséges, csak igen körülményes). Ez azt jelenti, hogy 
kulcsszavainkat beadva megkérdezhetjük, hogy az elmúlt időszakban esett-e szó a 
minket érdeklő témáról, s ha igen, lekérhetjük a fontosabb dokumentumokat. Ne 
feledjük, a „gazdagabb” listáknál ez azt jelenti, hogy 5-8 ezer archív állomány fölött 
rendelkezünk! A listserverek egyik továbbfejlesztett változata, amely szintén csak 
közvetlen BITNET/EARN kapcsolat esetén érhető el, az olasz-francia gépeken lévő 
adatbázisokat üzemeltető ASTRA  program. Ennek a projectnek a segítségével nem is 
elsősorban bibliográfiai információkhoz juthatunk, hanem magukat a 
dokumentumokat is elérhetjük. Pedagógiai-neveléstudományi szempontból a 
következő ASTRA adatbázisok jöhetnek szóba: az AEP7, amely a University of 
Texas „The Advanced Educational Project” adatbázisa; a BBSD, amely oktatási
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céllal kifejlesztett számítógépes programok katalógusa; BIED, az oktatással kapcso
latos nemzetközi érvényű dokumentumok archívuma és a RIED adatbázisok, ame
lyek oktatáskutatási projectek dokumentációit tartalmazzák 1980-tól stb. stb.

Miután Magyarország is része a BITNET hálózatnak, pontosabban annak európai 
részének az EARN-nek (European Academic Research Network), és hazánkban is 
működik un. nemzeti csomóponti gép, annak sem lenne akadálya, hogy a későbbiek
ben pl. a könyvtárosok mintájára a hazai pedagógiával foglakozó szakemberek is 
üzemeltessenek egy saját listservet.

E-joumal

A z  elektronikus kommunikáció, ill. az e-mail használatának másik lehetősége, 
hogy nemcsak a fent jellemzett elektronikus konferenciákra, hanem az azokhoz kap
csolódó, vagy azoktól független elektronikus hírlevelek, sőt újabban folyóiratok ter
jesztési listájára is feliratkozhatunk. A csak számítógépes periodikák komolyságára 
jellemző, hogy legalább 70-80 már közülük ISSN azonosítót is kapott, és nem egyet a 
legkomolyabb szakmai referáló lapok is feldolgoznak. A feliratkozás itt nem mindig 
automatikus, néha a szerkesztőségnek küldött e-maillel történik. Néhány idevágó, 
úgynevezett e-journal pl. a következő:

-  THE DISTANCE EDUCATION ONLINE SYMPOSIUM
Feliratkozás: Richard Lee Holbert * X075RT@TAMVM1.BITNET

-  NEW HORIZONS IN ADULT EDUCATION
Feliratkozás: HORlZONS@SUVM.BITNET (szerkesztőség címe)

-  ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION AND
COMMUNICATON
Feliratkozás: e-mail a LISTSERV@UWAVM. BITNET címre:
SUBSCRIBE DISTED Janos Kovács

-  RESEARCH AND EDU. APPL. OF COMPUTERS IN THE HUMANITIES
Feliratkozás: Eric Dahlin * HCF1DAHL@UCSBUXA.BITNET

-  PSYCOLOQUY
Feliratkozás: e-mail a LISTSERV@PUCC.BITNETcímre
SUBSCRIBE PSYC Janos Kovács

A  sikeres „előfizetés” után rendszeres időközönként elektronikus levél formá
tumban kapjuk meg a lapot, hasonlóan esetleges cikkeinket is ily módon juttathatjuk 
el a lap impresszumában megadott elektronikus szerkesztőségi címre.

Elektronikus faliújságok

A  közcélú számítógépes szolgáltatások egyik legnépszerűbb változata az elektro
nikus faliújság, vagy angol nevén BBS (Bulletin Board System). A magyar IIF 
közösség két hasonló rendszerrel is rendelkezik, az egyik az Elektronikus Faliújság, 
népszerű nevén az ELF. Ezek a faliújságok a televízió teletex szolgáltatásához ha
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sonló, csak jóval több információ tárolására képes szöveges adatbázisok. Majdnem 
hasonló funkciókat lát el a PETRA, az IIF program fileservere. Mindkettőről szám
talan, a számítógépes rendszerekben (pl. listserv, e-joumal) való eligazodást segítő 
információ kérhető le, sőt mi magunk is küldhetünk fel hasznos információkat, pl. tu
dományos rendezvények reklámját stb. Természetesen kifejezetten oktatási temati
kájú BBS-ek is találhatók szerte a világban, s ezek elérése az INTERNET hálázathoz 
való kapcsolódással már a közeli jövőben a hazai kutatók széles rétegei számára le
hetséges lesz. A listserverhez képest itt az újdonság, hogy a távoli számítógéppel nem 
csak levelezünk, hanem valóságosan is bejelentkezünk és azzal interaktív kapcsolatba 
kerülünk. Pl. a Syracuse University SUINFO nevű elektronikus faliújságját a a követ
kező internet címen érhetjük el: 128.230.1.21 (login: suvm és userid: suinfo). A  faliúj
ság több más neveléstudományi információ mellett tartalmazza pl. az ERIC elektro
nikus változatát 1984-től napjainkig, vagyis több mint 200.000 referátummal ellátott 
szakcikk bibliográfiai adatait.

De elérhetőek a szimpla X.25-ÖS hálózaton is oktatással kapcsolatos BBS-ek, így 
pl. az angol Open University felnőttoktatási faliújságja. Hívása a később említendő 
brit könyvtárkatalógusokhoz hasonlóan az un. Rudtherford gépen keresztül történik, 
ami azt jelenti, hogy egy közbülső gépet hívunk fel az X.25-ÖS hálózaton (hívószám: 
023422351919169).

Itt aztán már az angol JANET hálózat belső hívását alkalmazzuk (.000041500030). 
A szükséges username: ’ICDL’. A távoli brit számítógépen nemcsak az angol felnőtt
távoktatási projectekről tájékozódhatunk kimerítően, hanem az ezzel kapcsolatos el
méleti-gyakorlati szakirodalomban is kereshetünk.

Online könyvtárkatalógusok

Csak röviden említem meg azt az általános lehetőséget, hogy a 80-as évek végétől 
már számtalan kutatóintézet, egyetem stb. számítógépesített könyvtárkatalógusa 
elérhető a hálázaton keresztül. Európában az említett X.25-ÖS hálózat segítségével 
keresztül (amin az ELLA is működik!) pl. elérhető négy német, három svájci, egy 
osztrák és 67 brit nagykönyvtár katalógusa, a számítógép kínálta összes keresési le
hetőséggel egyetemben. A korszerűbb INTERNET hálózat elérésével (amely minden 
bizonnyal tömeges lesz a 93-as év elejére) további több száz (!) amerikai, ausztrál stb. 
könyvtár katalógusát használhatjuk, beleértve olyan óriás-katalógusokat is, mint pl. a 
kaliforniai felsőoktatási intézmények 20 milliós egyesített állományát tartalmazó 
Melvyl-t (ez a lehetőség már néhány könyvtárban, kutatóhelyen ma is adott!). Sok
szor a távoli könyvtárkatalógusok magukba integrálják az illető intézmény valamilyen 
speciális gyűjteményét is, így pl. a colorado-i CARL rendszerben számos könyvtár
katalógus mellett megtaláljuk az amerikai iskolakísérletek adatbázisát is.

CD-ROM

A számítógépes szakinformáció ma legnépszerűbb megoldásait a különféle opti
kai lemezeken (CD-ROM) tárolt adatbázisok jelentik. Ezek már elterjedtnek mond-
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1. táblázat. A  fontosabb pedagógiai és pszichológiai CD-ROM adatbázisok

Cím Kiadó Téma Rekord

British Education Index HMSO Books educational literature (UK) 54 000
College Blue Book Macmillan education, colleges (USA)
ECCTIS CD-ROM ECCTIS education, universities (UK) 60 000
Education Index Wilson Co. educational literature 131 000
Education Library (EMIL) OCLC educational literature 500 000
EM IL CONSER educational literature 500 000
ERIC Dialog educational literature 600 000
ERIC SilverPlatter educational literature 600 000
ERIC OCLC educational literature 400 000
First Nat. Item Bank & Test Tescor Inc. education (tests) 65 000
GCSE Compl. Maths Worksh. Format PC education (maths)
ICDL Distance Education Open Univ. education (directory)
NERIS CD-ROM NERIS education, schools (UK)
Peterson’s College Database SilverPlatter education, univ. (USA) 3 400
Peterson’s Gradline SilverPlatter education, univ. (USA) 28 000
ProDirect:Education UMI education, schools
SchoolMatch OCLC education, univ. (USA) 24 000
Science Helper K-8 EBSCO educational materials 1 000
US Civics/Citizenship Disc Quanta P. Inc. education, citizenship
ASSIA Plus Bowker-Saur social sciences 100 000
Cross-Cultural CD 1-3 SilverPlatter social sciences, humanities 1 000
NATASHA Knowledge A. sociology, health care (data) 40 000
Social Sciences Citation Index ISI social sciences 2 200 000
Social Sciences Index Wilson Co. social sciences 164 000
Sociofile/SOPODA SilverPlatter sociological literature
Women: Partners in Dev. CD Res. Inc. social sciences (women) 400
Psychiatry (E.M.) SilverPlatter psychiatry 200 000
PsycLit SilverPlatter psychology 300 000
Psyndex SilverPlatter psychology (Germany) 65 000
Int. Encyclopedia of Education Pergamon encyclopedia (education) 1 500
Texas Educ. Encyclopedia Quantum A. I. encyclopedia (education)
Dissertation Abstracts On Disc UMI dissertations 900 000
Grants Database Dialog grants, fundations 8 900
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hatók hazánkban is, a legfontosabbak megtalálhaták a jelentősebb egyetemi könyvtá
rakban. Jelentőségét az adja, hogy viszonylag frissen hozza a drágább számftépes 
kapcsolattal és esetleg bizonytalanul elérhető adatbázisok anyagát, ezen az adathor
dozón a keresés nem kötött időhöz és az információ saját diszkünkre való letöltése is 
kényelmesebb. Az 1. táblázatban a legfontosabb pedagógiai és pszichológiai CD- 
ROM adatbázisokat foglaltam össze.

Természetesen a szakinformációt tartalmazó CD adatbázisok esetében is iránya
dóak lehetnek a bibliográfiai és referáló lapoknál elmondottak. Munkánk során ki
tűnő segítséget adhatnak más szakterületek adatait hordozó CD-ROM-ok, így pl. a 
nagy kereskedelmi könyvkatalógusok (Books in Print Plus stb.), vagy faktográfiai 
adatbázisok (World Map stb.).

On-line adatbázisok

Bár az on-line infrmációs adatbankok között is vannak csupán a kummunikációs 
költségek fejében használható adatbázisok (pl. a Közös Piac Ш. Európai Unió és 
ENSZ témakörén belüli adatbázisokat tartalmazó ECHO rendszer, amely az X.25-ÖS 
hálózaton a 0270448112 számon hívható, ’echo’ password-del), mégis inkább a nagy 
adatbázis-szolgáltatókat szokták idesorolni. Közöttük is legjelentősebb a DIALOG  és 
a DATASTAR. A gyakorlatban ezek adatbázisként szolgáltatják a dolgozat első ré
szében emh'tett legtöbb periodikus referáló munka anyagát, mégpedig általában több 
évtizedes kummulációban, ill. azoknak a CD-ROM-oknak az adatbázisai is megtalál
hatók itt, amelyekről szintén volt szó. Lényeges különbség, hogy az adatok frissessége 
itt már napokban, hetekben mérhető. Ezek a szolgáltatók azonban már nem ingyene
sek, mind a password-ért, mind a kapcsolati időért fizetni kell. Éppen ezért, általában 
véve még Nyugaton sincs arra mód, hogy maguk a kutatók keressenek ezekben az 
adatbázisokban, hanem ezt könyvtári informatikusok, az ún. közvetítők segítségével 
tehetik meg. Az adatok keresés közben (on-line) is letölthetők, kinyomtathatók, vagy 
nagyobb tömegű lekérdezés esetén a távoli számítógép nyomtatóján is kiprintelhetők 
(off-line), amit aztán légipostán kapunk meg.

A legfontosabb kapcsolódó adatbázisok csaknem minden szolgáltatónál lekérdez
hetők, azt hogy hol történik a keresés, azt jobb ha az említett közvetítőre bízzuk, aki 
a napi árfolyamokkal, praktikus változásokkal tisztában van. A legfontosabb vonat
kozó adatbázisok a nagy adatszolgáltatáknál a 2. táblázatban találhatók meg.

Kitekintés

A bevezetőben vázolt okok miatt a jövő mindenképpen az egységesülés felé mu
tat. Ugyan a CD-ROM-ok nagy szerepet kapnak majd, de nem annyira a bibliográ
fiai, mint inkább a teljes szövegű adatbázisok terűién. Már most mutatkozik az a ten
dencia, hogy komplett archív periodikákat (egyelőre még inkább napilapokat) kiad
nak ún. full text adatbázisokban. De effelé látsznak elmozdulni az utoljára említett 
szolgáltatók is, itt is egyre több jel arra mutat, hogy megpróbálják kielégíteni a do
kumentum-szolgáltatásra vonatkozó igényt is, nemcsak a bibliográfiait. A nagysebes-
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Szemle

2. táblázat. Pedagógiai és pszichológiai on-line adatbázisok

Név: Téma: Rekordszám:

A-V ONLINE audovizuális oktatás 324 000
AIM/ARM szakképzés, pályaválasztás 27 000
BILINGUAL EDU kétnyelvű oktatás 21000
BRIT. EDU.IND. oktatás (brit) 60 150
CHILD ABUSE... hátrányos helyzet 12000
EDU TESTING oktatási tesztek 10 000
ERIC oktatás 720 000
EUDISED EGK oktatási kutatásai 10 000
EXCEPT CHILD speciális oktatás 73 000
FAMILY RES. család 110 000
FRANCIS ált. társ.tud. (francia) 990 000
PSYCINFO pszichológia 760 000
PSYNDEX pszichológia (német) 48 000
SOC. SCISEARCH társ.tud. hivatkozási index 2 200 000
SOC. ABSTRATS szociológia 310 000
SOLIS ált. társ.tud. (német) 70 000

ségű hálózatok globális elterjedése nehezen jósolható csak meg, annyi azonban biz
tosnak látszik, hogy minden más információhordozónál gyorsabban fejlődnek, s ha az 
adatátviteli sebességek és a tárolókapacitás ilyen tempóban növekedik, nincs messze 
az idő, amikor szakirodalmi és faktográfiai tájékozódásunk fő forrásai a multimédia- 
szerű (grafikus, képi és hangos) információt is biztosító elektronikus adatszolgáltatók 
lesznek.
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Warwick В. Elley (szerk.): How in the world do students read?
The International Association for the Evaluation o f Educational Achievement, 1992. 
120 o.

A közoktatási eredményeket vizsgáló nemzetközi társaság (IEA) kutatási beszámolóban adta közre 
legutóbbi, 32 országra kiterjedő olvasásvizsgálatának eredményeit. A  hazai és a nemzetközi tapasztalatok 
egyaránt azt mutatják, hogy az olvasási képesség alakulása a közoktatás hatékonyságának egyik legérzé
kenyebb mutatója. A korábbi, 1970-ben végzett IEA vizsgálat eredményeinek közzététele ótal a magyar 
szaksajtóban szinte már közhellyé vált az a tétel, miszerint a magyar gyerekek nem tudnak jól olvasni. Az 
1970 -  86 közötti magyar olvasásvizsgálatok is megerősítik ezt.2 így aztán a köznevelési berkekben némi
leg is tájékozott olvasó kellemesen csalódik, ha ezt, a legfrissebb IEA-vizsgálati eredményeket bemutató 
könyvet a kezébe veszi, ugyanis a magyar tanulók eredményei a nemzetközi mezőnyben jók.

A szerző kilenc fejezetre tagoltan részletesen bemutatja a vizsgálat célját, a résztvevő országok fej
lettségi adatait, a mérésbe bevont két korosztály (9 és 14 évesek) eredményeit, elemzi a magas és az ala
csony teljesítménymutatók belső összefüggéseit, a fiúk és a lányok közötti különbségeket, végül azokat a 
háttértényezőket veszi sorra, amelyek kedvezően hatnak az olvasási teljesítményre.

Az első fejezetben találhatók a vizsgálat alapadatai. Az IEA szervezetéhez tartozó 50 ország közül 32 
vett részt a mérésben, országonként 1500 -  3000 tanuló és a tanáraik. A gyerekek az 1990 -  91-es tanévben 
oldották meg a feladatlapokat, amelyek háromféle: elbeszélő, kifejtő és dokumentumszövegeket tar
talmaztak. A tanárok tanítási stílusáról és az iskolai kulturális lehetőségekről (könyvek, folyóiratok 
száma) is gyűjtöttek adatokat.

A vizsgálat során mért adatokon kívül, az eredmények összehasonlításakor figyelembe vették az or
szágok gazdasági-társadalmi fejlettségét is. A második fejezet arról számol be, hogy a méréseket irányító 
nemzetközi szakértői csoport egy úgynevezett összevont fejlődési mutatót (Composite Development 
Index) definiált, hogy segítségével „igazságosabban” hasonlíthassák össze a különböző országok tanu
lóinak eredményeit. Előfeltevésük az volt, hogy a gazdaságilag fejlett, jó egészségügyi ellátással és támo
gatott oktatással rendelkező országokban a gyerekek olvasási színvonala magasabb. Az egyes országok
ban mért teljesítményt ezután a fejlődési mutató alapján várható rangsorban is elhelyezték. A  mutató 
kiszámításánál egyenlő súllyal vették számba a következő hat, fejlettséget mutató faktort: az egy főre jutó 
nemzeti össztermék és az egy főre jutó oktatási kiadások (gazdaság), a lakosság várható élettartama és a 
kissúlyú újszülöttek aránya (egészségügy), végül az 1000 főre jutó újságok száma és az írástudatlanság 
aránya (művelődésügy). A definiált index alapján Svájc került az első helyre, Magyarország 22., Nigéria 
32. (Némely közgazdászunk biztosan megvétózná ezt a sorrendet, tekintve, hogy hazánk egy főre számí
tott nemzeti össztermékét 2460$-nak vették. Mértékadó gazdasági szakemberek szerint ennek legalább a 
duplája lenne a reális -  más számítási móddal.) A magyar tanulók mindkét életkori csoportja sokkal 
jobb olvasási’teljesítményt mutatott, mint az az összevont fejlődési mutató alapján várható volt.

Az olvasás feladatok eredményeit a harmadik és negyedik fejezetben mutatja be a szerző. 1

1 Báthory Zoltán-. Tanulási eredmények. Pedagógiai Szemle, 1973. 7 -  8. sz. 634 -  643. o.
Demeter Katalin foglalja össze az olvasásvizsgálatok eredményeit a Horánszky Nándor által 
szerkesztett kötetben: Jelzések az elsajátított műveltségről. Közoktatási Kutatások sorozat. Akadémiai 
Kiadó, Budapest. 1991. 76 -  85. o.
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A  9 éves tanulók ( ,A ” populáció) mezőnyében mindhárom műfajban a finn gyerekek teljesítménye a 
legjobb, miközben a lehetséges összteljesítmény 25%-ánál kevesebbet elérők aránya is csak 1%. A  szak
értők definíciószerűen úgy tekintik, hogy 25%-os teljesítmény fölött kezdődik az olvasni tudás. Második 
helyen állnak az Amerikai Egyesült Államok 9 évesei, átlagosan 20 ponttal a finnektől lemaradva és csak 
2%-uk a 25%-os határ alatt. Ez az eredmény is örvendetesen ellentmond az amerikai közoktatási rend
szer már-már közmondásosan gyenge teljesítőképességéről szóló hiedelemnek. A következő fejlett orszá
gok tanulói teljesítettek még az átlag fölött: Svédország, Franciaország, Új Zéland, Olaszország, Norvé
gia, Izland, Hong Kong és Kanada. Az országok mezőnyében középtájon helyezkednek el Szingapúr, Spa
nyolország és hazánk tanulói. Mindhárom esetben a gyerekek olvasási képessége sokkal fejlettebb, mint 
amit az összevont fejlődési mutató alapján előzetesen elvárhatónak tekintettek a kutatók. Különösen ér
dekes Szingapúr esete: a gyerekek 70%-a nem az anyanyelvén, hanem angolul tanul meg olvasni, ennek 
ellenére ilyen eredményesen. Az elvárásokhoz, a fejlettséghez képest a dán gyerekek átlagos teljesít
ménye meglepően alacsony, és 17%-uk az olvasni tudás határa (25%) alatti pontszámot érte csak el.

A  14 évesek („B” populáció) ugyanúgy a háromféle típusú olvasási feladatot oldottak meg, mint a 9 
évesek, természetesen magasabb követelményszintűeket. Ebben a korosztályban is a finn gyerekek telje
sítménye a legjobb, őket a francia, svéd, új zélandi és svájci tanulók követik. A magyar 14 évesek 
mindegyik területen (elbeszélő, kifejtő és dokumentumszöveg) az első kilenc hely valamelyikén végeztek! 
A  fejlődési index alapján a 22. hely .jutott volna” tanulóinknak. A magyar 14 évesek teljesítménye az 
1973-as IEA vizsgálatok óta lényegesen javult, amikor a 10 évesek teljesítménye „nagyon gyenge”, a 14 
éveseké pedig „átlagos és gyenge” minősítést érte el.3 Ebben a korosztályban az európai országok közül 
váratlanul Belgium és Hollandia tanulóinak eredményei voltak gyengébbek.

A  következő fejezetekben a szerző egy pedagógus számára talán legizgalmasabb kérdéseket járja 
körül. Azt ugyanis, hogy hogyan különböznek a magasan teljesítő országokban a tanulás-tanítás feltételei 
azokétól, ahol alacsonyak a teljesítmények. Vajon melyek azok a tényezők, amelyek az olvasási képesség 
fejlődése szempontjából biztosan pozitív irányban hatnak? Ezekhez az összefüggésvizsgálatokhoz hasz
nálták fel a tanítók, tanárok és az iskolaigazgatók kérdőíveit, az adott országról készült esettanulmányt, 
ill. az UNESCO és a Világbank adatait. A  kérdőívek alapján kiválasztottak olyan oktatáspolitikai ténye
zőket, amelyek országonként változóak, és nagy valószínűséggel befolyásolhatják az olvasási teljesít
ményeket. A 9 éveseknél 21, a 14 éveseknél 16 ilyen tényezőt különítettek el, melyek összefüggéseit a 
nemzeti összevont fejlődési mutatókkal is vizsgálták. A rendkívül érdekes, részleteiben is jól dokumentált 
elem zés szerint a 9 évesek korosztályában a jó teljesítmény hátterében álló tényezők a következők: rövi- 
debb ideig tartó iskolaév, hosszabb ideig képzésben részesülő tanítók/tanárok, az iskolakönyvtár és az 
osztálykönyvtár nagysága, könyvkölcsönzési lehetőségek, sok nyelvi-olvasás óra és gyors szófelismerései 
képesség. A 14 éveseknél az első három faktor a 9 évesekéivel azonos, a következők vannak még pozitív 
hatással az olvasási teljesítményre: rendszeres házi feladat, sokirányú olvasnivaló, illetve olvasási lehető
ség és az egyéni foglalkozás lehetősége. A közös halmaz, vagyis azok a tényezők, amik mindkét korosz
tályban előnyösen járulnak hozzá a jó teljesítményekhez: a rövidebb iskolai év, a tanítók/tanárok számára 
hosszabb idejű képzés és nagy iskolai könyvtár.

Az iskolaév Magyarországon ehhez a mezőnyhöz képest közepes hosszúságú. A legutóbbi évek tö
rekvései szerint a tanárok képzési ideje az egységes tanárképzés révén a közeli jövőben emelkedni fog. Az 
iskolai könyvtárak szerepe figyelmeztetés, hogy rosszul értelmezett gazdaságosság miatt nem lenne sza
bad visszafejleszteni őket.

Az utolsó fejezetek a tanulók teljesítményét befolyásoló egyéb tényezők közül a nem, a lakóhely, a 
tanulói önértékelés és a TV-nézési szokások szerepéről szólnak. A 9 évesek körében minden országban a 
lányok átlagos teljesítménye jobb, mint a fiúké. Különösen az elbeszélő és a kifejtő szövegfajta esetében 
van így. Ebből következik, hogy a dokumentumszövegek értésében találhatók a két nem között a legki
sebb különbségek. A fiúk későbbi érésén túl, azt is lehetséges oknak tartja a szerző, hogy legtöbb ország
ban női tanáraik vannak az ilyen életkorú gyerekeknek, akiktől a fiúknak esetleg nehezebb lehet tanulni.

Kádám é Fülöp Judit. Olvasástanításnak eredményei -  szövegmegértés. Tanulmányok a 
neveléstudomány köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 67-152. o.
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A nőtanárok esetleg olyan „nőies” magatartásmintákat és értékeket preferálnak, amelyek a fiúknak több 
nehézséget okoznak.4

14 éves korban a nemek közötti teljesítménykülönbség csökken, illetve két országban (Portugália és 
Zimbabve) a fiúk teljesítménye szignifikánsan magasabb, ez azonban az összképen nem változtat.

A  lakóhely jellege, mint ahogyan az oktatásszociológiai irodalom adatai alapján várható, szintén jel
legzetes hatással van a teljesítményre.^ A fejlettebb infrastruktúra hiánya miatt, általában a kisebb te
lepülésen élő gyerekek tanulási teljesítménye alacsonyabb szintű, mint a városiaké. így van ez, ebben a 
nagy nemzetközi mintában is. Figyelemreméltó kivételek azonban akadnak: azokban az országokban, 
ahol a kistelepülések számára is elérhetőek a városi szintű lehetőségek, eltűnik ez a különbség. A  falusi 
és városi tanulók olvasási színvonala között nem volt különbség Finnországban, Svédországban, 
Dániában, Belgiumban és az Egyesült Államokban.

A vizsgálat során a kutatók felkérték a résztvevő tanulókat, hogy mondjanak véleményt arról, hogy 
milyen jól tudnak olvasni. A gyerekek saját magukat besorolták egy négyfokozatú skálán, amely a „nem 
jó olvasó”-tól a „nagyon jó olvasó”-ig terjedt. Ha a válaszokat csak az országos mintán belül értékelték, 
akkor általában a tanulói önértékelések megfeleltek a valódi teljesítménynek. Nem így a nemzetközi 
összehasonlításban: előfordult, hogy jól teljesítő országok fiataljai közepesnek vagy gyengének minősítet
ték saját olvasási képességüket és fordítva. Valószínű, hogy ebben a jelenségben nagy szerepet játszanak 
az adott ország vagy földrész kulturális normái. Van, ahol nem illik, nem szokás a saját teljesítményt jó
nak értékelni. Az ázsiai országok tanulói hajlamosak leértékelni teljesítményeiket. A magyar gyerekek 
általában reálisan értékelték magukat.

A TV-nézési szokásoknak ebben a vizsgálatban nem volt határozott irányba mutató kapcsolatuk az 
olvasási képesség színvonalával. Szélsőségesen sokat tévéznek az Egyesült Államok 9 évesei, naponta át
lagosan 3 órát, 21%-uk pedig több mint 5 órát. A magyar gyerekek is viszonylag sok időt töltenek a TV  
előtt, átlagosan napi 2,5 órát.

Végül szeretném hangsúlyozni ennek a kötetnek a számunkra -  véleményem szerint -  legfontosabb 
mondandóját: a magyar közoktatási rendszer, ezen belül az olvasástanítás hatékonysága nemzetközi 
összehasonlításban is jó. Ajánlom ezt a könyvet elsősorban az oktatásirányítók, de az érdeklődő pedagó
gusok figyelmébe is.

Czachesz Erzsébet

* Hasonló jelenségről, de társas kapcsolati vonatkozásban számol be Vastagh Zoltán  a fiúk 
„hátrányáról”: Magyar Pedagógia, 1991. 3 -4 .  sz. 157.-170. o.

5 Például Andorka Rudolf (Bevezetés a szociológiába pedagógusok számára, Oktatáskutató Intézet, 
Budapest, 1984) munkája mutatja be a kistelepüléseken élők kulturális hátrányait.
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A pluralizmus interorizációja -  könyvek a Leonardo Programról

K á rp á ti Andrea: A Leonardo Program
Közoktatási kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest 1992. 222 o.

R ézm üvesné Nagy Ild ikó  (szerk.): Nézzük meg együtt -  Műelemzés és rajztanítás 
Borsod megyében
Közoktatási kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest 1992. 151. o.

Kárpáti Andreáról a Látni tanulok  című monográfiájáról írt recenziómban (megjelent annak idején az 
Új Pedagógiai Szemlében) azt fejtettem ki, hogy megvan a veszélye annak: újkonzervatív tanokat hirdet 
-  történelmileg „előresietvén” -  hiszen a mai magyarországi vizuális nevelésben e platformról bírált 
modernista pedagógiák még ki sem  bontakozhattak igazán, nem hogy már szélsőségeit kellene nyese
getni. Nos, új könyvében Kárpáti feloldotta a dilemmát: feloldja a jelzett feszültséget, éspedig a paradig
mával.

A  Leonardo Program című könyben nemcsak a hasonló nevű akciókutatási program bontakozik ki 
előttünk teljes pompájában (ez nem irónia), hanem Kárpáti Andrea kutatói magatartása is. Van ebben az 
életműben hajlam a nemzetközi tájékozódásra és tájékoztatásra. Ez a kutatói magatartás egyik vonulata: 
feltárni a világfolyamatok vonatkozó szakirodalmát, és elemezni „szakmai közéletének” történéseit. Ez a 
feldolgozás és forráselemzés eredményezi azt a látszatot, hogy a világfolyamat viszonylag jól periodizál- 
ható, s hogy a kissé kócos, pedagógiailag, talán művészetileg is avantgárd karakterű „művészeti nevelés” 
korszakának lejártával a fegyelmezettebb, tanításszerű kultúraközvetítés ideje jött el (ahol a generativi- 
tásról, az alkotófolyamatok kreatív rekonstrukciójáról, a gyerekélet érdeklődési központjairól a művekre, 
a műelemzésre, a befogadói képességfejlesztésre tevődik a hangsúly).

A  kutatói magatartás másik vonulata: feltárni és az akciókutatás védjegye alá vonni a hazai praxis ér
tékes, innovatív törekvéseit. S mert ez a mező ma meglehetősen divergens, s a periodizációba nem is férő 
kezdeményezésektől tarka, így az akciókutatás akciói rákényszerítik a kutatóra a pluralizmust, az alterna
tívák szinkron egymás mellett élésben való gondolkodásmódot. Kárpátinak becsületére legyen mondva, 
hogy a valóságot elemezve megértette: a szóbanforgó s a Leonardo Programba integrált „iskolák" nem 
állnak az eszmei integrabilitás fokán (tán nem is fognak erre a fokra eljutni).

így kerül sor arra, hogy a programot ismertető könyvben az 5 modell öntörvényű leírására tör, erre 
készteti szerzőtársait is (akik egyben a program gyakorlati megvalósítói). A kutató széleskörű nemzetközi 
tájékozottságából annyit tesz hozzá, hogy az adott modellhez megkeresi a megfelelő külföldi szakiroda
lomnyalábot, közvetíti az analóg tapasztalatokat, kutatási eredményeket, akár kutatói „bon mot "-okát is. 
M iért tagadjam, benyomásim szerint ez az „öntörvényű” elemzés és analógiakeresés olyannyira követke
zetes, hogy szinte alig vállalkozik arra, hogy az adott modellre „kívülről” is rápillantson. Csak két példa 
erre. Több modellben is megjelenik a komplex kultúrhistóriai tanítási egységbe épített művészeti-művé
szettörténeti tanítás módszere (egészen széles értelemben például a „környezetkultúrái" modellben is, 
hozzáteszem, a maga szabályai szerint színvonalas konstrukciókban). Hiányolom, hogy a kutató e mód
szeregyüttes védelmében miért nem tárgyalja ki a régóta lappangó vitát a kultúrhistóriai tanítás és mű
vészeti nevelés összeférhetetlenségét (vagy alig-összeférhetőségét) állító jeles szakemberekkel. A hazai 
szakirodalomban Poszler György makacs képviselője ez utóbbi álláspontnak. Igazán méltó vitapartner! 
Vagy itt van az „integrációs” modell. Ami már annyira integratív, hogy olykor háttérbe is szorul vizuális 
nevelési alapja. Ami persze egy vizuális nevelési program oldaaláról hiány, hiszen hasonló modellhez ju
tott el a dráma-pedagógia több fontos vonulata is -  Mezei Évát, a Rév-Sinkó  alkotópárost említeném, 
de talán nem szerénytelenség, ha a Trencsényi -  Váradi szerzőpáros fémjelezte projekteket is felidézem 
(ld. Mai gyerekek -  ókori görögök című kötetünket, s más publikációnkat).

Melyek tehát a Leonardo Programba foglalt modellek? (M ielőtt ezeket bemutatnám, hadd tegyem 
szóvá, hogy remek emblémát, logot alkottak a programhoz. A  Leonardo-ta\z parafrázisa nemcsak a Mes
terre utal, hanem a program alanyaira, a gyermeki mivoltukban értéknek tekintett gyerekekre. Óhatatlan 
és visszavonhatatlan vallomás: a Leonardo Program gyerekközpontú modelleket kíván integrálni, legaláb-
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bis az embléma -  függetlenül a nemzetközi szakirodalom trendjeitől -  ezügyben való elkötelezettségre 
utal.) Az 5 modell a környezetkultúrát; a formák, a színek tanát; a modern vizuális információhordozó 
technológiákat; az életszerrű integrációt; s a műelemzés-befogadás tanítását helyezi középpontba. В mo
dellekhez kristályosodtak ki azok a vállalkozó műhelyek, e modellek nevében tevékenykedő műhelyek kí
sérleteit menedzseli a Magyar Iparművészeti Főiskola köré csoportosuló szakértői csoport. Az akciókuta
tás most beszámolt szakaszában a modellek közt nincs átjárás, nem mutatkozott -  legalábbis a kötet ta
núsága szériát -  integráció. Ezek a maguk paradigmájában következetesen haladó, egymás mellett élő 
alternatív modellek. Értékválasztáson alapuló különbözőségek ezek: akár az emblémába foglalt gyerek
központúság értékskáláján is mérhető különbözőségek. De a vizuális kultúra, a művészetek funkcióit il
lető markáns értékválasztások is kimutathatók. Nyilván más a viszonya a modemitáshoz az elektronikus 
művészetek felé orientálódó modellnek, ahol már nem is a foto, hanem a video áll középpontban, még a 
számítástechnika is felbukkan (NB. éppen ez a modemitás iránti affinitás fejezhet ki sajátos gyerekköz
pontúságot, hiszen tudomásul veszi a korosztály kitüntetett érdeklődését). S más a viszonya az autonom 
művészeteken inneni tárgyi és képi világot középpontba állító környezetkulturális modellnek, ahol a tra
dícióhoz fűző viszonyban a folklorizmus érthetően felerősödik -  s egyúttal ez a viszony a gyerekközép- 
pontuság sajátos kifejeződése is lehet. Szívesen venném, ha a kutatócsoport az akciókutatás -  remélhe
tőleg támogatott -  új periódusában ezekre az összefüggésekre, kapcsolódásokra és eltérésekre jobban 
összpontosítana, összevetné a modellek kifejtett formáit. Már csak azért is, hogy állást foglaljanak abban: 
a modellek „bemeneti” különbözőségek-e „csupán", s bármelyik modell pályáját követve „Rómába 
lehet” jutni, azaz abban a vonatkozásban alternatívok, hogy bármelyik segítségével teljesíthetők -  milyen 
pontos a szó, kérem az olvasót figyeljen rá: teljesíthetők -  meghatározott standard követelmények, ne
vezzük akár alapnak, akár nemzetinek:, vagy alternatívákat képeznek a hangsúlyok is, nem „Rómába” in
dulnak az utak, hanem kinek New-Yorkba, kinek Sevillába, kinek Szentendrére, kinek Párizsba, kinek 
Antibes-be, hogy az utazási metafora képi világánál maradjak a kérdésfeltevésben. (Rögtön hozzáteszem, 
az én „tantervelméleti eredőm” azt sugallja, hogy a közoktatásnak nem feladata Rómába vezetni az uta
zót, merőben annyi, hogy Rákosrendezőről kikalauzolja a tanuló magavezette „kulturális mozdonyát” -  
dehát, most az én „tantervelméleti crédom” nem érdekes, a Leonardo Program alkotóinak elemzéseire 
vagyok kiváncsi.)

A kötet a Közoktatási Kutatások sorozatban látott napvilágot, ez méltó köntöse a népes szerzőgárda 
jegyezte kutatási beszámolóknak. A népes szerzőgárda s a modellek fent jellemzett vállalása idézi elő azt, 
hogy a beszámolók műfaja más és más, a közvetlen gyakorlati alkalmazásra kínált tematikától teljed az 
elemzésig (én ezt a kutatás jelen szakaszában természetes állapotnak tartom, szívesen szemelgettem az 
egyes írások között).

Szóvá kell mégis tenni, hogy a sorozattól és a szerzőtől szokatlan szerkesztői gondatlanságok ma
radtak a kötetben. Az első lapok alig olvashatók a számítógépes szövegszerkesztő makacsul szövegben- 
maradt kötőjelei miatt. Egyszer -  illetlenül -  szövegben maradt a „médiák” szó is, másutt az iroda
lomjegyzékben névelírás, tévedésből Winkler Márta iskolája Fogócska utca helyett a Menyecske utcába té
tetett. S szóvá kell tennem azt is -  éppen mert teljes joggal gyakoroltak kritikát felette a szerzők -, hogy 
a nagykovácsi intézmény nem ÁMK (azaz általános művelődési központ). A Közoktatási Kutatások Tit
kársága által támogatott másik kutatásból kitűnik, hogy a Kárpáti könyvében is elemzett nem-organikus, 
bürokratikus intézményfejlesztés csődbejutott még a tehetséges igazgatóhelyettes-rajztanár kolléganőnek 
a Leonardo Programhoz csatlakozása előtt. Viszont a pécsi intézmény -  bár szervezetileg általános mű
velődési központ,- nevében Nevelési Központnak nevezi magát, s a hivatalos nyilvántartás adatai szerint 
viszont ÁMK kínál szervezeti kereteket a kötetben szép sikerekről számot adó gödrei iskolának. Ezek 
apróságok. A kötet fontosságát nem érintik. De utal a központi reflektorfényben működő kutatók 
hallatlan felelősségére a Leonardo program egyik alprogramjának munkálataiból szemléző másik kötet. 
Nézzük meg együtt -  műelemzés és rajztanítás Borsod megyében címmel az északmagyarországi régió 
„frontvonalban", közvetlen gyerekközeiben dolgozó szakemberei nyilatkoznak a Program hétköznapjai
ról. Talán nem sértő a megnevezés: a vizuális pedagógia kismesterei. Akik a nemzetközi forrásokat a 
programvezető interpretációjából ismerik. Jól tudják, hogy -  ha tanulmányt írnak -  a nagymesterek út
baigazító szavait való idézni. Ha a Leonardo Program eltűri-követeli az altemativítást, az autonóm mo-
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deliek egymás mellett élését, egy-egy modell szorosabb koherenciát igényel. Ezért zavar, ha Sándor 
Zsuzsa  bevezetőjében az egyik idézet így foglalja össze a műelemzés korszerű metodikáját, hogy „a cse
lekvésben átélt élmények által kell megvalósítanunk, mely a gyermeki alkotótevékenységet és a műalkotá
sokkal való ... találkozást együttesen jelenti” (13.1.), míg két oldallal később azt idézi, hogy a művészi be
fogadó élményben „gondolatainkat formába, szavakba, mondatokba kell öntenünk”. Ugyanígy a 17. 
oldalon az elkülönült művészettörténet-órák igénye vetődik fel markánsan, míg később (pl. a 32. oldalon, 
da másutt is) a vizuális probléma-megoldás összefoglalásaként-illusztrálásaként javasolnak a kollégák 
műelemző-művészettörténeti feladatot. Persze, ezek is reális alternatívák. Alighanem képtelenség lenne 
értékhierarchiába rendezni őket, ti. hogy az egyik jó, a másik meg nem. De elemezni a kutatásban, hogy 
az egyik ezért jó, erre jó, a másik meg arra -  ez jogos igénye az olvasónak. Súlyosabb a választási helyzet 
abban az alternatívában, hogy az iskolásgyerekeknek a művészeti alkotásokat (elődeik üzenetét) magán
valóként vagy számukravalóként kell-e bemutatni. E kérdésben bizony tanácsos markánsan állást foglalni. 
Szemlátomást Borsodban él -  s a Leonardo Programban leli szellemi táplálékát -  mindkét pedagógiai 
paradigma. Ösztönzést kaptak azok is, akik korrekt, szakszerű műleírást képesek fogalmazni, s ilyen fo
galmazásra késztetni tanítványaikat -  vagyis az ismeretet, a verbális kódban való kifejezés képességeit 
tekintik a fejlesztés fő feladatának. S ösztönzést kapnak azok is, akik a művészetet egy átfogóbb ember- 
formálásra, komplex képességfejlesztésre, énépítésre tartják fontosnak. Szembetűnő, hogy ez utóbbi pa
radigma vállalói mennyire megközelítik az eredeti modell-leírásban integrációsnak nevezett 4. modellt. 
Ilyennek látom Kiss Zoltán egyiptomi projektjét, RézmOvesné Nagy Ildikó Térrendezés c. feladatsorát 
(lám  ezúttal pedig a Leonardo Program 1. modelljáhez, a kömyezetkulturálishoz közelít a metodika!), 
vagy ugyancsak utóbbi szerző -  aki egyben a kötet szerkesztője is -  Kapcsolódások című tanulmányára 
utalnék.

Ezek szerint „alulnézetben”, Borsodból már nem is tűnnek alternatívnak a szóbanforgó modellek? A 
praxis természetes módon konvergenciára tör?

A  pluralizmus spontán felszámolását jelentő eklekticizmus lesz a program végeredménye?
Csupa izgalmas kérdés. Melynek megválaszolását Kárpáti Andreától és dolgos s megnyilatkozó kedvű, 

egyre gyarapodó munkatársi csapatától várom.

Trencsényi László
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK

1. A Magyar Pedagógia a „Tanulmányok" rovatban tudományos szakcikkeket je
lentet meg. A tágan értelmezett neveléstudomány minden területéről közöl tanulmá
nyokat, empirikus vizsgálat eredményeit összegző írást éppúgy, mint elméleti elem
zést vagy egy kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló jellegű bemutatását.

2. A Magyar Pedagógia csak eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat kö
zöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt még néni jelentette meg, pár
huzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A Magyar Pedagógiában való meg
jelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos 
sokszorosításként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia 
előadás, stb.).

3. A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat 
a Magyar Pedagógiában való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más 
nyelven, stb.) újra közöljék.

4. A kéziratokat magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Más nyelveken be
nyújtott kéziratok elbírálásáról a szerkesztőség egyedileg dönt. Az elfogadott idegen 
nyelvű kéziratok fordításáról a szerkesztőség gondoskodik.

5. A kéziratokat 3 gépelt példányban a főszerkesztő címére kell beküldeni.

6. A kéziratok optimális terjedelme 15-35 gépelt oldal (kettes sorköz, 60 betű- 
hely/sor, 28 sor/oldal) között lehet.

7. A kézirathoz az angol nyelvű abstract számára kb. 25 soros összegzést kell mel
lékelni angol vagy magyar nyelven.

8. A beérkezett kéziratokat a szerkesztőség a tudományos folyóiratoknál kialakult 
bírálati eljárás keretében véleményezi. A folyóirat témakörébe eső cikkek közlésének 
kizárólagos szempontja a munka színvonala.

9. A „Szemle” rovatban a pedagógiai kutatással és a szakmai közélettel 
kapcsolatos írások jelennek meg, melyekre a tudományos közleményekkel szemben 
támasztott követelmények nem vonatkoznak.
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CSALÁDI ÉS INTÉZMÉNYES OKTATÁS: TÖRTÉNELMI 
VALÓSÁG ÉS UTÓPIKUS MODELLEK

Kari Neumann
Georg-August-Universität Göttingen

Gyermekkor a családban és az államban: a gyerekek szocializációja a modern 
társadalmakban

„(1) Minden fiatal egyénnek joga van saját fejlődésének előmozdítására, hogy 
önmagáért felelős egyénné váljon és képes legyen megállni a helyét a társadalomban.

(2) A gyermekekkel való törődés és nevelés a szülők természetes joga és kö
telessége.”

A nemrég kibocsátott gyermek és ifjúsági törvény (KJHG) első paragrafusa jogi
lag törvénybe iktatott kompromisszumot fogalmazott meg. Pontot tett ezzel annak a 
hosszú vitának a végére, amely a különböző politikai és nevelési nézőpontok között 
próbált megoldást találni a gyermekek modern társadalombeli szocializációjának 
kérdésében. A következő kérdésekről esik szó: a gyermek vagy ifjú saját joga egyéni 
fejlődésének előmozdítása és támogatása; a gyermek, mint az oktatás alanya; min
denki számára egyenrangú oktatás; a családi oktatás legitimizálása ugyanolyan mó
don, mint az állam ellenőrző szerepének biztosítása. A fenti szempontok kombi
nációjával a „gyermekkor a családban” szemben a „gyermekkor az államban” elvet 
valló alapvető politikai-nevelési nézőpontok hagyományosan feszült kapcsolata úgy 
tűnik egyensúlyba került, és várhatóan széleskörű támogatást talál a társadalomban.

A gyermekek oktatása (az én vizsgálatom kizárólag a kisgyermekekre vonatkozik, 
azokra, akik az iskolás kort még nem érték el) Németországban -  az iskolán kívül -  a 
szülők és nem az állam feladata. „ A z  államra vonatkozóan a gyermeknek vagy az if
júnak általános alanyi joga nincs az oktatáshoz ... az alkotmány 6. törvénycikkelye 2. 
paragrafusának alapkoncepciója szerint. A KJHG-га vonatkozó vitaismertetés kifeje
zetten hangsúlyozza a „család autonómiájának” tiszteletben tartását és a „felelősség a 
fiatalok és családjuk együttműködéséért” megerősítését.

Más szóval a KJHG első paragrafusában megfogalmazott kompromisszum, pró
bálva egyensúlyba hozni a különböző koncepciókat, meghagyja a feszültség forrásait, 
ami a nevelésről való gondolkodás történetét formálta a polgári és az ipari társada
lomban több mint kétszáz éven át. A gyermekek joga a szabadsághoz, ugyanúgy, mint 
az egyén joga a képességeihez mért szabad fejlődéshez, a szülők „természetes” joga 
és a család autonómiája, végül a gyermek szabad természetének jellege a nyilvános
ság irányában, mindezeket mindenki számára intézményesítették az állami iskolák-
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ban, ugyanakkor a kormány gondoskodó és támogató felügyeleti funkciójában is: a 
politikai-nevelésügyi álláspontok meghatározzák az oktatás helyét a családban, a 
gyermekek intézményesített oktatása pedig a hivatalokra nehezedik. Ebben rejlik az 
utópikus modellek ereje is, vagy legalábbis azoknak az elvárásoknak, amiket a mo
dem  neveléstudomány hozott létre a máig eltelt több mint kétszáz éves történelmé
ben.

A  következő észrevételek elsősorban a nevelési utópiák lehetőségeivel foglalkoz
nak, ahogy azok a Francia Forradalom nyomán kialakultak. Egy későbbi részben 
megpróbálok történeti áttekintést adni az utópikus modellekről és az intézményesí
tett gyermeknevelés társadalmi valóságáról. Az utolsó részben végül megvizsgálom a 
család, mint a társadalom „anti-egységének” kérdését (Rosenbaum, 1973) és a kis
gyermekek neveléstörténetének alapvető családi tendenciáinak valóságát és utópiáját. 
Minden részben az volt a célom, hogy a történelmi áttekintést a jelenlegi problémák
hoz kössem.

Gyermekkor a francia forradalom nevelési utópiáiban

A Francia Forradalom idején alakult ki a gondolkodás egységes módja. így ebben 
a történelmi korban „a felvilágosodás, a forradalom és az emberek nevelés által tör
ténő alakításának folyamata a régi rezsimből a modern polgári társadalomba” 
(Herrmann-Oelkers, 1989). „Ez a gondolkodásmód az emberi természetről és az 
általános alapelvekről vallott egyértelmű elvekből adódik és a politikai társadalmat, 
az oktatást és az iskolát is új alapokra akarja helyezni” (Schepp, 1989. 47. o.). A ne
velés ebben a történelmi összefüggésben különleges fontosságot nyer, mivel „a mo
dern kor hordozója” (Habermas, 1981, 1986) és önállóságot is igényel utópiáiban, 
mint olyan elmélet és gyakorlat, ami túlhaladja a hagyományt, politikailag is elfoga
dott és alkalmazott, a változás erejeként (Oelkers, 1989). A nevelésre vonatkozó al
kotmányos igények, melyek szerint, a nevelésnek a mentális és politikai autonómia 
felismerésén és fejlődésén kell alapulni. Az állam magának igényli az általános em
beri jogok végrehajtójának szerepét, amiben a gyermeknek is közre kell működnie, 
úgy, hogy az államilag szervezett oktatásban vesz részt.

A  Nemzetgyűlés hosszas tanácskozásai során azt a véleményt fogadták el, hogy a 
gyermek neveléséért és jogi helyzetéért elsősorban az állam felelős, míg a szülők csak 
másodsorban. Rousseau így jellemezte az „éducation publique”-ot, mint az állam 
központi feladatát „Politikai gazdaságáéban:

,A  kormány által hozott törvények és az uralkodó által kijelölt adminisztratív hi
vatalnok irányítása alapján működő állami oktatás így az egyik fő elve a nemzeti népi 
és törvényes kormánynak. Ha a gyerekeket az egyenlőség szellemében neveljük, ha az 
állam törvényei és az általános akarat elve vezérli őket, ha úgy neveljük őket, hogy 
ezeket a dolgokat helyezzék minden fölé: ... akkor nem kételkedhetünk abban, hogy 
ilyen módon a gyermekek megtanulják, hogy testvérként szeressék egymást és a 
társadalom akarata legyen minden vágyuk.” (Rousseau 1959-69, III. kötet, 260. o.).

Hans-Christian Harten (1989a, b) nemrég vizsgálta meg az éppen ellenkező elven 
működő demokráciabeli életre szóló nevelés köztársasági elveit (Baczko, 1982) „a
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nevelési termékenység csaknem robbanó erejű feltörését” (Harten, 1989a. 122. o.), 
melyeket mind a nevelés társadalmat formáló erejének meggyőződése hajt, ugyanúgy, 
mint a nevelési utópiák példáit. Ezekben a tervekben és tervezetekben a nevelés 
jövőbeni szervezeteire vonatkozó nézetek homlokegyenest eltérnek egymástól. „A 
köztársasági bentlakásos iskolák teljes nevelési szocializációjának egyik szélsőségét 
szembeállították a másik szélsőséggel -  a család megerősítésével és az állami intéz
ményesített oktatás csaknem teljes megszüntetésével” (.Harten, 1989a. 127. o.). Min
den kísérletnek az állt a középpontjában, hogy a nevelés új intézményeivel új embert 
alkossanak akár a jobb jövő zászlaját vivő gyermek utópikus képzetével, akár az 
általános társadalmi ellenőrzés által működtetett oktatási rendszer által, mely az em
ber tökéletesítésével teszi tökéletessé a társadalmat.

Ennek az újfajta nevelésnek a legradikálisabb modellje Lepeletier (1793/1973) 
köztársasági bentlakásos iskolájának terve volt. Lepeletier elképzelése szerint 
„minden 5 és 12 év közötti fiút és minden 5 és 11 év közötti lányt, minden gyereket, 
minden megkülönböztetés és minden kivételezés nélkül együtt kell nevelni a Köz
társaság költségén, és az egyenlőség szent törvénye alapján. Mindannyiuknak ugyan
olyan ruhában kell járniuk, ugyanazt kell enniük, ugyanabban az oktatásban kell ré
szesülniük, ugyanabban a gondoskodásban kell, hogy részük legyen” (Lepeletier, 
1793/1973. 138. o.). Ilyen módon „mindennek, ami a Köztársaságot alkotja teljesen 
köztársasági módon kell kialakulnia”. Lepeletier azt feltételezi, hogy radikális ne
velése révén a „fiatal diákok egyenlősége nem különleges elmélet lesz, hanem folya
matosan működő gyakorlat”. A gyermekeknek „tömegesen” kell részt venniük az 
oktatásban, amely egyedül képes csak arra, hogy nemzetileg és köztársasági módon 
újítsa meg az emberi fajt, formájában és hatásosan, mindenki számára testben és 
lélekben”.

A nevelésnek ez a teljesen intézményesített modellje, amely lenyűgöző mintaként 
szolgál minden későbbi radikális köztársasági kísérletnek, az „új ember” mítoszát 
ígéri és kézzelfogható formáját adja annak, amit már a kortársak is hevesen kritizál
tak és végül a konventben is kudarcot vallott a következők miatt: Az ősi Spárta által 
ösztönzött tervek nem voltak alkalmazhatóak az 1793-as Franciaországra, mivel ott 
nem voltak azok a helóták, akik magukra vállalják a mezőgazdasági munkát, amíg a 
gyermekeket az országos nevelőintézményekben oktatják. Sőt mi több, az elvárt ál
dozathozatal, ami az emberek szolidaritását bizonyította volna, s amit Lepeletier az 
adók felemelésével akart elérni, túl költségesnek bizonyult. „Végül az a nyomás, amit 
az állam ily módon a családra helyezett, megsértette a természet szent és sérthetetlen 
törvényét, mivel ez a folyamat a nyilvános hatalom törvénytelen beavatkozását jelen
tette az emberek magánszférájába. Az állam fellendülése nem alapulhat a család bol
dogulásának romlásán” {Julia, 1989. 82. о.).

Minden gyermek teljesen intézményesített nevelési terve mellett -  amelyek közül 
mint már említettem a Lepeletier által javasolt köztársasági bentlakásos iskolák be
vezetése volt a legradikálisabb -  voltak olyan utópikus modellek és amelyek homlok- 
egyenest mást javasoltak, mégpedig olyan társadalmat, amely végül is nem igényebe 
semmilyen iskolarendszert, mivel az ilyen társadalom elérné azt, hogy önmagát értse 
meg és fedezze fel {Julia, 1989. 83. о.). A radikálisan liberális földbirtokos, D ’Hupay
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például olyan nevelési modellt tervezett, ahol a gyermekes házaspárok vidéki kom
munákban élnek. Ebben a modellben a gyermekek főleg maguk szervezték volna ta
nulási folyamatukat szüleik tanácsadásával, tanárok nélkül, olyan mesterséges 
környezetben, amely tanulási játékokat és eszközöket kis méretben kivitelezett mű
helyeket, konyhákat és kerteket tartalmaz. „D’Hupay szerint mindaz, amire valakinek 
szüksége van ahhoz, hogy teljesen autonóm egyénekből álló társadalmat alkosson, 
egy olyan műhely, amely a megfelelő tanulási eszközöket hozza létre, amely sokkal 
gazdaságosabb, mint azoknak az iskoláknak az ezreinek fenntartása és működtetése, 
amelyek soha nem tudják elfojtani a felsőbb-alsóbbrendű viszonyt, amely kétségr 
telenül jellemzi a tanár-diák kapcsolatot, és így soha nem tud létrehozni igazi auto
nómiát” (Harten, 1989b. 143. o.).

A közigazgatási alkalmazott Labène a „De l’éducation dans les grandes 
républiques” (1795) című könyvében olyan utópikus modellt alkotott, amely össze
kapcsolja a társadalmi és családi oktatást, amely még a nagyon fiatal gyermekeknek is 
vegyes rendszert teremt meg. Ez nem az állami kezelésben álló bentlakásos iskolák
ban történne meg, hanem az anya irányításával. Minden közösségnek lenne óvodája, 
amelyeket Labène a kisgyermekkor paradicsomának tekint, ahol az anyák és gyerme
keik együtt töltik napjukat, a gyerekek együtt játszva, az anyák pedig egymással ta
pasztalatot cserélve. Négyéves koruk után a gyermekek a „gymnase de l’enfant”-ba 
mennek, és szüleik ellenőrzése mellett tökéletesítik képességeiket, fejlesztik erejüket 
a kézügyességet igénylő játékokban és fizikai tevékenységekben. Hétéves koruktól a 
fiúk hazafias katonai oktatásban vesznek részt apjuk ellenőrzése mellett, a lányok pe
dig anyjuk irányításával a „jardin de la viriginité”-ben készülnek fel a speciális női te
vékenységekre. Tízéves koruk elérésekor a fiúk egy tanár kíséretében hétéves útra 
indulnak a Köztársaság bejárására. Részt vesznek a különféle munkákban, így bizto
sítják megélhetésüket, és így természetes módon nevelődnek. A lányok szülőhelyükön 
maradnak, ott folytatnak társadalmi tevékenységet, testedzést stb. ,Az oktatás végül 
az érvényben lévő törvények tanulásával ér véget, amely minden fiúnak kötelező. Egy 
nagy ünnepség keretében »állampolgárrá avatják« és kibocsátják őket a világba, mint 
»univerzálisan képzett köztársasági személyeket«” (Harten, 1989b. 143. o.). A gyer
mekek és fiatalok autonóm köztársaságai állandó kapcsolatban vannak a felnőttek 
világával, a kis család érintetlen marad, a nevelési és politikai-társadalmi forradalom 
olyan fejlődési folyamatot biztosít, amelyben a családtagok kapcsolatban maradnak 
egymással.

Ami az állami oktatási rendszer változásait érinti, a példaként itt bemutatott utó
pikus modellek meglehetősen jelentéktelenek voltak. Ezek a modellek az oktatást és 
a politikát forradalmi lendülettel hozták össze. Az oktatás programadó igénye és az 
intézményes valóság igen eltérő. Az oktatási rendszer évtizedeken át nagyrészt olyan 
maradt, mint előtte volt évszázadokon keresztül, legalábbis ami a korai gyermekkor 
nevelésére vonatkozik, egyházi vagy „magán” vagy „teljesen otthoni” ügy maradt, 
például olyan családé, amely fokozatosan megváltoztatta formáját. A napóleoni tör
vényhozó hatalom Franciaországban olyan állam-irányította fokozatos iskolarend
szert hozott létre, ami egyáltalán nem valósította meg a forradalom nevelési ígéreteit,
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inkább a Poroszországéhoz nagyon hasonló állami iskolaszervezet központi vonula
tait tartotta meg modernizált formában, amit a késői abszolutizmustól vett át.

A társadalmi-történelmi kutatások megmutatták, hogy a népesség nagy része kis 
falvak ismeretlenségében élt, ahová a sors keze által került, és amit ritkán hagyott el. 
A 19. század közepéig a munka és a szabadidős tevékenység a legtöbb ember szá
mára szokványos maradt, csaknem időtlen körforgásban, amit mi ma alig tudunk el
képzelni. A gyermekek tapasztalatait a főleg mezőgazdasági termelés általános felté
telei határozták meg, és azok az igények és szükségletek, amelyek az ilyen életmód
hoz szükségesek. A gyermekek jelentős többsége növekedésük alatt a világot úgy fe
dezte fel, hogy a földeken dolgozott, az állatokra felügyelt, vagy mesterséget tanult, 
vagy gyermekekre vigyázott vagy font (Petrát, 1979. 60. o.)

A 18. század óta a gyermekek állami oktatásának programjai döntő tényezőnek 
bizonyultak. A legkorábbi megbízható felmérések a Németországban iskolában ta
nuló diákok számáról először a 19. század elején készültek. Ennek alapján 1816-ban 
az iskolás korú gyermekek körülbelül 60%-át tartották nyilván iskolákban 
(Leschinsky-Roeder, 1976. 137. o.). Ezt az adatot azonban megfelelően szét kell vá
lasztani területenként, falusi és városi iskolánként. Egészében véve az oktatási rend
szer modernizációs reformja, melyet a bürokrácia felsőbb szintjein indítottak meg 
befejezetlen maradt, főleg Poroszországban, ahol törvényekkel és bürokratikus esz
közökkel valósították azt meg, olyan módon ráerőszakolva a társadalomra, mint sehol 
máshol Európában (Lundgreen, 1980. I. kötet, 53. o.). Az emberek egyenlőtlensége, 
társadalmi eredete és esélye hangsúlyozva volt annak ellenére, hogy az alapgondolat 
-  elviekben legalábbis -  az egyenlő oktatás volt, ahogy az a Süvem által 1819-ben ja
vasolt bevezető törvénytervezetben külön megjelent: „Eleget téve az egyének oktatási 
igényének, a társadalom szükségletét, igényét és foglalkoztatási rendszerét hangsú
lyoztuk, az általános oktatáshoz képest a szakképzést helyeztük előtérbe, a társada
lom iskola által történő mobilitásra adott válaszként a társadalom stabilizálásának 
szükségességét emeltük ki. A megkezdett reform politikai-társadalmi következ
ményeit csökkenteni kell, a reformokat és az iskolát politikamentessé kell tenni” 
(Nipperdey, 1983. 452. o.).

A március előtt tervezett reformok bukásának döntő tényezője azonban nem csak 
a restauráció konzervatív ellenző erőinek köszönhető, de a pénzügyi és tárgyi kény
szereknek is -  és itt párhuzamot lehet húzni a KJHG által tett jelenlegi helyzet felis
merésével. Az iskola finanszírozása összetett folyamat, ami magával vonja az állam, a 
helyhatóságok, a szülők és az arisztokrata földtulajdonosok közreműködését. Mindez 
megvalósíthatatlannak bizonyult, mivel az emberek jövedelme és az állami költség- 
vetés abban az időben túl alacsony volt (Lundgreen, 1980.1. kötet, 32. o.). H a abban 
az időben így volt ez az elemi iskolák esetében, sokkal nagyobb mértékben ez volt a 
helyzet az iskolás kort még nem elért gyermekek állami oktatási intézményeivel 
(Eming, 1987).

Ha a Felvilágosodás nevelési programjainak nem is volt megfelelő politikája és 
intézményrendszere, azért folyamatosan hozzájárultak a nevelés újfajta értelmezésé
hez, ami új értékrenddel alapozta meg az oktatás szerepét -  mind a családit, mind az 
intézményest -  az államban és a társadalomban (Stübig, 1974. 19. o.). Az oktatási
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rendszer javasolt reformjai így jelentős nyomatékot nyertek. Végül az iskolákra tett 
forradalmi hatások következményeitől való félelem volt az, ami a konzervatívok kriti
káját befolyásolta és alkalmat adott nekik, hogy a Forradalom oktatási rendszereinek 
felforgató tevékenységét érvként hozzák fel az államilag szervezett oktatás mellett. A 
19. században az iskola körüli vita új és alapvető eleme lett a politikai és társadalmi 
erőket is magába foglaló szembenállásnak: „Az iskola a politika tárgyává válik, és az 
iskolapolitika a század új jelenségévé alakul. Az iskola ... a társadalmat karrier és 
szintek szerint rétegzi, a társadalom egy iskolatársadalommá válik, valójában egy fo
kozatosan iskolázott társadalommá” (Nipperdey, 1983. 451. o.). A kisgyermekek csa
ládi és intézményes nevelése közötti kapcsolat is új minőséget nyer az intézményes 
oktatás és a társadalmi fejlődés közti kölcsönös kapcsolatban.

A saját társadalmi osztályok szerinti nevelés minden egyén szabad fejlődésének joga 
-  a gyermekek intézményes nevelésének utópikus tervei és társadalmi valósága

A felvilágosodás ébredésekor a kisgyermekek nevelésére vonatkozó tervek szük
ségszerűen visszautasították a társadalmi osztályok szerinti megkülönböztetést a ter
mészettel és az ésszerűséggel összhangban {Herrmann, 1981). Az alakulófélben levő 
polgárság társadalmi-gazdasági fölényéhez alkalmazkodva az általános jogérvényes
séghez való igény még ennél is erősebben jelentkezett, ha nem kizárólagosan a 
középosztály egyenjogúsítását akarta hangsúlyozni az arisztokrácia kiváltságaihoz ké
pest. A Felvilágosodás kisgyermeknevelési koncepciói inkább a polgári gazdaság és 
család normáival kapcsolódtak össze, ezért osztályok szerinti megkülönböztetéseket 
kell tenni. Mivel a polgárság társadalmi és családi léte meglehetősen távol állt az 
alacsonyabb osztályokétól, a polgárság gyermekeinek oktatását is meg kell külön
böztetni a „közember” gyermekeinek oktatásától. Például Emst-Christian Trapp a 
„Versuch einer Pädagogik” (Neveléselméleti kísérlet, 1780) című könyvében kiemeli, 
hogy „a diákok oktatásának a jövőbeli társadalmi helyzetüknek vagy osztályuknak 
megfelelően kell történnie. A régens fiától kezdve a legrosszabb viskó bérlőjének 
fiáig mindenkinek a jövőbeli sorsának megfelelő oktatásban kell részesülnie. Az 
egyiknek meg kell tanulnia parancsolni, a másiknak pedig engedelmeskedni. Az egyi
ket úgy kell nevelni, hogy bőségben és uralomban éljen, a másikat pedig úgy, hogy 
szegénységben és engedelmességben. És bár mindannyiuknak ugyanaz a természetes 
felfogóképessége, hajlama, képessége van ... A nevelésnek így igen gyakran szembe 
kell szállnia a gyermek természetes sorsával, és ezt nem könnyű megtenni” {Trapp, 
1978. 23. o.).

A humánus nevelési elméletek vezérelve -  ami a polgári gazdasági és társadalmi 
rend normáira vonatkozó ellentmondásokat elegyíti -  azzal határozható meg, hogy a 
kisgyermekek nevelését eredendően a család „szárnya” alá kell utalni, ahol addig az 
biztonságban volt, úgymond a forradalmi alternatívákkal szemben. Schleiermacher -  
1826-tól tartott nevelési előadásaiban -  szintén úgy határozta meg a gyermekkort, 
mint az első nevelési fázist, amiben az egyén „egyedülálló jellemzői” teljesen a csa
ládban fejlődnek ki. A középosztály családjaiban széleskörben elterjedt gyakorlatot, 
ahol is a szülők irányította nevelést házi tanítóval egészítették ki csak „szükséges

180



Családi és intézményes oktatás: Történelmi valóság és utópikus modellek

rossznak” tekintette, és megkérdőjelezte....nem lenne-e sokkal jobb, ha ezek a fajta
kapcsolatok egyáltalán nem léteznének, ha ezek az eszközök egyáltalán nem len
nének hozzáférhetőek semmilyen családban, ahogy ez a természetben is működik, 
nem csak etikai szempontból, de az oktatás szempontjából is, hogy a gyermekek jól 
felkészülten, külső segítség nélkül léphessenek az oktatás intézményeibe” 
(Schleiermacher, 1957. 8. о.). Ha nem ez lenne a helyzet, akkor az otthoni és politikai 
korlátozó hiányosságokat meg kellene szüntetni. Schleiermacher szerint az állami 
oktatásnak a társadalmi szerveződés kompenzáló erejeként kell működnie, aminek a 
polgári társadalomban a kulturális hagyományok és intézmények folytatására kell fel
készítenie az egyéneket. Mindazonáltal az oktatás autonómia-igényét hangsúlyozta, 
de csak a teljes társadalom oktatással történő megváltoztatásának utópikus dimenzi
ójáról való lemondásával. A középosztály oktatása a „moralizálásra, mint társadalmi 
megbékélésre” törekedett {Harten, 1989a. 132. o.) A neveltek érdeklődése az okta
tásban -  ami a Felvilágosodás korában a nemzeti oktatásra irányult -  most inkább a 
felsőoktatásra tevődött át (Herrmann, 1982).

Az az utópikus nevelési elv, miszerint az egyén és társadalma úgy ahogy van nem 
alkalmas a jövőre, s így a nevelés kölcsönös folyamatában kell tökéletesednie nem 
szűnt meg a középosztályra irányuló nevelési elméletekkel. A hagyománynak ebben a 
vonulatában minden az intézményes nevelési koncepción alapult. Az iskola előtti és a 
kisiskoláskori nevelés fejlődésének lépéseit a korai szocialistáktól a most létező szo
cialista nevelési rendszerekig értékelnünk kell. Mindent egybevéve, ez bukások tör
ténete, ugyanakkor történelem is, ami speciális politikai-nevelési robbanó erőt nyert. 
Különösen fontos ez a kérdés a két német állam jelenlegi egyesítési helyzetében, mi
vel két különböző iskola előtti és iskolai oktatási rendszer egyesítését tapasztalhatjuk, 
figyelembe véve a gyermekek családi és intézményes nevelésének összekapcsolásának 
kérdését is.

A korai szocialisták, Robert Owen mellett, főleg a francia Claude Henri Saint-Si
mon és Charles Fourier nevelési koncepciójukban azt hangsúlyozták, hogy minden 
gyereknek joga van a képességeihez és fogékonyságához mért szabad fejlődésre. 
Ezért továbbfejlesztették a Francia Forradalom nevelési utópiáinak örökségét. A 
társadalom széles rétegeinek növekvő elszegényedésére adott válaszként arra töre
kedtek, hogy a társadalmat az oktatás által szervezzék újjá, vagyis a korai kapitalista 
termelés által embertelenül munkára kényszerített gyerekek ne maradjanak meg a 
kizsákmányolásban és képességeik elsorvasztásában (Barow-Bemstoff 1986. 239. o.).

Julius Fölsing (1854) egyik cikke az elemi oktatás helyzetéről pontosan jellemzi a 
kisgyermekek intézményes oktatásának múlt század közepi helyzetét: „A szegénység 
nagyon sok ember körében igen nagy. ... Egészében véve a szülők az alacsonyabb, 
néhányan a legszegényebb osztályokba tartoznak. ... Ez ismét azt bizonyítja, hogy na
gyon mesterséges és természetellenes lenne, ha az elemi iskolákban minden osztály 
gyermekeit közösen akarnánk oktatni. Néhol tettek erre kísérletet, mégpedig 1848 
után, ami mindent fölborított, de sehol és semmikor nem voltak sikeresek, mert ter
mészetellenesek, és -  meg merem kockáztatni a kijelentést -  embertelenek voltak. 
Mivel a szegények ha tiszta ruhát, .. ha nagy szelet vajaskenyeret, zsömlét, vagy süte
ményt és ehhez hasonló dolgokat látnak, könnyen irigyekké válnak, és amikor
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felnőnek és tevékenységükkel nem tudják ugyanazt a szintet elérni amit a gazdagok, 
az irigységük megnőhet és gyűlöletté válhat” (Fölsing, 1880. 14. o.).

Főleg a saint-simonisták és azok, akik társadalmi utópikus koncepciókat ter
jesztettek, ellenezték a társadalmilag konzervatív nemzeti oktatás irányába ható itt 
bemutatott terveket. Olyan nevelési elképzelést feljesztettek ki, ami az egyenlő esé
lyen alapul, egy olyan társadalomról álmodtak, ahol az egyének közti státuszbeli és 
pozicíóbeli különbségek csak a természetes képességek és az oktatás által kifejlesztett 
hozzáértés különbségén alapulnak. „Ha mindenkinek megvolt az esélye, hogy 
egyénre szabott oktatásban vegyen részt, akkor mindenki el fogja ismerni a másik 
felsőbbségét, mint tehetsége vagy teljesítménye megnyilvánulását. A politikai hata
lomnak fel kell oldódnia az irányításban, aminek az lenne a feladata, hogy a társa
dalmilag szükséges állásokba és pozíciókba képességeiknek megfelelően jelölje ki az 
egyéneket. ... A kezdetekkor mindenkinek ugyanolyan eséllyel kell indulnia, a leszár
mazás, háttér és születés véletlenjeit meg kell szüntetni az oktatásban (a saint-simo
nisták az örökség megszüntetését is megkívánták)” {Harten, 1989b. 144. o.).

Jól ismert tény, hogy az állami nevelés tervét, főleg a kisgyermekekét, mint a szo
ciális utópiák társadalmi újjászerveződésének sarkalatos pontját és a Felvilágosodás 
nevelési koncepcióját Marx és Engels úgy bírálta, mint az irreális „mindenható ne
velés tanításait” {Marx és Engels, XXIII. kötet, 509. o.). A minden egyén teljes és sza
bad fejlődésének igényét, mint az oktatás általános tárgyát és a létrehozandó kom
munista társadalmi rend alapelvét azonban elfogadták {Marx és Engels, XXIII. kötet, 
618. o.). Az ilyen típusú társadalomban az oktatás természetesen semmilyen körül
mények között sem maradhat a család feladata. A marxista felfogás szerint csak a 
nők termelési folyamatba történő bevonása „teremti meg a család magasabb létének 
feltételét és az ilyen családokban a férfiaknak és a nőknek gazdaságilag és társadal
milag egyenlő jogaik vannak és mindannyian egy új, a szocialista társadalom szolgá
latába állítják személyes képességeiket” {Barow-Bemstorff, 1986. 265. o.).

Jelenleg megvan az a kivételes történelmi lehetőségünk, hogy a két előzőleg 
különálló német nemzet nevelési rendszerének megszilárdulásából következően 
pontosan megvizsgáljuk a gyermekek intézményes nevelésének lehetőségeit és kor
látáit, a tapasztalat nyújtotta példák felhasználásával.

A korábbi NDK-ban (a Német Demokratikus Köztársaságban) a gyermekek in
tézményes oktatását olyan tervekkel bővítették, amelyek nem csak a gyermekek óvo
dai ellátását tették lehetővé, hanem a napköziotthonos ellátást is. Kétéves korukban a 
gyermekek (81%-uk egy és három éves kora között bölcsődei ellátásban részesül) az 
NDK-ban olyan napi és heti programokban vettek részt, ami a legutolsó részletig 
megszervezett volt és a dolgozó felnőttek és szülők napi programjához igazodott 
{Hille, 1988). Az 1965-ös „Egyesített társadalmi nevelési rendszer törvény”-ének 
(GBL, 1. rész, 6. cikkely, 10. paragrafus, 2. rész) a napköziotthonok céljára és kö
telességére vonatkozó megfelelő érvelését összehasonlítva az 1985-86-os 
„Napköziotthonok nevelési programijának „bevezető”-jével az intézményesülés ten
denciáját látjuk megerősödni. Ez olyan intézményesülés, amely a rendszer által 
létrehozott „szocialista morál” kialakítására törekszik. A „bevezetésiben ez így jele
nik meg:
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„Szükségszerű folyamatosan fejleszteni a napköziotthonok nevelő közegének 
hatékonyságát, hogy a gyermekek nevelése már korán a szocialista morál és szocia
lista humanizmus szellemében történjen. Fontos, hogy a neveló'munka színvonala 
olyan szintre emelkedjen, hogy minden gyermeket segítsen egyéni tehetségeinek fej
lesztésében. Szintén lényeges, hogy a napköziotthonok boldog és harmonikus élet
szerkezetének segítségével, a gyermekek együttműködését elősegítve ragadjuk meg 
azt a gazdag lehetőséget, amelyet az élet minden egyes gyermek személyi
ségfejlődéséhez nyújt, és ugyanakkor a szülőkkel is szoros együttműködést bizto
sítsunk”.

Az NDK neveléskutatói nyilvánvalóan nem vették tudomásul az elvi feltételek és a 
mindennapi megvalósítás közötti ellentmondást, különös tekintettel a „szülőkkel való 
szoros együttműködés” területén (Schmidt, 1982). A gyermekek intézményes oktatá
sáért felelős személyek nem voltak felkészülve arra, hogy kétségbevonják az alapel
veket, melyeket alkalmaztak. Egyre inkább szembekerültek azzal a dilemmával, hogy 
éppen az ellenkezőjét valósították meg annak, mint amire törekedtek. Ennek a nem 
kívánatos fejlődésnek a vizsgálatakor nem tanulmányozták eléggé az ideológia és a 
társadalmi valóság közt feszülő ellentmondást. Csak a módszereket vizsgálták felül 
anélkül, hogy ugyanakkor a témát érintő kérdéseket is megváltoztatták volna” (Hille, 
1988. 518. о.).

A szocialista utópiák és a nevelési megfelelőjük, a gyermekek intézményes ne
velése annyiban voltak sikeresek, hogy elérték intellektuális körökben a „a jövő 
meghódításának” célját. A 19. és 20. század semmilyen más politikai utópiája nem 
volt annyira impozáns, mint a szocialista társadalmak utópiái.” A kérdés, hogy vajon 
beszélhetünk-e a „szocialista nevelés csődjéről”, a ma ott található társadalmi valósá
got figyelembe véve, ahogy azt Jürgen Oelkers is tette, véleményem szerint komoly
talan. Igaza van a következtetés levonásakor: „Az ideológia nem nevelés.” (Oelkers, 
1990). Ez különösen érvényes a gyermekek fejlődésére és családi életük alakulására. 
Úgy tűnik, mind a kettőt lekicsinylik vagy elhanyagolják azokban az utópikus model
lekben, ahol az intézmények dominálnak a gyermekek nevelésében.

A család mint a társadalom „anti-egységének” valósága és utópiája a kisgyermekek 
neveléstörténetének családi irányzata alapján

A történelemre visszatekintve folyamatosan találkozhatunk azzal a politikai-ne
velési modellel, amely a családot tartja legalkalmasabbnak a gyermekek növeke
désének és fejlődésének elősegítésére.

Ha ismét visszatekintünk a gyermekek intézményes nevelésének történelmi fejlő
dési modelljére, akkor a korai nevelés ezen alapvető családi vonását statisztikailag is 
alátámaszthatjuk. A korábbi NDK-ban a 3 és 6 éves közötti gyermekek 90%-a jár
hatott óvodába 1987-ben, ugyanebben az időszakban ez az adat az NSZK esetében 
körülbelül 80%, ha nem vesszük figyelembe a jelentékeny helyi különbségeket és a 
felvételi szabályzatokat. A három év alatti gyermekek számára nyitott bölcsődék 
száma a korábbi NDK-ban egyre növekvő mértékben érte el az óvodák számát, míg a 
korábbi NSZK területén a 0 és 3 év között gyermekek számára nyitott bölcsődék csak
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1%-ot tettek ki, ezeknek is a fele a nagyvárosokra, Berlinre és Hamburgra koncent
rálódott (Deutsches Jugendinstitut, 1988. 294. о.). A kisgyermekek más nevelési for
mája, amelyek helyettesítik vagy átfedik a család szerepét -  családi központok felü
gyelő anyával, játszócsoportok, mini klubok vagy szülő-gyermek csoportok -  ma a 
gyermekek körülbelül 5% át érinti (Liegle, 1990. 163. o.).

Ezek a mostani adatok annak hagyományos művelődési mintának, amely a csalá
dot a gyermek nevelésének „természetes” színhelyének tekinti, ma is érvényes jelen
tőségét igazolja. Itt „a gyermekkel való törődés és a gyermek nevelése” elsősorban a 
szülők joga és kötelessége. Természetesen az a tény, hogy a családot helyettesítő ok
tatás elemi intézményszinten ma elismert és keresett, egy viszonylag újkeletű folya
matot mutat. Az NSZK-ban a feszült családi helyzet, különösen az anyák munkába 
lépését használták ki a gyermekek számára létrehozott gondoskodó intézmények le- 
gitimizálására egészen a 60-as évek végéig. Az óvodák számának növekedését mindig 
is úgy tekintették, mint ami a család intézményét veszélyezteti (Colberg-Schrader, 
1988). 1960-ban például Wuermeling, a német családminiszter azt kívánta, hogy 
„nagyon alaposan vizsgálják meg azt, hogy ezeknek a fajta társadalmi szervezeteknek 
a létrehozása egyrészt milyen mértékben védik a családokat, másrészt belsőleg 
mennyire rombolják azokat” (Haensch 1969.109. o.).

Jürgen Reyer (1985, 1987) különösen törekedett arra, hogy rekonstruálja azokat a 
lépéseket, amelyekben a polgári családi normák úgy erősödtek meg, mint a családon 
és az állami intézményeken belül eltöltött gyermekkor közti feszült kapcsolat meg
határozója és hogy kiderítse, miért tartották meg máig is domináns helyzetüket.

A  „gyermekkor” új értékelést kapott, főleg a városi középosztály felső rétegében. 
Közismertté vált, hogy a felnőtt ember viselkedését gyermekkori fejlődésének esélyei 
határozzák meg. A gyermekkort olyan forrásnak tekintették, amelynek helyes és jól 
szervezett használatától különösen függ a (középosztálybeli) társadalom jóléte, csak
úgy, mint a polgári és gazdasági élet más területeié (Ariès, 1975; Donzelot, 1980). Új 
gyermekkultúra alakult ki a polgári család szárnya alatt. Eszerint a gyermekkor 
„várakozó álláspont”, amely a társadalmi életből ki van zárva, így a szabadság olyan 
szakaszává válik, amely évekig tartó felkészülést biztosít az életben később betöl
tendő szerepkörre. A gyermekek speciális életmódjának védelme és szabályozása -  
főleg az iskolák által -  a gyermekek életét alaposan kezdték befolyásolni. A gyermek
kor -  amelyet úgy határoztak meg, mint különösen érzékeny és a megfelelő fejlődés 
alapeleme -, természetes helyének a családot kezdték tekinteni, ahol az élet első 
éveinek nevelése az anya elsődleges feladata. Az anya-gyermek kapcsolatának idea
lizálása és kulturális felértékelése tipikusan a polgári kultúra jellemzője (Tyrell, 1976. 
394. o.). A gyermekkor és az anyaság egymást kiegészítő szerepével a polgári társa
dalomban az az elsődleges szocializáció-koncepció alakult ki, amely a korai gyermek
kor nevelését és fejlődési folyamatát a család szerepének ideológiájához köti, ami 
egyre nagyobb mértékben a kis magáncsaládok megjelenését feltételezte {Reyer, 
1985.108. o.).

így egy olyan modellt alkottak meg a kisgyermekek állami oktatásának kialakí
tására, amely máig megtartotta döntő jelentőségét. Létezik a szocializációnak egy ki
zárólagos értelmezése, a gyermekek korai fejlődése és nevelése idealizált formájának
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egy speciális nevelési interpretációja: a polgári családot olyan társadalmi közegnek 
tekintették, amelyben a korai gyermekkort optimálisan irányítják, és amelyet empati
kusán az érintetlen anya-gyermek kapcsolat jellemez. Ott, ahol azonban a polgári 
családi normák igényei nem nyertek kielégítést, szükségmegoldásként állami óvodá
kat és oktatási intézményeket kellett létrehozni. Ezek kiegészítő módon biztosították 
-  a gazdasági rendszer feltételeit figyelembe véve -  a család szocializációs szerepét, 
és ugyanakkor gondoskodtak a gyermekek szükséges oktatásáról és fejlesztéséről is 
(Neumann, 1987).

A társadalom alacsonyabb osztályaiból származó elhanyagolt vagy annak veszé
lyével fenyegetett gyermekek az ősipar fellendülése idején, főleg a korai kapitaliz
musban, veszélyeztették a rendszert -  ez szülte meg a „megerősödött késztetést” az 
állami és intézmény-jellegű kisgyermekoktatást. Ez megengedte az anyák alkalmazá
sát és lehetővé tette a kisgyermekek korai nevelését, úgy hogy átképezzék őket a 
„proletár morál”-nak megfelelő rendszer szerint (Reyer, 1987. 252. o.). Vitathatatlan 
volt, hogy az ilyenfajta nevelést, a családi oktatást figyelembe véve, csak „időleges 
megoldásnak” lehetett tekinteni és annak a polgári rendnek és neveléselméletnek 
megfelelően kellett megvalósulnia.

A korai gyermekkor nevelésének kérdése máig is azzal a kétséggel van átitatva, 
hogy vajon az ösztönzés „természetes” bősége és a szocializáció teljessége, ahogyan 
azt az érintetlen polgári család idealizáltan elképzeli, helyettesíthető-e általánosan és 
megszerezhető-e az oktatási rendszerekben (Blochmann, 1928. 76. o.). Julius Fölsing 
1880-as becslése még ma is nagy érzelmi hatással van ránk: ,A  kisgyermekek szá
mára azonban a legnagyszerűbb iskola az otthon valódi életre felkészítő tevékeny
sége, annak minden előnyével és hátrányával, mindazokkal az emberekkel, akik kap
csolatba kerülnek a családdal, mindazokkal a tevékenységekkel és eseményekkel, 
amelyek a családdal kapcsolatosak, minden örömével és bánatával, amelyek hatással 
vannak a családra, és annak tagjait egymáshoz kötik. Az elemi iskolák legnagysze
rűbb, legszeretőbb és legbölcsebb tanára sem tudja az anyát pótolni a gyermekek kis 
szívében” (Fölsing, 1880. 4. o.).

A németországi óvodai nevelés történetét úgy is tekinthetjük, mint olyan kísérlet 
történetét, amely arra törekszik, hogy olyan oktatóintézményeket hozzon létre, ame
lyek „a családi természetes nevelést helyettesítik” ([Fischer, 1913. 11. о.) és biztosítják 
a gyermekek intézményes nevelésének családi jellegét és anyaszerepét. Fölsinggel egy 
időben Theodor Schäfer, az altonai Diakonisszaképző intézmény igazgatója például 
ezt írta: ,A  női felügyelet minden másnál többre becsülendő. Korábban gyakran al
kalmaztak férfiakat, főleg Angliában. De ez a teljes félreértése annak a tulajdonkép
peni feladatnak, amely szükségszerűen az anya kötelességévé vált. Az a javaslat, hogy 
az elemi iskolákat házaspárok felügyelete alá kell helyezni, mert a családi jelleget így 
lehetne leginkább megőrizni, csak emellett szól. Mivel, ami azt illeti az az általános 
szokás, hogy a gyermekek nevelése, még a legjobb családokban is, csaknem kizárólag 
az anya feladata. Mi több a női felügyelet sokkal olcsóbb is” (Schäfer, 1880. 21. о.). А 
„lelki anyaság törődő erejével és meleg szeretetével” Henriette Schrader-Breymann 
szerint (1868/1962. 11. o.) központi szerepet tölt be az óvodák nevelési munkájában,
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és a tapasztalat alapján tovább erősíthető, mint elterjedt elképzelés a női nevelők 
szakmai szerepének megfelelő értékelésében (Erler 1979; Colberg-Schrader, 1985).

Bizonyítékokat lehet összegyűjteni a 18. századtól a KJHG új változatáig, amelyek 
elsődlegesen a családok „nevelési lehetőségének” és a családhoz tartozás érzésének 
megerősítésével foglalkoznak. Ez a tendencia a „társadalmi feltételek jellemző újjá
szervezésének” arculatában jelenik meg, ahogy egy lexikoncikkben fogalmazták meg 
1865-ben, ezáltal a középosztálybeli ipari társadalom társadalmi-gazdasági fejlő
désének arculatában és a modernizáció folyamatában felbomló tendenciákban 
(Coleman, 1986). Schiller híres versében a „Die Glocké”-ben (A harangban) „az em
ber kimegy az ellenséges világba ... és a szemérmes háziasszony végzi a házimunkát 
otthon”, ez a valóságos, „természetesen” igaz családi helyzet idealizált leírása, de a 
valóságban csak a burzsoázia egy kis csoportjának a vezető elképzelése, főleg az ál
lami szektorban. Ez jogilag először az 1794-es általános porosz törvényben (az 
„Allegemeines Preußisches Landrecht”-ben) nyert megerősítést. A polgári család 
szerkezete, a nő és férfi, anya és apa társadalmi szerepének sablonos, nemeken ala
puló megkülönböztetése tovább élt, még a proletár létfeltételek mellett is. A család 
„természetes közösségének” ideológiája kizárólagossá vált, míg a társadalom moder
nizációjának folyamatában a termelés és a nevelés területein a specializált társadalmi 
formák folyamatos fejlődését figyelhetjük meg. Ez volt az a folyamat, amelyben több 
részvételt és demokráciát értek el, a családi jellegű formáktól való elválás következ
tében (vö. Mitterauer, 1981).

Ezalatt a társadalmi-történelmi kutatás a kezünkbe adta azt a végső elemző esz
közt, amely lehetővé teszi, hogy lássuk: a modern család magánélete és az ennek 
megfelelő családi ideológia milyen mértékben fejezi ki a polgári társadalom speciális 
szerkezetét (Reif, 1982; Rosenbaum, 1982; Sieder, 1987). A család magánélete, amit a 
modern ipari társadalomban a piactörvények és a mobilitás juttat érvényre, egyre in
kább bizonytalanná válik mint életforma, amely egyaránt kihat a nemzedékekre és a 
nemekre. Ez elrejti azt a lehetséges konfliktust, amely mind jobban összeütközésbe 
kerül a társadalmi tudattal, bár az élet családi magánszervezetének ideális normája 
általában megtartotta vonzóerejét. A korábbi Német Szövetségi Köztársaság társa
dalma által tapasztalt egyéni elégedettség a házassággal és a családdal, az élet más te
rületeihez viszonyítva, a legmegfelelőbb volt (Nave-Herz, 1988; 1989; Schütze, 1989). 
A  „normál család” modelljét alapvetően nem vonták kétségbe még akkor sem, ha sok 
család sikertelen volt (Glatzer-Zapf, 1984). A „család”, mint olyan létezési forma, 
amelyben szülők és gyermekek, nők és férfiak „valamennyire” kötelező módon vesz
nek részt, a fiatalabb generáció életfelfogásának még mindig részét képezi 
(Gravenhorst, 1984; Neumann, 1988). Annak oka, hogy legtöbben engedelmeskednek 
az otthonon kívüli ipari munkamorálnak az, hogy -  mint mondják -  a „családjukért” 
teszik” (Sieder, 1987. 291. о.).

A  család továbbra is olyan elem, amely egységre törekszik, ellentétben a modern 
társadalommal, amely a funkcionális szétválasztás és a specializált porlasztás felé tart. 
A családot úgy tekintették, mint a modern társadalom „anti-egységét”, mint olyan 
társadalmi egységet, melyben nemcsak a rendszer-stabilizáló családi ideológia 
tényező, de a rendszert megváltoztató utópikus remény is megtalálható.
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Fröbel például a „családi egyesülés” elméletét a „Az óvoda megalkotásának és 
irányításának tervvázlata” (1840) című könyvében alkotta meg, ami hasonlít Labénes 
nevelési utópiájához és követi Pestalozzinak azt az elméletét, hogy az állami oktatást 
családszerűen kell szervezni. Ezt a könyvét írta a „külső' tényezők hatalmas befolyá
sának” ellensúlyozására, amelyek „a gyermekek és a nők életének természetellenes 
elválasztását” okozták (1982. 115. o.). Fröbel azt javasolta, hogy „mind a családnak, 
mind az óvodának egymást kell kiegészíteniük, valamint tükörként és modellként kell 
egymásnak szolgálniuk” (1842/1982. 209. o.). Meg akarta szüntetni a gyermekek és a 
felnőttek életét felbontó szilánkokat azon a helyen, ahol az életük összekapcsolódik. 
Ezt az elképzelését az „élet egyesítésének” nevezte, amelyet a tanulás módjának te
kintett. Az óvoda ilyen modellje megbukott „legkésőbb akkor, amikor az óvodát a 
családok számára kialakított játszótérmodellből a gyermekek tartására szolgáló ne
velési intézményekké szervezték át” (Heiland, 1987. 62. о.).

A politikai-nevelési energia azonban nem jutott a nagyléptékű „utópiához vezető 
utak” pihenőjére (Buber, 1962), nem jutott a családtól, mint a társadalom „anti-egy- 
ségétől” a modern társadalom felbomló élethelyzeteit megerősítő elnyomáshoz. 
Főleg arra törekedett, hogy a kisgyermekek magán-, családi és állami oktatási, a csa
lád világát elkülönítő kísérleteket megszüntesse. A fő probléma nagyobb volt, mint 
ami ma már nyilvánvaló, nevezetesen, hogy biztosítsák „az egyes gyermekek családi 
életének és az óvodai eseményeknek nevelésileg szoros kapcsolatát” (Mörsberger, 
1978. 8. o.). Ludwig Liegle (1987a) egy történelmi áttekintésben nagyszámú modelljét 
gyűjtötte össze a „családok szabad egyesülésének, mint az élet posztmodern módjá
nak”. Ez olyan kísérletekről szól, amelyek arra törekednek, hogy jobb kommuniká
ciót valósítsanak meg a szülők, főleg az anyák és a gyermekek között. Liegle olyan kí
sérleteket ösztönzött, amelyek a jelenlegi modern társadalmakban érvényben levő 
nevelési rendszereket hasonlítják össze az élet felbomló valóságának tudatos al
ternatívájaként. Ugyanakkor rámutat arra, hogy „az általános eloszlásokat ... nem le
het átlátni a társadalom szervezési munkájához kapcsolódó formák együttes általáno
sítása nélkül” (1987a. 3. o.), de legalábbis alapos kormány és társadalmi támogatási 
rendszerek szükségesek hozzá. így összeállíthatott egy nevelési, társadalmi és politi
kai-szervezeti programot, amely meghatározhat egy központi, ha nem a központi té
mát a gyermekek helyzetéről az 1990-es évek társadalmában.

A gyermekekre vonatkozó utópiák és a gyermekek utópiája: a gyermekeknek és 
szüleiknek megvalósítandó jobb világ reális utópiájának keresése

Ha visszatekintve megpróbáljuk összegezni a múltat, akkor a kezdeti bizony
talanságot érezzük újra: a régi utópiák halványak, a gyakorlati megoldások ideoló
giailag terheltek voltak vagy meg sem valósulhattak. A „reális utópiákra” irányuló 
kutatást folytatni kell. Martinus Langeveld már úgy tekintette ezeket az utópiákat, 
mint a dialektikus gondolkodás és tevékenység egy fajtáját, amelyben helyi megoldá
sokra törekszenek, hogy a gyermekeknek és szüleiknek egy jobb világot valósítsanak 
meg (Langvendt 1960. 142. o.). ,A nevelési utópiák jövője a kísérleti nevelési dialek
tikában található, ami a gyermekben keresi a felnőtt potenciálját, de ugyanakkor a
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felnó'tt kivetítését is észreveszi, és felszabadítja a gyermeket a felnőtt rosszul szer
vezett társadalom tapasztalataiból való menekülés szükségletének túlságosan igénybe 
vevő terhe alól” (Harten, 1989b. 146. o.). Ez többek között azt jelenti, hogy a pedagó
giai reform korának hagyományát komolyan kell venni, például „a gyermekekkel 
párbeszédet kell kezdeményezni az általános emberi fontosság nehéz kérdéseit ille
tően, amelyre a felnőtteknek sincs végleges válaszuk” (Freese, 1989. 41. о.). Kizáróla
gosan beszéltem a felnőttek gyermekkorra vonatkozó utópikus modelljeiről. A gyer
mekek utópiáit is meg kell vizsgálni {Sauer, 1954): Nekünk felnőtteknek érdeklőd
nünk kell, hogy megtudjuk, mi az amit a gyermekek gondolnak, vagy akár írnak is a 
jövőjükről (Meinerzhagen, 1988), a társadalom jövőjéről, ahol élnek, vagy élni akar
nak.

Nyugat-Németországban azok a gyermekek, akiket megkértek, hogy írják le jövő
képüket, gyakran a „béke” és a „tiszta környezet” szavakat írták. Bergenben, Norvé
giában egy beszélgetésben azt tudtam meg, hogy hasonló helyzetben ott az ép csalá
dot említették a gyerekek.
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ABSTRACT

KARL NEUMANN: FAMILY EDUCATION AND INSITUTIONAL CHILDREN’S 
EDUCATION: HISTORICAL REALITY AN D  UTOPIAN MODELS

This article tries to examine several utopian models o f education. It starts with the 
models of the French Revolution and continues to modem socialist theories. The first 
part reflects on the effects o f  these utopias on the present day situation, especially in 
light of the new child and juvenile aid law (KJHG). The second part is a historical 
overview of the utopian models starting with the ideas o f the French Revolution, 
mentioning the „Political Economy” by Rousseau, reflecting on Lepeletier’s project of 
the republican boarding school, mentioning D’Hupay’s educational community model, 
Labène’s utopian model o f the connection of social and familial education and 
examining the political effects on educational processes. The third part is about the 
social reality of the institutional education of children, dealing with Emst-Christian 
Trapp’s ideas about the role of education, comparing it with Schleiermacher’s ideas. 
This part also deals with the early socialists’, Julius Fölsing’s, the Saint-Simonists’, 
Marx’s and Engels’ and the Russians’ ideas. It examines the former ideas in the GDR. 
The fourth section investigates the question of the reality and utopia of the family as an 
„anti-structure” to the society and thus to the basic familial tendency in the history of 
the education of small children, how society and the needs of the society constructed the 
educational institutes for children, especially for small children and what is the 
relationship between these institutions and the families like. The last part mentions that 
children’s utopias should also be taken into consideration and it should be examined 
how children think about their future. In each section the author made the attempt to 
connect the historical situation with the current problems concerning the previously two 
German nations after the unification.
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TANTERV ÉS CURRICULUM  
Azonosságok és különbségek a hetvenes-nyolcvanas évek 

magyar és német szakirodaimában

Horánszky Nándor
Országos Közoktatási Intézet Értékelési Központ

A téma időszerűsége

Fontos-e a tanterv és a curriculum műfajának eltérő és azonos vonásait vizsgálni? 
Az elméleti tisztázáson és à fogalom körülhatárolásán túl mi a jelentősége ennek a 
vizsgálódásnak? E kérdésekre adott válasz mindenekelőtt attól függ, hogy miért tart
juk időszerűnek a tantervvel való foglalkozást. Megítélésünk szerint a vizsgálódások 
időszerűségét két tényező indokolja. Az egyik, hogy a két fogalom, a két dokumen
tumtípus eltérő pedagógiai gyakorlatot, eltérő hozzáállást kíván meg az oktatási 
folyamat tervezőitől. Ezt a tényt kívánjuk szakirodalmi háttérrel is egyértelművé 
tenni. Választ kívánunk adni arra, miképpen következett be a tantervek átalakulása. 
A másik tényező, hogy a nemzeti alaptanterv, kerettanterv (törzs-, magcurriculum, 
központi tanterv, helyi tanterv (local curriculum) kialakítása, gondozása, és sorolhat
nánk még a különböző, ma használatos, eltérő tartalmú elnevezéseket) létjogo
sultsága manapság már nem kérdőjelezhető meg, s ez elméleti tisztánlátást, az előz
mények ismeretét, s újfajta szemléletet követel az oktatási folyamat tervezésében. E 
ténnyel -  mint köztudott -  a központi tantervek utóbbi évtizedekben ismert szerepe is 
változóban van.

A zárt curriculumokat egyre inkább a nyílt curriculumra jellemző jegyek bontják 
meg. E témakör s a két curriculumfajta melletti érvek és ellenérvek -  bár az utolsó 
évek szakirodalma bőséges -  nem képezik jelen vizsgálódásunk tárgyát, néhány 
megjegyzés azonban idekívánkozik. Mindkét curriculum típusnak megvannak az 
előnyei és a hátrányai. A zárt curriculum néhány jellemző tulajdonsága: lehatároltan 
megtervezett, céltételezésében politikailag alátámasztott, s egyöntetű alapkövetel
ményeket ír elő. Korlátozza a pedagógus tevékenységét, előre nem látható dolgokat 
(s erre az időkeretet) nem tervez be, helyi tényezőkhöz nem tud alkalmazkodni stb.

A nyílt curriculum természetesen nem lezárt, közelebb áll az iskolai gyakorlathoz, 
jól tud alkalmazkodni a helyi körülményekhez, újfajta pedagógiai hozzáállást kíván a 
pedagógustól, s átteszi iskolai szintre a mindenre kiterjedő irányítást. A nyílt curricu
lum alkalmazása az oktatásban résztvevők széles körétől, például a tanártól, iskola- 
vezetőtől, tanulótól, éppúgy mint az (oktatás)politikustól, magasfokú készséget, al-
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kalmazkodást, hozzállást kíván meg. Végül mellőzhet fontos társadalmi 
követelményeket, alapvető ismereteket. A nyíltság hátrányossá válhat, ha túlságosan 
sok kimunkált „tanterv” céljainak elérése a nyílt curriculumban sem valósulhat meg 
maradéktalanul. (Ascherleben és Hohman, 1979. 161-164. o.; Schwendtke, 1977. 1. 
köt. 170-173. o.; Kilnzli, 1978. 33-34. o.) Röviden azt mondhatjuk, hogy a nyűt curri- 
culumokkal kiszélesedik s gazdagabbá válik a tanterv világa, a pedagógusközösségek 
szerepe és felelőssége pedig megnő. (E műfajváltás következtében a tanterv szavun
kat még nem kell felváltani a curriculum szó használatával.) A német curriculumku- 
tatás nemzetközi szinten is kiemelkedő alkotása (Hameyer, 1983) majd’ 1000 oldalon 
tárgyalja különböző aspektusokból a kérdéskört {Horánszky, 1985b). Összehasonh'tó 
munkánkban e sokféle megközelítési lehetőségből szeretnénk néhányat érzékeltetni.

A tanterv és a curriculum értelmezése során igen sok felfogással találkozunk!, ép
pen ezért meghatározással vagy definícióval nehéz röviden leírni lényegüket. Ennek 
okai:

-  Különböző országok más-más kifejezést használnak ugyanarra a fogalomra.
-  Egy adott országon belül is élnek eltérő felfogások és értelmezések. Sok esetben 

nem lehet éles határt vonni a tanterv és a curriculum közé. Nehéz megragadni külön
bözőségükben a lényegi elemeket.

-  A szűkén és tágan értelmezett fogalmak átfedéseket tartalmaznak.
-  További nehézség az, hogy többfajta értelmezési tartomány létezik, úm.: elmé

leti szint, konkrét, megvalósult curriculum. Más az értelmezése a curriculumfejlesztés 
kifejezésnek, mint a -reformnak, -revíziónak. (Ugyanez vonatkozik a tanterv szóval 
való összetételekre is.)

Ezek ugyan részben önálló területei a curriculumelméletben és gyakorlatban 
jelentkező felfogásoknak és teóriáknak, de a köztük lévő kapcsolat sokszor nem tisz
tázott. Gyakoriak az átfedések.

-  Végül a társadalmi kívánalmakból lebontott különféle (filozófiai, szellemtudo
mányi, pragmatikus indíttatású) célok és azok interpretálása is igen változatossá teszi 
a tanterv és curriculum értelmezését.

Elnevezések, szóhasználatok

Mai magyarországi tanterveink elődeit többféleképpen nevezték. Például: Ratio, 
ordo, systema, tanrendszer, tanrendszerterv, tanrend, tanítási rend, majd tanterv, tan
terv és útmutatás (ill. utasítás), melyet a hetvenes években felváltott a nevelés és 
oktatás terve. (Ez utóbbi valamivel többet kíván kifejezni a tanítási-tanulási folya
mat újfajta, de semmi esetre sem gyökeresen új jellegéből.) Ma a nemzeti alaptanterv 
kifejezés az elfogadott, melyet core curriculumnak is szokás nevezni. (A curriculum

A  tantervek szerepének alakulásával, műfaji kérdéseivel sokoldalúan foglalkozik Báthory Zoltán legú
jabb könyvében (1992), Ballér Endre (1993) doktori értekezésében, valamint számos jelentős publiká
ció (Nagy József, Nagy Sándor, Szebenyi Péter stb.). A curriculum műfajával és típusával a szerző fog
lalkozott {Horánszky, 1987).
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különben a latin currere (futni) igéből származik, jelentése tehát „folyamat”, 
„lefutás”.) Itt jegyezzük meg, hogy a tanterv szó fordítása az angol nyelvben a curri
culum, school curriculum, vagy syllabus (programme of a course of instruction) sza
vaknak felel meg. Tehát az angol nyelv nem tesz különbséget a tanterv és a curricu
lum szó között.

Közép- és Kelet-Európábán a hazai elnevezésekhez hasonló kifejezésekkel talál
kozunk. Az egykori NDK-ban a Lehrplan, Lehrplanwerk volt a használatos. A Szov
jetunióban a program szót használják: ucsebnaja programma = oktatási vagy tanítási 
program, de bevett volt az ucsebnüj plan = oktatási terv vagy tanterv elnevezés is. 
Lengyelországban a program nauczania = oktatási, vagy tanítási program, vagy evvel 
adekvát kifejezés a plan nauczania = oktatási terv vagy tanterv volt a dokumentumok 
címe.

Ezek a kifejezések mindenképpen oktatási programon alapuló tanterv megköze
lítések, s nem nyugati felfogású curriculumértelmezések, állapítja meg a hatvanas 
évek tapasztalatai alapján Anweiler. Ez utóbbi ugyanis „nyűt, dinamikus” és a 
„társadalmi konszenzuson” alapuló „cél- és folyamat-modell”, míg a keletiek „stabil 
tantervek” -  mégha meghatározott időtartamra is jöttek létre -  „olyan célok alapján, 
amelyek központi intézmények által leszögezhetők” (Anweiler, 1971).

A franciák inkább csak a szakirodalomban használják a „programme” helyett a 
curriculum kifejezést.

Németországban -  az egykori NSZK-ban -  1967 óta használják Robinsohn nyo
mán a curriculum kifejezést. Ők azonban a tantervhez hasonló értelemben használják 
az oktatási terv (Bildungsplan), a tananyagterv (Stoffplan) és irányelvek (Ramen, 
Richtlinien) fogalmakat is (Ipfling, 1975).

Az már természetes, hogy a curriculum szó használata újkeletűen az angolszász 
országokból terjedt el. Vannak azonban adatok arról, hogy a német nyelvterületen 
már a XVII-XVIII. században -  természetesen nem a tanterv mai értelmében -  már 
alkalmazták, és a humanista latin nyelvű irodalom is használta a kifejezést {Dolch, 
1959. 308. о.).

A curriculum kapcsán -  főképp az amerikai szakirodalomban -  elfogadott a sylla
bus kifejezés is, mely az iskolában tanítandó témák, esetleg oktatási célok rövid jegy
zékét adja, tehát közel áll a tantervhez.

E fogalmi elnevezések is tükrözik, hogy mind a tanterv, mind a curriculum szó- 
használata más-más mögöttes tényezőre s felfogásra utal. S az, hogy -  egy kis szó
játékkal élve -  a „folyamat” jelleg manapság folyamatosan terjed s bontja meg a 
„stabil tanterveket”, a továbbiakban könnyebbé, illetve egyértelműbbé teszi a curri- 
culumértelmezést. De addig a tanterv, a tantervből a curriculumba átnövő és a curri
culum műfajok párhuzamos együttélésével kell számolnunk.
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Tantervértelmezések, definíciók -  utalással a curriculumra

Hazai értelmezések

Ebben a részben megkíséreljük a tanterv lényegi jellemzőit megragadni a külön
féle dokumentumok, lexikonok segítségével. Először a Pedagógiai Lexikon Tanterv 
szócikke alapján (Nagy és Kiss, 1979. IV. köt. 274-275. o.).

A lexikon szócikkeinek részletes ismertetése talán túlzónak látszik, mert elfedheti 
az 1970-es, 80-as évek ilyen irányú kutatásainak eredményeit (az V. Nevelésügyi 
Kongresszus és az új tantervek előkészítő munkálatai, tantervi viták stb.). Azért vá
lasztottuk ezt mégis, mert az egész kérdéskört komplexen és elméleti szinten kezeli. A 
vizsgált időszakban kialakult helyzetet és a téma ellentmondásait, adott színvonalát 
elég jól tükrözi.

A szócikk szerint a tanterv „egy adott iskolatípus célrendszerének figyelembevé
telével kiválogatott és a tanulók életkori sajátosságainak, lehetőségeinek megfelelően 
elrendezett művelődési anyag, amely a személyiség sokoldalú formálása, a képességek 
optimális fejlesztése érdekében reális oktatási-képzési folyamattá szervezhető, korszerű 
módszerekkel és eszközökkel eredményesen feldolgozható. Más megközelítésben a 
tanterv az oktatás és képzés tartalmát meghatározó dokumentum', [...] A tanterv az 
oktatómunka legfőbb szabályozó tényezője: pedagógiai program, amely a feldolgo
zandó tartalom meghatározásával együtt a feldolgozás módjára nézve is eligazítást 
ad” (Kiemelések H. N.).

E szócikkben, -  megközelítésünkben -  az első réteg a hagyományos felfogás. Ne
vezetesen az oktatás és képzés tartalma, a művelődési anyag -  mely valójában a 
gyakorlatban is meghatározó volt -  a képességek fejlesztését szolgálja a (korszerű) 
módszerek, eszközök segítségével. Röviden: oktatási-képzési folyamattá szervezhető 
elemek, melyek előírásokon alapulnak és meghatározzák az egyes lépéseket.

A második réteg értelmezésünk szerint a következő. A tantervi műfajok változása 
jelzi a tantervi keretek kitágulását. Például a kerettanterv a „tanítandó anyagot csak fő 
vonalaiban körvonalazza, s annak részletezését -  a pedagógiai szabadság jelszavával -  
a pedagógusra bízza. Ezekhez állnak közel az ún. kötetlen tantervek, amelyek érdek
lődésközpontok szerinti témákra vagy tantárgyi komplexekre, esetleg átfogó feladat- 
rendszerekre (projektek) tesznek javaslatokat, s ilyen értelemben már nem szorosan 
vett tantervek, hanem valamely elméleti pedagógiai koncepció tantervi vetületei.” 
(Nagy és Kiss, 1979. IV. köt. 275. o.).

A tanterv szócikk harmadik rétege a curriculum jellegű tanterv leírása. Ez tar
talmazza „a célok részletezése, tudományos kifejtése mellett a tanítás tartalmát, a 
tantárgyak, évfolyamok, fokozatok szerinti elrendezését, a tanítás szervezeti formáit 
és a módszereket”, s ezek mellé, minőségben mint új elemek kerülnek: az ellenőrzés 
és értékelés lehetőségei, a tanítási anyagok és eszkö. ők tervezése, hatékonyságuk 
vizsgálata.

Ez utóbbi rétegnél jól érzékelhető, hogy a hagyományos tantervre miképpen 
épülnek rá az új elemek.
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A negyedik réteg, a különféle osztályozások nyomán kialakuló tantervek, a követ
kező kiindulási pontokból:

Művelődési javak az életkori sajátosságok szerint rendezve; avagy személyiségfej
lődési sajátosságokból (érdeklődés, igény, intellektuális lehetőség stb,) „és ehhez 
mérten kiemelni a művelődési javakat”. Az előbbi a hivatalos tantervek jellemzője 
volt, az utóbbi Nagy László felfogását idézi -  állapítja meg a tárgyalt szócikk.

Az utolsó, ötödik rétege a Tanterv szócikknek: az elmúlt negyven év tanterveinek 
alakulása, melyek fokozatosan váltak többszempontúvá. E többszempontűság el
lenére is a 90-es évekig azt a felfogást tekinthettük uralkodónak, hogy „a célból és a 
vele adekvát művelődési anyagból indulnak ki, s aztán a szükségesnek ítélt művelő
dési anyagot a gyermek fejlődési lehetőségeinek figyelembevételével rendezik el”.

E tantervek szerkezetére a következő részek voltak a jellemzőek: „az iskola célja 
és feladatai, az óraterv, az egyes tantárgyak heti és évi óraszámai, feladatai, osztá
lyonkénti tananyag és követelményrendszere, valamint tantárgyanként a »tantervi 
utasítás« (módszeres utasítások a tananyag feldolgozására)”.

Ez a szemlélet a legutóbbi, hetvenes évekbeli reformig uralkodó volt. Tehát ha
gyományos tantervi felfogást mutatott, jóllehet a korszerűsítési törekvések az ezidő- 
ben létrejött tantervekef sem kerülték el.

A Pedagógiai Lexikon szócikke végül az 1970-es évek közepén kialakult tantervek 
jellemzőit tekinti át, megemlítve a múltbeli hiányosságokat. Ezek: a tantervek formá
lis szerepre kárhoztatása, azaz globális célok és az általánosságban vett személyiség
sajátosságok hangoztatása, differenciálatlanság a tananyagban, követelményekben, 
utasítások javaslatok helyett, nem konkrét nevelési feladatok kitűzése stb.

Miben is történt -  legalábbis szándék szerint -  változás, előrelépés e tantervekben 
ezen a téren? Idézzük az idevonatkozó részt. „A cél- és feladatrendszer differenciál
tabb meghatározása, a művelődési anyag belső arányainak és az óraterveknek a tu
datosabb pedagógiai megvalósítás érdekeit szolgáló indokolása éppúgy napirendre 
került, mint a tantárgyi feladatok részletesebb megfogalmazása, a tananyag differen
ciáltabb megjelölése (törzsanyag és kiegészítő anyag), a követelményrendszer pon
tosabb, egzaktabb kifejtése, valamint a „tantervi utasítások” műfajának a metodikai 
ajánlások kötetlenebb, a pedagógiai szabadságot nagyobb mértékben biztosító műfa
jával való felváltása” (uo.).

„Függő viszonyban lévén a pedagógiai-pszichológiai kutatás adott szintjétől” ezek 
az elvek azonban nem valósultak meg következetesen és maradéktalanul. De min
denképpen szétfeszítették a régi kereteket, ám igazi váltás ekkor még nem jött létre, 
főképp a célok terén (Horánszky, 1985a).

Megállapíthatjuk, hogy a szándék és a valóság a szócikk szerint sem fedi egymást. 
Egyik következtetésünket tehát úgy fogalmazzuk meg, hogy az elmélet -  bizonyos 
korlátok között -  a tantervek megszokott felfogásán rést ütött, de a gyakorlatba való 
átültetés sok korlátba ütközött. Bonyolítja ezt a kérdéskört az is, hogy maga az el
mélet (annak képviselői) is bizonytalanok voltak abban, hogy meddig mehetnek el az 
újításban, azaz a valóság hogyan reagálhat. (A hetvenes évekről van szó!) Ez sokszor 
felemás jelleget adott a tantervnek. További akadály volt az is, hogy az újítások vég-
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hezvitelére a neveléstudomány sem szolgált minden esetben kellő elméleti alappal. 
Ennek okaira azonban itt nem térünk ki.

Jelentkezik a fent jelzett újító törekvés a Pedagógiai Lexikon Tantervelmélet szó
cikkében is (Nagy és Kiss, 1979. IV. köt. 276-278. o.), mégpedig az alábbi öt esetben.

1. „A tananyag” előtérbe helyezésének évtizedei után azonban a képességfejlesz
tésben betöltött „eszközi érték” a modern tantervelméletben különös hangsúlyt kap. 
Az „elsajátításon” túl a „fejlesztő hatás” előtérbe kerülése a mai didaktikában a ké
pességfejlesztés vetületeit természetes módon központba állítja a tantervelméletben.”

2. Ma a tantervek „egyre kevésbé csupán a tananyag tervezését, hanem magának a 
tanítási-tanulási folyamatnak a tervezését jelentik.” (Kiemelés H. N.) De az, hogy pe
dagógiai gondolkodóink, tanáraink ne látták volna a folyamatjelleget, azt nem ál
líthatjuk.

3. Az újítás abban is megnyilvánul, hogy „Nemzetközi méretekben is tapasztalható 
a törekvés a tananyag különböző didaktikai kategóriáinak (tények fogalmak, szabá
lyok, törvényszerűségek, algoritmusok, elméletek, hipotézisek, következtetések, al
kalmazások, jártasságok, készségek) differenciálására ún. szaktaxonómiák viszonylag 
pontos kiépítésére.” (Kiemelés H. N.).

4. Egyik, talán leglényegesebb szempontnak a következő megállapítást könyvel
hetjük el:

”A modern tantervelméletnek ez a törekvése [az előző pontban] részben a tanu
lási folyamat szabályozása, részben a teljesítmények biztonságosabb regisztrálása 
szempontjából jelentős. Egyúttal lehetővé teszi a tananyag információ mennyiségének 
és minőségének olyan megközelítését, mely a tantervek pontosságát, realitását növeli; 
[összefüggésben a második ponttal].

5. A szócikk minket érdeklő utolsó megállapítása:
A különböző „fejlesztési programok mutatják a korszerű tantervben, [hogy] a ta

nítás szervezeti formái, a módszerek, az ellenőrzés és értékelés stb. bizonyos határok 
között egyre inkább teret és helyet kapnak.”

A „bizonyos keretek között” megállapítás utal előbbi megjegyzésünkre, tudniillik 
arra, hogy az újítás mértéke közel sem volt tisztázott ebben az időszakban. Ez az öt 
pont azonban egyelőre inkább elméletileg, mint gyakorlatilag jelöli meg a tantervtől a 
curriculumig vezető utat.

A curriculummal való „kacérkodásnak” nevezhetjük ezt a fenti -  lexikon tükrözte 
-  megközelítést. Ezt alátámasztja a Curriculum szócikk túlzottan is rövid és ez eset
ben elméleti leírása (Nagy és Kiss, 1976. 1. köt. 225. o.), noha nem tagadhatjuk a 
tanterv egyes elemeinek jelenlétét, esetenként határozott, olykor pedig elmosódó 
formában. A curriculum fogalmába a szócikk szerint hét terület tartozik: (1) A célok 
és pontos meghatározásuk. (2) A tanítás tartalma (évfolyamok, fokozatok szerinti el
rendezés). (3) A tanítás szervezeti formái, didaktikai tagolás, differencicáció. (4) 
Módszerek. (5) Ellenőrzés, értékelés és ehhez kellékek kidolgozása. (6) Tanítási 
anyagok, eszközök tervezése, és hatékonyságuk vizsgálata. (7) Foglalkozás az egész 
iskolai tanítás megalapozásával, feltételeinek biztosításával, korszerűsítésével 
(társadalmi követelmények, tanulók szükségletei, pedagógusképzés stb.).
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Ezek a kritériumok tágabb értelmezései a curriculumnak. Közülük -  durván jel
lemezve -  az 1-4 pontok többnyire jelen voltak a tantervben, mégha kidolgozottságuk 
mértéke más is volt; az 5-7. pontok voltaképpen a tudatos tervező', tervszerű hatást 
biztosítják, amelyek mindenkor jellemezték a nevelés egyik legfontosabb célját, de 
ilyen komplex értelemben, mint itt, sohasem szerepeltek a korábbiakban. Összehason
lító elemzésünkben ezeket még vizsgálat alá vetjük.

A mondottak alátámasztására nagy vonalakban felidézzük az elmúlt száz évben 
megjelent hazai pedagógiai lexikonok tanterv értelmezéseit {Horánszky, 1985a).

Verédy (1886) enciklopédiája a tanterv két kritériumára utal: „minő terjedelem
ben és mily idő alatt tanítandók” az ismeretek. A Körösi -  Szabó féle enciklopédia 
(1911-1915) a tanterv jellemzői közt említi a célokat, de a tanyagot és az eszközöket 
is, melyek által a célok elérhetők, utalva a módszerekre is.

Végül a 30-as évekbeli Magyar Pedagógiai Lexikon (Kemény, 1933-1934) a tanterv 
kritériumait a következőkben állapítja meg: a tanterv célszerűen átgondolt, elméleti
leg megindokolt munka; kiszemeli és elrendezi a művelődési javakat a tantervkészítő 
értékelméleti felfogásától függően. (A didaktikai tagolás és a módszerek kategóriákra 
a szócikkben nincs utalás.)

A hazai szakirodalomban található értelmezések az 1970-es évek tantervei nyomán

A tantervek értelmezésében a Pedagógiai Lexikon szócikkei mellett Ballér Endre 
egy írása is eligazít (Ballér, 1976. 11. o.). ,A tantervek hagyományos tartalma -  a cé
lok és a rajtuk nyugvó tananyag -  egy harmadikkal, az oktatási folyamattal bővült.” 
Ezek struktúrát alkotnak egymással. Továbbá: „A tanterv expanziójának lényege, 
[például], hogy többé nem[csak] a tanítandó ismereteket sorolja fel, hanem a tanulói 
személyiség fejlesztésének komplex tervét tartalmazza.

A hangsúly a komplex terven van, hiszen az oktatási folyamat tervezése egy adott 
értelemben mindig megvolt. A komplex tervezés eddigi elmaradását Ballér 
(természetesen a neveléstudomány felől, annak is egy aspektusával) így indokolja: „A 
gyermek a pedagógiai tevékenység középpontjába -  Rousseau nyomdokain -  a re
formpedagógia »kopernikuszi fordulatával« került. Ott azonban a gyermeki fejlődés 
biológiai-, fiziológiai-, pszichológiai tényezőire redukált „öntörvényei” szabtak határt 
a nevelői munkának, ezért is járt ez együtt az „új nevelés” során sokszor a tantervek, 
általában a tervezés lebecsülésével.” (Ballér; 1976. 11. o.)

Báthory Zoltán (1983. 28-29. o.) leírása Ballér Endre (1978. 17-18. o.) nyomán 
világosan foglalja össze a tantervek értelmezéseit. Azt írja: ,A tanterv Ballér Endre 
meghatározása szerint: »az iskolai nevelési és tanítási-tanulási folyamatot megala
pozó központi pedagógiai dokumentumrendszer része«, amely tartalmazza a tanítási
tanulási folyamat céljait, feladatait, a tartalom csomópontjait, a követelményrendszer 
alapját, a metodikai alapelveket és az ajánlott taneszközrendszert”. A gondolatot 
folytatva Báthory hozzáteszi: „a szoros értelemben vett tanterv hosszú időn át alig volt 
több, mint nevelési célok és a tanítási tartalom rövid foglalata. Ezt nevezték szilla- 
busnak. (A magyar szóhasználatban ez nem volt használatos és nem is fordult elő H. 
N.) A pedagógiai szemléletmód fejlődésével a tartalom kifejtése egyre diferenciál-
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tabbá vált és a tantervekben helyet kaptak a nevelési célok mellett a nevelési felada
tok, a követelmények és a módszertani utasítás. Ezeket a tanterveket a tananyag ural
ta. Mai iskolai tanterveinkre is lényegében ez a műfaji szerkezet a jellemző”.

Az eddigi leírás úgy látszik az előbbi megállapításokkal egybehangzik. A követ
kező -  szintén Báthory (1983. 29. o.) leírása -  már egy konkrét 1978-as tantervértel- 
mezésben létrejövő változást tükröz. Ez az, amelyet átmenetnek neveztünk a koráb
biakban. Az 1978áas tantervek eszerint három műfaji változást jelentettek:

”a tananyag differenciálása (törzsanyag, kiegészítő és fakultatív tananyag); 
a követelmények taxonómiai (nem tökéletesen sikerült [H. N.]) rendezése; 
a tanítást és a tanulást segítő taneszközök integrációja (mely szintén nem ér

vényesült következetesen.- H. N.).
Ezek a műfaji-szerkezeti újítások egybeesnek a tanítás-tanulás korszerűsítését 

elősegítő újfajta elképzelésekkel. Mindezek egyben a jövő lehetőségeit jelzik előre. 
Már a jelenlegi, az 1978-as változások is egyértelműen arra utalnak, hogy a tantárgyi 
tantervek egyre növekvő mértékben a teljes tanítási-tanulási folyamat tervévé válnak 
(válhatnak -  H. N.). A műfaji fejlődésnek ez a jellegzetes szakasza a folyamatterv, a 
curriculum fogalomban foglalható össze.”

Báthory tehát a lényeget illetően a Pedagógiai Lexikon és Ballér megállapításait 
megtartva a tervezésen, a folyamatjellegen túl megemlíti a konkrét tantervekben 
megjelenő változás három területét. Elővételezve a curriculum leírását, az a véle
ményünk, hogy a megállapítás kisebb pontosításokkal helyes. A változások megjele
nése ugyanis még nem curriculum, még nem folyamatterv, csak annak irányába való 
elmozdulás. Ez az az állapot, amikor a tanterv már nem a hagyományos értelmezésű 
tanterv, de mint curriculum sem ölti még fel az őt meghatározó jegyeket. Ezt nevez
zük írásunkban átmenetnek, vagy curriculum felé való eltolódásnak.

A hazai fejlődés, a jelen útja a tanterv fogalom alakulásában jól nyomon kö
vethető. A tananyagszemléletet kiegészítő, felváltó folyamatjelleg megerősödése, 
mely megmutatkozik a tanuló személyiségének nem „öntörvényű” fejlesztésében, a 
tanítási-tanulási folyamat komplex tervezésében, differenciáltabb cél- és követel
ményrendszerében, a tananyagtervezésben mind-mind curriculumot jellemző ténye
zők. Azonban megvalósulásuk mértéke és minősége más tényezők miatt sem engedi 
meg, hogy curriculumként jellemezzük a hetvenes évek máig érvényes hazai tanter
veit. A más tényezőkre való utalás a későbbiekben érthetőbbé teszi majd ezt az elha
tárolást.

A következőkben, most már félretéve a hazai szakirodalom -  mégha korlátozott -  
ismertetését és értelmezéseit, értelemszerű utalásoktól eltekintve, a külföldi, néhány 
francia, de főképp a (nyugat)német szakirodalom alapján próbáljuk nyomon követni 
a tantervből kinövő curriculum nem mindig egyenes útját.
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Tantervértelmezések külföldön

Néhány francia nyelvű megközelítés

Elemzésünk e részében is azt a módszert követjük, mellyel megállapítható, hogy a 
curriculumok mennyiben nőnek túl a tanterv eddigi felfogásán. Ez is azt a célt szol
gálja, hogy a következőkben, a már érzékelhető különbség regisztrálásával a curricu
lum kifejezést következetesebben alkalmazhassuk.

A franciaországi tanterv fogalom változását Hömer (1979) követi nyomon. Elő
ször a tanterv csak azt tartalmazta, hogy a tanulónak milyen ismereteket kell tudnia, 
így ez a fajta tanterv az ismereteket kumulálta különösebb belső szervezettség nélkül. 
A társadalmi fejlődés és a szellemi mozgalmak azonban kikényszerítették a 
változásokat, és az elmúlt évtizedekben végrehajtott strukturális reformok előmoz
dították a tartalmi reformot (Cziráky, 1982).

Hömer (1979) a „Curriculumentwicklung in Frankreich” című könyvében a fran
cia tantervek három olyan jellemzőjét írja le, amelyek szerinte a tantervek rugalmas
ságát gátolták. Hörner ezek közé sorolja a humanista gondolkodásmódnak azt a for
máját, amely az embert önmagában és időn kívül szemléli, aminek következtében 
háttérbe szorul az emberi személyiség komplex jellege. Elmarasztalja továbbá a tu
dományos pozitivizmust, amely a tudást felparcellázott elemekként kezeli a speciali- 
záció és az enciklopédikus ismeretek minden következményével együtt. Ez a tudás a 
„megalkotott, megszerkesztett”, statikus, s nem a mozgásban, fejlődésben levő tudás. 
S végül bírálja a formalizmust -  mint harmadik mozzanatot -  a „szellemi torna min
den hátrányával”.

Mindezek feloldásaként Hörner az „iskola mozgalmát” említi, amelyen az iskolá
nak az élethez való közelítését érti, az emberi tevékenységek előtérbe állításával 
(Ravasz, 1984; Horánszky, 1986).

E tantervi mozgás éppen a statikusság állapotából való elmozdulás okaira világít 
rá. Egy rugalmasabb irányba való eltolódás éppen a curriculum egyik jellemzőjének 
tekinthető.

Mialaret (1981. 53. о.) a tanterv (programme) szónak három jelentését regiszt
rálja, mely a hagyományos képnek felel meg:

”1. Egy osztályban az oktatásra kerülő tantárgyak összessége,
2. egy diszciplína (például matematika) anyagának osztályokra bontása;
3. a központi tanügyigazgatás által meghatározott és jóváhagyott hivatalos tanter

vek.”
A belga Landsheere (1979. 217. о.) már továbblép: ,Д program egy közös cél ér

dekében megtervezett tevékenységek integrált egysége.” Itt a nevelési program 
(programme éducatif, éducational programm) három tényezőből áll, melyek lénye
gileg egybevágnak az előbbiekkel.

”1. Nevelési tevékenységi terv. Alkalmazási köre lehet széles (például egy ország 
tanárképzési programja), vagy igen szűk (például adott osztály tanulmányait érintő).

2. Azonos célt követő kurzusok összessége.
3. Tanulmányi terv.”
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Landsheere fontosnak tartja a program és a curriculum megkülönböztetését, de 
ehelyütt erre nem tér ki bővebben. A curriculumról viszont azt írja hogy az „oktatás 
megvalósítása érdekében megtervezett tevékenységek összessége [mennyire hasonlít 
ez az előbbi, szintén Landsheere általi „program” értelmezésére H. N.]: tartalmazza 
az oktatási célok meghatározását, a tartalmakat (a tananyagot), az alkalmazandó 
módszereket (ideértve az értékelést is), az eszközöket, a felszereléseket (köztük a 
tankönyveket is) és a tanárok adekvát képzésére, képzettségére vonatkozó előíráso
kat is.” (Landsheere, 1979. 65. о.).

Ez a curriculum-kép lényegében egybevág a Pedagógiai Lexikon közlésével (Nagy 
és Kiss, 1976.1. köt. 225. o.), de az ottani 3., 4. pontok hiányával (a tanítás szervezeti 
formái, differenciálás; foglalkozás az egész iskolai tanítás megalapozásával, feltételei
nek biztosításával). E hiányok is azonban az idézett szótár túl tömör megfogalmazá
saival magyarázhatók, illetve talán azzal is, hogy ezek nem a tanárra vonatkoznak, 
hanem az iskola fenntartására.

Ezekből az idézetekből nem bontakozik ki olyan plasztikusan a két fogalom 
közötti különbség, de azok mindenképpen utalnak az átmeneti formákra, a megfo
galmazások hasonlóságára, de kevésbé a különbségekre, különösen a tanterv 
(programme) oldaláról. Bizonyára lehetne még pontosítani e képet, de itt csupán a 
tantervtől való elfordulás kezdetére, illetve ennek tényére kívántuk felhívni a figyel
met néhány francia nyelvű példa segítségével, mielőtt a német nyelvűekre áttérnénk.

(Nyugat)német értelmezések

Westphalen (1978) egy munkájában a különbséget abban látja, hogy a tanterv hoz
závetőleges oktatástervezés, globális keretcélokból összeállítva a tanár felhasz
nálására. A curriculum viszont konkrét oktatástervezés, amelyet precíz formák, 
összefüggések, teljesíthető tanulási célok alapoznak meg, melynek végrehajtása során 
a tanulási célok teljesülését ellenőrzik.

A magyar értelmezésben ez a megfogalmazás nincs jelen, de a hozzávetőleges és 
konkrét kifejezések, mindkét esetben a lényegre tapintanak rá, mégpedig egy lehetsé
ges nézőpontból.

Odenbach (1974. 114., 297. о.) lexikonában világos utalás történik arra, hogy a 
tantervi vitákat a curriculumviták váltják fel. Ez egyúttal utaiás a curriculum elter
jedtségére is. A különbséget nem a tanterv műfaji szerkezetében, hanem a tantervek sze
repében látja. A megkövetelt és pontosan előírt oktatási célok a pedagógusnak kevés 
mozgási szabadságot adtak. A keretterv (Rahmenplan) megjelenése viszont több le
hetőséget biztosított arra, hogy a pedagógus e keretet alkalmas témával töltse ki, kie
gészítve módszertani eszköztárával.

Érdekes az a gondolat, amelyet a szócikk szerzője még felvet. „A reformpedagó
gia egyfelől a művelődés gondolatát emelte ki, másfelől minden oktatástervezés 
egyéni és történeti jellegét hangsúlyozta. (Kiindulás a „környezetből”, a korszak szo
ciális és kulturális életéből származás.)”

Ha jól értelmezzük az előbbi idézetet, az azt jelentené, hogy a mai oktatástervezés 
jóllehet eltérő értelemben, vagyis nem önmagában, önmagáért való kezelésében, fej-

202



Tanterv és curriculum

lesztésében a gyökereket a reformpedagógiából eredezteti. A spirális fejlődés egyik 
elemét vélhetjük ebben az idézetben fellelni?

Egy másik lexikon -  a Handlexikon der Schulpädagogik -  (Ascherleben és 
Hohmann, 1979. 132-135. о.) már részletesebb képet ad a tanterv fogalom vál
tozásáról a „Tantervek és irányelvek” (Lehrpläne und Richtlinien) szócikkben. Bár 
ez jellegzetesen a német tantervek fejlődésében bekövetkező változások ismerteté
sére szorítkozik, mégis jobb megvilágítást ad a tantervek árnyaltságáról, még a 
curriculumfelfogás előtti időből.

A tantervek jogi alapját a szerző abban látja, hogy az oktatási törvényben, a 
különböző tartományi alkotmányokban „megszabott jogok és kötelességek keretében 
iránymutatást adjanak a pedagógus számára tanítási munkájához, és ezáltal bizto
sítsák az oktatás és az iskolai végzettségek egységességét és összehasonlíthatóságát.” 
A tantervet „az oktatás épületének (Lehrgefüge) egyetlen megfogható” alakjának te
kinti, „amely hatóerejét tekintve a mindenkori adottságokat foglalja össze [...] és egy 
adott kor és kultúra tudás és normahorizontjához” igazodik. Ez a tantervkép éppen 
ezért állandóan változik, mégpedig a feladat és a funkció tekintetében, a tanár szabad 
mozgásának kiterjesztése érdekében. így jött létre az 1920-as években az irányel
veknek (Richtlinien) a Richter-féle reform utján történő bevezetése. Ezek nemcsak 
„normatív és tartalmi aspektusokra” terjednek ki, ,Jtanem célraorientálásokat, mun
kaformákat és értékelési mércéket is" tartalmaztak. Ez a tény az oktatási és tanulási 
folyamat tervezésén túlmenően, az irányítást is erősítette.

Az irányelvek bevezetése, jóllehet a tantervtől nem választható el mereven, azzal 
járt, hogy „implikálta” a tantervek készítésével kapcsolatos hatáskörnek alacsonyabb 
döntési szintre való áthelyezését.” (A Richtlinien egyébként összefügg Németország 
tartományi rendszerével. Az önálló tartományokban az egység biztosítását célozza.) 
Ez viszont már -  tegyük hozzá -  általában a curriculumreform egyik törekvése is.

A szócikk írója a curriculumkutatást illetően eléggé szkeptikus, hiszen az az ok
tatási folyamat irányítását erősítette meg, és „magas célkitűzéseit” sem sikerült meg
valósítania. Mégis „tagadhatatlan az a befolyása, amelyet a pontos tanulási célok 
megjelölésének előtérbe helyezésével a hagyományos tananyagmegjelöléssel szemben 
a tantervek és az irányelvek fejlődésére gyakorolt, de meggyőző alternatívát eddig 
nem tudott nyújtani, még kevésbé megvalósítani.” Sőt, teszi hozzá a szerző: bizonyos 
„kijózanodás” tapasztalható a tanterv- és curriculumelméletben. Ez a megállapítás is 
magyarázatul szolgálhat a zárt és nyílt curriculumok közti tartós küzdelem okaira.

Előbbiekből következően a tanterveket ért bírálat az alábbi tényezőkre irányította 
a figyelmet az Ascherleben lexikon szócikkének írója szerint: alkalmazkodóképesség 
a valósághoz; a tantervek ideológiai-kritikai elemzése; a célkitűzések formális jellege, 
manipulálhatósága és az eredmények felülvizsgálhatóságának a kérdése.

A szócikk eddigi okfejtésünket csak egy oldalról támasztja alá. Mégpedig: a tan- 
terv és az irányelvek, mint a német példa mutatja, éppúgy nem választható szét mere
ven, mint a tanterv és a curriculum. Sőt -  egyelőre némi fenntartással -  azt mond
hatjuk, hogy a curriculum egy „korszerű” -  azaz a jelen felfogásához igazított -  tan
terv kialakításának a kísérlete, egy korszerűsítési folyamat jelentkezése magasabb 
értékű tantervi fogalomban.
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Ez a szócikk a másik oldalról viszont nem teszi lehetővé, hogy a tartalmi, műfaji 
elemeket pontosan regisztráljuk. De háttérként, ki nem mondottan jelen van a cél
kitűzések átalakításának szükségessége, a komplex tervezés igénye, a tantervkészítés 
eddigi gyakorlatának átalakítása.

Ahhoz, hogy elfogulatlanul tudjunk foglalkozni a tanterv és a curriculum közti 
különbségekkel, szükségesnek látszik az, hogy ne csak -  szóhasználatunkkal -  a tan
tervből kinövő curriculumokkal foglalkozzunk, hanem azokkal a curriculumértelme- 
zésekkel, melyek a tantervet alapnak, előzménynek, korábbi fejlődési állomásnak te
kintik.

Curriculumértelmezések, definíciók -  utalással a tantervre

Néhány, főként (nyugat)német értelmezés

Tanulmányunkban alapmunkákat, szótárakat, lexikonokat, kézikönyveket muta
tunk be, törekedve neves szerzők megszólaltatására is. Egy-egy munka hivatkozásait 
is figyelembe vesszük a teljesebb áttekintés érdekében (Nagyhegyi, 1983).

1. Carl Frey (1969) egy tanulmányában majdnem egyenlőségjelet tesz a német 
tanterv és curriculum kifejezés közé, mert mindkét kifejezést használták (használják) 
a német nyelvterületen. A neveléstudomány szaknyelvében azonban Robinsohn óta a 
curriculumot használják.

2. Ugyanezt állapítja meg egy alapfogalmakat taglaló mű -  a Grundbegriffe der 
pädagogischen Fachsprache -  (Ipfling, 1975. 57-63. о.), mely szerint a curriculumot 
„lényegileg azonos vagy hasonló jelentéssel használják a tanterv, oktatási terv 
(Bildungsplan), tananyagterv (Stoffplan) és irányelvek (Richtlinien)” fogalmakkal 
(Ipfling 1975. 57. о.).

A szerző kísérletet tesz a két fogalom közti különbség megértetésére, az átme
netek érzékeltetésére. A következő megállapításokat teszi.

-  A cél, a nevelési cél mindig jelen volt a társadalomban, hagyományok útján ter
jedt, és kifejezetten nem jelölték meg. A tantervekben azóta szerepel, mióta a társa
dalom megosztott és a „hagyományos formákat kétségbe vonták”, majd tudatosan 
kitűzték a célokat, hogy az eredményes nevelést biztosítsák.

-  Ugyanez vonatkozik a művelődési tartalmakra a „rendileg tagolt iskolarend
szerek” vonatkozásában is, ahol a „célprogramok” világosan megjelentek. Az oktatás 
így vált fokozatosan tervezetté és súlyponti feladattá.

-  A hagyományos tantervek azonban nem adtak lehetőséget az „egyéni súlypont
képzésre” a tanulók tekintetében, és az aprólékos tartalmi célkitűzések addig korlá
tozták a pedagógus „cselekvési szabadságát”, amíg „újabban a tanterveket tudatosan 
irányelvekként fogalmazzák meg” (Ipfling 1975. 58. о.).

-  Habár a tantervek tartalmaznak módszertani és szervezeti intézkedéseket, 
mégsem lehet szó „a célokkal és utakkal való közvetlen kapcsolatról, didaktikai és 
módszertani javaslatokról”.

-  A tantervet mindig állami hatóság írja elő, ezért „eljárástechnikailag ésszerűt
lenül [sok áttétellel] keletkeznek”.
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Előbbiekből következően a curriculumok céljai lehetnek:
a) nagyobb individualizálás elérése (rendi tagozódások áthidalása, áteresztőképes

ség az iskolafokozatok között stb. révén).
b) Míg a tantervek a lényeget illetően tananyagjegyzékek, addig a „curriculumok a 

tanulás céljára orientáltak”. Vagyis a „tananyagjegyzékeket tanulási célszekvenciák 
váltják fel”. Ezek a tananyag céljai mellett „összehangolják a szándékokat és tartal
makat”.

c) Érdemes hosszabb idézettel (Ipfling, 1975. 57-63. o.) -  kiemeléseinkkel -  be
mutatni a curriculum egyéb, a tantervtől eltérő jellemzőit:

„A hagyományos hierarchikusan felépülő tantárgyrendszer (Fächerkanon) felvál
tása a tapasztalati-tudományos alapon meghatározott korszerű tanulási célokkal, a ta
nulás alapvetően tudományos beállítottsága, a szociális tanulás hangsúlyozása, vala
mint a példaként felvett esetekből szerzett ismeretek, képességek és készségek 
transzferálhatóságának a kérdése. Ezen túlmenően egy curriculum a tanítás közvetlen 
módszereire és a tanultak ellenőrzésére vonatkozó megállapításokat is tartalmazza.” 
(Ipfling, 1975, 58. o.)

A különbségek alátámasztására Zeichmannt idézi a szerző, aki az elhatárolást ab
ban látja, hogy míg a tanterv „célokat, tartalmakat, anyagokat és módszertani utasítá
sokat ad, addig a curriculum a „tanítási célok megfogalmazását, kidolgozását és ki
próbálását a maga összességében” tárja fel.

d) Egy következő különbség, hogy a curriculumot nem állami hatóság írja elő, 
hanem „politikai, elméleti és gyakorlati erők szabályozott eljárása során kialakult” 
demokratikus együttműködéssel állítják össze.

A „Strukturplan für das Bildungswesen” munkára hivatkozva azonban Ipfling 
(1975) a curriculumok mellett a tanterv egy módosított formájának is szükségét látja, 
éspedig: „A tanterv a curriculum irányt megszabó szerepe mellett sem válik felesle
gessé, csupán más szerepet kap. A tanterv segítségével határozzák meg valamely is
kola egységes curriculáris programját és alkalmazzák a tanítás szervezetére.” (Ipfling 
1975, 63. o.). (Bővebb kifejtés híján úgy látjuk, hogy itt a Richtlinien szerepének a 
megtartásáról van szó.)

A szócikk ismertetése alapján igen jól érzékelhető a fokozatos elkülönülést jelző 
egyes elemek megjelenése, de a tantervről, mint egységességet biztosító tényezőről 
nem mond le. Ez a „felemásság”-nak látszó tényező adja a lehetőségét annak, hogy a 
hagyomány és a megújulás oly gyakran megnyilvánuló egysége és óhaja a neveléstu
domány, de egyúttal az oktatáspolitika kontrollja révén is megvalósuljon.

E részletes bemutatás után célszerűnek látszik most már további olyan 
curriculumelemeket is megkeresni más német munkákban, amelyek egyértelműbbé 
teszik a róluk alkotott eddigi képet. Még ugyanennél a munkánál maradva (Ipfling, 
1975. 58. о.) a curriculum két értelmezéséről olvashatunk.

A curriculum „egy tanulási célra tekintettel körülhatárolt tanulási folyamat tar
talmi és didaktikai programját jelenti. Másfelől a curriculum fogalom a tanulóra is 
vonatkozik, aki a meghatározott programot a tanulmányi cél érdekében 
»végigfutja«”.

205



Horánszky Nándor

Ez a megfogalmazás megközelítően -  szűkebb értelmezésben -  az előbbi c) 
ponttal mutat egyezéseket, ezért érthető, hogy a curriculumkutatás központi feladata 
Möller szerint a tanulás tervezése, szervezése, ellenőrzése (Odenbach, 1974. 114. о.).

3. Robinsohn szerint (Frey, 1979) amit a tanterv nem fejez ki pontosan, vagy csak 
részben, azt a curriculum megteszi. Mi a lényege ennek a pontosításnak, a curriculum 
hatókörének? Odenbach (1974. 114. о.) Lexikonja az alábbiakat említi meg, melyben 
a Német Oktatási Tanács Struktúratervét is felhasználja (Odenbach, 1974).

-  Az oktatási célok pontos leírása a kvalifikációk (értelmezését lásd később a 7. 
pontban) lehetőségeivel.

Az ismeretanyag rendje évfolyam és iskolatípus szerint, melyek
-  összehangoltak -  tehát megtervezettek -  természetesen a célokkal, a különféle 

taneszközökkel, tanítási eljárásokkal, módszerekkel, s nem utolsó sorban
-  az eredmények ellenőrzésére szolgáló eszközökkel.
-  Végül a curriculumhoz tartoznak azok az intézkedések, melyek a pedagógus- 

képzésben és -továbbképzésben feltétlenül érvényesítendők.
Ez a megfogalmazás lényegében egybevág a magyar Pedagógiai Lexikonban leír

takkal, csak nem olyan plasztikus. A tervezés kissé háttérben van. E szócikkben az 
„összehangoláson” értjük a tervezést, szervezést.

4. Kari Frey (1969. 1-2. о.) a curriculum körülírásában az alábbiakat fogalmazza 
meg:

A curriculum „az oktatás szisztematikus ábrázolása meghatározott időszakra, 
mint több dimenzió konzisztens rendszere, a tervezés optimális megvalósítása és az 
eredmény ellenőrzése az oktatásban”.

Frey itt a jellemzők közül a szándékokat emeli ki, mint Möller. Szisztematikus, 
konzisztens rendszer a tervezéstől az ellenőrzésig. Rövid megfogalmazás. Megintcsak 
a tervezés, szervezés, ellenőrzés hármas tagolásában, ahol a szervezés benne foglaltatik 
a konzisztens rendszer tervezésében is.

Frey egyes esetektől eltekintve a curriculumot keretnek tekinti, ahol a tanár dolga 
a „tanítási egységek tervezése”, a differenciált részletekre bontás, melyet a (tanár) 
számára a curriculum előír, általában tervezési és végrehajtási struktúrákban. (Ez is a 
nyűt curriculum irányába hat.)

Megállapítja továbbá a szerző a curriculum négy dimenzióját.
-  Funkciók a képzési, tanulási célok megállapításánál.
-  Tartalmak (tantárgyak, oktatási témák).
-  Tartalmi struktúra (didaktikai struktúra, az oktatás céljára vonatkozó forma

lizált tartalom).
-  Az oktatás szervezése (tanulási eljárás, segédeszközök).
(Ha a magyar tantervet nézzük, akkor a fentiek, sorrendben megfelelnek a cél, 

tananyag, feladatok, módszerek felosztásnak.)
E  dimenziók helyett struktúrákat és szerkezetet említhetnénk. Frey megállapításai 

azonban kétféle megközelítésben tárgyalják a curriculumot. Egyrészt a curriculum- 
ban érvényre jutó szándékokat, másrészt a szándékok megvalósulási formáit a szer
kezetben (a fenti négy pont szerint). Lényegét tekintve azonban egybecseng az eddig 
bemutatott curriculumfelfogásokkal.
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5. A Handlexikon der Schulpädagogik (.Ascherleben és Hohmann, 1979. 36-42. о.) 
a curriculum jelentésváltozatára hívja fel a figyelmet, mert az sem formailag, sem 
tartalmilag nem határozható meg egyértelműen.

Beuchamp nyomán hármas értelemben lehet használni a curriculum fogalmát, 
ahol az első még hagyományosnak tekinthető, a második az összefüggéseiben tervez
hető, míg a harmadik elméleti megközelítés.

-  Az első a tantervértelmezéshez legközelebb álló, didaktikai dokumentumként 
fogható fel, amely csupán információkat ad a „tanítás, tanulás tartalmáról, eljárásáról, 
szervezeti és ellenőrzési formáiról”.

-  A második a curriculum, mint szervezeti rendszer, mely a „keretfeltételeket és 
folyamatokat” mutatja be.

-  A harmadik széles értelemben egy neveléstudományi kutatási terület.
Reisse {Ascherleben és Hohmann, 1979. 36. о.) a következő aspektusokat mutatja 

ki a curriculumfogalmak elemzése nyomán: tárgyi-időbeli hatály, tanítási gyakorlattól 
való távolság, termékre vagy folyamatra orientáltság, lehetséges résztvevők, a köte
lező erő foka. Szerinte ez a curriculumot kialakító tényezőrendszer.

A szűkebb értelmű komponensek (uo. 36. o.):
-  a kész curriculum jellege és megjelenési formái (például keret-irányelvek, tan

könyv, cselekvési előírás, tanítási terv);
-  „magának a curriculumnak komponensei (célok, tartalmak, módszerek, szer

vezeti formák, ellenőrzési formák) és azok egymáshoz való viszonya”;
-  „a folyamat szakaszai (például tervezés, szerkesztés, megvalósítás, terjesztés, 

kiértékelés)”. (Ezek már továbbvezetnek a konkrét curriculum kialakításának kér
désköréhez.);

-  „a curriculum funkciói (például irányítás, ösztönzés, a tanítás segítése)”. (Ez a 
tanítási eljárások témájához tartozik.)

E komponensek keverednek egymással, mert hol a curriculum komponenseire, 
hol pedig a curriculumot meghatározó tényezőkre utalnak. Minket itt az előbbi érde
kel, de ez e lexikonban csak utalásszerűén van jelen, bár az előbbiekben jelzett 
lényegi elemek szerepelnek. Legfontosabb megállapításnak az látszik, hogy a curri
culum szervezeti rendszer, melyben a folyamat egyes szakaszaiban a célok, tartalmak, 
módszerek, szervezeti és ellenőrzési formák jelen vannak és a curriculum funkciói ér
vényesülnek.

6. Doris Knab (1977. 170-173. о.) a Wörterbuch der Pädagogik c. munkában 
egyértelműnek találja a tanterv és a curriculum elhatárolódását. A célok, melyeknek 
meghatározása többértelmű, az ismeretanyag, a tanítási alapelvek nem elegendőek, 
nem adnak kellő alapot a tanítás tervezésére, a hatékonyság ellenőrzésére. Ezért a 
curriculumokban „megalapozott összefüggést követelnek a célok, az azokkal kapcso 
latos tapasztalatok és megvalósítási lehetőségek között, lehetőleg az eredmény el
lenőrzését segítő eljárásokra is kiterjedően”.

Idáig egyértelmű a különbség. A megvalósult curriculum is más- és más formát 
ölthet, megfogalmazást kaphat, attól függően, hogy milyen az oktatástervezés mértéke, 
s hány befolyásoló tényező jelenik meg, kap szerepet.
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”A fogalom meghatározása mindenkor eldönti a curriculum szerepét a curriculum 
és a társadalom, illetőleg a curriculum és a tanítás közötti viszony, tekintetében.”

E  leírásban világos megfogalmazást kap a tanterv és a curriculum közötti különb
ség, de a curriculum sokarcúságának okaira is rávilágít. Vezérgondolata: az összefüg
gésekben való gondolkodás. Ezt érthetjük a Möller-féle tervezésre, szervezésre, el
lenőrzésre.

7. A curriculum fogalmát elemzi még a Wörterbuch der Sozialarbeit und Sozial
pädagogik szócikke is. (Schwendtke, 1977. 54-57. о.) A szerző' párhuzamot von a di
daktikai- és curriculumviták között abban a tekintetben, hogy egyik sem tud egyér
telmű meghatározásokkal szolgálni, s némely tekintetben fedik egymás területeit.

”A curriculum tartalmának és struktúrájának meghatározásához a közös alapot a 
tanulásnak elsődlegesen materiális aspektusa” adja, továbbá „a curriculumot általában 
az iskolai és iskolánkívüli tanulási folyamatok szervezetét meghatározó tényezőnek 
tekinthetjük. A curriculum nyilatkoztatja ki, hogy milyen oktatási célokat kíván a 
társadalom megvalósítani és milyen utak vezetnek el ahhoz.” Ilyen értelemben a cur
riculum gyakorlati jellegű, mert „lehetővé teszi az életben előálló helyzetek megoldá
sához és megváltoztatásához szükséges magatartási formák és képzettség elsajátítá
sát.” (Kiemelések H. N.)

Két nézetet látunk itt megjelenni. Az egyik a tanulás révén szerzett tapasztalatok 
összességében, a másik a mindennapi élet tapasztalatai és evvel a „pedagógiai ta
pasztalatok összességében” látja a curriculum irányultságát. Ez ugyan igen finom 
megkülönböztetésnek látszik, mégis, a csupán tanulásra szűkített megközelítés 
„korlátozott curriculumkoncepcióhoz” vezet.

A szócikk szerzője a hetvenes évek vitáinak eredményeként a curriculum három 
kritériumát említi meg:

a) „Az oktatás céljai és a szervezhető kvalifikációk, valamint azok részletes leí
rása.”

A kvalifikáció (Qualifikationen) értelmezése, miután német nyelvhasználatból 
vesszük át, némi magyarázatra szorul. A kvalifikáció szó többértelmű (minősítés, ér
tékelés, képesítés, rang). A Pedagógiai Lexikon szerint „a tanuló teljesítményeinek, 
magatartásának (legáltalánosabb értelemben egész személyiségének) jellemzése” 
(Nagy és Kiss, 1978. 3. köt. 174. o.).

A curriculumoknál a különböző helyzetek, életszituációk megoldásának eszköze a 
kvalifikáció és ezért szerepe is fontos. Ismeretek, belátások, készségek és magatartá
sok stb. nélkül nem lehet ennek az első pontnak eleget tenni. Tehát a tanulónak eze
ket a tulajdonságokat birtokolnia szükséges, és kell, hogy azok jellemezzék őt. Egyfaj
ta képessé tevés: képesítés, képzettség, szakképzettség. Mindegyik szó külön-külön 
megfelelne, de hordoz egy másik közhasználatúbb értelmet is. Ezért látszik célszerű
nek a német (azaz a latin) szó átvétele használata.

b) „Az évfolyamok vagy iskolatípusok szerint elrendezett ismeretanyag.”
c) „Az oktatás szervezete és módszerei, amelyek szerint az egyes tantárgyakban a 

speciális célkitűzéseknek megfelelően az ismeretanyag feldolgozása végbemegy.” (Itt 
utal a szerző a didaktikával való azonosságra, amely nézetek jelentkeznek a tanterv
elmélet és a didaktika, sőt már a tantárgypedagógia területén is.)
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8. Végül a német területről utolsónak a Köck -  Ott-féle (1976. 243-244. o.) Wör
terbuch für Erziehung und Unterricht megállapításait tekintjük át.

Utal arra, hogy a curriculum még mindig nem tudta a tanterv szót kiszorítani a 
mindennapi szóhasználatból, és ez a kettős használat megmarad. Míg a tanterv rész
letes jegyzéke a tananyagnak, de tartalmakat „utalásokat [adhat] és különféle javas
latokat tehet a tanítás belső differenciálásához, addig a curriculumoknál „a tanítási és 
tanulási célok s a teljesítménymérés áll előtérben”.

Köck és Ott munkája tartalmaz még egy érdekes megállapítást Dauenhauer nyo
mán. Nevezetesen, hogy a tantervet (curriculumot) „az egész didaktikai horizont 
tömörítéseként” kell értelmezni. A tanterv öt területre épül fel: (1) A tananyag szer
kezettana. (2) Az emberrel foglalkozó tudományok. (3) Az oktatáselmélet. (4). Az 
oktatás szervezetére vonatkozó elképzelések. (5) A módszertan.

Ezek nyomán a tanterveknek az alábbi feladatokat kell megoldaniok: (1) A 
tananyag kiválasztását és terjedelmének megállapítását. (2) Az oktatás értelmének 
leírását. (3) A tananyag sorrendjének meghatározását. Az anyag összehangolását.

Ezt a részt két okból is idéztük. Egyrészt, hogy utaljunk a tanterv és a didaktika 
funkcióinak már korábban említett, s itt nyíltan vallott hasonlóságára, majdnem el
mosására. (Ezt jelzi a „tömörítéseként” szóhasználat.) Másrészt e pontok felsorolása 
mutatja, hogy mindaz, ami a tantervben benne van, az a curriculumban is megtalál
ható. De a curriculumban, mint idéztük, „a tanítási és tanulási célok, a teljesítmény
mérés áll előtérben”. Azonban ez a meghatározás is csak egy része az igazságnak.

E fenti nyolc megállapítást a tanterv és curriculum lényegéről alá lehetne tá
masztani még Mialaret (1981)2 3, Péch (1982)3, Fehér (1976)4 * 6 7 nyomán más országok- 
beli példával (Hirst5, Kerrf, Dave1, Cooper*), de úgy véljük, a jellemző jegyek a német 
példák segítségével is kirajzolódtak.

“ Mialaret két szempontra hívja fel a figyelmet curriculum értelmezésében. Az egyik, hogy az elsajátí
tandó ismeretek listája „a tanulási folyamatoknak és az oktatási szakasz értékelésének” logikai struk
túráját kövesse. A másik szempont a többféle alkalmazási lehetőség (adott tantárgy vagy egy vagy 
több iskolai ciklus programja, nevelési tevékenységek leírása (eszközök, módszerek) stb.).

3 Amerikai szerzők nyomán Péch Mária (1982) az alábbiakat írja le: A szervezett oktatási forma az is
kolarendszerű oktatás (formal education) eredményeként egyre inkább átgondolt, tervszerű a törek
vés arra, hogy a tanuló viselkedését megváltoztassák, „belenevelve a beigazolódott viselkedési mintá
kat (tudás, készségek, szokások, fogékonyság, értékelő állásfoglalások)”. A hagyományos szillabushoz 
képest a tanulói és tanulási szempontok nagyobb hangsúlyt kapnak.
Néhány angolszász megközelítésre utal Fehér Katalin (1976). Ő is a curriculumértelmezés sokarcúsá- 
gát említi, s példaként három szerzőt idéz: Hirst a cél, Kerr az ismeretek és az iskolai munka tervezése 
szempontjából közelít a fogalomhoz. Dave azonban mindkettőt megemlíti, kiegészítve más tényezők
kel is. (I. még az 5 -  7. sz. jegyzeteket.)
Paul Hirst szerint a „curriculum olyan előre eltervezett iskolaprogram, amelynek segítségével a tanu
lók elérhetnek bizonyos kitűzött oktatási célokat”.

6 John F. Kerr megfogalmazásában „a curriculumba minden olyan ismeret, illetve ismeretszerzés 
beletartozik, melyet az iskola tervez és irányít”, függetlenül attól, hogy az hol történik.

7
Dave-nél a curriculum „az egész iskolai program jelölésére szolgál. Magában foglalja az eltérő szintű 
célokat, a tananyag tervezését és a gyakorlatba való áttételét, a tanítási-tanulási folyamatot, a mód
szereket, az anyagokat és értékelésüket”. Dave-hez hasonló felfogást mutat Wheeler, Eisner, Taba, 
Cronbach.
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A tanterv és curriculum lényeges elemei. Összegzés

Előre kell bocsátani, hogy az ismertetett szerzők, szótárak, lexikonok, tanul
mányok megállapításai nem engedik meg azt, hogy egy határozottan körülírt definí
ciót adjunk. Az értelmezések többnyire egyfajta irányt jelölnek meg. Ezek értelme
zése szerzőnként eltér. Van okunk rá -  a fenti elemzések nyomán is -, hogy az értel
mezések „Janus”-arcúságát állapítsuk meg. A következőkben azonban szeretnénk 
néhány konklúzióra is jutni, melyek igazolják a fejezet elején vázolt bizonytalansági 
tényezők valódiságát.

1. A tanterv és curriculum fogalma nem választható szét mereven egymástól. A 
tantervtől sem lehet eltagadni a curriculum jellemzőit, de mértékben, megvalósulás
ban eltérnek egymástól. A tanterv is tervezett, figyelembe veszi az oktatási folyama
tot, feltételezi az ellenőrzést, számonkérést, és lehetőséget ad a célok lebontására 
különböző formákban. (Irányító tanmenet, tananyagbe(fel)osztás, régebben helyi 
tantervek, nevelési terv stb.), de más minőségben. E minőségi jellemzők adják a két 
fogalom közti műfaji különbséget.

2. A curriculum végeredményben történetileg a tantervre építkezik, abból nő ki, 
attól tolódik el, s alakul át más minőséggé, melynek meghatározó jegyei már széles 
társtudományi kapcsolatokat feltételeznek. Ez adja irányultságuk, elméleti megalapo
zottságuk sokféleségét. A szociológiai aspektusok a szocializációs folyamatokra 
(társadalomba való (be)illeszkedés, értékek, normák kérdésköre stb.) irányítják a 
figyelmet. Több elméleti iskola a személyiségelméletre és az oktatáslélektanra van 
tekintettel. Ezek a pszichológiai aspektusok, a szélsőségesen gyermekközpontú szem
lélettől, a személyiség, mint társadalmi-pedagógiai kategória felfogásáig sok min
denre kiterjednek. Ideértjük a behaviorizmus pozitív és negatív, a gyakorlatban is 
megnyilvánuló jelentkezéseit. A rendszerelmélet hatásáról, térhódításáról és jelentő
ségéről sem felejtkezhetünk el. A politikai aspektusok a politikaelmélet (népszerű ne
vén a politológia) szempontrendszerét, a demokratikus egyeztetés szabályait veszik 
figyelembe, és teszik ellentmondásossá az amúgy sem tiszta képet.

Mindezen aspektusok figyelmen kívül hagyása a célrendszer torzulásaihoz vezet
het.

3. A  neveléstudomány nehézségei. Természetesnek fogható fel, hogy a neveléstu
domány, mint a tanterv- és curriculumelméletet is magában foglaló tudomány, a ha
gyományos formákkal (például a tanítási óra, annak szerkezete) nem birkózhat meg a 
reáháruló feladatokkal Miután a célrendszer felől (a társtudományok révén is) szám
talan tényezőt kell(ene) figyelembe vennie, ezért a hagyományos felfogások, különö
sen az értékelméleti megközelítések nem adnak egyértelmű választ a felmerülő kér
dések tekintetében. Nincs egységes elbírálási, értékelési alap. Ezért terjedt el az érték-

® Cooper és Landsheere (1979. 65. о.) idézésében -  a curriculumok tág értelmezését adja: „Minden pe
dagógiai tevékenység, amely [például] az algebra tanításának új módszerétől az új órarendek elfoga
dásáig mindent magába foglal.”
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semlegesség elve, mely csak látszólag kerüli ki a problémákat. Ez is egyik oka volt a 
különféle taxonómiák kialakulásának. Viták zajlanak a neveléstudomány szerepéről, 
helyzetéről: a didaktikának és az oktatáselméletnek, illetve a tantervelméletnek egye
zéseiről, különbözőségeiről, az oktatási folyamat és a curriculum azonosságáról, el
téréséről. Tanárnak vagy tanulónak szóljon-e; az oktatás újabb szabályozásáról, avagy 
kötetlenebb formák negvalósulásáról beszéljünk-e? Személyiségfejlesztés, avagy indi
vidualitás érvényesüljön-e? stb. stb. Mindenképpen a neveléstudomány még sok kér
dés kidolgozásával maradt adós, és ez a curriculumértelmezésekre is rányomja a bé
lyegét. Megemlíthetjük még azt is, hogy a neveléstudománynak a társtudományokhoz 
való viszonya is elég labilis, miután a társtudományok sem rendelkeznek egységes 
felfogással.

4. A curriculum fogalmát úgy tudjuk viszonylag könnyebben leírni, hogyha min
denkor utalunk a tantervvel való különbözőségére, feltételezve a már korábban leírt
egyezéseket.

Az idézetekből egyértelműen adódó jellegzetességeket figyelembe véve, a követ
kező fogalomleírás látszik elfogadhatónak. Zárójelben említjük meg az előforduló 
szóhasználatokat, melyek egyúttal egy-egy „iskolához”, irányzathoz is tartozhatnak.

A curriculum: az oktatási (tanítási, tanulási, képzési) célok leírása a tartalom 
figyelembevételével. Ez a tartalom (ismeretanyag, tapasztalatok, tantárgyak) össze
hangolt a különböző tanítási eljárásokkal, szervezeti formákkal, taneszközökkel 
(médiával), módszerekkel, nem különben a hatékony ellenőrzéssel, értékeléssel. A 
tartalom (a tananyag) elrendezése ennek szellemében lehet strukturált (évfolyamok 
vagy nagyobb egységek elrendezésében, avagy az adott szaktárgyi struktúrához iga
zodva), vagy célszekvenciákban megállapított tananyag(jegyzék), mely különféle taxo
nómiai rendszereket hív segítségül.

Továbbá: a curriculumban az oktatási folyamat szervezése (megalapozása) áll 
előtérben, mint komplex egység. E szervezés kétfelé mutat: az egyik egy előtte meg
valósuló tervezést feltételez, a másik, a folyamat végén szükséges ellenőrzést veszi 
célba. A tervezés biztosítja az egész feltételrendszer figyelembevételét. (Tanár, ta
nuló, pedagógusképzés stb.)

A különbség (tantervben, curriculumban) főképp a megvalósulás mértékében, a 
célok felfogásában (tanulásra, folyamatra, tevékenységre, (vagy ezek kombinálva) stb. 
orientáltság), azok leírásában (tagolásában, az operacionalizáltság fokában, 
(generalizált vagy lebontott) stb.), a tanuló szerepének, személyiségfejlesztésének 
megítélésében mutakozik meg, s ami igen fontos: az ellenőrzés különféle lényeges 
változásában, változataiban.

Rövidebb, de általánosabb megfogalmazásban a curriculum rendszerbe szervezett 
oktatás, előre pontosan megtervezett (tervek), szempontok alapján, melyek az oktatás 
különböző területeit, a különböző tartalmak és célok révén összekötik, összehangol
ják, s az ilyenformán megvalósuló célokat hatékonyan ellenőrzik. A hatékonyság elő
térbe kerülése egyébként jellemzi a curriculum egészét, összefüggésben a személyiség 
(individuum) alakításával.

A fenti szakirodalom alapján körülírt curriculumértelmezés lényegében egybevág 
a magyar Pedagógiai Lexikonban található leírással (Nagy és Kiss, 1976. 1. köt. 225.
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o.), de az összefüggéseket, egymásrautaltságot az egyes elemek között jobban érzé
kelteti.

Jóllehet nemzetközi, főként német szakirodalom alapján közelítettük meg a curri- 
culumértelmezést (bár ezek az országok a miénktől eltérő hagyománnyal, sajátossá
gokkal rendelkeznek), mégis úgy látjuk, hogy végső következtetéseink általában jel
lemzőek a curriculumra, s hazai fejlesztéseink során ezekre tekintettel lehetünk.

A magyarországi tantervi fejlődés jelen állapotában alapvető fontosságú, hogy a 
központi tantervek szerepének átalakulásával és a helyi tantervek szerepének máris 
érzékelhető megjelenésével elméletileg is alátámasszuk és megerősítsük a fejlődés 
irányát. Megbomlik a központi, zárt, stabil tantervek világa, s egyre több nyílt curri
culumra jellemző vonás kerül előtérbe, megteremtve a kellő arányt a két felfogás 
között.
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ABSTRACT

NÁNDOR HORÁNSZKY: COURSE PROGRAM AND CURRICULUM

Hundreds of definitions and interpretations of „curriculum” and „course program” are 
known in pedagogy. The term is different in each country. To some extent criteria are 
mingled in these definitions; on the other hand, they are not described in their entirety. 
The difference between the two document types is not always marked. This classification 
bears greater importance in Hungary now than decades ago because planning a course 
program of a new type opens new practical vistas. Beyond the compass of traditional 
course program, „curriculum” has got established. The author endeavours to seize this 
process on the basis o f the definitions given in Hungarian and international (especially 
German) pedagogy; and with regard to the national situation, he gives the following 
statements. 1. The terms „course program” and „curriculum” cannot be categorically 
separated: „course program” bears the characteristics o f „curriculum”, nevertheless 
their realization is different. 2. Historically, „curriculum” is based on „course program”, 
it grows from the latter, it develops into another quality, presuming a wide range 
connections with co-sciences. 3. The term „curriculum” can be derived from the 
departures from the traditional „course program”. 4. In the end, the author paraphrases 
„curriculum” in a narrow and wide sense, on the strength of analyses in pedagogy.

MAGYAR PEDAGÓGIA 92. Number 2. 193-214. (1992)

Levelezési cím /  Address for correspondence: Horánszky Nándor, Országos Közokta
tási Intézet Értékelési Központ, H-1051 Budapest, Dorottya u. 8.

214



MAGYAR PEDAGÓGIA 
92. évf. 3. szám 215-221. (1992)

NEVELÉSTÖRTÉNET ÉS PEDAGÓGIA 

Szabolcs Éva
Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék

A  neveléstörténet mint tudomány és mint a tanárképzési stúdiumok egyike új he
lyét keresi a pedagógia mozgalmas és változó világában. Hazai és nemzetközi vonat
kozásban egyaránt azt látjuk, hogy a kutatók szükségét érzik e tudományterület széle
sebb kitekintésen nyugvó meghatározásának. Ennek átgondolásához szeretnék hoz
zájárulni néhány hazai és külföldi szakember által felvetett, a neveléstörténet tárgyát, 
szerepét, a pedagógia tudományrendszerében elfoglalt helyét érintő' probléma körül
járásával.

Az utóbbi évtizedekben hazánkban a neveléstörténet művelése hagyományosan a 
következő témakörök alapján történt:

-  a pedagógia elméletének alakulása a nagy pedagógusok gondolatainak tükrében,
-  a nevelési intézmények kialakulása, működése,
-  a nevelés mindennapi gyakorlata.
Nemcsak a tankönyvek, jegyzetek sugallták ezt a tematikus felosztást (Jóború, 

Mészáros, Tóth és Vág, 1977.1. fejezet), de a kutatott témák többsége is egyértelműen 
besorolható volt e három témacsoport valamelyikébe, leginkább az intézmény-vagy 
iskolatörténet tematikájába. További tagolást eredményezett az egyetemes és magyar 
neveléstörténet sokszor a tanárképzés tantervi felosztásában is elkülönült tárgyalása.

Azok a hazai dokumentumok, amelyek e neveléstörténeti tradíció valamilyen 
szintű értékelését, esetleg újragondolását célozzák, csak részben kínálnak új tájéko
zódási pontokat (Mészáros, 1991; Komlósi, 1992).

Mindenekelőtt nem tisztázzák azt a fogalmi rendszert, amelyben a nevelés, a pe
dagógia és a történelem egymásra vonatkozó definiálása kínál fogódzót a neve
léstörténet értelmezéséhez, hiszen nem tagadható, hogy erre hatással van az, ahogyan 
a pedagógia mint tudomány, mint kutatási terület meghatározza önmagát. Ebben a 
tekintetben a legátgondoltabb Zibolen Endre egy tanulmánya, amely a neveléstörté
net szóhasználat helyett a pedagógiatörténet vagy a történeti pedagógia kifejezését 
javasolja, azzal az indoklással, hogy a pedagógia „az általános szóhasználatban egya
ránt jelenti a tárgyunkra irányuló reflexiót, az elméletalkotást, valamint a nevelést mint 
átfogó hatásrendszert, mindenek előtt az ebben központi helyet elfoglaló célirányos 
tevékenységet..." (Zibolen, 1992. 30-39. o.). E gondolatmenetben a „történeti és 
szisztematikus pedagógiára oszló neveléstudomány történeti aspektusán belül egy
részt a pedagógiai eszmélkedés (gondolkodás), másrészt a gyakorlat (a nevelés és 
művelődés) terén folyó tevékenység időbeli alakulásának területét” {Zibolen, 1992)
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különbözteti meg. Látható tehát, hogy a neveléstörténet fogalmának tisztázását mé
lyen érinti a neveléstudomány meghatározása. Azt is jelzi ez a gondolatmenet, hogy a 
neveléstörténetnek a pedagógia „főfogalmaiból” történő levezetése nem egy zárt tu
dományterületet fog át, hanem kapcsolódási pontjai (gondolkodás- és művelődéstör
ténet) interdiszciplináris jellegét erősítik.

Más szempontok alapján, más terminológia fonalán közeledik a neveléstörténet 
értelmezéséhez Nagy Péter Tibor (1991). Olvasatában a neveléstörténet kétféle té
makörre bontható: a pedagógiai gondolkodás története, a gyerekről vallott felfogás 
változatai illetve a szélesen értelmezett oktatáspolitika története. Ez utóbbi esetében 
egyenesen olyan paradigmaváltásról beszél, amely e tágan értelmezett oktatástörté
netet egy interdiszciplináris tudományként írja le. Míg Zibolen Endre felfogása a pe
dagógia hagyományos, filozófia-közeli kapcsolatai irányába tágítja a neveléstörténet 
tárgyát, Nagy Péter Tibor „az oktatás, a nevelés és a szocializáció komplex valósága” 
koordinátákat használja a múlt vizsgálatára, és ezzel a szociológia felé nyitja a 
neveléstörténet általa művelt szegmentjét, az oktatástörténetet.

A történet- és társadalomtudományok fejlődése, a pszichológia problémacentri
kus látásmódja is hatással van a neveléstörténetre, és annak interdiszciplináris jelle
gét erősítik.

A történettudományok felől érkező impulzusok mind tartalom mind módszer te
kintetében sokat jelentettek. A neveléstörténet érdeklődési körének kiterjedése 
szorosan összefügg a francia Annales-kör képviselői, pl. Lucien Febrve és March 
Bloch által megfogalmazott „totális” történeti kutatás igényével. (Leon, 1985) Ugyan
csak tudományterületünk terjeszkedését eredményezte, hogy a „történelem csend
jének” kutatása, a régmúlt korok emberének gondolatvilága az érdeklődés előterébe 
került, és olyan típusú mentalitástörténeti munkákat eredményezett, mint például 
Philippe Ariès ismert család- és gyermekkortörténeti dolgozatai (Ariés, 1987). Ez a 
fajta történeti kutatás az írott források módszertanilag más elemzését igényli, és 
sokszor jut olyan következtetésekre, amelyek újszerűségükkel vitát indítanak az adott 
kérdésről.1

Megnőtt a biográfiai kutatások szerepe is. Ez összefüggésbe hozható azzal a tör
téneti látásmóddal, amely az emberekről szóló híradással azonosítja a történelmet, 
emberi közelképeken keresztül érzékelteti a mindennapok történelmét. A neve
léstörténet vonatkozásában ez a biográfiai kutatás nem elsősorban a jól ismert, híres 
pedagógusok, elméletalkotók életének bemutatását jelenti, hanem olyan személyek 
teljességre törekvő portréjának megrajzolását, akik talán háttérfigurának számítanak 
valamilyen pedagógiai összefüggésben, de éppen ezért életútjuk, személyiségük al
kalmas a mindennapok -  és a kutatók olvasatában ez a lényeg -  bemutatására (Smith, 
1992).

A társadalomtudományok hatása is jól kimutatható a neveléstörténet tárgyi és 
módszerbeli változásaiban. A társadalmi csoportok viselkedésének leírására al
kalmazott statisztikai módszerek a szociológia kelléktárából kerültek a pedagógiai 
történések kutatási módszerei közé. A kollektív attitűdök áthagyományozásának vizs- *

* A  gyermekfelfogásról az Ariés nyomán kibontakozott vitához sok adalékot szolgáltat Linda A. Pollock 
(1983) és Barbara Finkelstein (1984.)
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gálata érint olyan kérdéseket, amelyek a neveléstörténet tárgykörébe tartoznak. A 
Nagy Péter Tibor által említett irányú szociológiai kötődés mellett komoly érdeklődés 
mutatkozik demográfiai trendek, születési -halálozási mutatók, család-foglalkozás tí
pusok vizsgálata iránt {Schnell, 1987). Külön módszereket alakít ki magának az ún. 
„life-course” kutatásokra koncentráló irányzat, amely az egyén-család-társadalom 
történet- és gazdaságszociológiai vizsgálatával foglalkozik (Hareven és Masaoka, 
1988).

Egyre több olyan történeti kutatással találkozunk, amely a pszichológia, köze
lebbről a pszichoanalízis valamilyen elméleti keretét igyekszik felhasználni történeti 
folyamatok, jelenségek, élethelyzetek vizsgálatához. A neveléstörténetet ezekből 
különösen az olyan vizsgálatok érintették, amelyek eszközként szolgáltak az egyéni, 
gyermekkori fejlődés, a magánélet és a társadalmi tevékenység közötti kapcsolat ér
telmezéséhez {Hunt, 1970; Szabolcs, 1990).

A  legelfogadottabb alap az ilyen típusú kutatáshoz Erikson pszichoszociális fejlő
déselmélete. {Erikson, 1991.) Ellentmondásaiban is nagyhatású Lloyd deMause pszi- 
chohistóriai megközelítése a különböző korok felnőtt-gyermek kapcsolatának magya
rázatához^ Azok a kutatók, akik a pszichohistóriai szemlélettel igyekeztek és igye
keznek a történeti vizsgálódás tárgyává tenni a gyermek fejlődését, szintén az önálló
suló család -  és gyermekkortörténet tartalmi és módszertani specialitásait bővítik.

E társtudományok eredményei azonban csak akkor válhatnak a neveléstörténet 
építőköveivé, ha alkalmazásukkal párhuzamosan a neveléstörténet a pedagógia tár
gyával és fogalmával összefüggésben is igyekszik meghatározni önmaga mozgásterét. 
Ez a mozgástér -  mint látni fogjuk -  táguló, mert a legtöbb esetben a nevelés fogal
mának egy olyan értelmezésével dolgozik, amely túlmegy egy intézményközpontú, az 
iskoláztatásra koncentráló felfogáson és a szocializációs folyamat irányába tolja el a 
vizsgálódást. A neveléstörténet szempontjából ez azért is indokolt, mert a régmúlt 
korokban az intézményes nevelés szerepe és jelentősége jóval kisebb volt. A nevelés 
mint kulturális értékátszármaztatás nemcsak az iskolai keretek között folyó ismeret- 
és értékközvetítést jelenti, különösen nem olyan történeti időszakokban, amikor ge
nerációk nőttek fel célirányosan megtervezett, intézményes nevelés nélkül. Nem 
meglepő tehát, ha a nevelésnek egy ilyen szempontú felfogásából kiindulva próbálják 
a kutatók megfogalmazni a neveléstörténet feladatait, törekvéseit.

Jól illusztrálja ezt a felfogást egy amerikai kutató gondolatmenete. A pedagógiá
ról való gondolkodás és az intézményes nevelés történeti alakulásának példáján érzé
kelteti, hogyan vált a nevelés kérdésköre szisztematikus vizsgálat tárgyává.

A hagyományos európai gondolkodásmódban a neveléssel, a pedagógiával kap
csolatos kérdések a tradíciókban gyökereztek, és spekulatív módon igyekeztek e kér
désekre választ adni. A válaszadók általában olyan emberek voltak, akik más tudo
mányterületek már jeleskedtek, tekintélynek számítottak (pl. Montaigne, Locke, 
Kant). Tudásuk feljogosították őket arra, hogy pedagógiai kérdésekben is vélemény- 
formáló szerephez jussanak. Az iskola tömegessé válásával (ennek okait itt most 
nincs mód felsorolni) azonban új pedagógiai, tanítási koncepciók születtek, amelyek

Lloyd deMause munkásságának gyermekkortörténeti szempontból történő bemutatását lásd: Szabolcs,
1990. A pszichohistória tudományterületén belüli jelentőségéről ír Bolond Ágnes (1991).
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rendszeres, kritikailag vizsgált, egyszóval a modern tudományosság kritériumainak 
megfelelő' pedagógiai kutatást igényeltek. Ettől az időszaktól kezdve válik szinte kizá
rólagossá a nevelés fogalmának olyan használata, amely elsősorban az intézményes 
nevelést, iskoláztatást jelenti (Johanningmeier, 1992).

E  kettős nevelés-felfogás történeti genezisének tudatosítása alapján határozza 
meg a szerző a neveléstörténet tárgyát: bármi, ami az emberek nevelésével kapcso
latos, ami intézményi formát ad a nevelés céljainak, ami az iskola és a társadalom 
kapcsolatára vonatkozik (.Johanningheimer, 1992). E tematikai mező tehát magában 
foglalja azokat a pedagógiai történéseket is, amelyek az iskolán kívül jelennek meg. 
Kicsit szakszerűbb megfogalmazással, de hasonló szándékú meghatározással találko
zunk egy másik szerzőnél is: pedagógiai múltunk magában foglal minden olyan 
összefüggést, amely formális vagy informális tanulásra utal (Smith, 1992).

Ugyancsak a nevelés fogalmának elemzése alapján kívánja a neveléstörténet 
újraértelmezését egy spanyol kutató. A nevelés nem más, mint a komplex művelődési 
és társadalmi folyamatok része. Indokolt tehát, ha ennek történeti kutatása nem kor
látozódik csak az iskolai nevelés különböző aspektusaira (Sola, 1992). Dolgozatában 
ezt a nézetet megtámogatja a történet- és társadalomtudományok itt felhasználható 
eredményeivel, és így neveléstörténet felfogása egy ténylegesen interdiszciplináris 
tudományterületet határoz meg, amely alkotó módon integrálja a mentalitástörténeti, 
a kollektív viselkedésre vonatkozó kutatások módszertani és tartalmi elemeit, hogy 
ezek segítségével „szalonképessé tegye” azt az eddig elhanyagolt nevelés-fogalmat, 
amely sokkal tágabb, mint a hagyományos, intézménycentrikus felfogás, és a szociali
záció fogalmához áll közel.

A szocializáció történeti alakulásának vizsgálataként értelmezi a neveléstörténetet 
egy német kutató. A következő felsorolás a teljességre törekvés igényével veszi szám
ba azokat a területeket, amelyek e felfogás szerint a neveléstörténet tárgykörébe 
tartoznak:

1. a közoktatási rendszer „politikai gazdaságtana” történeti szemszögből, történeti 
szociológia, történeti szociálpszichológia, a történeti antropológiai pedagógiai vonat
kozásai,

2. a tankönyvek, tantervek, oktatási segédanyagok története, a gyermekirodalom 
története, a gyermek-szülő/pedagógus kapcsolat története,

3. az egymásra következő generációk „működése”,
4. a nevelésnek a társadalomfejlődésre gyakorolt befolyása,
5. történeti pszichológia,
6. a pedagógia történetének kritikai, tudományos vizsgálata,
7. a társadalmi, gazdasági, technikai, szellemi, kulturális és intézményi változások 

többszempontú integrálása. 3
Látható, hogy ez a felsorolás gyakorlatilag magában foglalja az eddig ismertetett 

újító törekvéseket, irányzatokat. Talán csak a tantervek történetéről nem esett szó, 
pedig curriculum-történet néven jelen van a főbb neveléstörténeti irányzatok között. 
Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a neveléstudomány hagyományosan két fő

3 Ulrich Hermann gondolatmenetét ismerteti Marc Depaepe (1983). 
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irány, a pedagógiai gondolatok és a közoktatási rendszerek tanulmányozásával fog
lalkozik, illetve a neveléstörténet ezek időbeli alakulását és kapcsolatát vizsgálja, a 
curriculum-történet művelői mintegy összekötő kapocsként tekintik tárgyukat a két 
említett irány között. Értelmezésük szerint ugyanis a pedagógiai gondolatok a tanter
vekben realizálódnak (Gundem, 1992). Az iskoláztatás tartalmának vizsgálata tehát 
képes az intézményes nevelés összes fontos problémáját feltárni egy bizonyos szem
szögből, és ez igaz a történeti síkban is. Ez a következtetés nagyban támaszkodik a 
70-es években elterjedt curriculum-kutatásokra és azok kiterjesztését jelenti a történ
elem dimenziójában. Több egyszerű tanterv-történetnél, mert a curriculum-fogalom 
jelentése is szélesebb, mint a tantervé. Ennek a logikának a mentén hozható fedésben 
a curriculum-történet és a neveléstörténet, és ebben a felfogásban illeszthető be az 
ismertetett szocializáció-történeti keretbe.

Hasonló szellemben próbál egy érvényes neveléstörténet-fogalmat kidolgozni egy 
lengyel kutató. Definíciók összehasonlításával és egymásra vetítésével dolgozik: mind 
a nevelés, mind a történelem értelmezésére felvonultat különböző meghatározásokat. 
Látszólag esetleges ezek kiválasztása, de kiindulása elég széles alapokon nyugszik ah
hoz, hogy ne lehessen prekoncepcióval vádolni. A nevelés fogalomértelmezését egy 
olyan tartományban végzi, amely Durkheim és Dewey szociológiai felfogásához áll kö
zel, a történelem pedig a múltjelen-jövő összefüggésrendszerében kap értelmet, és 
nem kizárólag az izolált múlt leírása és magyarázata. Az ebből levezetett neveléstör
ténet-meghatározás: a nevelés retrospektív kezelése, különös tekintettel a múlt társa
dalmi, politikai fejleményeire, valamint a múlt filozófiai, pedagógiai gondolkodás- 
módjára, pedagógiai kutatási tevékenységére (Majorek, 1992). Az így kapott nevelés
történet-meghatározás is jóval szélesebb, mintha csak az intézményes nevelés össze
függéseiben gondolkodnánk.

Az eddigiekből úgy tűnik, hogy a neveléstörténet „régi” és „új” irányzatainak vá
lasztóvonalát a nevelés fogalmának kiterjesztett, a szocializáció meghatározásához 
közelítő értelmezésében kell keresnünk. Kétségtelen, hogy a szocializáció történe
tének vizsgálata mind tartalmi, mind módszertani szempontból felfrissülést jelentett a 
neveléstörténeti kutatásokban, és mennyiségileg is túlsúlyban vannak az ezt a néző
pontot tükröző munkák. Befejezésül érdemes azonban idézni egy angol historiográ
fiai munkát, amely éppen az árnyaltabb megítélés céljából szemlézi végig az utóbbi 
évek angol neveléstörténeti irodalmát, és arra a következtetésre jut, hogy régi és új 
szembeállítása nem feltétlenül az egyedüli szempont a neveléstörténeti kutatások be
sorolásakor. Az általa kínált aspektus is gyümölcsöző gondolatsort indíthat el: sze
rinte az angol neveléstörténeti munkák nagyrésze reakció az angol közoktatás-poli
tika éppen aktuális irányzataira (Cunningham, 1992). A témaválasztás és a jelen 
problémáinak korrelációja nem elhanyagolható tényező témánk szempontjából sem.

E rövid áttekintés a figyelemfelkeltést szolgálja. Jelzi azt a széles spektrumot, 
amelyben a neveléstörténet elméleti problémái felvetődnek. Mindenképpen hasznára 
válna tudományterületünknek, ha hazai kutatói nagyobb figyelmet szentelnének azok
nak az elméleti kereteknek, amelyekben neveléstörténeti kutatásaik mozognak.

219



Szabolcs Éva

Irodalom

Ariès, Ph. (1987): A  gyermek és a családi élet az ancien régime korában. In: Ariès, Ph.: Gyermek, család, 
halál. Gondolat, Budapest. 9 -  317.

Botond Ágnes (1991): Pszichohistória. Tankönyvkiadó, Budapest.
Cunningham, P. (1989): Educational History and Educational Change: The Past Decade of English Hi

storiography. History o f  Education Quarterly 29. 1. sz. 77 -  94.
Depaepe, M. (1983): On the Relationship of Theory and History in Pedagogy. Leuven University Press.

60 -  63.
Erikson, E. H. (1991): A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Budapest.
Finkeistein, B.: Incorporating Children into the History of Education. The Journal o f Educational 

Thought, 18. 1. sz. 1984.
Gundem, B. B. (1992): Notes from a Research Project into the History of Curriculum: Curriculum 

Guidelines in Norway. In: Working Papers ... 67 -  88.
Hareven, T. és Masaoka, K. (1988): Turning Points and Transitions: Perceptions of the Life Course. 

Journal o f Family History, 13. 3. sz.
Hunt, D. (1970): Parents and Children in the History. The Psychology of Family Life in Early Modem  

France. Basic Books, New York.
Jóború Magda, Mészáros István, Tóth Gábor és Vág Ottó (1977): Neveléstörténet, Tankönyvkiadó, Buda

pest.
Johanningmeier, E. (1992): The History o f Education as a Teaching Subject: Its Nature, Purposes, and  

Methods. In: Working Papers ... 99-115.
Komlósi Sándor (1992): A neveléstörténet a modem pedagógusképzésben. In: Mészáros István (szerk.):

A főiskolai-egyetemi neveléstörténeti oktatás mai problémái. A  Hani alapítvány által rendezett 
keszthelyi konferencia anyaga. Budapest. 5 -11 .

Leon, A. (1985): The history o f education today. UNESCO, Paris. 14.
Majorek, Cz.: Seeking Progression in Teaching the History o f Education: The Significance of the Course In

troductory Section. In: Working Papers ...
Mészáros István (1991): Neveléstörténet-oktatás és kutatás Magyarországon 1948-1990. Új Pedagógiai 

Szemle, 7 -  8. sz. 33 -  48.
Nagy Péter Tibor (1991): Paradigmaváltás az oktatástörténet-írásban. Oktatáskutató Intézet, Budapest.
Pollock, L. A. (1983): Forgotten Children. Parent-Child Relations from 1500 to 1900. Cambridge Univer

sity Press.
Schnell, R. L. (1987): Sources for Constructing a New History of Education. In: R.F. Lawson, V. D. Rust 

és S. M. Shafer (szerk.): Education and Social Concern: An Approach to Social Foundations. Prakken 
Publications, Ann Arbor, Michigan. 34 -  47.

Smith, J. K. (1992): Biography as an Educational History Form in Research and Teaching. In: Working 
Papers ...

Sola, P. (1992): The History o f Education Between Two Explosions: the Explosion of the Disciplinary Unit o f  
History and That o f Traditional Humanism. In: Working Papers ... 285 -  305.

Szabolcs Éva (1990): A család- és gyermekkortörténeti kutatások újabb fejleményei. Magyar Pedagógia, 
90. 3 -4 .  sz. 170-184.

Szabolcs Éva (1986): Gyermekkortörténet -  családtörténet. Pedagógiai Szemle, 4. sz.
Zibolen Endre: A neveléstörténet helye a modem pedagógusképzésben. In: Mészáros István (szerk.): A  

főiskolai-egyetemi neveléstörténeti oktatás mai problémái. A  Hani alapítvány által rendezett keszthelyi 
konferencia anyaga. Budapest. 30 -  39.

Working Papers and Draft Papers for Meeting of History o f Education as a Field of Research and Teaching 
(1992), A Standing Working Group within the International Standing Conference for the History of 
Education, Barcelona.

220



Neveléstörténet és pedagógia

ABSTRACT

ÉVA SZABOLCS: HISTORY OF EDUCATION AND PEDAGOGY

This article attempts to reveal trends in interpreting the position and function of history 
of education as a social science. Such an outlook may offer valuable information for 
those interested in the history of education in Hungary. Much of the article is based on 
a volume published in Barcelona 1992 within International Standing Conference for the 
History of Education. It seems evident that history of Education is interpreted by most 
scholars in a broader sense, that is, its subject is defined wider than merely the history of  
schooling.

MAGYAR PEDAGÓGIA 92. Number 2. 215 -  221. (1992)

Levelezési cím /  Address for correspondence: Szabolcs Éva, Eötvös Loránd Tudományegyetem Ne
veléstudományi Tanszék, H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

221





SZEMLE

MAGYAR PEDAGÓGIA 
92. évf. 3. szám 223-237. (1992)

125 éves évforduló
Emlékezés az Országos Középiskolai Tanáregyesületre

Hajnal Imre

125 évvel ezelőtt alakult meg az „Országos Középtanodai Tanáregylet”, és szak
mai folyóiratot indított „Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye” címmel.1 
Az egyesület 1948-ig folyamatosan működött, 1881-től „Országos Középiskolai Ta
náregyesület” névvel. Folyóirata 77 teljes évfolyamon keresztül 1944-ig létezett, 1881- 
től „Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny” címmel.

Egyházi tanáregyesületek is létesültek, 1878-ban megalakult a Tiszántúli 
Református Egyházkerület középiskolai tanáregylete, amely 1902-ben Országos Re
formátus Tanáregyesületté bővült, 1907-ben alapították a Katolikus Középiskolai 
Tanáregyesületet, valamint az Országos Evangélikus Tanáregyesületet. Mindezek 
külön folyóiratot (vagy évkönyveket) adtak ki.

A tanáregyesületek közül leghosszabb ideig az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület dolgozott.

*
Bennünket, középiskolai tanárokat, a 125 éves évforduló emlékezésre és értéke

lésre kötelez. Ennek azonban nagy akadálya az, hogy az elmúlt évtizedekben a közép
iskolai tanárság országos egyesületei szinte feledésbe merültek, alig lehetett hallani 
róluk, velük a pedagógiatörténet is alig foglalkozott.

Az ismeretlenség miatt az egykori országos tanáregyesület létrejöttéről és 
munkájáról olyan adatokat közlünk, amelyek megvilágítják az egyesület munkáját és 
jelentőségét. Nyolc évtized áttekintése már egymagában is hasznos, történetének 
megismerése sok tapasztalatot nyújt. Ezek birtokában jobban megérthetjük a közel
múltban és a jelenben fellépő gondokat, történeti analógiákat is felismerhetünk, és 
könnyebben számbavehetjük egy-egy intézkedés következményeit.

1 Az akkori „közlöny ” mai értelme: folyóirat.
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Az adatok közlésénél korabeli megfogalmazásokat is idézünk. Ezek a kort hitele
sen szemléltetik és érthetőbbé teszik.

Történeti előzmények

Nevelési kérdésekkel foglalkozó társaság gondolata már az 1830-as években 
felmerült, de tényleges működéséről csak 1842-43-tól maradtak fenn adatok. Az ak
kor már idős Schedius Lajosi tudós, akadémikus, egyetemi tanár és a fiatal, de már 
nagy tekintélyű pedagógus Ney Ferenc3 közötti levelezésben fennmaradt „A magyar 
nevelési társulat alapszabályainak újabban módosított tervezete". Ebben olvasható a 
társulat célja is: „A magyar nevelési közügyet mind önkörében, mind az egész hazában 
erkölcsi és tudományos szempontból közhasznú munkálkodása által elősegíteniA. 
1846-ban Tavasi Lajos5 megindította a „Nevelési Emléklapok” című folyóiratot, ez 
közölte a társulat híreit is.

1848 márciusában a társulat „új életre kelt”. Azonnal pályázatot is hirdetett annak 
megfogalmazására, hogy a forradalmi események milyen kötelességeket rónak a 
néptanítókra. Májusban már eredményt hirdettek és hamarosan kiadták a ju
talmazott pályaművet is. Ez az „Adtál Uram szabadságot, adj hozzá értelmet «"jeligé
vel beadott dolgozat volt, szerzője Németi Imre.

A folyóirat az utolsó számában még beszámolt „A magyar tanítók első egyetemes 
gyűléséről”, amelyet 1848. július 20-24 között tartottak. A Magyar Nevelési Társaság 
sem tudott tovább működni.

*

A szabadságharc leverésével Magyarország önálló államisága megszűnt. Az or
szág az osztrák minisztériumoknak lett alárendelve, a tanügy átrendezése is azonnal 
megkezdődött.

A magyar középiskolákra is kiterjesztették az Ausztria számára 1848-49-ben alko
tott, röviden „Entwurf’-nak nevezett rendeletet6. Ez előírta a gimnáziumok szer
vezeti korszerűsítését és a természettudományoknak az eddigieknél nagyobb teret

2 Schedius Lajos (1768-1847) egyetemi tanulmányait Göttingenben végezte, 1792 és 1842 között Pesten 
egyetemi tanár. Görög nyelvet és irodalmat, esztétikát adott elő. Az evangélikus iskolák számára egy
ségbe foglalta az elemi és középiskolák tantervét, ezekben a polgárság igényeit is figyelembe vette.

 ̂ Ney Ferenc (1814-1889) a kisdedóvókat képző intézet igazgatója, pedagógiai író, az 1848. évi egyete
m es tanítói gyűlés elnöke, a szabadságharc alatt nemzetőr, utána fogoly. 1857-től a pesti főreál iskola 
tanára, igazgatója, 1858-tól a MTA levelező tagja.

^ Evangélikus Országos Levéltár. Közzétéve: Terray Barnabás: A Magyar Nevelési Társaság első meg
alakulásáról, Köznevelés, 1966. 18. sz. 706 -  707 o.

 ̂ Tavasi (Tavassy) Lajos (1814-1877) Iglón, Lőcsén, Sárospatakon tanult, 1839 és 1842 között tanul
mányúton volt Jena, Göttinga, Berlin, Halle egyetemén. 1843-tól a pesti evangélikus gimnázium 
tanára, majd igazgatója. 1846-ban, 1847-ben protestáns tanári közgyűléseket szervezett, 1846 -1848  
között Nevelési Emléklapok címmel folyóiratot adott ki. Részt vett a szabadságharcban, utána be
sorozták a császári hadseregbe, 1851-ben szabadult. Pestről kitiltották, Iglón élt. Ott 1856-tól tanár, 
cikkeket írt, évkönyveket adott ki.

^ „Entwurf der Organisation der Gymnasien undRealschulen in Oesterreich.” Magyarul 1990-ben, az 
Országos Pedagógiai Intézet kiadásában, ,A  tantervelmélet forrásai” című sorozat 12. köteteként 
jelent meg.
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biztosított, de a történelem-földrajz tanterve teljesen osztrák központú volt. Nálunk 
bizalmatlanul fogadták. Alaposabb megismerése csak fokozta az aggályokat és a né
metesítést célzó 1854-ben kiadott nyelvrendelettel együtt gyűlöltté vált. Tárgyilagos 
elemzésére csak évtizedekkel később került sor.

Az 1857. esztendő eseményei, majd az 1860. évi októberi diploma után az ország
ra nehezedő elnyomás csökkent. Az ígérkező lehetőségekkel az iskolák tantestületei 
is éltek.

1861 őszén, röviddel Rómer Flórisl igazgatói megbízatása után, az akkori pesti ki
rályi főgymnasium8 tanári testületé elhatározta, hogy „Magyar tanárok egylete” elne
vezéssel egyesületet alapít, és erről az összes magyar tanári testülethez körlevelet 
küld. A helytartótanács engedélyezte az „előkészítő intézkedéseket”, és a fővárosból, 
valamint vidékről összejött érdeklődők 1862 augusztusában megtartották alakuló 
közgyűlésüket. Ezen Riedl Szende9, az iskola tanára, ismertette az előzményeket, 
megvitatták a tervezett alapszabályokat és titkos szavazással Lutter NándortЮ, a budai 
királyi főgymnasiumii igazgatóját elnöknek, Riedl Szendét titkárnak választották meg. 
Az egyesület „Magyar tanférfiak társulata” névvel ideiglenesen megalakult. A megvá
lasztott vezetőség kijelentette, ha az alapszabályok „felsőbb helyen megerősíttetnek”, 
akkor az egyesületet véglegesen megalakultnak tekintik. A helytartótanácstól várt en
gedélyezés azonban késett. 1864 januárjában postázták a kiábrándító választ: nem en
gedélyezik a társulat működését, kifogásolták az alapszabály néhány részletét. A szer
vezők szándéka azért töretlen maradt, azonban hiábavaló volt az újabb 
alapszabályokkal történő kezdeményezés is.

Szamosi Jánosnak12, a budai királyi főgymnasium tanárának, mentő javaslata tá
madt: válasszák mintának a Bécsben már működő középiskolai egyesület 
alapszabályának fordítását. Ha ilyen egyesületet Bécsben engedélyeztek, akkor miért 
ne engedélyeznének ugyanolyan egyesületet Budapesten? Valóban, az ilyen módon 
szerkesztett alapszabállyal, „Budapesti Tanáregylet” elnevezéssel, 1865 decemberé-

2 Rómer Flóris (1815-1889) bencés tanár, a szabadságharc idején katona, utána rab, 1861-1866 között 
gimnáziumi igazgató, a MTA levelező tagja, a régészet professzora.

® A pesti királyi főgymnasium, Bécsből indult kezdeményezésre, 1858-ban létesült a mai Vigadó helyén 
álló épület egyik emeletén. Német nyelvű iskola volt, az „októberi diploma” (1860) után vált magyar 
nyelvűvé. Többszöri átszervezés és helyváltozás után ma a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimná
zium.

 ̂ Riedl Szende (1831 -1873) külföldön tanult, a prágai egyetemen a magyar nyelv és irodalom tanára. 
Az „októberi diploma” után hazajött, gimnáziumi tanár, több folyóirat szerkesztője, szellemi irányí
tója, majd 1865-től egyetemi tanár, akadémiai tag.

10 Lutter Nándor (1820-1891) piarista tanár, a szabadságharcban tüzérként harcolt. 1853-tól ismét 
gimnáziumi tanár, 1861-től igazgató, majd 1884-től tankerületi főigazgató, a MTA levelező tagja, az 
Országos Közoktatási Tanács állandó tagja, több tankönyv szerzője.

4  A budai királyi főgymnasium, ezzel a névvel, 1851-1861 között német nyelvű iskolaként működött, 
utána magyar nyelvű lett. A főváros legrégibb középiskolája. (Bizonyos tekintetben elődjének tekint
hető a budavári Boldogasszony városi humanista iskola.) A török alóli felszabadítás után, a Széchényi 
György érsek által 1687-ben alapított iskola a mai napig folyamatosan működik. Igen sok átszervezés, 
hely- és névváltozás után ma a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium.
Szamosi János (1840-1909) tanár, filológus, 1872-től egyetemi tanár Kolozsvárott.
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ben engedélyezték az egyesületet. A fővárosi lakosok rendes tagjai lehettek, a vidé
kiek „rendkívüliek”.

Az egyesület országossá tételét az 1867 tavaszán tartott közgyűlés hivatalosan is 
célul tűzte ki, megvalósításához bizottságot szervezett. Ez felhívást intézett az ország 
összes tanárához és augusztusra ismerkedést, alakuló ülést hirdetett. Az ezen részt
vevő tanárok kimondták az egyesület országossá alakulását. Az átdolgozott alapsza
bályokat jóváhagyásra Eötvös József miniszterhez augusztus 23-án felterjesztették, azt 
a miniszter aláírásával szeptember 20-án helybenhagyta. Ezzel megalakult az 
„Országos Középtanodai Tanáregylet” Alapszabályának 2.-a: „Az egylet czélja: a tan
ügyet minden irányban figyelemmel kisémi, s különösen a középtanodai oktatás és ne
velés ügyét előmozdítani. ”

Az alapszabály szerintaz egyesület gyűléseket szervez, ezeken oktatási-nevelési 
kérdésekről értekezéseket, vitákat tartanak. Az elnök minden évben közgyűlésen szá
mol be az évi munkáról, az egyesület pénzügyeiről, és közgyűléseken történik a 
tisztségviselők megválasztása.

Az egyesületen belül négy szakosztályt alakítottak ki: nevelési-oktatásit (tanügy- 
történettel és statisztikával is foglalkozót); nyelvészetit és irodalmit; történetit, 
földrajzit és bölcsészetit, valamint természettudományit, mennyiségtanit és rajztanit. 
A  csoportok figyelemmel kísérték a megfelelő szakirodalmat, tankönyveket, lehető
séget nyújtottak előadások tartására, bírálatára, közzétételére, javaslatok, indítványok 
megfogalmazására, megvitatására. 1868-ban megindították a rendszeresen megjelenő 
folyóiratot, az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönyét.

Az országos tanáregyesület megalakulásán hatvanan voltak jelen, a tagok 
létszáma a következő években rendre 324; 404; 498;..., 20 év múlva pedig 1121 volt!3

Az első évtizedek, a kezdeményezések korszaka

A kiegyezés utáni években a középiskolák tartalmi munkájára és szervezetére úgy 
kellett új célokat és új formákat keresni, hogy azok a polgári társadalom igényeinek 
és az alkotmányos útra tért ország adottságainak megfeleljenek. Ezt Eötvös József 
nagyon jól tudta. Már 1867 júliusában -  több lapban közzétett -  személyes hangú 
felhívásában írja: „... a nevelésnek szabadsága, alkotmányos országban épp oly lénye
ges, mint a sajtószabadság ugyanazon okból s ugyanazon feltételek alatt. E szabadság 
nélkül a polgárok szellemi kifejlődése erőszakosan egy bizonyos irányba szoríttatnék. ... 
A z  állam nem mondhat le befolyásáról a közoktatásra, de e befolyást nem rendeletek, 
hanem azáltal gyakorolja legsikeresebben, ha az oktatást egy bizonyos irányba vezetve, a 
siker által, melyet előmutathat, másokat is azon irány követésére kényszerít. ”14

Eötvös elgondolásainak egy részével többen vitába szálltak, de a középiskolai 
tímáregylet egyetértett céljaival. Ezek szellemében írja az egyesület folyóiratának 
programcikkében a szerkesztő, Szamosi János: „... egyrészt hozzá fogunk szólani min
den tanügyi mozzanathoz, származzék az akár a magas kormánytól, akár pedig más-

^  A z országban a középiskolai tanárok száma 1865 -  1866-ban 1450, 1 8 7 9 -1880-ban 2280, 1909-1910- 
ben 3658, 19 1 4 -1915-ben 3290.

^  Eötvös József művei: Kultúra és nevelés, 1976. 331. o.
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honnan: úgy másrészt nem lehet, és nem lesz semmiképen helye közlönyünkben oly 
iránynak, mely valamely tanügyi nézet- vágy rendelkezés elvi üldözését tűzné ki felada
tául; nem lehet és nem lesz közlönyünk a pártbeli vagy felekezeti harezok küzdtere. Hig
gadt tárgyilagosság méltányosság és igazság lesz mindenben és mindenfelé felada
tunk. ”15

Az érdemi munka azonnal megkezdődött. 1867 őszén a miniszter -  személyes el
nökletével -  a középiskolák átalakításáról ankétot tartott. Ez a kérdés akkor nagyon 
fontos volt. A gimnáziumokban az Entwurf tanterve helyett 1861 óta a helytartóta
nács által kiadott volt érvényben. Ezt azonban a zavarosság jellemezte, mert 
létrehozásában az Entwurf iránti ellenszenv volt a legfontosabb motívum, a szaksze
rűség, az igényesség, a természettudományok oktatásának korszerűsége alárendelten, 
a háttérbe szorult.

A reáliskola tantervi reformja könnyűnek ígérkezett. A miniszteri ankéton a 
tanáregyesület javaslata volt a tárgyalás alapja. Ebből alakult ki az új tanterv, de az 
egyesület -  kéőbb -  a reáliskolák 8 osztályossá fejlesztésénél is komoly előkészítő 
munkát végzett.

Az egyesület figyelme kiterjedt a tankönyvekre is, 1868 tavaszán taúkönyv- és tan
szerkiállítást szervezett.

Az egyesület folyóirata az első évfolyamok után bővült. (Megjelenéséhez 1869-től 
minisztériumi segélyt kapott.) Változatos témájú tanulmányokon kívül rendszeresen 
foglalkozott az újonnan megjelent tankönyvek ismertetésével, bírálatával. (Erre a mi
nisztérium megbízást is adott.) Folyamatosan ismertette a napilapoknak az oktatás- 
üggyel foglalkozó cikkeit és szinte minden számában voltak a tanüggyel összefüggő 
kisebb közlemények, hírek.

A gimnáziumok alapvető kérdései egyidejűleg vetődtek fel: Milyen legyen szer
vezete, képzése, tanterve? Mennyiben legyen önálló? Ezekkel a kérdésekkel az 
egyházak képviselői az 1860-as évek elején is foglalkoztak, akkoriban több tanulmány 
jelent meg a gimnáziumok jövendő szervezetéről. Eötvös József a középiskoláról 
szóló javaslatát 1869 februárjában tette közzé. Ebben 9 osztályos lyceumot tervezett. 
A közzététel után, a tervezet tanulmányozására és állásfoglalásra a tanáregyesület 
azonnal létrehozott egy 19 tagú bizottságot és március végén rendkívüli közgyűlést 
tartott. Eötvös József nagy tekintéllyel rendelkező politikai gondolkodó és mindenki 
által becsült miniszter volt, ezt a javaslatát a tanáregyesület és a teljes tanári közvé
lemény mégis elutasította. Eötvös ezt tudomásul vette, elállt a lyceum gondolatától és 
visszatért a 8 éves gimnázium tervéhez, de az 1871-ben bekövetkezett halála után a 
gimnáziumokra vonatkozó elgondolásairól mindenki igyekezett megfeledkezni.

Igen érdekes Szamosi Jánosnak, a Közlöny akkori főszerkesztőjének „Miben áll a 
tanintézetek autonómiája?" című írása.l6 Ebből idézzük: „ ... A tanintézti autonó
miának múltja majd semmi, de annál szebb jövője van, ha majd a szabad iskola a sza
bad egyház- és szabad államban általánosan el lesz ösmerve s jogerőre fog emelkedni. ... 
A közoktatás terén nagy reformok előtt állunk, részben már életbe is léptettek, tanterv

^  OKTK (1880-ig Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1881-től Országos Középiskolai
Tanáregyesületi Közlöny) I. évf. 1868. II. o.

16 OKTK III. évf. 1870, 14-15, 22. o.
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tantervet ér, rendelet rendeletet, és mégis a haladás csekély, igen csekély. Szerény néze
tem szerint ennek oka az, hogy a reformokat a tantervekkel kezdették. Nem a tan
tervekben, nem a tankönyvekben van a főhiány, -  hanem a tanárokban, helyesebben 
azon szellemben, mely az egyes intézeteket átlengi, s mely az egyes tanárokban van. Nagy 
része előtt a tanári hivatás ismeretlen, az egész csak hivatal, kenyérkereset. ... Megszok
ták a rendeletek végrehajtását, a tankönyvek és nem a tudomány tanítását, az instructiók 
minden fokát és nemét, meg a járszalagot; de a hivatásért való lelkesülés, a szellem, az 
fájdalom legtöbb esetben távol van. ... Tanügyi reform intézkedésünk alphája volna egy 
alapos képzettségű, ügyszeretettől lángoló tanári karnak szervezése, hogy ne mondjam 
teremtése; ennek feltétele pedig a fennebbieken kívül az egyes tanintézetek tanári testü
letéinek önállósítása, autonom jogokkal való felruházása, mert „önkormányzat nélkül 
nincsen szabadság szabadság nélkül nincsen haladás ”. Épen azért a tanintézetek- és ta
nárok fennsújtott hibáit sem lehet kizárólag az illetőknek felróni, mert ugyan honnan 
vegyen lelkesültséget a tanár, ha látja, hogy minden lépten-nyomon -ba botlik, me
lyek úgy az egyéni, mint a testületi önállóságot gátolják. ...

Erős meggyőződésem az, hogy hazai tanügyünk felvirágozását csak akkor fogjuk 
biztosan eszközölni, ha legelőször is a tanári testületeket reformáljuk.

Reformáljuk pedig az által, hogy: a) gondoskodunk azok képeztetéséről; b) a tanári 
testületek külső tekintélyét elősegítjük az által, hogy függetlenekké, önállókká tesszük, és 
autonomikus jogokkal felruházzuk; ez által a valódi tanári szellemet az ügybuzgóságot 
és önérzetet felkeltjük; végre c) ha azok anyagi helyzetéről gondoskodunk.

Adjatok jó, ügybuzgó, önérzettel bíró, megelégedett tanárokat, és hiányos gyenge 
tanterv mellett is nagyobb sikert fogtok aratni, mintha a tantervek non plus ultráját ren
delitek is el. ”

A különböző álláspontok kifejtése sokféle hatást váltott ki. Megértés, egyetértés, 
értetlenség, türelem és türelmetlenség is találhatók a vitázók írásaiban. Olvashatunk 
olyan véleményeket is, amelyek a pillanat hatására fogalmazódtak meg és a gúny a 
jellemzőjük, de olvashatunk olyan elemzéseket is, amelyek időtállóak, amelyek nagy 
tudásról, mély műveltségről és felelősségteljes gondolkodásról tesznek bizonyságot.

Bodnár Zsigmondnakll ,A  középtanodák kérdéséhez” című tanulmányában jel
lemző megállapításokat olvashatunk: „ ... A  szenvedély ugyan csodálatot kelt, főleg a 
tudatlanokat ragadja ámulatra; de hozzáértőkben bizalmatlanságot ébreszt, mert ezek 
jobban szeretik az egyszerű és világos okokat, mint a lelkesülés sugallta merész phra- 
sisokat. Mi az előbbieket szeretnők jelenleg alkalmazni. ...

... 1849-ben elvesztők nemzeti önállóságunkat s hazánk Gesammt-Monarchie egy 
nyomorgatott provinciája lön. E  szomorú idő gyászos eredményeit mindnyájan ismerjük 
s ha nagyon kevés az, a miért az osztrák kormány eszközeinek köszönetét mondhatunk, 
van mégis egy, és ez: gymnasiumaink reformja. Fő célja ugyan népünk germanisatiója 
volt, mit leginkább az iskolák németesítése által óhajtott elérni; de annyi bizonyos, hogy 
a tanügy emelése által nemzetünknek sok hasznot hajtott. ...

A  60-ik év a reactió éve volt. A  régi magyar középtanodák emberei jutottak felszínre, 
s csupa elfogultságból a roszszal a jónak is elnyesték életerős ágait. Új rendszert hoztak

17 Bodnár Zsigmond (1839-1907) tanár Nagyszombaton, Budapesten, az irodalomtörténet magán
tanára.
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be, mely a régi schlendriannak szerencsétlen folytatása lön. E  gyászos emlékezetű rend
szer, bár külföldön képezett tanerőink s egyes belátóbb politikai félfiaink tiltakoztak el
lene, a magyar tanügy nagy hátrányára hét évig tartott.

1867-ben a magyar felelős ministerium vette kezébe a kormányt. Az új közoktatási 
minister, báró Eötvös József első teendője az iskolák reformja volt; mi alig történhetett 
máskép, mint a hét évi sülyedés elleni visszahatással. A  nagy szellemű minister javaslata 
a másik szélsőségbe jutott s ifjainkat mindenre akarta taníttatni;... "18

A gondok és bajok halmozódtak. Az 1861. évi gimnáziumi tanterv javítása elkerül
hetetlenné vált, 1871-ben a minisztérium új tantervet vezetett be. A miniszteri 
bejelentés szerint alapul vették az Országos Középiskolai Tanáregyesület javaslatát, 
annak közlönyében azonban azt olvashatjuk, hogy megelégedtek a tervezet főbb el
veinek kijelölésével. Az új tanterv bevezetésekor már látszott, hogy ezzel sem sikerült 
egységesen megalkotott, az egyetemes műveltség követelményeit és a hazai viszonyo
kat figyelembe vevő, hosszabb időtartamra is megfelelőnek tekinthető gimnáziumi 
tantervet létrehozni.

A tanáregyesület, már korábban, egy memorandumban is rögzítette, hogy sikeres 
reform csak szakemberek véleményezése és megállapodása után valósítható meg. A 
miniszter 1871-ben létrehozta a tudományok és az oktatás képviselőiből álló Orszá
gos Közoktatási Tanácsot, amelynek a közoktatást érintő kérdésekben véleményező 
és javaslattevő joga volt. Kezdetben a tanács felét a miniszter nevezte ki, fele pedig 
választott volt. Az utóbbiak közül 5 főt a Középiskolai Tanáregyesület választott a 
tagjai közül.

Az oktatásügy irányítása jogi gondot is jelentett, ugyanis elvben mindenki elis
merte az állam felügyeleti jogát, de ennek mértékét és gyakorlati megvalósítását tör
vény nem szabályozta. (A két Ratio Educationis királyi rendelet, az Entwurf pedig 
osztrák törvény volt.) Eötvös József minisztersége alatt a népoktatásra 1868-ban ké
szült törvény, középiskolai törvénytervezetét azonban nem tárgyalta a képviselőház. 
Új középiskolai törvénytervezetet Trefort Ágoston miniszter 1873-ban terjesztett a 
képviselőház elé, de tárgyalására nem került sor. Hosszas huzavonák, a képviselőház
ban és a sajtóban folyó éles viták után, csak az ötödik változatából lett törvény 1883- 
ban. A tervezetet az adminisztráció a tanáregyesülethez is eljuttatta, az megvitatta, 
észrevételeit, javaslatait memorandumba foglalva közölte, „de ezt bizony a miniszté
rium alig méltatta figyelemre”. A törvénynek a szakkérdésnek minősíthető részleteit is 
a képviselőházban vitatták meg. (Az általános vitában főleg a felekezeti és nemzeti
ségi vonatkozásaival foglalkoztak, a részletes vitában már a tantárgyak is szóba ke
rültek. Nagyon vitatott volt az, hogy a görög nyelv kötelező vagy választható tantárgy 
legyen.)

1875-ben a miniszter módosította az Országos Közoktatási Tanács szervezetét, 
megszüntette a tanáregyesületnek azt a jogát, hogy a tanácsba 5 választott tagot küld
jön. A tanáregyesület befolyása az 1870-es évek közepétől kezdve csökkent. 
(Megszüntették a közlönyének megjelenéséhez adott minisztériumi segélyt is.) Véle
ményalkotásra gyakran kérték, azonban úgy tűnt, hogy véleményeinek, javaslatainak

18 OKTK VI. évf. 1872 -  73, 61, 62 -  63. o.
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meghallgatását a minisztérium kegynek és nem kötelességnek tekintette. -  Spontán 
kezdeményezésként néhány városban a tagok tanári-kört alakítottak a „társas-élet 
fejlesztésére”. Az évek során a tanáregyesület tevékenysége kiterjedt érdekvédelmi 
feladatokra is.

A Közlöny színvonala emelkedett, értékes munkát végzett a tantárgyak tantervi 
anyagának részletes összeállításában, szakdidaktikai módszerek megvitatásában, tan
könyvek ismertetésében, bírálatában. Lapjai kitartó és kemény munkát, gyakran he
ves vitákat tükröznek.

Az 1879-ben bevezetett gimnáziumi új tanterv előkészítését Kármán Mór irányí
totta. Új és jobb tanítási módszerek kidolgozása volt a cél, hiszen nyilvánvalóvá vált, 
hogy az addig szokásos eljárás, amely az egymástól elszigetelt ismeretek közlését, 
majd megkövetelését jelentette, már korszerűtlen. Jónéhányan megértették az 
igényesebb munka kívánalmát, mert kritikus szemléletűek és európai tájékozottsá- 
gúak voltak, míg mások a régi hagyományokat kritikátlanul követték és őrizték. Az 
eltérő szemléletet jól mutatják a Közlöny írásai.

A tanáregyesületen belül is keletkeztek ellentétek. Ezek oka egyrészt a főváros és 
a vidék különböző adottsága, illetve lehetősége volt, másrészt az, hogy a minisztérium 
és az egyesület közötti kapcsolat az oktatásügyi igazgatás kiépítése során megválto
zott. Döntő oknak azonban a türelmetlenséget tekinthetjük, amely egyeseknél értet
lenséggel párosult. Ez a gyakori viták légkörét ingerültté tette. Az álláspontok közötti 
természetes nézetkülönbségek gyakran személyeskedésekké fajultak.

1881 végén Aradon, a középiskolai tanárok közzétettek egy felhívást, amelyben a 
Középiskolai Tanáregyesületről azt állították, hogy lassú és közönyös, hivatásának 
nem tud megfelelni. 1882-ben egy önálló folyóiratot is indítottak „Középiskolai 
Szemle” címmel, Jancsó Benedek19  szerkesztésével. Ez a közoktatásügy centralizá
cióját tekintette a bajok okának. „E centralisatio a maga burocratikus irányánál fogva 
nemcsak mindent akart kormányozni, hanem Széchenyi szavaival élve a kalamárist 
tette az összes kormányzat középpontjává.”20 Elképzeléseik szerint új szervezésű ka
mara-rendszerrel lehetne elérni azt, hogy az egyéni nézet, az egyéni meggyőződés 
megfelelő teret kapjon.

A Középiskolai Szemle sok olyan írást közölt, amelyek erősen bírálták a meglévő 
tanáregyesületet, azok vezetőit, de új szervezésű kamara vagy egyesület nem létesült. 
A folyóirat már 1883-ban megszűnt. Jancsó Benedek később -  fájlalva -  maga is elis
merte, hogy megbuktak.

A tanáregyesületben felismerték a főváros-vidék kettősségét és törekedtek ennek 
megszüntetésére. Mindenütt, ahol legalább 10 tag volt, tanári kör alakítását javasol
ták, azért, hogy a vidéki tagoknak is nagyobb tevékenységi lehetősége legyen.

Az új tantervek, az utasítások, az elfogadott törvények mellett a gondok ma
radtak. 1883-ban már módosítani kellett a tantervet, a kötelező görög nyelv fakulta
tívvá tételéhez pedig 1890-ben az 1883. évi törvényt. A napirenden lévő oktatásügyi

19 Jancsó Benedek (1854-1930) tanár, író, publicista. Pancsován, Aradon, majd 1887 után Budapesten 
tanított, az MTA levelező tagja.
A z  új tanáregyesületről, Középiskolai Szemle, Arad, 1882, 81. o.
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kérdések megvitatásához a minisztérium és a Közoktatási Tanács kérte a tanár- 
egyesület véleményét, a kezdeményezés azonban a hivatalos szerveké volt.

A tanáregyesület 25 éves jubileumi ülésén Alexander Bemát ünnepi beszédében 
értékelte az eltelt éveket és hibákra, hiányosságokra is rámutatott. Idézünk 
mondanivalóiból:

„... Az egyesület az alkotmányos korszak első éveiben sokkal közelebbi viszonyban 
volt a tanügyi adminisztrációhoz, mint jelenleg. ... S ennek részben a közoktatási tanács 
az oka. Ö a kormány hivatalos s fizetéses tanácsadója, ő eszköli a könyvbírálatokat, ő  
mond véleményt minden paedagogiai s didaktikai kérdésben, ő a magyar tanügy pae- 
dagogiai legfőbb véleményező fóruma. ... De nem láttuk-e, hogy a tanügyi fejlő
désünkben egy nagy hiány van, melynek pótlására még nem került sor? Mi történt a ta
nári szellem emelése érdekében a lefolyt 25 évben? Sokat fáradoztak a tanárképzésen, 
ámbár még mindig nem tartják a czélt elértnek; de a kész tanárral, ha az iskolába be
lépett, nem igen törődtek. ... Elismerés a legritkább esetekben van számára, elő nem lép
het, ő a bürocratikus egyenlőség áldozata, mely előtt se érdemben, se elismerésben 
különbség nincsen. ... A  baj mélyebben rejlik, ott, hogy a tanár munkáját az egész ma
gyar társadalom nem becsüli meg eléggé. Innét van, hogy a konnány sem gondol e nagy 
testületnek hogy úgy mondjam morális kormányzására, vezetésére, nem keres utakat s 
módokat a tanárság szellemét, becsvágyát emelni. ... Csodálatos-e, hogy a tanár sok 
esetben minden egyébnek érzi magát csak nem tanárnak, hogy ő is csekélyli hivatását, 
melyet oly mechanikusan tölt be, mint a mily mechanikusan bánnak ő vele? Nem 
mentem ezeket a kivételes eseteket, de sajnálom s nem csak a hibás egyént teszem a ba
jért felelősnek. S itt látom tanáregyesületünk legmagasztosabb hivatását, elévülhetetlen 
functioját. Legyen a tanári önérzet, a tanári öntudat, a tanári becsületérzés, a tanári 
büszkeség nevelője, oltalma, focusa.... ”21

Őrlődések korszaka

Az 1890-es évek elején a kulturális élet eddigi vitáit óriási mértékben fokozta a 
képviselőház elé beterjesztett néhány új törvénytervezet (az állami anyakönyvezés, a 
házassági jog tervezete és néhány további javaslat). Ezt a történészek „egyházpolitikai 
reformoknak” vagy „egyházpolitikai harcnak” nevezik. A viták olyan mértékűek vol
tak, hogy a harc elnevezés is jogos, hozzájuk képest az oktatás szakkérdéseiben csak 
jelentéktelen nézeteltérések voltak.

1890-től néhány éven keresztül az egységes középiskola gondolata került előtérbe. 
Ezt legelőször Csáky Albin miniszter a képviselőház előtti költségvetési vitában emlí
tette, majd megvalósításának lehetőségéről nagyszabású ankétot is szervezett. Ezen 
Eötvös Loránd -  első hozzászólóként -  kifejtette, hogy nem mindenki lelkesedik az 
egységes iskoláért. Jó iskola kell és ehhez jó tanárok. A jó tanár a jó rendszernél is 
fontosabb, ezért a tanárképzésnek kell a fő gondnak lennie. Másoknak is ugyanez volt 
a véleményük. Miniszteri kezdeményezésre a tanáregyesület tantárgyanként külön- 
külön is vizsgálta, hogy egységes tanterv esetén milyen szempontokat kellene előtérbe

21 OKTK XXV. évf. 1 8 9 1 -9 2 ,1 5 -2 7 . o.
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helyezni. Több tanulmány arra hívta fel a figyelmet, hogy a gondokat nem lehet kizá
rólag rendeletekkel megoldani. Bartos Fülöp az egyesület közgyűlésén tartott és a 
Közlönyben közzétett ,A  maximális és minimális tantervekről” című eló'adásában22 
véleményt mondott a sok átalakításról: „A jelenleg működő idősebb tanári generatio 
körülbelől egy tuczat ilyen átalakítást ért és hihetőleg némi közömbösséggel várja ezt a 
legújabbat is. Hisz mindama tanterwáltozás, melyen 25 év óta átesett, azt a megnyug
tató tudatot ébreszthette benne, hogy a régi jóból nem szoktak sokat veszíteni, a régi 
rosszat nem szokták gyökeresen megjavítani, új jót sem igen hoztak még sokat és az új 
rossz sem ártott még olyan nagyon.

Századunk paedagogiáját gyakorlat tekintetében a kísérletezés jellemzi. A mely iskola 
-  és ez így van majd minden országban -  a mely iskola öt évig egy tanterv szerint tanít, 
abban bizonyos ideges nyugtalanság ébred, hogy hátha jobban is tudná végezni, és kész 
a reform-mozgalom. ” Kifejti, hogy a mereven eló'írt tananyag nem minden osztályban 
dolgozható fel: „... Úgy látszik, a tanárra bízzák a ki vagy lekiismeretesen veszi feladatát 
és túlterheli tanítványait, vagy megalkuszik a viszonyokkal és nem erőlteti a lehetetlent. 
De ezzel hozzászoktatjuk magunkat a tantervet olyasminek tekinteni a mi írva nagyon 
szép, de kötelezni nem kötelez semmire. ” Azt javasolja, hogy a tanterv kettős legyen: 
tartalmazza az ideálisan maximális tananyagot is és a feltétlenül szükséges minimálist 
is. A  hosszú tanulmány végén megjegyzi: „De vigasztal az a tudat, hogy a most készülő 
tanterv nem is lesz még az utolsó. ”

A Közoktatási Tanács iránt a közvélemény bizalmatlan volt, mert munkájából 
hiányzott a nyilvánosság. Szervezetén belül olyan mértékű konfliktusok keletkeztek, 
amelyek miatt Eötvös Loránd miniszter 1894 novemberében a tanácsot feloszlatta. 
„Rossz volt, mert hivatal volt, nem szabad értekezletek termelője” -  fogalmazta meg a 
tanáregyesület főtitkára. Az egyházpolitikai reformok azonban kormányváltozást is 
okoztak. 1895 januárjában már Wlassics Gyula a miniszter, ő még abban az esztendő
ben -  új szervezeti szabályzattal -  újból létrehozta. Az új miniszter programja az egy
séges középiskola megvalósítása, a túlterhelés csökkentése, a tanterv nemzeti ele
meinek erősítése, a tanárképzésben a gyakorlati rész fejlesztése volt. Ezek -  bizonyos 
mértékig -  a tanáregyesület munkáját is befolyásolták. A Közlöny több olyan tanul
mányt is közölt, amelyek áttételesen kapcsolódtak az új programhoz.

Az 1890-es évek elején már szóba került az állami tisztviselők javadalmazásának 
egységes új rendje. A törvény 1893-ban lépett életbe és az oktatásügyben nagyon nagy 
vihart kavart. Az állami iskolák tanárait két fizetési osztályba, a IX. és a VIII. osztály
ba sorolták, az igazgatókat a VIII. és a VII. osztályba. Mindegyik osztályban 3-3 fo
kozat volt, az előlépés 5 évenként történt. A besorolást a minisztérium végezte, ún. 
„rangsort” adott ki. Az előírt fokozatokat és a besorolás szempontjait a tanárok ma
gukra nézve nagyon sérelmesnek találták. Ezek orvoslására valóságos mozgalom tá
madt. A tiltakozások egymást érték, küldöttségek mentek a miniszterhez, a miniszter- 
elnökhöz, a képviselőház pénzügyi bizottságához. (Ezek vezettek a középiskolai taná
rok országos kongresszusainak későbbi megszervezéséhez.) Ez a mozgalom -  változó 
intenzitással -  nagyon hosszú ideig tartott, de közben a vélemények megoszlottak,

22 OKTK XXVII. évf. 1893-94, 45 -5 6 . o. 
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hiszen olyanok is voltak, akik jól jártak az új besorolással és a minisztérium a tanárok 
számára a VII. fizetési osztály megnyitását is ígérte. (Ez 1909-ben megtörtént. Idővel 
a tanárok, illetve az igazgatók számára a VI. majd az V. osztály is megnyílt, 1919-ben, 
illetve 1924-ben.)

A Közlöny hosszú ideig közölt elkeseredett véleményeket. Voltak, akik akkoriban 
gúnyosan „Tanári Fizetésügyi Közlöny”-nek keresztelték el.

1894-ben az egyesület folyóiratának egyik vezércikke a közönnyel foglalkozott, 
írója tragikusnak érezte azt, hogy a tanárok között a szellemi munka iránt 
érdektelenséget, közönyt lehet látni. Úgy tapasztalta, hogy a kártya és az önző' anya
giasság az, ami érdekli a tanárokat. „Irtózatos egy hadakozási eszköz a közöny. Tör
vényt kellene rá szabni, mint hajdanta a lánczos golyóra, mert több szellemi halottat 
csinál, mint a tudatlanság, készületlenség és felületesség együttvéve. ”23

Az írást átvette az egyik napilap is. A tanárok sértésnek tekintették a cikket, tilta
koztak a vád ellen, hogy többségüket a közöny jellemzi. Voltak, akik a szerkesztőség
hez küldött, nyilvánosságnak szánt cikkekben utasították vissza a vádakat. Állásfogla
lásra azonnal összehívták az egyesület választmányát. Ők is visszautasították az általá
nosítást, de azért megállapították, hogy a magyar tanárság körében „aggasztó jelen
ségeket tapasztalhatni.” A szerkesztőnek, Alexander Bemátnak is magyarázkodnia 
kellett. Miért közölte a cikket? „Sokszor tapasztaltam, hogy az elkeseredésnek, mely a 
részletekben mindig igazságtalan, sokkal nagyobb a hatása és ereje, mint a rábeszé
lésnek. Megesik ugyan, hogy a kirívó igazságtalanság ily esetben hasonló, de ellentétes 
irányú elkeseredést szül egyesekben, a kiknek jogukban áll ez igazságtalanságot igaz
ságtalanságnak érezni. De ez talán mégis kisebb és bizonynyal elmúló baj azzal a na
gyobb hatással szemben, melyet esetleg azokra gyakorlunk, a kiket illet. Lesznek, a kik
nek lelkiismerete fölébred, a kik megállónak útjukon és visszafordulnak. Erkölcsi vál
ságban vagyunk; ne bélyegezzük azokat, kik a legjobb akarattal a szunnyadozó erkölcsi 
erők fölébresztését megkísértik. Adjunk szabadságot a gondolatnak s a becsületes küz
delemnek. ”24 Végül az írás szerzője egy nyilatkozatban közölte, hogy írását egy olyan 
hosszabb sorozat bevezető cikkének szánta, amely a „lelkes munka eszméjét” akarta 
általánossá és kedveltté tenni. Indulása nem sikerült, törekvését nem folytatta, az 
egyesületből kilépett. A Közlöny szerkesztősége lezárta az ügyet. A beküldött tilta
kozó írásokat nem tette közzé.

A középiskolákban 1899-ben a minisztérium új tantervet vezetett be. Az egységes 
középiskola gondolatából mindössze az valósult meg, hogy a gimnázium és a reális
kola egyszerre kapott külön-külön új tantervet. Ez lényegében az előző volt, de az 
anyag kiszemelésében és elrendezésében a „nemzeti tárgyak behatóbb tanítása” volt 
a cél.

A tanáregyesület munkája változatlan formák között folyt, de a kormányváltozá
sok, a parlamenti harcok, az irodalmi csoportulások vitái közvetve érintették az 
egyesületet is. A viták fellángolása idején csoportos kilépések is voltak, a taglétszám

23 OKTK XXVIII. évf. 1894 -  95, 65 -  67. o.
24 OKTK XXVIII. évf. 1894 -  95, 83. o.
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csökkent, majd visszalépésekkel, új tagokkal ismét növekedett, a háború kitörése 
előtt már 2650 volt.

A Közlönyben megjelent cikkeknél -  lassú tempóban -  szemléletváltozás történt. 
Túlnyomó többségük témája egy-egy körülhatárolt szűk terület. Kevesebb írásban 
látható az a sokoldalú tájékozottság és körültekintő gondolkodás, amely a régebbi év
folyamok cikkeit jellemezte. A kezdeményezés kevesebb, azok is erőtlenek, legtöbb
jük -  visszhang nélkül -  érdektelenségbe fulladt. Kiemelkedő azonban a 
matematikatanítás reformálására létrehozott reformbizottság munkája. Ez országos 
hatásúvá vált, nemzetközi figyelmet is kapott. Munkájukat, javaslataikat kötetben is 
kiadták, ez hosszú ideig iránymutató volt.

A század első évtizedének közepétől kezdve a napilapokban, folyóiratokban 
világnézeti viták folytak. Ezek a tanáregyesületet is érintették, ellene több támadó 
cikk jelent meg. (Elemzésük nem ennek a megemlékezésnek a feladata.)

A sajtóban gyakran kifogásolták a középiskolák módszerét, eredményét, a tanulók 
túlterhelését. 1913 nyarán Jankovich  Béla, az akkori miniszter, tervbe vette a közép
iskolák alsó négy osztályának (valamint a polgári iskolának) egységesítését. A tanár- 
egyesület reagálása jellemzi az akkori légkört: „... Ö rvendenü nk kell tehát a  m in isz te r  
úr reform áló  szá n d ék á n a k  a z  isko la  érdekében, rem élnünk, ső t bízvást szám ítan u n k  kell 
arra, hogy a m in iszter úr m in k e t középiskolai tan ároka t is a zok  közé az illetékes tén ye
z ő k  k ö zé  soroz, ak ike t m egh a llga t s  akiktől konkrét ja v a s la to k a t vár. Á m d e  tényü l ke ll 
m egállap ítanu nk  a zt is, h o g y  a középiskola  reform jára vona tkozó lag  egységes vé lem én y  
m é g  n em  alakult ki, s  ő sz in te  m eggyőződésünk az, h o g y  a refonn gyors m egva ló s ítá sa  
in k á b b  kockázatos, m in t k íván a tos . ”25

Egy év múlva már dúlt a világháború.

Kényszerpályán

Az egyesület a háború alatt a körülmények által diktált módon folytatta munkáját. 
A harctereken meghalt tanárokról a hősöket illető tisztelettel emlékeztek meg, a se
besülteket, az özvegyeket, az árván maradottakat anyagilag segítették. Az iskolákban 
tanító tanárok helyzete is évről-évre rosszabb, de az egyesület dolgozott.

1917-ben az évi közgyűlésen megemlékeztek az 50 éves jubileumról. S a jó  Sári- 
dor^b főtitkár mondott ünnepi beszédet, melyben visszatekintett az egyesület öt évti
zedére. Beszédének befejező részében A lexander B enxálnak  a gondolataiból idézi azt, 
amit a 25 éves jubileumon mondott az egyesület hivatásáról: „Legyen a tanári önér
zet, a tanári öntudat, a tanári becsületérzés, a tanári büszkeség nevelője, oltalma, fo- 
cusa....”

A Közlöny terjedelme 1913-14-ben meghaladta a 900 oldalt, 1919-20-ban 
mindössze 80, majd két éven keresztül 64-64 oldal, később 400 oldalra bővült.

A háború után zord esztendők következtek. Korabeli jellemzésük: „Gyűléseztünk 
mi korgó gyomorral rideg tél évadján hitetlen teremben. A papírbankós havi fizetése

25 OKTK XLVII. évf. 1913-14, 5. o.
Sajó Sándor (1868-1933) igazgató; költő, a Szent István Akadémia osztályelnöke, a Kisfaludy Társa
ság tagja, a MTA levelező tagja.
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csak két napra futotta ...” Az egyesület 1920 márciusi rendkívüli közgyűlésén már 
megkezdődött a tagok egy részének kirekesztése.

A személyi változásokra jellemző, hogy Sajó Sándor, aki az 50 éves jubileumon az 
ünnepi beszédet tartotta, az 1919 őszén megalakított Magyar Középiskolai Tanárok 
Nemzeti Szövetségének elnöke lett, Alexander Bemát, akinek a 25 évvel korábban 
mondott szavait idézte, Svájcban volt betegen, mikor hazajött elveszítette nyugdíját és 
csak később Komis Gyula közbenjárására kapta vissza.

Az 1920-as évek elején megkezdődött egy új tanterv és új középiskolai törvény 
előkészítése. Az eredeti tervek módosításával a törvény 1924-ben készült el (majd 
1926-ban egy másik, a leányközépiskoláról). Az új tanterv bevezetése 1924-ben kez
dődött, végleges formája 1926-ban lépett életbe.

A háború utáni években az egyesületi munka nehezen indult, nem tudta haté
konyan befolyásolni a készülő intézkedéseket. (Nehéz megállapítani, hogy a miniszté
rium ezt mennyiben igényelte.) Előkészítés közben nem volt megfelelő kontroll. A 
törvénynek a nemzetgyűlés előtti vitája érdekes és mai szemmel is tanulságos, de 
utána a végrehajtása gépies, gyakran lélektelen volt.

Az alapvető rendelkezések megjelenése után az egyesület elnöke (aki nemzet- 
gyűlési képviselő is volt) előadást tartott a tanár iskolai munkájáról és azt a Közlöny
ben közre is adta. Stílusa jellemzi a kort. Idézünk belőle: „... Kire bízzuk ezt a drága 
matériát, hogy megtisztogassa öröklött ballasztjaitól, a fertőzet ujjlenyomatainak 
szennyétől? Kire bízzuk, hogy töltse meg örök igazságok tiszta aranyával és edzze szemét, 
a léleknek szemét oly élessé, mint amilyen éles a sas és a hajókormányos szeme? Kitől 
várjuk, hogy a lélekből kifaragjon, kibányásszon egy gránittömböt: a jellemet, a grá
nittömbből pedig fakasszon hőforrást: honfiúi, vallásos és emberbaráti érzések kiapad
hatatlan forrását?

Ennek a szent és gigászi bizalomnak letéteményese, tanár, te vagy, akinek kezébe az 
élet legfogékonyabb szakaszán nyolc hosszú esztendőre tesszük le legdrágább kincsünket: 
gyermekeink lelkét. ... ”27

A középiskolákról az országgyűlés 1934-ben új törvényt hozott, majd ezt 1938-ban 
új tantervek követték. 1935-ben a közoktatásügyi igazgatás újjászervezése is megtör
tént. Mindezekhez részletes tájékoztató kiadványok készültek, amelyek minden 
tanárhoz eljutottak. A hatóságok mindent megtettek, hogy megkönnyítsék a rendel
kezések végrehajtását. Mindenben a legfelsőbb szervek a kezdeményezők, így például 
a törvényjavaslat miniszteri indokolásában már olyan tananyagcsökkentésre van 
utalás, amely csak jóval később következett be.

A tanáregyesület Közlönye foglalkozott az előkészítő munkákkal, de csak követte 
az eseményeket. A nagyfokú központosítás majdnem szolgai engedelmességet kívánt.

Az 1934. évi törvény indokolásakor a miniszter a szelekcióval is foglalkozott. Ki
jelentette, hogy „a középiskolától távol kell tartanunk, ... az egyetemeket, főiskolákat is 
el kell zárnunk a kontraszelekció elve alapján odatóduló illetéktelen elemektől... ”28 A 
törvény erre nem adott részletes utasítást, a miniszter szerint az eljárás rugalmassá-

27 OKTK59. évf. 1925 -  26, 300 -  304. o.
3 0

Közzétéve pl.: „Az 1934. évi középiskolai reform”, A tantervelmélet forrásai c. sorozat 7. kötete, OPI.
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got kíván. Egyféle értelmezését mutatja a Közlöny „M inőség vagy m en n yiség ? ” című 
írása. A cikk végén összefoglalásként olvasható: ma még Magyarországon szük
séges a középiskolai tanulók nagyobb szelekciója, éspedig a nagylétszámú (350 tanu
lón felül) iskoláknál a progresszív százalékban való alkalmazása nemcsak azért, mert 
a nagy tömeg természeténél fogva jobban kitermel magából káros hajlamokat és ártó 
egyedeket, de azért is, mert a középiskola a messze cél érdekében egyéneket akar ne
velni, amihez a mai létszámsürűség nem alkalmas. A szelekció iskolamegszüntetés, 
vagy osztályok összevonása nélkül történjék, mert hiszen minőségi munka és ered
mény csak megfelelő körülmények és adottságok mellett érhető el.

A nemzet erkölcsi és szellemi elitjének megnevelése nagy tét, a szelekció folytán 
elmaradó tandíjösszeg nem lehet akkora veszteség, mint egy nemzet jövőjének kocká
zata. ...

Amilyen az iskola lelke, olyanok lesznek az állampolgárok. Legyen az iskolának is 
egyénisége, akkor nevel tudatosan. Ehhez akarja elvezetni az új Utasítás a középisko
lát. Tudjuk, hogy csonka országunk minden tanára szívesen járja ezt az utat.”29

Mindezek mellett a Közlönyben szaktárgyi, didaktikai kérdésekkel foglalkozó 
időtálló, értékes tanulmányok is találhatók. Az 1930-as évek legvégén, a 40-es évek 
legelején már bizonyos élénkülés látható. (Akkor már kezdett megmutatkozni az 
1934-es törvény és az új tanterv hatása, amely különbözött a hivatalosan várttól.) A 
kezdeményezés kívülről is jött. A Budapesti Mérnöki Kamara nem tartotta megfele
lőnek a középiskolából érkezett tanulók tudását, a tanárok hiányolták az 1939-ben 
megszüntetett Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokat. Halványan felmerül egy 
új tanterv összeállításának a gondolata is.

A „felső” elképzelésekkel sokan nem értettek egyet. A Közlönyben őszinte önálló 
véleményeket is találunk. Idézünk „A lá th a ta tla n  n eve lés” című tanulmányból: 
„B árm ennyire tag a d n á n k  is, sok -sok  tény, m o zz a n a t igazolja, hogy a tú lelem zés, a  túl- 
hüvelyezés, a sk a tu lyá zá s  korszakát éljük a p ed a g ó g iá b a n . Beparcelláztuk, k im éric s
k é ltü k  nevelőeljárásaink, nevelőlehetőségeink ú gyszó lván  m inden  darabkáját. ... lassan -  
la ssa n  közeledünk a h h o z  a  korhoz, am elyet A ld o u s  H uxley m utat be: S zép  Ú j Világ  
c ím ű  u tóp isztikus-sza tiriku s regényében. ”30

Az 1940-es évek legelején kezdeményezések születtek az iskola zártságának 
feloldására. Szerveztek olyan bemutató órákat is, amelyekre meghívták az érdeklődő 
szülőket. Az 1943-44 tanévben egy ilyen óráról közöl beszámolót a Közlöny. A kort 
jellemző részlete: „A jelentés beadás és ima után ... A katonás külsőségek, a feszes 
vigyázállás kellő határok között való megkövetelése -  még a felelet alatt is -  nemcsak 
a korszellemmel és a leventeintézménynek az iskola falai közé való bevonulásával 
magyarázható, hanem azzal is, hogy így akarjuk növendékeinket a helyes, szép és fő
ként egészséges testtartásra rászorítani.... ”

A Közlöny 1943-44 évi 77. évfolyama teljes, mintegy 300 oldalnyi. 1944 őszén 
megindult a 78. évfolyama is. Szeptembertől novemberig három száma jelent meg, 
16 + 8 + 8 oldalon. Tartalmazza az 1941 óta állandónak számító „Halottaink” rovatot,

29 OKTK 70. évf. 1936 -  37, 56 -  57. o.
30 OKTK 75.évf. 1941 -4 2 , 1. o.
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a novemberi számában három hozzászólást az „Iskolareformok előestéjén” című, ko
rábban megjelent cikkhez. A többi töltelék írás, a tagok névsora, rövid hírek.

Az utolsó szám megjelenésének idején a Duna-Tisza közén már Budapest elfogla
lására készültek a szovjet csapatok.

*  *  *

És mi történt azután Ismerjük a tragikus történelmi eseményeket.
1948-ban a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének akkori helyzetéről 

hosszú tanulmány jelent meg31. Szerzője pedagógus egységet említ, mert az előző 
években a nevelőknek kb. 150 kisebb-nagyobb egyesülete volt és azok csatlakoztak a 
szakszervezethez, majd ellenpéldaként írja: „A nagyobb egyesületek közül egyedül a 
Középiskolai Tanárok Országos Egyesületének vezetősége igyekszik fenntartani 
különálló működését. ” A következő mondatokkal már megbélyegzi ezt az 
„egységbontó” kísérletet. Nem volt más út, a tanáregyesület megszűnt.

Az átalakulást követő években azok, akikben élt egy független egyesület vágya, azt 
mélyen elhallgatták. Nem is beszéltek az egykori tanáregyesületről, emléke is fele
désbe merült. Akikben nagy szereplésvágy élt, vagy karrieristák voltak, vagy 
meggyőződésük egyezett a pártállaméval, azok éltek az új lehetőségekkel. így például 
annak a tollából, aki 1943-44-ben bemutató órájáról az előbb idézett beszámolót írta, 
egy új folyóiratban 1950 körül új írást olvashattunk.

Egy országos pedagógiai konferencia utáni gondolatairól írt. „Hazafelé, a hosszú 
úton, volt elég időm gondolkozni a történteken. A  csattogó kereket szakadatlan zaka
tolták a fülembe: vállaljuk, vállaljuk. Mit is vállaltam? Tanulmányozom a tanköny
veket, a módszertani irodalmat, felhasználom a segédeszközöket... A  felemelt ötéves 
terv óriási szükséglete ... parancsolóan világít rá kötelességükre ... Meginduló faliúj
ságunk első vezércikkjét is ennek a témának szentelem ... ” Ezt a példát nem elmarasz
talásként említem, hiszen írójának dicséretére is válik, hogy politikai, világnézeti kér
déseket nem élesen állított előtérbe. Csupán konstatálom, hogy ez történt. Lélekta
nilag ez érthető és gyakori eset. Felháborodás nélkül kell tudomásul vennünk, akkor 
is, ha nem értünk vele egyet.

*

Több mint nyolc évtizedet tekintettünk át. A tanáregyesületet, az önkényuralom 
utáni korszakban, alulról jövő kezdeményezéssel olyan emberek hozták létre, akik ér
tékelték a szabad életet, volt felelősségérzetük, hittek az alkotó munkában és volt 
hozzá erejük. Nem a kezdeményezőkön múlott, hogy az egyesület munkája később 
formálissá vált. Ez a következő nemzedékek idején történt. Az már természetes, hogy 
a történelem viharait nem tudták változatlanul átvészelni azok, akiket csak a formák 
éltettek. Szolgáljon ez tanulságul.

31 A  magyar nevelők szakszervezeti mozgalma. A Köznevelés évkönyve 1948 (A Köznevelés könyvtára 5. 
kötete) 189 -  210. o.
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Kozéki Béla: Az iskolaethosz és a személyiségstruktúra kölcsönhatása
Közoktatási kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991. 195 o.

A z  iskolai élet, a tanulás, a motivációs szerkezet jól meghatározott szempontú vizsgálata elvezet az 
iskolai tevékenység bármely vonatkozásának kibontásához. Hiszen a motivációs rendszer, bárhogy is néz
zük, a személyiségstruktúra lényeges, meghatározó eleme. Mindenféle indíttatás, így vagy úgy, motivációs 
eredetű, nemcsak a közvetlen tanulással, annak eredményességével, de a személyiség morális vagy akarati 
oldalával is kapcsolatos.

Kozéki Béla motivációs elmélete nem eklektikusán kidolgozott modell, hanem a gyermeki, a tanulói 
személyiségre épített, empirikusan kikísérletezett, országos és nemzetközi összehasonlító vizsgálat által is 
igazolt tudományos koncepció. Ennek köszönhető, hogy a nagyon is létező, a gyermeki személyiséget 
meghatározó, de kutatásmetodológiailag nehezen megragadható iskolaethosz jelensége is mérhetővé, 
leírhatóvá válik motivációs modellje segítségével.

A szerző nyomon követi a szakirodalomnak az iskolaethosz fogalmával kapcsolatos megállapátásait, 
melyek majd mindegyike kiemeli ugyan, hogy az iskolaethosz „az iskolai élet része”, „a tanulók teljesít
ményét leginkább meghatározó tényezője”, de a legtöbb kutató nagyon összetettnek, nehezen mérhető- 
nek tartja azt. Kozéki Béla optimista, kutatásmetodológiailag is megközelíthetőnek, mérhetőnek tartja az 
iskolaethoszt. Bizodalma nem utópisztikus, hiszen világosan látja, kísérleti adataival is demonstrálta, hogy 
„... az iskola személyiségfejlesztésében a személyiségoldal magját a motivációs és orientációs tényezők, az 
iskola felől pedig a tanulási környezeti jellemzők adják” (155. o.). A  tanulók személyiségfejlesztésében 
fontosnak, elengedhetetlennek tartja az iskolaethosz tényezőjét. Kísérletét is úgy építette fel, hogy „az 
egyént a személyiségben, az iskolát az ethoszban” (17. o.) ragadja meg. Megfogalmazásában „Az iskola 
ethosza szoros értelemben az iskola erkölcsi jellegű elvárásait, követelményeit, tágabb értelemben az is
kola szellemiségét, arculatát, lelki jellegét jelenti" (13. o.). A  szerző különös fontosságot tulajdonít az is- 
kolacthosz egész életre kiható érzelmi töltetének: „Kell, hogy minden iskolának legyen -  írja -  olyan ar
culata, oltson bele tanítványaiba olyasmit, amire jó visszaemlékezni, amiből később is lehet hasznos ta
nácsot meríteni, ami -  ha kell -  még az embertelenségben is segít ember maradni” (14. o.).

Felfogásában az iskolaethosz elsősorban az iskolai célok kontextusában mutatkozik meg, s különböző 
jellegű nevelési és oktatási céloknak (affektív-szociális, kognitív-tevékenységi, morális-önintegratív) egy- 
egy klímaaspektus felel meg (szociális, kognitív és morális klíma). Természetesen az iskolaethosz ezen 
klímaaspektusainak ilyenszerű differenciálása is a Kozéki-féle motivációs modell kritériumainak alapján 
jött létre. S ennek szellemében a motivációs összetevők szerepe igen jelentős az iskolaethosz kialakí
tásában.

A szerző az iskolaethosz problemetikájának kutatását lényegében két szakaszban valósította meg. 
Koncepciójának kiindulópontja a következőképpen körvonalazódik: az iskolaethoszt a tanulók pszichés 
struktúrájának (motivációs-, orientációs struktúrák; temperamentum-személyiségjellemzők; szülők és 
egykorúak hatása; a tanulás hatékonyságának tényezői) és az iskola, az iskolai élet pszichés struktúráinak 
(az iskolai nevelés céljai; az iskola pszichés klímái; a tanítási környezet tényezői, a nevelő-növendék vi
szony, a tanítás hatékonysága) kölcsönhatásában kell megragadni, kutatni. Lényegében a fentiek alkották 
az első kutatás szerkezetét. Az elért empirikus eredmények alapján, főként az iskola pszichés struktú
ráiban módosította első szakaszbeli metodológiáját. A percepciós vizsgálati módszer, amit a szerző vá
lasztott, a nevelésben szereplő motivációs tényezők integrált modelljének kontextusában eredményesnek 
bizonyult, hiszen, amint írja „... az iskolából úgy is csak az hathat a gyermekre, amit ő percipiál” (157. o.).
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Továbbá, folytatja érvelését.... a szociális percepció olyan értékelő folyamat, melyben az észlelt szemé
lyek ... affektiv, kognitív, morális jegyei összegződnek, kölcsönhatásba lépnek egymással, s így az észlel
hető  személyben egy viszonylagos egységes kép alakul ki az észlelés tárgyáról. Ez az iskolaethosznak az a 
hatása, ami a gyermeket arra készteti, hogy azt érezze, gondolja, mondja ... »büszke vagyok az isko
lámra«” (157-158. o.).

A  szerző hipotézise, miszerint az iskolaethosz három alapvető motivációs területhez, három ösztönző 
légkörhöz (affektiv, kognitív, morális) köthető, kísérletileg is igazolódott. Az iskolaethosz maga is 
„motiválóstruktúra”, melynek motiváló hatása az iskola három aspektusban meghatározható légkörében 
konkretizálódik: „... az affektiv légkör az együttérzésre, együttműködésre, jó emberi kapcsolatok kialakí
tására ad lehetőséget, magát az iskolába járást teszi vonzóvá; ... a kognitív légkör a hasznos tevékeny
ségre, az erőfeszítéssel szerzett tudásra, az érdeklődéskielégítésre ösztönöz, az iskolai élet relevanciáját, 
értelmességét biztosítja, a tanulást teszi vonzóvá; ... a morális légkör megbízhatóságra, felelősségválla
lásra, értékkövetésre, normatartásra, saját értékrendszer kialakítására, s a saját értékeknek megfelelő 
önértékelésre és magatartásra ösztönöz, a saját jellem kialakítását, az erkölcsi-akarati tényezők erősítését 
teszi vonzóvá” (162-163. o.).

A  szerző már bevezetőjében felhívja a figyelmet arra, hogy könyve a kérdés iránt érdeklődő tudo
mányos szakemberhez, a gyermeket szerető pedagógushoz és szülőhöz egyaránt szól. E felhívás annál is 
inkább elfogadható, mivel a könyv stílusa, nyelvezete, olvasmányossága valóban leköti az olvasó figyel
mét.

Lázár Sándor
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK

1. A Magyar Pedagógia a „Tanulmányok” rovatban tudományos szakcikkeket je
lentet meg. A tágan értelmezett neveléstudomány minden területéről közöl tanulmá
nyokat, empirikus vizsgálat eredményeit összegző írást éppúgy, mint elméleti elem
zést vagy egy kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló jellegű bemutatását.

2. A Magyar Pedagógia csak eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat kö
zöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt még nem jelentette meg, pár
huzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A Magyar Pedagógiában való meg
jelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos 
sokszorosításként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia 
előadás, stb.).

3. A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat 
á  Magyar Pedagógiában való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más 
nyelven, stb.) újra közöljék.

4. A kéziratokat magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Más nyelveken be
nyújtott kéziratok elbírálásáról a szerkesztőség egyedileg dönt. Az elfogadott idegen 
nyelvű kéziratok fordításáról a szerkesztőség gondoskodik.

5. A kéziratokat 3 gépelt példányban a főszerkesztő címére kell beküldeni.

6. A kéziratok optimális terjedelme 15-35 gépelt oldal (kettes sorköz, 60 betű- 
hely/sor, 28 sor/oldal) között lehet.

7. A kézirathoz az angol nyelvű abstract számára kb. 25 soros összegzést kell mel
lékelni angol vagy magyar nyelven.

8. A beérkezett kéziratokat a szerkesztőség a tudományos folyóiratoknál kialakult 
bírálati eljárás keretében véleményezi. A folyóirat témakörébe eső cikkek közlésének 
kizárólagos szempontja a munka színvonala.

9. A „Szemle” rovatban a pedagógiai kutatással és a szakmai közélettel 
kapcsolatos írások jelennek meg, melyekre a tudományos közleményekkel szemben 
támasztott követelmények nem vonatkoznak.
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AZ ISKOLAI VÁLTOZÁSOK FOLYAMATA

R. Doyle Slater
School o f  Education, Eastern Oregon State College 

József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék (1991/92)

Az iskolai reformok összetettsége és kivitelezésének nehézségei

Az iskolák a világon mindenütt új utakat keresnek nevelési programjaik fejlesztése 
és a tanulók eredményeinek javítása érdekében. Az iskolai gyakorlat és nevelés meg
változtatása és javítása azonban a vállalkozás bonyolultságából eredően igen nehéz. Az 
utóbbi években több vizsgálat is foglakozott az oktatási rendszerekben zajló változtatá
sokkal (pl. Fullan, 1982; Hord, Rutherford, Hulling-Austin és Hall, 1987; Huberman, 
1984; Purkey, 1984), amelyek alapján megérthetjük, milyen folyamatok játszanak sze
repet a hosszú távú iskolai reformokban. A jelenlegi iskolai gyakorlat megváltozta- 

* tására irányuló törekvések gyakran ütköznek ellenállásba, mert nem ismerik fel és nem 
tulajdonítanak kellő figyelmet az alábbiaknak:

1. A nevelési reformok összetettsége. A nevelés és az iskola belső folyamatainak 
komplexitását gyakran alábecsülik. A kívülállóknak gyakran úgy tűnik, hogy egy új 
ötlet, módszer vagy új eszközök bevezetéséhez elegendő egy rövid magyarázat és egy 
tanfolyam a tanárok valamint az iskola vezetői számára, és ezzel biztosítva van a re
formok elfogadása és kivitelezése. Az érintettek számára azonban szinte minden az 
egész iskolára kiteijedő változás együtt jár azzal, hogy jelentősen változtatni kell az 
osztálytermi tanítás menetén, az iskola napirendjén és az órarenden, a tanároknak jóval 
többet kell készülniük, a tanulók tudásának felméréséhez új módszerekre vagy a régiek 
átalakítására van szükség és mindemellett a szülők bizalmát is meg kell nyerniük. 
Például, egy tantárgy megváltoztatása vagy egy új vizsgarendszer bevezetése kihat az 
oktatás egészére, az iskola szervezetére és irányítására, továbbá többletköltséggel is jár. 
A változtatásnak már a gondolata is nyomasztó lesz, és a helyi vezetés problémái olyan 
súlyossá válnak, hogy egy jelentős és maradandó reformra való felhívást gyakran 
figyelmen kívül hagynak vagy halogatnak.

2. A változtatás vélt sürgőssége. Általában elváiják, hogy a gyakorlat megváltozta
tása, egy szervezet átalakítása, egy új tanterv vagy tananyag bevezetése rövid idő alatt 
történjen. A nevelési szakembereknek gyakran kell megfeszített tempóban, rövid határ
időkkel dolgozniuk. Politikai és közigazgatási nyomással próbálják biztosítani a refor
mok vagy módosítások bevezetésénél az előre megszabott, alig teljesíthető határidők 
betartását.
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3. A változtatás folyamatai gyakran nem világosak. Az iskola egy dinamikus, rend
kívül interaktív, emberközpontú vállalkozás. Azonban csak ritkán ttjuk le vagy tervez
zük meg a résztvevők szerepét vagy a munkatervet, a programot úgy hogy a rendszer 
dinamikus jellegét szem előtt tartanánk. A változtatás hagyományos szemlélete szerint 
annak kívülről kell jönnie, gyakran a helyi feltételek vagy a változtatások végrehaj
tására kijelölt emberek mellőzésével.

Nem ismetjük fel, hogy a jelenlegi helyi iskolai feltételek, körülmények egy hosszú 
fejlődés eredményeképpen alakultak ki és hatalmas emberi munkát, erőfeszítést képvi
selnek. A kialakult gyakorlat módosítását vagy megváltoztatását az érintett fél gyakran 
személyes fenyegetésnek tekinti. Esetleg úgy fogja fel, hogy munkája rossz volt vagy 
eredménytelen, és ez erős ellenálláshoz vezet a javasolt változtatással szemben. A 
szembenállásra fokozott adminisztratív vagy külső nyomás a válasz, illetve figyelmen 
kívül hagyják a helyi körülményeket és feltételeket és elkerülik vagy felhagynak a vál
tozásra irányuló törekvésekkel.

E tanulmány azt a felismerést hangsúlyozza, hogy fokozott figyelmet kellene szen
telni az oktatási reform folyamataira is, és nem csupán annak célul kitűzött ered
ményeire. Bemutat egy tíz lépésből álló, a folyamatra koncentráló programot, amely a 
fent említett problémákat veszi célba és az iskolák reformtörekvéseinek irányításában 
eredményesnek bizonyult (Blum, 1990, 1991). A folyamat lényegének megértése fon
tosabb, mint az eljárásokhoz való szigorú ragaszkodás. Amikor az iskolák saját maguk
ra alkalmazzák az átalakítás eljárásait, elengedhetetlenül előfordulnak kisebb változta
tások, amelyek az iskola sajátosságaiból adódnak. A következőkben ismertetendő, tíz 
lépésből álló folyamat-modell olyan alapvető fogalmakra és átfogó filozófiára épül, 
amelyek az iskola megjavításával kapcsolatos törekvések mélyebb megértéséhez is ke
retet nyújtanak.

Fogalmi keretek

(A) A nevelési és iskolai reformok elsődleges célja a tanulók teljesítményének növelése

Ez az állítás először feleslegesnek tűnhet, mert annyira nyilvánvaló. A pedagógiai 
szakemberek többsége bizonyára egyetért azzal, hogy ez (kellene, hogy legyen) az is
kola legfontosabb feladata. Egy szervezet felülvizsgálatánál, egy új tanítási módszer 
vagy tananyag kipróbálásánál lelkesedésünkben gyakran elfelejtkezünk arról, hogy a 
tanulói teljesítmény javításának kell a nevelési célok középpontjában állnia. A 
tananyag, a tanítási stratégiák vagy az iskola szervezetének megváltoztatása mögötti vá
rakozásnak mindig arra kell irányulnia, hogy ezek a változtatások végül a tanulók jobb 
teljesítményét fogják eredményezni. E központi cél elfogadása és megértése valamint 
szem előtt tartása kulcsfontosságú a tíz lépésből álló folyamatorientált modell si
keréhez.

A modellnek ebben a kontextusában a tanulói teljesítmény tág fogalom. Magában 
foglalhatja a tanulók tanulmányi eredményeinek, magaviseletének vagy attitűdjének ja
vulását. Ebben a folyamatban a javulásra irányuló törekvések egyszerre csak egy fajta 
teljesítményt vesznek célba. Ugyanakkor, mivel a tanulói teljesítmény mindhárom te-
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rülete szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban áll egymással, ha a célba vett területen 
kedvezőek a változások, az a másik két területre is kihat. Hajavul a tanulók attitűdje, a 
teljesítményük is jobb lesz, és amikor a tanulók viselkedésének javítására kerül a 
hangsúly, az attitűd és a teljesítmény is kedvezően alakulnak.

A tanulók teljesítményében akkor áll bejavulás, ha változik az iskola gyakorlata: az 
osztálytermi munka, az iskola szervezete és élete, a tanterv, a kötelező és kiegészítő 
anyagok. A tanulói eredmények javulásának kulcsa néhány kiválasztott módszer egyi
dejűleg, az egész iskolára kiteijedó bevezetésében van. A javítást célzó módszereknek 
kutatásokra kell épülniük, és gondosan kell kiválasztani, melyek a legmegfelelőbbek az 
egész iskolát átfogó javításokra.

A változások eredményeit mérni kell. Nem elegendő feltételezni, hogy a tanulók 
javultak, vagy pusztán alkalmi megfigyelésekből arra következtetni, hogy a teljesít
ményük nőtt. Az iskolai reform bizonyítékául a tanulmányi munka, viselkedés vagy 
attitűd terén elért eredményeket mérni kell, amihez elengedhetetlen a korábbi értékelési 
gyakorlat módosítása, vagy egy új kidolgozása.

(B) A hangsúly a nevelői munka javításán legyen és ne a reformon

A fennálló viszonyok bizonyos szempontból mindig kényelmesek, és aggodalmat 
keit, ha a status quo-t megzavarjuk, és bejelentjük, hogy az embereken és az iskolákon 
változtatni kell. A jelenlegi iskolai gyakorlat hosszú fejlődés eredményeképpen alakult 
ki. Ha azt javasoljuk, hogy az osztályoknak vagy iskoláknak szakítaniuk kell valamely 
megszokott gyakorlattal, illetve helyette újat kell kezdeniük, valószínűleg jelentős el
lenállásba ütközünk. Az átalakítások tíz szakaszból álló folyamatánál a kiindulási pont 
az iskolák jelenlegi körülményei és működésük, a cél pedig a fokozatos javulás és 
olyan módszerek lépcsőzetes bevezetése, amelyek a kutatások szerint emelik a tanulók 
teljesítményét. A változásokhoz időre van szükség. Egy 3-5 éves terv évenkénti ja
vulásokkal igen reálisan hangzik. A modell feltételezi, hogy a kialakuló reformfolya
mat nem marad ideiglenes, hanem az iskola működésének részévé válik. Amennyiben 
az iskolák a fiatalok nevelésének jelentős színterei kívánnak lenni illetve maradni, ál
landóan változniuk kell, és nyitottnak kell lenniük az új ötletek és kutatások felé. A cél 
nem egy egyszeri, időleges változás, hanem folyamatos átalakulás és fokozatos javulás.

(C) Az iskolai reformot irányítani kell

Az iskola nem javul meg önmagától, a változást irányítani kell. Régebben, ha vál
tozásokat vezettek be, feltételezték, hogy azokat egyhangúlag elfogadják és a kivitele
zéshez csekély külső támogatásra vagy belső segítségre van szükség. Csupán elrendelni 
a változásokat vagy utasításokat adni nem elegendő. Az átgondolt bevezetés, átképzés 
és folyamatos segítségnyújtás nélkülözhetetlenek a reformok sikeréhez.

Az itt javasolt iskolai reformfolyamat az irányítás felelősségét egy olyan csoportra 
bízza, amelynek tagjai az iskola igazgatója, és a munkájuk alapján legnagyobb tekin
télyt élvező tanárok. A csoport tagjai lehetnek még a szülők képviselői, az iskola egyéb 
dolgozói (pl. titkárságról, szakemberek) és a központi oktatási irányítás vagy a helyi
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önkormányzat nevelési bizottságának képviselője. Az irányító csoport, amely egyesek 
számára üj fogalom a nevelésben, felelős a reformfolyamat működéséért, míg az igaz
gató továbbra is felelős az iskola vezetéséért. A tanárok bevonása biztosítja, hogy részt 
vesznek a döntések meghozásában, hogy tapasztalatuk és fontosabb ötleteik helyet kap
nak, és hogy az egész tanári közösség részt vesz a reformok kialakításában. Az igaz
gató részvétele a reformok irányításában azért fontos, hogy az egész iskolát érintő vál
tozások bevezethetők legyenek. A szülők bevonásával értékes információhoz jutunk a 
reformoknak a családokra való hatásáról és kitűnő alapot teremtünk az iskola és lakó- 
közösség közötti párbeszédhez. A központi vagy helyi nevelési osztály képviselője 
biztosítja a lakóhely iskolapolitikájának megfelelő koordinációját és közreműködésével 
más iskolák is megismerhetik a kedvező tapasztalatokat.

(D) A reform alapegysége az iskola

Az egész iskola közös célja a tanulók nevelése. Minden tanár érdekelt a reform 
rövid és hosszú távú céljaiban. Noha a tanítás az osztályokban folyik és a reformok 
végső következményei is az ott folyó munkát érintik, az egész iskolának részt kell ven
nie bennük és biztosítani kell a feltételeket. A teljes iskola dinamikája olyan, hogy a 
kölcsönös egyetértés a csoport erőfeszítéseinek eredményeképp alakul ki, és az együtt- 
munkálkodás élménye támogatást nyújt az egyéni erőfeszítésekhez is.

Jóllehet egy település vagy egy város a körzetébe tartozó összes iskolában szeretne 
változásokat bevezetni, a reform megvalósításában minden iskolának garantálni kell az 
autonómiát, mert a javulás az iskola sajátos körülményeiből, szükségleteiből, jellem
zőiből és tulajdonságaiból bontakozik ki. A megyei vagy városi szintű oktatásirányítási 
adminisztráció feladata a támogatás. Ezeknek a szerveknek a szakértelme és határozott 
irányító szerepe fontos az iskolák számára, de a gyermekek tanulásának kulcsa az is
kolák és a tanárok kezében van.

(E) Az iskolák átalakítása kutatási eredményekre épülő, hatékony gyakorlat

A pedagógia régóta szenved attól, hogy nem támaszkodik a kutatások ered
ményeire, a tudományos alapossággal megvizsgált módszerekre. A múltban a pedagó
giai kutatás eszközeit gyakran megbízhatatlannak tartották és eredményeit, megálla
pításait gyakran megkérdőjelezték. Az eredményesen működő iskolákról szóló kutatási 
anyag egyre nő. Sokat tudunk arról, hogyan tanulnak a gyerekek és melyek azok a 
hatékony iskolai módszerek, amelyek a tanulókat jobb teljesítményre ösztönzik. A 
nemzetközi közösség rendkívül gyorsan bővíti ezt a tudásunkat és egyre több iskola 
vesz részt a tanulás és tanítás kutatásában és szisztematikus tanulmányozásában.

Ma már nem támaszkodhatunk kizárólag a tapasztalatból származó szaktudásra. 
Jóllehet ez a fajta tudás és megközelítés fontos marad, a nevelési ötletek piacán a haté
konyságot bizonyítékokkal kell alátámasztani. Az új oktatási módszerek, tananyagok és 
szervezeti keretek bevezetésének indoklásához egyre inkább nélkülözhetetlen a kutatá
sok által nyújtott információ és támogatás.
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Az iskolai változások Folyamata tíz lépésben

Az alapvető koncepciók megértése és elfogadása elengedhetetlen a reformfolyamat 
sikeréhez. A változások céljait és folyamatát széles körben, élénk vita keretében tisz
tázzuk, és a párbeszédnek azután sem szabad megszakadnia, amikor a tantestület hoz
zákezd a reformok megvalósításához. A reform nem lehet egy kiadott feladat, amelyet 
a tanároknak csupán végre kell hajtaniuk, hanem olyan tevékenység-sorozat, amit gon
dosan meg kell vizsgálniuk, elfogadniuk és a helyi viszonyokra alkalmazniuk. Bár a 
résztvevők között általában nincs teljes egyetértés az iskolán belül, és számíthatunk 
valamekkora ellenállásra, ez legyőzhető, ha a folyamat nem tül gyors, ha biztosítva van 
a széles körű és személyes részvétel, a párbeszéd, és ha helyet adunk az egyéni véle
ménynek.

Az alábbiakban ismertetjük a folyamatot, amely adaptálható szinte bármilyen, a 
változásokban érdekelt környezetre és szervezetre. A reformot irányító csoport kikép
zésére, a csoport munkájának támogatására, az iskola és a tanári kar felkészítésére egy 
tréning programot dolgoztunk ki. A siker azonban nem annyira a csoport előzetes fel
készítésén múlik, mint inkább a koncepciók elfogadásán és a reformfolyamat lépései
nek követésén. Kezdetben egy évet javasolunk a tanári karnak arra, hogy az irányító 
csoport vezetésével végighaladjanak ezeken a lépéseken és eljussanak a kölcsönös meg
értéshez. Ezalatt sok hibára számíthatunk, és a kölcsönös megértésért folytatott állandó 
küzdelemre. A második évben nő az összhang és a folyamat előreláthatólag módosulni 
fog, hogy igazodjon az iskola sajátos körülményeihez és feltételeihez. A folyamat kifi
nomul és az iskolai gyakorlatban valamint a tanulók viselkedésében megfigyelhető 
változásokkal a reformtörekvések eredményei egyre szembetűnőbbek lesznek. Lénye
ges azonban, hogy a folyamat folytatódjék és ne adjuk fel az esetleges frusztrációk 
miatt.

1. szakasz. Elindítás: közös felelősség

Rendkívül fontos, hogy a tanári karban és az iskola vezetésében már a folyamat 
kezdetén kialakuljon az elkötelezettség a reformmal szemben és közösen vállalják érte a 
felelősséget. Ennek az attitűdnek a kialakítása jórészt a frissen megalakult irányító cso
porton múlik.

Ebben a szakaszban az iskola igazgatója elmondja a munkatársaknak, hogy min
denki részvételére számítanak az egész iskolát átfogó reformban. Ismerteti az elképze
léseket, a tízlépéses folyamatot, és kéri a tanári kar támogatását. Várhatóan az egész 
tantestület részt vesz majd a munkában, amely az iskola minden területére kihat.

A folyamatot irányító csoport 5-8 főből áll. Tagjai az igazgató, 4-6 tanár, se
gédszemélyzet és esetleg a helyi nevelési központ vagy nevelési tanácsadó képviselője. 
Az igazgató dönti el, hogy 6 jelöli-e ki a csoport tagjait, a tanári kar szavazzon róla 
vagy pedig az önként jelentkezők közül válasszanak.

Az irányító csoport megbízatása két évre szól. Ezalatt megismerkednek a változás 
folyamatának egyes lépéseivel, és kialakítanak egy rendszert a tagok cseréjére, ami má
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sok számára is lehetővé teszi a részvételt a vezetésben. A csoport vezető szerepét a kö
vetkező módokon gyakorolhatja:

-  A tantestület bevonásával adatokat gyűjt a tanulók aktuális teljesítményéről.
-  Irányítja a döntési folyamatot a reform céljának kijelölésében.
-  A tanári karral együttműködve megtervezi és kiválasztja a reform végrehajtá
sának módját.
-  Programokat szervez a tanári kar továbbképzésére.
-  Figyelemmel kíséri a javulás folyamatát.
-  Kialakítja a nyomásgyakorlás és a támogatás eszközeit.
-  Biztosítja a reformfolyamat kontinuitását és intézményesítését.

A változásokért felelős irányító csoport fogalma a legtöbb iskola számára viszony
lag üj. Korábban rendszerint az igazgató volt felelős a változások kezdeményezéséért. 
A javasolt megközelítés viszont elvárja a csoport tagjaitól, hogy űj szerepeket vállalja
nak magukra az iskolán belül.

A hatékonyan működő irányító csoportjellemzői a következők:
-  Kölcsönös egyetértés alakul ki az iskolai reform feladatát illetően.
-  Nyílt kommunikáció a csoporton belül és a tantestület minden tagjával.
-  Kölcsönös bizalom és felelősségvállalás a feladatok végrehajtásában.
-  Az egyéni erőfeszítések kölcsönös támogatása, bátorítása és elismerése.
-  Konfliktusok megoldása és a vélemények nyílt megvitatása.
-  Konszenzus alapján történő döntéshozatal és a széleskörű részvétel biztosítása.
-  A csoport tagjai sokféle képességgel rendelkeznek, például szakmai tudás,
kommunikációs készségek, kreativitás és őtletesség.

A tanításon kívül a csoport tagjainak jó szervezőkészséggel is rendelkezniük kell. A 
reform megtervezéséhez és irányításához, együtt kell működniük a többi csoporttaggal, 
és az egész tanári kart be kell vonniuk a kiválasztott cél elérésébe. Az igazgató mint 
csoporttag új szerepben, munkatársként vesz részt a folyamatban. Az iskola vezetője
ként feletteseinek, az iskola fenntartóinak tartozik felelősséggel, azonban a irányítócso
port tagjaként a többi taggal egyformán felelős a változásokért. Az igazgató a csoport 
értékes tagjává válik azáltal, hogy az időbeosztás vagy az iskolai keretek mó
dosításában döntő szava lehet, segít a pénzügyi források felkutatásában, a szakfelü
gyelőknek az iskola reformjaihoz való megnyerésében.

Az irányító csoport elnököt (nem az igazgatót) választ magának a megbeszélések 
időpontjának kijelölésére, megszervezésére és vezetésére. A csoport tagjai osztoznak a 
reform koordinációjának felelősségében és gyakran maguk is vezetői egy-egy, a tantes
tületből alakult munkacsoportnak, melynek feladata a továbbképzés kidolgozása és a 
reform megvalósítása. Az irányító csoport dönt a tevékenységek sorrendjéről, a to
vábbképzés tartalmáról és idejéről. Az összegyűjtött adatok alapján feltálja az iskolára 
jellemző sajátos erényeket és hibákat. Kidolgozza, hogyan lehet az iskola gyakorlatán 
változtatni és elindítja a reformokat. Az irányító csoport gondoskodik arról, hogy a ta
nári kar betartsa a határidőket és teljesítse az elfogadott tervet. A csoportnak az is fela
data, hogy elismeije a továbbképzést irányítók és az átalakításokban résztvevők mun
káját és nyilvánosságra hozza, hogyan haladnak a célkitűzések megvalósításában.
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2. szakasz, lsmerekedés az iskolareformmal kapcsolatos kutatások eredményeivel és 
forrásaival

Az irányító csoport vezetésével megkezdődik az új ötletek megvitatása, a feltárt 
erőforrások segítségével a kutatási eredmények gyakorlatba való átültetése. A kutatási 
eredmények összegyűjtése során azok az írások kapnak elsősorban figyelmet, amelyek 
a hatékony tanítási módszereket, a tanterv felépítését és speciális készségek tanításának 
módszereit mutatják be. Az irányító csoportnak nem az a feladata, hogy a reform vég
rehajtásához szükséges összes ismeretet összegyűjtse, sokkal inkább az, hogy a szaki
rodalom felhasználásában a kezdő lépéseket megtegye, és példát mutasson arra, hogy 
milyen forrásokra támaszkodhat az iskola megújítása. A csoport eligazítja a többieket a 
szakirodalom használatában és ösztönzi őket a további informálódásra.

Alkalmanként lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tantestület tagjai megoszthas
sák egymás között nézeteiket, és a hatékony módszerekről alkotott elképzeléseiket. A 
felmerülő új ötleteket az egész tantestülettel meg kell osztani. A különböző tantárgyak 
tanításának új módszereit osszuk meg a kollégákkal. Az irányító csoport felelős a fo
lyamat elindításáért és szervezéséért.

Az egész tantestületnek ismernie kell az új ötletekről és megközelítési módokról 
szóló kutatásokat. A beszámolókon és megbeszéléseken keresztül kibontakozik a kom
munikáció és kialakulnak a vezetői készségek.

3. szakasz. Az iskola és a tanulók teljesítményének profilja

Ebben a szakaszban összegyűjtjük az utóbbi néhány év adatait az iskoláról, a taní
tásról és legfőképp a tanulók teljesítményéről. Az összegyűjtött információból egy 
olyan dokumentumot állítunk össze (profil), amely leíija az iskola jellemzőit és segít 
megtalálni a tanulók teljesítményének gyenge pontjait, amelyek a javító törekvések ki
indulópontjává válnak.

A folyamat központi fogalma a tanulói teljesítmény javítása. Legelőször azonban 
azt kell megkérdeznünk: Min kell javítani? Ez elvezet a következő lépéshez: Melyek az 
iskola gyenge pontjai és mik az erősségei? Hol található a reformdöntéseket elősegítő 
információ?

Az iskolai adatok rendszerezésével választ kaphatunk a fenti kérdésekre. Adatokat 
gyűjtünk az iskoláról, a tanulók tanulmányi eredményeiről, viselkedéséről és attitűdjé
ről. Ez kritikus lépés mert az itt összegyűjtött információ szolgál az egész reform 
alapjául. Az iskoláknak általában van valamilyen elképzelésük a tanulóik teljesítményé
ről, de ebben a szakaszban az a cél, hogy minél több, adatokkal alátámasztott informá
ciót gyűjtsünk össze az iskoláról. Ez három lépésben zajlik: (1) adatgyűjtés, (2) az 
adatok rendszerezése, (3) az adatok interpretációja, ami segíti a cél kijelölését.

Elsősorban az irányító csoport tartozik felelősséggel az iskola profiljának elkészülé
séért, ami magában foglalja az iskolára vonatkozó legfontosabb adatokat, például de
mográfia, beiratkozás, tantestület, valamint hasonló adatok az iskola életével kapcso
latban, amelyek valószínűleg kihatnak a tanításra és tanulásra. A legfontosabbak a ta
nulók teljesítményét leíró adatok. Ezeket az adatokat a tantestület minden tagjának meg
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kell ismerni, ezért célszerű az elemzések eredményeit vizuális eszközökkel is megjele
níteni. (Például grafikonok, táblázatok, amelyek bemutatják a tanulók teljesítményének 
alakulását az utóbbi 3-5 évben.)

Minden egyes terület eredményeit érdemes külön-külön megvizsgálni, hogy az 
eredmények és hiányosságok egyaránt tételesen számba vehetők legyenek. (Például 
természettudományok, történelem, nyelv, olvasás, írás, matematika, a tanulók ma
gatartása stb.) Az adatok lehetnek központi vizsga eredményei, tanárok egyéni feljegy
zései vagy az iskola által összeállított tesztek és vizsgák eredményei. A cél, hogy a le
hető legtöbb információt gyűjtsük be az iskoláról és a tanulók teljesítményéről. Míg a 
legtöbb iskola rendelkezik az ezzel kapcsolatos információval, addig a tanulók viselke
déséről és attitűdjéről már jóval kevesebb adatunk van. Az alábbi adatokat vehetjük 
számításba:

Tanulmányi eredmények:
Felmérések alapvető készségekből
Kritériumorientált tesztek olvasásból, nyelvből, matematikából
Teljesítmény tesztek írásból
Osztályzatok
Standardizált vagy országos tesztek 
Iskolai jutalmak kiemelkedő teljesítményért

A tanulók magaviseleté:
Hiányzások száma 
Késések száma 
Fegyelmezési problémák
A kijelölt feladatok elvégzése, ideértve a házi feladatot is 
Órai magatartás és munkafegyelem

A tanulók attitűdje:
Formais, papír-ceruza tesztek az önálló tanulásról 
Személyes érdeklődést és hobbyt feltáró tesztek
Az iskolai tantárgyakkal és programokkal szemben mutatott érdeklődés vizsgá
lata
A szülők véleménye a tanulók érdeklődéséről és attitűdjéről.

Rövid felmérésekkel meghatározhatjuk a tanulók viselkedésének erős és gyenge 
pontjait. Kifejleszthetünk, módosíthatunk és rendszeresen alkalmazhatunk különféle 
felmérőket és mérőeszközöket, hogy ezzel elindítsuk az adatok folyamatos gyűjtését az 
iskoláról és a tanulók teljesítményéről.

Amikor az adatokat összegyűjtöttük, a tantestület az irányító csoport vezetésével 
munkacsoportokban áttekinti és röviden összefoglalja az összegyűjtött információt. 
Ezekből az összefoglalókból áll össze az iskola profilja, amellyel az egész tantestület 
megismerkedik. Az ismertetésre készült beszámolók röviden bemutatják a tanulók 
eredményeit, viselkedését és attitűdjét.

A profil nem tartalmazza az összes összegyűjtött adatot, hanem összefoglalja azo
kat. A profilt ajánlatos ábrákkal is szemléltetni, hogy a tantestület könnyebben meg
értse. Az adatokat magyarázó rövid szövegek és megállapítások fontosak a tanulók tel
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jesítményéről alkotott kép kialakításában. Az adatok ábrázolásai és a magyarázó szöve
gek leírják a teljesítményt de nem értékelik az adatokat.

A folyamatnak ez a szakasza jelentős időt igényel; akár 2-3 hónapba is beletelhet 
amíg kiválasztjuk és beszerezzük a szükséges adatokat. Az is előfordulhat, hogy sem
milyen eszköz nem áll rendelkezésre a tanulókról való információ összegyűjtéséhez és 
így azt ott, helyben kell kidolgozni. A tanári kar nagy része bevonható az adatok gyűj
tésébe és rögzítésébe. Néhány kollégát megbízhatunk egyszerűbb mérőeszközök kidol
gozásával, egy munkacsoport irányításával, vagy az adatok feldolgozásával és szem
léltetésével a profil számára. Ez a folyamat élénkíti a kommunikációt a tantestületen 
belül és a tanárok gyakorlottabbak lesznek a tanulók teljesítményének megértésében. 
Ez megkönnyíti a tantestület számára az összefoglaló megértését és a konszenzus ki
alakulását a reform célját illetően.

Adatforrások:
Tanulmányi eredmények. A vizsgaeredmények hasznos információnak bizonyul
hatnak, éppúgy, mint a naplók. Amennyiben elérhetők az utolsó 3-5 év tanul
mányi eredményei, vizsgálatukkal feltárhatunk trendeket és törvényszerűsége
ket.
A tanulók magaviseleté. Erről fegyelmi problémák feljegyzései alapján vagy a 
tanulók és a tanárok megkérdezésével kaphatunk adatokat. Az adatoknak az 
egész iskolát jellemezniük kell és soha nem szabad konkrét személyeket megne
vezniük. Megvizsgálhatjuk milyen területeken értek el a tanulók kimagasló tel
jesítményt vagy kaptak rendszeresen jutalmat és ezek alapján megállapíthatjuk 
melyek az iskola erősségei és gyenge pontjai a tanulók magaviseleté szempont
jából.
A tanulók attitűdje: Felmérést készíthetünk a tanulóknak az iskolához, az iskola 
szervezeti rendjéhez és a tantárgyakhoz való viszonyáról valamint a tanulók tö
rekvéseiről és szükségleteiről. Ismét hangsúlyozni szeretném, hogy kerüljük a 
tanulók név szerinti említését és a tanítással, tantárgyakkal kapcsolatos destruk
tív ügyeket.

A reformtörekvéseknek mindig az adatokból kell kiindulniuk és nem az egyes taná
rok munkájának vagy bizonyos tantárgyak tanításának kritikájából. A cél az iskola tel
jesítményének növelése a hiányosságok feltárásával és kiküszöbölésével.

A profil másik célja az iskola erősségeinek propagálása. A tanulóknak tudniuk kell 
miben tűnnek ki és miben kell javulniuk. A szülőknek ismerniük kell miben áll az is
kola erőssége és hogy a tantestület aktívan részt vesz az iskolai program javításában, 
szervezett keretek között, amelyek hangsúlyozzák a kutatások fontosságát és az adatok
kal történő bizonyítást. Miután javult a tanulók tanulmányi eredménye és viselkedése 
az adatokat nyilvánosságra kell hozni, a tanárok, tanulók és a szülők erőfeszítéseit bi
zonyítandó.

Mindamellett, hogy az adatok tükrözik az iskola erős és gyenge pontjait, ki
alakíthatunk egy olyan attitűdöt, hogy az adatok segítik a javító törekvéseket és nem 
csupán a hiányosságok kimutatására és a bűnbak megjelölésére használhatók.

Összefoglalva, az iskolai profil:
-  A tanulók teljesítményére koncentrál
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-  Bemutatja az egész iskolát
-  Az egész iskolát érintő célok meghatározására és kijelölésére szolgál
-  A tanulókkal kapcsolatos legfontosabb információkra korlátozódik
-  A teljesítmények széles köréből tartalmaz adatokat
-  Magába foglalja a kiemelkedő és gyenge teljesítményeket
-  Végigkíséri a trendek alakulását több éven keresztül
-  Ahol lehetséges, összeveti az adatokat más csoportokéval

4. szakasz. A reform egész iskolára érvényes céljának megjelölése

A tanári kar a profil adatai alapján megjelöli a reform egész iskolára érvényes cél
ját, amelyre a tanulók jobb teljesítménye érdekében az egész tantestület nevelési és ok
tatási törekvései irányulnak. Az irányító csoport vezetésével az egész tantestület részt 
vesz a tanulók teljesítményéről összegyűjtött adatok vizsgálatában. Amikor az egész is
kolát átfogó reformtörekvések egy célra összpontosulnak a közös cél növeli az erejü
ket.

A cél kijelölése a profilban összegyűjtött adatok alapján történik. Fontos, hogy mi
nél többen tanulmányozzák a profil adatait, valamint, hogy az egész tantestület előtt 
világos legyen a folyamat és értsék az adatok jelentését. Az is lényeges, hogy a tantes
tület egyetértsen a kijelölt célban, bár ez az összhang valószínűleg nem lesz teljes.

A cél kijelölésének lépései:
1. Az irányító csoport egyetlen, több oldalas profilba gyűjti össze az adatokat és 
szemléltető anyagokat. Az így összeállított profilból több példány is készül, és 
ezeken keresztül az egész tantestület megismerkedik a profil tartalmával.
2. A tantestület megvitatja az adatokat, és javaslatot tesz, hogy azok alapján 
mely területeken javítható a tanulók teljesítménye.
3. Az irányító csoport által vezetett vitában megegyezés jön létre arról, hogy 
melyik az az egy-két cél, amelyet az iskola a következő évben maga elé tűz.
4. Az irányító csoport javaslatot tesz arra, hogy milyen mérhető célt éljenek el 
egy éven belül valamint egy mérhető standardra a legmagasabb szint eléréséhez 
2-5 éven belül.

Néhány példa a célokra:
-  Iskolánk 7. osztályos tanulóinak teljesítménye matematikából a jelenlegi 67 %- 
ról 70%-ra javul a tanév végére és két éven belül eléri a 80%-ot az országos 
vizsgákon, az adott vizsga követelményei alapján.
-  A negyedik negyedévre a tanulók országos helyesírási felmérőjének hibaszá
zaléka a jelenlegi 40%-ról 30%-ra csökken és két év múlva nem haladja meg a 
25%-ot.
-  A tanulói mulasztások száma a jelenlegi 8%-ról a tanév végére 5%-ra csök
ken, majd két éven belül 3 %-ra.
-  A gyerekeknek az iskolához való viszonya a ... teszt alapján az év végére 
kedvezőbb lesz.
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Amennyiben ez lehetséges, egyszerre csak egy célt tűzzünk ki, hogy teljesen arra 
tudjunk koncentrálni. Egyszerre több cél is kijelölhető, de ez megosztja a tantestület 
erejét és megsokszorozza a rájuk váró munkát.

A célok elérésére maximum egy évet jelöljünk meg. A tantestületnek látnia kell az 
erőfeszítések eredményét ahhoz, hogy a reformot továbbvigye. Az egy évre megjelölt 
célt követheti egy hosszabb távű cél. Például, ha az igazolatlan hiányzás a probléma, az 
első év célja lehet 2%-os javulás míg a harmadik év végére kitűzhetünk 5 %-os javu
lást.

A céloknak mindig az egész iskola teljesítményéről kapott adatokon kell nyugod
niuk. Az adatoknak több évet kell átfogniuk és nem csupán egy osztály, hanem az 
egész iskola életében fellelhető törvényszerűségeket kell tükrözniük. A legtöbb iskolá
ban ma még nem mérik, vagy rosszul mérik a tanulók teljesítményét. Az adatok szisz- 
tematikus és folyamatos gyűjtésének helyet kell kapnia az iskola prioritásai között. Az 
irányító csoportnak támogatással és útmutatással kell elősegítenie az adatgyűjtést, ami 
alapján eldönthetjük, mely területen kívánjuk növelni a tanulók teljesítményét.

A céloknak tömöreknek kell lenniük, hogy érthetőek és mérhetőek legyenek. A tág, 
nem egyértelműen megfogalmazott célok is teljesíthetők, de ha nem méljük őket, nehéz 
meghatározni, mi eredményezte a javulást. A tanulók teljesítményének mérhető vál
tozásai ösztönzik a tantestületet a reform folytatására.

5. szakasz. Vizsgáljuk meg jelenlegi tanítási és nevelési gyakorlatunkat

A tanulók teljesítményének javításához fontos a jelenlegi tanítási módszerek meg
változtatása. A különböző iskolák gyakorlatában és a szakirodalomban egyaránt talál
kozhatunk hatékony módszerekkel. Ennek a szakasznak a célja olyan módszerek be
vezetése, amelyekkel jobb eredményeket érhetünk el.

Az iskola erősségeit mutató adatokból azonosíthatjuk a hatékony tanítási módszere
ket. Ebből kiindulva felmérhetjük, hogy az iskolának mely területeken kell javulnia és 
hogy kik azok a tanárok, akiknek a szakértelmére támaszkodhatunk. Kiválasztjuk a 
tantestület által legmegfelelőbbnek tartott módszert, amit az annak alapján tanító taná
rok a többieknek átadnak. Ez egyben a kiemelkedő munkát végző tanárok szakmai 
elismerése is. A legtöbb tanárban minden tantestületben megvannak azok a készségek, 
amelyekkel hozzájárulhat a reformtörekvésekhez. Az irányító csoport vezetésével a ta
nári kar áttérhet azokra a hatékony módszerekre, amelyek a szakirodalomban és az is
kolai gyakorlatban is fellelhetők. Gyakran fordulunk más iskolák és városok szakembe
reihez tanácsért, miközben elsiklunk a saját iskolánkban fellelhető értékes erőforrások 
és modellek felett.

Ahol a helyi tanárok nem rendelkeznek azokkal a készségekkel vagy nem ismerik 
azokat a stratégiákat, amelyeket a kutatások előnyösnek vélnek, meghívhatunk iskolán
kon kívüli tanárokat is. ők műhelymunka keretében bemutatják a technikákat, szüksé
ges anyagokat, vagy megosztják tudásukat. Csak a leghatékonyabb módszerek kerül
jenek bemutatásra, amelyeket a többi tanárnak is ajánlatos átvennie.
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6. szakasz. Az átalakításra vonatkozó, kutatási eredményekre alapozott részletes ja 
vaslatok kifejlesztése

Ebben a szakaszban íijuk elő azokat a speciális tanítási stratégiákat, tanári viselke
désmintákat és nevelési eljárásokat, amelyeket be kívánunk vezetni a tanulók ered
ményességének javítása érdekében.

Miután meghatároztuk a célt, és felmértük az iskola jelenlegi erősségeit a tanítás
ban, kidolgozzuk a részletes cselekvési tervet, a változtatásra vonatkozó javaslatokkal. 
Néhány lehetséges javaslat:

Tervezés és tanulás:
-  A tanítási egységek és órák egyedi céljainak precízebb kidolgozása.
-  A tanítás jobb időbeli ütemezése.

Az osztálymunka szervezése és irányítása:
-  Tanulócsoportok alakítása, átalakítása, az egyes tantárgyak sajátosságainak 
figyelembevételével.
-  A tanítási idő hatékonyabb felhasználása, időigényes, de nem elég hatékony 
tevékenységek kiküszöbölése.
-  Az órai rutinok felülvizsgálata, javítása.
-  Egységesebb követelmények alkalmazása az osztályokra.

Tanítás:
-  A tanulók órai munkájának jobb irányítása.
-  Világos és lényegre törő utasítások.
-  Különböző kérdezéstechnikák alkalmazása, ideértve a magasabb szintű tudásra 
való rákérdezést.
-  Megfelelő visszacsatolás és megerősítés, a tanulók jobb tájékoztatása előme
netelükre vonatkozóan.
-  A tananyag átismétlése és újratanítása, amennyiben szükséges az alapos elsa
játításhoz.

Tanár-diák interakciók:
-  Magas elvárások a tanulókkal szemben.
-  A kiemelkedő tanulói teljesítmény ösztönzése és jutalmazása.
-  Pozitív interakciók tanárok és diákok között.

Értékelés:
-  A tanulók napi előmenetelének pontos megfigyelése és értékelése.
-  A házi és külön feladatok értékelése.
-  A tanulás folyamatának figyelemmel kísérése.

Hátrányos helyzetű tanulók, speciális programok:
-  Külön időt kell tervezni a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglakozásra, a 
lemaradókra és alulteljesítőkre, sajátos igényeiknek megfelelő segítséggel.

A hatékony tanítás jellemzőinek listáját a tanárok felhasználhatják az alaposabb 
elemzést és módosítást igénylő tevékenységek azonosítására. Az iskola eredményei ak
kor javulnak, ha a tanárok a leghatékonyabb módszereket alkalmazzák a magasabb ta
nulói teljesítmények elérésére.
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7. szakasz. Terv a módosítások bevezetésére

A végrehajtásra külön tervet dolgozzunk ki, ami a tanévkezdéssel lép életbe. Ebben 
benne van a tanárok továbbképzése, oktatási segédeszközök kifejlesztése és használata, 
kézikönyvek tanulmányozása a hatékony tanítási technikákról.

Az irányító csoport vezetésével a tantestületből alakult munkacsoportok vagy bi
zottságok terveket dolgoznak ki a tanítás, az óravezetés és a tananyag megváltozta
tására. Összhangban azzal, hogy a reformoknak az egész iskolát érinteniük kell, min
denki vegyen részt a tervezésben és mindenki számára legyenek konkrét feladatok.

Néhány kérdés, amellyel érdemes foglalkozni :
-  Milyen speciális technikák taníthatók a tanároknak?
-  Milyen speciális képzést tudnak maguk a tanárok nyújtani? Gyakran a szük
séges források az iskolán belül vannak.
-  Milyen külső forrásokat lehet felhasználni?
-  Mit ajánl a szakirodalom a megváltoztatandó módszerekkel kapcsolatban?
Ajánl-e speciális forrásokat?
-  Mikor tudjuk az egész tanári kart összehívni a szükséges továbbképzésre?
-  Mi a legkedvezőbb időpontja az új tanítási módszerek bevezetésének?

8. szakasz. A terv megvalósítása

A megvalósítás első évében az irányító csoport és a tantestület tagjai folytatják a 
folyamat-modell részletes megismerését, részt vesznek továbbképzéseken és elkezdik a 
hatékony tanítási módszerek alkalmazását. A következő években további célokat tűznek 
ki, újabb nevelési módszereket vezetnek be, növelik a tanulókkal szemben támasztott 
követelményeket.

Az egész iskolára érvényes, közösen elfogadott, új módszerek bevezetésére a tanév 
elején kerül sor. Egyszerre csak egy tanév alatt megvalósítható feladatok konkretizá
lására kerül sor, és minden évben csak néhány új módszer bevezetése történhet. Az 
irányító csoport felelős a megvalósítás ütemezéséért, a nyomásgyakorlás és támogatás 
megfelelő egyensúlyáért és annak biztosításáért, hogy csak kevés új módszer kerüljön 
egyszerre bevezetésre, nehogy a tantestület túlterheltté váljék. Az előre megtervezett 
keretek között történik az új tanári készségek bemutatása, átadása mások számára; a 
szakirodalom áttekintése, a tananyagfejlesztés, valamint egymás segítése az új mód
szerek kipróbálásakor. A folyamat sikerének biztosításához fontos a támogatás és az 
elismerés megfelelő összhangja.

Az első évre kijelölt célok mellett azt a normát is meg kell határozni, amelyet a ta
nulóknak két-három év múlva kell elérniük a tanulás, a magaviseleté vagy attitűdök te
rén. Ez a tőlük várható legmagasabb szint legyen. Noha minden évben lehet újabb cé
lokat kitűzni az egész iskola számára, minden célt addig kell a listán tartani, míg a ta
nulók az elvárható legmagasabb szinten el nem érték.
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9. szakasz. A folyamat követése és ellenőrzése

A visszajelzés a terv értékeiről és megvalósításáról, a hatékony módszerek elfoga
dása a tantestületben, a tanulók jobb eredményei tovább erősítik a reformtörekvéseket 
és befolyásolják a folyamat alakulását. Ez a szakasz nyújtja a reformtörekvések 
fenntartásához szükséges információt az első év után. Az ellenőrzés három szinten zaj
lik:

1. A terv megvalósításának ellenőrzése. Ezen a szinten a terv részeit értékeljük. Ha 
külön tananyagot dolgoztunk ki, az irányító csoport megvizsgálja annak eredményessé
gét és azt, hogy hogyan fogadták a tanárok és a diákok. Ha voltak továbbképzések, 
ezek eredménye is az értékelés tárgyát képezi. Felkészültek-e az előadók és elfogadta-e 
őket a hallgatóság? Megfelelők voltak-e a szemléltető anyagok és a tanárok számára 
készült jegyzetek? Bemutatták-e azokat a hatékony módszereket, amelyekre a tantestü
letnek szüksége van? Megfelelő volt-e a programok szervezése és időtartalma?

2. A nevelésben és tanításban lezajlott változások ellenőrzése. Ha a tantestület új 
technikákat tanult, vagy új módszereket vezettek be az iskolában vagy az órákon, eze
ket is ellenőrizni kell. Mennyire gyakran élnek velük, beváltak-e, és mennyire segítik 
elő a tanulók magaviseletének javulását. Például, ha a tervben szerepel speciális óra
vezetési technikák elterjesztése, fontos megvizsgálni, hogy minden tanár használja-e 
azokat. Ez történhet a tanárok saját beszámolója alapján, amelyben elmondják, hogy 
melyik technikát alkalmazzák gyakran és melyiket ritkán. Ha a hiányzások számontar
tásának módja változott, az iskola vezetése megnézheti, mennyire tartják be a javasla
tokat, és csökkent-e a hiányzás.

Ha a tanárok új tanítási módszerekkel ismerkedtek meg, beszámolhatnak róla, 
mennyire váltak ezek be. Például, ha az alaposabb napi tervezés szerepelt a reformban, 
a tanárok kis csoportokban beszámolhatnak az irányító csoport egy-egy tagjának az 
eredményekről. A terv része lehetett a házi feladatok következetesebb értékelése, vagy 
kis létszámú tanulócsoportok, tanulópárok kialakítása. A tanárok beszámolhatnak a 
házi feladatokkal kapcsolatos tapasztalataikról, vagy egy-egy kiemelkedő tel
jesítményéről, amit a tanulók az új módszerek eredményeképpen értek el.

Az új módszerek alkalmazásáról a tantestülettől kapott adatok szerepelnek az egész 
iskola tanárainak teljesítményét felmérő jelentésben. Az irányító csoport feladata 
megjelölni melyek azok a technikák, amelyeket tovább kell fejleszteni, melyek váltak 
népszerűvé és terjedtek el a tanárok között. Ahol szükséges, kidolgozhatunk további 
képzési programokat a tantestület számára, vagy a tanárok csoportokban megvitathatják 
milyen más ötleteket, módszereket lehetne bevezetni, vagy szükséges-e további képzés.

3. A tanulók teljesítményében bekövetkezett változások ellenőrzése. A tanárok havi 
vagy féléves jelentésekben beszámolhatnak az irányító csoportnak a tanulók teljesít
ményében tapasztalt bármilyen változásról. Ha a cél a tanulók magaviseletével kapcso
latos, az ezt rendszeresen mérő adatoknak tartalmazniuk kell mind a pozitív, mind a 
negatív jelzéseket. Például, ha kevesebb hiányzás volt a cél, a mulasztások gondos 
vezetése megmutathatja az új módszerek hatékonyságát. Ha valamely tantárgyhoz vagy 
az iskolához való kedvezőbb viszony kialakítása volt a cél, ennek elérését igazolhatják
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a pozitív attitűdöt jelző mutatók, vagy végezhetünk írásbeli felmérést a tanulók köré
ben.

Az új tanári módszerek, szervezési eljárások vagy tananyagok hatékonyságának 
pontos felmérése csak meghatározott idő elteltével lehetséges, de a mutatók rendszeres 
feljegyzése fontos. A tanulók teljesítményének javulására irányuló változtatások ponto
sabban értékelhetők egy év elteltével. Ha a cél a jobb tanulmányi eredmény, a félévi és 
évvégi bizonyítvány tanúsíthatják a változást a tanulók teljesítményében. A naplók a- 
lapján kiszámolhatjuk, magasabb lett-e az átlag, ami a jobb tanítási módszerek jele le
het.

A tanulók eredményesebb szereplése a különböző versenyeken szintén bizonyíthatja 
az új módszerek hatékonyságát. Erre utalhat az országos vagy helyi vizsgákat teljesítő 
tanulók száma is. Gondosan gyűjtsük össze a reformtörekvések sikerét mutató adato
kat, különben sem a fejlődés, sem a fennmaradó hiányosságok nem mutathatók ki. Ha 
a tantestület vagy a diákok nem fogadtak el bizonyos nevelési módszereket, vagy egyes 
módszerek nem bizonyultak eredményesnek, az ezekről való információ elősegítheti a 
további javulásra irányuló terveket és célokat.

Ha nincs elegendő bizonyítékunk arra, hogy egy bizonyos módszer vagy tananyag 
jobb eredményeket hoz, fontoljuk meg további alkalmazását. A rendszeres adatgyűjtés, 
amely a tanulók változó teljesítményén keresztül mutatja be az eredményeket, alap
vetően fontos a reformfolyamat számára.

10. szakasz. Az eredmények és a program értékelése és megújítása

Ebben a szakaszban felmérjük az általános fejlődést, értékeljük a eredeti tervezetet, 
a tanítási módszerekben bekövetkezett változásokat és a tanulók teljesítményének javu
lásán keresztül az eredményeket. Szükség esetén sor kerül új irányító csoport válasz
tására. Az adatok alapján kitűzzük a következő évre szóló célt és megvalósításához új 
tervet dolgozunk ki.

Az irányító csoport feladata, hogy elemezze az adatokat és beszámoljon a tantestület 
előtt. Állapítsuk meg, hol vannak még hiányosságok, miben vagyunk jók és intézked
jünk a folyamat korrekciójáról a következő évben. A folyamat módosításánál vegyük 
figyelembe a helyi iskolai körülményeket és szokásokat. Két-három éves fejlődése so
rán a reform fokozatosan alkalmazkodik az iskola és a környezet jellemzőihez.

Rögzítsük a tanulók teljesítményének javulását és egészítsük ki vele az iskola pro
filját, hogy kimutathassuk a fejlődést. Lényeges, hogy szóljunk a sikerekről, mert ez a 
további tanári támogatás záloga a reformfolyamatban. Ha a tanárok azt látják, hogy az 
új módszerekkel javulnak az órák és a tanulók jobban tanulnak, még inkább támogatni 
fogják a reformot. A tanulók javuló eredményeiről, viselkedéséről és attitűdjéről be
széljünk a tanulókkal és a szülőkkel is. Az eredmények megosztása a szülőkkel és a ta
nulókkal tovább növeli az együttműködést és támogatást valamint megkönnyíti, ered
ményesebbé teszi a második és a rákövetkező reformperiódusokat.

Ismeijük el a tantestület részvételét a tervezésben és a megvalósításban. Vitassuk 
meg a reformfolyamattal és az iskolai gyakorlattal kapcsolatos új ötleteket és használ
juk fel őket a következő reform tervezésénél.
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A reform első éve az adatok összegyűjtésével és a beszámolók elkészítésével zárul. 
A következő szakaszban a tantestület az irányító csoport vezetésével ismét megvizsgálja 
az iskola profilját és kijelöl egy célt a második évre. Ha a tantestület úgy dönt, hogy 
megtartja az eredeti célt, felülvizsgálhatjuk a tervünket és kiegészíthetjük további, 
szintén kutatásokra alapozott tanítási és nevelési módszerekkel. A terv tartalmazza a 
tantestület továbbképzését az űj módszerekben. Azok a tanárok, akik már hatékony 
módszerekkel tanítanak, megtaníthatják erre a társaikat, így elteijednek ezek a mód
szerek.

A reform minden évében törekednie kell az iskolának az előző cél lehető legma
gasabb szintű teljesítésére és ez a szint legyen a norma a tanulók számára. Például, ha 
az első évben az iskola látogatottságát 92%-ra akartuk emelni és a legmagasabb 
elérendő célt 96%-ban határoztuk meg, törekvéseinket mindaddig folytassuk, amíg a 
célt el nem értük. A következő évben a profil adatai alapján választhatunk egy másik 
célt, például a matematika osztályzatok javítását. Először megint kijelöljük az egyéves 
célt, majd egy hosszabb távú célt 2-4 éven belül a lehető legmagasabb szint elérésére.

A tantestület meghatározza a célt, majd kidolgozza, milyen tanítási gyakorlatokon 
kell változtatni a következő évben. Csoportokban tanulmányozza az új ötleteket és 
módszereket, amelyeket aztán a csoportok egymás közt megosztanak. Hagyjunk fel a 
korábbi, eredménytelennek bizonyult módszerekkel és hatékonyabb módszerek megis
merését és átvételét tűzzük ki célul.

Végül vizsgáljuk meg és ismeijük el az irányító csoport munkáját is. A csoport 
tagjai a második évben is tovább dolgozhatnak, vagy elősegíthetik a folyamat tökélete
sítését, de mindenképpen dolgozzunk ki egy rendszert a tagok cseréjére. A tantestület
ből kikerült új csoporttagok növelik az ötletek áramlását és a csoport energiáját. A ko
rábbi csoporttagok a reformfolyamat szószólói lesznek és tapasztalatukkal továbbra is 
részt vesznek a kutatások tanulmányozásában, az iskola profiljának elemzésében, a 
tantestülettel való kommunikációban és mint modellt nyújtó tanárok.

Összefoglalva: a hatékonyság javítása minden iskola folyamatos célja kell, hogy 
legyen. A bemutatott tíz lépésből álló folyamat eredményesnek bizonyult a tanárok és 
következésképp a diákok teljesítményének javításában, amennyiben adaptálták a helyi 
körülményekhez és feltételekhez.

Az iskola reformja sok időt igényel. Az órákra való készülésen túl külön erőfeszí
tést követel a tanároktól, elsősorban az irányító csoport tagjaitól. Amikor a folyamat 
egy iskolán belül két-három év után rendszeres gyakorlattá válik, kevesebb plusz időt 
igényel.

A tanulmányban bemutatott modell a tanárok és technikai munkatársak számára kifejlesztett eljárás adaptá
ciója, amelyet az USA Oregon államának portlandi Északnyugati Regionális Laboratóriumában dolgoztak 
ki. Az Onward to Excellence néven ismertté vált folyamatorientált modellt széles körben tesztelték, és az is
kolai reformok hatékony módszerének bizonyult. Az utóbbi 8 évben több mint 800 iskola csatlakozott a 
programhoz. Állami iskolák, főiskolák és egyetemek részvételével létrejött egy olyan képzési hálózat,
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amely továbbfejleszti az itt bemutatott reformfolyamatot és folytatja a kutatásokat. A szerzó készséggel 
nyújt további információt a programról.
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ABSTRACT

R. DOYLE SLATER: A PROCESS FOR SCHOOL CHANGE AND IMPROVEMENT

Changing schooling practices to improve student achievement has become a priority o f  
schools throughout the world. Unfortunately, little attention is given to the process for 
significant, lasting educational change. In this presentation, some ideas from the research 
literature are described to help us understand change, and a model for school improvement 
is explained. The 10 step process-oriented model, when followed by school teachers and 
administrators, has been found to be effective in improving student attitude, behavior, and 
academic performance. Significant in the process is the participation of all school faculty; 
guidance through each step provided by a faculty leadership team; the introduction and 
use of data as a base for making decisions; and the selection of research-based practices 
for classroom implementation.
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ANGOL -  A KOMMUNIKÁCIÓ PÓTNYELVE 
Körkép az angol nyelv magyarországi oktatásáról és terjedéséről

Medgyes Péter
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol Tanárképző Központ

Bevezetés

Az idegen nyelvek használatát és elterjedtségét a világon mindenütt számtalan 
körülmény befolyásolja. Közvetlen politikai és gazdasági tényezők játsszák a döntő 
szerepet egy idegen nyelv előrenyomulásában vagy éppenséggel visszaszorulásában, ám 
az egyéni érdekeket sem szabad mellékes körülménynek tekinteni.

Nem szorul részletes magyarázatra, hogy az angol nyelv minek köszönheti az ide
gen nyelvek palettáján elfoglalt megkülönböztetett helyét. Tény azonban, hogy -  akár a 
hermetikusan lezárt üregekbe is behatoló szaharai homok -  az angol nyelv szinte min
den ország helyi kultúrájába, mindennapjaiba beférkőzik. Bizonyos területekről kiűzi 
az anyanyelvet, másutt korlátozza használatát, miközben kitörölhetetlen nyomokat 
hagy annak szókincsén és mondatszerkezetén is.

Az angol a nemzetközi érintkezés világnyelve, sokfelé és sokféle indulatokat kavar. 
Egyes országok tárt karokkal fogadják, mások vegyes érzelmekkel vagy egyértelmű 
rosszallással küzdenek térhódítása ellen. Egyvalami azonban bizonyos: minden kor
mány -  lehetőségeihez mérten -  kénytelen tudatos nyelvpolitikát (language policy) 
folytatni, s ennek részeként foglalkoznia kell az idegen nyelvek, köztük az angol nyelv 
oktatásának kérdésével is. Az illetékes minisztériumok feladatai közé tartozik az iskolai 
nyelvoktatás megtervezése és felügyelete éppen úgy, mint az angol és egyfelől az 
anyanyelv, másfelől a többi idegen nyelv közötti viszony rendezése.

Ez a tanulmány az angol nyelv magyarországi előretörésének kérdéskörét elemzi. 
Két fő célt tűz maga elé. Egyrészt a statisztikai adatok tükrében szeretné áttekinteni a 
magyarországi nyelvoktatás és nyelvhasználat néhány aspektusát, különös tekintettel az 
angol nyelvre. Másrészt példák sorával igyekszik szemléltetni, miként hat az angol 
nyelv a hazai körülményekre és a magyar nyelvre.

Mellesleg szólva, a jelen nemigen kedvez a kérdéskör kutatójának, mert: (a) az 
adatok túlnyomórészt még a szocializmus időszakára vonatkoznak, s mára jórészt el
veszítették érvényességüket; (b) a poszt-sztálinista kor hatásait máig érezzük; (c) a je 
lenkor változó, átmeneti állapotban van -  olykor még a tendenciákat is nehéz felis
merni.
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Ugyanakkor a mai magyar valóság izgalmas kutatási feladatokat ígér, mivel a társa
dalmi, gazdasági és politikai szerkezet számos új fejleménye közvetlenül hat az idegen 
nyelvek használatára és oktatására, s szorosan összefügg e problémakörrel. Ez a tanul
mány néhány ilyen összefüggésre igyekszik rámutatni.

A két világháború között

A második világháború kitöréséig, de voltaképpen egészen 1949-ig az angol nyelv 
csupán harmadik volt a német és a francia mögött, az idegen nyelvek rangsorában. 
Egyes korszakokban és társadalmi körökben mégis talán népszerűbb volt a másik ket
tőnél. Kivált a liberális beállítottságú polgárság taníttatta előszeretettel gyermekeit an
golra, mert az angol nyelvű országokat tekintették a demokrácia bölcsőinek és zászló
vivőinek. A világszemléleti azonosuláshoz az a felismerés járult, hogy angolul beszél
nek a két gazdasági és politikai nagyhatalomban: Nagy-Britanniában és az Egyesült 
Államokban.

Az angol nyelv magyarországi jelenlétét sokszáz jövevényszó jelezte már ekkor is, 
amelyek főként a bank, a kereskedelem, a szórakoztató ipar és a sport világában vertek 
gyökeret. ízelítőül íme néhány példa:

gramophone, radio, telephone, pickup, ketchup, bus, trolley, sweater, pullover, 
fa ir play, football, tennis, start, finish, record, story, gag, jazz, girl, manager, 
gentleman, gentleman's agreement, lady, cowboy, gangster, detective, safe, 
gentry, self-made man, snob, lobby, business, strike, slum, lunch, sandwich, 
beef-steak, garden/coctail party, weekend, hotel, cigarette stb. •

1949 után

1949-ben, a második világháborút követő, kérészéletű demokráciát felszámolták. A 
vasfüggöny leeresztésével egyidejűleg az idegen nyelvek használatát -  az orosz kivé
telével -  gyakorlatilag betiltották. Ezzel egyidejűleg az orosz nyelv oktatását vala
mennyi iskolatípusban kötelezővé tették; az elkövetkező negyven évben minden isko
lásra nyolc évi orosztanulás várt, azok pedig, akik főiskolákon és egyetemeken tanultak 
tovább, újabb két évet húztak rá.2

Az óraszámban is kifejezhető, hatalmas befektetés ellenére az oroszoktatás hatás
foka szánalmasan alacsony volt: az 1980-as népszámlálás tanúsága szerint például a

' Az angolból átvett szavakat azért hagyom meg az eredeti angol formájukban, mert a magyar helyesírás 
sokszor következetlen e tekintetben.

9
Egy 1982-ben kelt, különös rendelet előbbre hozta és ezzel egy évvel megnyújtotta az orosztanulás 
időtartamát. Természetesen ennek hatására sem javultak az eredmények.
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magyar lakosságnak alig 1,2%-a állította, hogy tud oroszul (Központi Statisztikai Hi
vatal, 1981).3

Az 1960-as évektől kezdve, a kommunista diktatűra enyhülésének köszönhetően a 
nyugati nyelvek fokozatosan visszaszivárogtak az osztálytermekbe, ám a központilag 
szabályozott órakeret szűk korlátok közé szorította őket. Jellemző adat, hogy még a 
nyolcvanas években is csupán harmad annyi általános iskolás tanulhatott második ide
gen nyelvet, mint a harmincas években (Fülöp, 1984).

Ami az angol nyelvet illeti, siralmas volt az összkép. Az International Association 
for the Evaluation o f Education Achievement (IEA) a hetvenes évek elején felmérést 
végzett tíz ország, köztük Magyarország részvételével. Az angolnyelv-oktatás hatásfo
kát vizsgáló felmérés alapján a 17-18 éves magyar fiatalok az európai lista végén 
kullogtak (Kádár és Fülöp, 1979, Kontra, 1981). 1980-ban a lakosság alig 1,1 %-a ál
lította magáról, hogy beszél angolul (Központi Statisztikai Hivatal, 1981). De még a 
kommunizmus utolsó évében, 1989-ben is az általános iskolai tanulók mindössze 3%- 
ának, míg a középiskolások 16,5%-ának adatott meg az angoltanulás lehetősége!

Nem mintha a többi idegen nyelv oktatása elérte volna az európai színvonalat. A 
hetvenes évek végén például a lakosságnak kevesebb mint 15%-a vallotta, hogy beszél 
valamilyen idegen nyelven (Terestyéni, 1980). Való igaz: a jéghegy csúcsát képező 
magyar tudóstársadalom nyelvtudása hízelgőbb képet mutatott. Egy 1989-ből származó 
reprezentatív felmérés szerint az átlagos magyar tudósnak nemzetközi viszonylatban 
sem kellett szégyenkeznie a nyelvtudása miatt. Ezen belül viszont meglehetősen keve
sen beszéltek angolul (Medgyes és Kaplan, 1992).

Idővel a nyelvpedagógia képviselői is szóhoz jutottak. 1984-ben a Pedagógiai 
Szemle hasábjain egy éven át tartó eszmecsere folyt az idegennyelv-oktatás helyzetéről 
(Fülöp, 1984). Valamennyi hozzászóló egyetértett abban, hogy a magyar nyelvoktatás 
fellendülése csak gyökeres változtatásoktól remélhető. Egyes cikkírók alig burkoltan 
jelezték, hogy minden baj fő okozója az orosz nyelv egyeduralma (Bárdos, 1984; 
Medgyes, 1984).

A magyar társadalom a nyolcvanas évektől kezdve egyre szélesebbre tárta a kapukat 
Nyugat-Európa előtt. Ennek hatására az orosz nyelv hovatovább csak a közoktatásban 
számított első idegen nyelvnek, a mindennapi életben az angol és a német nyelv el
sőbbsége vitathatatlanná vált.

1989 után

A rendszerváltás egyik első vívmányaként, 1989 őszén eltörölték az orosz nyelv 
kötelező jellegét. Azóta a tanulók szabadon választhatnak idegen nyelveket -  feltéve, 
hogy elegendő számú nyelvtanár áll rendelkezésre az iskolában.

Az 1989-90-es tanév a felfokozott várakozások jegyében telt el. Gyerekek, szülők, 
iskolaigazgatók és tanárok egyaránt szép reményeket fűztek a szabad nyelwálasztás-

 ̂ Mivel a felmérés egyéni bevalláson, nem pedig valaminó vizsgaeredményen alapul, a ténylegea adatok 
gyaníthatóan ennél is alacsonyabbak.
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hoz, ám csakhamar beborult fölöttük az ég. Az alábbiakban e csalódottság okaira kere
sek magyarázatot.

Hol tanulhatunk angolul?

A tanulás legkézenfekvőbb színtere az iskola. Az alábbi ábrák (1-4. ábra) az ide
gen nyelvek iskolatípusok szerinti megoszlását mutatják az elmúlt négy tanév tükrében 
(Művelődési Minisztérium, 1989, 1990; Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 
1991, 1992, 1993).

1. ábra
Általános iskola: az idegen nyelvek megoszlása, a nyelvtanulók százalékában kifejezve4

A grafikonon jól látható, hogy az általános iskolában az angol és a német nyelvet 
tanulók aránya évról-évre látványosan növekszik az oroszul tanulók rovására. A görbék 
íve alighanem még meredekebb lenne, ha a közoktatásban nem lépett volna fel akut an
gol- és némettanár-hiány. Mivel a ranglétra egyik alsó fokán az általános iskolák áll
nak, a tanárhiány is mindenekelőtt őket sújtja. Ennek következtében, négy évvel az 
orosznyelv-oktatás alkonya után -  paradox módon -  még mindig gyerekek ezrei küsz
ködnek az orosz nyelvvel.

^ A z  általános iskolában továbbra is egy  idegen nyelv tanulása kötelező . A grafikon figyelm en k ívü l h a g y 
ja azt a törpe kisebbséget, akik m ásodik idegen nyelvet is tanulnak.
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2. ábra
Gimnázium: az idegen nyelvek megoszlása, a nyelvtanulók százalékában kifejezve 3

3. ábra
Szakközépiskola: az idegen nyelvek megoszlása, a nyelvtanulók százalékában kifejezve
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A gimnáziumban, ahol hagyományosan két idegen nyelv tanulását úja elő a tanterv, 
a görbék kevésbé meredeken ugyan, de az általános iskoláéhoz hasonló tendenciát mu
tatnak. Mellesleg az 1991-92-es tanévben haladta meg először az angolul és németül 
tanulók száma az oroszul tanulókét. Ez nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy a 
gimnáziumokban több angol- és némettanár dolgozik, mint az általános iskolákban.

A gimnáziumok fő gondja az alacsony óraszám. Viszonylag kevés iskolában folyik 
emelt színtű nyelvoktatás, s még kevesebb iskola kapcsolódott be a kéttannyelvű kép
zésbe. Pedig az idegen nyelvű tantárgyoktatás eredményességét a hazai kutatási ered
mények is igazolni látszanak {Duff, 1991; Vámos, 1992).

A szakközépiskolákban, ahol típusuktól függően egy vagy két idegen nyelv tanulása 
kötelező, az angol és a német nyelv előrenyomulása a gimnáziumokénál is lát
ványosabb.

4. ábra
Felsőoktatás: az idegen nyelvek megoszlása, a nyelvtanulók százalékában kifejezve

A nyolcvanas években az orosz nyelv kötelező jellegét -  a feltűnést kerülve -  egyre 
több felsőoktatási intézményben feloldották; az 1989-es rendszerváltás csupán felgyor
sította ezt a folyamatot. Ma már többen tanulnak angolul, mint a többi idegen nyelven 
együttvéve. E mögött alighanem az a felismerés áll, hogy az angol lett a tudomány és 
kutatás világnyelve.

Az állami oktatást mintegy kiegészíti a különféle jogi és szervezeti formában 
működő nyelviskola-hálózat. Az első nyelviskolák a nyolcvanas években jöttek létre, s
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ekkor a kereslet jóval meghaladta a kínálatot. Ennek nyomán az iskolák megerősödtek, 
számuk folyamatosan nőtt ([Dörnyei és Medgyes 1987). Újabban nehéz idők köszöntöt
tek a mintegy 250 nyelviskolára: élesedik a piaci verseny, az infláció nyomán emel
kednek a tandíjak, a beiratkozók száma csökken.

Hol vizsgázhatunk angolból?

A nyelvvizsgáztatás jogát évtizedek óta az Állami Nyelvvizsga Bizottság gyako
rolja. Noha egyeduralma az utóbbi időben mintha megingott volna, jelenleg is a „Rigó 
utca” a hazai nyelvvizsgáztatás fellegvára. Tanfolyamokat tart, követelményeket ír elő, 
teszteket készít, vizsgáztat, bizonyítványokat oszt.

A hetvenes és nyolcvanas években az állami nyelvvizsga rendszere időről-időre 
módosult (Bárdos, 1986). Részben válaszul a heves bírálatokra (Dörnyei, 1987; 
Dörnyei és Tóth 1987), legutóbb 1991-ben hajtottak végre jelentős átalakításokat 
(Szentiványi, 1990). Az új rendszer, amely a korábbinál nagyobb súlyt helyez a kom
munikatív készségekre, igyekszik lépést tartani a Nyugat-Európában és az Egyesült 
Államokban elfogadott nyelvvizsga-követelményekkel.

■  Orosz 
В  Francia
■  Angol 
□  Néme t

П Oroaz 
В  Franci a 
В  Angol  
□  Néme t

Középfokú Felsőfokú

4 6 % 36%

4 2 %

8 %

4 %

6 %

4 9 %

9 %

5. ábra
Az idegen nyelvek megoszlása, a sikeres vizsgák százalékában kifejezve

1992-ben, a négy fő idegen nyelvből középfokon kb. 16 000, felsőfokon pedig kb. 
1900 jelentkező vizsgázott sikeresen. Magyarország lakosságához és az ország idegen
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nyelvi igényéhez viszonyítva ez a szám roppant alacsonynak tűnik. Az 5. ábra a sikeres 
nyelvvizsgák arányát mutatja a négy nyelv viszonylatában (Állami Nyelvvizsga Bi
zottság, 1993).

Noha a német továbbra is az élen halad a felsőfokú vizsgaeredmények tekintetében, 
az angol növekvő szerepét igazolja a sikeres vizsgázók számának folyamatos emelke
dése az elmúlt hat év során. A relatív fejlődés ellenére, a puszta számok elkeserítően 
alacsonyak (Állami Nyelvvizsga Bizottság, 1993).

1. táblázat. A sikeresen nyelwizsgázók száma angolból

középfokú felsőfokú

1986 3082 173

1988 5781 476

1992 7332 694

Miért tanulunk angolul?

Magyarországon boldog-boldogtalan angolul tanul manapság. Az angoltudás iránti 
vágy -  különösen az értelmiség körében -  úgyszólván hisztérikus méreteket öltött.5

Valljuk be, az emberek többsége nem elsősorban tudásszomjból és nem is a nyelv 
szépsége, hajlékonysága miatt tanul angolul. Gyaníthatóan sokkal praktikusabb célok 
vezérlik őket.

Felnőttek esetében ilyen konkrét hajtóerő például a nyelvvizsga, amelynek letétele 
egzisztenciális előnyökkel kecsegtet: jobb állás, magasabb fizetés, ösztöndíjak, a tudo
mányos fokozatok elnyeréséhez vezető lépcsőfok, felmentés középiskolai és felsőokta
tási vizsgakötelezettség alól, pluszpontok a felvételi vizsgákon stb. (Dörnyei, 1992).

Se szeri, se száma az álláshirdetéseknek, amelyek az angoltudást a felvétel alapfel
tételeként jelölik meg:

„Ha ön még alig múlt 30 éves és jól beszél angolul... ”
„Angol nyelvű szakmai életrajzát az alábbi címen várjuk... ”
A jelentkezőktől nyelvvizsga-bizonyítványt várnak, s mind gyakrabban felvételi 

beszélgetésen győződnek meg az angol nyelvi beszédkészségükről.
Úgy tűnik, a nyelvtudás a szakmai érvényesülés egyik kulcsa. Ezt a feltevést iga

zolják Petzold felmérésének eredményei is. Az amerikai kutató két éven át azt 
vizsgálta, milyen szerepet játszik az angol nyelv a mai magyar társadalom életében, s 
miként lehetne ennek alapján a nyelvoktatás színvonalát emelni (Petzold, 1993).

 ̂ Az angoltanulás mis földrészeken is tömegméretű. Kínában például, amikor először vetítették a Follow 
M e című BBC videós nyelvlecke-sorozatot, százmilliók kuporogtak a képernyő előtt (Bryson, 1990).
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2. táblázat. Az angol nyelv hasznossága Magyarországon (N=92. Petzold, 1993)

3,03 Nem szeretek angolul tanulni.

2,76 A jó állás megszerzéséhez nagyobb szükségem van a nyelvvizsgára, mint 
arra, hogy magas szinten tudjak angolul.

2,74 Magyarországon az angoltudás többet ér a némettudásnál. (Megjegyzés: 
„Nem igaz, mert évről-évre sok német jár Magyarországon.”)

2,73 Az angol nyelv mindenki számára fontos, kivéve a fizikai munkásokat. 
(Megjegyzés: „Nekik is fontos!”)

2,63 Sokan irigyelnek az angoltudásomért. (Megjegyzés: „Sajnos nem tudok 
angolul.”)

2,45 Túlértékeljük az angoltudás jelentőségét.

2,44 A munkaadók többre értékelik a nyelvvizsga-papírt, mint a tényleges 
nyelvtudást. (Megjegyzés: „A múltban így volt -  ma már nem 
egészen.”)

2,40 A fiatalok boldogulásához fontosabb az angol, mint az idősebbekéhez.

2,36 Hajói beszélek angolul, mindegy, megvan-e a nyelvvizsgám vagy nincs.

2,30 Az angol a budapestiek számára éppen olyan fontos, mint a vidékiek szá
mára.

2,21 Minden magyar embernek tanulnia kellene angolul. (Megjegyzés: „És 
minden magyarnak tudnia kellene magyarul is”; „A magyaroknak -  az 
angolon kívül -  más nyelvekre is szükségük van.”)

1,98 Ma csak az tehet szert hatalomra és befolyásra Magyarországon, aki tud 
angolul.

1,96 Minden magyar gyereknek tanulnia kellene angolul. (Megjegyzés: „És 
még legalább németül.”)
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Petzold 92 felnőtt nyelviskolai tanulót inteijúvolt meg kérdőíves módszerrel. Az 
egyik kérdés arra vonatkozott, ki mit tekint a nyelvtanulás fő indítékának; a válaszadók 
több lehetőség közűi választhattak. A felsorolt hat szakmai indok közül -  meglepő mó
don -  csak egy került a gyakorisági lista élmezőnyébe. Ez arra utal, hogy az emberek 
nem csupán -  sokszor nem is elsősorban -  a jobb állás reményében tanulnak angolul.6 

Minek tulajdonítható a nyelvtanulási láz? Petzold kérdőívének utolsó pontja az an
gol nyelvhez és nyelvtanuláshoz való viszonyt vizsgálta 13 kijelentés segítségével. A 
válaszadók négy lehetőség közül választhattak: „Teljesen egyetértek”, „Egyetértek”, 
„Nem értek egyet” és „Egyáltalán nem értek egyet”. A középarányokat tekintve, a 4,0 
teljes egyet nem értést, a 2,5 semlegességet, az 1,0 pedig teljes egyetértést fejez ki. A 
kialakult rangsort a 2. táblázat mutatja be.

Egy másik átfogó felmérés a 13-14 éves magyar gyerekek idegennyelvi attitűdjeiről 
igyekszik képet nyerni (Clément és Dörnyei 1993). Az alábbi adatokat egy 198 budape
sti tanulóval készített próbafelmérésből merítettem.

3. táblázat. Más országok és emberek értékelése, középértékekben kifejezve (N=198)

Kérdés Francia-
ország

Anglia Orosz
ország

Német
ország

USA

Mennyire szeretnél 
ezekbe az országok
ba utazni?

4,53 4,58 2,61 4,11 4,69

Mennyire tetszenek 
az ezekben az or
szágokban készült 
filmek?

3,82 4,03 2,06 3,93 4,74

Mennyire szimpati
kusak neked ezek
nek az országoknak 
a lakói?

3,98 4,19 2,83 3,76 4,17

Milyen gyakran ta
lálkozol külföldiek
kel ezekből az or
szágokból?

2,54 3,06 2,12 3,69 3,07

® Az amúgy kritikus szemű Petzold egy helyütt megjegyzi: .Magyarország legnagyobb erénye az, hogy a 
tanulók sokkal lelkesebben foglalkoznak az angol nyelvvel, mint a már egykedvűvé vált nyugat-euró
paiak".
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A gyerekeknek többek között meg kellett nevezniük, hogy a négy „nagy” idegen 
nyelv közül melyiket kedvelik a leginkább. Az öt pontos skála a „nagyon” (5 pont) és 
az „egyáltalán nem” (1 pont) között húzódott. A középértékek alapján az angol bi
zonyult a kedvenc nyelvnek (4,36), követte a francia (3,53), a német (3,42) és az orosz 
(1,90). A nyelvek fontossági sorrendjében is az angol került az élre (4,94), sorrendben 
követte a német (4,56), a francia (3,83) és az orosz (2,68).

Clément és Dörnyei ugyanezt az öt pontos skálát alkalmazta további négy kérdésre 
vonatkozóan is (3. táblázat).

Amint a táblázatból kitűnik, a tetszési indexeket a két angol nyelvű ország vezeti. 
Az angol iránt megnyilvánuló vonzalom azonban nem vakítja el a gyerekeket annyira, 
hogy ne látnák: leggyakrabban német nyelvű turisták látogatnak Budapestre.

Más szempontból lehet érdekes a következő kérdés: „Minél többet tanulok egy ide
gen nyelvet, annál jobban félek, hogy elveszítem a magyar voltomat.” A gyerekek»az 
„Egyáltalán nem igaz” (1 pont) és a „Teljesen igaz” (5 pont) között osztályozhattak. 
Az 1,09-es átlagérték azt jelzi, hogy a magyar tinédzserek csöppet sem tartanak a ma
gyarságtudatuk elveszítésétől, ellentétben számos pedagógus és politikus aggodalmá
val. 1

Hogyan pótolhatók a hiányzó angoltanárok?

Egyes minisztériumi becslések szerint, a közoktatás mintegy 15 000-rel óhajtja nö
velni az angol- és némettanárok számát a következő tíz évben. Jelenleg azonban nem
hogy szaporodnék, hanem in' ibb csökken a két legnépszerűbb nyelvet oktató tanárok 
száma az üzleti élet, a külkereskedelem, az idegenforgalom, a bankok és főként a ma
gán nyelviskolák elszívó hatása nyomán.

Ezt ellensúlyozandó, az iskolaigazgatók és a szülők (már akik megtehetik) olyan 
áron is hajlandók megtartani az angol- és némettanáraikat, illetve újakat toborozni a tá
vozók helyébe, hogy a szokásosnál jóval magasabb óradíjakat fizetnek nekik. Ezzel 
párhuzamosan arra ösztönzik az orosztanárokat, hogy képezzék át magukat angol- és 
némettanárokká. Sokfelé képesítés nélküli oktatót alkalmaznak kényszerűségből, sok
szor olyanokat is, akiknek még nyelvvizsgájuk sincsen.

Ennek kapcsán két, viszonylag újsütetű kezdeményezés érdemel külön említést. Az 
egyik az orosztanárok átképzési programja, a másik a három éves nyelvtanár-képző 
program.

Az orosztanároknak 1990 óta nyílik lehetőségük arra, hogy angol- illetve németta
nárrá képezzék át magukat. A program két lépcsőben valósul meg. Az elsőben önkén
tes alapon, állami támogatással nyelvtanfolyamokra iratkozhatnak be, melynek végén 
nyelvvizsgát tesznek a választott nyelvből. Ezt követően jelentkezhetnek valamelyik 
egyetemre vagy főiskolára. Sikeres felvételi esetén három év alatt, speciális tanterv

 ̂ Sokszor botlottam olyan hiedelembe is, mely szerint az idegen nyelvek tanulása gátolná az anyanyelvi 
kompetencia fejlődését, fgy például egy nemrégiben végzett felmérés alapján az iskolák 4 8 ,5%-a véle
kedik úgy, hogy nem volna szabad kötelezően előírni az idegennyelv-tanulást azok számára, akiknek a 
magyarral is meggyűlik a bajuk (Szebenyi, 1991).
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szerint haladva, angol vagy német szakos diplomához jutnak. Az 1992/93-as tanévben 
mintegy 1000 orosztanár élt az átképzés lehetőségével.

Csakhogy a résztvevőket a kormány nyújtotta szubvenció sem boldogítja. Több-ke
vesebb tanári tapasztalattal a hátuk mögött, sokan családanyaként kénytelenek heti két 
délutánt iskolapadban tölteni, otthon magolni, kínlódni, majd vizsgázni. Ám a legin
kább az keseríti el őket, hogy erőfeszítéseik ellenére aligha válik belőlük kiváló angol- 
némettanár.8

A másik kezdeményezéssel kapcsolatban, elöljáróban említem, hogy az egyeteme
ken hagyományosan öt év, a főiskolákon pedig négy év a nyelvtanár-képzés időtar
tama. Mindkét oktatási formát inkább az elméleti-filológiai, semmint a gyakorlati-szak
mai képzés jellemzi.

A hirtelen megnövekedett tanárhiány sürgetően vetette fel egy praktikus és intenzív 
képzési forma létrehozásának a szükségességét. Ennek nyomán, 1990-ben létrejött az 
Angol Tanárképző Központ és annak német megfelelője. Mindkét intézmény az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem önálló tanszékeként kezdte meg működését, speciális kurri- 
kulum és tanterv alapján.9 A képzés főiskolai végzettséget nyújt, megnevezése: 
„általános és középiskolai angol (illetve német) szakos tanár”. Időközben hasonló köz
pontok nyíltak több vidéki egyetemen és főiskolán is.

Az ELTE Angol Tanárképző Központja az elmúlt három év során afféle országos 
műhellyé vált: élve a hazai és külföldi támogatás nyújtotta lehetőségekkel, nyelvpe
dagógiai kísérleteket folytat a tanárképzés egésze, ezen belül mindenekelőtt a tanítási 
gyakorlat, a vezetőtanár-képzés, a tanterv-készítés valamint az értékelés terén 
{Griffiths, 1993, Bodóczky és Maiderez, 1993). Megítélésem szerint az itt folyó munka 
termékenyítő hatással van a hagyományos képzési rendet követő tanszékekre és köz
vetve az egész magyar idegennyelv-oktatásra is.

Mekkora támogatást kap a nyelvoktatás?

A két fent ismertetett program is jelzi, hogy a magyar társadalom nemcsak felis
merte a nyelvtudás jelentőségét, hanem tesz is az idegennyelv-oktatás fejlesztése érde
kében. Ezzel összhangban a kormány jelentős összegeket fektet az idegennyelv-okta- 
tásba. Számos kezdeményezés megvalósulását azonban lassítja az a körülmény, hogy a 
döntéshozó testületekben kevés a nyelvoktatási szakember és kezdetleges az ügyintézés.

A közvetlen magyar támogatáson túlmenően számos külföldről származó pénzforrás 
áll rendelkezésre. Az elsők között érdemel említést a British Council, amely 1992/93- 
ban ötször annyit költött az angolnyelv-oktatás támogatására, mint 1989/90-ben. A ha
gyományos feladatokon túlmenően, mint amilyen a hazai és angliai tanár-továbbkép
zés, a British Council a három éves képzést is jelentős anyagi és szakmai támogatásban 
részesíti az English Language Teacher Supply Programme keretében.

о
Mutatis mutandis: az ötvenes évek elején sok ezer nyelvtanár képezte át magát orosztanárrá. Azt mesé
lik, hogy a legtöbbjük csupán egy-két leckével járt előrébb a tarj'tványainál. Most ugyanaz a képlet, 
csak ellenkező előjellel, 

o
Azóta a Német Tanárképző Központ két tanszékké szakadt, a Germanisztikai Intézet kebelében, de ez a 
szerkezetváltás magának a három éves programnak a folytatását nem befolyásolta.
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Amerikai részről a United States Information Service (USIS) önálló irodát nyitott a 
fővárosban abból a célból, hogy hozzáférhetővé tegyen amerikai angol nyelvoktatási 
anyagokat, és a korábbinál több amerikai tanárt hozzon Magyarországra. 1990 óta az 
amerikai kormány által működtetett Békeszolgálat (Peace Corps) mintegy száz ön
kéntessel képviselteti magát; az 6 jelenlétük különösen a kisebb magyar településeken 
üdvözítő.

Vitathatatlan tény, hogy a magyar nyelvoktatás fő támogatója a Világbank (World 
Bank). A „Felzárkózás Európához” (Catching Up With Europe) alap felsőoktatási 
komponense -  hosszúlejáratú kölcsön formájában -  12 millió dolláros kölcsönnel járul 
hozzá a magyar idegennyelv-oktatás fejlesztéséhez. Maximálisan egy millió dollár ere
jéig bármely nyelvoktatással, nyelvtanár-képzéssel foglalkozó intézmény pályázhat, 
amennyiben eleget tesz a kiírási feltételeknek.

A magánalapítványok közül a legbőkezűbb mecénás a Soros Alapítvány, amelynek 
jóvoltából 1987 óta sokszáz angoltanár vehetett részt amerikai továbbképzésen, jutott 
sokszorosítógéphez stb.

Hányán beszélnek angolul?

A 4. táblázat számokkal illusztrálja a magyar lakosság idegennyelvi tudását az el
múlt ötven évben (Központi Statisztikai Hivatal, 1992).

4. táblázat. A magyar lakosság idegennyelv-tudása saját megítélése szerint (ezrekben 
kifejezve)

1941 1949 1960 1980 1990

angol 52 38 43 114 229

francia* 73 48 46 - 53

német 1058 401 482 372 453

orosz 15 36 69 131 157

* Az 1980-as adatok nem jelzik a franciául beszélők számát.

A táblázatból kitűnik, hogy továbbra is a német a legtöbbek által beszélt idegen
nyelv Magyarországon, részben a számottevő német kisebbség, részben a két 
legbefolyásosabb német nyelvű ország, Németország és Ausztria közelsége miatt. A 
négy évtizedes szovjet megszállás alatt az oroszul beszélők száma lassú ütemben nö
vekedett ugyan, de az orosz mégsem vált de facto „első” idegen nyelvvé. Ami a fran
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cia nyelvet illeti, a háború előtt elfoglalt második helyről a negyedik helyre csúszott 
vissza. Az angol viszont kétségkívül látványosan előretört: hosszas stagnálás után 
(1941-1960) az angolul beszélők száma megháromszorozódott (1960-1980), majd 
megkétszereződött (1980-1990).

Összességében, a magyar lakosság 4,4%-a beszél németül, 2,2%-a angolul, 1,5%-a 
oroszul és 0,5%-a franciául. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy mi magyarok bizony 
„idegennyelvi analfabéták” vagyunk (Költő, 1978), kivált ha tekintetbe vesszük, hogy 
(a) a fenti adatok nem a tényleges, hanem a vélt nyelvtudást tükrözik, (b) a magyar 
nyelvnek a nemzetközi kommunikációban játszott szerepe elenyésző, (c) világ- 
viszonylatban egyre növekszik az idegen nyelveket tudók iránti kereslet.

Petzold (1993) kutatási eredményei vigasztalan képet festenek: kevés magyar ember 
tud idegen nyelveken, s még a szolgáltató iparban dolgozók többsége is jobbára csak 
elemi szinten beszél angolul. Petzold megjegyzi, hogy „valószínűleg nem az utcai po
puláció képezi az angolul beszélők legfontosabb és legszélesebb rétegét”, hanem az ér
telmiség és az értelmiségi családból származó gyermekek. Ezt a feltevést támasztják alá 
a magyar tudósokról készített felmérés adatai is (Medgyes és Kaplan, 1992).

Az angol nyelv jelenléte Magyarországon

Bármerre járunk is, előbb vagy utóbb belebotlunk az angol nyelvbe. Budapest utcáit 
nemcsak ebürülék piszkítja, hanem angol nyelvű, esetleg angol-magyar hibrid nyelvű 
feliratok, cégtáblák, plakátok és falfirkák is. Ez csak a turistáknak jelenthet 
megkönnyebbülést, akik számára a magyar nyelv megfejthetetlen talány.

A gyalogos ember filozófiai és politikai ihletésű falfirkák (No hope, no fear, ... is 
a pig -  beat him), a popzenét és a divatot hirdető plakátok (I love your smile-, Original 
Levi's store), valamint a szerelem különböző árnyalatait átszövő utalások között vá
logathat (I love your smile; A question o f lust; Dolce Vita -  topless bar -  the best bar 
in Budapest; Fuck).

A hibrid angol nyelv a mindennapi magyar nyelvhasználatba is betört, s különösen 
a fiatalok körében terjed (Sorry vagyok; Ma nem vagyok valami happy; Heló; Helóz- 
tok).

A fertőzés persze különösen a tudományban, a modem technikában, az üzleti élet
ben, a kereskedelemben, a divatban és a popkultúrában terjed. íme egy röpke lista:

joint venture, high-tech, up-to-date, baby-sitter, hamburger, double cheesebur
ger, hi-fi, hard-disk, floppy, notebook, make-up, leggings, topless, marketing, 
holding, authorised dealer, body art, showman, team, teamwork, public relati- 
ons/PR, trend, updat, brainstorming, tuner, winchester, drive, joystick, moni
tor, desktop, scanner, teletext, microchip, mini, thriller, disco, skinhead, far
mershort, outfit, x-large, styling jogging  stb. Ю *

*A jövevényszavak számát a mai japán nyelvben mintegy 20000-re becsük. Nem minden éle nélkül 
mondta valaki, hogy ha minden angolból átvett szóért használati díjat fizettetnénk a japánokkal, a keres
kedelmi aktívumuk egyszeriben passzívba lendülne át” (Bryson, 1990. 179. о.).
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A jövevényszavak és -kifejezések kiejtését illetően észrevehető a bizonytalanság, 
így például magyar megfelelő híján átvettük ugyan a know-how-1 , csak éppen nem 
tudjuk kiejteni. A vájtfülűbbek megőrizték az eredeti ejtést: [nauhau], a közember in
kább magyarosan ejti: [nóhó], sőt [knóhó]. A franchise vagy a design kiejtéséről is 
megoszlanak a vélemények, a licence-1 pedig mindenki másképpen ejti: [laiszensz], 
[licensz], [liszensz], [licenc] stb. П

A helyesírásban sem kisebb a zűrzavar. Melyik rendszert kövessük az angol szavak 
írásában: az angolt vagy a magyart? Hogyan íijuk ezt a szót: computer, komputer vagy 
kompjúterl Egyesek szerint használjuk inkába a számítógép-et, ha egyszer van rá ma
gyar szavunk. Csakhogy a két rokonértelmű szó nem teljesen fedi egymást -  hiszen 
nem létezik két azonos jelentésű szó.

Előfordul, hogy a közös gyökerű latin szó kínálkozik áthidaló megoldásnak. így az 
angol project [prodyekt] és a magyarosított projekt vagy prodzsekl helyett használjuk a 
latin projektum-ot -  ajánlják egyesek. Ugyan miért lenne a latin változat üdvözítőbb az 
angolnál? Hasonlóképpen, mi legyen az image-dzsel, amely egyszerre létezik angol 
szóként [imidj], franciaként [imázs] és latinként [imágó] a magyar köznyelvben -  nem 
beszélve a képmás-t6\ illetve hasonmás-tói.

Lássunk még néhány példát! Hogyan ejtsük illetve írjuk: performance vagy per- 
formansz, talk-show vagy tóksó, slogan vagy szlogen, teenager vagy tinédzser, leasing 
vagy lízing, discount vagy diszkont? Továbbá vajon a magyar ejtés illetve írás nem 
változtatja-e meg, nem szűkíti vagy tágítja az angol eredeti jelentésmezejét? Mert ha 
igen, egyiket sem volna szabad száműzni a szókincsünkből. 12

Az összetett szavakban az angol és a magyar nyelv keresztül-kasul hat egymásra. A 
hajdanvolt szatírok, khimérák és hárpiák helyét szószömyek vették át, különösen a 
„pop-sajtó” hasábjain. Ilyen például a biker-szerelés, shrink-to-fit cucc, punk rapszó
dia, hard-core pornó, undeground tehetség, top-táncosnő, ready-made szellem, friss- 
pack csomagolás (!), divatt-rend (!!) stb.

A keveréknyelv a morfológiát és a szintaxist is érinti. Az egyik plakáton egy 
hiányos öltözékű hölgy látható, alatta a szöveg: „így is cute”, majd a következő pla
káton az időközben pompás ruhába bújt hölgyet ez a megjegyzés értékeli: „De így még 
cute-лЪЪ”.

Az „egy kis heavy-tés” vagy a „dance-os kedvemben vagyok”, a „Book-oltál már 
jegyet?” vagy a „C/ieck-öljünk be”, a „Savé-old a szöveget” vagy a „Delete-o\d az u- 
tolsó paragraph-ot” -  és az ehhez hasonló hibridek bizonyos szubkultúrákban és szak
mákban feltartózhatatlanul terjednek. 13 *

* * A franciák már régen nem csinálnak nagy ügyet a kiejtésből: következetesen a francia hangrend alapján 
ejtik az angol szavakat -  vajon nem volna ésszerű követnünk az ő példájukat?

1 A száműzés-l természetesen metaforikusán értem, hiszen a nyelvhasználatot rendeleti úton úgysem lehet 
jelentős mértékben befolyásolni.

13
Az alábbi csokrot -  stílszerűen fogalmazva -  egy „tinédzser-magazin’ egyetlen számából válogattam 
össze: A catsuit jó l ált, ha síim vagy. Felveszed az új, szexis bodydal? Egy all-star LP-t készít. Trance a 
trend. Ez szimpi lemez, határozott koncert feelinggel nagyon heavy. Ropogtatni való chipset kínálhatsz 
ketchup, chili vagy koktél-szósszal. Alagút, lepusztult New York-i slum-fertály, rap-együttesek kedvenc 
ambiance-a. Paródiája annak a világnak, amelyben a horror, a thriller,a road movie, az action film, a 
love story-k mindennél rafináltabb montázsait láthattuk. Hát Charles szintén szeret valakit, Camilla Par- 
ker-BowIest, aki évek óta a girlfriendje. Ámulatot tudott kelteni az egyszerűbb vendéglátói üzemegy
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Míg valaha latin közmondásokkal licitálták tűi egymást tanult emberek (és sznobok) 
(Quod licet jovi, no licet bovi; Non scholae, séd vitae discimus), ma inkább angol kli
sékkel tarkítják a beszédüket: The proof o f the pudding is in the eating; A friend in 
need is a friend indeed.

Miközben szaporodik a tisztán angol hirdetések száma, a magyar nyelvű álláshir
detésekbe is angol szavak tűremkednek be:

Marketing menedzseri munkára keresek fiatal, agilis, mellékfoglalkozású mun
katársakat, számítógépes affinitással.
Elektronikai vállalatokkal rendelkező holding keres a vezető controlling mana
ger mellé önálló asszisztenst.
Keresünk со nt rollert, financial revis őrt, financial analystot, logisticalt -  kér
jük, érdeklődjön a standunknál.
Toppless (sic!) go-go lányokat, konzumhölgyeket keresünk The Best Night 
Clubba.
Sophia Hostess Service -  egy üj szakma üj karriert ígér.

Magyar vállalatok százai működnek angol fedőnevekkel -  bizonyára azért, mert 
tudják: a jó bornak is kell a cégér. íme egy lista, melyet az „Expressz” hirdetőújság 
egyetlen számából válogattam össze. Először néhány korlátolt felelősségű társaság 
neve:

Top Secret, Old Boys építőipar, Zsilka Jogging, Autoperformance, Royal Hol
ding, Gate kapuk, Full Comfort betörésvédelem, Eurosweet, Impex-Tour Inter- 
nacional, Accusealed, Innocent, Eurosweet, Professional orvosi.

Azután néhány más formában működő cégnév:
Chippendale konyhastüdió, Charlie & Tsa, Atlantic órák (since 1888), Fair 
Play közvetítőiroda, Star Trading Center, Mirror mozgásstüdió, Plajer biztosító 
társaság, Direct Import nagykereskedés, Benefit szaküzletek, Dunapack Miniker 
doboz áruház, Baby Love babakocsi stúdió, For You italnagykereskedés, Benefit 
szaküzletek, Checkpoint Charlie pizzák (since 1992), Peter's paplan, Papas' 
hand, Evita Hostess Club, Ildikó team, Escort Service, Sixty-nine lokál, Kiss me 
non-stop sexpartner közvetítés.

Az újsághirdetések amúgy is sok nyelvi leleménnyel szolgálnak:
Ausztrál pie (páj) Európában csak nálunk: Toldi pie, ausztrál-magyar kft.
Red Bull energy drink. Szárnyakat ad.
Dream-Machine -  egy arc a tömegből (Applause -  Daihatsu)
Utazzon Spanyolországba a Tours első spanyol-magyar touroretátorával
Ann design a Dinolandbm
Carat Consulting Club : partner a sikerhez
Trend irodabútor: trend a lelke mindennek
Foodapest
Klára szépségszalon szolgáltatásai: slender you, szolárium
Eladó Toyota: injektoros, Jullextrás, gyöngyházmetál, centrál tempomatbá, air 
kondicionálóval, körbe spoiler, hifi

ségekben, miközben sex-and-drugs-and-rock-and-roll háromnyelvű humorát egy-az-egyben vette a mű
vészeti fiatalság részére.
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Eladó SQD, sequencer, C-64 Midi Interface, Midi processzor, after-touchos
Eredeti angol snooker, amerikai pool és jacuzzi
Biciklis nadrágok stretch anyagból is
Legújabb engedélyezett flipperek, szimulátorok bérbeadva
Non-stop házhoz megyek

Az üzletekben is mind gyakoribbak az olyan árucikkek, amelyeknek használati uta
sítását, összetételét csak angolul, vagy angolul és még egy-két idegen nyelven közük.

A televízióban a kép és hang kombinációja további lehetőségekkel szolgál. Igaz 
ugyan, hogy a „szappanoperák”-at még ma is szinkronizálják, egyre több tévéhirdetés 
próbál rábeszélni bennünket olyan magyar és külföldi termékek megvásárlására, ame
lyek angol vagy álangol nevet viselnek. A reklámok angol-amerikai sémákat kopíroz- 
nak: a képkockákon angolszász külsejű ifjak tobzódnak, fehér foguk még akkor is 
szinte vakít, amikor fognyű vő Snickers-csokoládét majszolnak. A szövegek roppant 
épületesek:

Lipton Yellow Label -  Lipton No.l mindenhol.
Mire a milk, mire a lotion?
Croky chips, csípj fel!
Come on baby, light my fire 
Bolygónk kedvenc light íze.

Ugyanakkor a műholdas adások száma hovatovább korlátlan: az MTV, az Euro- 
sport, a Super channel és a többi szórakoztató csatorna valósággal ontja magából az 
egyenprogramot. Egyre több magyar család testmozgása a távirányító kapcsolgatásában 
merül ki.

Az angol nyelv legfőbb médiuma persze a pop, rock, rap, heavy metal stb. -  régi 
nevén a tánczene. A magyar slágerek nagy előszeretettel szúrnak be angol szavakat a 
szövegbe, már csak a jobb eladhatóság kedvéért is.

Persze nem újkeletű dologról van szó. Az 1920-as évekből való például ez az ame
rikai dal, amelynek magyar átültetője, Molnár Jenő változtatás nélkül vett át néhány 
angol szót is:

Yes sir, ez a bébim 
No sir, ez a Médim 
Yes sir, ez a görlicém.
It'n frizurája 
Rúzsos pofikája 
Gúny ül szája szögletén.

A harmincas években kelt, népszerű magyar operett egyik dala hollywoodi légkört 
teremt angol szavak beépítésével:

My golden baby 
My beautiful baby 
My darling, my sweetheart 
Szívem csak for you.
Te vagy my sunshine 
My very fine lady 
My beautiful baby

279



Medgyes Péter

Légy tevelem jó.
Hihetetlen, de még az ötvenes években is születtek slágerek angol szavak felhasz

nálásával!
I love you baby, I love you so 
Jaj kicsi babám, te csókolnivaló.
Amikor nem vagy velem, a szívem csupa bű 
Mert ó, ó, /  love you.

Nem meglepd ezek után, hogy napjaink slágerei hemzsegnek az angol szavaktól, ki
fejezésektől, s mintegy összegzik az angol nyelv térhódításáról és a magyar nyelvre 
gyakorolt hatásáról szóló eddigi fejtegetésemet. Az egyik például így hangzik:

Just just you and me 
Mindig együtt ketten you and me 
Fogd meg a hand-emet 
Neked adnám a my life-omat.

Egy másik pedig így:
To be or not to be 
That is the question 
I can get no satisfaction.
Ki az az everybody
És hova come on
Én maradok hús a csontjaimon.

Az angoltanítás erkölcsi dilemmái

Remélhetőleg sikerült reális képet adnom az angol nyelv magyarországi térhódí
tásáról, arra is utalva, miként hat ez a folyamat a magyar nyelvre. Valljuk be: a fék
telen kereslet dacára nem mindenkit tölt el örömmel az angol nyelv szilaj előretörése. 
A nacionalista érzületek ugyancsak erőre kaptak, s várhatóan hamarosan a nyelvőrök is 
ellentámadásba lendülnek. >4 Mindazonáltal aligha valószínű, hogy képesek lesznek 
megállítani, valamilyen szabályos mederbe terelni vagy akár lassítani e tendenciák ér
vényesülését.

Az angol nyelv előrenyomulása ugyanis egy világméretű folyamatnak csupán nyel
vészeti vagy pedagógiai vetülete. Voltaképpen nem az angol nyelv hódítja meg Ma
gyarországot, hanem azok a gazdasági világhatalmak, akiknek vagy anyanyelve az an-

^  A hivatásos és amatőr nyelvőrök váltakozó sikerrel szegülnek szembe az idegen nyelvek elharapózásá- 
val. A huszadik század talán legsikeresebb kampányára -  furcsa módon -  a „Nemzeti Sport” című na
pilap hasábjain került sor. A harmincas években pályázatot írtak ki az angolból átvett, sportul kapcso
latos szakszavak megmagyarítására. A 12 000 javaslatból a zsűri 150-et fogadott el (Sauvageot, 1971), s 
e szavak többsége csakugyan gyökeret vert a köznyelvben (les, kezezés, szöglet stb.) 1975-ben a Keres
kedelmi Kamara hirdetett versenyt a know-how, marketing, public relations stb. fordítására -  a jelek 
szerint kevés sikerrel (Fodor, 1983).
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gól, vagy akik már megbékéltek az angol uralkodó világnyelvvé válásának tényével, s 
alkalmazkodtak ennek következményeihez.

Ilyen értelemben a döntéshozó oktatáspolitikusok hatósugara és felelőssége korláto
zott. Sajátos módon akkor cselekednek az ország érdekei szerint, ha nem próbálnak ár 
ellen úszni, hanem minden eszközzel támogatják a világméretű tendencia itthoni ér
vényesülését, akár olyan áron is, hogy de jure első idegen nyelvvé nyilvánítják az an
golt. Utóvégre de facto már régóta az angol az első számú idegen nyelv Magyarorszá
gon. Ugyanakkor a nyelvoktatási szakemberek dolga az, hogy biztosítsák e folyamat 
sikeres megvalósulását.

De valóban csupán ennyiben állna a mi felelősségünk?
Az elmúlt néhány évben együttérzően figyeltük az orosztanár kollégáink megaláz

tatását. Miután negyven éven keresztül a diákok többsége által utált és szabotált orosz 
nyelvet tanították, 1989-tól még súlyosabb megpróbáltatások elé néztek. Hirtelenjében 
választaniuk kellett két rossz lehetőség közül: (a) átképzik magukat angol- vagy né
mettanárokká; (b) búcsút mondanak a tanári pályának.

Minden részvét ellenére felötlik bennünk a kérdés: ugyan milyen megfontolásból 
választották az orosztanári pályát annak idején? Az orosz nyelv iránt érzett mély szere- 
tetból táplálkozva? Politikai meggyőződésből? Nem tapasztalták volna a orosz nyelvvel 
szembeni ellenérzéseket? A biztos megélhetés tudata motiválta őket? Netán volt valami 
más indítékuk? Mindent egybevetve, hibáztathatók-e az orosztanárok sorsuk ilyetén 
alakulásáért? És ha igen, milyen mértékig?

Vajon mi vonzza a mai fiatalokat az angoltanári pályára? Mekkora a hasonlóság az 
6 és az egykori orosztanárok motívumai között? Kíváncsi volnék, hány fiatal választja 
ezt a pályát elsősorban azért, hogy az angol nyelv közvetítésével a „demokratikus 
világrendszer” kulturális és erkölcsi rendjét terjessze. Mennyit nyomnak latba a pálya- 
választásban anyagi megfontolások?

A The Budapest Week című angol nyelvű hetilap egyik számában Hughes (1992) az 
angol nyelv oktatásának felemás helyzetén tűnődik. Magyarországra utalva, felteszi a 
kérdést: „Vajon nem vagyunk-e bűnrészesek abban a folyamatban, ahogy egy hajdani 
szuper kultúra szuperkultúrává süllyed?” Válasza határozott igen.

Egy amerikai hozzászóló Hughes eszmefuttatását liberális maszlagnak nevezi 
{Cheng, 1992). Megállapítja, hogy az angol -  régmúlt korok világnyelveihez hason
lóan -  nemhogy elpusztítaná, hanem inkább gazdagítja a helyi nyelveket és kultúrákat. 
Ezért amerikai nyelvtanár-kollégáinak azt tanácsolja, hogy az önostorzás helyett adja
nak hálát istennek a jósorsukért.

Az angol nyelv oktatása hihetetlen mértékben fellendült Magyarországon. Pályavá
lasztásunkkal kapcsolatban jogos-e bármiféle erkölcsi dilemma felvetése? Mit értsünk 
tisztességes magatartáson? Örüljünk-e mi angoltanárok tiszta savvei a szerencsénknek, 
vagy inkább érezzünk miatta bűntudatot?
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ABSTRACT

PÉTER MEDGYES: ENGLISH -  THE ERSATZ LANGUAGE OF COMMUNICATION 
A state-of-the-art survey of the teaching and spread of English in Hungary

This paper aims to demonstrate (a) various aspects o f the teaching and learning of English, 
(b) the spread of English in present-day Hungary. After giving a brief historical overview 
o f foreign-language education and language use, the author mentions some of the changes 
that have taken place since the collapse of communism in 1989. In the light o f statistical 
data, he shows the proportion of English, relative to that o f Russian, German and French, 
in various types of school. Although Hungarians have long recognized the importance o f  
English, the scope for learning it remains limited, mainly because of the acute shortage of 
English teachers. In spite o f the fact that English-language instruction receives a great deal 
o f national and foreign aid, the number of English speakers in Hungary is still very low. 
Nevertheless, the English language is ubiquitous these days. It is visible on graffiti, pos
ters, street signs and job advertisements; it permeates the language of science, technology, 
business, pop culture and the mass media. Hunglish, the hybrid of Hungarian and English, 
is a constant source of amusement and irritation. The author ends the paper by posing a 
dilemma: Is the spread o f English a curse or a boon? To what extent are English teachers 
to blame or to thank for advancing the English language?
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AZ APPONYI KOLLÉGIUM HALLGATÓI 
(1906-1949)

Tóth Gábor

Az Apponyi Kollégium 1906-1949 között a tanítóképző-intézeti tanárképzés önálló 
intézete volt, amely személyi és adminisztratív kapcsolatban állt a Polgári Iskolai Ta
nárképző Főiskolával. A polgári iskolai tanárképzésre épített két éves képzés az első 
időszakban, Budapesten (1906-1930) -  külön férfi és női kollégium, külön igazgatóval 
és szakvezető tanári gárdával, de egy miniszteri biztos irányítása alatt -  a Tudo
mányegyetemmel, a Képzőművészeti Főiskolával és a Zeneművészeti Főiskolával 
együtt oldotta meg a hallgatók elméleti képzését1 {Tóth, 1991, 1992).

A második időszakban, Szegeden (1930-1949.) az Apponyi Kollégiumnak, mint 
koedukált oktatási intézménynek a Szegedi Tudományegyetem volt a partnere a humán 
és reál szakos hallgatók elméleti képzésében. Ebben az időben a Kollégium Budapesti 
Tagozata gondoskodott a rajz és zene szakos tanáijelöltek elméleti képzéséről a 
Képzőművészeti Főiskolával és a Zeneművészeti Főiskolával karöltve2 {Tóth, 1993).

A kollégiumi szakvezetést és az egyetemi (főiskolai) elméleti képzést egészítette ki 
a tanítóképző-intézetben a didaktikai gyakorlat. Ennek a három intézménynek 
(Apponyi Kollégium, egyetem-főiskola, gyakorló tanítóképző) együttes munkája 
jelentette a tamtóképző-intézeti tanárképzést. A kormányzati rendelkezés, amely a ta- 
nítóképzó-intézeti tanárképzést a polgári iskolai tanárképzésre építette, lehetőséget 
adott arra is, hogy a középiskolai tanárok oklevelük érvényességét (kiegészítő vizsgá
val) a tanítóképző-intézetre is kiteijeszthessék.3

Az intézet negyvenhárom év alatt 1027 humán és reál szakos, 154 rajz szakos és 
136 zene szakos tanítóképzó-intézeti tanárt bocsátott ki. Tehát 1906-1949 között 
összesen 1317 különböző szakos tanáijelölt kapott tamtóképző-intézeti tanári oklevelet 
(1., 2., 3. táblázat). * 2

* Szabályzatok a tanítóképző-intézeti tanároknak az „Apponyi-Collegium" keretében történő képzéséről és 
képesítéséről. Budapest 1912. 5-12., 19-22., 23-30., 51-60. 1912-től arra is volt lehetőség, hogy a 
humán és reál szakos hallgatók szakjuk mellett, mellékszakként, torna tanári képesítést is szerezhettek. 
Az első lomatanári oklevelet 1913-ban, az utolsót 1929-ben adták ki. Az értesítők szerint 47-en kaptak 
tornatanáré oklevelet. Az idevonatkozó szabályzat: az idézett „Szabályzatok..." 37-49.

2 OL K. 502. 1929-31. 1930-5. Csm. L. VIII. 22. 2. doboz.
2 Idézett „Szabályzatok..." 11.
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1. táblázat. A humán és reál szakos hallgatók számának alakulása

Időszak
Összes

hallgató férfi nő polg. isk. 
tanár

Végzettség

közép. isk. 
tanár

tanító
képző int. 

tanár

Budapesten 298 126 172 291 7 -

végzett
1906-1930

% 42,3 57,7 97,7 2,3

Szegeden 729 287 442 433 282 14
végzett
1931-1949

% 39,4 60,6 59,4 38,7 1,9

összesen 1027 413 614 724 289 14
1906-1949 % 40,3 59,7 70,6 28,1 1,3

2. táblázat. A rajz szakos hallgatók számának alakulása

Időszak
Összes

hallgató férfi nő

Végzettség

polg. isk. közép. isk. 
tanár tanár

Első idő-
szakban 48 29 19 43 5
végzett
1909-1930

% 60 40 90 10

Második
időszakban 106 42 64 57 49
végzett
1931-1949

% 40 60 54 46

Összesen 154 71 83 100 54
1909-1949 % 46 53,9 65 35
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3. táblázat. A zene szakos hallgatók számának alakulása

Időszak
Összes

hallgató férfi nő polg. isk. 
tanár

Végzettség

közép. isk. 
tanár

egyéb

Első idő-
szakban 27 22 5 7 10 10
végzett
1910-1930

% 81,5 18,5 27 37 37

Második
időszakban 109 49 60 - 87 22
végzett
1931-1948

% 45 55
'

80 20

Összesen 136 71 65 7 97 • 32
1910-1948 % 52 48 5,1 71,3 23,6

Megjegyzés: az „egyéb” végzettség a művészi képesítést, az egyházzenei képesítést stb. jelent.

A kibocsátott tanárok száma, szakmai összetétele és az, hogy az Apponyi Kollé
gium hallgatóiról nem készült külön statisztika, semmilyen részletes kimutatás, to
vábbá, hogy az Apponyi Kollégium az ország egyedüli tanítóképző-intézeti tanárképző 
intézete volt, felveti a végzett tanárjelöltek történet-szociológiai és statisztikai vizsgá
latának szükségességét.4

4 A humán és reál szakos hallgatók adatait a Budapesti tanítóképző-intézeti tanárjelöltek tanulmányi 
Anyakönyve I., П. köt., az Országos Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló Bizottság által képesített jelöl
tek Törzskönyve, 1907-1949, az „Apponyisták” képesítővizsgálati jegyzőkönyvek l . ,2 .,3 . köt., 
(Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Irattára); a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Törzskönyvei 1919-1930. (ELTE Levéltár); az Apponyi Kollégium hallgatóinak jelentkezési lapjai 
1929-1949. (Csongrád megyei 1. sz. Levéltár); a rajz szakos hallgatók adatait az Orsz. M. Kir. Képző- 
művészeti Főiskola Rajztanárok Törzskönyve 1909-1949. 10 kötet, a Képzőművészeti Főiskola szár
mazási, minősítési lapjai, 1921-1943. (Magyar Képzőművészeti Főiskola Irattára; továbbá, a zene sza
kos hallgatók adatait az Országos M. Kir. Zeneakadémia (1920-tól Zeneművészeti Főiskola) 
Anyakönyve, 1908-1948. 40 évfolyam, az Orsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola képesítő vizsgák 
jegyzőkönyvei, 1920-1950. (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Központi Irattára) alapján állítottuk 
össze. A hallgatók személyi adatait a következő helyeken található adatokkal egészítettük ki: Magyar 
Országos Levéltár: K. 501. 99. csomó. 1919. 6. tétel. 6844. alapszám; 170. csomó. 1920. 5. tétel. 
3188 és 76069. alapszám; 241. csomó. 1921. 1. tétel. 124958. alapszám; K. 502. 229. csomó. 1923. 1. 
tétel. 81497. alapszám; 281. csomó. 1925. 1. tétel. 54367., 58211. és 58711. alapszám; 295. csomó. 
1926. 1. tétel. 48576. alapszám; 312. csomó. 1927.1. tétel. 38699. alapszám; 351. csomó. 1929-31. 
830-5-5; K. 636. 699.csomó. 1932-36. 54. főszám; 957. csomó. 1937-1941. 53. tétel; A budapesti 
VI. kerületi s a tanítónőképző-intézeti tanárjelöltek didaktikai kiképzésével megbízott állami taní- 
tónóképzó-intézet Értesítője. 1910-11. 56-58, 1911-12. 58-61, 1912-13. 43-46.; „Apponyi" Koll. A 
tanítóképző-intézeti tanáijelöltek didaktikai gyakorlatának anyakönyve. 1920/21-1925/26. (Budapesti
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Indokolja a vizsgálatot az is, hogy az Apponyi Kollégium volt az az egyedüli 
felsőoktatási intézmény, amelyik érettségi nélkül (tanítói oklevél alapján) egyetemi 
végzettséget adott, sőt az egyetemi doktorátus megszerzését lehetővé tette a hallgatók 
számára.

A történet-szociológiai vizsgálat anyagát a következő csoportosításban mutatjuk be. 
(I) A hallgatók számának alakulása. (A létszám alakulása során figyelembe vettük 
mind a polgári iskolai tanári diplomával, mind a középiskolai tanári diplomával ren
delkező jelölteket. A többi csoportosításban csak a polgári iskolai tanári diplomával 
rendelkezőket vizsgáltuk.) (2) Néhány demográfiai vonatkozás (kor szerinti tagozódás, 
vallási viszonyok, a hallgatók anyanyelve, a hallgatók születési hely szerinti összeté
tele.) (3) A hallgatók szüleinek foglalkozása. (4) A hallgatók szociális viszonyai; ta
nulmányaik támogatása. (5) A hallgatók előképzettsége; nyelvtudása.

A hallgatók számának alakulása

A hallgatók számának alakulása összefüggött azzal a szükséglettel, amelyet a ta- 
nító(nó)képző-intézetek száma és fejlődése támasztott a tanárképzéssel szemben. Ter
mészetesen voltak rendkívüli tényezők is, amelyek befolyásolták a hallgatók számának 
alakulását. Például 1915-ben a humán és reál szakon egy férfi hallgató sem államvizs
gázott, mert a férfi hallgatókat szinte teljes létszámban behívták katonának.5

A budapesti időszakban a humán és reál szakos hallgatók számának évi átlaga 
12-13 fő volt, a szegedi időszakban 38 fő. Hasonló volt az arány a két időszak között a 
rajz és zene szakos hallgatók esetében is. A túlképzést a rajz szakon például azzal kor
látozták, hogy több évben nem indítottak évfolyamot (pl. 1911, 1918, 1929 stb.), il
letve szakot a humán és reál szakosok esetében. A szükséglet növekedése esetén emel
ték a hallgatók létszámát. Például az 1939-1944 években a humán és reál szakon 
45-55 fős átlaglétszám volt. Ez a magas létszám összefüggött az ország területének 
gyarapodásával (Felvidék, Erdély, Délvidék).6

Itt kívánjuk megemlíteni, hogy az Apponyi Kollégiumba történő felvétel létszáma 
és a végzettek száma között mintegy 20%-os eltérés mutatható ki. A kimaradás okával 
kapcsolatban egyetlen esetben sem találkoztunk tanulmányi problémával.

A tanítóképzők és tanítónőképzők szempontjából lényeges a tanárjelöltek nemek 
szerinti aránya. 1920-ban a tanítóképzők 55,7 %-ot, 1931-32-ben 63,7%-ot tettek ki. 
Érthető tehát, hogy több tanárnőre volt szükség, mint férfi tanárra. A humán és reál 
szakosok esetében az Apponyi Kollégiumot végzett tanárnők aránya mintegy 60%. (4. 
táblázat). Magas a nők aránya a rajz és zene szakosoknál is (53,9; 48%). Az Apponyi 
Kollégium esetében a nők aránya meghaladja a bölcsészettudományi karokon tanuló 
nők arányát (49,3%), és sokkal magasabb, mint a tudományegyetemeken (14,9%),

Tanítóképző Főiskola Irattára); Apponyi Kollégium ének-zene szakosok anyakönyve 1910-1933. 
(Budapest Főváros Levéltára).

5 Csm. L. Vni. 22. 2.doboz.
® A tanévekről készített hallgatói kimutatás (Kézirat).
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illetve az egész felsőoktatásban tanulók aránya (12,3%)- Az 1930-as felsőoktatási sta
tisztika szerint a polgári iskolai tanárképzőkben volt a legmagasabb a nők aránya 
(70%). Tehát az Apponyi Kollégium beiskolázási bázisát jelentő intézményekben a nők 
aránya nagyon magas volt. Bizonyára ez is befolyásolta a nemek arányát a tanítóképző
intézeti tanárképzésben.7

4. táblázat. A férfi és nő hallgatók aránya (%)

Összes felsőoktatás 1930 Polg.isk. Apponyi Kollégium

Ossz. Tud. Bölcs. tan.főisk. Humán és
1906-1949

Rajz Zene
felső egyet. karok főisk. reál szak: szak szak:

férfi 87,7 85,1 50,7 30 40,3 46,1 52

nő 12,3 14,9 49,3 70 59,7 53,7 48

Arra is rá kell mutatnunk, hogy a végzett tanárnők között milyen volt a világiak és 
az egyháziak (szerzetesnővérek) aránya. Ezek az arányok összefüggenek a római kato
likus egyház irányítása alatt álló tanítóképzőkkel. 1920-ban az egyházi tanítónőképzők 
66,6%-a, 1931-32-ben 71,4%-a volt a római katolikus egyház fennhatósága alatt.8

5. táblázat. A szerzetesnővérek aránya (%)

Időszak Humán és Rajz Zene
reál szak szak szak

1920-1930. 24,4 21 20

1931-1949 45,7 440 23

A budapesti időszakban a humán és reál szakosok esetében csak 1920-tól vannak 
megbízható adatok. Eszerint a végzett tanárnők 24,4%-a volt szerzetesnővér. Ez az 
arány a szegedi időszakban 45%-ot tett ki. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az első 
időszakban a humán és reál szakon a tanárnők 1/4-e, a második időszakban fele szer-

 ̂ Magyar Statisztikai Közlemények 87. köt. 40-41. 
® Pedagógiai Lexikon IV. Budapest. 1974. 258.
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zetesnóvér volt (5. táblázat). Ugyanebben az időben a rajztanárnők közül 21, illetve 
40%-a, a zene szakos tanárnők közül 20, illetve 23% volt a szerzetesnővérek aránya. A 
szegedi időszakban a humán és reál szakon a férfi hallgatók 8,3%-a volt egyházi sze
mély.

A szerzetesnővérek számarányának emelkedése a második időszakban (1930-1949) 
azt mutatja, hogy a katolikus egyház fokozottabban kívánt gondoskodni a felügyelete 
alá tartozó tanítónőképzők szakszerű és megfelelő képesítéssel rendelkező tanárnők al
kalmazásáról. Ezt talán az is segítette, hogy a szegedi Apponyi-kollégisták gyakorló 
tanítónóképző-intézete római katolikus egyházi intézmény volt.

Az adatokból arra következtethetünk, hogy a férfi és nő hallgatók arányát, továbbá 
a világi és egyházi személyek arányát a meglévő tanító- és tanítónőképző-intézetek 
száma és aránya, továbbá az iskolafenntartók hovatartozása befolyásolta.

Néhány demográfiai vonatkozás

Kor szerinti tagozódás

A tanítóképzó-intézeti tanárrá történő felkészülés ideje hosszabb volt, mint a kö
zépiskolai tanároké. Amíg egy középiskolai tanár iskolai tanulással eltöltött ideje 1924 
előtt 16 év, majd utána 17 év, addig a tanítóképző-intézeti tanár iskolai tanulmányok
kal eltöltött ideje 1920 előtt 17 év, 1923 után 18 év, majd 1930 után 19 év volt. Ez azt 
jelentette, hogy a folyamatos iskolavégzés esetében a budapesti időszak alatt a hallga
tók végzésének átlagos ideje 23-24 éves kor, a szegedi időszakban a tanulmányok be
fejezésének átlagideje 25-26 éves kor volt.

6. táblázat. A végzett humán és reál szakos hallgatók kor szerinti táblázata (%)

Hely, idő A végzés kora

Budapest
1906-1930.

24. évig 25. év 26-30 év között 31 évfelett 
55,6 10,8 24,3 9,3

Hely, idő A végzés kora

Szeged
1931-1949.

26 éves korig 27-30 év között 31 év felett 
35 32 33

Az adatok azt mutatták, hogy a budapesti időszakban a humán és reál szakosok 
5 5 ,6 %-a végezte folyamatosan tanulmányait és 24 éves koráig tanítóképző-intézeti ta
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nári oklevelet szerzett (6. táblázat). 10,8%-uk 25 éves korban, 24,3%-uk 26-30 éves 
kor között és 9,3%-uk 31 éves kor felett fejezte be tanulmányait. A szegedi időszakban 
a hallgatók mintegy 1/3-a végzett folyamatosan (35%), 1/3-a 27-30 éves kor között 
(32%) és 1/3-a 31 év felett (33%).

Hasonló volt a helyzet a kor szerinti tagozódás vonatkozásában a rajz és a zene sza
kosok esetében is.

A rajz szakosok (7. táblázat) 28,7%-a fejezte be tanulmányait 25 éves korra, 
42,1 %-uk 26-30 éves kor között, 29,7%-uk 31 éves kor felett végzett. A zene szakos 
hallgatók 32%-a 25 éves korig, 38%-a 26-30 éves kor között és 30%-a 31 éves kor 
felett kapott tanítóképző-intézeti tanári oklevelet (8. táblázat).

7. táblázat. A végzett rajz szakos hallgatók kor szerinti táblázata (%)

Idő A végzés kora
25. évig 26-30. év között 31. év felett

1909-1930
1931-1949

43 32 25 
20 48 32

1909-1949 28,7 42,1 29,2

8. táblázat. A végzett zene szakos hallgatók kor szerinti táblázata (%).

Idő
25. évig

A végzés kora 
26-30. év között 31. év felett

1910-1930 48 33 19
1931-1948 29 39 32

1910-1948 32 38 30

Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy a tanítóképző-intézeti tanáijelöl- 
tek egy része tanulmányaikat akkor kezdte meg, amikor már állásban volt. Ezt igazol
ták a felvételi kérelmek is. A jelöltek egy része tanítóképző-intézetben tanított és köte
lező volt részükre a diploma megszerzése, más része egyéb pedagógiai munkát végzett, 
de a tanítóképzőben kívánt elhelyezkedni. A férfiak egy részének esetében a katonai 
szolgálatban eltöltött idő is befolyásolta az Apponyi Kollégium megkezdésének, illetve 
befejezésének idejét. Az 1941-1943. évben magasabb volt az idősebb korban a vég
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zettek aránya mint máskor. Ez az ország területének növekedésével, illetve a tanító
képző-intézetek szaporodásával függött össze. Az 1944-1949 között az idősebb korban 
végzettek magas aránya a II. világháborúnak (katonaság, hadifogság) a következménye 
volt.

A zene szakos jelöltek esetében az idősebb korban szerzett tanítóképző-intézeti ta
nári diploma azzal is összefüggött, hogy többen voltak olyanok, akik előtte különböző 
típusú zenei képesítéseket szereztek (művészi képesítés, középiskolai ének tanári képe
sítés, egyházzenei képesítés stb.).

Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy az egyéb tanárképzéssel összehasonlítva az 
Apponyi Kollégiumban folyó tanárképzés a leghosszabb tanulmányi időt jelentette az 
elemi iskola első osztályától a tanítóképző-intézeti tanári diplomáig. Érthető az is, 
hogy számtalan esetben ezt az időt meg kellett szakítani és így az oklevél megszerzése 
idősebb korban történt.

A hallgatók vallási viszonyai

A statisztikák hosszú idő óta kimutatják az ország lakosságának és a felsőoktatás 
hallgatóinak vallás szerinti megoszlását. Az Apponyi Kollégium hallgatóiról ilyen ki
mutatás nem készült. Tudjuk jól, hogy nem a felekezethez való tartozás befolyásolta 
azt a tényt, hogy az egyik vagy másik vallás hívei milyen arányban kerültek az Ap
ponyi Kollégiumba, hanem elsősorban a szülők foglalkozása, anyagi körülményei, a 
jelölt tanulási vágya, a választott pálya presztízse, a nagyobb anyagi lehetőség, több 
esetben a társadalmi felemelkedés, stb. voltak azok a motívumok, amelyek befolyásol
ták a hallgatókat. Fontosnak tartjuk azonban a vallási viszonyok bemutatását, mert a 
tanító(nő)képző-intézetek közül 1920-ban 73%, 1930-ban 78,2% volt egyházi fennha
tóság alatt.

Az Apponyi-kollégisták vallás szerinti megoszlását az összlakosság (1920, 1930) és 
az összegyetemi, főiskolai hallgatók (1919-20, 1938-39) vallás szerinti megoszlásával 
hasonlítjuk össze.9

A humán és reál szakos, a rajz és zene szakos hallgatók vallás szerinti összetétele 
eltér mind az 1920. és 1930. évi népszámlálás arányától, mind az összes egyetemi, 
főiskolai hallgatók 1919-20-ban és 1938-39. tanévben kimutatott arányától (9., 10. 
táblázat).

A római katolikus vallású hallgatók aránya az Apponyi Kollégiumot végzettek 
között minden esetben jóval magasabb, mint az országos, mint az egyetemi átlag. Az 
eltérés 10-20%-ot jelent. Ez az arányeltolódás minden bizonnyal összefügg a ta- 
nító(nő)képző-intézetekbe járó tanulók vallási hovatartozásával, mert például 1930-ban 
az országban tanuló összes tanítóképző-intézeti növendék 72,6 %-a volt római katoli
kus. Miután az Apponyi-kollégisták 98%-a (Budapest), illetve 87,5%-a (Szeged) ta
nítóképzőt végzett, nyilván az összefüggést itt is kell keresnünk. Ezen kívül az Ap
ponyi-kollégisták között a római katolikusok magas aránya összefüggött azzal a ténnyel 
is, hogy a budapesti időszakban a humán és reál szakosok 97,7 %-a, a szegedi időszak-

 ̂ Magyar Statisztikai Szemle, 1932/10. 823., 1940/3. 217. Magyar Statisztikai Közlemények 97 .köt. 51.
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ban 59,4%-a a polgári iskolai tanárképző főiskolát végezte. A főiskolán pedig a római 
katolikusok aránya 74-75 % volt. Hasonló a helyzet a rajz és a zene szakosok esetében 
is (10. táblázat). Ezek a tények magyarázzák a római katolikus hallgatók magas arányát 
a tanítóképzó-intézeti tanárképzésben.

9. táblázat. A humán és reál szakos hallgatók vallás szerinti megoszlása (%)

Vallás Orsz.
arány
1920.

Ossz.
egyet.
arány

1919-20

Apponyi
Koll.

1906-30

Orsz.
arány
1930.

Ossz.
egyet.
arány

1938-39

Apponyi
Koll.

1931-49

r.k. 63,9 60,5 75,5 64,8 66,4 81,5
ref. 21 20,5 11,8 20,9 18,2 12,3
ev. 6,2 10 8,7 6,1 7,3 3,8
egyéb 8,9 9 4 8,2 7,1 2,4

Megjegyzés: Az Apponyi Kollégiumban az „egyéb” kategória a következő: 1906-1930: görög katolikus 
2%, görög keleti 0,8%, unitárius 0,4%, izraelita 0,8%. 1931-1949: görög katolikus 1,92%, izraelita 
0,48%.

10. táblázat A rajz és zene szakos hallgatók vallás szerinti megoszlása (%)

Vallás Rajz szakosok 
(1909-1949)

Zene szakosok 
(1910-1948)

r.k. 70,8 72
ref. 16,2 13
ev. 7,8 11

egyéb 5,2 4

Megjegyzés: az „egyéb” a rajz szakosoknál: görög katolikus 3,2% , izraelita 2%, a zene szakosoknál: iz
raelita 3,2%, baptista 0,5%.

A református vallású Apponyi-kollégisták aránya kevesebb mint az országos (1920: 
21%, 1930: 20,9%.), mint az összegyetemi (1919-20: 20,5%, 1938-39: 19,2%) 
arány. A humán és reál szakosoknál 11,8; 12,3%, a rajz szakosoknál 16,2%, a zene 
szakosoknál 13%. Ezek az arányok megközelítik a református egyház által fenntartott 
tanítóképző-intézetek arányát (1920: 11,5%; 1930: 12,7%.).
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Az evangélikus vallású hallgatók aránya a humán és reá! szakosok esetében a buda
pesti időszakban 8,7% volt. Ez kevesebb mint az összegyetemi, de több mint az orszá
gos arány (1920.), ugyanakkor kielégíthette az evangélikus tanítóképzők szükségleteit. 
A szegedi időszak 3,8%-os aránya azonban nem elégíthette ki a szükségleteket. A ta
nítóképzők közül 1920-ban 6,9%, 1930-ban 5,4% volt az evangélikus egyház felü
gyelete alatt. A rajz szakosok 7,8%-os, a zene szakosok 11%-os evangélikus hallgatói 
aránya biztosítani tudta az evangélikus tanító(nő)képző-intézetek tanárszükségleteit.

Az „egyéb” vallás alatt a humán és reál szakosok esetében a budapesti időszak alatt 
(4%) és a szegedi időszak alatt (2,4%) a következő vallásokat foglaltuk össze: 
1907-1930: görög katolikus 2%, görög keleti 0,8%, unitárius 0,4%, izraelita 0,8%; 
1930-1949: görög katolikus 1,92%, izraelita 0,48%. A rajz szakosok esetében az 
„egyéb” (5,2%) a 3,2% görög katolikust és a 2% izraelita vallású hallgatót jelentette. 
A zene szakosoknál az „egyéb” (4%) kategóriához 3,5% izraelita és 0,5% baptista 
vallású jelölt tartozott.

1918 előtt 7 görög katolikus és 5 görög keleti egyházhoz tartozó tanítóképző-intézet 
volt az országban. Ezekben a tanintézetekben -  az értesítők tanúsága szerint -  alig volt 
képesített tanítóképzó-intézeti tanár. Elsősorban az egyházak biztosították a teológus 
tanerőket, rajtuk kívül középiskolai tanárok, polgári iskolai és elemi iskolai tanítók vé
gezték az oktatást. A görög katolikus és görög keleti vallású hallgatók száma olyan 
alacsony volt, hogy az Apponyi Kollégium nem is tudta biztosítani ezeknek az intéze
teknek a tanárszükségletét. Trianon után ezek az intézetek az elszakított területeken ma
radtak.

Más volt a helyzet az izraelita vallású hallgatókkal. 1920-ban 1, 1930-ban 2 izrae
lita felekezethez tartozó tanítóképző-intézet volt Magyarországon. Az Apponyi Kollé
giumban tanult csekély számú izraelita vallású hallgató nem tudta biztosítani az izrae
lita tanítóképző-intézetek tanárszükségletét. Itt is az a helyzet, hogy a felekezet egyházi 
végzettségű egyénekkel (rabbi, kántor) és középiskolai tanárokkal oldotta meg a 
problémát. Ez a második lehetőség azért is érthető, mert a középiskolai tanárok 
körében magasabb volt az izraelita vallású hallgatók száma. Az 1930-as népszámlálás 
adatai azt mutatták, hogy a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi kara 
hallgatóinak 8,7 %-a, a szegedi egyetem bölcsészettudományi kara hallgatóinak 12,9%- 
a és a természettudományi kar hallgatóinak 8,8%-a izraelita vallású volt. Az előző
ekben láttuk, hogy az Apponyi Kollégium tagjai között nagyon kevés izraelita vallású 
hallgató volt (0,8%, 0,48%, 2%, 3,5%).

A nagy különbség nemcsak az izraelita tanítóképző-intézetek arányával (1920: 
2,3% , 1930: 3,6%) függött össze, hanem inkább azt mutatja, hogy a numerus clausus 
végrehajtása a tanítóképzó-intézeti tanárképzésben erősebben nyilvánult meg, mint a 
középiskolai tanárképzésben. Az 1940-es években a zsidótörvényekkel a numerus nul- 
lus következett be és ezzel még a kevés izraelita vallású hallgatók is kirekesztődtek a 
tanárképzésből.
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A statisztikai kimutatások szerint a magyar anyanyelvű egyetemi, főiskolai hallga
tók aránya magasabb, mint az országos átlag. 1920-ban a lakosság 89,6%-a vallotta 
magát magyar anyanyelvűnek, ugyanakkor az összes egyetemi, főiskolai 1921-22 és 
1924-25. tanévének átlaga szerint a magyar anyanyelvűek aránya 98,4% volt.

Hasonló volt a helyzet az 1930-as évben is. Az országos arány 92,1 %, az egyetemi 
és főiskolai hallgatók esetében 9 9  %. >0

Az Apponyi Kollégium magyar anyanyelvű hallgatóinak aránya a szegedi időszak
ban (1930-1949.) a humán és reál szakosoknál 97,7%, a rajz szakosok aránya 
(1909-1949) 95% és a zene szakosok esetében (1910-1948) 100% (11. táblázat).

A h a llg a tó k  a n y a n y e lv e

11. táblázat. A magyar anyanyelvűek aránya (%)

Országos arány Ossz. egyetemi Apponyi Koll.
1920 1930 halig, arány Humán és Rajz Zene

1921-25 1930 reál szak szak szak
átlag 1931-49 1909-49 1910-48

89,6 92,1 89,4 99 97,7 95 100

Megjegyzés: a magyar anyanyelvű hallgatón kívül csak a következő anyanyelvű hallgatók végezték az Ap
ponyi Kollégiumot: humán és reál szak: német 1,7%, ruszin 0,2%, horvát 0,2%, olasz 0,2%; rajz szak: 
német 5 %.

A hallgatók anyanyelvi adatai azt is mutatják, hogy a szegedi időszakban a humán 
és reál szakon a magyar anyanyelvűeken kívül német (1,7%), ruszin (0,2%), horvát 
(0,2%), és olasz (0,2%) anyanyelvű járt az Apponyi Kollégiumba. Hiányzik a hall
gatók közül a román, a szlovák, és a szerb anyanyelvű. Ugyanakkor az ország lakossá
gának 1,2%-a szlovák, 0,2%-a román és 0,1 %-a szerb volt. Ezek a tények tükrözik az 
akkori kormányzat nemzetiségi politikáját. A rajz szakosok között a magyaron kívül 
csak német (5%) nemzetiségű hallgatóval találkozhatunk.

Meg kell említenünk, hogy a humán és reál szakosok közül az összes nem magyar 
anyanyelvű hallgató tökéletesen beszélt magyarul. A 7 német (1,7%) anyanyelvű ta- 
náijelölt közül 3-nak az egyik szakja mind a polgári iskolai tanári képesítésben, mind a 
tam'tóképző-intézeti tanári képesítésben magyar nyelv és irodalom volt. Ugyan ez a 
helyzet az olasz és horvát anyanyelvű hallgató esetében is.

Magyar Statisztikai Közlemények 42. köt. 5., 69. köt. 10., 83. köt. 7 ., 87. köt. 56.
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Az Apponyi-kollégisták születési helyeit hat területi csoportba összesítettük: Ma
gyarország, Magyarország Csehszlovákiához, Romániához, Jugoszláviához, és Auszt
riához csatolt része, egyéb országok.

A hallgatók születési helyének arányát az 1920. évi népszámlálásban feltüntetett 
országos aránnyal és az 1925. évben Budapesten tanuló egyetemi, főiskolai hallgatók 
születési helyének arányával hasonlítjuk össze (12. táblázat)! 1.

A  h a llg a tó k  születési hely  sz e r in t i ö sszetétele

12. táblázat. A hallgatók születési helye a Trianon utáni területbeosztás szerint (%)

Orsz. Bp.egyet. Humán és reál Rajz Zene
arány halig. szak szak szak

Országok 1920 aránya
1925-ben Budapest Szeged 1909-49 1910-48

1906-30 1931-49 49 48

Magyarország 90,3 66,6 57,3 83,6 75,3 80
Mo. Csehszlovákiához 3,7 11,3 108 5,2 7,2 7
Mo. Romániához 2,5 14,9 15,5 4,5 8,4 8
Mo. Jugoszláviához 
Mo. Ausztriához

1,2 5 12,4 5,7 6,5 1,5

csatolt része 0,3 0,6 1,4 - - -

Egyéb orsz. és ism. 2 1,6 2,3 1 2,6 3,5

Az összehasonlítás a humán és reál szakosok esetében a budapesti időszakban 
(1906-1930.) hangsúlyozottan mutatja, hogy az egyetemi hallgatók és velük együtt az 
Apponyi-kollégisták sokkal magasabb arányban születtek az elcsatolt területeken mint 
általában az ország lakossága. A budapesti időszakban a hallgatók 57,3 %-a született a 
trianoni Magyarország területén (az összlakosságban ez 90,3%.), és 40,3%-a az elcsa
tolt területen (egyéb országban 2,3%). Az összlakosságból az elcsatolt területen a la
kosság 7 ,7%-a, egyéb országban 2 %-a született.

Az 1906 és 1930 között végzettek születésének legkésőbbi dátuma 1905. Tehát 
minden hallgató még a történelmi Magyarország területéről származott és ez indokolja 
az elcsatolt területekről származók magas arányát. Ha az 1920-as országos adatokat 
összehasonlítjuk a humán és reál szakosok budapesti időszakának adataival feltűnően 
nagy a különbség. Ez az arányeltolódás nyilván az I. világháború után bekövetkezett 
vándormozgalommal függött össze. Sok hallgatónak a szülei a csehszlovák, a román és 
a szerb megszállás elől Magyarországra költöztek és így az elszakított területen szüle-

* 1 Magyar Statisztikai Közlemények 42. köt. 10., 87. köt. 102. 
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tett gyermekeik a trianoni Magyarországon végezték tanulmányaikat. A vándormozga
lom tehát az ország közepe felé tolta a népesség nagy tömegeit, elsősorban a köztisztvi
selőket, az értelmiségieket, akik között sok tanár és tanító került Magyarországra. Ezt 
igazolja az egyetemi, főiskolai hallgatókról 1925-ben felvett születési hely és a szülők 
lakhelyével kapcsolatos felmérés is.

A rajz és zene szakos hallgatók születési hely aránya -  a teljes időszakot figyelembe 
véve -  kiegyensúlyozottabb, mint a humán és reál szakosoké.

A magyarországi tájegységek szerint a következőkben vizsgáltuk a hallgatók szüle
tési hely szerinti összetételét: Budapest, Dunántúl, Alföld, Északi hegyvidék (13. táb
lázat).

13. táblázat. A hallgatók születési helye Magyarország tájegységei szerint (%)

Tájegységek Humán és reál szak Rajz Zene
Budapest Szeged szak szak
1906-30 1931-49 1909-49 1910-48

Budapest 7 12,6 23,4 28
Dunántúl 22,1 28,3 24,6 20
Alföld 14,1 33,6 20,1 24
Északi hegyvidék 14,1 9 7,2 8

Magyarország összesen 57,3 83,6 75,3 80
A trianoni Mo.-on
kívül és ismeretlen 42,7 16,4 24,7 20

A humán és reál szakosok esetében, tájegységenként emelkedő tendencia mutatható 
ki -  az Északi hegyvidék kivételével -  a budapesti időszakhoz viszonyítva a szegedi 
időszakban végzettek születési helye között. (Budapest: 7 < 12,6%, Dunántúl: 22,1 
<  28,6%, Alföld: 14,1 < 33,7%, Északi hegyvidék: 14,1 < 9%). Feltűnően magas 
a rajz és a zene szakosok esetében a Budapesten születettek aránya (23,4%, 28%.). Ez 
arra enged következtetni, hogy a rajz és zene szakosok esetében a továbbtanulási lehe
tőségek jobb ismerete volt a magas arány alapja.

A települési típus szerint (14. táblázat.) a Budapesten végzett humán és reál szako
sok majdnem fele, a szegedi időszak hallgatóinak mintegy 45%-a, a rajz szakosok 
39%-a, a zene szakosok egyharmada községben született.

A községekben született hallgatók -  elsősorban a humán és reál szakosok -  magas 
százaléka azt mutatja, hogy ajelöltek nagy része az elemi iskola osztályait falun végez
te és ezután került városba, a középiskolába (tanítóképző-intézet, gimnázium, stb.). A 
városban születettek (38-44%) egy része -  elsősorban azok, akik tanítóképzőben foly
tatták tanulmányaikat -  szintén nem a születési helyükön fejezték be középiskolai ta
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nulmányaikat. A budapesti időszakban a humán és reál szakos hallgatók 98%-a, a 
szegedi időszak 87,5%-a, a rajz szakosok 63,6 %-a, a zene szakosok 53%-a végzett 
tanítóképzőt, ez azt is jelenti, hogy a tanáijelöltek már középiskolás kortól kezdve a 
szülői háztól távol, internátusbán, kollégiumban élt. (A magyarországi tanítóképző-in
tézetek növendékeinek mintegy 95 %-a bennlakó volt.). Az intemátusok, kollégiumok 
egyenlő feltételeket tudtak biztosítani a növendékeknek. Az Apponyi-kollégisták zöme 
a főiskola végzésekor is kollégiumban lakott és nagy részük az Apponyi Kollégiumnak 
is belső tagja volt.

14. táblázat. A hallgatók születési helye települési típus szerint (%)

Települési
típus

Humán és reál szak 
Budapest Szeged 
1906-30 1931-49

Rajz
szak

1909-49

Zene
szak

1910-48

Budapest főváros 7 12,6 23,4 28
város 44,6 43 37,6 38
község 48,6 44,4 39 34

Megjegyzés: a teljes populációt vettük figyelembe (a trianoni határon kívül születetteket is.)

Ezek a tényezők azt is jelentik, hogy a tanítóképzó-intézeti tanárok szakmai felké
szülése és értelmiségé válásának folyamatában jelentős szerepe volt ugyan a szülői ház
nak, a születési helynek, de ennél fontosabbnak kell tartanunk az intemátust, a kollé
giumot, hiszen ebben a milliőben töltötte el a leendő tanítóképző-intézeti tanárok nagy 
része a legfogékonyabb éveket, ugyanekkor ezek az évek biztosították mindenki számá
ra az egyenlő feltételeket is.

A hallgatók szüleinek foglalkozása

A humán és reál szakos hallgatók szüleinek foglalkozásáról kevés feljegyzés maradt 
ránk. A budapesti időszakban végzettek 38,2%-áról, a szegedi időszakban végzettek 
22,9% -áról vannak adatok. A rajz szakos hallgatók 85%-ának, a zene szakosok 60Te
ának adatait ismeijük. A különböző törzskönyvek, anyakönyvek, személyi lapok nagy 
részében nem tüntették fel az apa foglalkozását. A hiányok ellenére az adatok mégis 
engednek bizonyos következtetéseket. A meglévő adatokat az összegyetemi, főiskolai 
hallgatók 1920., 1930. és 1938-39. évi adataival hasonlítjuk össze, de csak a ki
emelkedő eltérésekre mutatunk rá (15. táblázat)^.

12 Magyar Statisztikai Szemle 1940/3. 223.
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1 5 . tá b lá z a t. A  h a llg a tó k  szü le in ek  fo g la lk o z á s a  (% )

Foglalkozási főágak 
és csoportok

Összegyetemi halig. 
1920 1930 1939

Humán és reálRajz Zene 
szak szak szak 

Bp., Szeged 1909- 1910- 
1906-30 1931-49 49 48

1. ŐSTERMELÉS 
Nagy, közép birtok 
Kisbirtokos 
Gazd. tisztviselő 
Gazd. munkás, cseléd

3,1 2,2 2,8
8.3 6,7 9,8
2.3 1,5 1,6 
0,3 1,2 1,1

1.7 1 3,1
7,3 14,7 6,9 2,4
2.7 2 1,6 1,3 

1,3 0,8 1,5

14 11,6 15,3 11,7 19 12,4 5

2. BÁNYÁSZAT, IPAR 
Önálló kisiparos 
Tisztviselő 
Egyéb

13,5 10,4 9,2 
2,2 4 3,8 
2 3 3

7,3 11 10,8 6 
2 1,6 4 

1,7 4 1,6

17,7 17,4 16 9 17 14 10

3. KERESKEDELEM. 
HITEL, KÖZLEKEDÉS 
Önálló, kiskereskedés 
Tisztviselő 
Egyéb

5,2 5,8 3,7 
12,9 10,4 9,5 
3,8 2,2 3,4

1,7 3 3,8 5
6.35 10 11,7 14,7
6.35 8 3,8 1,3

21,9 18,4 16,6 14,4 21 19,3 21

4. ÉRTELMISÉG 
Közti szív. katonatiszt 
Pap, tanár, tanító 
Önálló szabadfoglalkozás 
Polg. kát. altiszt

16 13,4 13,5 
12,8 10,8 10,4 
6,4 8,5 6,7 
1,7 1,4 2,2

21,6 9 15,5 19 
36,95 18 16,4 36 
4,35 3 10,1 5 

2 5 3,8 4

36,9 34,1 32,8 69,9 35 45,8 64

Nyugdíjas 
Egyéb, ismeretlen

6.2 14,3 13,1
3.3 4,2 6,4 8 8,5

Megjegyzés: az Apponyi-kollégisták esetében a nyugdíjas szülőket a megfelelő foglalkozási csoportokba so
roltuk.

Az őstermelés foglalkozási főágazat összegyetemi 12-15%-os arányaihoz viszonyít
va a humán és reál szakosok szegedi időszakának 19%-os arányai és a zene szakosok 
5%-os arányai mutatnak nagy eltérést. Ez elsősorban a kisbirtokos szülők arányainak
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emelkedését jelentette a szegedi időszaknak humán és reál szakos hallgatók esetében 
(14,7%), ugyanakkor a kisbirtokosok aránya a zene szakosoknál 2,4% volt.

A bányászat-ipar foglalkozási főágazat az összegyetemi hallgatók szüleinél átlag 
16-17 %-ot mutat. Az Apponyi-kollégisták esetében átlag 10-17%-ról beszélhetünk. A 
főágazaton belül a kisiparos csoport aránya kiemelkedő, a főágazatnak több mint a felét 
jelenti.

A kereskedelem-hitel-közlekedés főágazat arányai az összegyetemi hallgatók és az 
Apponyi-kollégisták esetében a legkiegyenlítettebb. Átlag 20% körül mozog. A főága
zatnak a tisztviselők csoportja a felét teszi ki.

Az összegyetemi hallgatók szülei közül átlag 34-45% tartozott az értelmiségi fo
glalkozási főágazathoz. Az Apponyi-kollégisták esetében ez az arány jóval magasabb. 
A humán és reál szakosok esetében a budapesti időszakban 69,9%, a szegedi időszak
ban 35%, a rajz szakosoknál 45,8%, a zene szakosoknál 64%. Ilyen nagy különbséget 
látunk akkor is, ha a foglalkozási főágazatból kiemeljük a pap, tanár, tanító csoportot. 
Az összegyetemi viszonylatban ez a csoport 10% körül mozog. Ezzel szemben a 
humán és reál szakosok aránya a budapesti időszakban 37%, a szegedi időszakban 
18 %, a rajz szakosoknál 16 % és a zene szakosoknál 36 %.

Ezek az adatok azt igazolják, hogy mind az összegyetemi, mind az Apponyi Kollé
gium hallgatóinál az értelmiségi szülők gyermekeinek iskolázása dominál. A felsőok
tatásban általában az értelmiségi foglalkozási főágazatban a köztisztviselő, katonatiszt 
csoport emelkedik ki arányában, addig az Apponyi-kollégisták részarányánál a pap, ta
nár, tanító csoport.

Ez a tény azt jelenti, hogy a tanítóképző-intézeti tanárjelölteknél a szülői példának 
nagy szerepe volt a pályaválasztásban. A családi háttér, és a családi hagyomány, az is
koláztatás mellett segítette a tanárjelöltek hivatástudatát. A pedagógus pályán jelentős
nek tartjuk, hogy egymás után több generáció választotta a tanítói, tanári hivatást.

A zene szakon az értelmiségi szülők magas arányának (64%) oka, elsősorban az, 
hogy általában az értelmiségi szülők voltak azok, akik gondot fordítottak, már fiatal 
korban a gyermekek zenei nevelésére és valamilyen hangszerre taníttatták őket. Ugyan
ez persze nem mondható el általánosságban a másik három főágazathoz tartozó szülők
ről. Rá kell azonban arra is mutatnunk, hogy ha a három foglalkozási főágazathoz tar
tozó szülők gyermeke tanítóképző-intézetbe járt, akkor 15 éves korától tantervileg ze
nét tanult. Tehát a három foglalkozási főágazathoz tartozó szülők gyermekeinek is volt 
lehetősége a felkészülésre.

A hallgatók szociális viszonyai, tanulmányaik támogatása

Az előzőekben már láthattuk, hogy az Apponyi-kollégisták mintegy 2/3-a 26 éves 
kor után, tehát idősebb korban fejezte be tanulmányait. Ez eleve utal arra, hogy a hall
gatók egy része szüleitől kevés támogatást kaphatott. A felvételi anyagból is látszik, 
hogy a szülők egy része nem érte meg gyermekük tanítóképző-intézeti tanári diplomá
jának megszerzését. A szülők mint egy fele arra az időre nyugdíjba ment, tehát anyagi
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segítséget keveset tudott adni. Az előző részben bemutatott szülői foglalkozások utaltak 
a hallgatók származására és családi hátterére. A foglalkozási főágazatok és azon belül a 
foglalkozási csoportok bizonyítják, hogy a hallgatók közel 1/3-a alacsony jövedelmű 
szülőktől származott, a szülők több mint 1/3-a közalkalmazott és tisztviselő volt. A 
többi 1/3 kisbirtokos, kisiparos, kiskereskedő, tehát szintén alacsony jövedelmű volt. 
Ez azt jelenti, hogy a végzett tanítóképző-intézeti tanárjelöltek 1/3-a a középosz
tályhoz, 2/3-a az alsóbb osztályokhoz tartozott. A felsőoktatásban ez az arány 50-50 
százalék volt.

A kormányzat látta ezt a helyzetet és már a tanítóképző-intézeti tanárképzés 1906. 
évi indulásával egy időben anyagilag is támogatni kívánta a tanárjelölteket, hogy ta
nulmányaikat nyugodt körülmények között végezhessék. 13

A rendeletek, amelyek megfogalmazták a tanító(nó)képzó-intézeti tanárjelöltek 
kollégiumainak szervezeti szabályzatát részletesen kitértek a kollégium tagjainak szo
ciális és tanulmányi támogatására. A rendelet belső és külső tagokat különböztet meg. 
A belső tagok részére kollégiumi ellátást és évi 300 korona ösztöndíjat biztosítottak.

A budapesti időszakban a férfi beltagok a polgári iskolai tanárképző főiskola Győri 
üti épületében, a nők az Erzsébet Nőiskola kollégiumában kaptak helyet. A szegedi 
időszakban a humán és reál szakosokat a Horthy Kollégiumban helyezték el. A rajz és 
zene szakosok a kollégium Budapesti Tagozatán kültagok voltak.

A tanárjelöltek szociális ellátására és a tanulmányi ösztöndíjakra a szakvezető tanári 
értekezlet tett javaslatot a miniszternek. Az ösztöndíjak és szociális kedvezmények a 
különböző időnek megfelelően változtak. Például az 1935-36 tanév II. félévében a 17 
világi tanárjelölt közül négyen részesültek havi 35 pengős, hárman havi 25 pengős 
kedvezményes ellátásban, öten 12 pengős élelmezési kedvezményben. A 17 hallgató 
közül nyolcán kaptak 50-50 pengős tanulmányi segélyt. 14

1928-tól általában évente 2-5 hallgató kapott közalkalmazotti ösztöndíjat, 2-4 hall
gató részesült „Horthy Miklós ösztöndíj”-ba.

Az egyházi személyek kültagok voltak és róluk az egyház gondoskodott.

A hallgatók előképzettsége, nyelvtudása

Az 1027 Apponyi Kollégiumot végzett humán és reál szakos hallgató közül 724-en 
(70,5%) polgári iskolai tanári, vagy egyéb főiskolai oklevéllel, 289-en (28,1%) közép
iskolai tanári oklevéllel és 14-en (1,4%) második tanítóképző-intézeti tanári oklevéllel 
rendelkeztek. Csak azoknak a humán és reál szakosok előképzettségét vizsgáljuk, akik 
főiskolát végeztek, mert a középiskolai tanárok mindannyian az egyetem előtt érett
ségiztek. A rajz és zene szakosoknál az egész populációt vettük figyelembe.

^  Idézett „Szabályzatok..." 59.o.
^  OL. K.637. 1932-36. 699. csomó. 54. főszám
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16. táblázat. A hallgatók középiskolai végzettsége (%)

Iskolatípus
Főiskolát végzett 

humán és reál 
szakosok

Az összes 
rajz 

szakos
zene

szakos

tanítóképzőintézet
1906-1930 között 

98,1 85 66,7
gimnázium, egyéb 
középiskola 1,9 15 33,3

tanítóképzőintézet
1931-1949 között 

87,5 53,8 49,5
gimnázium, egyéb 
középiskola 12,5 46,2 50,5

tanítóképzőintézet

Összesen
1906-1949 között 

89,6 63,6 53
gimnázium, egyéb 
középiskola 10,4 36,4 47

A budapesti időszakban a humán és reál szakosoknál a legnagyobb a tanítóképző-in
tézetet végzettek aránya (98,1%)- A szegedi időszakban valamivel alacsonyabb 
(87,5%). A teljes időszakban (1906-1949) tehát a tanáijelöltek 90%-a végzett tanító
képzőt és csak 10% érettségizett. Ez azt jelenti, hogy a tanáijelöltek legnagyobb száza
léka már 15 éves kortól kezdve pedagógus kívánt lenni, és ezidőtől kezdve szoros kap
csolatban volt azzal a generációval, amelynek tanítására, nevelésére készült. Ez a tény 
pozitívan befolyásolta ajelöltek pedagógusi hivatástudatát.

Azt is látnunk kell, hogy a tanítóképző-intézetet végzettek szinte 95%-a előzőleg 
polgári iskolába járt. Tehát a polgári iskolák legjobb növendékei közül kerültek ki 
azok is, akik a tanítóképző-intézetben folytatták tanulmányaikat (16. táblázat).

A rajz és zene szakosok esetében a tanítóképző-intézetet végzettek aránya kevesebb. 
A rajz szakosok mintegy 2/3-a (63,6%), a zene szakosoknak valamivel több mint fele 
(53%) járt tanítóképzőbe. Tehát a rajz és zene szakosok nagy része szintén 15 éves 
kortól kezdve került kapcsolatba a pedagógus pályával. A humán és reál szakosok ta- 
nítóképző-intézeti tanárrá képzése szempontjából fontosnak tartjuk annak vizsgálatát, 
hogy ajelöltek milyen eredménnyel fejezték be középiskolai tanulmányaikat. A rajz és 
zene szakosok felvételénél nem a tanulmányi eredmény, hanem a tehetség volt az el
sődleges tényező.

A humán és reál szakos tanáijelöltek középiskolai tanulmányi eredményeit az 
1931-1941. évek közötti adatai alapján vizsgáljuk. Azért választottuk ezt az időszakot,
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mert ekkor jegyezték fel majd mindnyájan a felvételi lapra a középiskolai ered
ményeket. A szegedi időszakban végzett 433 hallgató közűi tehát 211 hallgatóról 
(49%) van szó. Közülük 87,2% tanítói oklevéllel, 12,8% érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkezett. Hz az arány megfelel az összhallgatói aránynak (17. táblázat).

17. táblázat. Az 1931-1941 között végzett humán és reál szakos hallgatók középiskolai 
tanulmányi eredménye

Halig.
létszám

kitűnő jeles jó egs. isme
retlen

Tanítói okleve-
lének minősége 184 fő 23 99 26 4 32

% 12,5 53 14,1 2 17,4

Az érettségi
eredménye 27 fő 3 7 7 7 3

% 11 26 26 26 11

A tanítói oklevéllel rendelkező tanárjelöltek 65,5%-a kitűnő és jeles, 14,1%-a jó 
eredménnyel fejezte be a tanítóképzőt. Ezt az arányt vonatkoztathatjuk a tanárképzés 
teljes időszakára és megállapíthatjuk, hogy a tanítóképzővel induló tanárjelöltek mint
egy 80%-a kitűnő, jeles, jó tanítói oklevéllel rendelkezett. Valamivel rosszabb az érett
ségivel rendelkezők tanulmányi eredménye, 37%-uk kitűnő, jeles, 26%-uk jó rendű 
érettségi bizonyítvánnyal rendelkezett.

Az Apponyi-kollégisták előképzettsége szempontjából jelentős szerepe volt a pol
gári iskolai tanárképző főiskolának is. A felvételi javaslatot tevő szakvezető tanári 
jegyzőkönyvek kimutatási melléklete szerint az Apponyi-kollégiumi jelöltek mintegy 
80%-a kitűnő, jeles eredménnyel fejezte be főiskolai tanulmányait. A kollégisták mun
káját az első év után is értékelték.

A tanítóképző-intézeti tanárság iskoláinak végzése során a tanulmányi eredmény 
több esetben is szelekciós tényezőként működött. A polgári iskolát végzettek legjobbjai 
közül a pedagógus pálya iránt érdeklődők kerültek a tanítóképzőbe. A tanítóképző-in
tézetek legjobb tanulói közül verbuválódott a polgári iskolai tanárképző főiskola hall
gatóságának legnagyobb része. A szelekciónak ez a tendenciája tovább érvényesült az 
Apponyi Kollégiumba kerüléskor azzal, hogy elsősorban jeles eredményű polgári is
kolai tanárokat, vagy a főszakból kiemelkedő eredményt elért jelölteket javasolt felvé
telre az Apponyi Kollégium szakvezető tanári kara. Miután a szakvezető tanárok egy
ben a polgári iskolai tanárképző főiskola tanárai voltak, a jelentkező hallgatókat, illetve 
teljesítményüket a főiskolás éveken keresztül megfigyelhették. A jelentkezettek közül 
nagyon sokan már a főiskolás évek alatt pályázatokat készítettek és bizonyították szak
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mai felkészültségüket. Az iratokból az is kitűnik, hogy a szelekció mind tanulmányi 
vonatkozásban, mind a pedagógus pályára való felkészültség és rátermettség vonat
kozásában érvényesült.

Az előképzettség szempontjából nem közömbös, hogy az Apponyi Kollégium hall
gatóinak milyen volt az idegen nyelv ismerete. A budapesti időszakból a humán és reál 
szakos hallgatókról csak szórvány adataink vannak. A szegedi időszak adatai szerint a 
magyar anyanyelvű hallgatók 43,3 %-a tudott egy vagy több idegen nyelvet. A rajz sza
kos hallgatók idegen nyelv ismerete feltűnően alacsony (27,6%). A zene szakosok 
nyelvtudása szintén alacsony, de a rajz szakosokhoz viszonyítva valamivel jobb (37%) 
(18. táblázat).

Ha ezeket az adatokat a budapesti tudományegyetem 1929-30. tanév hallgatóinak 
adataival (53,6%) összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy a humán és reál szakos kollégisták 
közül 10%-kal kevesebben beszélnek idegen nyelven.15

Ez nyilván összefüggött azzal, hogy a tanítóképző-intézetek és a gimnáziumok 
nyelvoktatása között óraszám tekintetében nagy volt a különbség, ami kihatott az 
eredményességre is. Ugyanakkor azt is kell látnunk, hogy a főiskola sem fordított elég 
gondot az idegen nyelvtudás kiegészítésére. A rajz szakosok idegen nyelvtudásának 
adatai (27,6%) a budapesti tudományegyetem hallgatói nyelvtudásának felét jelenti 
csak. Ennél valamivel jobb a zene szakosok nyelvismerete (37%), ez az arány me
gegyezik a szegedi tudományegyetem 1929-30 tanévi hallgatóinak idegen nyelvtudási 
arányával.

Az Apponyi Kollégium humán és reál szakos hallgatói közül a legtöbben egy ide
gen nyelvet (35,8%) beszéltek, nagyon kevés azoknak az aránya, akik két, vagy több 
nyelven tudtak. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a kollégisták legnagyobb 
százaléka tanítóképzőt végzett, ahol csak egy idegen nyelvet tanítottak. (Azt is kell lát
nunk, hogy ezek zöme polgári iskolát végzett, ahol szintén csak egy nyelvet tanultak.) 
A gimnáziumot végzettek az iskolában, a latinon kívül, két idegen nyelvet is tanultak. 
Hasonló volt a helyzet a rajz és a zene szakosok esetében is.

Az idegen nyelvek közül a német volt a legáltalánosabban ismert nyelv (40%, 
23,6%, 36%). Más idegen nyelvet a tanítóképzőt végzettek csak magánúton tanulhat
tak (francia, angol stb.). A nemzetiségi és a környező népek nyelvének ismerete mind 
az egész felsőoktatásban, mind az Apponyi-kollégistáknál (szlovák: 1,4%, 2,4%, 
1,1%, román: 1,7%, 1,6%, 1,1%, szerb-horvát: 1,7%, 2,4%, 2,2%) alacsony arányt 
mutatott. Az említett arányokból arra lehet következtetni, hogy a hallgatók nem is
merték fel a nemzetiségiek nyelve tanulásának szükségességét. Az államhatalom sem 
segítette elő azok tanulását, pedig az ország nemzetiségi arányai éppen a tanítóképzés 
szempontjából indokolttá tették volna. Ez természetesen összefüggött az akkori nemze
tiségi politikával.

^  Magyar Statisztikai Közlemények 87. köt. 67. o.

304



Az Apponyi Kollégium hallgatói

18. táblázat. A magyar anyanyelvű hallgatók idegen nyelv ismerete az Apponyi Kollé
gium megkezdésekor (%)

Intézmények,
szakok:

Csak magya
rul beszél

Idegen nyel
ven is beszél

1 2 3 4 és 
több idegen nyelven 

beszél

Budapesti Tud.egyet. 
1929-30 46,4 53,6 29,4 16,3 6,3 1,6

Szegedi Tud.egyet. 
1929-30 62,9 37,1 22,8 10,7 2,9 0,7

Apponyi Kollégium 
humán és reál szak 
1930-1949 56,7 43,3 35,8 6,6 0,2 0,7

rajz szak 
1909-1949 72,4 27,6 18,7 8,1 0,8

zene szak 
1910-1948 63 37 27 6,7 1,1 2,2

Az „egyéb” nyelvismeret az orosz, lengyel, flamand, holland, rutén, norvég, esz
perantó nyelvet jelentette. Itt egy-egy esetről van szó (19. táblázat).

Nem lehetünk megelégedve a tanáijelöltek idegen nyelvi ismeretével, mert hiszen 
nagy százalékuk egy idegen nyelven sem beszélt (humán és reál szakosok 56,7 %-a, a 
rajz szakosok 72,4%-a, a zene szakosok 63%-a) az Apponyi-kollégiumi tanulmányok 
megkezdésekor. Sokat jelentett azonban, hogy a hallgatók zöme legalább egy idegen 
nyelven tudott szakirodalmat olvasni. Sokan voltak olyanok, akik kollégista korukban 
az idegen nyelvet beszéd szinten elsajátították.

A hallgatók előképzése során az az eredményes munka, amely elvezette őket a ta
nítóképző-in tézeti tanárképzésig, tovább folytatódott az egyetemen, az Apponyi Kollé
giumban, a gyakorló tanítóképzőben. A képzés során az Apponyi Kollégiumban a ta
nári pályára történő előkészületeknek két egyenrangú területe volt: az illető szakon 
szükséges magasszintű ismeretek megszerzése és a lélektani, pedagógiai ismeretek, to
vábbá gyakorlati készségek elsajátítása. Mindkettő magába foglalta azt a törekvést, 
hogy a jelöltben erősödjön meg az a lelki állapot, amely a feladatok jobb elvégzésére 
ösztönzi, folytonos önnevelésre inspirálja, hivatástudatát megerősíti.
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19. táblázat. Az idegen nyelvet beszélő hallgatók megoszlása a különböző nyelvek isme
rete szerint (%).

Intézmények
szakok

A magyar anyanyelven kívül 
német, francia, angol, olasz, cseh-, román, szerb- egyéb

szlovák horvát 
szlovén

nyelven is beszél

Budapesti Tud. 
egyet. 1929-30 49,3 17,9 9,5 3,4 1,7 2,1 1 2,4

Szegedi Tud. 
egyet. 1929-30 30 10,1 3,7 1,7 1,5 5,4 2,5 1,1

Apponyi Koll. 
humán és reál 
szak, 1930-49 40 2,8 1,4 1,2 1.4 1,7 1,7 2

rajz szak, 
1909-1949 23,6 3,2 0,8 - 4 1,6 2,4 1,6

zene szak, 
1910-1948 36 5,5 4,4 - 1.1 1,1 2,2 2,2

Megjegyzi«: az „egyéb* nyelvismeret az orosz, lengyel, rutén, flamand, holland, norvég, eszperantó nyel
vet jelenti.

Az Apponyi Kollégium hallgatóinak anyaga alapján két fontos tanulságot kívánunk 
kiemelni. Az egyiket a tanítóképző-intézeti tanárképzés rendezd elveként fogalmazha
tunk meg és a „kiválogatás elvé”-nek nevezhetünk. Ennek érvényesülése elsősorban a 
tanulmányi eredmények szelekciós tényezőjének folyamatos alkalmazását jelentette az 
elemi iskolától a tanulmányok befejezéséig, a tanítóképző-intézeti tanári oklevélig. Mi
után a hallgatók legnagyobb része már fiatal kortól pedagógus pályára készült, szelek
ciós tényezőként a pedagógus pályára való alkalmasság is érvényesült.

A másik tanulság, hogy az Apponyi Kollégiumban a hallgatók számának alakulása 
összefüggött azzal szükséglettel, amelyet a tanítóképzők számának és fejlődésének ala
kulása támasztott a tanárképzéssel szemben, tehát annyit képeztek (létszám, férfi, nő, 
szak, stb.) amennyire szükség volt.

Az Apponyi Kollégium 43 éves fennállása alatt szakmailag és pedagógiailag jól fel
készült, magas hivatástudattal rendelkező tanárokat adott a tanítóképző-intézetek szá
mára. Véleményünk szerint mindennek az alapja az előre látó tervezés, a jó kiválogatás 
és a folyamatos szelekció volt.
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ABSTRACT

GÁBOR TÓTH: THE STUDENTS OF THE APPONYI COLLEGE

By the beginning o f 20th century, the concept of teacher training had been developed in 
Hungary. According to this concept, the different Helds o f  the training should be 
combined within the organizational frame of one institution. Due to the measures o f 1906, 
it was the Apponyi College that provided the organizational frame for teacher training and 
became the central institution. On the one hand, the training was based on the theoretical 
professional background and scientific research of the university, the College o f Music 
and the College o f Fine Arts, and on the other hand, on the primary teacher training 
college which functioned as an institution where theoretical knowledge is combined with 
practice. The organizational system of teacher training included these three institutions. In 
43 years, 1027 graduates o f classical and scientific studies, 154 students o f arts and 136 
students of music graduated from the Apponyi College. This essay analyzes the documents 
o f  these 1317 teachers from a historical-sociological point o f  view. The chapters are the 
following: (1) The changes in the number of students between 1906 and 1949; (2) The 
most significant demographic data of students (age, religion, mother tongue, place and 
date of birth); (3) The jobs of students" parents; (4) The social status and background of 
students, the financial support they got at the college; (5) Students” former studies and 
knowledge of foreign languages. (These data are compared to those o f university 
students.) Two important conclusions drawn from the analysis are to be focused on. One 
o f them can be considered as the governing principle for primary teacher training in 
training institutions and that is the principle o f selection. It functioned right from the pri
mary school till getting a higher educational degree and it was the acknowledgement of  
academic results as the basis for selection. Another selective factor was the aptitude for te
aching. The other conclusion is that the changes in the number o f students in the Apponyi 
College were always closely related to the actual needs for training teachers; no more 
teachers were trained than were actually needed. During the 43 years o f its existence the 
Apponyi College trained both professionally and pedagogically highly qualified teachers 
with a strong sense of vocation providing trainers for the other teacher training 
institutions. This was achieved by long-term planning, careful selection of students at the 
beginning of their studies and continuous further selection.
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Az iskolai innováció intézményesítése

Kovács Sándor
Janus Pannnonius Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék

Azt a műveletet, amellyel az önmaga problémái megoldására kész iskola meg
újíthatja oktatási-nevelési gyakorlatát, többnyire és jobb híján innovációnak nevezi a 
pedagógus-szakma. Más, lényegében hasonló aktivitásra utaló kifejezések is előfordul
nak a hazai és a külföldi tanulmányokban, módszertani anyagokban, mint a megújítás 
(renovation), a gazdagítás, kiigazítás (amelioration), változtatás (changement). Kü
lönösképp az utóbbi kifejezés használatának gyakoribbá válását lehet tapasztalni, még
pedig többek között a fogékonyság a változtatásra, a változtatás-képesség és a változ
tatás-stratégia (réceptivité, aptitude, stratégie de changement) értelemben. Hazai vi
szonyaink között az innováció megnevezés egyelőre biztonságosan tájékoztatja, igazítja 
el az embert a szakmai eszmecserékben.

Az innováció érvényesítésének szakaszai

A működési zavarokat oldó, a nehézségeket csökkentő, megszüntető új tartalmak, 
módszerek, eljárások, szervezeti keretek érvényesülésének előfeltétele az, hogy a föl
vetést, a bevezetést, a megindítást, a folyamatos alkalmazást egészen az innováció in
tézményesítéséig művelje a tanári együttes, a pedagógus csoport, az iskolavezető. Az 
esetek többségében a legutolsó szakaszban való kiteljesedés marad el, következéskép
pen ígéretes újítások halnak el idő előtt.

Az innovációk fejlődési folyamatának szerkezetéről persze nem könnyű érvényes és 
hiteles elvonatkoztatásokhoz jutni. A feladat megoldásához a kutatónak két lehetőség 
kínálkozik. Az „erejük teljében lévő”, kétségtelenül sikeres és hatásos innovációk 
szoros kritériumok alapján történő összehasonlító vizsgálata az egyik megközelítés. Az 
elmúlt évtizedben erre hazánkban is voltak jó kísérletek. 1 A hetvenes évek közepétől az 
oktatásirányításban új politikai „kurzus” körvonalazódott, jó környezetet képezve az 
autonóm iskola megteremtéséhez szükséges adottságok kimunkálásához. A nevezett

1 Galicza János: Pedagógiai kísérletek Magyarországon. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. 
Kovács Sándor: Innováció az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
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időszakban a hazai iskolainnováció karakterét a tudós emberek által kezdeményezett és 
irányított néhány nagy mű adta meg (nyelvi-irodalmi kommunikáció, Szentlórinc, 
Szolnoki Varga Katalin Gimnázium, Pécsi Nevelési Központ...). Némi túlzással a ha
zai iskolamegújító törekvések intenzív szakaszának is nevezhető a hozzávetőlegesen a 
nyolcvanas évek közepéig tartó időszak. Az idézett nagy programok kellően nyilvá
nosak és tanulmányozhatók voltak. Következésképpen példát adtak a helyi kez
deményezéshez, s követésre ösztönöztek. Teijedésük a legmarkánsabb jele volt intéz
ményegyesülésüknek .

Az iskolai innovációk kibontakozásának extenzív szakasza ezután következett ha
zánkban. A fogékony tanítókat, tanárokat, pedagógus csoportokat nemcsak a fenti 
előzmények mozgósították, de az egyre inkább decentralizálódó, türelmes és az újító 
szándékot esetenként méltányoló oktatáspolitika is. Százas nagyságrendű a szóra érde
mes iskolai innovációk száma. Tematikájukat, szervezettségüket tekintve sokfélék, vi
szont nem eléggé nyilvánosak, nehezen hozzáférhetők. Ez utóbbi jellegnek számos oka 
van. A zárkózottság, a kritikától való félelem, a mérsékelt önbizalom némiképp hoz
zátartozik a központosított oktatási rendszerből „érkező” iskola természetéhez. A belső 
innovációs folyamatok hazai tapasztalatainak alaposabb elemzése és absztrahálása 
ebben a kiterjedt körben még várat magára. Ezért is érdemesek figyelemre azok az 
elemzések és összehasonlító vizsgálatok is, amelyeket az extenzív kibontakozás 
előrehaladottabb szakaszában lévő OCDE-országokban végeztek és végeznek el.2

Különben ez utóbbi kutatások képviselik az iskolai innovációk belső összefüggései 
feltárásának másik közelítésmódját: nagyobb számú esettanulmányokból a jellegzetes és 
szembetűnő eseményeket, sikeres megoldásokat ragadják meg és emelik ki a szakem
berek.

(1) Az innováció bevezetése már a stimulus fogadásával elkezdődik. Néha nehéz ki
fürkészni az ösztönzés eredetét, mert a szükségletek és a kielégítő megoldások hossza
san és fokozatosan, egymást erősítve merülnek föl. Tipikus eset, hogy a műkö
désfejlesztő innovációt az éppen az intézmény élére kerülő új vezető hozza. Ugyancsak 
ismert körülmény az, amikor a másutt bevált programok átvételétől remélik a tanán 
közösségek a megújulást. Tapasztalni lehet azt is, hogy a valamilyen okból végrehajtott 
intézményi önelemzés, önértékelés adja az első lökést az útkeresésre. Mindenesetre a 
legdinamikusabb prognózist az a változat testesíti meg, amelyiknél az iskolában a prob
lémát érzékelő, feltáró pedagógus csoport határozza el a belső találékonyságra, erőfor
rásokra, bátorságra épülő megoldás kidolgozását. Ez utóbbi esetben kifejezetten a vál
toztatás belső képességének megjelenéséről van szó. Különben az idők folyamán a fej
lesztő tevékenységek sorozatában éppen ez a változtatás-kapacitás bontakozik ki egyre

^ 1986 és 1988 között három kötet jelent meg a témakörrel foglalkozó OCDE-kutatásokról, mindegyik a
párizsi Economics Kiadó gondozásában:
Van Velzen, W.G. et coll.: Parvenir á une amélioration effective du fonctionnement de l'école. Prin
cipes et guide pratique; Hoppes, C.: Le chef d'établissement et l'amélioration du fonctionnement de 
l'école. Etudes de cas de dix pays de l'OCDE; Bollen, R., Hopkins, D.: La pratique de l'autoanalyse de 
l'établissement scolaire.
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inkább. Erre adott esetben kifejezetten törekedni is lehet, s kisebb, amúgy hasznos in
novációk művelésével föl lehet készülni nagyobb feladatok megoldására.

A bevezetés következő lépése a problémák igazi körvonalazása, a lehetséges akciók 
meghatározása. Annak ellenére, hogy vannak példák az iskolában kritikus helyzetek 
újító jellegű leküzdésére anélkül, hogy a képzési, nevelési problémaegyüttest szabato
san definiálnák a közreműködő tanítók, tanárok, mégis a hatásos közbeavatkozásnak 
rendszerint ez a lépés elengedhetetlen feltétele. A jószándékú és progresszív beállí
tottságú iskolavezetők és pedagógus együttesek nagyobbik része a köznapi viszonyok 
között és ösztönösen szerzett információkból tájékozódik, nem pedig hely
zetelemzésekből, a kritikus pontok és összefüggések határozott kereséséből. A szűkebb 
tanulói köröket érintő oktatási és nevelési nehézségek invenciózus leküzdése így is el
képzelhető. Viszont a biztonságos, az adott körülmények között megismételhető és 
teijeszthető módszerek, eljárások aligha dolgozhatók ki anélkül, hogy a legelején a 
vállalkozók ne tennék föl a kérdést, hogy „valójában mi is a probléma”?

A másutt összeállított innovációk kölcsönzésével és alkalmazásával nemcsak a 
kockázat és a felelősség csökkenthető, de probléma-meghatározás művelete is elvég
zettnek tekinthető. Bár a kiindulópontok összehasonlítása, összevetése ebben az esetben 
sem takarítható meg, hogy az ajánlott megoldás valóban a meglévő bajokra jelent-e or
voslást.

A politikai célok körvonalazása azoknak a nagy cselekvési mozzanatoknak a felvá
zolását jelenti, amelyekből kiolvasható, hogy mit is kell csinálni. Speciális követel
mény a megfogalmazás közérthetősége. A politikai kifejezés azért helyénvaló, mert 
egyrészt az intézmény társadalmi pozíciójának kiegyensúlyozását, javítását szolgálják 
ezek a célok, másrészt mert kialakításuknak minden körülmények között az iskolahasz
nálók különböző csoportjai közötti eszmecserék, viták, érdek- és szándékegyeztetések 
következtében kell(ene) megtörténni. Persze az ágensek egy másik csoportja, a partneri 
kör is szóba jöhet ebben az alkuban mint aktív fél. Ez azonban már igazán ideális el
képzelés.

A stratégia átgondolása, pontosítása és az intézményi működési terv megalkotása 
már még inkább műveletközelbe viszi az újító ideát. Az iskolavezetés módszertanába 
éppen a tervezés (projet d'établissement) tekintetében lehet határozott gazdagodást ész
revenni. A tapasztalatok szerint a hatásosan alkalmazható tervek szerves részei a fo
lyamatos ellenőrzést és értékelést lehetővé tevő referenciák, sikerkritériumok, ame
lyekhez viszonyítva a teljesítés menete és eredményessége is minősíthető.

Az intézményi terv további értékjelzői az elfogadhatóság (mármint hogy az érdekelt 
tanítói, tanári, tanulói, szülői kör számára elfogadható legyen) és a teljesíthetőség. 
Azaz, hogy ez a tervtípus nem a vezetőnek készül, s hogy a túl szigorú vagy látványo
san megfogalmazott projekt még nem biztosítéka a hatásos működésnek.

Az átgondolt vezetői műveletsor része a működésfejlesztésben a szociális és politi
kai folyamat megindítása. A szociális az iskolaintézmény használóinak és bizonyos 
körülmények között partnereinek társadalmi körét jelzi. Ez az emberegyüttes interak
cióba kezd(het) a programmal, interakcióba Iép(het) egymással az elképzelések teljesí
tése érdekében. Ez valójában az elfogadás, az átsajátítás mozzanata, amely értékeket, 
érdekeket érinthet, ellentmondásokat okozhat. Ez a vonás ad ennek az etapnak politikai
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jelleget. Számos eset elemzése tanúsítja, hogy ha a működésfejlesztési program techni
kai jellegű és érdekkérdések nemigen merülnek föl, akkor érdemes a konfliktusok elke
rülésére is taktikát kidolgozni. Máskülönben az ellentmondások felszínre segítése, 
világos kifejeztetése, a megoldások keresése, a kritikai megnyilvánulások szabad ér- 
vényesíttetése óvhatja meg az iskolai innovációkat a későbbi összeomlástól. Ebben a 
szakaszban a korrekciók ugyanis még egyszerűbben hajthatók végre. Ez az az alapállás, 
amely végül is a belső önkritikái, önelemzői készség megjelenéséhez vezethet, hozzájá
rulhat a fejlesztési program biztonságos intézményesítéséhez is.

Az eddig taglalt öt bevezetés-mozzanat magába foglal és kifejez egy feladatglobali
tást, mégpedig az intézményi kontextus kihasználását. A működésfejlesztési erőfeszíté
seket ugyanis körülveszi egy a múltbeli és jelenbéli eseményekből és folyamatokból 
szövődő háló. A szervezeti kontextus jelöli ki a fejlesztés határait, különböző szük
ségleteket hoz felszínre, a jövőre vonatkozó útmutatásokat lehet kiolvasni belőle, moti
vációs és más pszichikus és materiális erőtartalékok dolgozhatók ki belőle.

A szervezeti kontextust a legegyszerűbben az iskolakép (image) különböző dimen
zióinak elemzésével lehet föltárni.

(2) A megindítás a teóriától a gyakorlathoz vezető út kezdete. Ez a szakasz részben 
beleér a bevezetés, de az intézményesítés fázisába is.

Az innováció „beiktatásának” megindítása idején a legkellemetlenebb körülmény az 
iskolát használók és a potenciális résztvevők ellenállása. Az oktatáspolitikai centrumból 
érkező innovációkkal szemben közvetlenül nem szokott megjelenni kifejezett ellenállás. 
Túl messze van a kezdeményező, hogy érdemes lenne vele szemben opponálni. Ebben 
a helyzetben az intézményvezető nem a bevezetésre, hanem a gyors beindításra össz
pontosít. Ezeknek a fejlesztő programoknak a kudarca rendszerint évek múlva szokott 
bizonyossá válni. Az eredménytelenség többnyire nem az iskolaegyed működésében 
ragadható meg közvetlenül. Az egész rendszer veti ki magából a fentről jött innováció
kat.

Figyelemre érdemes tapasztalat, hogy némelykor éppen a központi kezdeményezésű 
újítások „oldalvizén” érvényesíti saját fejlesztő elképzelését a menedzser típusú isko
lavezető. Ebből a különös kontextusból igyekszik elkülöníteni a szükséges erőforráso
kat.

Ha a fejlesztő törekvés a tanítói, tanári testület tekintélyes tagjaitól ered, akkor a 
beindításkor nemigen szokott előfordulni szembenállás. Ha kicsi ez az együttes, ha 
nem elismert, ha egyedi a kezdeményezés, akkor számítani lehet rá.

A megindítást szolgáló eljárásokat, módszereket sikerességük minősíti. Deduktív 
levezetésekkel sok okosat lehetne elmondani róluk. Az iskolai innovációk 
„beiktatásának” bonyolultsága azonban olyan mértékű, hogy a már említett OCDE- 
kutatócsoport is különböző nemzeti esettanulmányok elemzése során vonatkoztatott el 
néhány igen-igen életszagú vezetői szerepkaraktert, beavatkozási műveletet, manővert. 
Egyesek közülük sikeresek voltak, de a kevésbé hatásosak is tanulsággal szolgálnak.3

•3
Stegnő, N. E., Gielen, К., Glatter, R., Hord, S. M.: Le role des chefs d’établissement dans 
l'amélioration de fontionnement de l'école, Economica, Paris, 1988.
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Az az esettanulmány, amelyikből a „megrendítő csapással” jellemezhető iskola- 
vezetői intervenció olvasható ki, bemutat ugyan egy az újító műveletek végzésével föl
hatalmazott bizottságot is az iskolában, azonban ennek az együttesnek nincs valóságos 
szerepe. A változtatást az iskolavezető indítja meg, anélkül, hogy a helyettesei mellett 
bárkivel is konzultálna. A tanítói, tanári körnek nem a fejlesztéssel együtt járó ma
gatartásváltoztatással van baja. Inkább azzal, hogy minden a feje fölött történik. A 
kezdeti sikeres események után megindult a tantestületi fluktuáció, elérve a 30%-ot is. 
De a maradók is mindjobban kifejezik nemtetszésüket. Pedig ebben az iskolában nem 
voltak rosszak a diszpozíciók. A tanítók, a tanárok többsége igényelte is a megújulást.

Egy hasonló tematikájú (órarendi, oktatásszervezési rendszerváltás, tutori órák) 
változtatás beindításánál szintén ezt a gyors, egyeztetések nélküli intervenciót lehetett 
tapasztalni az iskolavezető részéről. Ő viszont finomabban figyelt és reagált kollégái 
megnyilvánulására, és kisebb korrekciókkal ki is mutatta érzékenységét.

A „kész tények elé állítás" címzéssel megjeleníthető esettanulmányban az iskola- 
vezető a kinevezés utáni első évben figyel, eseményeket elemez, folyamatokat értékel. 
Van már elképzelése, sőt terve is, azonban egyelőre nem fedi föl kártyáit. Aztán előáll 
a programmal, s a tantestület pedig megszavazza. Ettől kezdve a résztvevők 
(pedagógusok, tanulók, szülők) kifejezhetik véleményüket róla, bizonyos változtatások 
is szóba jöhetnek. A vezető ösztönzésére a tanárok követik az eseményeket, konstatál
ják az eredményeket. Nő a közreműködő kedv. Van esély a hosszabb távú kibonta
kozásra is, bárha ezt a vezető nem tervezi.

Esetünkben a különben karizmatikus igazgató -  meglepő módon -  autoriter mód
szerrel indítja be a programot. Nem törekedik elérni a teljes részvételt. A tanárok nem 
is érzik igazán magukénak a „művet” . Egy-két tanévnyi szakaszban az ilyen típusú fej
lesztésnek van foganatja. Általában azonban nem szokta túlélni az iskolavezető eltá
vozását, s valószínűleg nem intézményesül, már idő előtt elhal.

A „behúzott karom ” -esettanul mán y iskolaigazgatója erős személyiség. Saját elkép
zelései vannak. Először 6 is figyel, elemez, miközben érzékeny kollégái egyéni szük
ségleteire. Különösebben nem kritizál és nem is veszélyeztet senkit. Alapos változtatá
sokra készül. (A községgel, a helyi közigazgatással, a szülőkkel való szervezetileg is 
garantált együttműködést szándékozik kiépíteni.) Viszont kis lépésekkel akar haladni. 
A hosszú és rövid távú stratégia ötvözésének a híve. Az előbbiben szembeszáll a 
stagnációval és bátorít az innovációra. Az utóbbiban a részleteiben is praktikus meg
oldásokra törekszik. Vezetői módszereit az jellemzi, hogy keresi a dinamizáló em
bereket, gondoskodik továbbképzésükről. A helyi újságban is megszervezi az újítás 
propagandáját.

Az „alkotó különutas” igazgató egy iskolavezetőtől szokatlan módon építi föl az 
innovációs folyamatot. Igyekszik jól megdolgozni a külső és a belső kontextust. A la
kosság negatív érzelmekkel viseltetik az intézmény iránt, s a belső klíma sem jó. Ezek 
ellensúlyozása a közeli terve. Az állagában leromlott iskola följavítását tartja 
mindenekelőtt fontosnak. Pénze nincs, ezért tanulókat, az ügy iránt fogékony pedagó
gusokat mozgósítja iskolarenováló nyári gyakorlatra.

Ez a vezető a szituációból, a realitásokból indul ki. Törekszik a fejlesztő munkába 
másokat is bekapcsolni. Akik nem akarnak csatlakozni, azokat nem idegesíti, de dialó
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gusban marad velük (pl. a szakszervezetiekkel). A belső csoportdinamika mellett fogé
kony a nyilvánosságra is. Újságírókat hív az iskolába, a helyi sajtóhoz kollégái közül 
tudósítót delegál. Igyekszik munkatársai között az ellenállókat kibékíteni, újító cso
portokat képezni az intézményben. Ha az ember árnyaltan akaija magát kifejezni, ak
kor ez valamiféle humanizált manipuláció.

A „kövesd a főnököt" jelszóval mozgósító vezető már a kinevezése előtt ismerte az 
iskolát. Tanácsadóként, felügyelőként többször is megfordult ott. Kollégái programjai
ról tehát sokszor eszmét cserélt. Igazgatóként -  ismerve már többé-kevésbé a tervek, 
elképzelések gyenge pontjait -  belső segítő továbbképzéseket szervez. Kollégái elgon
dolásaiból indul ki, pontosabban, keresi a módját, hogy a még föl nem tárt saját ideái
hoz igazítsa azokat. (Komplex tárgyak, környezetelemző oktatás.) Finoman fölsejlik 
egy fejlesztő folyamat, amelyben ő a zászlóvivő.

A „csoportfejlesztő" iskolavezető kiinduló elképzelése a teljes tantestületi részvétel 
elérése. A meglévő viszonyokat a fejlesztő terv nem sérti. Az igazi célpont nem is egy 
projekt maradéktalan teljesítése, hanem az újító beállítódás kimunkálása. A meglévő 
vagy a látens ideákat igyekszik kifejleszteni.

Ez a vezető az iskola külső kapcsolataival is törődik. Ösztönzésére kollégái közül 
mind többen lesznek tagjai helyi és regionális önkormányzati és szakmai együtte
seknek, bizottságoknak, csoportoknak. A bennük folytatott tevékenységek az iskolában 
is fontos tapasztalatszerzésnek, továbbképzésnek, önképzésnek ítéltetnek meg. Ezek a 
kapcsolatok persze sok támogatást hoznak az intézménynek. A csoportvezető attitűd 
mellett jelentős „referens” hatalma is van az igazgatónak az iskolában. Alapkérdések
ben 6 határoz. Az operatív vezetés a helyettesek és a szakmai vezetők (munkaközösségi 
vezetők) dolga.

A spontánul szervezkedő csoportokat elismerő igazgató álláspontjának az a lényege, 
hogy a tanárok, a tanár team-ek individuális céljait is erőteljesen beépíti a fejlesztési 
feladatokba. Ebben az iskolában az innovációs folyamatok megindítását megkönnyíti 
egy a centrumból jövő kezdeményezés, a projekt-pedagógia terjesztése. Ezen az erővo
nalon igyekszik saját terveit érvényesíteni. Van ellenállás, de ez a külső hatás jóté
konyan szól közbe. Tudatos információszerzéssel és terjesztéssel, közös téma iránt ér
deklődő tanárcsoportok létrehozásával, mozgósító bizottságok működtetésével, belső 
továbbképzési kerekasztal-vitákkal sikerül lendületbe hozni a nevelői testületet. A 
kulcsműveletek: együttes kifejezés, részvétel a tervező, a végrehajtó tevékenységben, 
az interakciók erőteljes szervezése. A közvetlen vezetésből a hatáskör és a felelősség 
sok tekintetben a csoportokhoz kerül. Az ellenállás elillan. Ez a vezető nem akar ural
kodni a folyamatokon, de nem fukarkodik tapasztalatainak közreadásával.

Az intézményi légkörre figyelő iskolavezetők egyikére az emberi viszonyok (human 
relation) tudatos gondozása, a kollegiális együttműködés fejlesztése a jellemző. Egy 
másikra mindemellett a jó  helyi környezeti kapcsolatok szervezése a közigazgatással, 
tekintélyes személyiségekkel. Ugyanő megbízása után egy ideig nem áll elő újdonsá
gokkal, majd a könnyebben és gyorsan teljesíthető rövid távú célokkal jelentkezik. Ő is 
a csoportokra támaszkodik. Ott folyik a kidolgozó munka. Ezalatt bekövetkezhet az 
újításhoz való adaptáció, de saját elhatározások is születhetnek. Ennek az álláspontnak 
a legfőbb tanulsága: gyakran a hosszú és türelmes építkezés a leggyorsabb.
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Az „átkelés a túloldalra"-történet egy speciális esettanulmányban bukkan föl. A 
frissen kinevezett iskolavezető, aki néhány hónapot előtte már dolgozott az intézmény
ben, először analizál, értékel. Észreveszi, hogy nincs semmiféle kommunikáció isko
lája és a városka többi tanintézete között. Ugyanez hiányos és esetleges a helyi társa
dalommal szemben is. Úgy ítéli meg, hogy a fentiekhez való közeledésből sok fejlesztő 
ösztönzés következhet az iskolában, s jelentős segítség is érkezhet. (Pl. a szomszéd 
„felső” középiskolával közös „útrabocsátó-befogadó” tutori rendszert dolgoznak ki, 
tanári szakmai körök működnek együtt, közös iskolaűjságot szerkesztenek a tanulók...) 
Az igazgató alapelvei: megtenni az első lépést, amely másokat is stimulál; az együtt
működés elől el kell hárítani az akadályokat.

A „morgás sárkány" iskolavezető tulajdonképpen egyben antihós, de végül is elvi
seli az innovációt. Nála, s ez szerencsés körülmény, a tanárok kezdeményeznek. A 
vezető ingadozik, többnyire azonban segít, de morgolódik és áthárítja a felelősséget. A 
vállalkozó kis pedagógus csoport gondozza az innovációt, igyekszik a tanári testületben 
befolyáshoz jutni, megnyerni a többiek egyetértését, az igazgatóhelyettesek szimpátiá
ját. Az iskolavezető és a csoport, ha csak lehet, kerüli egymást.

Az iskolai innováció sikeres kibontakozásának előfeltétele a gondos, tudatos bein
dítás, megindítás, biztosítva a segítséget, az időt, és a pénzt. Ebben a szakaszban jól 
láthatóan megjelennek az egyéni szükségletek, amelyeket akceptálni kell. Ekkor érzé
kelhetők közvetlenebbül a tudás- és képességhiányok, amelyeket belső továbbképzé
sekkel szerencsés pótolni. A kompetencia fogyatékossága az intézményesítést is veszé
lyeztetheti. A beindítás ritkán sikeres a jó emberi viszonyok (human relation) nélkül, 
és kedvező hatással van rá a jó propaganda és környezeti nyilvánosság (relation 
publique). Mindegyik fontos energiaforrás. És végül: a megindítás sikerének biztos 
mutatója, ha a fejlesztő műveletek elérik az osztályt, vagyis a tanuló tevékenységében 
is látszanak.

A hazai köznapi tapasztalatokkal szembesítve az OCDE-országokbéli esettanul
mányokat, nem nehéz azonos vagy hasonló vonásokat felfedezni. Nálunk eddig nem 
volt vállalkozó az innovációt bevezető és intézményesítő „tipikus” iskolaigazgató ha
bitusának leírására, de a leggyakoribb újító vezetői magatartástípus megjelenítésére 
sem. Mindazonáltal az újító, kísérletező, fejlesztő iskolák munkáiban tájékozott kutató 
-  az idézett OCDE-anyagot értelmezési keretként használva -  tapasztalataiból el tud 
vonatkoztatni néhány jellemző vonást.

Hazánkban az innovációk szinte kivétel nélkül iskolavezetői kezdeményezéssel je 
lennek meg. Vállalkozásra felkészült és kész tanárcsoportok autonóm fellépésével nem
igen lehet találkozni. Viszont a legsikeresebb iskolamegújító törekvések csaknem min
den esetben ütőképes tanárcsapat megszervezésével járnak együtt.

Az innovációra vállalkozók stratégiai célja több esetben az „előre menekülés” ab
ban a helyzetben, ahol a változtatásban már nincs nagy kockázat, mert az adott iskolá
ban a szakmai, erkölcsi, szociális leromlás olyan mértékű, hogy az oktatás és nevelés 
nívóját már nemigen lehet „alulmúlni”, ahol az „ugyanazt csinálni csak jobban "-tak
tika -  szellemi, morális és fizikai tartalékok híján -  már nem követhető.

Vannak hazai példák arra is, hogy az újítás a krízishelyzettel együtt járó rossz in
tézményi légkör megjavításának, a feszültségek oldásának eszközéül szolgál. Az igaz
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gató által ösztönzött, vezetett tanítói, tanári csoport újító tevékenységével nemcsak pe
dagógiai hozadékot produkál, de a változtatás lehetőségét is demonstrálja, új ambíció
kat hoz felszínre, tettekre mozgósít. A pedagógusok, növendékek, szülők aktivizálják 
erőtartalékaikat, a sikerek, a részeredmények önbizalmat keltenek. Ezek után bárha az 
innováció végül is igazán nem intézményesül, az iskolai klímát jótékony hatások érik.

A hazai iskolai innovációk nagyobbik része valójában kívülről hozott, az iskolába 
kívülről érkező ideák, módszerek bevezetésének fogható föl. Bárha kétség kívül a helyi 
problémák fölismerésén alapulnak, a megoldások gyakran nem kapcsolódnak szervesen 
a felismert szükségletekhez. Ezért is nem hosszú életűek. Kivételt képeznek azok az 
esetek, ahol koherens, pontosan kidolgozott rendszerrel helyettesítik a hagyományos 
struktúrát vagy annak egyik elemét (új iskolaszerkezetek vagy a Freinet-, Waldorf-, 
Montessori-pedagógiák, a humanisztikus iskola stb.). Ezek az innovációk rendszerint 
nálunk is túlélik a kritikus szakaszokat.

(3) Az intézményesítés tehát már a valóságos és tartós változás, változtatás jele, 
eseménye és letéteményese. A jó értelemben vett rutinizálás, az innováció megtestesü
lése, a folytatás, a folyamatos „beindítás”, a változások integrálódása, mindez az új 
gyakorlat tartósságának biztosítéka. A szóban forgó akció, tevékenység viszonylag sta
bil karaktert kap, így pontosan leírható és leírandó. A „mű”, a változtatás státuszhoz 
ju t az iskolában, szabályok, új munkaköri leírások, új időkeretek vonatkoznak rá, mű
velése központi esemény lesz.

Az iskolai innovációk intézményesülését, túlélését igazoló ciklus tartama hozzá
vetőlegesen egy költségvetési év, különösképp, ha jelentős nagyságúak az anyagi fel
tételek. További túlélés-jellemzők: a kulcsemberek eltávozását követő időszak átvésze
lése, az anyagi segítség csökkentésének elviselése. Az életképesség jó bizonyítéka az 
is, ha a fejlesztő programot más iskolában is elkezdik alkalmazni.

Tudnivaló, hogy az iskolaszervezet különböző szintjein az intézményesülés nem 
egyszerre történik. Például a munkaközösségek tervező, szervező gyakorlatában és 
egy-egy osztály mindennapi praxisában intenzíven jelen van egy új oktatási program, 
több másik osztályban viszont csak bevezetés fázisa érzékelhető.

Az intézményesítés szakaszára -  sajnos -  a kezdeményező iskolavezetők nemigen 
szoktak kellő figyelmet fordítani. Mintha automatikusan önmagát kiteljesítő módon is 
bekövetkezne. Elmaradásának további okait nem könnyű feltárni. Különböző pszichi
kus elégtelenségek, a fejlesztő munkákban való járatlanság jöhet szóba. Ok lehet az is, 
hogy a bevezetésnél és a megindításnál a problémák sokasága nehezíti a munkát, s 
amikor úgy tűnik, hogy készen a „mű”, akkor ellankad az éberség. A program a hasz
nálók kezébe kerül, s a kellő menedzselés híján csak az 6 ügyességüktől függ a túlélés.

Mindezekből következik, hogy ebben a szakaszban védekezni kell, védeni a prog
ramot, az innovációt a krízistől. Vannak előre látható fejlemények. Pl. a kezdeménye
zői lelkesedés csökkenése idején a kritikus pontokon formalizálni kell a résztvevők (a 
tanárok, tanulók) viselkedését, jó képességű koordinátorokat kell az egyeztetésekre 
fölkérni. Maga a folyamatos továbbképzés is kríziskerülő eljárás. Természetesen nem a 
tanfolyamszerű, az oktatásszerű továbbképzések a kívánatosak. Inkább a problémafel
vetésnek, a saját problémák saját erőből megoldás szándékának kell vezetni ezeket az
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eseményeket. Az innovációra összpontosító továbbképzéseken új elképzeléseket lehet 
fölvetni, vitatkozni lehet szakirodalmi tapasztalatokról, s mód van arra is, hogy a 
résztvevők kritikai alapon közelítsenek az éppen művelt újító tevékenységhez.

Az ebben a fejezetrészben fölvázolt működésfejlesztési műveletek nemigen ismertek 
az iskolában, még azok előtt az intézmények előtt sem, akiknek van bátorságuk a vál
toztatáshoz. Rendszerint még ők sem tudják a következő csapdákat elkerülni:

-  amikor cselekedni akarnak és akadályokkal kerülnek szembe, akkor tanácstalan
ságukban a nagyobb kockázattól való félelmükben szerepüknek, illetékességüknek csak 
a legszűkebb határai között képesek és hajlandók tevékenységüket elhelyezni;

-  nem ismerik fel a szervezett és a kontextus jellemzőit, s hogy azok mit engednek 
meg, mit tesznek lehetővé;

-  nem érzékelik a lehetséges beavatkozások viszonylag széles minőségskáláját az 
aktivitás és a passzivitás, a konformitás és a változtatás bátorsága, a monotónia és a 
folyamatos megújulás a képzetlenséget is megtűrő szegényes rutinmunka és az alkotó 
tanári tevékenység, a vezetői presszió és a támogatás között.4

Ezeken a nehézségeken két úton lehet felülkerekedni. Működésfejlesztési akciók 
végzése közben, amikor a célok és a körülmények rendszeres szembeállításának, a 
részproblémák sikeres megoldásának menetében és következtében az ember kiműveli 
magából legjobb adottságait, kapacitását. A másik, nem kevésbé hatásos képességfej
lesztő eljárás: folyamatosan figyelemmel kísérni a hazai és külföldi iskolai működés
fejlesztő kísérleteket, újításokat; olvasni, megérteni, megvitatni, alkalmazni a követen
dőnek megítélt tapasztalatokat.

 ̂ Stegnő, N. E., Gielen, K., Glatter, R., Hord, S. M.: im.: 82.o.
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Alfred Schirlbauer: Junge Bitternis — Eine Kritik der Didaktik
WUV-Universitätsverlag Austria, 1992. 214 o.

A szerző a bécsi egyetem általános pedagógiával és didaktikával foglalkozó docense. A szerkesztett 
előadásokat és tanulmányokat laza egységgé fűző kötet tulajdonképpen napjaink „modem" didaktikájának 
három nagy fejezetbe tagolódó szisztematikus kritikája. Ez a kritika keserű, tépelődő és kiutat kereső.

A könyv első (A) nagy fejezete (13-55. o.) az oktatás tartalmával és a képzés szerkezetével foglalko
zik. Fontos megállapítása, hogy a tantervelméleti kérdések mindig csak a szervezet kérdéseivel összhang
ban, feltételként vagy követelményenként kezelendők. Szól az oktatás elit karakteréről (15-28). A hétköz
napokra orientálva analizálja a „zseni" és a „tehetség" fogalmát. Megállapítja, hogy a tehetség csak megkö
zelítően jelenti ma azt, amit 150 évvel ezelőtt. A zseni általános fogalmával pedig napjainkban egyszerűen 
nem tudunk mit kezdeni, (ma inkább nyelvzseniről, szervező zseniről stb. beszélünk). Lehetséges az is, 
hogy sokkal több a tehetséges, mint amit elfogadunk. Számuk mindenesetre összefüggésbe hozható a kép
zés minőségével. (Nézete szerint szükséges lenne a tehetségek számára külön iskola, példaként említi meg 
Budapestet, ahol a matematika tehetségek számára működik speciális külön iskola?! (16. o.) Ugyanakkor 
azt is megjegyzi, hogy sehol sincs iskola a történelem, földrajz vagy biológia területén tehetségesek szá
mára.

A legnagyobb problémát a kérdés elméleti kutatása és a képzés színvonala körül látja. A képzést mint 
csak felületes szocializációt biztosító gyakorlatot ítéli meg. Ezidő szerint az általános képzés színvonala sze
rinte romlik, a képzőintézmények felületes tudást, félig megértett ismereteket közvetítenek. Igénytelenség 
uralkodik mindenki számára. A gimnázium elvesztette a 70-es évektől az ún. elit funkcióját. Az eladdig ko
gnitive szelektáló iskola, a tanulólétszám növekedésével, valamint a reformpedagógia elemeinek beszűrő- 
désével képzési színvonalát csökkentette. A másik oldalon a Hauptschule „maradék iskolaiként 
funkcionál, a rossz szociokulturális közegből kikerülő, tanulási nehézségekkel küszködő gyerekek számára, 
ahol a tanárok tevékenységprofilja közel áll a gyógypedagógusokéhoz. A kapu előtt álló integrált 
Gesamtschule célja pedig az esélyegyenlőség biztosítása, a nivellálás kiküszöbölése. Célja a társadalom 
aktuális szükségleteinek direkt módon való kielégítése. Maga a koncepció a 19. század optimista liberális 
fdozófiáját tükröző projekt oktatásra épít (Kilpatrick, Dewey).

Kritikusan szemléli a szerző az elért eredményeket. (Pl. a gimnáziumban nem a helyesírást kell tudni a 
tanulóknak, hanem a helyesírás funkcióival kell megismerkednünk, s azzal, hogy a helyesírási normák vál
toznak.) Végezetül keserűen jegyzi meg: „Das Gymnasium ist tod" (a gimnázium halott.) Bírálata erőteljes 
társadalomkritikából táplálkozik. Gondolatmenetének végső summázata: a pedagógia „modem” koncepciója 
a „reakciós" pozitivizmusra, és a jobboldali szellemi hiányosságokra épít, annak „áldatlan szövetsége”. A 
reformpedagógia alapján a gyermeki szükségletre és tapasztalatra támaszkodik tehát napjaink „önelvesztő 
pedagógiája". Ez nem más -  a szerző szerint, mint az elmélet, a tudás megrágalmazása. Ritualizálása az 
akarat és a tevékenység előcsalogatásának. A képzés módja a tanulandó limitálása, a projekt oktatás, a 
curriculum operacionalizált tanulási cél nem más, „mint kábítószer”, pszichodelériumot okoz a résztvevők 
számára. A nyitott curriculum a tanulók ambícióira, érdeklődésére, és szubjektív szükségleteire épít. A 
tantervi munkálatokban, mint kultűrmunkában a kultúra „minimalizálódik és a 0-felé halad". A világ didak
tikus megduplázásával azonban a szerző szerint a tanulók életre való jobb felkészítése nem sikerül, ez in
kább kerülőút, a legközelebbi elkerülésével elvakít. Ehelyett a szerző a klasszikus képzés visszahozását 
ajánlja. (310.), ahol a klasszikus nyelvek, irodalom és filozófia képezi az ismeretek magját. A klasszikusok 
oktatását ugyanakkor nem pragmatikus módon képzeli el, nem is valami nosztalgia szellemében kell az an
tik világot megtanulni, hanem az ismeretek egységeként. Nem is egy új képzési intézményt akar létrehozni, 
hanem a „régi" újjáélesztését kívánja.
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A könyv második fejezete (B) 57-118. о.) a tanári szerepet taglalja. Elöljáróban megállapítja, hogy a 
tanár-tanulói viszony attól a módtól függ, ahogy a tanár szaktárgyának tartalmát látja. Rövid történeti átte
kintést ad a tanári szerepértelmezés változásáról. Maga a tanár tanulói viszony a legkülönbözőbb variációt 
mutatja az idő függvényében, a tanárok átalakulási képessége a szerepfelfogást illetően rendkívül fejlett.

Az 50-es és 60-as években az ún. kötelesség iskolában a tanárok „szakkézmüvesként" dolgoztak. (Nem 
Pestalozzil és Humboldot olvasták, hanem Habermasl és Lenini). Ezt követően kezdődött a pedagógiában a 
„psychoboom”, a fáradhatatlan pszichologizálás, miközben szinte kvázilerapeutává vált a tanár. Kicsit cini
kusan utal arra a szerző, hogy Freud tül drága és elmélete komplikált, helyette C. Rogers, s Cohn stb. az 
elérhető forrás. (Ezen az úton járva jut el a tanár a »fecsegőtői a kuruzslóig” 75. o.)

Később az iskola, mint intézmény feladata a társadalom reprodukciója. A mobilizáció esélyének mega
dása, a szociális felemelkedésre való esély nyújtása. Ez megköveteli a tanári szerep megváltozását is. 
„animátora, facilitátora'" lesz az iskolai életnek. Megteremtődik az iskolában egy apa-férfi elemek nélküli 
nőies, anyai kultúra. Humánus elemek kerülnek be az iskolába a család és a szabad társas élet területéről 
(110. o .). Az eredmény a szerző szerint paradox, minél inkább életközeli, nyitott gyakorlatreleváns az is
kola, imitálja a privát szférát, a családot, annál kevésbé adja meg magát az életet (112. o.).

A tanár-szülő viszonyról elmondja, hogy az ellentmondásos, a frontális osztálymunka elemeit hordozza. 
Tekintettel arra, hogy a gyermek egyre több időt tölt az iskolában, az iskolai szolgáltatás megfelelő külső 
kontrolljához kooperáció kellene a tanár és a szülők között. Az igazi nevelési konszenzus csak a tanár-szülő 
kooperáción alapulhat. A tanár elöljáró viszonyáról kritikusan állapítja meg a szerző, hogy az iskola, mint 
bürokratikus organizáció nagyfokú lojalitást igényel az iskola vezetőihez. Ez a lojalitásigény nagyobb, mint 
a tanároké a tanulók irányában. Sajnálattal állapítja meg, hogy a kontrollkompetencia az iskolában hierar
chikusan szervezett, a kommunikáció lefutása vertikális.

A harmadik fejezet (C. 119-184. о.) a tartalom, módszer és nevelés problematikáját taglalja. Sajátos 
pedagógiai dilemma a tudományos elmélet, a tantárgy valamint a didaktika viszonya, a tények, elvek, dol
gok és azok megítélése. Ezt követően kellő kritikával bebarangoltatja velünk Schirlbauer a projektoktatás 
birodalmát. (130-138. o.) A természetes szituáció, a tanuló érdeklődése, szükséglete kétségtelen reálisan 
ható erő. A feladat, amit a tanuló ki akar dolgozni, életközeli. A szerző erős gyanúja ugyanakkor, hogy a 
projekt oktatás romantikus, utópisztikus koncepció marad. Hogy miért? Mert prognosztizált életszituációkra 
szűkített. A tanulás transzferálása az életre, csak speciális differencia és distanciával lehetséges. A projekt 
oktatás szerinte a gyermeki szükségletet favorizálja, glorifikálja. A probléma maga a szükségletfogalom. 
Ugyanis a szükséglet csak az egyik oldal, a másik a tanár é3 az 6 emancipált minősége- legitimációs ereje. 
(137. o .) Az oktatás tönkretétele helyett a kompletté tevését ajánlja. Egy tapasztalatra építő oktatást 
(bemutatás, fantázia, belső élet, átélés, erős befolyásoltság, fantáziába élés). Szaktematikus orientációjú ta
nulást javasol, ami elsősorban a tudományra orientálódik, középpontban a szocializációval, ami a szerző 
szerint nem funkció, hanem feladat). A pedagógus pedig nevelő és oktató is egy személyben. Kiút tehát a 
nevelés és oktatás, az emóció és a kogníció együttese, melyben legfontosabb kérdés a morál és az értékköz
vetítés.

A fejezet végén a posztmodem pedagógia kontúrjai bontakoznak ki. (161-184. o.). Először a poziti
vizmus kritikáját adja a szerző, hangsúlyozza, hogy a pedagógiai empirizmus sem oldotta meg a felmerülő 
problémákat. A posztmodem pedagógia a differenciára orientált és pluralista, ugyanakkor szkeptikus. A 
posztmodem pedagógiát mint a modem pedagógia radikalizációját definiálja, lényege az ismeret, etika és 
esztétika összekapcsolódása. Ki fogja a pedagógiát posztmodemné alakítani? A kérdés költői, saját magához 
intézi, nem kis célzatossággal. Akkor lesz posztmodem a didaktika, ha lemond az egész személyiség kép
zési feladatáról (mikrológia= posztmodem didaktika).

A könyv rendkívül izgalmas olvasmány mindazok számára, akik pedagógiával foglalkoznak. Vitatandó 
elméleti és gyakorlati kérdéseket, dilemmákat vet fel, s próbál sajátos egyéni úton megoldani. Kritikai meg
állapításai, észrevételei rendkívül tanulságosak. Hogy az általa ajánlott megoldás zsákutca-e, vagy minden 
problémát egycsapásra megoldó egyetlen üdvözítő út, döntse el az olvasó saját maga!

Réthy Endréné
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Pukánszky Béla -  Németh András: Neveléstörténet
I. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 157 о. II. kötet. JGYTF Kiadó, Szeged, 
1992. 120 о. III. kötet. JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 224 o.

A közelmúltban megjelent, három részes, a tanárképző főiskoláknak készült neveléstörténet jegyzet 
hiánypótló munka a maga nemében, hiszen az elmúlt évtizedek jegyzetei nem tükrözik a felfogásában, té
makezelésében, súlypontozásában átalakulóban lévő neveléstörténeti szemléletet. Ez a szintézis kísérletet 
tesz arra, hogy modem nézőpontú áttekintést nyújtson a neveléstörténet egészéről -  ha beszélhetünk 
egyáltalán egy ilyen lezárt egységről. A felvonultatott tényanyag azt is jelzi, hogy a szerzők ambíciója túl
mutat egy főiskolai jegyzet keretein, és perspektívájában egy teljességre törekvő neveléstörténeti kézikönyv 
csíráit rejti magában.

A részletesebb elemzés előtt két általános, az egész munkára jellemző megállapítást szeretnék tenni. E 
két dolog azonban semmiképpen sem egyenletesen van jelen a különböző történeti korok és témakörök tár
gyalásakor. Az egyik általánosan megfigyelhető jelenség az a tudatos törekvés, hogy a szerzők minél több 
forrást igyekeznek, mégha csak illusztratív jelleggel is, felhasználni álláspontjuk kifejtésekor. Ez jobban ér
vényesül a korábbi századok neveléstörténetének tárgyalásakor, mint a későbbi, mondjuk a reformpedagó
giával foglalkozó fejezetek esetében. A másik általános tényező, amely meghatározza a munka szemléletét, 
Fináczy Ernő korszakos neveléstörténeti köteteire való hivatkozás, természetesen a híres neveléstörténész 
által áttekintett korszakok vonatkozásában. Ez a tény jelzi, hogy a magyar neveléstörténet írás ma sem tudja 
Fináczyt nélkülözni, mert érvényessége időtálló, de ugyanakkor arra is utal, hogy hozzá hasonló nagy
ságrendű és mélységű egyetemes neveléstörténeti munkát azóta sem írtak.

Ami a magyar neveléstörténet feldolgozását illeti, itt -  szerencsére -  bőven volt kihez fordulni: a szer
zők jó arányérzékkel használják fel és kínálják további tájékozódásra többek között Mészáros István, 
Kosáry Domokos munkáit, a Horváth Márton szerkesztette „A magyar nevelés története" c. kötetet, vala
mint számos olyan forrást (pl. Karácsony Sándor írásait), amelyek az elmúlt évtizedek tanárgenerációi szá
mára nem képezték a neveléstörténeti tanulmányok tárgyát.

A részletesebb elemzés egyik fő szempontjaként arra keresek választ, a jegyzet hogyan köti össze, mi
lyen tagolódás alapján helyezi el az ismertetett tényeket. Megítélésem szerint egy ilyen típusú összegző 
munka egyik leglényegesebb mutatója a szerkezetében nyomon követhető világos rendező elv.

A bevezetés a „nevelésre-oktatásra vonatkozó gondolatok, elképzelések” alakulásának ill. a 
„különböző történeti korok képző intézményeinek, iskoláinak mindennapi életének” bemutatását ígéri (I. k. 
3. o.). E két fő szempont mellett végig kívánja vinni az olvasót a történeti korokon abból a szemszögből is, 
hogy mikor milyen volt a gyermekkép. Azt mondhatjuk, hogy a vállalt szempontrendszer hagyományos 
elemei jól nyomon követhetők, a beígért gyermekkortörténeti elemzés azonban esetleges. A középkor 
gyermekképe pl. (I. k. 74-75. o.) jó összefoglalása Phillippe A liés magyarul is megjelent, e témában alap
műnek számító dolgozatának (A gyermek és a családi élet az ancien regime korában). Ugyanez elmondható 
a reneszánsz gyermekképet tárgyaló részről (I. k. 101-102. o.). Comenius bemutatásakor is találkozunk 
egy „Gyermekképe, didaktikai elvei” c. alfejezettel (I. k. 140. o.), ez azonban már korántsem hordozza az 
előzőekben említett fejezetek erényeit; tartalmában nem ad újat a gyermekkép alakulásáról. Szerkezetileg 
azonban jól kapcsolódik Comenius életművének tárgyalásához a felvilágosodás bevezető fejezete (П. k. 
3-4 . o.), mert épp az embereszmény és a gyermekkép változásainak megemlítése viszi tovább a kronologi
kus tárgyalást. Locke és Rousseau tárgyalásakor újra előkerül a gyermekfelfogás (П. k. 7 -2 4 . o .), de a 
gyermekre vonatkozó nézetek elemzése itt már nem haladja meg egy hagyományos kifejtés kereteit. A be
vezetésben újdonságnak vállalt szempont elenyészik.

Fontos mutatója a jegyzet felépítésének a magyar és egyetemes neveléstörténet tárgyalásának, elrende
zésének módja, aránya. A szerzők láthatólag keresték annak módját, hogyan lehet egységben, az európai 
folyamatokkal párhuzamosan tárgyalni a magyar eseményeket. A munkában egy olyan megoldás tükröző
dik, amely nem kívánja szigorúan kettéválasztani a két egységet, de minél előbbre haladnak az időben, an

321



Könyvekről

nál kevésbé lehetséges ez: míg pl. a középkor tárgyalásakor a fejezetcím is jelzi, hogy a magyar vonat
kozású történések részei az általános neveléstörténeti folyamatoknak (Kereszténység, európaiság -  a magyar 
intézményes nevelés kezdetei I. k. 75. o.), addig 1849től egy tömbben, iskolatörténeti és pedagógiai elmé
lettörténeti bontásban kapjuk a magyar neveléstörténetet (III. k. 122. o.tól). A tartalmi utalások vannak hi
vatva elérni azt, hogy az olvasó ne szakadjon el az általános neveléstörténeti vonatkozásoktól. Ezek a tar
talmi utalások azonban számos esetben nem kínálnak elég fogódzót ahhoz, hogy a témakörrel ismerkedő 
olvasó, a jegyzetet tanulmányozó hallgató biztonságosan el tudja helyezni az ismereteket az egyetemes tör
ténet-neveléstörténet rendszerében. Sokkal határozottabban lehetett volna érvényesíteni pl. a reformpe
dagógiával való kapcsolatot a magyar gyermektanulmányi mozgalom és Nagy László tárgyalásakor (III. k. 
140-145. o.), visszautalva korábbi fejezetek (pl. III. k. 41-44. o .) megállapításaira. Kevés kapcsolódási 
pontja van a „A magyar neveléstudomány fejlődése a kiegyezéstől 1948ig" c. fejezetnek is. Itt olyan össze
függések érzékeltetésére gondolok, mint pl. a Kármán Mór pedagógiáját bemutató fejezet egy része: 
„Herbarthoz hasonlóan a pedagógiának Kármán is két segédtudományát határozza meg, az etikát és a pszi
chológiát. Miként ez már az elmondottakból is kiderült, az etikát tartja lényegesebbnek: A nevelés munká
jának szabályozásában a siker inkább függ az erkölcsi cél világos tudatától, mint a szellemi élet jelenségei
nek teljes magyarázatától.

Ezzel a felfogásával ellentétben áll a 19. század végén kibontakozó új pedagógiai-pszichológiai törek
vésekkel, melyek egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak a lelki élet törvényszerű, pontos, kísérletileg iga
zolt tételeire alapozott pedagógiai eljárásnak (III. k. 155. o.). Világosan látszik ebből az idézetből az a 
törekvés, hogy a már korábban kifejtett tényeket összekapcsolják az éppen sorra kerülő témával. Mint 
ahogy említettem, az ilyen megoldások meglehetősen ritkák ebben a részben. Inkább híres pedagógusok, 
filozófusok neveinek sokasága jelenik meg, hogy érzékeltesse, az éppen tárgyalt magyar pedagógiai gon
dolkodó kivel állítható párhuzamba, kivel van szellemi rokonságban vagy éppen kivel ellentétes nézeteket 
vall. Ezek az utalások azonban csak részben segítik elő a magyar és az egyetemes neveléstörténet összekap
csolódását; azt rábízzák az olvasó előismereteire.

A továbbiakban szeretnék néhány, a jegyzet tartalmára vonatkozó észrevételt tenni.
Az egyik legszembetűnőbb vonás az információbőség. Nevek, évszámok, történeti -  pedagógiai fo

galmak zavarbaejtő sokaságával találkozunk, ami nem teszi könnyen tanulhatóvá a jegyzetet. Ugyanakkor 
amint már utaltam rá -  magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a jegyzetből egy átfogó neveléstörté
neti kézikönyv szülessen -  a megfelelő átdolgozások után.

Az információbőségből adódik, hogy néhány tárgykör kifejtése -  éppen a sok adat kapcsán -  nem elég 
követhető. Ilyennek tartom a középkor és a reneszánsz időszakának iskolatörténetével foglalkozó részeket. 
Nem világos, hogy az általános európai és a magyar vonatkozású iskolatörténeti fejezetek tartalma mennyi
ben egészítik ki egymást, mennyire jellemző pl. a protestáns iskoláztatásra vonatkozó rész -  ami A Mohács 
utáni Magyarország nevelésügye c. fejezetben található (I. k. 117. o.) -  európai kitekintésben.

Tartalmi hiányosságnak tartom, hogy a skolasztikáról, annak filozófiai, világképalakító hatásáról, vál
tozásairól nem ad a jegyzet egy világos áttekintést. A szétszórt utalások nem helyettesítik az átfogó bemu
tatást: hiába lapoz vissza a középkori egyetemekről szóló fejezethez (I. k. 65-68. o.) a Montaigne iskolakri
tikájával ismerkedő olvasó (I. k. 101. о.), a skolasztikus oktatási módszer bírálatának megértéséhez kevés 
alapinformációt kap.

Szépen megírt bevezető fejezettel indul a reneszánsz és a humanizmus neveléstörténetének bemutatása. 
Öröm volt olyan szöveget olvasni a reneszánszról, amely nem hemzseg a tartalmatlan közhelyektől. 
Huizinga „A középkor alkonya" c. munkájának felhasználása is hozzájárul ahhoz, hogy árnyalt, érzékletes 
képet kapunk erről a korszakról.

Szűkre szabott alfejezetet kap a neohumanizmus (II. k. 31-32. о .), a német felvilágosodás nagyobb fe
jezetén belül (II. k. 25-32. o .). A részletesebb kifejtés itt érzékeltethette volna a felvilágosodás és a 
rákövetkező szellemi hatások bonyolultságát.

Végül csak jelzésszerűen a harmadik kötetben található reformpedagógiai irányzatokról: ezek hazai 
aktualitása megkívánja, hogy tárgyszerű ismertetés alapján formáljanak véleményt róluk a leendő pedagó
gusok. Ebből a szempontból előnye ennek a résznek, hogy minden érzelmi mozzanattól mentes ismertetőt
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nyújt a századforduló pedagógiatörténetéről. Teszi ezt úgy, hogy igyekszik az eredeti források elemzésével 
bemutatni a korabeli iskolakritika, a gyermektanulmány, az új pszichológiai irányzatok lényegét.

Szabolcs Éva
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Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának 1992. évi 
üléseiről

A Pedagógiai Bizottság 1992. február 24-i ülésén meghívott előadóként Szebenyi Péter tartott beszá
molót a Tudományos Minősítő Bizottság Pedagógiai Szakbizottságának működéséről. Részletgazdag képet 
tárt a jelenlévők elé a Szakbizottság működésének előző periódusáról (1985 márciusától 1991 májusáig) és 
a tudományos minősítés jelenlegi helyzetéről.

Az előző bizottság törekvései között szerepelt, hogy a doktori és kandidátusi fokozatok odaítélését a le
hetőségekhez képest „depolitizálják”, azaz kivonják a politikai akarat hatása alól, valamint az, hogy 
gyakorlati alkotások is szerepelhessenek a tudományos minősítés alapjaként.

Értékelhető eredményként könyvelhető el, hogy több -  korábban nem támogatott -  kutató szerzett aka
démiai doktori fokozatot. A fejlődés a számok tükrében is meggyőző: amíg 1950-1985 között csak nyolc 
akadémiai doktori fokozat született, addig 1985 és 1992 között -  mindössze hét év leforgása alatt -  kilenc.

További néhány megoldásra váró problémakör: az életmű alapján szerzett fokozatok kérdése, a helyen
ként még mindig megkérdőjelezhető színvonalú kandidátusi értekezések felbukkanása, valamint a külföldi 
ösztöndíjasok helyzete. A vitában a hozzászólók hangsúlyozták: fontos lenne az áthághatatlan falak lebon
tása a pedagógiai diszciplínák között. Ki kellene munkálni a kandidátusi vizsga tartalmait, a felkészüléshez 
használható szakirodalomjegyzékét. Külön kellene választani a tudományos munka és a gyakorlati pedagó
giai tevékenység érdemeinek elismerését.

A bizottság következő ü lésére Pécsett került sor május 15-16-án. Ballér Endre „A fo lyam atosság  kér
dése a neveléstudom ányban" cím m el előadást tartott, m elyet é lén k  vita követett. (A z előadás szerk esztett, 
átdolgozott szövege m egjelent a M agyar Pedagógiában.) Ezt k övetően  Halász Gábor szám olt b e  referá
tumában az oktatáspolitika és a neveléstudom ányok kapcsolatáról.

Hunyady Györgyné „A pedagógusképzés és neveléstudomány" című előadásában a képzés kardinális 
kérdéseire vonatkozó téziseit 12 pontba foglalta: 1. Tisztázni kell, hogy a neveléstudomány egészéből me
lyek azok az elemek, amelyeknek feltétlenül szerepelniük kell a pedagógusképzésben. 2. Mivel a történeti 
megrázkódtatások a neveléselméleti stúdiumokat sem kímélték, helyettesíteni kell őket az interdiszciplináris 
kutatási eredményeket is magukba ötvöző tudáselemekkel. 3. A pedagógusképzésben nem szerencsés a 
szélsőséges felfogások térnyerése. A túlhajtott racionalizmus mellett újfajta egyoldalúságot eredményezhet a 
spontán fejlődés túlhangsúlyozása, a személyiség irracionális elemeinek abszolutizálása. 4. Nem járható út 
az sem, hogy az elmélet teljes kiiktatásával csak a gyakorlat jelenségeinek elemzéseinél rekedjünk meg. 5. 
A nevelő nézőpontjába helyezkedő, ilyen szempontok szerint válogatott neveléstudományt célszerű tanítani. 
6. A pedagógusjelölteket meg kell ismertetni a pedagógiai folyamatot befolyásoló tényezőkkel, a család, a 
mikrokömyezet, az intézményrendszer szerepével. 7. A pedagógusszerep vizsgálata is sok lehetőséget rejt 
magában: a kötöttségek, az elvárások, valamint a választási lehetőségek, az egyéni stratégiák összeegyezte
tése fontos feladata a pályára készülő jelölteknek. 8. A képzésben az „egy tömbből faragott” neveléselmélet 
helyett egyfajta „középszintű" elméletere volna szükség, amely a gyakorlati súlyú csomópontokra épül. 9. 
A tartalmi megújítás során nagyobb teret kell szánni a pedagógiai konfliktusok kérdéskörének. 10. Az al- 
temativitással kapcsolatos kérdések szerepe megnövekszik a mai pedagógiában. Érdemes megvizsgálni, 
hogy az egyes nevelési-oktatási alapkérdésekről mit mondanak a különböző (alternatív) pedagógiák. 11. 
Megnövekszik a neveléstörténet szerepe is. Határozón alapozást kell adnia, de egyúttal „kvázi példatár
ként" is szerepelhet a nevelési problémák megvilágításakor. 12. A tanított ismeretanyag tartalmának kivá-
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lasztásakor azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen életkorú gyermekek nevelésére képezünk pedagó
gusokat.

A szeptember 28-i ülésen Kozma Tamás tartott vitaindító előadást a mai iskolarendszer átalakításának 
reális alternatíváiról. Előadásban a referens az általános iskola struktúrának „megszüntetve megőrzése” 
mellett a felső tagozat mobilissá tételét vázolta fel lehetséges alternatívaként. Megoldást, iskolaszerkezeti 
átalakítást sürgető probléma a szakosodás kérdése, mely a jövőben csak a 16. életév után lesz lehetséges. 
További gondok: a következő demográfiai hullám drámai hatása az egyes iskolafokok terhelésére, valamint 
az a tény, hogy az ország területén belül 20 éves különbség érzékelhető az iskolarendszer fejlettségét és az 
iskoláztatás iránti igényt tekintve.

A december 14-i ülésen a Pedagógiai Bizottság eddigi tevékenységéről és az 1993. évre tervezett 
programról esett szó.

Pukúnszky Béla

Beszámoló az 1992. évi neveléstörténeti felolvasó ülésről

1992 decemberében tartotta meg éves rendes felolvasó ülését az MTA Pedagógiai Bizottsága Nevelés- 
történeti Albizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Albizottsága a budapesti tanár
képző főiskolai kar dísztermében. Az ülésen elhangzott előadások a Neveléstörténeti Füzetek egyik követ
kező kötetébe gyűjtve meg fognak jelenni, így az alábbiakban az előadásokat csak vázlatosan fogjuk ismer
tetni.

Kelemen Elemér, az albizottság elnöke nyitotta meg a felolvasó ülést. Elmondotta, hogy akárcsak ta
valy, az idén is évfordulók köré szerveződött az ülés. Az 1991-ik évi felolvasó üléssel ellentétben, melynek 
világosan megjelölt témája volt: az oktatási törvénykezés (illetve az 1948-1989 közötti időszak vonat
kozásában az oktatásra gyakorlatilag törvényerővel bíró PB és KB határozatok) s akkor a rendezők az 1891- 
es, 1941-es, 1961-es, 1981-es oktatáspolitikai történések megvilágítására kértek fel előadókat, (valamint a 
Széchenyi évfordulóról emlékeztek megjennek az ülésnek ilyen körülhatárolt témája nem volt.

E körülhatárolatlanságnak előnyei és hátrányai egyaránt mutatkoztak. Előnyként könyvelhetjük el, hogy 
ezen a felolvasóülésen a magyar oktatástörténetírás mindkét tematikus főáramlata -  azaz a legszélesebb ér
telemben vett pedagógia-történet és az oktatáspolitika-történet egyaránt színre léphetett. E megoldás előnye 
volt az is, hogy nem pusztán a szakmai nyilvánosságban sokat forgolódó, sokat publikáló -  és ezáltal meg
határozott témára a szervezők által 1991-ben felkért -  kollégák, hanem mások is szóhoz juthattak. (Az év
fordulók természetéből következik, hogy tulajdonképpen bármely jelenséggel foglalkozó kutató találhat 
ürügyet arra, hogy évfordulósnak tekintse tanulmányát, hiszen például pedagógiai gondolkodók nemcsak 
megszületnek és meghalnak, de évfordulónak tekinthető hivatalbalépésük, egy-egy fontosabb művük 
megjelenése is. Ráadásul a szervezők 1991-ben, 1992-ben, és terveik szerint 1993-ban is liberálisan értel
mezik az évforduló fogalmát: az 1992-es ülésre az 1992-ben és az 1993-ban évfordulós tanulmányokkal le
hetett jelentkezni.)

A hátrányok között tarthatjuk számon azt a tematikai egyenetlenséget, mely a hallgatóságot 20 percen
ként arra kényszerítette, hogy eltérő absztrakciós szinten közelítsen meg különböző jelenségeket. (Igen 
hasznos lehet, ha azonos jelenséget, személyt, időszakot közelítünk meg különböző optikából, vagy külön
böző „szinteken”, de itt természetesen maguk a jelenségek sem voltak azonosak.) Az igen különböző té
májú előadások gyakorlatilag feleslegessé tették, hogy az előadók egymással vitába szánjanak, egymás ép
pen elhangzott mondataira hivatkozzanak, ami pedig a konferenciák minőségét javítani szokta. A fentiek 
alapján úgy tűnik, évenként váltakozva kellene megrendezni a felolvasó üléseket: egy tematikusán kötött, 
meghívott előadókkal rendezett ülést a következő évben mindig kövesse egy a legutolsóhoz hasonlatos nyi
tott és vegyes tematikájú felolvasóülés.
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Örömmel üdvözölhettük, hogy egy a magyar pedagógiai köztudatban szinte ismeretlen pedagógiai gon
dolkodóról hallhattunk pályaképet Ambrus Attiláné Kéri Katalintól. Spanyol és latin nyelvű források fel- 
használásával mutatta be Vives életét és munkásságát. Erasmus barátja pályaképén tanulmányozhattuk, hogy 
a koraújkori értelmiség színe java Európán kívül nem kötődött igazán egyetlen szűkebb régióhoz sem, min
denütt, ahol engedték képes volt dolgozni és alkotni.

Köte Sándor a reformer Gönczy Pálról értekezett. Gönczy gondolatainak bemutatása már nem elsősor
ban pedagógiatörténeti, hanem oktatáspolitikatörténeti kérdés, hiszen, ahogy ezt az előadó világosan bi
zonyította Gönczy álláspontja a népiskolai tanterv célkitűzéseiben, tananyag elrendezésében, általános pe
dagógiai Útmutatásokban egyaránt érvényesült.

Mann Miklós Trefort Ágostont az irodalom tükrében mutatta be, amiért igen hálásak lehettünk, hiszen 
míg a magyar liberalizmus egyik legjelentősebb oktatáspolitikusának életútja és nézetei többek között az 
előadó monográfiájából is jól ismertek voltak a közönség előtt, a historiográfiai áttekintés szellemi izga
lommal, sokunknak újdonságokkal is szolgált.

Ladányi Andor Trefort meg nem valósult felsőoktatási tövényjavaslatát elemezte. Ebben az előadásban 
a teljes történeti konkrétság mellett is határozott, jelennek szóló üzenet hangzott el: a tanszabadságról, 
oktatói kör szélesítéséről , a visszaállítandó magántanári intézményről .hallgatói választásról. A 19. századi 
felsőoktatáspolitika egyik legfontosabb tanulságaként azon véleményének adott hangot, hogy a hittudományi 
főiskolák ne egyetemi fakultásként hanem önállóan működjenek, s hogy a nem állami felsőoktatási intéz
mények létrehozását indokolt a törvényben meghatározandó feltételekhez kötni.

Pechó Zoltánná Mayer Miksáról és az Országos Tanszermúzeumról adott áttekintést. A tanszeripar és 
az oktatáspolitika üdvös kapcsolata éppúgy szemléltethető ezen az életművön, mint a 19. századvégi ok
tatáspolitika fontos alapelve, hogy amiképpen a tankönyveket az Országos Közoktatási Tanács, aképpen a 
tanszereket is ezzel foglalkozó Bizottság engedélyezi.

Németh András Kenyeres Elemér pályájáról értekezett. A pálya kapcsán világossá válik egy szakmai 
csoport (a kisdednevelők) önállósodásának folyamata, melyhez kétirányú legitimációt teremtett Kenyeres 
munkássága a kisdednevelés történetének megírásával, illetve a legmodernebb gyermektanulmányi mozgal
makba való bekapcsolódással.

Balogh László az 1890-es évek érettségiről szóló vitáit elemezte. A nagyívű összefoglaló az 1830-as 
évektől tekintette át a magyar és nemzetközi szakirodalmat. Az érettségi vizsga változásainak fontosságát 
azért is hangsúlyoznunk kell, mert a többszektorú iskolarendszerben ez az állam legfontosabb standardizá- 
ciós eszköze. Jellemző, hogy az érettségiről eddig másfélezer magyar nyelvű cikk jelent meg.

Szögi Agnes Kodály pedagógiai elveinek század eleji és század végi olvasata című munkájában -  a cím
ben ígért elvek bemutatása mellett adatgazdagon úja le az oktatási gyakorlat Kodály-adaptációjának törté
netét is.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy munkakedvben, szorgalomban, energiában, forráskritikai kész
ségben, nemzetközi és hazai forrásismeretben a magyar neveléstörténet -  e seregszemléje alapján -  a ma
gyar társadalomtudományok nagyobbik részével felveszi a versenyt. Változatlanul jelentős hiányaink van
nak azonban egy közös tudományos nyelv megtalálásában, és a legmodernebb társadalomtudományi mód
szerek (strukturalista vagy fiinkcionalista elemzés, a politológia ill szociológia, a társadalomtörténet ill az 
eszmetörténet hasznosítható módszerei stb) alkalmazásában. E hiányok kiküszöböléséhez -  további felol
vasó ülések mellett -  elsősorban tartalmi és módszertani vitákra lehetőséget nyújtó kisebb műhelyek szer
vezése visz közelebb, s az is elengedhetetlen, hogy mind több pedagógiatörténész, oktatástörténész "tegye 
ki magát’ a társtudományok (pedagógia, történelem, szociológia, politológia) konferenciáin a tudományos 
versenynek.

Nagy Péter Tibor
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Támogatott OTKA pályázatok a neveléstudomány terén

Báthory Zoltán (Országos Közoktatási Intézet Értékelési Központ): Pedagógiai kutatásmetodológia. 
Támogatás összege: 900 eFt.

Gadó Márta (Gyengénlátók Általános iskolája): Látássérült kisgyermekek korai gondozása.
Támogatás összege: 350 eFt.

Györgyi Zoltán (Oktatáskutató Intézet): Munkanélküli fiatalok átképzése.
Támogatás összege: 900 eFt.

Havas Péter (ELTE ВТК Természettudományos Nevelési Tanszék): A hazai környezeti nevelés pedagógiai, 
pszichológiai vizsgálata.

Támogatás összege: 475 eFt.
Kálmán Zsófia (Heim Pál Gyremekkórház Nevelőotthoni Szolgálat): A kommunikációs képesség fejlesztése 
a környezet terápiás befolyásolása révén halmozottan sérült, beszédképtelen gyermekeknél.

Támogatás összege: 1500 eFt.
Kárpáti Andrea (ELTE ВТК Pedagógiai Tanszék): A vizuális képességek diagnosztikai vizsgálata 14- 16 és 
18 éves korban.

Támogatás összege: 1400 eFt.
Kelemen Katalin (ELTE ÁJK): A demokratikus értékrend és az iskolázottsági szint összefüggése.

Támogatás összege: 400 eFt.
Kónya Józsefhé (KLTE Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék): Problémamegoldó képesség fejelesztése a 
kémiatanítás területén.

Támogatás összege: 180 eFt.
Nagy Péter Tibor (Oktatáskutató Intézet): Huszadik századi neveléstörténeti szöveggyűjtemény az egyete
mek és főiskolák számára.

Támogatás összege: 600 eFt.
Négyesi Györgyné (Lajtha László Zeneiskola): A zenei munkaalkalmasság vizsgálata.

Támogatás összege: 325 eFt.
Németh András (ELTE Tanárképző Főiskolai Kar): Reformpedagógiai irányzatok összehasonlító vizsgálata. 

Támogatás összege: 400 eFt.
Ormándi János (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola): Keresztury Dezső kultuszminiszteri pályája.

Támogatás összege: 30 eFt.
Pál László (Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola): Kriminálpedagógia: a „totális intézeti" 
nevelés helyett „nyitott intézeti” nevelés.

Támogatás összege: 200 eFt.
Pető Zoltán (SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika): Deviancia-jelenségek vizsgálata serdülőkorban. 

Támogatás összege: 850 eFt.
Petrikás Árpád (KLTE Neveléstudományi Tanszék): Autonómia, önkormányzás és a társadalompedagógiai 
gyakorlat megalapozása a nevelési intézményekben.

Támogatás összege: 100 eFt.
Sallai József (Bessenyi György Tanárképző Főiskola): Nyíregyháza iskolái és tanügye 1940-1956.

Támogatás összege: 70 eFt.
Tatai Erzsébet (Magyar Iparművészeti Főiskola): A környezetkultúra mint műveltségterület a középfokú 
oktatásban.

Támogatás összege: 370 eFt.
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Vastagh Zoltán (JPTE ВТК Neveléstudományi Tanszék): A tanulók személyközi kapcsolatrendszerét kie
melő és fejlesztő team munka az iskolában.

Támogatás összege: 900 eFt.
Vári Péter (Országos Közoktatási Intézet): A matematika és a természettudományok oktatásának ered
ményessége nemzetközi összehasonlításban.

Támogatás összege: 1400 eFt.
Vicsi Klára (MTA Békésy György Akusztikai Kutató Laboratórium): Vizuális oktató és gyakorló rendszer 
kifejlesztése beszédhibások, nagyothallók és siketek beszédkészségének fejlesztésére.

Támogatás összege: 900 eFt.
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK

1. A M ag ya r P edagóg ia  a „T anulm ányok” rovatban tudományos szakcikkeket je 
lentet meg. A tágan értelmezett neveléstudomány minden területéről közöl tanulmányo
kat, empirikus vizsgálat eredményeit összegző írást éppúgy, mint elméleti elemzést 
vagy egy kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló jellegű bemutatását.

2. A M a g ya r  P edagóg ia  csak eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat kö
zöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt még nem jelentette meg, pár
huzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A M agyar P edagóg iában  való megjelenés 
szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos sokszorosí
tásként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia előadás, 
stb.).

3. A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat a
M a g ya r  P edagóg iában  való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más nyel
ven, stb.) újra közöljék.

4. A kéziratokat magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Más nyelveken be
nyújtott kéziratok elbírálásáról a szerkesztőség egyedileg dönt. Az elfogadott idegen 
nyelvű kéziratok fordításáról a szerkesztőség gondoskodik.

5. A kéziratokat 3 gépelt példányban a főszerkesztő címére kell beküldeni.

6. A kéziratok optimális terjedelme 15-35 gépelt oldal (kettes sorköz, 60 betű- 
hely/sor, 28 sor/oldal) között lehet.

7. A kézirathoz az angol nyelvű abstract számára kb. 25 soros összegzést kell mel
lékelni angol vagy magyar nyelven.

8. A beérkezett kéziratokat a szerkesztőség a tudományos folyóiratoknál kialakult 
bírálati eljárás keretében véleményezi. A folyóirat témakörébe eső cikkek közlésének 
kizárólagos szempontja a munka színvonala.

9. A „S zem le” rovatban a pedagógiai kutatással és a szakmai közélettel kapcsolatos 
írások jelennek meg, melyekre a tudományos közleményekkel szemben támasztott 
követelmények nem vonatkoznak.
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