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TANULMÁNYOK

BERNÁTH JÓZSEF, HORVÁTH MÁRTON, MIHÁLY OTTÓ, PÁLDI JÁNOS

TAPASZTALATOK AZ ÖNÁLLÓ TANULÁSRA NEVELÉSBEN
Részletek egy kutatás eredményeiből

A hamburgi UNESCO Pedagógiai Intézet (UNESCO Institute for Education, UIE)
1977-ben nemzetközi pedagógiai kutatást kezdeményezett a Permanens nevelés az iskolában: a tanulási folyamat önállóságot fejlesztő szervezése című téma vizsgálatára.1
A hazai kutatás színhelyéül a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumra esett a választás.2
Az 1972-től itt folyó fakultációs pedagógiai kísérlet kezdettől fogva túlmutatott a
pusztán szervezeti változtatásként értelmezett fakultáció kísérleti jellegű kipróbálásán.
Már az előkészítés során vüágosan megfogalmazódott ugyanis, hogy a jövő iskolájának
olyan személyiség kibontakozását kell elősegítenie, „aki állandóan kész és képes önmagát
továbbképezni, adottságait optimálisan kibontakoztatni. Az iskolának meg kell adnia a
továbbképzéshez szükséges alapokat, és ki kell alakítania a tanulóban az önálló tanulás
készségét és képességéi'.
Azt is felismerték, hogy a fentiek megvalósítása érdekében olyan demokratikus légkört
kell kialakítani, amelyben a tanár és diák munkatársi kapcsolatban van, és amelyben
nagyobb teret kap a tanári és tanulói szabadság.
A kísérlet további fontos jellemzője, hogy lehetőséget ad a tanulóknak a különböző
mértékű terhelés vállalására. A megterhelés a tanuló döntésétől (választásaitól), illetve
teherbíró képességétől függ.
A fakultatív tárgyak oktatása kis csoportokban történik. Ez szükségszerűen megváltoztatja a tanórák felépítését és a módszerét is. A fő módszer ezeken az órákon a munkáltatás, kísérletezés, a beszélgetés, a tanulói beszámolás (kiselőadás) és a vita.
A kísérlet hazai viszonylatban egyedülálló jellegzetessége, hogy a tehetséges tanulók
úgynevezett előrehozott vizsgát tehetnek.
A kísérlet során a szintrehozásra és a pályára nevelésre is nagy figyelmet fordítanak. A
rászorulókat korrepetálják, a jó pályaválasztást pedig minden lehetséges módon segítik.
1
A hazai kutatás teljes anyaga az Akadémiai Kiadónál jelenik meg a Neveléstudomány és társadalmi
gyakorlat sorozatban. Az adatok gyűjtésében, elemzésében, a részösszefoglalók készítésében közreműködött a szolnoki Varga Katalin Gimnázium nyolc tanára: Bérezés László, Szarvas Pálné, Peták
Kálmánná, Rónay Viktor, Csendes Károlyné, Botka Lajosné, Szép Ferencné, Pafféri Elemér és a
Szolnok megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet pszichológusa:Huszka István.
2
A szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban folyó kísérlet jellemzőit röviden ismertetjük. Bővebben
tájékozódhat az olvasó az alábbi tanulmányokban: Bernáth József: Tantárgyválasztási kísérlet
Szolnokon. Köznevelés, 1975/30; Páldi János: Kísérlet a fakultatív rendszerű oktatásra a szolnoki
Varga Katalin Gimnáziumban. Pedagógiai Szemle, 1977/2., Bernát József, Mihály Ottó, Páldi János:
Kísérlet az önálló tanulás kialakításához egy gimnáziumban. Pedagógiai Szemle, 1979/7-8. sz.
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Kutatásunkban azokat a dimenziókat vettük alapul, amelyeket az UIE irányításával az
előkészítés időszakában alakítottunk ki. Ezek a következők: 1. Az iskola szervezete és
irányítása; 2. A tanulók jellegzetességei; 3. A tanárok jellegzetességei; 4. Döntéshozatal a
tanítási-tanulási folyamatban; 5. Hogyan tanítanak a tanárok; 6. Hogyan tanulnak a
diákok; 7. Melyek a tananyag sajátosságai; 8. Mit tanulnak a tanulók; 9. Vélemények az
iskoláról.3
A továbbiakban a fentiek közül a „Hogyan tanítanak a tanárok," „Hogyan tanulnak a
tanulók' és a ,JHit tanulnak a tanulók' dimenziókkal kapcsolatos vizsgálatok egyes
eredményeit foglaljuk össze.

Hogyan tanítanak a tanárok?
A tanárok tanítási módszere a tanulói vélemények tükrében
Az 1. sz. mellékletben közölt alap- és kiegészítő kérdésekre 53 tanuló válaszolt. A
tanulói véleményekben túlnyomó részben pozitív hatású eljárások és módszerek szerepeltek. Az önálló tanulási készség kifejlesztésében 22 tanuló emelte ki a tanulói beszámolók, kiselőadások szerepét, 13 a könyvtári munkát igénylő feladatokat, 12 az
érdekes óravezetést, érdeklődés felkeltést, 10 az iskola fakultatív oktatási rendszerét,
újabb 10 a film- és magnetofonhasználatot, képekkel történő szemléltetést, kísérletezést,
8 a tanár személyiségét, 6 a gyűjtő és megfigyelő-elemző tanulói tevékenységet, újabb 6 az
egyéni foglalkozásokat és rendszerező — összefüggéseket feltáró eljárásokat, 5 a tanári
ösztönzést, ugyanennyien az önálló vázlatírást, a tanár személyes véleményalkotását és az
értékelést, 4 a házi feladatok megbeszélését és a problémafelvetéseket, 3 a kiállítás-,
múzeum- és színházlátogatásokat, illetve versenyeken való részvételt és végül a vitákat.
Mivel a beszélgetések során a tanulók a fő kérdésre általában nem adtak teljesen
kimerítő választ, feltettük a kiegészítő kérdéseket is.
1. kérdés: igen gyakran: 46, ritkán 7.
A tanárok ösztönző, bátorító eljárásai cselekvésre, aktív tevékenységre késztetik a
tanulókat. Sokan illesztik a tanári késztetések sorában a számonkérést és osztályozást.
2. kérdés: igen: 47, néha: 6
Lehetőségként említik a tanulók a színházi élményekről, ismeretterjesztő előadáson
hallottakról szóló beszámolót, a tanórai kiselőadásokat, a tanulmányi versenyeket, a
feladatok megoldását, a hanglemezek bemutatását, a televízió és rádió műsorainak felhasználását.
A feladatok megszokottól eltérő megoldására, a tanulói vélemények szerint, minden
tantárgyban van alkalom. Kitüntetetten a matematikában, az irodalomban és a fizikában
4 tanuló megjegyezte, hogy a kínálkozó lehetőségek sokszor kihasználatlanok, mert a
tanulók nem élnek vele (érdektelenek vagy nem képesek rá).
3
A project szervezői több módszer kombinatív alkalmazását ajánlották. A magyar tanulmány
elkészítéséhez az alábbi módszerekkel vizsgáltuk az önálló tanulás helyzetét a szolnoki Varga Katalin
Gimnáziumban: megfigyelés, interjú, dokumentumelemzés, skálás értékelés, anekdotikus feljegyzések,
attitűdvizsgálat, véleményt kutató kérdcgv, szerepértelmezés önjellemzés útján, tudásteszt a kreatív
gondolkodás vizsgálatához.
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3. kérdés: igen: 41; néha: 8; nem: 2; nem válaszolt: 2.
A tanulók által feltett „fogas" kérdéseknek azért van rangja a megkérdezettek szerint,
mert ezek az értelem, értelmesség, gondolkodás bizonyítékai. Az ilyen tanulókat
komolyan veszik, hiszen e kérdések az érdeklődésüket tanúsítják és elősegítik társaik
fejlődését is.
Természetesen becsülik a tanárt s még nagyobb tekintélyre tesz szert, ha a tanulók
által feltett „fogas" kérdésekre is tud válaszolni. Ugyanakkor nem csökken ez a tekintély,
ha — adott esetben — őszintén megmondja, hogy nem tud valamit. De leértékelődik a
tanulók szemében, ha leinti a kérdezőt vagy kikerüli a kérdést.
Többen megemlítették, hogy még nagyobb számban lennének „kíváncsiskodók", ha a
tanórák menete kevésbé lenne feszes.
4. kérdés: igen: 46; néha: 7.
5. kérdés: igen: 40; néha: 10, nem: 3.
Három tantárgyat említenek a tanulók, amelynek óráin sok a vita: a világnézetünk
alapjai, az irodalom és a történelem. Élnek a vitatkozás módszerével az osztályfőnöki
órákon is. Kevésbé vagy egyáltalán nem a reál tárgyak óráin.
A tanulók szeretik a vitát, többségük szívesen vitatkozik. A nevelők zöme elfogadja a
tanulók önálló véleményét, de akad olyan tanár, aki mereven ragaszkodik a „hivatalos"
vagy ennek vélt állásponthoz.
6. kérdés: igen: 39; nem: 7, nem értette meg a kérdést: 6, néha: 1.
Részlet egy tanulói válaszból: „Tavaly pályamunkát írtam történelemből. Megírásánál
olyan utat követtem, ami rég bevált módszer a felnőtteknél. Mivel azt a korszakot,
amelyről írtam, nem tanultuk órán, először megtanultam a III-os tankönyvből a megfelelő részt, aztán néhány szakkönyvet olvastam el, amelyek ezt a bizonyos korszakot
tárgyalták. Majd újságot, mégpedig egy század eleji lapot böngésztem át, abból jegyzeteltem, cédulákra írtam bizonyos dolgokat, amik szükségesek voltak. Minden cédula
fejrészére felírtam, hogy milyen témájú, ezeket azután rendszereztem, csoportosítottam,
és így írtam meg a pályamunkát."
7. kérdés: néha van ilyen: 33. igen gyakori: 13, nincs ilyen: 4, nem értette a kérdést: 3.
A tanulók többsége szerint bizonyos tanítási órákon (főként irodalom, fizika, matematika, idegen nyelvek és osztályfőnöki) történik utalás a tanulási módszerekre. A legtöbb
tanár tanév elején fogalmaz meg tanácsokat a tantárgyak eredményes tanulására vonatkozóan. Ennek során kitérnek arra is, milyen napszakban mennyi ideig célszerű tanulni.
Rámutatnak a tantárgyak célszerű tanulási sorrendjére, azok váltogatásának indokaira.
8. kérdés: igen: 53.
A tanárok által kezdeményezett és irányított rendszerezésnek az eszköze a vázlatkészítés, az írásvetítőn történő áttekintés, a közös munka.
9. kérdés:igen gyakran: 45, ritkán: 8.
Gyakori a bizonyítás a matematikában, a kémiában, a történelemben és a fizikában.
Érdekesség két reáltárgy között egy humán, a történelem.
10. kérdés: igen gyakori: 48, gyakori: 5.
A tanulók szerint rendszeresen használják a tanítási-tanulási folyamatban a szótárakat,
lexikonokat, atlaszokat, szöveggyűjteményeket, táblázatokat, zsebkönyveket, példatárakat, bibliográfiákat, növény- és állathatározókat.
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11. kérdés: gyakori: 35, ritkán előfordul: 12, nem tapasztalja: 6.
A tanárok többségének minősítéseiben — értékeléseiben nagy hangsúly esik arra, hogy
mit kell a tanítványnak tennie azért, hogy jobb teljesítményt érjen el.
12. kérdés: gyakran: 33, néha: 12, soha: 8.
(
A tanári motiválás leggyakoribb érvei az általános műveltség; a későbbi hasznosítás
lehetősége és a kötelezőség.
13. kérdés: igen gyakran: 14, gyakran: 15, ritkán: 24.
Ez esetben természetesen az iskolában folyó tanórai tanulást értékelték a tanulók. Egy
tanuló nemcsak szigorúan ítélte meg a helyzetet, hanem egyúttal a gondok egy fő forrását
is megnevezte, amikor azt mondotta: „Ebbe nem szólunk bele. Azért van a tanterv. Ez a
kérdés egyszerűen fel sem vetődik."
14. kérdés: igen gyakran: 28. ritkán: 22, nem: 3.
15. kérdés: igen: 44, nem: 7.
A tanulók zöme felismerte, hogy az önértékelésnek lényegében az önismeret fejlesztése
volt a célja. Ugyanakkor többen megemlítik, hogy önmagukat, saját teljesítményeiket
nem szívesen mérlegelik.
16. kérd és: elvétve előfordul, hogy a tanár önmagát, saját iskolai teljesítményét is
értékeli. Ezt a tanulók sokra becsülik. A tanárok egy része szívesen beszél saját egyetemi
tanulmányairól. Az így elhangzó gondolatok jól hasznosíthatók a tanulói önfejlesztésben,
a képességek kimunkálásában.
17. kérdés: igen: 53.
Elsődlegesen az osztályfőnök szerepét emelik ki a tanulók. De többen utalnak a
szaktanárokra is (felkészítés tanulmányi versenyekre; egyetemi előkészítők szervezése és
tartása). A diákok szerint a tanácsok zömmel egyéni és csoportos beszélgetések során
hangzanak el, így hozzájárulnak a tanár—diák viszony bensőségesebbé válásához.

Értékelő skála
A tanári tanítási módszereket 1978. május 1 - 3 1 és 1978. október 1—31 között
figyeltük meg összesen 51 tanórán 18 tanárnál 13 tantárgyban, és tapasztalatainkat
értékelő skálán rögzítettük (2. sz. melléklet).
A tanári módszerekben jelen tős komponensekre
(mellékletben I., II. stb .-re) adott pontok megoszlása
Skála
Komponens

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4
27
4
24
29
3.

10
12
14
30
16

3
6
6
15
3
15

56
24
32
24
16
76

10
20
30
5
10
40

78
18
30

74
21
133

-

-

42

-

49
63

összesen

%

235
128
249
98
123
239

65,8
35,8
69,7
27,4
34,4
66,9

Komponensek közötti
sorrend
3.
4.
1.

6.
5.
2.
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A számok jelentése: Az I. komponens után az 1. skálafok alatti 4 = 4 tanóra X 1 (= 4); 2. skálafok
alatti 1 0 = 5 tanóra X 2 (= 10); 3. skálafok alatti 3 = 1 tanóra X 3 (= 3) stb. Tehát a skálafokot
szorozzuk az ide besorolt tanórák számával.
A számítás módja: Az összes (51) megfigyelt órán elvileg lehetséges maximális pontszám (7) = 357.
Az I. komponensben elért tényleges pontszám: 235. (23 500 : 357) X 65,8). Tehát az I. komponens % értéke: 65,8.

Az értékelő skála 1. helyére a III. komponens (Tanulás több forrásból) került. Az
önálló tanulásban lényeges elem a több forrásból való szellemi építkezés. Ennek eredményeként győződnek meg a tanulók arról, hogy a tudásnak fontos, de nem egyedüli
forrása a tankönyv.
Az 1. helyet megközelíti a sorrendben 2. és 3. hely, vagyis a tanári értékelés (VI.) és az
ötletes, leleményes feladatmegoldásra való serkentés (I.). A tanári értékelés segítheti a
tanulói önértékelést, amely feltétele az önálló tanulásnak. Lényeges a leleményes, ötletes
feladatmegoldásra való buzdítás, hiszen az élet mindig sablontól eltérő, gyakran rendkívüli
és egyedi feladatok elé állítja az embert.
Az értékelő skála adatai szerint háttérbe szorul a vita (IV. komponens 6. hely), a
tanulói kérdések szorgalmazása (II. komponens — 4. hely) és a kollektív memóriatárolók
(lexikonok, szótárak stb.) használata (V. komponens — 5. hely). Mindhárom komponensnek megkülönböztetett szerepe van az önálló tanulásban. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy
ezeknek a tanítási folyamatba való rendszeres bekapcsolását nagymértékben nehezíti az
időhiány.

A korábbi években végzett növendékek

véleménye

A 110 válaszolóból 80 fő tanul valamelyik felsőoktatási intézményben, 30 munkába
állt, s dolgozik valahol.
Arra a kérdésre, hogy a gimnáziumban kialakították-e bennük az önálló tanulás
képességét, így válaszoltak: .
-

Teljes mértékben 65 fő
59%
Részben
43 fő
39%
Kis mértékben
2 fő
1,8%
Nem
—— —

A gimnázium légkörét 70% tartotta önállóságra, fegyelmezett gondolkodásra, alkotásra
késztetőnek, 29% alkalmanként önállóságra, gondolkodásra késztetőnek; 0,9% (1 fő)
minősítette általában nyomottnak, önálló gondolkodást visszaszorítónak.
Milyennek tartja a volt iskola oktatási módszereit? — kérdeztük tőlük. A válaszuk ez:
— Felkeltette a kíváncsiságot, gondolkodásra késztetett, méltányolta a tankönyvön és
tanórán kívül szerzett ismereteket, tapasztalatokat
76 fő 69,1%
— alkalmanként felkeltette a kíváncsiságot, gondolkodásra késztetett stb.
34 fő
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30,9%

összefoglalva ezt a dimenziót, a következő adatokat emelhetjük ki:
— A megkérdezett 51 tanuló sok pozitív hatású tanári (tanítási) eljárást és módszert
hozott szóba. Ezt igazolja a kiegészítő kérdésekre adott feleleteik zöme is. Bár az 5.
kérdésre sok „igen" választ kaptunk, a szöveges részletek arról vallanak, hogy a vita nem
minden tantárgyban és tanórán jut őt megillető szerephez. Feltételezhető, hogy a 7.
kérdésnél a tanulók a tanulási módszerek csupán verbális tanítására gondoltak. A 10.
kérdésre adott 48 ,igen gyakori" válasz ellentmond az értékelő skálán kimutatott adatoknak. Valószínű, hogy a tanulók a tanórán kívüli, főként otthoni tanulásra figyeltek, s erre
való tekintettel válaszoltak, s nem a tanórai tanulásra vonatkozóan. Úgy tűnik, ritkán
tapasztalják a tanulók, hogy tanáraik önmagukat is értékelnék (16. kérdés).
— Az 51 megfigyelt s értékelt tanórán jelentős szerephez jutott a szakkönyv, a
folyóirat, a film stb., a tanári értékelés, és az ötletes, leleményes feladatmegoldásra való
serkentés. Kevésbé jó pozíciót ért el a vita, a tanulói kérdések szorgalmazása és bizonyos
segédeszközök (lexikonok, szótárak stb.) tanórai használata.
— A volt növendékek többsége szerint a gimnáziumi tanárok módszerei megfelelnek a
modem pedagógia követelményeinek. Az iskola légköre jól szolgálja a permanens nevelés
megalapozását.

Hogyan tanulnak a diákok?
Értékelő skála a diákok iskolai tanulásáról
A megfigyelést és a (3. sz. melléklet szerinti) skálázást 24 tanórán végeztük el. Ennek
során minden osztályba eljutottunk legalább kétszer. Ez természetesen kevés tapasztalatot
nyújt egy osztály helyzetéről, de a 24 óra az egész iskoláról megbízható képet ad.
Az egyes tanórák komponensek

szerinti skálaértéke

Skálafok
Komponens
2.

3.

4.

5.

6.

7.

3
4
3
7
3

7
-

-

-

-

7
9
6
3
1
5

3
3
2

5
3

2
7
4
6
8

4
8

6
2
4
9

2
1
3
1
1
2

8

27

20

20

28

10

1.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
összesen

-

31

-

összesen

24
24
24
24
24
24

A számok jelentése. Az I. komponens: A feladatok önálló, leleményes, ötletes, megszokottól eltérő
megoldása. Az I. komponens 2. skálafoka: Előfordul, hogy a tanulók önállóan, leleményesen stb.
oldanak meg feladatokat. Az I. komponens után, a 2. skálafok alatti 2 azt jelenti, hogy a 24 tanórából
2 tanórán tapasztaltuk a 2. skálafokot, 3 tanórán a 3. skálafokot, 7 tanórán a 4. skálafokot stb.
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Az egyes komponensek

pontszámai és százalékos

Skálafok
6.

7.

összesen

42

14
7
21
7
7
14

112
84
108
69
83
128

Komponens

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

1.

2.

3.

4.

5.

_

4
14
8
12
16

9
12
9
21
9

28
36
24
12
4
20

15
15
10

-

5
3
-

-

-

-

20
40

.

értékei

-

36
12
24
54

Százalékos
arány

Sorrend

66,6
50,0
64,2
41,0
49,4
76,1

2.
4.
3.
6.
5.
1.

A számítások módja: Az 1. skálafokra eső gyakoriságot 1-gyel, a 2. skálafokra eső gyakoriságot
2-vel (pl. 1/2. = 2 x 2 = 4, vagy 1/3. = 3 X 3 = 9), a 3. skálafokra esőt 3-mal szoroztuk stb. Egy
komponens maximális pontszáma elvileg 168 lehet (24 tanóra X 7 skálaérték = 168). Az egyes
komponensekre eső százalékos értékek ehhez az elvileg lehetséges 168-hoz viszonyítva születtek (pl.
11 200 : 1 6 8 = 66,6).

A komponensek rangsora
1. hely: VI. A tanóra légköre;
2. hely: I. A feladatok önálló, leleményes, ötletes, megszokottól eltérő megoldása;
3. hely: III. Tanulás több forrásból;
4. hely: II. A tanulók kérdései;
5. hely: V, Kollektív memóriatárolók használata;
6. hely: IV. Vita a tanórán.
Vizsgálatunkban A tanóra légköre került az 1. helyre. E komponens egyetlen órán sem
kapott 1., 2. vagy 3. skálabesorolást, vagyis egyetlen alkalommal sem volt az osztály és
tanóra légköre feszélyezett, netán ellenséges. A tanulói kollektíva mint osztály sohasem
mutatkozott érdektelennek.
A 2. helyen A feladatok önálló, leleményes, ötletes, megszokottól eltérő megoldása áll.
Ez, úgy tűnik, az előző komponens szerves folytatása: csak jó légkörű, demokratikusan
vezetett tanulási folyamatban van lehetőség önálló és leleményes feladatmegoldásokra.
A 3. helyen álló Tanulás több forrásból ugyancsak összefügg a fenti két komponenssel
a feladatok leleményes, ötletes megoldása feltételezi az oldott légkört, és azt, hogy a
tanulás több forrásból is lehetséges legyen, tehát a tanuló ne csak a tanár és a tankönyv
mintapéldáit és típusmegoldásait ismerje, hanem más megközelítések is elérhetők
legyenek a számára. Ez a lehetőség szorosan összefügg a dialektikus gondolkodás kialakításával.
Inkább kedvezőtlen, mint kedvező helyre került A tanulók kérdései (II. komponens),
nagymértékben kedvezőtlen helyre a • Kollektív memóriatárolók használata (V. komponens); legkedvezőtlenebb pozícióban a tanórai vitát (IV. komponenst) találtuk.
Utalnunk kell tanulmányunk korábbi részletére, ahol a tanárok tanítási módjáról
készült értékelő skála adatait mutattuk be, mivel a fentiekkel rokon komponensek (A
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tanulói kérdések súlya, szerepe; Kollektív memóriatárolók használata; Vita a tanórán)
hasonló módon a rangsor aljára kerültek. Ennek legfőbb okai röviden: az időhiány; a
kollektív memóriatárolókkal rendelkezésre álló csekély példányszám; végül az a tanári
attitűd, amely nem nyomja el a vitát, de a nevelési célokat talán elérhetőnek véli tanórai
eszmecserék, gondolati konfrontációk, érdemi viták nélkül is.

A tanulók véleménye saját tanulásukról
A 329 tanulói feljegyzés elemzése alapján megállapítható, hogy a tanulók 62,9%-ának
van kialakult tanulási módszere, tud gazdaságosan és eredményesen tanulni, 9,5%-ának
részben kialakult a tanulási módszere és 27,6%-ának még nem alakult ki a módszere a
tanulásban.
Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek kialakult tanulási módszerrel, zömmel első
osztályosok.
A megkérdezett és írásban válaszoló fiatalok arról is „vallottak" feljegyzésükben, hogy
milyen segédeszközöket használnak tanulásuk során. Ebből a tanulás mikéntjére is lehet
következtetni. A tanulók 44,3%-a használja az iskolai tanórákon készült jegyzetét, vázlatait, 35,8%ra az egy- és kétnyelvű szótárakat, 35,59^a a különböző szakkönyveket,
33,4%-a a térképeket, 27,3%-a a lexikonokat, 15,5%-a a szakfolyóiratok közleményeit,
publikált anyagait, 6,6%-a a magnetofonra felvett műsorokat, kisebb arányban igénybe
veszik az idegen nyelvű újságokat, hetilapokat, a példatárakat, a hanglemezeket, a televízió
adásait és a különféle zsebkönyveket.
A tanulók szellemi gyarapodását és alkotó tanulását segíthetik elő azok a tanulásiművelődési eszközök, amelyek a családban és a közművelődés intézményhálózatában
érhetők el. Ugyanis a tanulók feljegyzései szerint átlagosan egy családban 613,5 könyv
van ebből átlagban 158,4 a tanulók által vásárolt könyv. Egy tanuló évente átlagosan
23-szor megy moziba, színházba 7,6-szor, egyéb művelődési alkalomra 13,6-szor.
ötletességet kívánó feladatok megoldása. A magyar irodalmi feladat elvi megoldási
vázlatát 69 tanuló adta meg (II. A: 33; IV. A: 36), a magyar nyelvit 34 (IV. A); a
történelmit 32 (III. A); a matematikait 30 (IV. B); az orosz nyelvit 90 (I. B: 29,1. C: 22,
III. A: 27, IV. C: 12), az angol nyelvit 11 (III. A); a fizikait 22 (III. B): a kémiait 75 (I. B;
29; I. C: 22; IV. C 24); a biológiait 73 (III. B: 22, IV. B: 30; IV. C: 21) és a földrajzit 34
(II. A). Mivel egy osztály több tantárgyi feladatot is megoldott, így született a 470 tanulói
feladatmegoldás.
A 470 tanulónak 65,1%-a mindenekelőtt szakkönyvekhez folyamodna, ha ilyen jellegű
feladattal kellene megbirkóznia; 57,2%-a a szaktanártól kérne tanácsot; 43,6%-a első
lépésként könyvtárban kezdene kutatni, 24,2%-a újságokat nézne át; 23,4%-a a Verseghy
Megyei Könyvtárat keresné fel; 18%-a folyóiratokat tanulmányozna át, 18,6%-a kikérné a
felnőtt szakemberek véleményét; 12,3%-a a televízió műsorait próbálná hasznosítani;
10,4%-a az iskolai könyvtárba menne először; 9,3%-a útbaigazítást kéme a könyvtárostól;
9,1%-a a rádió műsorokat venné alapul, 7,8%-a a témában jártas és szaktekintéllyel
rendelkező osztálytársak útbaigazítására figyelne; 7,4%-a a múzeumba menne támogatásért vagy anyagért; 4,6%-a a különböző intézmények (pl. kutatóhelyek, egyetemi
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tanszékek) segítségét kérné; 5,99^a különféle lexikonokat ütne fel; 5,9%-a a tankönyvekben keresne támpontokat. Ezeken kívül kisebb számban felbukkan még néhány érdekes
ötlet: így 11 tanulónál a levéltár, 16-nál az önálló nyelvjárásgyűjtés; 9-nél a külföldi
levelezőpartner, 33-nál az egy- és kétnyelvű szótár, és 4-nél a könyvtárközi kölcsönzés.
Megállapítható, hogy a tanulók sokféle, értékes és változatos forráshelyek és eszközök
segítségével kísérelnék meg a probléma feltárását. A szakkönyvek, folyóiratok és újságok
úgyszólván általánosan előforduló megoldást jelentenek a tanulók számára (több kategóriában megtalálhatók). Igen nagy arányban támaszkodnának a szaktanárra (57,2%): ez
kétségtelenül a bizalom, a szakmai kompetencia iránti tisztelet jele, ugyanakkor az
önállótlanság, a függés bizonyítéka is, hiszen a tanárhoz fordulók száma és aránya nem
csökken a felsős évfolyamoknál sem. Nem túl magas arányban, de már jelen vannak a
tanulásban az iskolán kívül elérhető szakemberek, a közművelődés csatornái (televízió,
rádió, múzeum, levéltár stb.) és a legtermészetesebb módon felfogható segítők: az osztálytársak.
E dimenzió (Hogyan tanulnak a diákok) fő megállapításait az alábbiakban foglalhatjuk
össze.
— A tanórai megfigyelések és értékelések arról tanúskodnak, hogy az iskolai tanulás jó
légkörben, oldott hangulatban folyik. A tanulók — ebben az ösztönző klímában —
gyakran folyamodnak önálló, leleményes, ötletes, megszokottól eltérő feladatmegoldáshoz. Ennek során változatos ismeret-, élmény- és tapasztalatforrásokat használnak fel.
Viszonylag kisebb szerephez jut a tanórákon a tanulói kérdezés, a segédeszközök használata és a vitatkozás.
— A tanulók többsége kialakított magának egyfajta (neki megfelelőnek ígérkező vagy
bizonyult) tanulási módszert. A gimnázium tanárai — osztályfőnöki órákon — stúdium
generálén, közvetve és közvetlenül a szaktárgyi órákon — tanítják a gazdaságos és
eredményes tanulást.
— A tanulói Ismeretszerzésben a tankönyvek mellett (nem egy esetben: helyett) meglehetősen általános a szakkönyvek, szótárak, lexikonok és térképek használata. A szótárak
és lexikonok főként a könyvtárakban és otthon kerülnek a tanulók kezébe. A gimnázium
tanulói rendszeres könyvkölcsönzők és szenvedélyes könyvvásárlók. A szakkönyveken
kívül — igaz, kevesebben — sok értékes lehetőséget látnak és ragadnak meg a tanulók
(szakemberek és osztálytársak tanácsai; tömegkommunikáció programjai; múzeumok és
levéltárak szolgáltatásai stb.).
— A szaktanárok támogatását a tanulók zöme — önállótlan lévén — még nem tudja
nélkülözni.
— A szülők leginkább a kedvező tanulási környezet megteremtésével járulnak hozzá az
eredményes tanuláshoz.

Mit tanulnak a tanulók?
A tanulók által elsajátított „tananyagot" tágabb értelemben foguk fel s nemcsak
tárgyi-tartalmi szempontból értelmezzük, hanem - főként önálló tanulási — készségeket,
képességeket, beállítódásokat, magatartásjegyeket formáló lehetőségei szerint is.
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A tankönyvelemzésünk

tapasztalatai

Általában a tankönyviek) taitalmazzá(k) azt, amit a tanulóknak tudniuk kell. A
tanárok számára pedig olyan keret a tankönyv, amelynek tartalma, struktúrája, közlésmódja, szelleme befolyást gyakorol rájuk. Ezért és a felvételi vizsgakövetelmények miatt a
tankönyvi tartalmak felcserélése a tanár vagy (és) tanuló által elgondolt elsajátítandó
részletekkel nem általános. Kibővítése, megtoldása és — tanári—tanulói kvalitásoktól
függően — változatos feldolgozása sokkal inkább.
Mennyiben tartalmazzák az egységes gimnáziumi tankönyvek az önálló tanulási beállítódás pedagógiai fejlesztésének lehetőségeit?
Az 5. sz. mellékletben olvasható alkategóriákat a 31 tankönyv első és utolsó fejezetének elemzése során az alábbi arányokban találtuk meg:
1/l/a = 8 tankönyvben; b = 11 tankönyvben; c = 12; I / 2 / a = 3 ; b = 9; c = 15; d = 4;
II/l = 3 ; 2 = 27; 3 = 1; III/l/A = 6; B = 25; a = 19; b = 8 ; c = 16; d = 14; c = 9; f = 14;
g= 11; h = 1.5; i = 17; j = 12; III/2/A = 8 ; B = 25; a = 21; b = 21; c = 9; d = 15; e = 17;
IV/A = 1; B = 30; a = 20; b = 16; c = 21; d = 18; e = 10; f = 2 2 ; g= 13; h = 18; i = 19;
j = 15; V/l/a = 9; b = 22; V/2/a = 11; b = 20; V/3/a= 16; b = 15.
Első látásra jó az arány a tankönyvek képpel, rajzzal stb. való illusztrálására (I/2/c);a
kérdések (III/l/B), feladatok (III/2/B) és tanulói önellenőrzés (IV/B) szempontjából;
vegyes képet találunk a motiválás verbális rögzítése (I/l/a, b,c), a tudnivalók közlése
(II/1., 2., 3.) és a forrásszemelvényekkel való ellátottság (V/3/a, b) terén, rosszak az
arányok a kislexikonnal (V/l/b) és ajánlott olvasmányokkal (V/2/b) történő ellátásban.
A tankönyvek — önálló tanulást „programozó" jellegének - megítélésében még hitelesebb képet kapunk, ha olyan alkategóriákat, mint a II/l. B a-j., II/2/B. a - e . , és IV/a-j.
közelebbről szemügyre veszünk. Az alábbiakban ezeket az alkategóriákat mutatjuk be az
összes elemzett tankönyvrészlet összes előfordulásával és százalékos arányával.

Összes előfordulás és százalékos arány az alkategóriákban
III/l/B.
Alkategóriák
előfordulás
százalékos
arány

a
138
20,2

b
c
d
e
35
75
90

13

f
55

g
30

5,1

1,9

8,0

4,3 21,0

10,9 13,1

h
i
j
1 44 60
8,7

43

össz.
683

6,2

100

A tankönyvekben található kérdések jellegük szempontjából ilyen módon rangsorolhatók:
1. Gyakorlati alkalmazás vagy példa (h = 21,0%);
2. Adatok, tények megállapítása (a = 20,2%);
3. Ok—okozat, feltétel-következmény (d = 13,1%);
4. Felsorolás (c = 10,9%);
5. Indoklás (i = 8,7%);
6. Hasonlóság-különbség (f = 8,0%);
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7. Értékelés, állásfoglalás (j = 6,2%);
8. Szó, fogalom jelentése (b = 5,1%);
9. Szabály, törvény, elv (b = 4,3%);
10. Fejlődés (e = 1,9%).
Látható, a tankönyvekben levő kérdések jellegük (irányuk) szerint sokfélék. Valamennyi kérdés segítheti a tanulókat az önálló tanulásban. Lényegesnek tartjuk az alapvető
tények, adatok biztos ismeretét, itt azonban az ilyen típusú kérdések aránya valószínűleg
túlzottnak tekinthető.

III/2/B.
Alkategóriák
Előfordulás
Százalékos arány

a
169
25,6

b
131
19,9

d
123
18,6

c
66
10,0

összesen
658
100

e
169
25,6

A tankönyvekben található feladatok jellegük szempontjából ilyen módon rangsorolhatók:
1. Adatok, tények megállapítása (a = 25,6%);
2. Képek, rajzok stb. elemzése (e = 25,6%);
3. Kutatás (b = 19,9%);
4. Koncentráció (d = 18,6%);
5. Kultúrahordozók igénybevétele (c = 10,0%).
Ismét kiugró helyen találhatók az adatok, tények megállapítására vonatkozó feladatok.
Hasonló arányban vannak jelen az elemző, kisebb számban — de azért pozitívan értékelhető módon — a kutató,,más szférákkal kapcsolatot kereső és a különféle ismerethordozpkat felhasználtató feladatok.

IV/B.

Alkategóriák
Előfordulás
Százalékos
arány

a
256

b
64

c
146

d
99

e
29

f
78

g
40

h
i
1049 14

j
66

össz.
1931

13,2 3,3

7,5

5,1

1,5

4,0

2,0

54,3

3,4

100

5,9

A tanulók tudásának ellenőrzésére és önellenőrzésére vonatkozó
szerint az alábbi rangsort alkotják:
1. Gyakorlati alkalmazás vagy példa (h = 54,3%);
2. Adatok, tények megállapítása (a = 13,2%);
3. Felsorolás ( c = 7,5%);
4. Indoklás (i = 5,9%);
5. Ok—okozat, feltétel—következmény (d = 5,1%);
6. ^Hasonlóság—különbség (f = 4,0%);
7. Értékelés, állásfoglalás (j = 3,4%);
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kérdések jellegük

8. Szavak, fogalmak jelentése (b = 3,3%);
9. Szabály, törvény, elv (g = 2,0%);
10. Fejlődés (e = 1,5%).
Az önellenőrzésre szolgáló kérdések jellegük szerint igen változatosak. Köztük több,
mint 50%-kal vezetnek a gyakorlati alkalmazást vagy példát igénylő kérdések. A többi
kérdés szóródása közel arányos. A korszerű képzés azonban az értékelés, állásfoglalás
(7. hely), ok—okozat (5. hely) és indoklás (4. hely) még jobb helyezését és arányát
kívánná.
Az elemzett tankönyvekben az alkategóriák különböző eloszlásban fordulnak elő.
Vannak olyan tankönyvek, amelyek az önálló tanulást egyáltalán nem „programozzák"
(matematika, biológia, irodalom II. osztály; irodalom III. és IV. osztály);más tankönyvek
mérsékelten (matematika, kémia, történelem, angol I. o.; kémia, történelem, fizika, irodalom n . o.; matematika, biológia, történelem, fizika, nyelvtan, angol III. o. és matematika, történelem, fizika, pszichológia, világnézetünk alapjai, nyelvtan, angol nyelv
IV. o.);' s megint mások teljes mértékben segítik az önálló tanulást (földrajz, biológia,
irodalom, nyelvtan, orosz I. o.; földrajz, biológia, nyelvtan, orosz II. o.; földrajz, kémia,
orosz III. o.; biológia, orosz IV. o.).

Tanulói feljegyzések
Az iskolában, tanórán kívül a tanulók legnagyobb részét (292 főt — 88,7%-át) érintő,
különféle szakkörök kínálnak további elmélyedési lehetőséget. (így a tanórán és iskolán
kívüli tanulásukról nyüatkozó fiatalok 34,3%-a a matematikai szakkörben fejleszti tovább
a tudását, 15,8%-a a fizikai, 10%-a a pedagógiai, 6,6%-a a biológiai, 4,8%-a az orosz,
4,2%-a a könyvtárosi, 3,9%-a az irodalmi, 3,6%-a a történelmi, ugyanennyi a kémiai, 3%
az angol nyelvi, 0,6%-a a filozófiai és ugyanennyi a fotó szakkörben dolgozik.)
Jelentős számban (62%) cserélnek véleményt a tanulók az ifjúsági szervezet által
szervezett politikai vitakörön, egy hányad (24,6%) dalkultúráját fejleszti az énekkarban,
mások (21,5%) az iskolai sportkörben tanulják a mozgást, a szabályokat, a játékkal
összefüggő magatartási normákat. Egyéb iskolai tanulás alkalmak: gépírás (21,2%), műszaki rajz (15,1%), Kilián kör (14,2%), ahol a tanulók történelmi, munkásmozgalmi,
társadalompolitikai kérdésekkel foglalkoznak; Középiskolai Matematikai Lapok versenyfeladatainak egyéni és csoportos megoldása (12,7%); filmklub (9,1%,; vöröskeresztes
aktivisták köre (6,0%); irodalmi színpad (5,1%); kémiai versenyhíradó szerkesztése
(2,1%); rajzoló csoport (1,8%).
Az iskolán kívül — tanulást jelentő — elfoglaltságok széles köréről szereztünk tudomást. Nagyságrendbe sorolva őket a következő listát kapjuk: könyvtárlátogatás s ott
olvasás (79%); zenehallgatás (75,3%); könyvolvasás otthon (72,9%); újságolvasás (68%);
folyóiratolvasás (65,6%); a tévé kulturális műsorainak figyelemmel kísérése (62,6%);
rádióhallgatás (61,7%); a tévé ismeretterjesztő filmjeinek nézése (42,8%); múzeumlátogatás (38,2%); a tévé külpolitikai adásainak felhasználása (37,3%); a tévé belpolitikai
műsorainak vétele (32,8%); edzés és versenyzés sportegyesületekben (23,1%); pályamunkához gyűjtés, elemzés, feldolgozás (21,5%); könyvtári előadás meghallgatása
(21,2%); felkészülés az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (20,9%); színház273

látogatás (20,9%); az ifjúsági mozgalomban a fiatalabbak támogatása (16,4%); autóvezetéshez jogosítvány szerzés (14,5%); országjárás szervezett keretek között (10%); a tévé
gazdasági műsorainak nézése (8,2%); egyéb tanulást eredményező alkalmak — lehetőségek: zenetanulás; vízi túrázás; nyelvtanulás; főzés; megfigyelések és elemzések csillagászszakkörben, mozilátogatás; egyetemre előkészítő feladatok megoldása levelezősformában.
összefoglalva e dimenziót:
— Az iskola tanulói elsősorban, de nem kizárólag a valamennyi gimnázium számára
egységesen rendelkezésre álló tankönyvi anyagokat tanulják. E tankönyvekben igen nagy
teret foglalnak el a lexikális adatok (a kérdések és feladatok jó része is ezekkel van
kapcsolatban). Mindazonáltal szerephez jutnak az önálló tanulás szempontjából nélkülözhetetlen elemek is (gyakorlati alkalmazást, alkotó gondolkodást, egyéni állásfoglalást
igénylő kérdések, elemzést és kutatást feltételező feladatok stb.).
— Jelentős mértékben bővül a tanult „tananyag" az osztályfőnöki órákon, elsődlegesen
•olyan témákkal, amelyek elősegíthetik az értelmes s alkotó (permanens neveléshez
szorosan kapcsolódó) életmódot.
— A „tananyag" — a tanulók érdeklődése következtében — még további szélesedése és
mélyülése regisztrálható a tanórán kívüli szakkörökben, énekkarban, sportkörben stb. és
az iskolán kívüli olvasásban, tévé-nézésben, rádióhallgatásban, kutatómunkában, színházlátogatásban, autóvezetésben, nyelvtanulásban, főzésben, zenetanulásban stb. A „tananyag" ebben a sávban válik leginkább praktikussá, mindennapivá.

Összefoglalás
Tanulmányunk középpontjában a permanens nevelés szempontjából különösen jelentős önálló tanulás áll. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen sajátságokkal
rendelkezik az önáló tanuló, és milyen eszközökkel, eljárásokkal segítheti az iskolai
(gimnáziumi) környezet az önálló tanulás kifejlődését.
A szolnoki Varga Katalin Gimnázium jelentős eredményeket ért el az önálló tanulási
attitűd és képesség formálásában. Ezek erőteljesen összefüggnek az itt bevezetett és
gondozott tantárgyválasztási kísérlettel.
Az önálló tanulókat az egészséges elégedetlenség, a kockázatvállalási készség, a feladatok leleményes megoldása, a tankönyvön kívüli források felhasználása, az érdeklődés
jellemzi. Kevésbé sikerült kifejleszteni bennük a belsővé tett értékelést, a rugalmasságot és
szuverenitást.
A gimnázium átgondoltan gyakoroltatja a választási lehetőségeket. A tanár—diák
viszony, az egész iskolai szellem demokratikus. Jelentősnek tűnt az aktivitást elősegítő
tanítás és a tanulás az iskolán kívül. Kissé erőtlenebbnek a rugalmas tanulásszervezés, az
önértékelő képesség fejlesztése, a tanulók belső motivációjának hasznosítása és az alternatív célok és utak hangsúlyozása.
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1. sz. melléklet
Véleményt kutató

beszélgetés

Alapkérdés:
„Melyek azok a tanári tanítási módszerek, eljárások, amelyek különösen sokat segítettek az önálló
tanulási képesség kifejlődésében? "
Kiegészítő kérdések:
1. Bátorítanak, ösztönöznek-e a tanárok önálló tanulásra? Hogyan, milyen formában, milyen
alkalmakkor?
2. Van-e lehetőség a feladatok leleményes, ötletes, a megszokottól eltérő megoldására és bemutatására?
3. Van-e rangja, értéke a tanároknál annak, ha valaki „fogas", nehéz kérdéseket tesz fel?
4. Van-e lehetőség arra, hogy olyasmiről is beszámolj az órán vagy egyéb szervezett iskolai
alkalmakon, amelyet könyvekből, folyóiratokból olvastál, tévében, moziban láttál, rádióban vagy
szülőktől, ismerősöktói hallottál, bárhol másutt megfigyeltél?
5. Kérik-e, igénylik-e a tanárok az egyes témák megvitatását? Hogyan vezetik e vitákat?
6. Szoktak-e lenni olyan témák, amelyek feldolgozása hasonlít a tudós által megtett útra (célok
tisztázása, a probléma megfogalmazása, előzetes elképzelés kialakítása, tények tanulmányozása,
gyűjtése, rendezése, minősítése; következtetések levonása, szembesítés mások következtetéseivel)?
7. Mennyire gyakori, hogy a tanárok a tudnivaló feldolgoztatásán kívül utakat, eljárásokat, megoldásokat is javasolnak a célszerű megtanulásra vonatkozóan? S milyen utakat, eljárásokat, megoldásokat szorgalmaznak?
8. Előfordul-e, hogy a tanárok rendszerbe (vagy egységbe) illesztik (vagy illeszttetik) a tananyagrészleteket?
9. Igénylik-e a tanárok a tanultak bizonyítását?
10. Gyakoroljátok-e a segédkönyvek (atlaszok, statisztikák, táblázatok, példatárok, szöveggyűjtemények), bibliográfiák, lexikonok, szótárak használatát? Kaptok-e olyan feladatokat, amelyeket csak
ezek használatával lehet megoldani?
11. A tanári értékelések az elvégzett munkát, nyújtott produkciót, teljesítményt értékelik csak,
vagy kitérnek arra is, mit kellene tenned, hogy még jobb teljesítményt érj el?
12. Szoktak-e utalni a tanárok arra, hogy mit miért tanultok, mi a haszna, értelme?
13. Vannak-e olyan esetek, amikor a tanárok rátok bízzák, hogy mit, mikor, hogyan és hol
tanuljatok meg, amikor a tanulásban van választási lehetőségetek?
14. Kaptok-e olyan feladatokat, amelyeket csoportosan lehet és érdemes megoldani? Milyeneket?
S hogyan történik ez?
15. Előfordul-e, hogy egyes feleleteket, teljesítményeket neked magadnak, is értékelned, minősítened kell?
16. Van-e olyan, hogy a tanárok - alkalmanként - önmaguk teljesítményeit is értékelik; szólnak-e
arról, hogy ők hogyan tettek szert valamely (előadói, lényeglátó, rendszerbe illesztő, önszervező,
stb.) képességre?
17. Adnak-e segítséget a tanárok ahhoz, hogy terveidet pontosabban kialakíthasd? Hogyan, milyen
formában?

2. sz. melléklet
Értékelő skála
„Hogyan tanítanak a tanárok?"

A
A
A
A

tanár neve:
tantárgy neve:
tanóra ideje (év, hó, nap, óra):
vizsgált osztály:
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I. Ösztönzés a feladatok leleményes, ötletes, a megszokottól
és bemutatására

eltérő megoldására

4
A tanulók igen kevés biztatást és lehetőséget kapnak arra,
hogy önállóan, leleményesen,
ötletesen, a megszokottól
eltéiő módon oldjanak meg problémákat, feladatokat.

A tanóra lényegét,
központi programját
alkotják az önálló,
leleményes, ötletes,
megszokottól eltérő
feladatmegoldások.

A tanulók többször
kapnak biztatást és
lehetőséget.

II. A tanw i kérdések súlya, szerepe a taná
2

3

4
A tanár figyel a tanulói kérdésekre, jónéven veszi őket, röviden válaszol rájuk.

Fel lehet vetni kérdéseket, de nem részesülnek
figyelemben, minden megy
tovább, ahogy a tanár eltervezte.

5

6
Értékeli a kérdést,
válaszadásra mozgósítja az osztályt, lényegileg igazítja a
tanóra menetét, a
tanulói kérdésekhez,
felvetésekhez.

. Tanulás több forrásból
2

3

4
A tankönyv mellett
jelentős helyet kapnak a könyvek, folyóiratok, filmek stb.

A tankönyvet veszik
alapul, ezt dolgozzák fel. Fel-felbukkan néhány egyéb
információfonás.

A tanóra kifejezetten ana irányul,
hogy „behozza" á
tankönyvön
kívüli
információkat, s „kivigye", kivezesse a
tanulókat a könyvekhez,
folyóiratokhoz, tv-hez, színházhoz stb.

IV. Vita a tanórán
2
Érdemi vita alig fordul elő. Az anyagfeldolgozásnak nem ez
a módszere.

3

4
A tanár igényli s
méltányolja a tanulók
vitakészségét.
Többször izgalmas
és érdemi vita kerekedik a tanórán.

A tananyag feldolgozásának fő lényegi
módja a vita. A tanulók akarnak és tudnak vitatkozni. A tanár ezt is tanítja.

V. Kollektív memóriatárokik
1

2

3

A tanórán használnak atlaszokat, statisztikákat, táblázatokat, példatárakat,
szöveggyűjteményeket. Esetleges ezek
használata.

használata

4
Az előbbieken kívül
bibliográfiákat, lexikonokat, szótárakat
is használnak. Nem
először
kerülnek
ezek kézbe.

A tanórai tanítástanulás szerves része
a
memóriatárolók
használata. A feladatokat csak így lehet
megoldani. A tanulók rutinja a használatban nagy.

VI. Tanári értékelés
1

2

3

Bejelenti, hogy az
adott teljesítményért hányas osztályzat jár.

4

5

Indokol is s lényeges tennivalókra hívja fel a figyelmet.

6

7

A minősítésbe bekapcsolja a tanulót
is. A tanár célja a tanuló maximális belső mozgósítása.

3. sz.
Értékelő

skála

Hogyan tanulnak a tanulók?
A tanóra ideje (év, hó, nap, óra):
Az ^rtékelt osztály:

. . . . . . .

A tantárgy neve:
I. A feladatok

önálló, leleményes, ötletes, megszokottól

Előfordul, hogy a tanulók önállóan, leleményesen stb. oldanak meg feladatokat

A tanulók gyakran
oldják meg feladataikat önállóan, leleményesen stb.

II. A tanulók
1

2

3

A tanulók inkább válaszolnak a tanár kérdéseire,
mintsem
kérdéseket tesznek
fel.
2 Magyar Pedagógia 1980/3

eltérő megoldása

A feladatok önálló,
leleményes stb. megoldása jelentős
és
természetes.

kérdései
4

A tanulók kérdeznek is és válaszolnak is a tanár kérdéseire.

5
A tanulók szívesen
és sokat kérdeznek.
Kérdéseik
fontos
szerepet játszanak a
tanórai munkában.

melléklet

III. Tanulás több forrásból
4
A tanáron és tankönyvön kívüli ismeretforrások szervesen beépülnek a
tanulásba.

A tanulók a tanár
magyarázatán és a
tankönyvön
kívül
gyakran felhasználnak egyéb forrásokat is (könyv, folyóirat, film stb.)

A tanulók foként a
tanár magyarázatára
és a tankönyvre támaszkodnak a tanulásban.

IV. Vita a tanórán
4
A tanulás gyakran
ölt vita formát.

Érdemi vita alig fordul elő.

Kollektív memóriatárolók
1

2

3

A tanulók igen gyakorlottak á szakszerű' vitában. A tanulást lényegileg mozdítja ez elő.

használata

4

5
A tanórai tanulás
szerves része a memóriatárolók használata. A feladatokat csak így lehet
megoldani. A tanulók rutinja nagy ezek
használatában.

A tanórán gyakran
használják a kollektív memóriatárolókat.

A tanórán esetlegesen használják a kollektív memóriatárolókat
(atlaszokat,
szöveggyűjteménye ket,
lexikonokat,
szótárakat stb.)

VI. A tanóra légköre
1

2
Az osztály légköre
feszélyezett,
hűvös,
néha ellenséges. A tanulók
érdektelenek
és egykedvüek.

3

4

5

Az osztály légköre
néha
barátságos,
tettrekész, néha hűvös, kelletlen és érdektelen.

6

7

Az osztály légkörét
baráti hangulat, érdeklődés,
kíváncsiság és erős tanulni
akarás jellemzi.
4. sz. melléklet

A tankönyvek
I.

Motiváció
1. A tantárgy tanulásának értelme szerepe
a) Nincs szó róla
b) Általánosságban, felületesen
c) Konkrétan, meggyőzően
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tartalomelemzése

2. A tankönyv sok képpel, rajzzal, ábrával illusztrált, színes hangulatos, gondolkodtató, cselekvésre késztető, ötletes kérdésekkel, változatos feladatokkal munkáltató
a) Egyáltalán nem
b) Részben
c) Nagymértékben
d) Teljes mértékben
II. Közlés

,

1. Leírójelleg dominál
Érezhető cél: minél több tény és adat összezsúfolása, kevés lényegkiemeléssel, eligazítással)
2. A közlésbe magyarázatok ékelődnek
3. Polemizálva továbbítja az információt
(Különféle nézeteket, elméleteket ütköztet, érvel, cáfol, bizonyít)
III. Irányítás és szervezés
1. Kérdések
A. Nincsenek kérdések
B. Vannak kérdések. Ezek iránya:
a) Adatok, tények megállapítása
b) Szó, fogalom jelentése
c) Felsorolás
d) Ok-okozat, feltétel-következmény
e) Fejlődés
f) Hasonlóság-különbség
g) Szabály, törvény, elv
h) Gyakorlati alkalmazás vagy példa
i) Indoklás
j) Értékelés, állásfoglalás.
2. Feladatok
A. Nincsenek
B. Vannak. Ezek tartalma:
a) Közös munka, eszmecsere, vita
b) Kutatás (anyaggyűjtés, elrendezés, elemzés, értékelés, következtetés)
c) Több kultúrahordozó igénybevétele (folyóirat, könyv, kézikönyv, múzeum, képtár,
tévé, mozi, színház stb.)
d) Koncentráció (tantárgyak, tudományok, a gyakorlat szférái, művészetek, korábbi tanulmányok stb.)
e) Képek, rajzok, ábrák,, illusztrációk, modellek, diagrammok, statisztikai adatsorok stb.
elemzése.
'
IV. Tanulói önellenőrzés (ismétlés, összefoglalás)
(A szerzett tudás ellenőrzésére szolgáló kérdések)
A. Nincsenek
B. Vannak. Ezek jellege és iránya:
a) Adatok, tények megállapítása, „felmondása"
b) Szavak, fogalmak jelentése
c) Felsorolás
d) Ok-okozat, feltétel-következmény
e) Fejlődés
f ) Hasonlóság-különbség
g) Szabály, törvény elv

2*
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i

h) Gyakorlati alkalmazás vagy példa
i) Indoklás
j) Értékelés, állásfoglalás
V. Nyitottság és direkt orientáció
1. Kislexikon
a) van
b) nincs.
2. Ajánlott olvasmányok (bibliográfia)
a) van
b) nincs.
3. Fonásszemelvények
a) vannak
b) nincsenek.

/
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KOZÉKI BÉLA

AZ ISKOLÁSKORÚAK MOTIVÁLTSÁGÁNAK MÉRÉSE

A korszerű pedagógiai tevékenység elképzelhetetlen a tanulók motivációjának ismerete
nélkül. A motiváció nehezen megközelíthető pszichikus jelenség. A nevelésben viszont
azok az eljárások hasznosíthatók, melyeket az iskolában is lehet alkalmazni: egyszerűek és
megbízhatók. Célunk ennek megfelelően olyan vizsgálati technika bemutatása, mely
megbízhatóan ragadja meg a vizsgált jelenséget, s az iskolai nevelés gyakorlatában közvetlenül alkalmazható.
Az emberi tevékenységet meghatározó dinamikus tendenciáknak egyaránt fontos két
jellemzője a tartalom és az intenzitás. A nevelőt — s a kutatót is — elsősorban az érdekli,
hogy mi készteti a tanulót arra, hogy a követelményeket belsőleg elfogadja, s így
igyekezzék azoknak megfelelni.1 Nem kevésbé fontos kérdés azonban az, hogy a

növendék mennyire motivált arra, hogy az iskolai elvárásoknak megfeleljen. A motiváció
feszültség-összetevője, mint fiziológiai tárgykörbe tartozó jelenség közvetlenül nem
érdekli a nevelőt. Nagyon érdekli viszont az intenzitás olyan értelemben, hogy milyen
mértékben motivált a gyermek az iskolai tevékenységben való hatékony és pozitív jellegű
részvételre. Ez természetesen elválaszthatatlan a motiváció tartalmától, egyrészt, mert a
tartalom és intenzitás állandó kölcsönhatásban van, másrészt, mert az intenzitás megállapítása sem a tartalom vizsgálatától függetlenül történik. De a motiváltság fokának
megállapítása fontos a személyiség megismerése és fejlesztése szempontjából is. Munkánkban ennek meghatározására teszünk kísérletet.

A probléma és az eljárás
Az iskolai tevékenység motivációja a tanulók belső jellemzője, és sajátos viselkedéseikben nyilvánul meg. A pedagógusok a gyermekek szakképzett ismerői, s hosszabb időt
töltenek velük, így viselkedésüket megfigyelhetik. A tanulók motiváltsági fokának megállapítására egyik eszközként olyan indexet készítettünk, mely a pedagógusok megfigyelésein alapul így a motiváltsági fok természetes körülmények közt állapítható meg,
'Saját vizsgálataink is nagyrészt a motiváció tartalmi elemzésére irányulnak, így például: Motiválás
és motiváció. Bp. -1975; Az iskolai tanulás motivációjának vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle
1976. 335—345; Tanulók iskolai tevékenységgel kapcsolatos motívumainak vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 1 9 7 9 ^ 2 9 - 1 4 0 .
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ugyanakkor a létrehozott index a motiváltsági fok megbízható mutatója. A viselkedés
természetesen csak egyik közvetett mutatója a motiváltságnak. Másik megközelítésként
egy félprojektiv kérdőív segítségével közvetlenül a tanulók válaszaiból igyekeztünk következtetni motiváltságukra. A tanulóknak az iskolával kapcsolatos megállapításokkal kell
azonosulni vagy szembefordulni, de nem közvetlen, tudatos önvallomás formájában,
hanem indítékaik kivetítése alapján történő állásfoglalással.
A vizsgálatokat 363 felsőtagozatos általános iskolással (169 lány, 194 fiú) és 273
középiskolással (124 lány, 149 fiú) végeztük.2
A motivációs indexet a következőképp állítottuk elő. Megkértük minden osztályban
az osztályfőnököt, s két másik tanárt, hogy értékéljék a tanulókat motiváltságuk szempontjából. A tanárokat úgy választottuk ki, hogy a tanulókat régen ismerő, nagy óraszámban tanító, eredményes nevelőnek ismert pedagógusok legyenek, s tanított szakjaik
egyformán oszoljanak meg a vizsgált osztályokban. A pedagógusokkal többször beszélgettünk a motiváció lényegéről, s bizonyos szempontok szerinti megfigyeléséről.
így a vizsgálatkor kapott rövid instrukció számukra egyértelmű volt:
Kérjük, értékelje osztálya valamennyi tanulóját abból a szempontból, hogy mennyire motiváltak,
mennyire igyekeznek belső késztetés hatására arra, hogy megfeleljenek az iskolai követelményeknek,
elvárásoknak. Véleményét a következőképp közölje:
a) írja le a tanulókat abban a sorrendben, amelyben a motiváltság szempontjából követik egymást.
Az első helyre írja azt, aki leginkább igyekszik arra, hogy megfeleljen az iskolai követelményeknek,
akiben legerősebb erre a belső késztetés; az utolsó helyre pedig azt, aki legkevésbé motivált erre.
b) Az elkészült rangsort kérjük ossza négy részre, úgy, hogy a tanulók a következő négy motiváltsági kategóriába kerüljenek:
1. Nagyon jól dolgozik. Megbízható, nagyon lelkiismeretes az iskolai munkával kapcsolatos
dolgokban, igyekszik megtenni, ami tőle telik.
2. Általában igyekszik, többnyire kellő erőfeszítést tesz arra, hogy a követelményeknek, elvárásoknak megfeleljen.
3. Változó. Néha igyekszik, rendesen dolgozik, máskor nemtörődöm, mintha nem érdekelné az
iskola.
4. Kevés ösztönzöttséget mutat, nem igen igyekszik, figy látszik, nem érdekli, hogy mennyire felel
meg az elvárásoknak.
Megjegyzés: kéljük, ne tévessze össze ezt az értékelést a tanulók osztályzataival, eredményességével,
vagy azzal, hogy ö n személy szerint mennyire kedveli az illető tanulót. Aszerint értékelje valamennyi
tanítványát, hogy mennyire motivált, mennyire erősek a belső késztetései arra, hogy az iskolai
elvárásoknak megfeleljen.

A tanárok tehát kétféle módon jellemezték a tanulókat: egyrészt egy ranghellyel
(osztályon belüli motivációs index); másrészt egy kategóriaszámmal (azzal, hogy a négy
általános kategória egyikébe sorolta be). A listákat a pedagógusok természetesen egymástól függetlenül készítették.
A motivációs indexet a következő módon számítottuk ki:
1. Először osztályonként minden tanulót a négy motivációs kategória egyikébe
soroltuk be. Mindenki oda került, ahova legalább két pedagógus sorolta. Ha mind
különbözőbe tette, akkor a középső kategóriát fogadtuk el.
2

A budapesti Batthyány Lajos, a székesfehérvári Zentai úti általános iskolában és a budapesti
II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban.
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2. Az osztályon belüli motivációs indexet úgy állítottuk elő, hogy minden tanuló
kapott egy pontszámot a következő képlet alapján, a csoporton (iskolai osztályon) belüli
rangsorból:
osztályon belüli motivációs index = - ^ - ( 1 , 5 T, + 1 T 2 + 1 T 3 ),ahol n:osztálylétszám;
T,,: az osztályfőnöktől, T 2 , T 3 a másik tanártól kapott sorszám, vagyis az azt kifejező
szám, hogy az illető tanulót a legkevésbé motiválttól számítva hányadik helyre tette az
illető tanár; (A csoportok egymástól függetlenek, ha a számérték szerint valaki átkerülne
is a másik csoportba, azt nem vesszük figyelembe). Ez az osztálylétszámmal normált
ranghely már magában is lehetőséget ad az egyes tanulók motiváltsági fok szerinti
összehasonlítására.
3.ÍAZ előbbi két adat segítségével számítjuk ki az egyes tanulók motivációs indexét.
Egymás után helyezzük (egymástól függetlenül) az 1. pontban leírt kategóriákat. Minden
kategórián belül rangsor szerinti sorrendbe állítjuk a 2. pontban leírt pontszámokat (az
osztályon belüli motivációs indexeket), pontosabban szólva a pontszámokkal ellátott
tanulókat, s most 0 — (2n — 1) közötti számmal látjuk el őket. Az n itt is az osztálylétszám, a 2n így az összes osztály létszáma, vagyis az iskolalétszám. Ha a legkisebb
számot a legkevésbé motivált kapta, akkor a motivációs index a motiváltság fokával nő. A
motivációs indexet úgy kapjuk meg, hogy az itt leírt módon előállított iskola-ranghely
számot beszorozzuk ^ j - g y e l . (Legalább egy tizedes jegy meghagyásával.) A közös
csoporthatárt vagy kategóriahatárt az osztály-kategóriahatárok legnagyobbika adja.
Osztott rangokat alkalmazunk, vagyis azonos rangszámú elemekhez a hozzájuk tartozó
(sorszám 100/2«,- — 1) értékek számtani közepét rendeljük rangszámként.
A motivációs index tehát végeredményben az osztálylétszámmal normált, pedagógusok
véleményének egyeztetéséből előállított ranghelyek kategóriánként sorbaállításával
készített, s nulla és száz közé transzformált új osztott rangszámaiból áll elő. A szemléletesség kedvéért tovább transzformálhatjuk, pl. 50 egyénenként hozzáadásával 50 és 150
közötti értéket kapunk, melynek 100 a közepe. Mi a nulla és száz közötti formát
használtuk. Az indexnek nagy előnye az, hogy egyszerű formában mutatja az egyes
tanulók közötti motivációs szintkülönbséget, s minthogy nagy elemszám alapján
állapítottuk meg, (egy-egy iskola általában ötszáznál több tanulóból áll) az index általános
érvényűnek bizonyult, összehasonlítottuk különböző iskolákban azonos indexet kapott
tanulók motiváltsági fokát többféle módon (tanárok véleménye, eredményesség, motivációs kérdőívek adatai), s azt találtuk, hogy az index ilyen összehasonlításban is helytállónak bizonyult. A továbbiakban ezt a motivációs indexet használtuk az egyes tanulók
motivációs szintje meghatározásának egyik eszközéül. A munkánkban szereplő másik
eszköz egy motivációs kérdőív volt.
A motivációs kérdőívet a következőképp állítottuk elő. Alapjául egy amerikai motivációs kérdőív szolgált, J. R. Frymier JIM (Junior Index of Motivation) elnevezésű
mérőeszköze.3 A kérdőívet két szempontból is alkalmasnak találtuk. Amellett, hogy
egészen más körülmények között jött létre, mint saját vizsgálataink, mind elméleti, mind
3

J . R. Frymier:
1970.56-85.

Development and Validation of a Motivation Index. Theory into Practice,
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technikai előfeltevései megfeleltek saját pedagógiai pszichológiai motiváció felfogásunknak.
A mi kísérleteinkben is ,flz iskolával kapcsolatos motivációt olyan belsőállapotnak tartjuk, amely
bizonyos speciális viselkedésformákban jelenik meg külsőleg'.* A szerzővel egyetértve mi is feltételezzük, hogy a motivációnak különböző felületei, síkjai vannak, olyan területeket fog át, mint a
tanulónak a többi emberhez való viszonya, az új ismeretekhez való viszonya, saját önértékelésének
fenntartása stb. Ugyanígy felelnek meg céljainknak a szerző operacionális előfeltevései: az eszköz
verbális, megszokott formájú, könnyen megválaszolható legyen, ugyanakkor félprojektív; normális
osztálytermi helyzetben lehessen felvenni, ezt maguk a pedagógusok is elvégezhessék, s maguk
hasznosíthassák is az eredményeket.

A mérés lényege a következő. A tanulók nyolcvan kijelentést kapnak, s ezekről el kell
dönteniök, hogy teljesen egyetértenek vele, bizonyos mértékben egyetértenek, bizonyos
mértékben elutasítják, vagy teljesen elutasítják. E válaszokra + 2 , + 1 , - 1 , - 2 pontot
adunk, mégpedig 50 kiválasztott kérdésre, melyeknél a tagadó válasz jelentette a motiváltságot (ez külön előnye a kérdőívnek, hiszen egy nyomtatott szövegnek, látszólag általánosan elfogadott véleménynek az mond ellent, akinek hatékony értékrendszerét, dinamikus tendenciáit valóban érinti ez a probléma). A kérdéseknek projektív jelleget ad az
általános megfogalmazásuk, ami látszólag személytelen jelleget ad a válasznak, ugyanakkor a pillanatnyi számítgatástól függetlenítve a gyermek értékrendszerét mobibzálja.
Végül az a tény, hogy nem a szerző ad spekulatív módon pozitív, vagy negatív irányt az
egyes megállapításoknak, hanem a gyakorlatban kipróbálva, jól nevelő pedagógusok és
jól motivált tanulók válaszainak elemzésével, az egyértelműnek bizonyult kijelentések
megtartásával hozta létre a végső pontozást, biztosítja, hogy homályos megfogalmazásuk
mellett is a gyermek személyiségének motivációs szféráját mozgatják meg az egyes
kérdések. A homály egyébként csak a vizsgáló szándékát fedi, a megértés szempontjából a
mondatok világosak.
A tanulók a következő vélekedések egyike alá tehettek jelet minden állítással kapcsolatban:
Ezzel teljesen egyetértek, én is így érzem;
Azt hiszem, így van, bár nem vagyok benne biztos;
Azt hiszem, ez nem igaz, bár nem vagyok benne biztos;
Ezzel egyáltalán nem értek egyet, én egészen mást érzek.

Az eredmények
A pedagógusok szerint leginkább és legkevésbé motivált tanulók (ezt az indexet itt
PMI-nek nevezzük) kérdőívvel megállapított átlagait összehasonlítva (ezt TMI-nek
mondjuk) azt látjuk, hogy a két index a csoportokat egyformán különbözteti meg
(1. táblázat). Ez figyelemre méltó, mert különböző formájú mérőeszközök ritkán adnak
közelálló eredményt. A két motivációs index egymással és a kiszámított tanulmányi
átlaggal is együttjárást mutatott mind az általános, mind a középiskolában, s kisebb
mértékű, de még szignifikáns pozitív korreláció mutatkozott az indexek és a szorgalom és
4
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J. R. Frymier: Motivation and Learning at School. Phi Delta Kappa, Bloomington, 1974.

1. táblázat
A PMI, a pedagógusok véleménye alapján erős és gyenge motiváltsági fokú
TMI (motivációs kérdőív) átlagainak összehasonlítása

Igen motivált
Alig motivált

Középiskola

Általános iskola

Csoport
N
95
49

tanulók

TMI átlag
134,94
105,04

szórás
24,13
28,65

t = 6,60

p: 0,001

N

TMI átlag

83
41

149,85
131,11

szórás
20,21
21,14

t = 6,33

p: 0,001

a magatartás között. Ez várakozásunknak megfelel, hiszen az iskolai motivációt az iskolai
tevékenység egészére vonatkoztattuk. A kérdőív első és megismételt felvétele is szoros
együttjárást mutatott (hat hét után mérve a korrelációs együttható 0,79, ami igen szoros,
0,001 szinten szignifikáns pozitív összefüggést jelent). Bár egyes tételek nem differenciáltak úgy, mint az eredeti mintában, az egész kérdőív megbízhatóan mért.
Külön indexet csak azokból az itemekből számoltunk, melyek a magyar mintában
biztos megkülönböztetőnek mutatkoztak. A két index gyakorlatilag azonos mérőnek
bizonyult: a korreláció köztük 0,91, ami szintén 0,001 szinten szignifikáns. Ez teljesen
egybevág a kérdőív eredeti kidolgozójának, R. Frymiernek a véleményével, hogy az egyes
itemek egyenként nem értelmezhetők, hanem együttesen mérik a motiváltság fokát.
Ugyanez a jellemző mutatkozik meg, ha összehasonlítjuk az amerikai és a magyar
mintákat az egyes életkorok szerinti bontásban. 5 Bár a magyar adatok jobban eltérnek
egymástól, mint az amerikaiak (a fordítás és az eltérő elemszám, s feltehetőleg egyéb
különbségek miatt is), mégis ugyanaz a tendencia mutatkozik meg mindkét mintában
(2. táblázat). Az átlagok emelkedése nem is annyira a gyakran finom erkölcsi érzéket
igénylő kijelentések megítéléséhez való érettség, mint inkább a belső értékrendszer differenciálódásának eredménye. Ugyanakkor a motivációs fok megkülönböztetése azonos
minden életkorban.
Mindenesetre az értékrend stabilizálódása lehet az oka annak, hogy, mikor nemek és
évfolyamok szerinti bontásban analizáltuk az összes mutató összefüggéseit, a magasabb
évfolyamokban egyre szorosabb a korreláció a kérdőív (a tanulók kivetített önmegítélése)
és az iskolai eredményesség között, elsősorban a lányok esetében, ami arra is utal, hogy a
lányoknál a motiváltság és a tanulmányi eredmény szorosabban függ össze, mint a fiúk
esetében. A pedagógusok ítéletéből adódó index viszont a tagozatok első és utolsó évében
korrelált szorosabban az eredményességgel, valószínűleg azért, mert a nevelők a kezdő és
befejező években külön gonddal figyelik növendékeik személyiségjellemzőit. Igen szoros
összefüggést találtunk indexeink és a teljesítménymotiváció között is.6 A pedagógusok

5
Az amerikai adatok J. R. Frymier, az Ohioi Egyetem professzorának kutatási jelentéséből valók.
Hozzájárulását, együttműködését ezúttal is köszönöm.
6
A teljesítménymotivációt H. J. Hermans: A Questionnaire Measure of Achievement Motivation.
Journal of Applied Psychology, 1970. 54: 353-363. alapján mértük. A korrelációja PMI-vglr = 0,51,
TMI-velr = 0,43, mindkettő 0,001 szinten szignifikáns.
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1. táblázat
A Frymier-féle motivációs kérdőív amerikai és magyar változatának eredményei
évfolyamok
és nemek szerinti bontásban (az egységesség kedvéért VII. osztálytól a középiskola IV. osztályáig,
7 - 1 2 évfolyam jelöléssel)*
Magyar minta

Amerikai minta
Évfolyam
N

átlag

szórás

N

átlag

szórás

32
44
43
30
37
47

144,93
131,41
133,23
129,97
128,03
119,77

15,18
15,65
17,89
20,29
21,20
20,02

148,85
144,68
133,44
132,27
131,02
123,22

17,26
17,94
18,82
18,42
20,08
20,96

Fiúk
12
11
10
9
8
7

220
271
279
296
266
299

128,26
122,32.
122,35
120,21.
117,74
115,51

23,13
22,02
22,13
21,13
24,88
24,23

Lányok
12
11
10
9
8
7

275
233
259
279
281
231

134,37.
131,90
129,54
124,43
125,09
124,06

20,37
23,25
21,30
23,21
25,96
23,12

41
26
27
30
34
36

*A kérdőívet külföldön 12 éves kor felett használják leginkább. A magyar változatot megfelelőnek
találtuk V. osztálytól, de mintánkban is VII. osztálytól sokkal megbízhatóbbnak bizonyult a mérőeszköz.

véleményén alapuló indexszel való szorosabb együttjárás arra utal, hogy a nevelők az
iskolai motivációban jelentős szerepet adnak a teljesítményre való törekvésnek. A három
mutató együttjárása pedig azt bizonyítja, hogy itt valóban a motiváltság, a motiváció
belső sajátossága nyilvánul meg.

Pedagógiai

következtetések

A bemutatott motivációs index (PMI) előnye, hogy a pedagógusközösség maga hozhatja létre, s hasznosíthatja nevelő munkájában. Megbízhatóságát mutatja, hogy együttjárást mutatott egyrészt más társadalmi környezetben létrehozott motivációs kérdőív,
másrészt az iskolai követelményeknek való megfelelésre törekvést jellemző egyéb mérések
és értékelések eredményeivel.
Ez arra utal, hogy az iskolai motivációnak van olyan összetevője (ezt itt intenzitásnak
neveztük), mely különböző társadalmi környezetben kialakult iskolákban is hasonlóan
nyilvánul meg, így összehasonlító vizsgálatokban alkalmazható értékelési kritériumként.
Az index kialakítása a nevelés szempontjából közvetlen haszonnal járhat. A nevelők
már a tanulók besorolásánál igen jó katalizátornak tartották. Elősegítette a tanulók
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egységesebb megítélését, a nevelők jobban figyeltek a tanulók viselkedésében tükröződő
motivációs jellemzőkre. Az osztályfőnökök és a szaktanárok a motiválás, a nevelő célú
ösztönző ráhatás során jól hasznosíthatják az indexben nyert információt, azt, hogy a
tantárgytesztek eredményeihez hasonlóan összehasonlításra is alkalmas adatokat kapnak
az egyes tanulók személyiségéről. Maga a motivációval való elmélyültebb foglalkozás, a
nevelők véleménycseréje az egyes tanulók motivációs jellemzőiről is hasznos a nevelés
szempontjából. Ezt azért is jelentősnek tartjuk, mert a tudományos megállapítások csak a
nevelők munkáján át válhatnak hatékonnyá az iskolában, s azért is, mert a pedagógiai.
tevékenységben egyre nagyobb szerepet kap a személyiségnek a tanulók öntevékenységén
keresztül való fejlesztése, amiben alapvető a motiváltságuk foka.
A bemutatott kérdőív a motiváció egyik összetevőjét, a személyiségfejlődés és az

iskolai nevelés általános törvényszerűségeiből eredő sajátos jellegét mutatja. A tanulók
felfogásában, nézeteiben, értékeiben, motivációjuk tartalmában jelentős különbséget
okoznak az eltérő társadalmi hatások, az iskolák eltérő jellemzői. Van azonban a motivációnak egy sajátos, s így különböző környezeti hatások közt is megmutatkozó mozzanata, amit itt intenzitásként fogtunk fel. Az iskolai motivációnak ez a mozzanata, mely az
emberi személyiség fejlődési sajátosságaiból, illetve az iskolai nevelés mint sajátos fejlesztési forma lényegéből eredően általános, elsősorban csak egyénenként különböző
tendenciaként nyilvánul meg.
Itt természetesen nem a pillanatnyi motivált állapot feszültség összetevőjére
gondolunk, bár a tartós motiváció jellemzői szoros összefüggésben, genetikus kapcsolatban vannak az egyes motivációs történések összetevőivel. A probléma mélyén inkább a
hatékony és hatástalan motívumok kérdése húzódik meg, melyekre már Leontyev is
rámutat. 7 ő „tudott" motívumról beszél, amikor a gyermek el tudja mondani, hogy mi
minden motiválja őt, de ez a motivációra utalás „korántsem jelent reális késztető erőt.
Mindezek ellenére ezek a /notívumfajták mégiscsak motívumok, mivel már objektív
jelentésük megértése is fontos a személyiség motivációs szférájával kapcsolatos további
fejlődés szempontjából".
A motiváltsági fok, a motívumok reális hatékonysága tehát épp olyan fontos, mint a
motivációs rendszer tartalmi gazdagsága. Feltehetőleg az itt bemutatottaknál jobb eszközöket is lehet majd létrehozni a motiváltsági fok megállapítására, de kétségtelenül
szükséges az iskolai eredményességgel közvetlen kapcsolatban levő, de attól megkülönböztetett — hiszen valójában is különböző — motivációs fok meghatározása. Ez éppen
annyira nevelési kérdés, mint amennyire tudományos probléma, hiszen — mint ezt
Leontyev is hangsúlyozza - éppen a motivációs szféra fejlesztése szempontjából fontos
megismernünk azt, hogy melyek a csak ismert motívumok, s milyen intenzív ezeknek
mint késztetéseknek az ereje, hatékonysága.
A motiváltsági fokkal éppen azért érdemes foglalkozni, mert elválaszthatatlanul összefügg az egyéni motivációs szerkezet tartalmával. E kölcsönhatást kihasználva a nevelő
7

A. N. Leontyev: A pszichikum fejlődésének problémái. Bp. 1964. elsősorban 5 1 3 - 5 2 8 és
5 4 4 - 5 6 2 , ahol azt fejtegeti a szerző, hogy „a csupán 'megértett motívumok' bizonyos körülmények
között átalakulnak Tiatékony motívumokká'. Éppen ilyen módon keletkeznek az új motívumok, és
következésképpen az új tevékenységfajták" A cselekvésmotívumok tevékenységmotívumokká válása
nála is az intenzitás, a hatékonyság növekedésével kölcsönhatásban alakulónak feltételezett.
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eredményesen befolyásolhatja az egyes tanulók motivációját, motivációs rendszerének
fejlődését: a szűk körben intenzív, hatékony motivációt tartalmilag gazdagíthatja, míg a
tartalmi gazdagságra támaszkodva fokozni lehet a motiváltságot, a motiváció tényleges
hatékonyságát.
FÜGGELÉK
A motivációs kérdőív 50 értékelt tétele a magas és alacsony motiváltsági fokot megkülönböztető
megbízhatóságát mutató khi-négyzet (x 5 ) adatokkal, elől a magyar, utána az amerikai minta adata
(3,81401 0,05; 6,63-tól 0,01 szinten szignifikáns)
Magyar
minta
5. Sokkal kellemesebb az iskola, ha a tanárok hagyják, hogy mindenki
azt csináljon, amit akar
6. Aki igyekszik, annak akkor is jó jegyet kellene kapnia, ha sokat hibázik
7. Azokról mondhatjuk, hogy sikeresek az életben, akik sok pénzt
keresnek
9. A legtöbb gyerek nem szívesen jár iskolába
10. Néhány új tan, gondolat érdekes, de a legtöbb nem az
12. Fontosabb, hogy a megoldást tudjuk, mint azt, hogy hogyen lehet eljutni a megoldáshoz
13. Sok gyerek rosszkedvű, kötekedő
14. Az értékes ember senkitől sem hajlandó függeni
16. Hogy az ember mit érez, gondol egy dologgal kapcsolatban, az sohasem
lehet olyan fontos, mint a tények ismerete
18. Nem sok haszna van annak, ha az ember más országokról tanul
19. Az életben több a bánat, mint az öröm
21. Sok gyerek legszívesebben világgá menne otthonról
23. Néhány tanár mintha élvezné, hogy gyötri a tanulókat
24. Az a baj, hogy nem bízzuk magunkat a szerencsére
26. Úgy látszik, a gyerekeket senki sem érti meg igazán •
28. A legtöbb gyerek jobban szeretné az iskolát, ha a tanárok egyáltalán
nem osztályoznának
29. Az ember eléggé egyedül érezheti magát a világon
30. Akkor fejlődik a világ, ha az emberek ragaszkodnak a régi szokásokhoz
31. Kár sok pénzt költeni az iskolára
35. Az élet nem egyéb, mint egyik küzdelem a másik után
36. A legtöbb ember a kisujját sem mozdítja másokért
37. Az ember foglalkozása nem függhetne attól, hogy hogyan tanul az iskolában
40. Sok új gondolat annyit sem ér, mint a papír, amelyre nyomtatták
44. Jobb, ha a hibát elnézik, mint ha megbocsájtják
46. A gyerekeknek olyan szabadnak kellene lenniük, hogy mindenben
saját vágyaikat követhessék
48. Az ember életében sok a boldogtalanság
51. Aki sokszor álmodik, az könnyebben megbolondulhat
52. A bizalommal visszaélhetnek, ezért az ember ne legyen túlságosan
barátkozó
53. Amihez az embernek nincs tehetsége, abban kár erőfeszítéseket tenni
54. Akibe belekötnek, az általában meg is érdemli
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Amerikai
minta

6,82
5,02

9,79
5,70

10,80
10,87
4,56

15,48
28,53
57,21

4,40
12,48
0,54

13,83
3,48
17,73

3,86
1,41
14,39
3,48
6,04
20,04
18,28

12,59
16,84
31,95
4,58
30,26
9,98
29,74

4,59
0,34
8,19
8,60
3,90
6,08

17,24
12,36
14,22
10,02
19,61
19,21

3,24
1,48
5,43

19,91
3,86
39,68

24,32
5,20
5,41

5,20
11,84
10,95

2,24
6,21
0,04

43,07
15,55
27,59

55.
57.
58.
60.
62.

63.
64.
65.
67.
68.

69.
70.
72.
73.
74.
75.
76
79
80.

A tankönyvekből jobban tanulhat az ember, mint a tapasztalataiból
Aki nem sokat töri a fejét, az hamarabb rátalál a megoldásra
A legtöbb embernek nem támadnak jó ötletei, amíg felnőtt nem lesz
Jónak látszani ugyanolyan fontos, mint jónak lenni
A híres emberek rendszerint gazdagok
Mások tapasztalataiból nem lehet tanulni
Az álmodozók veszedelmes emberek
A legtöbb tanár hajszolja a tanulókat, hacsak teheti
Az ember nem remélheti, hogy túl sok jut neki a jóból
Jobb hazugnak lenni, mint pletykásnak
Aki sokat kérdez, az általában bajba kerül
Kevés az igazán kedves ember
A tanárok többet tudnak, és kevesebbet tesznek mint mások
A remény tulajdoríképpen nem jobb az aggodalomnál
Az iskola nem ér annyit, mint amilyen nagyra tartják
Amit az emberek csinálnak, az mind csak helyes vagy helytelen lehet
A gyors visszavágás mindig többet ér, mint az udvariasság
Sohasem vagyunk annyira boldogok, amennyire hisszük
Aki megbukik, az teljesen hiába dolgozott

7,69
2,62
22,59
2,44
2,79
0,08
0,83
7,28
0,01
3,94
1,98
10,31
23,31
3,69
15,02
1,99
0,19
7,63
5,96

14,28
10,65
40,61
24,18
14,82
13,39
33,26
23,44
16,81
2,99
38,78
26,12
40,95
42,47
17,53
17,79
20,27
48,76
40,54
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XANTUS GYULÁNÉ

KÍSÉRLET ÓRASZERVEZÉSI VÁLTOZATOKKAL

Világszerte problémát okoz a lemaradó tanulók felzárkóztatása és a tehetségek gondozása. Ezek a tanulók ugyanis az esetek nagy többségében egy osztályban foglalnak helyet.
Ebbe az osztályba a tanulókat az életkoruk és a megelőző — több-kevesebb sikerrel
teljesített — tanulmányi eredményük juttatta. A pedagógusok rendszerint egy elképzelt
átlaghoz szabják eljárásaikat. Nyilvánvaló, hogy a tehetségesek terhelése ilyenkor csekély,
a gyengébb tanulók pedig nem tudják követni a magyarázatokat, képtelenek a feladatok
megoldására.
Egyes országokban úgy próbálnak ezen segíteni, hogy intelligenciatesztek alapján már eleve másmás szintű osztályokba sorolják a gyerekeket. Elvileg át lehet kerülni magasabb szintű osztályba, de az
alacsony szintre besorolt tanulók rendszerint kedvüket vesztik, nem törekednek jobb eredmények
elérésére. Kevés előttük az ösztönző példa. Ez utóbbi azért is súlyosbító körülmény, mert ők
rendszerint olyan családok gyermekei, amelyekben alacsony tanulási motivációra tesznek szert.
Vitatott az intelligenciatesztek érvényessége is; szociálpszichológiai szempontból valószínűleg rétegspecifikusan szerkesztett intelligenciatesztekre volna szükség. Ennek a taglalása azonban messzire
vezetne.

Az a kérdés merült fel bennünk, hogy mi lenne, ha az osztályok flexibilis kezelésével
időszakosan alakítanánk ki homogén csoportokat? Kísérleteinkben, amelyeket főként az
általános iskola harmadik és negyedik osztályaiban folytattunk, egy-egy didaktikai téma
végén beiktatott mérés alapján két vagy három osztály tanulóit néhány tanítási óra
időtartamára úgy osztottunk szét, hogy külön választottuk azokat a tanulókat, akik a
mért anyagrészt sikeresen sajátították el, és külön azokat, akiknek hiányosságaik voltak.
Két budapesti, és egy kisújszállási iskolában folytak ezek a vizsgálatok; volt ahol két
osztály tanulóiból két, viszonylag homogén csoportot alkottunk; volt olyan iskola, ahol
kisebb létszámú három csoportot szerveztünk. A csoportbeosztás után beiktattuk a
megfelelő szintű órákat, amelyeken mód nyílt a tehetségesek gondozására, és mindenekelőtt a felzárkóztatásra. A jobb eredményt elért tanulókkal nehezebb feladatokat lehetett megoldani, bonyolultabb problémákkal lehetett foglalkozni, az irányítás nagyvonalúbb lehetett. A témában természetesen meg kellett maradni, mert a néhány óra
elteltével visszaállítottuk az osztályok megszokott rendjét. Akkorra már a lemaradók is,
néhány órás kiegyenlítő foglalkozás hatására, pótolhatták hiányosságaikat. Velük a
pedagógus olyan órákat tartott, amelyeken az irányítás részletekbe menő volt, a feladatok
pedig jóval egyszerűbbek, könnyebben áttekinthetők. Lényegében azonban ugyanazokat
a gondolkodási műveleteket mozgósították.
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Ezeknek az óráknak tagadhatatlan előnye még abban is megmutatkozott, hogy a
gyengébb tanulóknak, akik most együtt voltak, szerepelniük kellett, mert nem voltak ott
a jobb képességűek, akik vigyék, a szót, ahogy ez már az osztályban lenni szokott.
Közismert tény, hogy a pedagógusok, különösen frontális foglalkozásokon, a tanítás
anyagát a jobb tanulók szerepeltetésével dolgozzák fel. így nyernek időt, igy tudják
elvégezni az anyagot. De ez egyben állandóan növeli a gyengébb tanulók hátrányait,
lemaradását. Őket az új anyag feldolgozásába belevonni nagy időveszteséget jelent, és
személyiségük alakulását a sikertelen szereplések károsan befolyásolják. így, még nevelői
tapintatnak is elkönyvelhető, hogy a nehéz problémák megoldásából ők kimaradnak.

Az előkisérletek
Az előkisérletek során, melyek egy budapesti általános iskola 3. osztályában, tantárgycsoportos kísérlet részeként folytak (XI. Köbölkút u. 27.), egy egész didaktikai téma
időtartamára választottuk szét a tanulókat. Arra gondoltunk, hogy azonos elő- és utómérés anyagával az átlag növekedése és a szórás csökkenése csak hosszabb ideig tartó
együttes tanulás után lesz kimutatható. Ezek a mérések valóban biztató eredménnyel
zárultak.
Nagyon egyszerű szervezéssel oldottuk meg a csoportbeosztást. Két tanítónő tanított
két osztályban, ismerte a két osztály tanulóit. Egyikük a magyar nyelvi tárgyakat
tanította, a másik a matematikát. A tanulók eddig elért eredményei és felmérések alapján
„A" és „B" csoportra osztották a két osztály tanulóit, és mig az egyik tanítónő a két
osztály jobb eredményt elért tanulóinak magasabb szintű nyelvórát tartott, addig a
lemaradók kiegyenlítő matematika foglalkozását tartotta meg a társnője. Közvetlenül
ezután cserélődtek a szerepek és a tanulók is.
Joggal merül fel a kérdés, hogy a két tárgy esetében nem okozott-e problémát a
csoportbeosztás, hiszen nem bizonyos, hogy ugyanaz a tanuló mindkét jelzett tárgyból jó
vagy gyenge. Az igazság az, hogy ezen a kezdő-fokon a két tárgyból eltérő eredménye
csak néhány tanulónak volt, és ezekre nézve megegyeztek a nevelők. A kérdést a tanulóval
is megbeszélték. Sajnos, az esetek nagy többségében a lemaradás a két tárgyból egyaránt
tapasztalható volt. A kisújszállási iskolában például a matematikai és magyar nyelvi
felmérőlapok eredményeinek rangkorrelációja magas volt (7. táblázat).
Az 1974/75-ös tanév folyamán még több hasonló eredménnyel zárult mérésünk volt.
Valamennyinél az utómérés során az átlag növekedése és a szórás csökkenése volt
tapasztalható. Jellegzetes, hogy általában nagyobb szórás volt a magyar nyelvi mérések
eredményeinél. Mi ezt a jelenséget azzal magyaráztuk, amit megfigyelési tapasztalataink is
megerősítettek, hogy anyanyelvi készségek tekintetében a mezőny különösen kisiskolás
korban igen változatos. Ezeknek a készségeknek az alakulásában mintha döntőbb lenne a
szülői ház hatása és szerepe.
A következő tanévben (1975/76) előkísérleteinket más módon szerveztük meg. Az volt
a pedagógusok feladata, hogy tervezzék meg egy didaktikai téma „stratégiáját" és ennek
záró-mérése alapján iktassanak be egy-két órát a felzárkóztatás és tehetséggondozás
érdekében. Ezek az előkisérletek ugyanazokkal a pedagógusokkal és tanulókkal folytak,
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1. táblázat
Az 1974 őszén végrehajtott élőkísérleti mérés
Előmérés
Tárgy

eredményei
Utómérés

Max. pont

Matematika
Magyar nyelv

20
20

átlag

szórás

átlag

szórás

12,62
13,96

4,85
6,11

17,35
17,85

2,36
3,24

2. táblázat
Az 1975 őszén lefolytatott vizsgálat mérési
Előmérés
Tárgy

Matematika
Magyar nyelv

eredményei
Utómérés

Max. pont

40
30

átlag

szórás

átlag

szórás

15,48
6,59

6,9
5,57

29,21

7
3,52

25,42

mint az előző tanévben végzettek. Érdekes volt a témák felépítése is: frontális órákat
csoportmunkával, differenciált foglalkozásokkal szervezett gyakorlások követtek, majd a
már fentiekben jelezett módon került sor a mérésre és csoportalakításra. A tanulók ebben
a tanévben negyedik osztályosok voltak. A tantárgyak újra matematika és magyar nyelv,
az utóbbiból főleg olvasás (2. táblázat). A témák feldolgozása tíz tanítási órát vett
igénybe.
Különösen a magyar nyelvi vizsgálatunk jelzett szép eredményeket. Ebben nagy
szerepe 'volt a kiváló motivációnak, az olvasóvá nevelésnek is. Az, hogy az indulási átlag
alacsony, ebben az esetben természetes. A tanulók a Mátyás királyról szóló mondákkal
foglalkoztak a témában, előzetes ismereteik nem voltak.
A következő tanévben (1976/77) ugyanebben az iskolában ismét ugyanazokkal a
tanítókkal, de újabb, harmadik osztályos csoportokkal dolgoztunk. A fenti, „didaktikai
stratégia" jellegű feldolgozás során egy matematika mérés eredményei így alakultak:
„A" csoportban az előzetes mérés átlaga 13,04, a szórás 3,6
az utólagos mérés átlaga 18,12, a szórás 1,5
„B" csoportban az előzetes mérés átlaga 8,65, a szórás 4,12
az utólagos mérés átlaga 16,75, a szórás 2,14
A mérés 20 pontos volt.
Látható, hogy a „B" csoportosok a felzárkóztatás után sem érték el az „A" csoportosok átfegát, de lényegében többet emelkedtek.
Előkísérleteink alapján az volt a feltevésünk, hogy a viszonylag homogén csoportokban
a tanítási órákon a nevelő könnyebben tud alkalmazkodni a tanulók teljesítményszintjéhez, oldódik kissé az osztályok merev rangsora, és huzamosabb idő elteltével
csökkenhet a tanulók közötti különbség. A huzamosabb idő természetesen nem tartós
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homogén csoportosítást jelent, hanem az egyes didaktikai témák után rendszeresen
beiktatott egy-két órás foglalkozást.
Ugyanebben az iskolában 1978 februárjában és májusában két alkalommal szerveztünk
gondos előkészítés mellett tanítási órákat a már megszokott homogén csoportosításban és
osztálykeretben, ugyanazokkal a tanítókkal, ugyanazokkal a tanulókkal. Célunk annak
bizonyítása volt, hogy egy-egy órán is eredményesebb az oktatás, ha a tanulók szintjének
megfelelő feladatlapot és frontális munka során a tanulók teljesítményszintjéhez alkalmazkodó részletesebb vagy nagyvonalúbb irányítást alkalmazunk. Vizsgálatunkat, melyet
magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából az általános iskola negyedik
osztályaiban végeztünk, „óraszervezési változatok!'-nak neveztük.
„A" típusú, nehezebb feladatlappal három órát tartottunk. Egyet az a) és egyet a b)
osztályban, majd egyet a két osztályból alkotott „A" csoportos tanulóknak, azoknak,
akik a fent már ismertetett kísérlet során leggyakrabban dolgoztak a jobb képességűek
csoportjában. Megjegyzendő, hogy a harmadik órán az „A" csoportosoknak azonos
pontértékű és nehézségű, de természetesen más tartalmú feladatlapot adtunk, mint
amilyennel az osztályban már találkoztak. A feladatlapok egyben mérőlapként szerepeltek ebben a kísérletben.
„B" típusú, könnyebb feladatlappal is három órát szerveztünk. Egyet az a) osztályban, egyet a b) osztályban, majd egyet a két osztály tanulóiból alkotott „B" csoportos
tanulóknak, azoknak, akiknek kompenzációra van szükségük. Az utóbbi órán is azonos
pontértékű és nehézségű, de tartalmilag az osztályokban alkalmazott feladatlapoktól
eltérő lapokat használtunk.

*

Hasonlítsuk össze a tanulói teljesitmények szintjét a különböző szervezésű órákon!
1978. február, matematika. (Maximális pont 20)
„A" csoport „A" feladatlappal, osztályban:
„A" csoport „B" feladatlappal, osztályban:
„A" csoport ,A" feladatlappal, csoportban:

átlag 16,9 szórás 2,9
átlag 18,4 szórás 1,7
átlag 17,85 szórás 2

Láthatjuk, hogy ezek a tanulók az osztályban könnyebb feladatlappal érték el a
legjobb eredményt. Ezt azonban nem tekinthetjük örvendetesnek, hiszen a „B" típusú
feladatlap túlságosan is könnyű volt számukra. Képességeiket nem mozgatta meg eléggé.
Közel olyan eredményt értek el, mikor viszonylag homogén csoportban dolgozhattak és
nehezebb feladatlapot kaptak. A leggyengébb eredményt az az óra hozta, amelyen kevés
irányítással, nehezebb feladatlapot heterogén osztályközösségben oldottak meg.
A „B" csoportos, lemaradó tanulóknál szemmelláthatólag a „felzárkóztató-óra" hozta
a jobb eredményt:
„B" csoport „B" feladatlappal, osztályban:
„B" csoport „A" feladatlappal, osztályban:
„B" csoport ,,B" feladatlappal, csoportban:
3 Magyar Pedagógia 1980/3

átlag 15,5 szórás 2,8
átlag 12,3 szórás 4,3
átlag 17,7 szórás 1,9
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Ez a felmérőlap is 20 pontos volt és az osztályban alkalmazott lapok azonosak voltak
az „A" csoportosok lapjaival. (L. 1. sz. melléklet)
Az anyanyelvi mérések eredményeit itt %-ban kell megadni, mert a nevelő különböző
pontértékű feladatlapokat alkalmazott.
„A" csoport „A" feladatlappal osztályban:
„A" csoport „B" feladatlappal osztályban:
„A" csoport „A" feladatlappal csoportban:

84,7%
95 %
89 %

„B" csoport „B" feladatlappal osztályban:
„B" csoport „A" feladatlappal osztályban:
„B" csoport „B" feladatlappal csoportban:

78,6%
65 %
84 %

Mint látható, különösen a „B" csoportos, a gyengébb tanulók eredménye jobb lett
amikor viszonylag homogén közegben, rájuk szabott feladatlappal dolgoztak.
A fentiekben az 1978 februárjában lefolytatott méréseink eredményét ismertettük.
Vegyük szemügyre a májusi, megismételt mérések eredményeit is! Elsőként azokat,
amikor mindkét osztály ,A" típusú, nehezebb feladatlapot kapott és kevesebb irányítással dolgozott az órán. A matematika feladatlap 30 pontot ért, a magyar nyelvi 50
pontot.
Matematika
Matematika
Anyanyelv
Anyanyelv

átlag
átlag
átlag
átlag

24,7
24,16
39,35
40,48

szórás
szórás
szórás
szórás

2,48
4,62
8,72
9,6

(a osztály)
(b osztály)
(a Osztály)
(b osztály)

Ugyanakkor a harmadik órán, amikor csak az „A" csoportosok teljesítményét vizsgáljuk, és nem osztályban, hanem homogénabb csoportban dolgozhattak, az eredmények így
alakultak:
Matematika
Anyanyelv

átlag
átlag

27,08
44,44

szórás
szórás

3,27
5,

A feladatlapok ezen az órán is 30, ill. 50 pontot értek, és mint már jeleztük, csupán
tartalmukban tértek el az osztályban alkalmazott lapoknál.
Vizsgáljuk meg a másik változatot, a „B" típusú feladatlap és tanítási óra szervezési
eredményeit. Ezeken az órákon a haladás lassúbb volt, az irányítás a részletmegoldásokra
is kiterjedt.
Matematika
Matematika
Magyarnyelv
Magyar nyelv

átlag
átlag
átlag
átlag

24,7
24,64
39,1
42,26

szórás
szórás
szórás
szórás

3,9
3,8
11,
7,73

(a
(b
(a
(b

osztály)
osztály)
osztály)
osztály)

Ugyanakkor érdemes megvizsgálni kiemelten a csak ,B" csoportosok átlagát, mindkét
osztályból együttesen, amikor csoportban dolgoztak:
Matematika
Magyar nyelv
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átlag
átlag

23,95
38,85

szórás
szórás

3,09
7,1

A matematika feladatlapoknál a megoldási időket is feljegyeztük. Ezzel kapcsolatosan van egy
érdekes megfigyelésünk. A könnyebb feladatlapot az egyes osztályokban az „A" csoporthoz sorolt
tanulók sem oldották meg jelentősen jobban, de az idejük sokkal jobb lett: 21,12 perces átlaggal
oldották meg a „B" típusú lapokat, míg a „B" csoportosok ugyanezeket a lapokat csak 28,4 perces
átlagidő alatt tudták megoldani. Persze az időeltérések az egyes gyerekek teljesítményeinél elég
nagyok. Az „A" csoportos gyerekek az „A" feladatlapot 19 - 28 perc közötti intervallumban
oldották meg. A „B" csoportosok a „B" feladatlapot 25 - 32 perc közötti idővel.

Ezzel a szervezéssel módunk nyílik egy másik összehasonlításra is. Lássuk, hogy
ugyanazok a tanulók mikor dolgoztak eredményesebben: ha heterogén osztályban, különböző képességű gyerekek között voltak, vagy akkor, ha hasonló képességű társaik között
dolgozhattak? Emeljük ki az „A" csoportos tanulók matematika teljesítményét osztályban és homogén csoportban, 30 pontot érő feladatlappal!
Osztályban az átlag
Csoportban az átlag

25,36,
27,08,

a szórás
a szórás

2,14,
3,27,

átlagidő
átlagidő

25,8'
24,17'

Úgy tűnik, hogy a tanulók homogén csoportban jobb teljesítménnyel dolgoztak, mint
osztályban.
A kompenzációra szoruló „B" csoportosoknál ez a jelenség még szemléletesebb.
Teljesítményeik matematikából:
Osztályban az átlag
Csoportban az átlag

20,75,
23,95,

a szórás
a szórás

3,49 átlagidő 29,35 perc
3, átlagidő 28,4 perc

Ezek a maximálisan 30 pontot érő matematika mérés eredményei. A magyar nyelv és
irodalmi mérésnél 50 pontot lehetett elérni.
Osztályban az átlag
Csoportban az átlag

33,7
38,85

a szórás
a szórás

9,6
7,1

Az eredmények azonos jellegű feladatoknál kompenzációs foglalkozás során jobbak,
mint az osztályban. A tanítók több éves pedagógiai tapasztalata a kísérlettel kapcsolatban
az, hogy nagyon sokat jelent a közepes és gyenge tanulók számára az időnként beiktatott
kiegyenlítő foglalkozás, melyen a jobb képességűek konkurrenciája nélkül, mintegy
magukra utalva részt kell venniük az óra menetében, meg kell nyilatkozniuk. A tanítók
megjegyezték, hogy az ilyenkor tapasztalt aktivitás még néhány órán át az osztályban is
érezteti hatását. Az is jelentős a személyiségfejlődés szempontjából, ha a tanulók tudják,
hogy teljesítményük juttatta őket ilyen vagy olyan csoportba. (Megjegyezzük, hogy
kísérletünkben sem volt azonos a februári és a májusi csoport összetétele.)
A kísérlet
Ezeket a vizsgálatokat követte a kísérlet az 1977/78-as tanévben, melyeket a budapesti
Bikszádi út 11. sz. általános iskolában és a kisújszállási „Arany János" általános iskolában
az OPI tantervelméleti osztályának irányításával végeztünk. Mindkét iskolának kontroll
osztályai is voltak. A kísérlet egész tanévben folyt ugyanazokkal a tanulókkal harmadik,
majd negyedik osztályokban.
3*
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A rendszeres kompenzáció miatt a kísérlet a ,folyamatos felzárkóztatós" nevet kapta.
A foglalkozásokat a kísérleti osztályokban kéthetenként rendszeresen tartották. A vidéki
iskolában az osztályok tanulóit az eddigi mérések tapasztalatai alapján két csoportra, a
budapesti iskolában három csoportra osztották. Matematikából és anyanyelvből folyt a
felzárkóztatás és egyidejűleg a tehetséggondozás. Mindkét tárgyból tesztet készítettünk és
ennek segítségével hajtottunk végre előmérést januárban, majd utómérést májusban. Az
eredményeket összevetettük a kontroll osztályokban azonos mérőlappal végrehajtott
mérés eredményeivel és ebből vontunk le következtetéseket. Harmadik osztályban matematikából, 24 pontot érő feladatlappal a következő mérési eredményeket kaptuk:
Előmérés átlaga 11,8
Utómérés átlaga 16,4

a szórás 4,6
a szórás 3,9

A kontroll osztály adatai:
Előmérés átlaga 10,7
Utómérés átlaga 15,25

a szórás 2,77
a szórás 4,69

A kontroll osztályban, mint látjuk, a szórás az év végére növekedett. A vidéki iskola
eredményei ebben a tanévben még gyengébbek lettek, de szintén megfigyelhető, hogy a
kísérleti osztályokban a szórás némileg csökkent, a kontroll osztályban növekedett:
Előmérés átlaga a kísérleti osztályokban 11,46, a szórás
Utómérés átlaga a kísérleti osztályokban 14,68, • a szórás
Előmérés átlaga a kontroll osztályban
6,63, a szórás
Utómérés átlaga a kontroll osztályban
8,03, a szórás

3,8
3,2
3,1
3,7

A magyar nyelv és irodalom tárgyból végrehajtott mérések a budapesti kísérleti
osztályokban és a kontroll osztályban a következők lettek (a mérőlap 58 pontot ér):
Előmérés átlaga a kísérleti osztályokban
Utómérés átlaga a kísérleti osztályokban
Előmérés átlaga a kontroll osztályban
Utómérés átlaga a kontroll osztályokban

40,31,
44,75,
35,8
38,6

szórás
szórás
szórás
szórás

8
7
8
9

Láthatjuk, hogy a kisérleti osztályokban a szórás csökkent, a kontroll osztályban
növekedett. Az átlagok nem emelkedtek a kívánatos módon, mert a januári és májusi
időintervallum tulajdonképpen néhány órás foglalkozást tartalmaz csupán. Ezeket a
méréseket az 1977/78-as tanévben végeztük.
A következő tanévben ezek a tanulók negyedik osztályosok lettek. Folytatódott velük
a folyamatos felzárkóztatás kísérlete. Azt tapasztaltuk, hogy a kéthetenként beiktatott
viszonylag homogén csoportban szervezett órákon megvalósulhatott a lemaradók felzárkóztatása és a tehetséges tanulók egyidejűleg szintjüknek megfelelő tanítási órákon
vehettek részt. A tanulók megszokták ezt a foglalkozási formát, törekedtek jobb eredmények elérésére. Az évi összehasonlító mérést ismét januárban és májusban hajtottuk
végre a kísérleti és kontroll osztályokban. Ehhez a nevelők állítottak össze matematikából
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és magyar nyelvből feladatlapokat. (Matematika mérőlap 2. sz. melléklet.) A 24 pontot
érő lap eredményei az előző tanévi adatokkal is összevethetők:
Előmérés átlaga a bp. kísérleti osztályokban
Utómérés átlaga a bp. kísérleti osztályokban
Előmérés átlaga a bp. kontroll osztályban
Utómérés átlaga a bp. kontroll osztályokban

16,
20,
7,8
14,5

szórás
szórás
szórás
szórás

5
4
4,5
5,7

Megállapítható, hogy a kontroll osztály eredményei gyengébbek és a szórás növekedett, míg a kísérleti osztályokban csökkent. Még nagyobb az eltérés a vidéki iskolában,
ahol a kompenzáció két éve kiugró eredményeket hozott:
Előmérés átlaga a kísérleti osztályokban 21,
Utómérés átlaga a kísérleti osztályokban 23,
Előmérés átlaga a kontroll osztályban
8,5
Utómérés átlaga a kontroll osztályban
10,

szórás
szórás
szórás
szórás

3,5
1,9
6,
5,

Magyar nyelv és irodalomból igen sokoldalú mérést iktattunk be, amelynek keretében
vizsgáltuk a tanulók olvasáskészségét, nyelvtani tudását, helyesírását, mondatelemző
képességét és fogalmazáskészségét. Ennek a sokoldalú tesztnek a maximális pontértéke
139 pont volt. Lássuk a budapesti iskolák eredményeit!
Előmérés átlaga a kísérleti osztályokban
92,
Utómérés átlaga a kísérleti osztályokban 102,5
Előmérés átlaga a kontroll osztályban
82,
Utómérés átlaga a kontroll osztályban
90,

szórás
szórás
szórás
szórás

13
12
16
16,9

(A mérőlap a 3. sz. mellékletben megtalálható.)
A kisújszállási iskolában alkalmazott teszt ugyanilyen volt, de a fogalmazások értékelésével még foglalkozunk, így azok nélkül a teszt értéke 77 pont. Az eredmények:
Előmérés átlaga a kísérleti osztályokban
Utómérés átlaga a kísérleti osztályokban
Előmérés átlaga a kontroll osztályban
Utómérés átlaga a kontroll osztályban

67,
73,
51,
62,

szórás
szórás
szórás
szórás

6,
4,4
8,
8,7

A budapesti és vidéki kontroll osztályokban egyaránt alacsonyabb az átlag és növekedett a szórás az utómérés idejére. Feltevésünk, hogy a szórás mindenütt növekszik,
ahol nincs kompenzációs tevékenység.
Az osztályszerkezet időszakos feloldása nevelési szempontból is szerencsésnek bizonyult. Mint már emiitettük, az osztályok merev rangsora ezzel a szervezéssel időnként
kissé oldódott. A tanulók megismerhették más osztályok tanulóit és ez a mobilitás jól
hatott az iskolai légkörre. Az állandó mérés azt eredményezte, hogy ismerték képességeiket, és valamennyien arra törekedtek, hogy eredményeiket javítsák. A nevelő is
világosabb képet kapott tanítványairól a viszonylag homogén csoportokkal pedig
könnyebben tudott foglalkozni, mert nem kellett megbirkóznia az osztályokban fenálló
szélsőséges heterogénitással. A jobbak csoportjában bátran próbákozhatott merészebb
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megoldásokkal, ugyanakkor a gyengébb tanulókkal lassan és türelmesen haladhatott. Egy
attitűdvizsgálatunk azt is jelzi, hogy ez utóbbit a tanulók is észrevették. Sokan jelölték a
választható feleletek közül azt, hogy ezeken az órákon a nevelő „türelmesebben magyarázott".
Számos kisérlet folyik hazánkban és világszerte az individualizált tanítás megvalósítása
érdekében. Ennek a legtöbb formája igen költséges és eszközigényes, ezért a köznevelés
szintjén történő alkalmazásuk nehézségekbe ütközik. Márpedig a tantervi követelmények
kiterjesztését valamennyi tanulóra csak úgy lehet biztosítani, ha a lemaradókat felzárkóztatjuk, rendszeres és ismétlődő foglalkoztatással. Ennek egyik, jó, könnyen megszervezhető lehetősége az osztály szerkezet időszakos feloldásával hozható létre.
Mi magunk, vizsgálataink során főleg a tantervi követelmények teljesítését tűztük célul.
Vizsgálataink arra szolgáltattak modellt, hogy hogyan lehet az osztályok alkalomszerű
átcsoportosításával a tanulók számára biztosítani a felzárkóztatást és egyidejűleg a tehetséggondozást. Meg kell jegyezni, hogy ez a megoldás, melyet kísérleteink során alkalmaztunk többletkiadás nélkül, egyszerű szervezéssel megoldható. Méréseink bizonyították,
hogy elérhető az átlag emelkedése és a szórás csökkenése azokban az osztályokban,
amelyeket ily módon foglalkoztattak.

1. sz. melléklet
,,A" típusú feladatlap

matematikából:

1. Pótold a hiányzó mennyiségeket!
418 perc +
321 perc +
7 ó 18 p. +

perc = 7 óra 36 hét +
perc = 6 óra 39 hó +
perc = 9 óra 41 hét +

hét = 1 év
hó = 4 év
nap = 1 év

2. A SZU egyik mesterséges holdja 475 km-t halad 1 perc alatt. Mekkora utat tesz meg egy nap alatt?
Készíts tervet!
3. Egy helyről két helikopter száll fel. Az egyik nyugati irányba repül, 118 km után leszáll. A másik
keleti irányba halad, percenként 2655 m-es sebességgel, 1 óra 45 perc után száll le. Milyen távolságra van egymástól a két helikopter?
4. Gondoltam egy számot, megszoroztam 125-tel, eredményül 152 625-öt kaptam. Mennyi a gondolt
szám? írd fel nyitott mondattal is a feladatot!
5. Egy osztályból 25 gyerek vásárolja a Kisdobos újságot, 18 a Pajtást, 2 egyiket sem, 14 mind a kettőt. Mennyi az osztály létszáma?
6. A gyorsvonat a Déli pu.-ról 157 perc alatt ér Dombóvárra. A menetidőből összesen 12 percet áll az
állomásokon. A vonat eg;y perc alatt 1124 m utat tesz meg. Milyen messze van Budapesttől Dombóvár? (Feladatterv!)
„B" típusú feladatlap

matematikából:

1. Hasonlítsd össze a mennyiségeket! Tedd ki a megfelelő relációs jeleket!
4 q 35 kg
66 kg 15 dkg
4 dkg 7 g

435 dkg
6615 dkg
1/2 kg

4 km 26 cm
5318 cm
3865 mm

425 cm
53 m 8 cm
348 cm

2. Egy téglalap alakú szántóföld egyik oldala 418 m, a másik 126 m. Mekkora a területe?
3. A szarvasmarhák részére napi 415 kg szénát raktározott el télire a TSZ. Mennyit jelent ez egy
fél évre számítva? (182 nap)
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4. Esőszerű öntözéssel a szórófej percenként 525 1 vizet permetez. Gábor kiszámította, hogy óránként
525 hl vizet juttat a szántóföldre. Jól számolt? (Számolj te is, válaszolj!)
5. A negyedik osztályból 12 gyerek nevezett be rajzversenyre, 18 gyerek az „Éneklő Rajok" versenyébe. ö t e n mindkettőben benne voltak. Hányan neveztek be a versenyre? Rajzolj!
6. Tehervonatokon gabonát szállítottak Budapestre. Az első szerelvényen 5120 q búza volt. A többi
szerelvényen összesen 314 400 q gabona és ennek csak az ötödrésze volt búza. Mennyi búza érkezett Budapestre? (Készíts feladattervet!)

2. sz. melléklet
Matematika felmérőlap 4. osztályban.
1. Állapítsd meg a szabályt és folytasd mindkét irányban 3 - 3 taggal!
95 950
i
96 250

95 500
a
a

96 700

>

\

>• jelentése
jelentése

8 p.

2. 33 745 cm =

- km
- t

2 345 kg =
615 óra =
345 367 dl =

-m - kg
-perc

-hl —

-dl

4p.

3. Állapítsd meg a szabályt, fejezd ki különböző formában! Pótold a hiányzó értékeket! Az utolso
helyre te határozz meg számpárt!
a

10

75

1976

b

28

158

3960

978
7642

Szabályok:

7p.

4.

62

•9

:3

3p.
5. Egy üzemben két műszakban dolgoznak a munkások. Az első műszakban 24 kerékpár készül el,
a másodikban 26 db. Hány nap alatt lesz kész az üzemben 2000 kerékpár?
A feladatot írd le nyitott mondattal!
2 p.
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3. sz. melléklet
Mérőlap magyar nyelv és irodalomból
1. Olvasd el a megadott részt Fekete István „Tüskevár" c. regényéből! Felszólításra vonallal jelöld,
meddig jutottál!
2. Adj címet a történetnek!
2 p.
3. írd le a vázlatát!
.

. '

•

6 p.

4. Tollbamondás:*

16 p.
5. Elemezd mondatrészek szerint a fenti szöveget megfelelő aláhúzással!

16 p.

6. Keresd ki és írd le, hogy az olvasmányrészben hányféle és milyen madárról esik szó és azok milyen
cselekvéseket végeznek?
Madarak:

Cselekvések:

. . . . . . . . .

16 p.

7. Tudod-e melyek a ragadozómadarak? Húzd alá!

2 p.

8. Tégy pontot mindazok mellé, amelyeket a valóságban vagy képen láttál!

4 p.

9. Minden madár ugyanazt a cselekvést végezte. Hogyan fejezte ki az író a hasonló cselekvéseket?
. . . . . .

10. Melyik szó nem ige? Húzd alá!
hall
hal
hallatszik
halaszt
halogat

száll
szállít
szálaz
szál

szól
szólít
szólal
szóiingat

szállingózik

szólás

11. írd le a fenti igéket múlt időben!
12. Készíts fogalmazást a farsang eseményeiről!

2 p.

olvas
olvasgat
olvastat
olvasás
4p.
20 p.
30 p.

•Múlott a délelőtt. Fogyott a csali. Nőtt a meleg. Két ártatlan keszegen kívül nem fogott semmit.
Nagyon várta már Matulát.
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HAVAS PÉTER

EGY TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FOGALOM ALAKULÁSA
ÉS FEJLESZTHETŐSÉGE ALSÓTAGOZATOS TANULOKNÁL

Munkánk célkitűzése: egy tudományos fogalmi struktúra kibontakozásának nyomonkövétése a hagyományos Környezetismeret és egy kísérleti jellegű Természetismeret
tantárgyat feldolgozó alsó tagozatos tanulóknál. Választásunk az „élő" fogalmi kategóriára
esett, mert megítélésünk szerint ez az átfogó jellegű, alapvetően fontos fogalom meghatározója lehet a természettudományos világkép szerveződésének, ugyanakkor tartalmában
és jelentésében számos elemet hordoz a korai évek, így az óvodás és az óvoda előtti
időszak megismerési folyamataiból, élményeiből.
Hipotézisünk a szovjet Vigotszkij-iskolz szemléletére épül: a fejlődő gyermek értelmi
fejlődését elsősorban a külső hatások, így az oktatás függvényeként kezeljük. Ezzel a
szemlélettel ellentétesek azok a polgári gyermekpszichológiai- tanítások (pl. Piaget és
Inhelder korábbi művei), amelyek az értelmi fejlődést öntörvényű, biológiailag meghatározott folyamatként írják le.
Az „élő" fogalmi struktúra tartalmi-jelentési és műveleti feltárása más szempontból is
hasznos adatokat nyújthat: a gyermek világképéről alkotott korábbi nézeteket — a
mágikus, animisztikus jellegű gyermeki világképről — más szemléleti közelítésben és
vizsgálati metodikával megkérdőjelezi, illetve bírálja.
Munkánk során nem törekedhettünk a vizsgált gyermekpopulációt a statisztikus reprezentativitás tétele alapján nagy tömegben vizsgálni, hiszen a kísérleti jellegű fejlesztő
tantárgy még gyermekcipőben jár, egyelőre egyetlen általános iskola teljes alsótagozatát
fogva át. Adataink 269 budapesti óvodás és általános iskolás tanuló fogalomvizsgálataiból
származnak, így következtetéseinkben a kellő óvatosság elengedhetetlen. Úgy érezzük,
hogy a viszonylag kis vizsgálati minta ellenére elemzésünk megfelelően alapos. Vizsgálataink hitelességét úgy növeltük, hogy a kísérletben részt vevő tanulók általános intelligencia vizsgálatát (Raven-szerint) elvégeztük. Az eredmények azt mutatták, hogy ebből a
szempontból a lakótelepi általános iskola alsótagozatos tanulói nem különböznek lényegesen az átlagtól.
TanulmányunK az „élő" fogalom alakulásának és fejleszthetőségének néhány eredményét, vizsgálati adatát mutatja be. Vizsgálatunkkal igyekeztünk feltárni a fogalom
tartalmának, azaz a jelentés alakulásának történetét, hogyan rétegződnek egymásra az
egyes jelentés-rétegek, hogyan épülnek egyre differenciáltabb struktúrákba. Biztos elméleti hátteret nyújtott munkánkhoz a mediációs hipotézis (Ch. Osgood, Kendler és
mások), amely a jelentés kialakulásában nagy szerepet tulajdonít a motoros, perceptuális
és verbális közvetítőknek.
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Az „élő" fogalmi kategóriát a jelentésen és logikai összefüggésen alapuló kategoriációs
feladattal vizsgáltuk. Módszerében az egy képrendezéses feladathelyzet, amely nemcsak a
képek egyszerű rendezését, csoportosítását, hanem egymást követően három eltérő szempontú csoportalkotást igényelt a részt vevő gyermekektől.
Nem törekedtünk arra, hogy az alsótagozatos gyermekek az „élő" fogalmi kategória valamennyi
tartalmi jegye alapján végezzenek csoportosítást, hiszen ennek elvi akadályai vannak. Mindössze az
élőlények autonóm mozgásképességére, az anyagcserére, ennek megnyilvánulásaira vonatkozó csoportosítást végeztettünk.

A vizsgálat menete,

körülményei:

A vizsgálatot a budapesti XI. kerület Mérnök utcai óvodában és általános iskolában
végeztük. A tanulók megoszlása a következő volt:
Óvodások:
Első oszt.:
Második oszt.:
Harmadik oszt.:
Negyedik oszt.:

36 fő, átlagos életkoruk
37 fő, átlagos életkoruk
76 fő átlagos életkoruk
56 fő átlagos életkoruk
64 fő átlagos életkoruk

5,8 év
6,4 év
7,3 év
8,7 év
9,6 év

A feladatot minden egyes gyerekkel külön végeztük el. A gyerekek egyenként érkeztek
a vizsgálati helyiségbe, ahol egy asztalon már előre kiraktuk a 27 képből álló kártyasorozatot. A kártyákon egyszerű, színes filctollal készített rajzok láthatók. A kártyák
tematikája a következő: jármüvek (autó, repülőgép, vitorláshajó);/armú'vek részei (kerék,
ejtőernyő); használati eszközök (ablak, olló, cipő, zászló, játékmackó); természeti
objektum (Nap); növények (lombos fa, répanövény, tulipán, gomba); növények része
(alma); állatok (madárfiókák, sertés, pók, szöcske, hal); ember (kislány); játék- és
mitológiai szereplők (boszorkány, hóember, angyal, mikulás).
A kártyasorozatot a tanulóval megfigyeltettük, majd a következő csoportosítási feladatot végezték el:
í. Válaszd szét két csoportba az önmagától, minden segítség nélkül mozgó dolgokat
azoktól, amelyek nem mozognak maguktól!
2. (miután az előző feladatot megoldotta, azt regisztráltuk, a kártyákat ismét visszahelyeztük, de más sorrendben!) Most ismét két csoportot készíts: azokat, amelyek
esznek-isznak, válaszd el azoktól, amelyek nem szoktak sem enni, sem inni!
3. (miután ezt is regisztráltuk, majd visszahelyeztük a kártyákat) Most válaszd szét az
élőket a nem élőktől!
A három, egymást követő csoportosítási művelet jól tükrözi azokat a szinteket,
amelyek egymásra rétegezettsége jellemzi a struktúrákat, a fogalom jelentés-szerkezetét.
Az első, legkorábbi lépcső az „élő"-fogalom alakulásában a mozgás, majd az autonóm
mozgás kritériuma. Ez egy konkrét, érzékletes jegy, amellyel jól megragadható az élettelenektől való megkülönböztetés. 1 Az élő-tulajdonság jelentésében kiemelkedő szerepet
' E z t a felismerést megtalálhatjuk Kelemen László művében (A tanulók gondolkodása 6 - 1 0 éves
korban. Bp. 1960. 41.), valamint H. BWtonnak a gyermek értelmi fejlődéséről írt tanulmánykötetében
(Válogatott tanulmányok. Bp. 1971.). Adataink és megfigyeléseink e kutatásokkal jó egyezést mutatnak.
,.
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játszik az az érzékszervi-észlelési közvetítés, amely a dolgok egy csoportjához jhozzákapcsolja a kategóriajegyet. Az élőlény és a mozgás kölcsönösen feltételezik egymást:
gondoljuk el, az élettelennek és fogyaszthatatlannak látszanijkívánó rovar mozdulatlanná
merevedik.
A fogalom alakulásának második lépcsőjén a környezettel való kölcsönös, szoros
kapcsolat, az anyagcsere áll. Az engelsi élet definíció'elvitathatatlan értéke abban áll,
hogy éppen ezt a kapcsolatot hangsúlyozza. Az evés-ivás és ürítés funkcióit a kisgyermek
igen korán életjelenségnek értelmezi — az emberek világában. A későbbiekben sikerül ezt
az állatvilágra is általánosítani. A növényvilág más típusú anyagcseréje igen nehezen
érthető, a gyermekek világképében a növényeknek sajátos, ellentmondásos szerep jut.
Az élő-fogalom jelentésének, belső rétegezettségének feltárásakor számos új adatra
bukkantunk a kisiskolás gyermekek világképéről. Annak ellenére, hogy kérdésfeltevésünkhöz nem tartozott szorosan, érdekes összefüggéseket találtunk a meseelemek, mitológiai
szereplők élő tulajdonságának és a gyerekek megismerési-gondolkodási sajátságai között.
Azok a tények is elgondolkoztatóak, amelyek jelzik, hogy a 6—10 éves korosztály (a
táblázatban részletezett adatok szerint) a növényeket általában nem tekinti élőlényeknek.
Ez abból is látható, hogy ezeknek a tanulóknak az „élő" fogalmi struktúrájúkban a
növények nem szerepelnek, csak az emberek és állatok, valamint néhány mese-figura,
mitológiai elem stb.

Az adatok és értelmezésük
A 269 tanuló három, egymást követő szempont szerint csoportosította a 27 tematikus
kártyát. Az igy kapott adattömeget részletes analízisnek vetettük alá. Adatainkból most a
következő kérdésköröket emeljük ki:
1. .A vizsgált korosztályok tanulóinak milyen teljesítmény-szinten sikerül csoportosban
a növényeket, állatokat, embereket és a mitológiai képeket;
2. A csoportosítások hibaelemzéséből nyert következtetések milyen oktatás-lélektani
és pedagógiai tanulságokkal, feladatokkal szolgálnak;
3. Milyen különbséget tapasztalunk a környezetismeretet és a természetismeretet tanuló
gyermekek csoportjai között?
A növényekre vonatkozó adatok arra engednek következtetni, hogy a növények
„élőségét" hátráltatja a fogalmi tükrözésben a relatív mozdulatlanság, a sajátos anyagcsere-típus. A kísérleti tantárgy (erre részletesebben nem térhetünk ki jelen kereteinkben)
speciális módon, éppen az érzékelhető-perceptuális közvetítők kiépítésével igyekezett
fejlesztem ezen a területen a fogalom alakulását. (A növényi mozgások bemutatása,
valóságban, filmen, kísérletek és játékok növényekkel stb.)
A növényvilág élő-jellegének és a mozgásuk, táplálkozásuk ismeretének közvetlen
összefüggése van a tanulók gondolkodásában. Ez a korcsoportokban csak igen lassan
változik, hiszen ott csupán spontán hatásokra, a mindennapos fogalom alakulás következtében formálódik. A kísérleti természetismeretet tanulóknál robbanásszerű az eredmeny:
ez bizonyítja a „tudományos", azaz szervezett feltételek között történő, tudatos fogalomalakítás, fejlesztés létjogosultságát, működő dinamizmusait.
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1. táblázat
Az általános növény-fogalom
Korosztály

„Eszik-iszik"

„Élő"

óvodai nagycsoportos
I. oszt.
II. oszt. (Körny.-ism.)
II. oszt. (Term. ism.)
III.oszt.
IV. oszt.

vizsgálata

38,8%
36%
36,15%
76,9%
39,9%
54,7%

Mozog

6%
19%

6%
6,4%
0,06%
23,7%

23,07%
62,8%
24,2%
30,4%

9,6%
13,2%

Megjegyzés: a kártyasorozatban 5 képen szerepelnek növények. Ezek választási átlagaiból
számoltuk a táblázat százalékos adatait. A másodikos tanulóknál két populáció adatait tüntetjük fel: a
Természetismeret kísérleti tantárgyat tanulók és a hagyományos Környezetismeret tárgyat tanulók
vizsgálati eredményeit. A három csoportositási művelet növényekre vonatkozó adatait összegezve
megkaphatjuk az „általános növény" élő fogalmi kategóriába való tartozásának indexét, amely a
három kategórizáció súlyozott összegezésével számítható ki.

2. táblázat
Korcsoportonkénti

Korosztály
I.
II. (Körny.)
II. (Term.)
III.
IV.

összehasonlítás a növény-fogalom „élő" kategóriában
mutatkozó
különbségekről
I.

II. (Körny.)

II. (Term.)

III.

_

—

-

—

-

-

+
+

+

+

—

—

—
—

+
+

IV.

+

+

—

—

—

—

Megjegyzés: Szignifikáns (p kisebb, mint 0,05) különbséget kizárólag a Természetismeret tantárgyat
tanulók és a többi osztály gyerekei között tapasztaltunk. Az I. és IV. osztályokat összevetve csak
tendencia-szintű különbség tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy a fogalmi struktúra fejlettsége a kísérleti
tantárgyat tanulóknál minőségileg magasabb; több, mint két évvel haladja meg a korcsoport eredményeit.

Ugyancsak a részletes kifejtés igénye nélkül megjegyezzük, hogy a fogalmi struktúra
kibontakozását a kísérleti tárgy sajátos ismeretszerkezete, deduktív jellegű probléma
felvetése is segítette: a fogalom tartalmi jegyeit a tanulók számos pozitív és negatív példán
felismerték, alkalmazták.
Figyelemre méltó, hogy az állatok már a késő óvodáskorból az élő fogalomkörbe'
tartoznak. Az állatok és növények „élőségét" (azaz az autonóm mozgás és az anyagcsere
választása együttesen) összehasonlítva minden korosztálynál szignifikáns különbséget
tapasztalunk, kivéve a kísérleti, természetismeretet tanuló gyerekeket!
Ez a különbség — ami a választások %-alakulásából is leolvasható — azt jelenti, hogy a
kisiskolások számára az állatok egyértelműen élőlények, de a növények nem. Amennyiben
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3. táblázat
Az állatokra vonatkozó vizsgálatok adatai
Korosztály
óvodás
I. oszt.
II. oszt. Körny. ism.
Term. ism.
III. oszt.
IV. oszt.

„Élő"

, .Eszik-iszik"

Mozog

97,2%
99,7%
95,1%
99,8%
96,3%
94,7%

87,6%
82,2%
89,4%
90,4%
91,4%
90,62%

87,4%
87,4%
94,6%
99,8%
94,9%
94,6%

Megjegyzés: Az állatokra vonatkozó adatokat az öt állatképre esó' választásokból átlagoltuk.

a növényeket mégis élőlényeknek tekintik, akkor azok egészen más okokból kerülnek e
megítélés alá, mint az állatok.
Ebből a fogalmi sajátságból számos hátrányos konzekvencia származhat:
- ha a növények nem élőlények, érthetetlen az élővilág egysége, egymásrautaltsága, a biológiai
egyensúly és más fogalmak;
- ha a növények nem élőlények, éppen a termelő szervezeteket iktatják ki az élővilágból, érthetetlenné válik a napenergia szerepe stb.
- ha a növények nem élnek,-a környezetvédelem túlzott aggodalmaskodás
- a gyerekek nem szeretik annyira a növényeket, mint az állatokat
- a növények passzív dekorációként, a természet „sormintájaként" funkcionálnak stb.

Az alsótagozati természettudományok oktatásnak kiemelkedő fontosságú feladata,
hogy a valóság tükrözését, a valóságosnak megfelelő fogalmi struktúrát az alapvető
kategóriákban kialakítsa, esetleg korrigálja, olyan esetekben, ahol az érzékelés-észlelés
kevésnek bizonyul a valóság megismerésében.
Az ember-fogalom a táblázat szerint hasonló szintű reprezentációt nyer az „élő"
fogalomban, mintsaz állatok fogalma. Ennek a ténynek számos tanulsága mellett itt csak
egyetlenre hívjuk fel a figyelmet: az évszázados küzdelém, amely az ember és az állatvilág
organizmusainak létezési hasonlóságáért folyt a tudományon belül és kívül, napjaink
gyermekeinél már nem tűnik problémának. A valódi ellentmondás a növények különleges
helyzetében, hamis tükrözésében rejlik, mint azt a fentiekben érintettük.
A mitológiai, mesealakok képeinek vizsgálatai adataiból arra következtetünk, hogy a
reális világképre gyakorolt hatásuk nem egyértelműen pozitív.
A mesealakok — így a boszorkány, a mikulás, az angyalka és társaik — a gyermekmesék
és játékok, mítoszok rendszeresen visszatérő szereplői. A legkorábbi. gyermekkortól
kezdve nemcsak a gyermekirodalom, hanem a látensen nemzedékről nemzedékre áthagyományozott nevelési szisztémák és megoldások biztosítják, hogy az újabb nemzedék
újraíertőződjön a mágikus gondolkodás csíráival, elemeivel. Nem célunk és nem is
feladatunk, hogy az emberiség kulturális kincsét képező mítoszokat és történeteket
kritikai elemzésnek, oktatás- és nevelés aspektusú bírálatnak vessük alá, de azt meg kell
állapítanunk, hogy egyértelműen ez a folyamat tehető felelőssé abban, hogy több
gyermek tekinti élőlénynek a boszorkányt, mint egy cserép muskátlit, egy almafát.
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4. táblázat
Az emberre vonatkozó vizsgálat adatai
Korosztály
óvodás
I. oszt.
II. oszt. Körny.
Term.
III.oszt.
IV. oszt.

„Élő"

„Eszik-iszik"

97,2%
94,6%
100%
100%
96,3%
100%

100%
100%
92,3%
100%
96,3%
95,3%

Mozog
91,6%
91,9%
96,1%
96%
98,2%
98,4%

5. táblázat
Az általános mesealak fogalmának vizsgálata
Korosztály

„Élő"

Óvodás
I. oszt.
II. oszt. Körny.
Term.
III.oszt.
IV. oszt.

91,6%
80,2%
68,4%
66,0%
41,8%
43,6%

„Eszik-iszik"
94,4%
81,8%
79,5%
72%
59,4%
58,4%

Mozog
88,9%
72,9
75,6%
66%
62,4%
65,1%

Figyelemre méltó, hogy a természetismeretet tanuló gyermekek sem térnek el szignifikáns mértékben a mesehősök és mitikus elemek megítélésében a többi tanulótól. Ezt a
sajátos fogalomalakulást annak a ténynek tulajdonítjuk, hogy a természetismeret tananyag nem tér ki, nem foglalkozik azokkal a képzeletbeli alakokkal, amelyek vizsgálatunkban szerepeltek. Tény, hogy a tanulók realitástudatát, a valóság pontos, meggyőző
tükrözését, az objektív és szubjektív világ, a képzelet és a valóság finom megkülönböztetését az alsó tagozati tanulmányokat befejező gyermekek mintegy fele — a vizsgált
fogalom vonatkozásában — nem tudja elvégezni.
A feladat megoldása során kaptunk néhány, nagyon tanulságos és elgondolkodtató szóbeli válaszreakciót, így ezekből idézünk:
„A hóember és a boszorkány élnek, de csak a mesében..." (K. A. 9 éves)
A Nap él, mért melegít." (B. Zs. 7 éves)
A Mikulás persze, hogy élő, tavaly is láttam két m i k u l á s t . . ." (P.. 8 éves)

Az általános mesealak togalmának az „élő" kategóriába való tartozása az évek során —
mint az a táblázatunkból is leolvasható — csökken. Ez a Javulás" nem azért tapasztalható, mert az évek múlásával a gyermekben valamiféle érés történik, hanem azért, mert az
oktatás hatásaként bekövetkező értelmi fejlődés nyomában a tanulók mintegy átértékelik
saját korábbi élményeiket, fogalmaikat is, azaz sajátos transzfer történik. Az oktatás során
a valóságot ok-okozati összefüggésekbe ágyazottan, egyre bővülő és differenciálódó
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sturkturákba szervezik, ezek az összefüggés-rendszerek szinte kiszorítják az irracionális, a
képzeletbe és fantáziába sorolható jelenségeket, történéseket.
Talán nem tűnik kitérőnek, ha utalunk arra a mindennapos élményünkre, hogy az éber tudati
kontroll nélküli, az értelmi tevékenységet nélkülöző fantázia-áramlásokban (álmok, hallucinációk,
kábítószer-mérgezett állapotok víziói stb.) bőven találunk ilyen „élősítéseket", a tárgyak és a realitás
összekeveredik a fantáziával.

NÉHÁNY KÖ VETKEZTETÉS
Vizsgálatunkban adatokat kaptunk az alsótagozatos (és nagycsoportos óvodás) gyermekek „élő" fogalmi kategóriájáról. Megállapítható, hogy ebbe azt absztrakt fogalomkörbe egyértelműen csak az állatok és az emberek, valamint mitológiai és meseelemek
tartoznak. A növények csak azoknál a tanulóknál tartoznak az élőlények csoportjába,
akik a természetismeret tantárgyat tanulták.
Röviden tekintsük át, hogyan sikerült ezt az eredményt a kísérleti-jellegű tantárgynak
elérnie.
A természetismeret tanterv már az első tanévben feladatul tűzi ki az élő és az élettelen
dolgok megkülönböztetését, az élő tulajdonság megfigyelését, megfogalmazását, alkalmazását különböző feladatok megoldásában.
Az élőlények mozognak; mégpedig önmaguktól. Az önmagától való mozgás megértéséhez szükséges a mozgás és mozgatottság, a hely- és helyzetváltoztatás pontos
megkülönböztetése. Ezeket a fogalmakat és gondolatokat még a végső általánosítás előtt a
tanulókkal felismertettük, feladatokban gyakoroltattuk. A növények lassú, szabad szemmel nem követhető mozgásait a gyermekek számára megfigyelhetővé tettük:
— lassított, időfelbontásos film vetítésével
— növények fényérzékenységét bizonyító kísérletekkel
— hőérzékeny virágok kinyílását és becsukódását szemlélve
— rügyfakadást, csíranövények hajtás-mozgásait bemutatva
Valamennyi megfigyelés - a mozgófilmet kivéve — az élő objektumon, azaz a valóságon történt. Ez nem elhanyagolható szempont: a meggyőző erőt az érzékszervileg
tapasztalható, valós jelenségek és változások biztosítják.
Az élőlények a környezettel szoros kapcsolatban vannak. Ennek a kétoldalú kapcsolatnak az anyagcsere folyamatai képezik a tartalmát. Az anyagcsere fogalom tanulása csak
jóval később történik, első osztályban csak az evés-ivás megfigyelése, csoportosítása (mi
mit eszik stb.) történik. A növények sajátos autotrofiájára különös hangsúlyt helyeztünk.
A növények táplálkozását megismertető kísérleteket csak a zöld színanyaggal rendelkező,
asszimiláló szervezeteken végezték. Kísérlet-sorozat eredményeként megállapíthatták,
hogy a növény számára a víz, a fény, a talaj és a levegő szükséges ahhoz, hogy éljen. Nem
foglalkoztunk — és ez további feladatunk! — a szaprofita, chemotrof'szervezetekkel, így a
gombákkal, baktériumokkal.
Az élő és élettelen megkülönböztetését sajátos izolációs játékkal is megfigyelhetővé
tettük: elszigetelve saját környezetétől a kukorica-növénykét és a kavicsokat. A bekövetkező változás az élőlényen órákon belül észlelhető. Az izolációt képzeletben folytatva
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kiterjesztettük az állat- és embervilágra, így fontos előrelépést tettünk a 6—7 évesek
környezetvédelmi neveléséhez szükséges ismeretekben is.
A tananyag első kísérleti változata még nem tért ki, de néhány osztályban már a
gyerekek is felvetették a további életjelenségeket:
— az élőlényeknek utódaik vannak, szaporodnak,
— az élőlények elpusztulnak, meghalnak. A fogalom fejleszthetőségét meggyőzően
bizonyítják adataink: minőségileg teljesebb struktúráról tesznek tanúbizonyságot azok a
gyerekek, akik a természetismeret tantárgyát tanulják.
Utalásként kívánjuk csak megjegyezni, hogy az órákon végzett számos megfigyelés, feladatmegoldás, kísérlet és megbeszélés csak egy részét képezte a komplex hatásrendszernek: a tanulók
sajátos szempontú sétákon, valóságos kis terepgyakorlatokon vettek részt, a tantermük növényein és
akváriumán számos tapasztalatot szereztek, kiegészítő képeskönyveik és egyéb olvasmányaik is
segítették őket a megismerés pontosabb és gyorsabb, adekvát fejlesztésében.

összefoglalás
A-fogalmak alakulását feltáró vizsgálatok és következtetések nyomán körülhatárolódott néhány olyan hiányosság, amely a fogalomalakulás gondolkodáslélektani törvényszerűségeinek az oktatásban történő megfelelő alkalmazásával megszűnt. Az élővilág
egységes képének, szemléletének követelménye, amely a növényvilág, állatvilág és az
emberiség közös főfogalomba, az élő kategóriába való tartozását jelenti, már az alsótagozatos tanulókkal szemben felállítható.
A reális világkép kialakítása érdekében tett erőfeszítések olyan alapelvek, absztrakt
fogalmak jelentéssel való feltöltését igénylik, mint például az élő-élettelen, a fejlődés, az
alkalmazkodás és egyéb fogalmak. Ezek feldolgozásához nem elegendőek a hagyományos
oktatási eljárások, a tanulói tevékenység és az integrált ismeretetstruktúrák újszerű
megfeleltetését, átdolgozását, átértékelését igénylik.
Különösen fontosnak tartottuk az absztrakt összefüggések konkrét
modelleken
történő megismerését, az érzékszervi és manipulációs közvetítők rendszeres és bőséges
kialakítását a jelentés plasztikus kibontakozása érdekében.
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SZELÉNDIGÁBOR

A KÉPZÉSI IDÖ FELHASZNÁLÁSA TANÍTÓKÉPZŐS
HALLGATÓKNÁL

Hallgatóink életvitelében a képzési idő felhasználását vizsgálva arra próbáltunk választ
keresni, hogy az egyes tevékenységekben a tanulási és a szabadidő adott keretei között
hogyan nyilvánulnak meg<a sajátos érdeklődési irányok, a hivatásra való felkészülés
motívumai és a tanulással kapcsolatban kialakult meggyőződések. Célunk volt a hallgatók

mindennapi életének jellegzétességeit feltárni, az egyes tevékenységek előfordulását és
időtartamát megállapítani.
A vizsgálat módszeréül az időmérleg-készítést alkalmaztuk, a hallgatói tevékenységek
saját maguk által történő jegyzőkönyvezését kértük. Az időmérleg egy hét valamennyi
napjáról készült 1976. május 3—8-a között. A jelöltek a hét napjairól minden este külön
készítettek időmérleg-lapot, amelybe a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig terjedő idő
mindennemű elfoglaltságát beirták, legalább 10 percet kitevő idő esetén. A vizsgálat
módszerét részben saját felmérésünkből vettük át, melyet 1962-ben végeztünk.1
Az időfelhasználási vizsgálat a Kaposvári Tanítóképző Főiskola I—II—III. évfolyamának és a Debreceni Tanítóképző Intézet II. évfolyamának 20—20 fős mintájával készült. A
kiadott időmérleg-lapokból 51 db érdekezett vissza, így a minta létszáma 51 fő. A
hallgatók által megjelölt tevékenységeket, időtöltéseket a következő fő címek szerint
dolgoztuk fel: I. Reggeli teendők II. Közlekedés III. Étkezések IV. Kötelező órák V.
Kötelező tanulás VI. Fakultatív tanulás VII. Szükségletek VIII. Pihenés — szórakozás IX.
Társas élet X. Pénzkeresés XI. Esti teendők XII. Egyéb (meg nem nevezett tevékenység)
XIII. Hiányzó idő (kitöltetlen vagy hiányosan kitöltött lapok miatt).
A külön elkészített részösszesítéseket (minden részcímben szereplő tevékenységfajtáról) nem tudjuk közzétenni a terjedelmi korlátok miatt, ezért csak a teljes minta
időfelhasználásáról készült összesítő táblázatunkat közöljük (1. táblázat).

A képzési időre vonatkozó adatok elemzése
Az időfelhasználás I. csoportjaként a reggeli teendők szerepelnek (felkelés, torna,
mosakodás stb.). A kapott adatokból kitűnik a reggeli teendőkre fordított időmennyiségben a jelentős eltérés, a szóródás nagysága. A napi 15 perctől 60-ig 'terjedő
adatokban észlelhető ez. A heti átlag 203 perc, a napi 29 perc e tevékenységekre
1
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/. táblázat
Összesítés a teljes minta időfelhasználásáról (napi)
Mivel töltik idejüket?
I. Reggeli teendők
II. Közlekedés
III. Étkezések
IV. Kötelező órák
V. Kötelező tanulás
VI. Fakultatív tanulás
VII. Szükségletek
VIII. Pihenés - szórakozás
IX. Társas élet
X. Pénzekeresés
XI. Esti teendők
XII. Egyéb (meg nem nevezett
tevékenység)
XQI. Hiányzó idő, kitöltetlen
lapok miatt
összesen

összes hallgatónál,
percben

Egy hallgatónál,
percben

Ébrenléti idő
%-ában

10,365
15,920
31,095
59,370
49,920
7,220
36,095
81,625
26,980
2,700
3,175

29,0
44,5
86,0
166,3
134,2
20,2
101,1
229,0
75,3
7,5
8,8

3,1
4,7
9,5
17,7
14,2
2,1
10,7
24,3
8,0
0,8
1,1

1,240

3,4

0,3

9,760

34,4

3,5

335,465

939,7

100

hallgatónként. A legnagyobb gyakoriság a napi 30 perces időtartamnál fordult elő (126
esetben), míg a modus II. a 40 percnél van (a 85 esettel).
Külön összesített csoport a közlekedés, melyben a napi bejárás és a hétközi, hétvégi
utazás egyaránt előfordul. Itt is túl nagy az eltérés, az alsó érték a 10 perc és a felső, a 405
perc között, köztük sokféle adattal. Egy hallgatóra heti 312 perc az átlag, míg a napi átlag:
44 perc. A modus I. a 30 percnél (111 esetben), a modus II. a 20 percnél jelentkezik (52
eset).
összesítettük az étkezésre fordított időmennyiségeket. Az adatok alapján a reggelizésnél a legnagyobb gyakoriság a 20 perces értéknél (115 esetben), a modus II. a 30 percnél fordul elő (114
esetben). Az ebédelést 256 esetben 30 perc alatt végezték (modus I.), míg a modus II. az eléggé
jelentős 60 perces adatnál mutatkozott (52 főnél). Az is kitűnt az adatokból, hogy szinte teljesen
hiányzik az uzsonnázás a jelöltek életéből. Az étkezési idő heti átlaga hallgatónként 610 perc, a napi
86 perc.

Feldolgoztuk a kötelező órák csoportot, melyben az előadások, szemináriumok,
tanítási gyakorlatok és kötelező szakkollégiumok összegeződtek. III. éveseknél itt is
jelentkezik a heti egy tanítási órák nélküli nap (szakdolgozati nap) arányokat megváltoztató hatása és a kevesebb óraszám ténye is. így adódik az évfolyamok közötti eltérés a.
heti és napi értékekben: I. éven heti 1378, napi 229, II. éven 1078 illetve 180, III. éven
heti 857 és napi 143 perc az egy főre jutó időmennyiség a kötelező órákból. A kötelező
órák heti időtartama egy hallgatónál átlagban 166 perc naponta, ill. 1164 perc hetente.
Az összesítő táblázatban szerepel a kötelező tanulás kategória. Ide vettük a minden
hallgatónak előírt szaktárgyak tanulását. Az egy főre jutó heti átlag: 940 perc, a napi 134
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perc. Ennek közel harmada fordítódik a szaktárgyakból való verbális tanulásra, kivéve a
nyelvtanulást, énektanulást. Az iskolai gyakorlatokra való felkészülésre megy el az idő
negyede, míg a különböző gyakorlati feladatok (manuális, írásos) megoldására a tanulási
idő 1/5-e.
A fakultatív tanulás c. csoportba az önként vállalt tanulmányokkal való foglalkozás, és az ezekkel
kapcsolatos otthoni tanulás, gyakorlás került (ezek időtartama). Ebben dominálnak a különböző
ének-zenei, művészettörténeti speciálkollégiumokkal kapcsolatos tevékenységek. Egy főre jutó heti
átlag: 141 perc, napi 20 perc.
Nagyon összetett tevékenységcsoport a szükségletek című. Itt az alapvető testi szükségletektől a
különböző más szükségletekig (pl. hivatalos ügyek intézése) széles a skála. A felmérésben részt vevők
túlnyomó többsége nő, ebből adódik a saját szükségleteik kielégítése melletti kömyezet-rendbentartási
tevékenység nagy időtartama. A fürdés, a mosás, a hajápolás 1/3-ot tölt ki, míg szintén jelentős az
1/6-os részesedéssel a vásárlás-bevásárlás-önmaguknak és a családnak. Az egy főre jutó átlaga szükségletekre fordított időben 708 perc, míg naponta 101 perc megy el erre.

A pihenés-szórakozás c. kategóriába a pihénésen kívül azokat a tevékenységeket
vettük, melyeknél nem döntő a társ részvétele, amelyeknél nem derült ki a partnerek
neme, száma. Mint érdeklődésvizsgálatunkból várható volt, e kategóriában a ranglista élére
a televíziózás, a pihenés (órák közti szünet) és a szépirodalom olvasása került, közel
50%-os részesedéssel a teljes pihenési-szórakozási időből.2 A 4. helyen a beszélgetés, az
5.-en a séta, a 6,-on a moziba járás áll. A pihenés-szórakozás egy főre jutó heti átlaga 1600
perc, míg naponta 229 percet használnak fel erre tanítójelöltjeink.
Külön csoportként vizsgáltuk a társas élet tevékenységeinek időtartamait. Idekerültek
az ifjúsági mozgalmi munkák, a szakmai vitatkozások, a másik nemmel kapcsolatos
időtöltések, a barátkozások és a társas élet ünnepi és köznapi eseményeivel kapcsolatos
időtöltések. Az 1. helyen álló KISZ és úttörővezetői, valamint kollégiumi munka az
időtartam negyedét teszik ki. A 2. és 3. helyen álló a randevúzás és a családi látogatás.
4.-re került az ünnepi rendezvényeken való részvétel, míg 5. helyre került a kirándulás,
társakkal. A társas életre jutó heti átlagidő 527 perc, a napi 75 perc.
Nagyon kismértékben fordul elő a pénzkeresés mint tevékenység jelöltjeinknél. Egy
színházi statisztaként dolgozó hallgatónő tevékenysége adta a nem szakmai tevékenység
adatait, de a szakmai jellegű pénzkeresés (gyermekek tanítása) szinte aUg szerepel hallgatóinknál. A heti átlagidő 53, a napi 8 perc jelöltenként.
Az esti teendő címszóban az előkészületek és a lefekvés szerepel együtt. Itt a modus I. a 30 perces
időtartamnál található (70 esetben), míg a modus II. a 20 percnél (35 esetben). Az esti teendőkre
fordított idő heti átlaga 62, a napi átlaga 9 perc hallgatónként. Az összesítésben szerepel az egyéb
(meg nem nevezett tevékenység) kategória, melyben azokat a válaszokat összegeztük, ahol a jelölt nem
írt be konkrét tevékenységet, csak időmennyiséget jelzett, az otthon voltam megjegyzéssel. Itt a heti
átlag 24, a napi 3,4 perc hallgatónként.

Az alvási idő c. összesítésünkből kitűnik a nagymértékű szóródás a hallgatók alvási
idejére vonatkozóan, az 5 órától a 14 óráig terjedő értékek közötti. Itt a legnagyobb
gyakoriság a napi 8 órai értéknél (79 eset), a modus II. a 9 óránál (76 eset), míg a modus
2
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ü l . a 7 órás alvásnál (40 eset) található. Az egy főre jutó heti átlag az alvási időben 3502
perc (58 és fél óra), a napi átlag 503 perc (8 óra 23 perc). Ezzel szemben az ébrenléti idő
egy főre jutó heti átlagideje 6557 perc (109 óra 37 perc), a napi átlaga 939 perc, (15 óra
39 perc).

Az egyes hallgatók időfelhasználásának kérdései
Az 1. sz. táblázatból a jellemző vonásokat kiemelve az első: a pihenésre-szórakozásra
fordított idő nagy mértéke, hiszen a napi átlag 229 perc hallgatónként, mely az ébrenléti
időnek majdnem 1 /4-ét teszi ki (24,3%). Ezzel a tevékenységek ranglistáján az élen áll,
megelőzve a kötelező órák látogatását és a kötelező tárgyakból való tanulást, melyek a
második és harmadik helyen állnak, előbbi 166 perccel, utóbbi 134 perccel, mely az
ébrenlétnek 17,7, ill. 14,2%-a. '
A végzett tevékenységek között előkelő helyet foglal el a szükségletek kielégítése, mely
a 4. helyen szerepel, s napi 101 percet tesz ki, az ébrenléti idő közel 11%-át. Az
étkezésekre fordított idő átlagban 86 perc, az ébrenlét majdnem 1/10-e. A társas élet
kategóriájába sorolt tevékenységek egy főre jutó napi átlaga 75 perc, az ébrenlét 8%-át
kitéve. Rangsorban következő tevékenység a közlekedés, mely a napi bejárás mellett a
különféle hétközi és hétvégi utazásokat is magában foglalja. Az így adódó napi átlagot a
45 percet, mely az ébrenlét közel 59^a, nem tarthatjuk soknak. A reggeli és esti teendők
együttesen 4,2%-ot foglalnak el hallgatóink napjából, ez közel 39 percet jelent.
A napi időfelhasználás adataihoz viszonyítva, de önmagában nézve a ráfordítási időt:
nagyon elégedetlenek lehetünk a fakultatív tanulásra szánt időtartammal, mely napi 20
percet tesz ki, az ébrenlét 2%-át. így ez kevesebb, mint akár a reggeli felkeléssel
kapcsolatos teendők időtartama, akár a társas életbe tartozó tevékenységeké, melyből
csak az idő negyede fordítódik a szabadon választott tanulási tevékenységek közös
megbeszélésére. Annál inkább kevésnek érezzük, ha összevetjük másik vizsgálatunkban
megfogalmazott sokoldalú hallgatói érdeklődéssel mint igénnyel, amelyre végül is csak
ennyi időt szánnak saját életvitelükben.
Külön csoportba vettük az anyagi elismeréssel járó bármilyen tevékenységüket (pénzkeresés cimen), de ez nagyon kismértékű jelöltjeinknél, mivel az ébrenléti idő 1%-át sem
éri el, és a napi 939 percből mindössze 8 percet tesz ki.
A 12. és 13. címszók azért váltak szükségessé, mert
megjelölése mellé csak az „otthon voltam" megjegyzést
milyen időtöltés gazdagította őt, illetve a jegyzőkönyvek
Ezek az ébrenléti idő 3,8%-át, percekben kifejezve közel
ként.

több jelölt jegyzőkönyvében az időtartam
tette, de nem fejtette ki, hogy ezen belül
egy-egy lapján ,fehér foltok" is maradtak.
38 percet tesznek ki hallgatónként, napon-

Az eddigiekben vázolt és rangsorba helyezett tevékenységek napi átlagban hallgatónként 939,7 percet, 15 óra 39,7 percet jelentenek, mit ébrenléti időként veszünk, szemben
az alvási időtartammal, mely hallgatónként napi 503,3 perc, 8 óra 23,3 perc. Ha az
ébrenléti idő és alvási idő mennyiségét, ezek egymáshoz való viszonyát vesszük, akkor
egészében elégedettek lehetünk a kettő arányával. Az alvási idő mennyiségét vehetjük
soknak, a több mint 8 órát naponta, melyet az ifjúkorban már nem tartunk feltétlenül
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szükségesnek a szervezet regenerálódásához, ha még ehhez hozzávesszük a gyakorisági
adatokat, így a modus II. értékét, a 9 órai alvásidőt (76 esetben), akkor különösen
indokoltnak érezzük megállapításunkat.

A különböző tevékenységcsoportok

elemzése

Az előzőekben elemzett 13 tevékenységet négy tartalmilag összetartozó tevékenységcsoportban foglaltuk össze: A) szükségletek, B) szakmai ismeretszerzés—tanulás,
C) pihenés—szórakozás, D) egyéb időtöltések csoportjába. Az így csoportosított tevékenységekre vonatkozó adatokat adjuk meg a 2. és 3. táblázatokban, egyik a tevékenységcsoportokra fordított időmennyiségeket tünteti fel percekben,' a másik a tevékenységcsoportok részesedését adja az ébrenléti idő százalékában.
A négy tevékenységcsoportból a teljes mintát tekintve a rangsor első helyén áll a
szakmai ismeretszerzés, mely napi átlagban 367 perc hallgatónként, az ébrenlét idejének
34%-a. Második helyen a pihenés-szórakozás található 310,5 perccel, mely az ébrenlét
32,3%-a. A 3. helyezett a szükségletek kielégítését biztosító tevékenységcsoport 262,7
perces átlagidővel, az ébrenlét 29,1%-át kitéve, míg 4. helyen az egyéb időtöltések
kategóriáját látjuk 16,7 perccel, mely az ébrenlét 4,6%-a.
Ha a kapott eredményeket még tovább összevonjuk és két csoportot veszünk fel: a
szakmai ismeretszerzésre és a nem ismeretszerzésre fordított tevékenységeket, és ezek
időtartamát kiszámítjuk, akkor a helyzet a következő:
Hallgatónként
Szakmai ismeretszerzés ideje
Nem ismeretszerzésre fordítva

Napi, percben

Az ébrenléti
idő %-ában

367
589,5

34
66

A négy tevékenységcsoport egymáshoz viszonyítása során szembetűnik, hogy a szakmai ismeretszerzésre fordított idő nem sokkal nagyobb, mint a pihenésre-szórakozásra
fordított; a két tevékenységcsoport ilyen arányú részesedése hallgatóink életében szerintünk negatív tendencia, melyen változtatnunk kellene. Soknak érezzük a 3. helyen álló
szükségletek című csoport részesedését is jelöltjeink életében.
Még rosszabb arányok találhatók a szakmai képzésre és a nem szakmai képzésre
fordított időmennyiségek között, hiszen a tanulás a napi. tevékenységeknek csak egyharmad része, míg a más jellegű tevékenységek az ébrenléti időből kétharmad részt
foglalnak el. Az 1962-ben végzett és 1964-ben publikált felmérésünk eredményei ennél
kedvezőbbek, hiszen ott a vizsgaidőszak előtt jelentősen nagyobb volt a tanulás részesedése az ébrenléti időből, a tanulás közel 56%-os és a nem szakmai képzés 44%-os
részesedése jelzi ezt, de még a hétköznapi életritmust jobban visszaadó második felmérés1ben is közel 50—50%-os megoszlásban jelentkezett a tanulás és a nem tanulás hallgatóink
ébrenléti idejében.
Ha az egyes részminták eredményeit nézzük, akkor kitűnik, hogy a kaposvári I. és II.
éveseknél és a debreceni II. éveseknél első helyen áll a szakmai ismeretszerzés a tevékenységcsoportok között, de a kaposvári III. évesek mintájánál a rangelső a pihenés-szóra313

2. táblázat
A tevékenységek csoportosítása (percekben)
Egy hallgatónál hány perc?

A)
B)
C)
D)

Kaposvár
I. év

Kaposvár
II. év

Kaposvár
III. év

Szükségletek I - I I - 1 I I - V I I - X I
Szakmai ismeretszerzés IV—V-VI
Pihenés - szórakozás VIII-IX
Egyéb időtöltés X-XII-XI1I

263
450
269
14

237
380
273
38

306
274
347
15

összesen

996

928

942

Debrecen
II. év
•

245
364
353
-

962

3. táblázat
A tevékenységek csoportosítása (százalékban)
Ez a nap ébren töltött részének hány %-a?

A)
B)
C)
D)

Szükségletek I - I I - I I I , VII-X1
Szakmai ismeretszerzés I V - V - V 1
Pihenés - szórakozás VIII-IX
Egyéb időtöltés X, XII-XIII
összesen

Kaposvár
I. év

Kaposvár
II. év

Kaposvár
III. év

Debrecen
II. év

28,45
41,20
28,74
1,61

25,60
36,27
29,41
8,72

32,76
. 24,97
36,84
5,43

25,47
37,63
36,90

100,00

100,00

100,00

100,00

-

kozás, és csak 3. helyre került a szakmai ismeretszerzés. Nem sokkal kedvezőbb a
debreceni II. évesek helyzete sem, mivel alig előzi meg a szakmai felkészülés náluk a
pihenés-szórakozás kategóriát. Legkedvezőbb arányt a kaposvári I. éven találunk, hol a
tanulás 40%-os és az egyéb tevékenységek 60%-os részesedése már elfogadhatóbb helyzetet jelent. Ha a fő tevékenységcsoportok százalékos megoszlását nézzük, azt látjuk,
hogy a kaposvári I. évben a 2/5 és 3/5 arány érvényesül a tanulás és a nem tanulás között,
a III. évben az 1/4 és 3/4 rész már elgondolkodtató. A debreceni minta adatai közel állnak
a teljes minta átlagához, ugyanis náluk 1/3 és 2/3 arány található a szakmai ismeretszerzés
és a más tevékenységekre forditott idő terén.
Más felsőoktatási felmérések közül az 1966-os budapesti vizsgálat adataihoz mérten azt
látjuk, hogy náluk a szakmai ismeretszerzésre fordított idő heti átlaga 405 perc, a mi 367
percünkkel szemben, az ébrenlét több mint 40%-a, a mi 34%-kunkkal szemben. Még
kedvezőtlenebb az összehasonlítás utáni kép a tanítójelöltek számára, ha az egyes részminták adatait vesszük az az ELTÉ-n végzett felmérés eredményei mellé.3 Ugyanis csak a
3
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Tóth Gábor: Egyetemi hallgatók munkaerkölcsének vizsgálata. Pedagógiai Szemle 1968. 5 1 - 6 2 .

kaposvári I. évesek adatai közelítenek az egyetemisták eredményeihez, a többi év eredményei messze elmaradnak attól.
Tóth Gábor disszertációjában megfogalmaz egy mutató jellegű normát az egyetemi
hallgatók napi munkaidejére vonatkozóan. Eszerint a szakma körébe tartozó időtöltés a
nap ébren töltött részének 50%-a, ami 8 óra 20 perces tevékenységnek felel meg, mint
javasolt átlagjellegű norma. Sajnos, a mi tanítóképzős hallgatóink a teljes minta átlagát
véve is - a napi 6 óra 7 percet —, de. az egyes részminták eredményeit nézve különösen
messze elmaradnak ettől a javasolt normától.
Más felsőoktatási vizsgálatból is kiderül, hogy a hallgatók heti munkaideje a tanítóképzősöknél jóval magasabb értéket jelent, így a JATE hallgatói átlagban 51 órát töltöttek el szakmai felkészüléssel, mely napi 8 és fél órának felel meg, s a napi időből
35,4%-ot tesz ki.4
Szovjet felmérésben olvashatunk napi tanulási időként szereplő adatot: átlagban 8 óra 16 percet,
amelyben az I. és III. évesek napi 9 órai tanulása és a többi éven napi átlagban 7 órai szakmai
felkészülési idő összegeződik. 5 Lengyel egyetemi hallgatónők életét vizsgáló felmérésből megtudjuk,
hogy náluk 2 kar hallgatóinál meghaladta a munkára fordított összidő a napi 7 órát, míg 3 karon a 7
óra alatt maradt. A heti munkára fordított idő 45 óra 25 perc, míg a többi tevékenységre 36 órát
fordítottak, s így az arány 5 : 4 a munka javára. De jelzik a kutatók, hogy ez az arány a vizsgaidőszaktól távolabbi időszakban kicsit eltérő, akkor a munkaidő-tanulási idő és a szabad idő mennyisége
közeledik egymáshoz, és eléri az 1 :1 arányos beosztást. 6

Mindezekkel a különböző felsőoktatási felmérésekkel és saját régebbi tanítóképzős
vizsgálatunkkal összehasonlítva mostani felmérésünk eredményeit: elégedetlenek vagyunk
tanítójelöltjeink időfelhasználásával. Kevésnek tartjuk a szakmai ismeretszerzésre fordított
időmennyiséget, a teljes mintára érvényesen is, kivéve a kaposvári I. éveseket. Ugyanakkor
soknak tartjuk a különböző más tevékenységekre, főleg a pihenésre-szórakozásra fordított
időmennyiségeket. Helytelennek tartjuk a tanítóképzős hallgatóknál eléggé jelentős mértékben kialakult „kényelmes" életmódot, éppen a szakmára való felkészülés értékes
éveiben.

' Szentirmai László: Szabadidő-struktúra vizsgálat egyetemi hallgatóknál. „A hallgató szabadideje"
című kötetben, Bp. 1970. 2 3 - 7 1 .
5
Lucskevics: Az orvoshallgatók időbeosztásának tanulmányozása. „A hallgató szabadideje" című
kötetben, Bp. 1970. 133-139.
6
L. Gliscina: Diákotthonban lakó egyetemi hallgatók időbeosztása. ,A hallgató szabadideje" című
kötetben, Bp. 1970. 157-179.
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TÓTH LAJOS

TESSEDIK FELLÉPÉSE 1791-BEN
A TANÜGY KORSZERŰSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

A magyar protestáns egyházak az első Ratio Educationis iránt fenntartással, sőt
averzióval viseltetnek. Bíráló megjegyzésekkel sem szűkölködnek. Fináczy Ernő szerint
„véleményük oly helyes didaktikai érzékre vall s oly tanulságos". Hosszú részleteket
közöl belőlük.1 Az iskolaügyi „felségfolyamodvány" (1783) tartalma hasonlít Tessedik
Sámuelnek a pár évvel később, önállóan készített, a Ratiót szigorúan bíráló és konstruktív
javaslatainak összefoglalását tartalmazó beadványához (1791). Erre az alábbiakban még
visszatérünk.
1. Előbb azonban a protestánsok iskolai felségfolyamodványának didaktikai megjegyzéseire utalunk. Mindenekelőtt a Felbiger példája nyomán elterjedő „szagani módszert',
helyesebben a technikai sablonokat ítélik el - helyenként túlzó kijelentésekkel.
Az állásfoglalás szerint ugyanis ,,az együttes olvasás (das Zusammenlesen) nem alkalmas arra, hogy
a gyermekeket a könyv tartalmának és az emberi lélek különböző érzelmeinek megfelelő, folyékony
olvasásra képesítse, hanem az éneklő egyhangúságnak egy neméhez szoktatja őket . . . " 2 A monoton
zsivaj eltereli figyelmüket, tompítja hallásukat, alkalmat ad a rendetlenkedésre. Kizárja annak lehetőségét is, hogy a tanulóktól megkérdezzék, amit nem értenek.
Hasonlóan hibáztatja a nyilatkozat a tanulók „együttes tanulását' (das Zusammenunterrichten). A
kórusban való emlékeztetés, feleltetés - a protestáns elaborátum szerint — azzal a veszéllyel jár, hogy
„az életkorban és a lelki adományokban fölötte különböző tanulók felfogásához nem alkalmazkodik
és egyúttal a tanítókat, bármennyire figyeljenek is, megakadályozza abban, hogy . . . észrevegyék és
kijavítsák" a hibákat, a tévesen elsajátított ismereteket. 3 Leghevesebben azonban a „táblázatot'
módszert támadják; kifejezetten „visszásnak" minősítvén didaktikai hatását.
Nyomatékosan elítélik a táblázatos módszer verbalizmusát és lexikai jellegét. Ugyanis „a tanulóknak a táblázatokat nemcsak emlék^zetökben kell megtartaniok, hanem ítéletökkel is el kell sajátítaniok". Tehát olyan dolgokat kell megtanulniuk, amit még nem értettek meg, amiről még nem tudnak
véleményt alkotni. Márpedig „azoktól a tanulóktól, akiket a nemzeti iskolák nevelnek, semmiképp sem
lehet elvárni" ilyen illogikus tevékenységet. A táblázatok másik nagy fogyatékosságára is rámutat az
értékelés: „Gyakran annyi sok és oly bonyolult osztályozást adnak a dolgokról, hogy a tanulók
labirintusban érzik magukat . . . " A legsúlyosabb didaktikai hibának tekintik végül pedig azt, hogy „a
táblázat nem adja meg a dolgok ismeretét".
A tanításnak ez a megfordított eljárása oda vezet, hogy a gyermekek „csupán a táblázatok külső
szerkezetére vagy képére fognak figyelni, meg fogják tanulni azoknak a betűknek és szavaknak
sorozatát, melyeket megtanulás végett szemük elé helyezünk, magukat a dolgokat azonban, még ha az
' Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története (1600-1800). Bp. 1927.
Uo. 337
3
Uo.
3
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egész táblázatot emlékezetben tartják is, értelmükkel nem fogják elsajátíthatni s nem fogják a dolgok
fogalmait követhetni, vagy azokat a dolgokból kihámozni". 4
A protestáns iskolai felségfolyamodvány - az érintett, de olykor eltúlzott kritikai megállapítások
mellett — értékes útmutatásokat is tartalmaz a kor iskolai oktatásának megjavítására vonatkozóan:
„Minden jó oktatás azon sarkallik, hogy amit a gyermekek tanulnak, teljesen értsék meg és mintegy
birtokba vegyék." A megértést (az értelem fejlesztését) a szemléltetésre alapozzák az elaborátum
szerzői. „Mindent, amit a gyermeknek átadunk, elébb, amennyire csak lehetséges, érzékeltetünk, és
pedig vagy úgy, hogy magukat az eredeti tárgyakat mutatjuk meg nekik, vagy a festett, esetleg a
költött képeket szemléltetjük." Locke és Comenius hatása nyüvánvalóan érezhető az előterjesztés
didaktikai alapállásán. Hangsúlyozzák „a közönséges élet gyakorlatából merített példák" nagy tanítónevelő hatását. Ajánlják továbbá Szókratész módszerének alkalmazását: „Kérdések segítségével addigaddig csaljuk ki a fogalmakat, míg a gyermekek az ismeretesből eljutnak az / ismeretlenhez, és a
fogalmaknak a gyenge lélekben természettől fogva elszórt csíráiból... az ismereteknek édes
gyümölcsei kifejlődnek és megérésökhöz segíttetnek . . . ' < ' Vagyis a tanultak megértését szorgalmazzák. Javasolják azt is, hogy a tanulók készítsenek feljegyzéseket a tanultakról.
Mindezek alapján úgy találják ia felterjesztés készítői, hogy a Felbiger-féle „normális módszer nem
tekinthető egyetemesnek és olyannak, amelytől semmiképpen se lehessen eltérni, sőt igenis olyannak,
melynek megjavítása okvetlenül jzükséges". Még súlyosabban fogalmazva, ,az egész módszert - az
anyanyelvi iskola fokán - „a dolognak értése nélkül együtt tett nyekergés"-nek nevezik; a kisgyermekek iskolai tanítására - kissé eltúlozva - alkalmatlannak nyilvánítják.'

2. Az evangélikusok — egy évvel a fenti beadvány után — 1784. május 17-én kérik
II. Józsefet, hogy „zsinatot tarthassanak'. A hosszadalmas készülődés miatt azonban erre
nem került sor József király életében, noha méltányolta kérésüket. Az újabb nekilendülést a II. Lipót által összehívott 1790/91. évi országgyűlés toleráns intézkedése tette
lehetővé. 1790. június 21-én ismét kérték a zsinat összehívásának lehetőségét. A király ez
év november 7-én válaszolt. A vallásszabadság nevében engedélyezte, hogy „az ő vallásuk
elveihez alkalmazott rend állapíttassák meg" a zsinat tanácskozása alapján. Kikötése
azonban, hogy a zsinat helyét és idejét előre jelentsék a kancelláriának; továbbá, hogy egy
általa kiküldött „kirájyi embert, nem ugyan igazgatás vagy elnöklés, hanem csupán
felügyelés végett befogadni tartoznak". Bármennyire is a felvilágosultságon alapul Lipót
engedélye, abszolutisztikus uralkodói eszménye és módszere mégis erősebb. Kimondja
ugyanis, hogy a zsinaton „így alkotott kánonok és szabályok, csak miután a királyi
főfelügyelésen átmentek, bírjanak érvényességi erővel. . . " 7 A megszorítások ellenére a
leirat az evangélikusok körében „élénk örömmel fogadtatott".
A zsinat összehívására — az 1790/91. 26. tc. szentesítése után - rövidesen sor került. A
48 küldött (ebből 24 lelkész, 24 világi követ) Pesten tanácskozott, 1791. szeptember
14-től október 14-ig. A kerületi főfelügyelők és a püspökök, természetesen, a delegáltak
mellett eleve teljes jogú tagjai voltak a zsinatnak. Az előkészületek során azt is kimondották, hogy a küldöttek közé „nemcsak nemesek, de polgári rendűek is felveendők".
Tekintve, hogy a zsinat egyik lelkész-küldötte volt Tessedik Sámuel is, talán nem
érdektelen arra a négy szempontra utalni, amelyet a zsinati felhívás érvényesíteni javasol a
küldöttek megválasztásakor.
4

Uo. 338.
Uo. 339.
'Uo.
1
Szeberényi Andor: Az 1791-ki pesti ev. ág. hitv. zsinat történelme. Pest, 1868. 8.
5
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„Senki közülük korszerűtlen viseletével katholikus honpolgárt meg ne sértsen;" tartózkodjék az
anyagiasságtól; a világiak is a , Jcedves békét" keressék. A legfontosabb útmutatás a zsinat konstruktív
tárgyalási szellemét kívánja biztosítani: „ E l ő r e történjék gondoskodás a zsinatra küldendő oly egyházi
és világi férfiakról, akik a békét szeretik "s bírnak tehetséggel azt akarni és választani mi llegjobb". 8
Tessedik személye bizonyára megfelelt eme követelményeknek, mert a Bányakerület egyik képviselőjeként került a zsinatra. 9

A zsinat szervezési kérdések tisztázásával kezdődött. Három bizottságot választottak.
Kettő egyházi reformjavaslatok előkészítésével (pl. az ág. és helvét evangélikusok egyesülése; házassági törvény módosítása) foglalkozott. A harmadikba, „az oskolai küldöttségbe'' Tessedik Sámuelt is delegálták. A Bányakerületből még Prónay Sándor, Szerdahelyi László, Sztraka János és Lovich Ádám voltak a bizottság tagjai. Az iskolai bizottságban 21 képviselő dolgozott. 10
3. Tessedik Sámuel igen aktív tevékenységet fejt ki a zsinaton — annak plenáris ülésén
és az iskolai bizottságban. A hatodik ülésen tárgyalták a helyi, falusi, mezővárosi és városi
egyházi elöljáróság, a „presbyterium" összetételére vonatkozó előterjesztést. A korábbi
gyakorlat szerint „csak patrónusokból, papokból és öregekből" állott az egyházközségek
helyi vezetősége. Radvánszky Ferenc felvetette, hogy tanítók is lehessenek a presbitérium
tagjai, mert „ezen tanítóknak az egyházi testület körüli érdeme nem csekélyebb, mint a
nagyobb iskolák tanáraié". A javaslat nem tetszett a küldöttek többségének.
A tanítók társadalmi rangjának emelése érdekében felszólalt a zsinat ezen ülésén (X.
3.) Tessedik Sámuel is. Szuggesztív erejű, demokratikus tartalmú beszédéből a következőket emeljük ki: „Szólt ez ügyben kivált Tessedik, ki távolabb ülvén az elnökségtől, a
terem közepére lépve szólt: Vannak a tanítók között tiszteletre méltó egyének . . . Ki
ezen előnyt a kisebb osztályú iskolák tanítóitól megtagadná, az megfeledkezni látszik,
hogy a kisebb oskolák és osztályok voltak, jelenleg azok, és lesznek, nagyobb és legnagyobb oskolák és universitások veteményes kertjei, mind az egyházi rendnél, mind
pedig az egész társadalomnál. Ezeket kell-e megvetni, kiknek neveltetésünket s igy egész
életünk tudományos és erkölcsi alapját köszönhetjük, s kik iránt a legnagyobb hálával
tartozunk? Azok záratnának ki presbyteriumi tanácskozmányokból, kiknek ügyességére
ifjúságunkat bízzuk, s kücnek tanácsával sok hiányok megjavításánál élhetünk? " } 1
A falusi tanító társadalmi szerepének fontosságát, a népoktatás érdekében kifejtett
pótolhatatlan tevékenységét meggyőző erővel hangsúlyozza Tessedik. Érdemes azonban
megfigyelni, mennyire árnyaltan fejezi ki magát. Ugyanis csak a „tiszteletreméltó"
tanítók érdekében emel szót! Ismeretes, hogy a pályára alkalmatlan, képzetlen, méltatlan
magatartású iskolamesterek eltávolításának szükségességét következetesen hangsúlyozza.
Tanítóképzési reformjavaslata ezért sarkalatos alapkövetelménye a polgári átalakulás
igényeinek megfelelő falusi iskolák megteremtésének. A zsinat végül elfogadja Tessedik
érvelését. Lehetővé vált, hogy a jövőben a tanítók is tagjai legyenek a presbitériumoknak.
8

Uo. 14.
Uo. 32. A Bányakerület - ahová Tessedik is tartozott - küldöttei a következők voltak: Prónay
Gábor, Hellenpach István és József, Molnár János, Simonides János, Beniczky Sámuel, Gosztonyi
Imre, Pongrácz Boldizsár, Tyhanyi Tamás, Bakó Gábor és még néhányan,
1
°Uo. 46. A többi három kerületből az alábbi tagok nevét emeljük ki: Prónay Sándor, Berzeviczy
György, Krúdy Dániel, Sólyom István, Schwartner Márton, Szepessy Mihály stb.
" U o . 78.
9
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A következő ülésen iskolaügyi kérdések kerültek terítékre. Nevezetesen az egyházi
iskolák felügyeleti látogatásáról, ellenőrzésének módjáról tanácskoztak. Ráth Mátyás
szerint az iskolák ellenőrzése „mechanikussá fajult". A látogatásoknak ,.kevés, vagy
semmi hasznát" nem látja. Tessedik ezzel a megállapítással nem ért egyet. A korabeli
jegyzőkönyv világos, szókimondó gondolkodására és vitakészségére utal: „A beszélőt
félbeszakította Tessedik: de sőt nagy hasznúak az illy látogatások, ha helyesen végeztetnek; helyesen végeztetnek pedig célszerű utasítások nyomán, milyeneket tényleg készíteni
kellene." 12 Tudjuk, hogy Tessedik meggyőző gyakorlati tapasztalatok birtokában nyilvánít ilyen határozott véleményt. Sok tapasztalatot szerzett a 14 Békés megyei ev. iskola
látogatása közben. Tudja, hogyan kell azt, „helyesen" végezni, hiszen már kidolgozta a
Projectum instructionis pro Decano13 című tanítási, iskolavezetési és iskolalátogatási
útmutatóját. Ennek 3. §-ában 21 pontban sorolja fel azokat a nagyon is előrelátó követelményeket, amelyek szerint „a dékán a már alkalmazott és tényleg működő tanítókat
minden kínálkozó alkalommal megvizsgálja".14
Az ellenőrző iskolalátogatások időpontja, illetve száma, újabb vitát váltott ki. Az
iskolai bizottság — Tessedikkel egyetértésben — javasolta az évenként kétszer, és pedig
„váratlanul eszközlendő" látogatások végzését. Minden .esperességben két alkalmas főt —
egy egyházit és egy világit — neveznének ki iskolafelügyelőül. Feladatuk lenne megvizsgálni, „a tanítók pontosan végzik-e kötelességeiket? , a tanítványokkal tétetni próbavizsgát, a hibákat javítani, a jókat és rosszakat osztályozni, s a kerületi konsistoriumnak
jelentést tenni". 1 5 Nagy vita után a zsinat elé került látogatási-ellenőrzési irányelvek
lényegesen igénytelenebbek, mint a Tessedik Projectum-ában kidolgozottak. A zsinat
azonban még ezt sem fogadja el. Hosszú vita után végül is úgy határoz, hogy „a látogatás
csak egyszer eszközöltessék" évente.
Érdekes körülmények között került szóba a zsinaton a gazdaságtan és az orvosi ismeretek
tanításának kérdése. Schwartner Márton javasolja, hogy „a hitjelöltek ne a keleti nyelvekből tegyenek
vizsgát, hanem a gazdászatból és az orvosi pályához tartozó tanokból vizsgáltassanak". A zsinat —
jellemzően a többség konzervatív felfogására — nevetéssel és gúnyos megjegyzésekkel akart kitérni a
kérdés megtárgyalása elől. Tessediket — aki e korszerű javaslatnak közismerten meggyőződéses helyeslője és támogatója — nagyon felizgatta a zsinat elhárító-elutasító hangulata.
A hiteles korabeli leírás szerint „Tessedik, kinek kedvére látszott lenni (ti. Schwartner javaslata), az
indítványt a lélek nagy megerőltetésével, annyira, hogy szavakat kellett keresnie, nagyban védelmezte.
Hosszasan, nemcsak mívelten, de népszerűen is beszélt, míg a mulató zsinat a félszeg állitások
következtében nevetésben, olykor kacajban tört ki, kedélyes nyilvánítás mellett végezte be beszédét"
Tessedik.'1 6 A zsinat aznap (X. 4.) nem döntött ebben a kérdésben. Később sem tért vissza a gazdászat
és az orvosi (egészségügyi) ismeretek tanításának ügyére. Tessediket meglehetősen megviselte ez a
megalázó szituáció - noha egy percig sem ingott meg igazának tudatában.

4. A másnapi tanácskozást (X. 5.) — Tessediket illetően — a legnevezetesebbnek, a
legemlékezetesebbnek tekinthetjük. Ugyanis folytatódott az egyházi (papi) képzés törzs13

Uo. 95.
V ö . Tessedik Sámuel: Tanítási tervezet (1788). Tessedik Sámuel szarvasi lelkész útmutatásai-a
dékán számára. Szarvasi Nevezetességek. Ford.: Kemény Gábor. Szarvas 1938. 9 5 - 9 7 .
,4
U o . 98.
1
'Szeberényi i. m. 96.
" U o . 103.
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anyagának kialakításával kapcsolatos vita. Többen ellenezték az evangélikus teológiai
alapvetést tartalmazó Formula Concordiae használatát, elavult elvei miatt. A konzervatívok viszont hevesen védelmezték a mind az ideig használatos az egyházi tanokat
felölelő, de a reformátusokat mélyen sértő tételeket is magába foglaló alapdokumentumot. Szinkovitz püspök, elejét akarván venni a gomolygó viharnak, figyelmezteti a
küldötteket, hogy „óvatosan és eszélyesen kell a symbolikus könyvekről beszélni".
Sztraka János is azért kívánja mellőzni, mert „ezen könyv szerint tanítani sem lehetne",
ugyanis a két protestáns hitfelekezet között „viszálykodás élesztetnék általa". Tessedik is
a Formula Concordiae-t elvetők táborához tartozik. A vita elején azonban még nem
nyilvánít véleményt.
A példátlan konfliktust az egyik konzervatív főfelügyelő: Radvánszky Ferenc
kiméletlen, kihívó felszólalása váltotta ki. Szerinte „a Formula Concordiae szerint kell az
ev. ág. hitv. papoknak tanítani, s amely papnak meggyőződésével azon tanok meg nem
egyeznek, szabadságában áll, senki által nem akadályoztatik azon egyházból kilépni, s oly
egyházban szolgálatot fogadni, hol ama könyv szerint tanítani nem kell". A zsinat
konzervatív tagjai a Vivát!" felkiáltással helyeselték Radvánszky ultimátumszerű kijelentését.
Tessedik nem tűrhette szó nélkül a haladó gondolkodásúakat pellengérező, gunyoros
kijelentést. Az előző napi vita cinikus hangulata egyébként is megviselte idegzetét.
Radvánszky öntelt sértegetése, értelmetlen konzervativizmusa végleg kihozta sodrából. A
kortárs feljegyzése szerint: „Tessedik ezt zokon vette, s a kifejezést szó szerint értelmezte,
s amennyiben találva érezte magát, helyéről fölpattanva a terem közepére hatolt s
ünnepélyesen nyilvánította: hogy ha a Formula Concordiae szerint kell tanítania, hajlandó
itt, a zsinat színe előtt egyházáról lemondani!". 1 7 Tessedik kijelentése nyomán viharos
szóváltásra került sor a két tábor között. A kibékíthetetlennek látszó ellentétet (a zsinat
kudarcától is tartva) Torkos püspök próbálta áthidalni, mondván, hogy ,a Formula
Concordiae nem tartozik oly szigorúan a symbolikus könyvék közé, hogy azok e nélkül
ne állhassanak". A püspök nyilatkozata átmenetileg lecsendesítette a felkorbácsolt szenvedélyeket. A királyi biztos is áthidaló szándékkal ajánlotta, hogy — mivel a kérdés
eldöntése nem a zsinatra tartozik — vegyék le napirendről.
A zsinat 12. ülésén került sor „az iskolákat érdeklő küldőttségi mtmkálaf
felolvasására és megvitatására (X. 9.) Váratlanul azonban ismét fellángolt a Formula Concordiae feletti vita. Tudjuk, hogy a zsinat iskolai bizottságának tagja Tessedik is.
Néhányan beadványt készítettek a zsinathoz, hogy az egyháziak és világiak esküjéből
maradjon ki az inkriminált könyv. A hivatalos krónika szerint így zajlott le az ülés: „Ezen
munkát el kellett halasztani [ti. az iskolai bizottság munkájának vitáját], miután Justh
szokott ülőhelyéről felugorván, egy 28 egyházi és világi férfiú által aláírt nyilatkozatot
kézbesített az elnöknek azon kérelemmel, hogy az föl olvastassák, s a zsinat jegyzőkönyvébe, kivált el nem fogadás esetére bevezettessék, melyben kijelentik, hogy az
egyházi törvényeknél egyedül a szent írást és az ágostai hitvallást ösmerik el zsinórmértéknek." 1 8 A latin nyelvű nyilatkozatban határozottan követelik, hogy „a többi symbolikus
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U o . 112.

18

U o . 147.
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könyveket és a Formula Concordiaet ki kell rekeszteni az eskümintából". 19 Tessedik
aláírása hatodikként szerepel a memorandumon. (A neve után a következő megjegyzés
található: „ven. fratern. Pestano-békésiensis decanus et deputatus". 20
A két tábor vitája ekkor még szenvedélyesebbé vált .Pongrácz Boldizsár a dunántúliak
nevében ellentervezetet olvasott fel a Formula Concordiae védelmében. A „tiszteletreméltó aggastyán", Okolocsányi, „a naturalizmusról, deismusról, socinianismusról"
beszélt, és óvta a delegátusokat „a hasonnemű német eretnekségektől", — félvén a zsinat
belső szakadásától. Érdekes módon a dunántúli Szepessy cáfolta meg Pongráczot,
mondván, hogy a dunántúliak máris csak a szent írásra és az ágostai hitvallásra teszik le az
esküt. „Tisztelendőséged is így esküdött, valamint mágam is." Szinkovitz püspök
Tessedik ék javaslatát támogatta. Az elnök végül olyan változatot terjesztett elő, miszerint
az egyháziak, a saját kerületükben eddig szokásos módon, a világiak pedig — tehát a
tanítók is —, a Formula Concordiae kihagyásával esküdjenek.
A határozat szövege világosan kifejezi Tessedikék kezdeményezésének érvényesülését.
„Végtére a zsinat közmegegyezéssel határozott, hogy úgy szószéken vagy tanteremben a
püspök által eszközlendő szigorú büntetés terhe alatt, szónoklataikban és beszédeikben
ama botrányos és gúnyos (F. C. beli) kifejezéseket használni ne merészeljenek." 21 Ilyen
heves küzdelmek következtében győzedelmeskedett tehát a zsinaton a haladó küldöttek
csoportja, melynek egyik jelentős elvi irányítója és szószólója Tessedik Sámuel volt.
Kitartó harcuk következtében sikerült legalább az iskolaügyi felségfolyamodvány tartalmától való visszalépést meghiúsítani.
Tessedik véleménye, magatartása a legmagasabb egyházi fórumon is következetes,
megingathatatlan. Haladó nézeteinek terjesztéséért vállalja a legsúlyosabb kockázatot, még
a megaláztatást is. A zsinaton (1791) tanúsított magatartása is bizonyítja, hogy az
előrelépést, a fejlődést szolgáló új gondolatok — ha sok nehézség árán is — utat törnek
maguknak a társadalmi tudati korlátok szövevényén. Ezt a következmények is igazolják.
A magyarországi evangélikusok átfogó tanrendszere, a „Systema rei seholasticae,"
Schedius Lajos munkájaként már 1806-ban megjelent.2 2
5. A zsinat utolsó ülésén (X. 14.) „szóba hozattak a követek', akik az állásfoglalásokat, a határozati javaslatokat felterjesztik a királyhoz. Rövid véleményegyeztetés után
az elnöklő Balogh Péter egyetemes főfelügyelő és Radvánszky János mellé a követség
tagjául még két személyt választottak. Nevezetesen „a nagyon tisztelendő Krúdy Dániel és
Tessedik Sámuel urak küldetnek, hogy a zsinat által hozott kánonok kegyelmes helybenhagyását és királyi szentesítését, ő felségénél alázatosan kieszközöljék, valamint, hogy
azokat az udvari dicasteriumoknál és az állam minisztériumánál pártfogásba ajánlják". 23
19

Szeberényi i.m. 321-324. Latin nyelvű melléklet (IX. sz.: „Inclyta et venerabilis synode!").
Ford.:Margócsy Gyula.
20
Uo. 324. A memorandum aláírói: Podmaniczky J., Prónay G., Hellenpach A., Radvánszky J.,
Justh G., Sztraka J., Mihalicska J., Zimmermarin J., Tyhanyi T., Császár A., Csernotta E., Roiko J.,
Baloghy M., Schwartner M., Molnár J., Gotthardt J., Sztelho A., Keviczky S., Ujházy J., Cirbesz A.,
Simon A., Toepler S., Lovich A., Berzeviczy G., Hamaljár M., Hrabovszky G., Hrabovszky J.
21
Vő. Szeberényi i. m. 1 5 7 - 1 6 4 .
22
Vö. Mészáros István: A magyar nevelés története 1790-1819. Bp. 1968. 89.
23
Szeberényi i. m. 215.
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A zsinat tehát ilyeténképpen erkölcsi elégtételt szolgáltatott Tessediknek. S ami ennél
is több, az általa képviselt haladó szellemű egyházi és iskolai javaslatokat lényegében
elfogadták. Az ország vezetőihez küldött négytagú delegáció tagjaként pedig egyenesen
igényelték tisztánlátását, európai színvonalú műveltségét, tárgyaló- és érvelőképességét, a
haladás szükségességét őszinte meggyőződéssel valló egyéniségét. Személyében látták
biztosi tékát annak, hogy a deputáció a zsinat állásfoglalásait el tudja fogadtatni a királlyal
és az országos főhatóságokkal. Tessedik kiválasztása erre a célra azért is tekinthető
szerencsésnek, mert őt — az 1790/91. évi országgyűlés Művelődésügyi Bizottságának agilis
tagak ént - jól ismerték magasabb állami körökben.
Miként az 1791. évi zsinat története is bizonyítja, Tessedik nemcsak szarvasi iskolájának hasznos gyakorlati munkájával, írásainak és beszédeinek meggyőző erejével, hanem a
legmagasabb egyházi fórumot is felhasználva, keményen és következetesen küzdött a
polgári művelődés megalapozásáért.
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KÖRKÉP
AZ EMBER ALTERNATÍVÁI
Gondolatok Gramsci pedagógiai tárgyú írásait olvasva

1979-ben-jelent meg az Akadémiai Kiadónál — az MTA Pedagógiai Kutató Csoportja
gondozásában —.Antonio Gramsci nevelési tárgyú írásainak válogatott kötete „Válaszúta
pedagógiában" címmel. A mű eredeti címe: L'alternativa pedagogica. A kötetet válogatta,
szerkesztette* a bevezetőt, az előszót és az életrajzi jegyzeteket Mario Alighiero Manacorda írta. Fordította és a Gramsci-korabeli iskolarendszerről az áttekintést összeállította:
Bolyai Imréné.
Az alábbiakban nem vállalkozhatunk a könyv részletes ismertetésére, inkább Gramsci
pedagógiai nézeteinek néhány csomópontját — és a hozzájuk kapcsolódó reflexióinkat —
igyekszünk bemutatni. Cikkünk szövegében csak azoknak az idézeteknek az oldalszámát
tüntetjük fel, amelyek az említett kötetből származnak.

1.

Az ember, írta Marx, egyszerre szenvedő és tevékeny lény. Gyakran megtörténik, hogy
nem annyira a természettől, mint a többi embertől szenved.
Gramsci, aki felnőtt életének egy részét Mussolini börtönében töltötte, a testi és a lelki
szenvedések, a világtól való elzártság körülményei között is megtalálta a hatékony élet, a
világot befolyásoló tevékenység adekvát — az adott helyzetnek és az ő világnézeti
meggyőződésének, jellemének, szubjektív kultúrájának egyaránt megfelelő — formáit. A
gyakorlat filozófusa akkor is forradalmár maradt, amikor fizikai mozgástere egy börtöncella méreteivé zsugorodott; az ő reális cselekvési tere — levelei és feljegyzései közvetítésével — Qrszágokat és kontinenseket, éveket és évtizedeket ölelt és ölel át.
A forradalmi módon tevékeny ember számára a valóság határai nem elmozdíthatatlan falak, hanem saját cselekvő magatartásának hatására lépésről lépésre táguló lehetőségszférák. A forradalmárnak tisztelnie kell a valóságot, de sohasem abban a „reálpplitikai" értelemben, hogy azt öröknek és mozdulatlannak tekintse. Mert mi a valóság,
állítja Gramsci, ha nem „állandóan mozgásban és egyensúlyváltozásban levő erőviszony".
A valóság: erőviszony, amelyet a tudatos emberi aktivitás szakadatlanul megbont és —
magasabb fokon, persze, mindig ideiglenes érvénnyel — helyreállít. Még pontosabban
szólva: "az emberi aktivitás új és új erőviszonyokat hoz létre az ember—természet, az
ember—társadalom kapcsolatokban. Gramsci levelei és jegyzetei nemcsak „üzenetek", egy
pusztulásra ítélt forradalmár életjel-adásai, hanem „tettek": konkrét adalékok és hozzá323

járulások ahhoz a világtörténelmi jelentőségű küzdelemhez, amely még napjainkban is a
proletariátus és a marxizmus hegemóniájáért folyik. (A „hegemónia" sajátos kulcshelyzetet foglal el Gramsci eszmevilágában; ezért erre a kérdésre a későbbiekben még
visszatérünk.)

2.
Gramsci példája azt bizonyítja, hogy az ember — tevékeny életével — kitágíthatja
szociális mozgásterét. Ennek a jelentősége azonban nem mindenki számára nyilvánvaló.
Végül is mire kell az embernek ez a mozgástér?
Napjainkban erre a kérdésre a legnagyobb valószínűséggel a következő választ fut be:
„az önmegvalósításra". Az önmegvalósítás, mint az egyéni adottságok, a* személyiséghez kötött sajátos lehetőségek maximális kibontakoztatásának programja a marxista
emberkép szerves része; minden egyén önmegvalósítása az elsőrendű társadalmi érdekek és
értékek közé tartozik.
Ugyanakkor nem hallgathatjuk el, hogy az önmegvalósítás igénye — különösen a fiatal
értelmiségiek egy részében — a társadalmi feladatoktól, a közösségtől, a valóságtól, a
világtól való elfordulással jár együtt; a közömbösség, a befeléfordulás, az individualizmus
társadalmilag is szentesített „ideológiája"-ként jelenik meg. Ez az „ideológia" a lehetetlent igyekszik lehetségessé tenni: mit építhetnék ki önmagamban, ami valamennyire is
társadalmilag releváns értéknek számít, ha semmit sem próbáltam felépíteni a valóságban,
a rajtam kívüli világban?
Marx a Feuerbach-tézisekben nagyon is egyértelmű világossággal fogalmaz: a változtatás és az önmegváltoztatás egybeesik a forradalmi jelentőségű, a valóságot átalakító
gyakorlatban, ami azt jelenti, hogy önmegváltoztatás gyakorlatilag lehetetlen a világ
megváltoztatásában való tevékeny közreműködés nélkül. A változtatás az önmegváltoztatás előfeltétele, alapja és közege. Hiszen, mint Marx mondta, az ember a magaalkotta művekben önmagát — tegyük hozzá: önmegvalósulását — szemlélheti és szemléltetheti. Az emberi létezés megszüntethetetlen sajátossága, hogy az ember — ez az egyes
embert is jelenti - lényegét csak a többi ember számára is létező tárgyi világban
valósíthatja meg.
Az önmegvalósításnak ez a folyamata Gramscit is élénken foglalkoztatta. A társadalmi
erőknek az emberben megvalósuló szintézise mindig egyéni és sajátos, s ez a szintézis —
írja Gramsci, mintegy az önmegvalósítást a társadalmi törekvésektől elszigetelő szemlélet
ellenében: - „nem tud megvalósulni és fejlődni a belülről kívülre irányuló tevékenység nélkül".
Mire való hát az a szociális mozgástér, ami az egyénre ható valóság és a valóságra ható
egyéni aktivitás kölcsönhatásából keletkezik? Semmiképpen sem a szimpla — a társadalmi
szükségleteket és feladatokat kikerülő — „önmegvalósításra", hanem a külső és a belső
világot együtt, egyszerre és egységben megváltoztató emberi aktivitásra, társadalomformáló tevékenységre.
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3.
Gramsci a marxizmust a gyakorlat filozófiájának nevezte. Aki feljegyzéseit végigolvassa, meggyőződhet arról, hogy nem csupán konspirációs okokból (a börtönben tilos
volt ezt a szót leírni: „marxizmus"). „A gyakorlat filozófiája" kifejezést Gramsci attól a
Labriolától vette át, akiről a marxizmus értelmezésében és teijesztésében szerzett
érdemeiért Engels is, Lenin is elismeréssel szólt. Labriola szerint „a praxis folyamatában
benne rejlik az ember természete, azaz történelmi fejlődése; és amikor praxist mondunk, a
totalitás szemszögéből nézve ki akaijuk küszöbölni a gyakorlat és az elmélet közönséges
szembeállítását".
A gyakorlat filozófiájaként értelmezett marxizmusnak a teljes társadalmi praxis —
Lukács György fogalmazásában „az össztársadalmi gyakorlat" — a központi kategóriája.
Ennek a megállapításnak az igazi elméleti horderejét és gyakorlati jelentőségét csak akkor
érthetjük meg, ha Lukács György, tanácsát követve, az össztársadalmi gyakorlat adekvát
értelmezési keretének nem az ismeretelméletet, hanem az ontológiát tekintjük.
A marxi alapokból kiinduló ontológiai megközelítéseknek az a legfontosabb tanulsága,
hogy a gyakorlat nemcsak ismeretelméleti szempontból interpretálható. Sőt: a gyakorlat
egyoldalúan ismeretelméleti értelmezése akadályozza, alighanem lehetetlenné is teszi a
marxi gyakorlatfogalom teljes megértését.
Az ismeretelmélet az emberi aktivitást elsősorban a valóság elméleti elsajátításának
szempontjából tanulmányozza; ebből következik, hogy alapkérdésének nem azt tartja,
hogy az emberi gyakorlatot — mint a társadalmilag releváns értékeket létrehozó egyetemes tevékenységcserét — a maga egészében milyen strukturális és funkcionális törvények jellemzik, hanem azt, hogy a különböző., elméletek megfelelnek-e azon gyakorlatszférák és mozzanatok szükségleteinek, amelyeket tanulmányoznak és saját előfeltevéseiknek megfelelően tükröznek. Ismeretelméleti értelemben a gyakorlat sem több,
sem kevesebb, mint valamely elmélethez valamilyen szempontból hozzárendelt gyakorlatrész vagy gyakorlatmozzanat. Az ismeretelmélet ezenkívül az elmélet és a gyakorlat általában vett viszonyát az elmélet eredete, próbálja, érvényessége stb. szemszögéből vizsgálja,
ezért az emberi lét megértéséhez az ismeretelméleti gyakorlatfogalom nem szolgáltathat
döntő argumentumokat.
Az ontológia viszont éppen az emberi lét egészének sajátosságait vizsgálja, s ebben az
összefüggésben csak annak a gyakorlatfogalomnak van elméleti értéke, amely az egyetemes tevékenységcserét a maga egységében fejezi ki, dinamikus egészként, totalitásként
ragadja meg.
Lukács György erről Ontológiájában,a következőket írja: „Objektíve . . . a társadalmi
,lét a valóságnak az az egyetlen szférája, amelyben a gyakorlatnak a conditio sine qua non
szerepe jut a tárgyiasságok megtartásában és tovább-mozgásában, újratermelésében és
magasabb szintre való fejlődésében. És a társadalmi lét szerkezetében és dinamikájában
betöltött egyedülálló szerepe miatt a gyakorlat szubjektíve, ismeretelméletileg is minden
helyes megismerés döntő kritériuma."
Gramsci ezt az ontológiai értelemben vett gyakorlatot tekintette a marxista világfelfogás centrumának, magvának. Kifejezetten nevelési tárgyú feljegyzéseiben is figyelme
és érdeklődése átfogta a társadalmi gyakorlat egészét: a gazdasági, a politikai és kulturális
gyakorlat egymásbailleszkedő, totalitást alkotó rendszerét; különös elmélyültséggel
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elemezte azonban a kulturális gyakorlat tendenciáit, az értelmiség kultúraalkotó és
közvetítő' szerepét, s a politikai gyakorlatról az volt a véleménye, hogy az emberi
tevékenységek összességében .szintetizáló" szerepet tölt be.
Milyennek képzelte Gramsci e teljes társadalmi gyakorlat szubjektumait? Mindegyik
embernek értelmiséginek kell lennie, abban a meghatározott értelemben, hogy egyesítenie
kell magában a szakember és politikus progresszív tulajdonságait, ami szubjektív oldalról
azt jelenti, más klasszikus meghatározásokra is emlékezve és emlékeztetve, hogy
tömegessé kell tenni a hozzáértés és a felelősség egységét önmagukban megvalósító
emberek jelenlétét és befolyását a társadalom életének minden területén.
Manacorda a pedagógiai írásokat tartalmazó Gramsci-kötet bevezetőjében erre a
gondolatra a következőkkel utal: évezredeknek kellett eltelniük, hogy ,.kialakuljon —
legalábbis elméletben — a politikus és egyben termelő ember formálásának egységes
távlata" (7.). Ezzel a távlattal, Gramsci szellemében, egyetérthetünk, egy megszorítással:
ha az embert nemcsak valamilyen közvetlen termelés, különös termelési ág, hanem a teljes
társadalmi termelés szubjektumának képzeljük el.
Ahogyan életművében Marx is ilyen egyetemessé tágította a gyakorlat (és a gyakorlat
szubjektumainak) fogalmát: „egy tárgyi világ létrehozásá"-ból indult ki, innen érkezett el
a változtatás és az önmegváltoztatás egységéhez a termelőerők, a társadalmi állapot és a
tudat termelésének folyamatában; ezt később úgy is megfogalmazta, hogy a legszélesebb
értelemben vett termelés két alapmozzanatot tartalmaz: objektumok termelését a szubjektumok számára és szubjektumok termelését az objektumok számára, és végül „A tőké"ben és előmunkálataiban megalkotta mindezek fogalmi szintézisét: „a társadalmi termelési
folyamat" kategóriáját, amely már a társadalom egészének a társadalmi lét egészét
termelő tevékenységét — az össztevékenység totalitását — fejezi ki. S talán éppen itt kell
észrevennünk, hogy a marxi értelemben vett társadalmi termelési folyamat igazi szubjektuma maga az egyetemesen (mindenoldalúan) fejlett ember.

4.
Gramsci forradalmár volt, ezért jól tudta, hogy a forradalom véglegesen csak akkor
szilárdíthatja meg pozícióit, ha a közvetlen uralmi viszonyok birtokbavétele mellett
rendelkezik „a kulturális irányítás" és befolyásolás sokoldalúan kiépített feltételeivel is.
Ezt az utóbbit - a kulturális irányítás és befolyásolás eszközrendszerét - nevezte Gramsci
„hegemóniá"-nak. Az elnevezés azért is nagyon találó, mert pontosan érzékelteti, hogy
milyen óriási a tartalmi és formai eltérés az abszolút uralom és a meghatározó jelenlét
között. „A kulturális társadalmi egység megvalósításának a problémáját a pedagógiai
elmélet és gyakorlat modern felfogása szerint kell és lehet megközelíteni, amely szerint a
tanító és tanítvány közötti viszony kölcsönös kapcsolatokra épülő aktív viszony, és így
minden tanító egyben mindig tanuló és minden tanuló mindig tanító. A pedagógiai
kapcsolatot azonban nem lehet sajátosan, .iskolai' viszonylatra korlátozni, amelyben az új
nemzedék a régivel érintkezésbe lép, és magába szívja ennek történetileg szükséges
tapasztalatait és értékeit, 'megérlelve' és kifejlesztve a maga történetileg és kulturálisan
magasabb rendű személyiségét. Ez a viszony a társadalom egészében megvan, minden
egyént érint minden más egyénnel kapcsolatban, fennáll az értelmiségi és a nem értel326

miségi réteg között, irányítók és irányítottak, kormányzók és kormányzottak, az elit és
követői között, a hadsereg előőrsei és fő erői között. Minden "hegemónia'jellegű viszony
szükségképpen pedagógiai viszony, és ez nemcsak egy nemzeten belül, a nemzetet alkotó
különböző erők között bizonyosodik be, hanem nemzetközi síkon és világméretekben,
nemzetek és kontinensek bonyolult kapcsolatában" (40.). Gramsci,.hegemónia"-elmélete
a társadalomépítő aktivitás olyan területeire mutat rá, amelyeket az „ökonomizmus
mechanisztikus és fatalista felfogása" figyelemre sem méltat; „a gyakorlat legmodernebb
filozófiájának leglényegesebb vonása - úja Gramsci — éppen a "hegemónia" történelmipolitikai felfogásában rejlik" (42.).
Az a társadalom, amely képtelen kiépíteni a maga „hegemónía"-jellegű viszonyait,
szükségszerűen és elkerülhetetlenül pusztulásra van ítélve. A „hegemónia" megszerzésének leglényegesebb feltételei: az organikus értelmiség kialakítása és az iskolarendszer
megszervezése.
,Minden ember értelmiségiy" mert rendelkezik az intellektuális tevékenység bizonyos
minimumával; „de nem minden embernek van értelmiségi szerepe a társadalomban" (46.).
A hegemóniáért folytatott harcnak a felépítményben rendelkezésre álló eszközeit a
leghozzáértőbb módon az értelmiség tudja felhasználni, ezért is mondja Gramsci, hogy íz
értelmiségiek a felépítmény funkcionáriusai. A proletárhatalomnak is meg kell teremtenie
a maga új értelmiségét, de „Az új értelmiségi létformája nem állhat többé az ékesszólásból, az érzelmek és a szenvedélyek külsőleg és pillanatnyi ösztönzőjéből, hanem abból,
hogy tevékenyen részt vesz a gyakorlati életben mint alkotó, szervező, 'permanens
meggyőző', mert nemipusztán szónok — és felette áll az elvont matematikai szellemnek; a
technika-munkától eljut a technika-tudományig és a történeti-humánus szemléletig, amely
nélkül az ember csak 'szakember' marad, és nem válik 'vezetővé' (szakember + politikus)"
(47—48.). Ha a társadalom valamennyi tagja — vagy legalábbis túlnyomó többsége — 1.
hozzájárul a világnézet (erjesztéséhez, megvédéséhez és módosításához és 2. tevékenyen
részt vesz a gyakorlati életben mint alkotó, szervező, mint „vezető" akkor nemcsak
•potenciálisan lesz értelmiségi, hanem valóságosan is értelmiségi szerepet vállal a társadalomban. Gramsci ezzel világosan kimondja, hogy az „össztársadalmi gyakorlat" szubjektumainak egyszersmind a kulturális gyakorlat szubjektumaivá is kell válniuk (és fordítva).
Ez a ,.hegemónia" nélkülözhetetlen feltétele.
Gramsci „hegemónia-tétele" egyébként igen szorosan kapcsolódik Labriola gondolataihoz is, aki szerint a kommunizmus embereinek feladata: az egész társadalom technikai és
pedagógiai igazgatása.

5.
A fentiekkel összefüggésben igen eredeti magyarázatot ad Gramsci „az iskolai tevékenység és szervezet" kialakulására is.
Az iskolaszervezet vertikális és horizontális kiépülését nem közvetlenül az ipari fórradalomra (és az ipari forradalom nyomán létrejött termelési-technikai fejleményekre),
hanem a szellemi funkciók megsokszorozódására és differenciálódására vezeti vissza.
Minél több ága és fokozata lett az értelmiségi tevékenységnek (minél kiterjedtebbekké
váltak a polgári társadalomban a közvetett uralom, a kulturális irányítás és befolyásolás
4*

327

,.hegemónia''-jellegű viszonyai), annál többfajta iskolára és annál többféle iskolafokozatra
volt szükség.
Ebben a folyamatban talán csak egyetlen mozzanat szorul külön magyarázatra, éspedig
az általános tankötelezettség, a kötelező iskoláztatás bevezetése. Ez sem érthető meg
azonban „a közvetlen termelés" álláspontjáról, hiszen miként Gramsci is említi, még a
huszadik század technikai színvonalával is tökéletesen össze lehetett egyeztetni a szakképzetlen, de engedelmes munkások — a Taylor-rendszerben kitüntetett szerepet játszó
„betanított gorillák" - tömeges alkalmazását. Nem a közvetlen termelés szükségletei,
hanem a marxi értelemben vett „társadalmi termelési folyamat" — az össztársadalmi
gyakorlat — szükségletei hívták létre a népiskola rendszerét.
Ebből az is következik, hogy lehetetlen csak egy okkal magyarázni ezt a kulturális
robbanást, amely a szubjektumok termelése szempontjából fölér egy ipari forradalommal.
Azt hiszem, közel járunk a lényeghez, ha arra gondolunk, hogy ezáltal éppen az valósult
meg, ami a tőkés társadalmi termelési folyamatból belső szükségszerűséggel következett: a
szubjektumok „tömegtermelése". És nem pusztán a közvetlen termelés számára (már a
szabadversenyes kapitalizmusban is többre és másra van szükség/mint csak közvetlen
termelőkre), hanem a gazdasági, a politikai és a kulturális gyakorlat, azaz a teljes — de
tőkés jellege miatt antagonisztikus ellentmondásokkal terhelt — társadalmi gyakorlat
számára.
Marx meggyőzően bizonyította, hogy „természetadta módon" kialakultak az egyes
gyakorlatszférák szükségleteinek megfelelő „iskolaformák" (pl. a gazdasági iskolák, elitképző iskolák, tanulóiskolák stb.), a népoktatás rendszerének alapjává mégis a tanulóiskola vált, mert ez felelt meg a legjobban a burzsoázia „organikus értelmisége" képzési
feladatainak. A tanulóiskola a monopolkapitalizmus konkrét osztályerőviszonyait kifejező kompromisszum, amely formálisan megnyitotta a tömegek előtt a tanulás, a
művelődés, a felemelkedés lehetőségeit, valójában az uralkodó osztály érdekeit szolgálta,
hiszen az iskolarendszer egészét az organikus értelmiség kiképzési céljainak rendelték alá,
az iskolai foglalkoztatást is úgy szervezték meg, hogy az objektíve biztosította az értelmiségi gyermekek iskolai előnyeit, részben azzal, hogy ők már a családban felkészültek az
iskolai életre (122.), részben azzal, hogy az iskola egész tevékenységrendszere közvetlenül
is megfelelt személyes (vagy családi) aspirációiknak.
(Külön kérdés, éppen a ,.hegemónia" természetének tisztázásához, hogy milyen közoktatáson kívüli szervezetek, intézmények, mechanizmusok tették lehetővé külön a
tömegek és külön az elit számára, hogy élettevékenységükre felkészüljenek; egy bizonyos
ugyanis, hogy az alapvetően értelmiségképző iskola ezeket a speciálisan nevelő funkciókat
egyik irányból sem vállalta magára.)

6.
Az iskola a legnagyobb kulturális intézmény; az intellektuális közszolgáltatások sorában úgy kell számításba venni, mint a ,.hegemónia" egyik legfontosabb tényezőjét; a
Tanácsok Államában „az iskola jelenti majd az egyik legfontosabb és leglényegesebb
közéleti tevékenységét" (112.); az iskolának „érdekmentesnek" kell lennie, abban az
értelemben, hogy nem szabad valamüyen .ostobán konkrét célt" (107.) szolgálnia; az
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általánosan művelő iskolának — s ez Gramsci szóhasználatában egyet jelent a nevelési
intézményként megszervezett iskolával — azt a célt kell maga elé tűznie, hogy tanítványait
„bevezesse . . . a társadalmi aktivitásba" (120.).
Mindezeknek a feltételeknek az intellektuális és manuális tevékenységet összekapcsoló
„egységes iskola" (137, 140.), „az egységes munkaiskola" (209.) felel meg. Gramsci több
alkalommal is visszatér ehhez a gondolathoz, folyamatosan konkretizálja az egységes
munkaiskola szociális és pedagógiai tartalmát, miután a munka és az elmélet „mechanikus
egymás mellé illesztése" korántsem elégíti ki, sőt: ezt a törekvést egyenesen „sznob
dolog"-nak tartja (141.). A kulturális élet megszervezésében „össze kellene fogni és
megerősíteni az akadémiák munkáját és az egyetemek munkáját a nemzeti-népi tömegek
tudományos kulturálódásával, egyesítve az elméletet a gyakorlattal, a szellemi munkát az
iparival, és ez gyökerét az 'egységes iskolában' találná meg" (137.). A tudományos
munkaszervezés amerikai (vagy amerikanizált) változatai, az „ésszerűsítés" különböző
módjai az idegek gyors felőrlődéséhez vezetnek, ha mindez nem jár együtt az életmód
megváltoztatásával. A kérdést az egységes munkaiskola szempontjából kell tanulmányozni" — vonja le a pedagógiai szempontból is óriási horderejű következtetést
Gramsci.
A nevelési alapelv, a pedagógiai tevékenységek egész rendszerén végigvonuló vezéreszme: a munka. Ebből következik, hogy bár Gramsci elfogadhatónak tartja a tanítás
bizonyos elkerülhetetlen „dogmatizmusát" az iskola alsó fokain, nagy jelentőséget tulajdonít az aktív, az alkotó tevékenységeknek az iskolai élet minden területén és szintjén,
hangsúlyozva, hogy az elsajátítás legkülönbözőbb formáinak nélkülözhetetlen feltétele a
szellemi és a fizikai összeszedettség, az erőfeszítések vállalása, a kitartás, a munkafegyelem. A kulturális irányítás — a „hegemónia" — minden tényezőjének, mindenekelőtt
az iskolának, „fel kell ébresztenie az 'ösztönös' ellenszenvet az intellektuális zűrzavarral
szemben" (130.).
Az egységes - „intellektuális és manuális" — munkaiskola távlatairól, realitásáról és
aktualitásáról hazánkban is megoszlanak a vélemények. Időnként aránytalanul nagy
hangsúlyt kap a magas fokú intellektus tömeges kifejlesztésének — egyedüli vagy csaknem
egyedüli — igénye és zárójelbe kerül annak a szükségessége, hogy az embernek ahhoz,
hogy megéljen, dolgoznia kell nemcsak a fejével, hanem a kezével is. Ez sem egészen
lebecsülendő követelmény, különösen, ha arra gondolunk, hogy például Magyarországon
még az- ezredforduló tájékán is az aktív dolgozók 70—75 százaléka kétkezi munkával
keresi meg a kenyerét. Gramsci aligha tévedett, amikor a „ m a n u á l i s tevékenységet"
egzisztenciálisan legalább annyira fontosnak tartotta, mint az „intellektuális tevékenységet".

7.
Gramsci egyik legfontosabb üzenete a számunkra, hogy a nevelés — ez a sajátos
gyakorlatszféra — a társadalmi gyakorlat egészére jellemző alternativitással rendelkezik: az
emberi lét minden mozzanata felelősségteh döntés, lehetőségek közötti választás. A
családjához írt levelek, a börtönnapló és korábbi tanulmányainak részletei azt tanúsítják,
hogy Gramsci a huszadik századi pedagógia legjelentősebb alternatíváinak a következőket
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tekintette: vagy az „ostobán" konkrét célokat követő" osztályiskola, vagy az össztársadalmi érdekeket szolgáló munkaiskola; vagy a „természeti-spontán", vagy a „történeti-céltudatos" törekvések hegemóniája a nevelési folyamatban. „Ha a spontaneitást
elemezzük, az egyre problematikusabbá válik. Ezen túl, az 'iskola', vagyis az irányított
nevelési tevékenység csak egy töredéke a tanuló életének, hiszen kapcsolatba kerül mind
az emberi társadalommal, mind a „societas rerum"-mal fa dolgok társadalmával], és
ezekből az 'iskolán kívüli' forrásokból nézeteket alakít ki, amelyek fontosabbak, mint
ahogyan azt általában hiszik. Az egységes, intellektuális és manuális iskolának megvan az
az előnye is, hogy a gyermeket, a tanító ellenőrzése mellett, kapcsolatba hozza egyidejűleg az ember történelmével és a 'dolgok' történelmével" (141.).
GÁSPÁR

LÁSZLÓ

A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK
JUBILEUMA
Jelentős eseménye neveléstörténetünknek és jelen pedagógiai közéletünknek a szégedi
állami gyakorló polgári iskola és utódja, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. számú
gyakorló általános iskola megnyitásának fél évszázados jubileuma. Immár három nemzedék tiszteli benne a pedagógusképzés és hivatásra nevelés rangos műhelyét, a hazai
polgári iskola és az általános iskola kétségtelen kapcsolatainak kontinuitását. A gyakorló
polgári iskola — „Cselekvés Iskolája" néven is közismert — 1929 szeptemberében nyitottá
meg kapuit; bátor, nagy lélegzetű, országos hatású kísérletté terebélyesedett; utódja ma
egy sokkal szélesebb, demokratikus iskolarendszer fundamentuma szolgálatában végzi
ugyancsak példaszerű munkáját.
A régiek 1929 és 1944 között a Gyakorlóiskola Könyvtára sorozatban 34 tanulmánykötetet jelentettek meg, és pedagógiai folyóiratukban, A Cselekvés Iskolája 12 évfolyamában nem kisebbre vállalkoztak, mint egy iskolatípus valamennyi pedagógusának
gyakorlati képzésére és továbbképzésére. Olyan nevek merülnek fel a múltból töretlen
fénnyel és a hála érzésével a ma is élő tanító utódokban, mint Szenes Adolfé (1929—33-ig
a gyakorló iskola igazgatója), Kratofil Dezsőé, aki Szenes nyugdíjba vonulása után, egészen 1947-ig utódja, Jeges Sándoré, Matzkó Gyuláé,SzántóLőrincé,UdvarhelyiKároíyéés
másoké. A szerzői gárda színvonalát olyan nevek fémjelzik, mint Imre Sándorné, Várkonyi
Hildebrandé, Greguss Pálé, Krammer Jenőé és másoké.
A maiak méltó folytatói és továbbépitői e veretes hagyománynak, akár gyakorlatikísérleti, akár pedagógiai publikációs tevékenységükre gondolunk. Ebbe enged egyébként
bepillantást az iskola jubileumi kiadványa: Gyakorlóiskolánk fél évszázados pedagógiai
törekvései 1929-1979, s az iskola történetét reprezentáló tanulságos jubileumi kiállítás is.
Az évfordulói ünnepséget a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, az 1. számú gyakorlóiskola nevelőtestülete és a Magyar Pedagógiai Társaság 1979. augusztus 27—28-ra szervezte. A több mint kétszáz résztvevő között találjuk a pedagógusképző- főiskolák és
gyakorló iskolájuk, pedagógusok, a tömegszervezetek, a tanügyigazgatás képviselőit. Az
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ünnepséget Moholi Károly, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója nyitotta
meg, majd két előadás hangzott el: Veszprémi László gyakorlóiskolai igazgató Gyakorlóiskolánk fél évszázados pedagógiai törekvései és Simon Gyula, a Magyar Pedagógiai
Társaság főtitkáráé A Cselekvés Iskolája neveléstörténeti jelentősége címmel. Felszólalt:
Szenes László — Szenes Adolf fia — egyetemi tanár (Denver, Colorado), Greguss Pál
ny. egyetemi tanár, Baráti Dezső — Kratofil Dezső fia — egyetemi tanár, Udvarhelyi
Kendoff Károly ny. tanszékvezető főiskolai tanár, Nemes Károly filmtörténész és Jármai
Éva szakvezető tanár.
Moholi Károly főigazgató méltatta a gyakorló polgári iskola nevelőtestületének alkotó
tevékenységét, majd a fél évszázados évfordulót összekötő kapocsnak nevezte a fennállását ünneplő gyakorló iskola múltja és jelene között. A múlt jelenti a tradíciót, a jelen
a mai igényeknek megfelelő, korszerű tanárképzést. A tradíciók ápolása, mely tartalmazza
mai pedagógiai szemléletünk gyökereit, neveléstörténeti pilléreit, pedagógiai tudatosságunk elemeit, nagyon fontos, és a gyakorlóiskola sajátos nevelési feladatának egyik
összetevője. A tanárképzés — ezen belül a gyakorlóiskola — munkájának mércéje a ma és
a holnap társadalmi igénye, azok teljesítése. A gyakorlóiskola jelenleg is annak a pedagógiai gyakorlatnak műhelye, amely feladatát a nevelői és az alkotó munka számos
területén országos szinten teljesíti.
Veszprémi László történeti visszapillantásában utalt arra, ..hogy a gyakorló iskola
múltbeli és jelen hármas feladatát — gyermekek nevelését; tanárjelöltek képzését;
gyakorló pedagógusok továbbképzését — csak alkotó módon láthatta el.
Ebből a szempontból a legtermékenyebbnek az 1929—1944 közötti éveket értékelte. A neveléstudomány jelentős, sok tekintetben hézagpótló kezdeményezése volt az a didaktikai, módszertani,
pedagógiai folyóirat, amely 1933-1944 között 12 évfolyamban jelent meg a „Cselekvés Iskolája"
címmel. Szerkesztője, a folyóirat koncepciójának kialakítója az iskola igazgatója, Kratofil Dezső, az
alkotó, kutató, kiváló pedagógus; kiadója pedig a gyakorló polgári iskola tanári testülete. A folyóirat
országosan nagy népszerűségnek örvendett. A „Gyakorlóiskola Könyvtára" című sorozatban 34 kötet
jelent meg. (Az első kötetet még Budapesten nyomtatták 1928-ban: Szenes Adolf „Az élet iskolája"
címmel.) A sorozat további kiadványaiban valamennyi tantárgy módszeres feldolgozásához, oktatásához szükséges tudnivalókat meg lehetett találni. A kiadványt saját felelősségükre jelentették meg
minden központi támogatás nélkül.
A következő területen, formában és tartalommal jelentkezett e másfél évtizedben a szakvezetők
alkotó tevékenysége: oktató-nevelő munkájuk magas szintű tudatos elemzésében; sajtóorgánum létrehozásában, felhasználásában; rendszeres önképzésük szervezésében; a külső iskolák tanárainak segítésében, továbbképzési igényük felkeltésében, támogatásában (nemegyszer - a nagy érdeklődésre való
tekintettel - a tornateremben tartották a szakvezetők az ország különböző iskoláiból idesereglett
gyakorló pedagógusok részére a bemutató, ún. „mintatanításokat"); a közoktatás aktuális problémáinak segítésében; pedagógiai múzeum létesítésében.
Hazánk felszabadulása után mostoha viszonyok között szervezte újjá a gyakorló iskolát Kratofil
Dezső. Az általános iskola életrehívása új helyzetet teremtett. Az 1945- 46-os tanítási évtől fokozatosan megszűntek a polgári iskolai osztályok és helyüket az általános iskola 5 - 8 osztályai váltották fel,
illetve ezzel egyidőben az alsó tagozatot is megszervezték. Teljessé vált tehát a Pedagógiai Főiskola
Gyakorló Általános Iskolája. A főiskolai hallgatók létszáma ezekben az években átmenetileg igen magas
volt. Ez az igény hozta létre az 1951-52-es tanévben a főiskola 2.sz. gyakorlóiskoláját (az l . s z .
gyakorló általános iskola elnevezést 1951 szeptemberétől használják). Ez az intézmény mindössze négy
évig működött és megszűnése után az 1. sz: gyakorlóiskolát bővítették ének-zene tagozatú osztállyal.
A gyakorlóiskola úttörőcsapata 1948-ban alakult meg, s az elmúlt évtizedekben a város legjobb
csapatai közé tartozott. A tanulmányi eredmények kiemelkedőek voltak ezekben az években is, de
jelentős volt a színvonalas kulturális és sportmunka is. Az énekkar az 1950-es években rendszeresen
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szerepelt a rádióban, az iskola négytusa csapata pedig az 1960-as években többször képviselte hazánk
színeit külföldön, az országos első helyezések alapján. Jellemző adatként említhető, hogy a 70-es
években az iskola valamennyi tanulója továbbtanult. Az iskola társadalmi kapcsolatai s ezáltal a
tanulók közéleti tevékenységre nevelése igen eredményesnek mondható. A tanulók rendszeres kapcsolatot tartanak fenn Szeged város társadalmi szerveivel, üzemeivel, tanácsával, kulturális életével. A
régi gyakorló iskola „erős oldala" volt a kirándulások széles körű és pedagógiai megszervezése; a
jelenlegi ezen a téren is a hagyományok folytatója kíván lenni.
A gyakorló iskola élén az elmúlt 50 esztendőben a következő igazgatók álltak: 1929-1933-ig
Szenes Adolf; 1 9 3 3 - 1947-ig Kratofü Dezső; 1947-1949-ig Szántó Lőrinc; 1949-1951-ig Bús András;
1951-1962-ig Kelemen Jánosné; 1962-1965-ig Csillik László; 1965-1970-ig TuraiKálmán; 1970-től
Veszprémi László

A gyakorló iskola jelenlegi igazgatója úgy értékelte a mai nevelőtestület munkáját,
hogy az egyrészt folytatója az évtizedes haladó hagyományoknak, ugyanakkor helyzetéből adódóan élenjárni törekszik a szocialista pedagógia eredményeinek gyakorlati átültetésében és közkinccsé tételébeir. Ez a tevékenysége különösen az 1972-es oktatási párthatározat, a jelen reform kimunkálása során fokozódik. Ezt bizonyítja a központilag
irányított és a saját kezdeményezésű pedagógiai kísérletek, a bemutató tanítások, tanulmányok, pedagógiai pályázatokon való részvételek, tankönyvírások, disszertációk, előadások egész sora. A gyakorló iskola nevelői pl. számottevő segítséget nyújtanak Csongrád,
Békés, Bács-Kiskun, Szolnok megye és Szeged város pedagógusainak továbbképzési
rendezvényeiken. Néhány szaktanár pedig az OPI, az Oktatási Minisztérium, a Magyar
Tudományos Akadémia vagy a Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében országos rendezvényeken is rendszeresen közreműködik. Évenként átlagban 30—40 bemutató tanítás,
előadás megtartására kerül sor.
Veszprémi László végül a jelen és jövő legfontosabb törekvéseit és feladatait összegezte. Az oktatásüggyel, az intézményes neveléssel szemben korunk gazdasági-társadalmi
és tudományos-technikái fejlődése egyre fokozottabb mértékben támaszt igényt, mint a
történelem során bármikor. Hatékonyabb, eredményesebb oktató-nevelő munkát
kívánnak az iskolától. A követelményeknek, az elvárásnak napjaink iskolarendszere csak
akkor tud megfelelni, ha állandóan figyelemmel kíséri a tudományos-technikai forradalom
által létrehozott változásokat, ha felhasználja a lehetőségeket, ha folyamatosan korszerűsít. Az oktatáspolitikai határozatot követő évek a gyakorlóiskola számára igen
kedvező körülményeket jelentettek, ugyanis a gyakorlati munkájukat elméletileg kellően
megalapozott pedagógusok oktatják, nevelik az általános iskolai tanulókat, irányítják a
tanárjelöltek gyakorlati képzését. Nevelőink legfőbb tevékenysége a módszertani kultúra
továbbfejlesztésére, az oktatástechnikai eszközök felhasználására, a különböző szervezeti
és munkaformák alkotó alkalmazására irányul. Ebben a - gyakorlati képzést is mindig
szem előtt tartó — munkában meghatározó elvként húzódik végig: biztos alapot nyújtani,
utat mutatni a tanárjelölteknek, ugyanakkor kaput nyitni a jövő tendenciáinak.
Melyek azok a tendenciák, amelyek napjainkban a didaktikában jelentkeznek, és
melyek azok a korszerűsítési törekvések, amelyek a mértéktartó realitáson belül megvalósíthatók? Mindenféle korszerűsítési törekvés alapja, hogy a tanítás-tanulás folyamatát
egy egységnek fogjuk fel. Ebben az egységes szemléletben a hangsúly egyre inkább
eltolódik a tanulás irányába. Ebből következik a pedagógus megváltozott szerepe: a
folyamat irányítása, lehetőség teremtés, a tanuláshoz szükséges feltételek és az egyénekhez is szóló motívumok biztosítása.
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Érthetően, ezek az elvek nagyobb arányban igénylik az eddigieknél a tanulói tevékenységre, aktivitásra épülő ismeretszerzést és annak alkalmazását. Ebből természetszerűen
következik, hogy az önálló, öntevékeny ismeretszerzés számára nagyobb arányban szükséges a csoportos és egyéni munkaformában szervezett oktatás. Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy az önálló tanulói tevékenységre épített ismeretszerzés legtöbbször lényegesen
időigényesebb. Ezért kutatják, keresik gyakorlóiskoláink nevelői egy-egy témán, éves
tantervi anyagon belül annak helyes arányát, hogy melyik anyagrészhez, didaktikai
feladathoz milyen módszerek, módszerkombinációk a legeredményesebbek abban az
adott osztályban, melyben tanítanak. Ugyanakkor azt is tudatosabban tervezik, tapasztalatilag ellenőrzik, hogy mikor, milyen szervezeti forma a legeredményesebb: az individuális, a csoportos vagy éppen a frontális. Országosan is elismerésre méltó vizsgálódást
végzett a gyakorló iskola nevelőtestülete az értékelés-osztályozás korszerűsítésével kapcsolatban. Több oldalú, komplex vizsgálódással, tényfeltáró, elemző módszerekkel keresik
annak pedagógiai funkcióját. Munkálkodásuk a téma két jól elkülöníthető területére
irányult: az egyik az objektivitás, a teljesítménymérés gyakorlati lehetőségeinek kidolgozása, a másik a pszichés komponenseknek az alkalmazása a didaktikai szituációban.
Ezzel igyekeztek létrehozni az egyensúlyt anélkül, hogy a teljesítménymérés fontosságát
tagadnák, ugyanakkor a kérdést mélyebb összefüggésében a személyiségfejlődés egészébe
helyezték. Az értékelés-osztályozás legfőbb feladata ugyanis, hogy úgy nyújtson információt a személyiségfejlesztésről az oktatás-nevelés folyamatában, hogy valamennyi
tanulót jobb munkára serkentsen, ösztönözzön.
Pozitívumnak számít a „problémakündulású", a „probléma-célkitűzésű ismeretfeldolgozás", a gondolkodást, gondolkodó képességet fejlesztő oktatás egyre nagyobb
térhódítása. Ugyancsak említésre méltó a tantestületnek az a törekvése, amely a tanítástanulási folyamatban az oldottabb légkör kialakítására törekszik: pozitív tanár—diák
viszony, a tantárgytól függően közvetlenebb kapcsolatot teremtő módszerek alkalmazása
(pl. vita, referátumok, előzetes megfigyelési szempontok után beszélgetés, televíziós óra).
Az előadó zárógondolata: egyetlen képzési intézmény sem adhat ki - éppen napjainkban - „kész",
mindent tudó szakembert, de az is bizonyos, hogy a pedagógusképzés hatékonyságának fokozásához
az eddigieknél tudatosabb és sokoldalúbban átgondolt elméleti és gyakorlati munkára van szükség.
Ehhez látnunk kell az előző évtizedek munkáját, törekvéseit. Van honnan merítenünk, hiszen értékes
tradíciója kristályosodott ki évszázadnyi időtartamban a tanárképzés egészén belül a gyakorlóiskolának. Jogos büszkeséggel vizsgálhatjuk az elmúlt évtizedek törekvéseit, elődeink alkotó munkáját,
akik közül többen emelkedtek főiskolák, egyetemek egy-egy tanszékének élére, lettek főiskolai
igazgatók, szereztek tudományos fokozatot, akik kiemelkedő szaktárgyi-pedagógiai tudásukkal, világnézeti elkötelezettségükkel eredményesen nevelték tanítványaikat, akik fáradhatatlanul, önzetlenül
adták át tapasztalataik javát a főiskolai hallgatóknak, tanártársaiknak.

Simon Gyula előadásának első részében a szegedi gyakorló polgári iskola törekvéseinek
előzményeit és helyét vázolta fel.
Az iskolatípus a Horthy-korszak küszöbét már úgy lépi át, hogy 5. és 6. osztályának
elsorvadása meggyorsul, ugyanakkor a 4 osztályos polgári iskola népes és terjeszkedő
iskolatípusnak bizonyul, igazolva, hogy a társadalmi és gazdasági szükségleteknek megfelel. A polgári iskolák száma 1919 őszén 253, az 1937/38-as esztendőben már 397. A
Horthy-rendszert a polgári iskola szakírói a felvirágzás időszakának tekintik. Ez annyiban
igaz, hogy szervezete, tanterve, tanárképzése stabilizálódik, a polgári iskolák száma
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minden más típusnál gyorsabban emelkedik. Népszerűségével egyetlen más középfokú
iskola sem vetekedhet, tanulóinak szociális átrétegeződése felgyorsul s demokratizálódik.
Az újonnan létestült iskolák felszerelése modern, mintaszerű, tanárai képzettek, lelkesek
és aktívak. A „polgaristák" a mindössze 4 éves iskolából a neveltség és képzettség j ó
színvonalával, érzékelhető minőségeivel jelentkeznek az életben vagy továbbtanulásra. Ám
mégsem mondhatjuk, hogy itt van már a Kánaán. Ez az iskola is zsákutcába tereli
gyerekeit. Igaz, korszerűbb szinten, vonzóbb formában és viszonylag olcsóbban is, mint a
többi középfokú iskola. Bármilyen ellentmondásnak látszik, ez „a legkevésbé reakciós
iskola" — Kunfi Zsigmond szavait idézve — végső soron a néprétegek feltörő művelődési
vágyát van hivatva levezetni és elterelni.
A polgári iskola egyik ismert és elismert szakértője (K. W. Magers: Deutsche
Bürgerschule, Langensalza, 1888, 11.) „bolgyó léleknek" nevezi iskolánkat. Az ellenforradalom idején, ha nehezen is, de végre megtalálja helyét a közoktatásügy rendszerében. Se nem népiskola, se nem középiskola, hanem önálló, saját célú, középfokú iskola.
Kiderül, hogy a polgári iskola szakirányú fejlesztése nem vált be, funkciójának ilyen
irányú kifejlesztése akadályává válhat a középfokú szakképzés kialakulásának. Négyosztályos, önálló, sajátos művelődési eszménye azonban egyrészt lezárt, másrészt a középfokú szakoktatás szempontjából alapozó képzést nyújt. A polgári iskola a 4 osztályos
elemi iskolára épülve, a négy osztályos szakképzést (illetve az öt osztályos tanítóképzést)
is előkészítheti, és így — ebben az irányban „félzsákutcásan" — illeszkedik az iskolahálózatba.
Eme kiforrott elvek alapján kerül sor a polgári iskola törvénybe foglalt szabályozására.
A róla szóló 1927: XII. tc. megalkotásával a polgári iskolai tanárság régi követelése
válik valóra.
A polgári iskolának az a feladata — olvassuk a törvénycikkben —, hogy vallásos, erkölcsös és
nemzeti szellemben gyakorlati irányú általános műveltséget adjon, és ezzel közvetlenül a gyakorlati
életre vagy pedig a középfokú szakiskolára előkészítsen. A polgári leányiskolában ehhez még egy
feladat járul: művelt magyar polgári háziasszony nevelése. Az általános és a gyakorlati irányú képzés —
az Eötvös-nemzedék liberális és pedagógiailag tárgyszerű követelménye - az új feladat szerint most
valláserkölcsi és nemzeti színezetet ölt, ami visszalépést jelent a tudományosság, laikus oktatás korábbi
hazai törekvéseihez és eredményeihez képest.
A törvény nyomán életbelépő tanterv és utasítás a polgári fiúiskolák számára feladatul olyan
általános műveltséget és gyakorlati irányú képzést ír elő, mely lehetővé teszi, hogy tanulói a „művelt
középosztály" soraiba lépjenek anélkül, hogy főiskolákon fejeznék be tanulmányaikat. Az általánosműveltség („közéleti"-nek is nevezi) - bár elsajátítására ugyan rövidebb idő áll rendelkezésre — legyen
teljes. A gyakorlatiság a tanulóknak a „közvetlen életbe" bocsátását kívánja szolgálni.
Miután a tanterv kimondja, hogy a polgári iskola sajátos iskolafaj, nem szakiskola, hanem az
általánosan képző iskolák közé tartozik, kaput nyit a reformpedagógiai nézeteknek, gondolatoknak.
Fokozott szellemi tevékenységre, önálló kezdeményező képességre kívánja nevelni tanulóit. „A megértést, ügyességet és öntevékenységet kell bennük fejlesztenünk." (íme, azok az alapelvek, amelyekre a
szegediek a későbbiekben olyan szívesen hivatkoznak.) Az utasítások kiemelik a kísérletek, kirándulások, a mindennapi tapasztalatokból, szemléletből, megfigyelésből kiinduló tanítás eredményességét. Az
oktatás módszerei keressék a gyakorlati példákat, a gyakorlati élettel való kapcsolatot, a tanultak
gyakorlásának és alkalmazásának lehetőségeit. A verbalizmus veszélyeit csak úgy kerülhetjük el, ha a
tanulás „gondolkozó munkássággá" válik. A gyakorlati képzésnek valamennyi tárgyban, de főképpen amezőgazdasági és ipari ismeretek, a kézimunka, az egészségtan tanításában önálló munkához szükséges
biztos készségekhez kell vezetnie. A tanuló érdeklődésének sokoldalú foglalkoztatása kelti fel benne az
iskola elhagyása után is élő továbbtanulási, önképzési vágyat. Ezeknek az előírásoknak és útmutatások-
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nak, a polgári iskolai tanárképzés korszerűségének, a szegedi, a Mester utcai kezdeményezéseknek
együttes eredője a határozott profilú, didaktikailag átgondolt, széleskörűen tudatos és a kortársaktól is
eredményesnek elismert polgári iskolai oktatás és képzés kialakulása.

Az előadó e kérdéskör kapcsán hangsúlyozta, hogy a neveléstörténeti kutatásokra még
igen nagy feladatok várnak a reformpedagógia magyarországi hatásának megrajzolásában.
Például Prohászka Lajos 1937-ben ezt a problémát így érzékeli: „A mi pedagógiai életünk
is hovatovább a reformmozgalom sodrába k e r ü l t . . . A herbarti pedagógia uralmának
idején a neveléstudomány Jénára, most Genfre, emellett Kerschensteinerre és Dewey-ra
tekint." Noha túlértékelőnek tűnik Prohászka véleménye, a hatás — levéltári források
alapján állítható — jelentős, különösen a polgári iskolában. A kibontakozás pedig egybeesik a nevelésügy és pedagógia egyre erősebb fasizálásával. Maga a reformpedagógiai
mozgalom tehát akkor terjeszti a polgári liberalizmus haladó pedagógiai eszméit egyre
szélesebben Magyarországon, amikor a fasizmus nyíltan előretör. Vajon érzékelhető
ellenállásról, vagy egy önállóbb út kereséséről van szó — a haladó vonások és törekvések
kétségtelen elismerésével, ugyanakkor a kompromisszumok lehetséges feltételezésével és
változataival? A kérdést bonyolítja, hogy a szegediek kezdeményezését csakúgy, mint
más iskolatípusok ilyen irányú törekvéseit a VKM és a főigazgatóságok nemcsak hogy
ellenőrizték, de alkalmasint maguk is. segítették, népszerűsítették. Minden bizonnyal
tehát, fontos és izgalmas pedagógiai problémáról van szó.
Tovább bonyolítja a helyzetet és nyilván a kutatás feladatait is, hogy a szegedi
gyakorló iskola törekvéseinek forrásai nemcsak a húszas évekre, hanem az előző évtizedre,
sőt régebbre nyúlnak vissza.
Az előadó a nevelés forrásaival foglalkozva kitért Dewey és Kerschensteiner nyüvánvaló
hatására. Az előző a gyakorlati nevelés, az utóbbi az állampolgári nevelésről szóló
elméletével hatott — közvetlenül is és a tanterven keresztül is - a szegediekre. A
didaktikai források sorából elsősorban Gaudigra és Layra kell gondobiunk. Mindkettőjük
hatása a szegedi Cselekvés Iskolájára átfogó, bár követésükbe kritikai szempontok is
kerülnek. Külön kiemelnénk — mert Szegeden vissza-visszatér — Laynak Tatschule-jából
(cselekvés iskolájából) azt a gondolatot, hogy a tanulásban alapvető jelentősége nem a
befogadásnak, az ismeretszerzésnek, hanem az ábrázolásnak, a kifejezésnek, tehát a
cselekvésnek van. A Tatschule a tetten keresztül a tettre, az életen keresztül az életre akar
nevelni, az élet iskolája kíván lenni.
A fentiek igazolására az előadó tanúnak hívta többek között az 1927-es tantervet, mely a nevelésről
a „nemzetnevelés" fogalomkörén belül szól. Ennek legfőbb feladata lelkiismeretes, fegyelmezett, jó
állampolgárok nevelése, akik alárendelik magukat a közösségnek (nemzet, állam). Ugyanezt a kívánalmat ismétli meg az 1940. július 1-én hatályba lépett Rendtartás is, mely külön fontosnak tartja, hogy
az ifjúságban „ . . . a1 kötelességtudás és aZ engedelmesség erényei gyökeret verjenek", össze lehet a
követelményeket vetni Kerschensteiner nézeteivel: „Az állampolgári nevelés feladata az, hogy az
iskolai diákszervezetek, munkahelyek és munkamódszerek megfelelő kialakításával a növendékeket
megtanít á arra, hogy hogyan szolgáljanak egy közösséget, illetve, hogy őket kötelességre szoktassa; az
önkéntes alkalmazkodás, alárendelés és egymás kölcsönös tiszteletben tartása - és nem utolsósorban egyéni áldozatvállalás útján ezt a közösséget, illetve a közösség fejlődését erkölcsi szempontból
elősegítse." (Georg Kerschensteiner: Der Begriff der staatsbürgerlichen Erziehung. Leipzigund Berlin,
B. G. Taubner, 1910. p. 31.)
Még inkább részletező a nevelés feladatairól a polgári iskoláról szóló törvény 1930-ban megjelent
végrehajtási utasítása: A vallásos nevelés érdekében minden tanuló „részt venni tartozik" a lelki-
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gyakorlatokon, vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteken. A tanári karnak jó példával kell elöljárnia.
Az erkölcsi nevelés fő követelménye a „polgári osztály életfeltételeire", a leányiskolában ezenfelül a
női hivatása felkészítés. Fontos erkölcsi tulajdonságok: a felelősségérzet, a kötelességtudás, egyszerűség. A nemzeti szellemű nevelés a nemzeti múlt tiszteletét ú j a elő, hogy a tanulók „képesek és
készek legyenek ezekből folyó kötelességeik teljesítésére". A gyakorlati életre nevelés a magyar
társadalmi élet szükségleteinek szem előtt tartására készít fel. Végül: a polgári iskolát végzőknek olyan
„valláserkölcsi és anyagi értelemben vett" általános műveltségre kell szert tenniük, mely képessé teszi
őket az életben való boldogulásra vagy a szakiskolákban továbbtanulásra.
A szegediek forrásai sorában jelentőségénél fogva számba kell venni a budapesti irányító polgári
iskola (a szegedi gyakorló polgári iskola elődje) tanári karának, különösen GregussPálnak, valamint az
igazgató, Szenes Adolfnak működését. A Szenes Adolf szerkesztésében megjelent Az élet iskolája
tanulmánykötet a reformpedagógia és azon belül főleg a munkaiskola színvonalas propagálója. De a III.
Egyetemes Tanügyi Kongresszuson is hasonló elvek lelhetők fel, például a kisdednevelési szakosztály, a
középiskolai szakosztály, a gyermektanulmányi szakosztály és más szakosztályok munkájában. Két
előadás pedig (Kenyeres Elemér: A didaktika újabb irányelvei; Domokos László né: Gyermekfejlődéstan és didaktika) kifejezetten a reformpedagógia álláspontját képviseli és népszerűsíti. Egészében
azonban nem ez jellemző a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszusra, mely a klebelsbergi iskolapolitika
pedagógiai transzmissziója, a klerikális-nacionalista-konzervatív pedagógia seregszemléje volt. Nem
véletlenül hangzik el Kenyeres előadása után hozzászólásban az az aggodalom, hogy az „új törekvések . . . nélkülözik a valláserkölcsi alapot", s ugyanakkor - nem kevésbé jellemzően - az a másik
hozzászólás is, mely „nyugodt lélekkel jelenti", hogy az új iskola törekvéseit illetően a fenti „aggodalomra nincs ok". (A Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszus, Bp. 1928.1. kötet 128-129.1.)

Az előadó ezután a gyakorlat szempontjából „a kérdések kérdésének" tekintette:
hogyan értelmezték a szegedi gyakorló polgáriban a cselekvés iskoláját? A választ elsősorban a nevelőtestület legmarkánsabb és vezéregyéniségnek tekinthető tagjának, Kratofil
Dezső igazgatónak működésében, írásaiban kereste.
Kratofil szerint a pedagógia helyét egyrészt a pszichológia (s ezen belül az új iskolamozgalomnak megfelelően a gyermek lelki fejlődése), másrészt három normatív tudomány, a logika, az etika és az esztétika között állapítja meg. Számolnunk kell egyfelől a
tanulóval, mint fejlődésben levő lénnyel, másfelől a nevelés feladata értékek (az igazságok,
az erkölcsi jók és szépségek) megvalósítása. A szociálpedagógiától és a kultúrpedagógiától
átvett eme szélesebb szemlélet azonban Kratofilnál lényegében leszűkül az oktatás elméletére és a módszertan területére. Szerinte a művelődési értékeket a tanterv tartalmazza
„tervszerűséggel". Ez utóbbi egyetlen letéteményese a művelődési javak iskolai tanításának. - Ez az álláspont nagyon lényeges, elárulja a szegediek helyét a reformpedagógia
széles mezőnyében. Még világosabb Kratofil Dezső következő okfejtése. Ha azt akarjuk
vizsgálni, hogy milyen a tanítás munkája, akkor a művelődési javak átadásában azt a
kapcsolatot kell vizsgálnunk, mely egyfelől a tanár és a tanterv, másfelől a tanár és az
oktatás alanya: a gyermek között van. Ezzel kapcsolatban az előadó rámutatott arra, hogy
itt is összeötvöződik — méginkább —, egymáshoz illeszkedik a nevelést az oktatás
területére szűkítő késői herbartiánusok felfogása a Natorp által is hangoztatott s a
reformpedagógiába átkerült elvvel: a gyermek a nevelésnek nem tárgya, hanem alanya. Ez
utóbbi azonban nem az „alles vom Kinde aus" szélsőséges jelszót követi, hanem Kratofil
megfogalmazásában arra kell törekednünk, hogy „a gyermeknek, mint fejlődő lénynek és
a tanárnak, illetőleg a nevelési célokat, eszméket és értékeket tartalmazó tantervnek és a
tanárnak egymáshoz való kölcsönös kapcsolatait mennél jobban megkönnyítsük, hatásosabbá és teljesebbé tegyük".
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A késői herbartiánusok és a reformpedagógia mérsékeltebb elvei közötti kompromisszum mellett Kratofil Dezső szembe állítja az új iskolamozgalom törekvéseit a „tanuló
iskola" pedagógiájával. Az utóbbi leginkább azért marasztalható el, mert értelmi nevelése
az emlékezet túlzott megerőltetésével jár, a tanulókat receptív lényeknek tekinti, „egy
túlzsúfolt és a gyermeki lélek struktúrájához nem igazodó tantervi anyaggal, az érzelmi és
akarati élet dinamikus erőinek kihasználása nélkül, egyhangú módszeres eljárásaival egyoldalú intellektualizmusra nevel, s nem járul hozzá ahhoz, hogy a fejlődő gyermek, sajátos
természetadta erőinek megfelelően, testi és lelki együttesében boldog, harmonikus lénnyé
kibontakozzék". További hiányossága a tanuló iskolának, hogy verbalisztikus, a pedagógus a tantárgyból, a tanulmányok tudományos rendszerezéséből vezeti le munkáját s
nincs tekintettel a tanuló természetes ösztöneire, tapasztalataira, érdeklődésére, lelki
funkcióira. A tanuló iskola elsősorban oktató és nem nevelő intézmény, mely a tanulókat
túlterheli. A tanuló iskolában tömegtanítás folyik, a pedagógus nem ismerheti meg
tanítványai egyéniségét, lelki fejlődését és módszereiben eluralkodik a parancsoló
tekintély és engedelmesség elve.
Az új iskola ezzel szemben a gondolkodás fejlesztésére helyezi a fő súlyt, a tanulóban
kutató szellemet és ítélőképességet fejleszt, érzelmi életének, alkotó fantáziájának gazdag
kibontakozását segit elő. A tanuló spontán teremtő tevékenysége kerül az oktatás középpontjába, a tanuló önálló szellemi és kézi tevékenységet fejt ki, s a pedagógus mindenben
alkalmazkodik a gyermek fejlődési sajátosságaihoz. Az új iskolában a nevelés, a szociális
együttérzés dominál, és arra törekszik, hogy meghittebbé, vonzóbbá tegye a gyermek
életét, a pedagógus pedig „a gyermekhez simuló áldozatos" személyiségével segíti a
gyermek „testi és lelki örökségének" mennél egészségesebb kifejlődését — hangsúlyozza
Kratofil Dezső.
Ebben a fejtegetésben - mulatott rá az előadó - a sok figyelemre méltó elv és módszer mellett
nem nehéz észrevennünk néhány ellentmondást. A szegedi gyakorló polgári iskolában is az elmarasztalt
„tanuló iskola" tanterve, tankönyvei érvényesek, s a túlterhelés éppúgy fennáll, mint másutt. Igaz,
hogy a tanulólétszám itt sokkal kedvezőbb, mint másutt, de nemcsak a polgári iskolában, hanem szerte
Magyarországon - különösen pedig a népiskolában - tömegtanítás folyik, s a szabadság és fegyelem
elve is másképpen érvényesül, mint a válogatott, kisszámú tanulókkal és manipulált környezetben
folyó nyugati új iskolákban. Nem lehet — vagy csak nagy megszorítással lehet — egyetérteni Kratofü
Dezsőnek azzal az állításával, hogy az új iskola gyakorlati problémái ideális környezet és elhelyezés
hiányában is megoldhatók. Az iskolai munka eredményességét nemcsak a tervszerű munkaprogram, a
nevelés rendszere és a pedagógus személyisége biztosíthatja.

Nyilván a nagyon is érzékelhető gyakorlati problémák miatt szól Kratofil Dezső a régi
és az új iskola közti ellentétek áthidalásáról. Dewey-ra hivatkozik ebből az alkalomból, de
Pewey-nak" nem az ismeret akcidentális, a gondolkodás folyamatában teljesen eszközjellegéről vallott felfogására, hanem „A gondolkodás neveléséből" arra a passzusra, mely a
régi és az új iskola között keresi az ellentétek feloldását: „A régi iskola és az új iskola
közötti ellentétek lehető áthidalása — idézi Kratofil Dezső Dewey-t — éppen a tanár és a
tanterv, illetőleg a gyermek és a tanterv között fennálló természetszerű tapasztalatok
helyes értelmezésével lehetséges."
Kratofil Dezső egyébként nagyon jól látja, hogy az új iskola megvalósításához „fundamentális ismeretanyagra" van szükség. Finoman rátapint arra is, hogy a nevelők a tanuló
iskolában „kényelmesebben" dolgoznak. Az új iskola viszont „munkatöbbletet" jelent,
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nagyobb szakmai kulturáltságot, körültekintést, gondosságot kíván. Éppen ezért —
mondja Kratofil Dezső - egy háromórás tárgynál 15—20 munkáltató óra „bőven elég".
Magas elméleti és gyakorlati színvonalon mutatja be a cselekvő iskolában követendő
módszert. Az egyéni, csoportos osztályfoglalkoztatás mellett az osztály összességét foglalkoztató „kollektív módszer", valamint „a közlésen alapuló demonstratív vagy előadási
módszer, ahol a hangsúly mindig a tanár munkáján van", elfogadása ugyancsak kompromisszumot jelent a modem és tradicionális eljárások között.
Kratofil Dezső kiemeli a módszerek sorából a cselekvő iskolában nélkülözhetetlen
munkafüzeteket, a rajzot, mint kifejezési eszközt, melynek minden tárgyban fontos
nevelő jelentősége van, az év végi kiállításokat, és részletesen szól a „munkáltató tanításról", valamint a csoportoktatásról.
Mivel a munkáltató tanítás terminussal a szegediek megfogalmazásában elég sűrűn találkozunk, nem
árt értelmezéséről egy-két szót ejteni. Kratofil szerint munkáltató tanításról elsősorban a fizika és a
vegytan körében szólhatunk. Ezeken a tanítási órákon, célszerű berendezkedés mellett, valamennyi
tanuló egyidőben, de külön-külön dolgozik. A munkáltató tanításnak elsősorban ismeretmegállapító
feladata van, általa a „tanuló legértékesebb ösztönéhez", az érdeklődéshez fordulunk. Benne a tanuló
munkájának eredményét látja és ez a tény örömmel tölti el, élményszerű kapcsolatai vannak, és
ismeretei világosabbak és maradandóbbak lesznek. Ám a munkáltató oktatás nagyon időigényes, ezért
az ilyen órák mellett „nagyobb számmal" kollektív-demonstratív órákat kell tartani. Kratofil Dezső
óva int a túlzásoktól!

Az előadás a következőkben a gyakorló iskola nevelőtestületének szakirói és pedagógiai gyakorlati tevékenységével (különösen Jeges Sándor, Matzkó Gyula, Szántó
Lőrincz, Udvarhelyi Károly működésével) bizonyította a fenti alapelvekkel való egyetértést, a reformpedagógia mérsékeltebb irányzatához való csatlakozást. Jellemző erre,
hogy Mester Jánosnak elméleti fejtegetéseit a formális fokozatok átmentéséről (megjelent
tanulmány formájában Az élet iskolája kötetben 1928. 85—116. 1.) a nevelőtestület
valamennyi tagja magáévá tette. Bár egyidejűleg bírálják is Herbart-Ziller formális
fokozatait, melyek az asszociációs lélektanon alapulnak, s melyeket Herbart egyoldalúan
a képzetek mechanizmusára épít, ugyanakkor egyetértőleg elfogadják Mester János
koncepcióját a formális fokozatoknak az „élmény, öntevékenység, ítélet és a munka
lélektana alapján" való megreformálására, lényegében: megtartására.
A szegedieknél a „gyermekből kiinduló" kötetlen oktatás helyett az oktatás folyamatának sokkal zártabb, rendszeresebb, a tanár vezetésére épülő felfogásával találkozunk, s a
tanítási óra felépítésének megvan a didaktikai szituációtól független állandó (formális)
szerkezete. A spontaneitás ugyan szerepel náluk, de nem az oktatás alapelveként, hanem
csak a tanítási órán alkalmazható módszerek egyik szempontjaként, annak ellenére, hogy
folyóiratuk hasábjain Várkonyi Hildebrand a cselekvés iskolája módszereinek lélektani
alapelvei között az „egyéni munka", a gyermek „saját módszere" mellett harmadik vezető
elvként a spontaneitást említi: „A cselekvő iskola spontán tevékenységet követel meg a
növendéktől - íija Várkonyi (A Cselekvés Iskolája III. évf. 3—4. sz. 108.1.). A spontaneitás a lelki energiának s lelki mozgásoknak belülről eredő indításokat nyújtó alapja.
Amíg a növendék tevékenységének célja csak kívülről ráoktrojált cél - csak a nevelő
által kívánt cél, amely a növendék belső világától idegen s abba szervesen bele nem
organizálódott, vagy nem belőle ébredt, addig cselekvése nem lesz spontán, azaz igazán
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értékes cselekvés." Ugyanezt mondhatjuk az élménypedagógiáról is, melynek hatásával
lépten-nyomon találkozhatunk.
Jeges Sándor szerint az élményben gyökerező megfigyelés .szülőanyja a sikeres oktatás legfőbb
kellékének, a lélek lendítőkeiekének: az érdeklődésnek". Ugyanő Lay gondolatát veszi át, amikor
kijelenti, hogy „a megfigyelést az ábrázolásnak kell követnie". „Ez az ábrázolás nem elégszik meg a
régi ösvényekkel, azaz csak az élő szóval való kifejezéssel, mert csak az anyaggal való beható
foglalkozás vezet a tiszta fogalmakhoz. Mert ne ringassuk magunkat abban a tévhitben, hogy ha a
gyermek hangját halljuk, akkor ahhoz következésképpen tiszta fogálmak is kapcsolódnak . . . A fül- és
szájmódszerről át kell térnünk a szem- és kézmódszerre." Jeges a tudást az élménnyel azonosítja:
„ . . . a tudás: élmény" - mondja. Udvarhelyi Károly a szülőföldismeretet éppen annak élményszerűsége szempontjából tartja fontosnak a földrajz koncetrikusan táguló tárgyalásában. Csapó Jenő az
élményt a fogalmazástanítás fundamentumának tekinti. Ennek érdekében teremt a nevelő osztálykaszinót, osztályparlamentet, vitadélutánokat, osztályteákat, osztályújságot és ilyen „élménymezők"
közé tartozik a történelem, a természettudomány, a kirándulás, a táborozás, a sport, a cserkészet, a
naplóírás stb. is. A nevelő feladata „az élmény megnyitása, kifejezésre késztetése". RadnótiDezsőné is
szívesen ad a fogalmazás tanításában „élménytémákat": „ . . . fontos, hogy a témák a gyermeki lélek
egészét tartsák szem előtt, s valamennyi tehetségre hassanak; - adjunk tehát élménytémákat, megfigyelésen alapulókat és olyanokat, amelyek a képzeletet foglalkoztatják. A szó szoros értelmében vett
élménydolgozatok történést mondanak el, melynek a tanuló cselekvő vagy szenvedő részese volt.
Én-dolgozatok". Szántó Lőrinc a polgári iskola II. osztályában a következő fogalmazási feladatot adja:
dramatizált mese növényi szereplőkkel (melyben a tanulók tanító mesét dolgoznak fel párbeszéd
formában, de növényi szereplőkkel).

Az előadó annak bizonyítására, hogy a szegedi gyakorlóiskola a reformpedagógia
mérsékeltebb, a hazai viszonyokhoz jobban simuló irányzatainak hatása alatt állt, a
tanár—diák viszony kérdését is érintette. Ennek a viszonynak megítélése ugyanis mindenkor szeizmográf érzékenységű. A rég iskolához képest a szegedi Cselekvés Iskolájában
megváltozott a nevelő viszonya, tónusa a gyermekhez, a régi „prancsuralmi" helyzetet
bartságos, demokratikusabb, a tanulók bátrabb megnyilatkozását támogató módszerek
váltják fel. Amikor a militarista nevelés egyre inkább tért hódít az iskolában, a gyakorlatban az élénkséget és fesztelenséget hangsúlyozzák: „ . . . nem kedvelem, nem is szeretem
az olyan osztályt, ahol karba tett kezekkel ülnek a tanulók és hallgatják, avagy vezérszavakkal felelnek egy feltett kérdésre" — olvassuk A Cselekvés Iskolájában (II. évf.
5 - 6 . sz. 208.1.).
Az előadás záró része a szegedi gyakorló polgári iskola mérlegét kívánta megvonni. A
Cselekvés -Iskolájának gyakorlati tevékenysége, publikációinak elméleti színvonala meggyőzhet arról, hogy a cselekvés iskolájának propagálói nemcsak a cselekvés, a tevékenység
gyakorlati oldalát nézték, és csupán módszertani feladatokat láttak maguk előtt, hanem
szempontként tekintették a reformpedagógia „erős oldalát", a didaktikai elgondolások
lélektani alapozását, a gyermektanulmány, a fejlődéslélektan korszerű eredményeinek
hasznosítását. S ha ebben a relációban nem is egyenletes a kép, amely elénk tárul, a
Cselekvés Iskolájának tanulmányai, a „vezérkönyvek" stb. meggyőznek arról, hogy a
30-as évek közepén az a hagyomány, melyet a magyar gyermektanulmány és európai
színtű művelője, Nagy László képvisel neveléstörténetünkben, Szegeden erős visszhangra
talál. De az oktató-nevelőmunka más jelenségei is meggyőzően dokumentálják, hogy
valóságos, értékes hagyományt ápolunk, amikor a gyakorlóiskolára, a tanárképzés kiváló
műhely'éte emlékezünk. Ma is elgondolkodhatunk a tanulók tevékenységének, alkotó
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munkájának, munkáltatásának szegedi értelmezésén; a tanuló és a tárgy, a tanár és a diák
közötti kapcsolat oktatási gyakorlatán, a derűs iskolát szolgáló módszereken; az egyoldalú
intellektualizmus elleni harc eredményein; a módszertani kultúra és tudatosság szerepén
az oktatásban stb. S ha mindez formai megközelítés is, korántsem független a tartalomtól.
Erről a tartalomról a neveléstörténet sommásan többször is megállapította, hogy a
burzsoá társadalom által megszabott — hátrahúzó, merevítő — célokat szolgálta. A szegedi
gyakorló polgári iskola oktató-nevelő munkájáról is el kell ezeket mondanunk, mert a
tanári kar végeredményben sehol nem lépte túl (nem is léphette) a polgári iskolai törvény,
tanterv és tankönyvek által megszabott kereteket. Mégis, fel kell hoznunk, hogy a szegédi
források tanulmányozása a tartalom szempontjából sem adott olyan lehangoló képet mint
a korszak számos pedagógiai dokumentuma. Az egyes tárgyak tanításában — az országos
átlag szintjét meghaladóan — korszerűbb ismeretelemeket is közvetítettek. Krammer Jenő
pl. a magyar nyelvnek nemzetiségi polgári iskolában való tanításáról cikkezve ilyen
követelményekre jut: „1. A gyermek anyanyelvének és anyanyelvi művelődésének feltétlen tiszteletben tartása; 2. A' nemzeteink közötti történelmi sorsközösségnek tudatosítása." Jeges Sándor bátran síkraszáll a természettudományi tárgyak nagyobb mérvű
tanítása mellett, „mert hiszen a természettudományi műveltség ma már kultúrszükséglet".
Hangoztatja a természettudományi tárgyak nagy formális képző erejét, és vitába száll
azokkal, akik csak a humán tárgyakban látnak jellemképző erőt. Felhozhatnánk a Cselekvés Iskolája c. lapból a német fasizmust bíráló megjegyzéseket is: a német fasizmus
„nyájszellemű", „terrorisztikus" stb.
Mindez már csak azért is jelentős, mert irattári és egyéb forrásokban (pl. évkönyvekben) egyetlen
egyszer sem találkoztunk olyan polgári iskolával, amely ne hivatkozott volna példaként a szegedi
Cselekvés Iskolájára, egyszersmind ajánlva annak kiadványait is. A gyakorló polgári iskolát — a
továbbképzés igényével - az ország minden tájáról látogatták a pedagógusok. A hatás tehát kétségtelenül országos. A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskoláról kikerült legifjabb pedagógusnemzedék pedig
— egyetértve Greguss Pál szavaival — „a legjelesebb hirdetője és megvalósítója a munkaiskolának, vagy
más szóval a cselekvés iskolájának". Ezzel a hatás már átlépi a felszabadulás küszöbét.

A két előadást méltányolható tanulságai miatt idéztük a szokásosnál valamivel részletesebben. Erre a példamutatásra utal egyébként valamennyi felszólaló meleg hangú
visszaemlékezése is. Bizonyításul álljanak Udvarhelyi Károly szavai: „Én magam, mint 25
éves fiatal ember öt évi mátészalkai tanári működés után kerültem a gyakorló polgári
iskolához. Az intézet szépsége, a munka lehetősége, a jövendő hivatás nagyszerűsége
megragadott. Az itt töltött 20 esztendő alatt mintegy 1500 fiú- és leánytanítvány, számos
tanárjelölt fordult meg az iskolában. Tanítványaink között volt tanyai parasztgyermek,
kisiparos, vasutas fia, értelmiségi, s jól tudom, még egyetemi professzorok is járatták
gyermekeiket a jó hírű intézetbe, ahol azonban mindenki egyformán kedves tanítvány
volt. Ifjúkorom legszebb évei voltak ezek. Valójában itt éreztem meg az oktató-nevelő
munka sok-sok szépségét, s mint összekötő kapocs a gyermekek és a már pályára készülő
öregdiákok között, kedves kis tanítványaim bontakozó lelkivilága fényénél s azzal együtt
itt tanultam meg az oktató munka értelmét: szeretni az ifjúságot, ablakot nyitni d
természet szép világára, megbecsülni az embert és alkotó munkáját. A szegedi Állami
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolája így ajándékozta nekem életem
legszebb húsz esztendejét..."
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A gyakorló iskola két alapítványa is ösztönző példa. Az elsőt Szenes László és Szenes
Erzsébet (Szenes Adolf fia és leánya) 1975-ben alapították az iskola „kiváló matematikus" tanulói részére. Ebben az elismerésben (1000 forintig) - értékes könyvjutalom,
díszes oklevél, tanulmányi kirándulás részvételi díja - évenként 1—3 tanuló részesülhet. A
második alapítványt az 50. évforduló alkalmából Baráti Dezső egyetemi tanár ajánlotta
fel. Az évi 5 ezer forint „Kratofil Dezső-díjat" olyan két tanárjelölt nyerheti el megosztva,
akik mindkét tantárgyukból a tanítási órán, illetve a tanítási órán kívüli tevékenységükben kimagasló eredményt érnek el.
SIMON GYULA

SZEMÉLYISÉGFORMÁLÁS ÉS HIVATÁSRA NEVELÉS
A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
A pedagógusképzés iránti, világszerte tapasztalható tartós érdeklődés az utóbbi időszakban figyelemre méltó változáson ment át. Korábban a képzés tartalmi, strukturális,
metodikai problémáit, reformját mintegy belülről, a szakképzés belső összefüggéseinek a
szempontjából vizsgálták. Ujabban azonban középpontba került — főleg a szocialista
országokban — a pedagógusképzés és a köznevelési rendszer továbbfejlesztése közötti
kapcsolat. A vezető szempont tehát a pedagógusképzés funkciója lett. Egyre többen
felismerik, hogy a köznevelési rendszer átalakításának a végrehajtását a pedagógusképzésben kell elkezdeni, mivel nincs hatékony iskolai pedagógiai megújulás hivatástudattal rendelkező, nevelői képességekkel, szakmai hozzáértéssel felvértezett pedagógus
egyéniségek és kollektívák erjesztő-fejlesztő tevékenysége nélkül.
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke által 1979.
november 8—10 között Debrecenben rendezett nemzetközi jellegű tanácskozás ebből a
szempontból állította a személyiségformálást és a hivatásra nevelést a megbeszélések
gyújtópontjába. Ez a két vezető motívum a funkciót, azaz a szocialista iskola pedagógusainak felkészítését összekapcsolja a képzés belső fejlődésének, fejlesztésének — Zibolen
Endre kifejezésével élve „a nevelésközpontú nevelő képzésnek!' a feladataival.
A tanácskozás, amelyen a hazai pedagógusképző intézmények és több pedagógus
továbbképző intézet képviselői mellett Ausztriából, Bulgáriából, Lengyelországból, az
NDK-ból és a Szovjetunióból is vettek részt előadók, a két fő kérdés összefüggéseinek
megvilágításával, feltűnően egységes szemlélettel, ugyanakkor sokoldalú, sokféle megközeb'téssel elemezte a pedagógus jelöltek nevelésének helyzetét és teendőit.
Ezt az elvi egyetértést érdemes egy kissé közelebbről is megvizsgálni. Hiszen a három
napos tanácskozás két teljes ülésén, a három szekcióban elhangzott több mint 50
előadásban, korreferátumban, a pedagógus szereppel foglalkozó kerekasztal beszélgetésen — amelyet Simon Gyula vezetett — igazán mód lett volna arra, hogy a különböző
intézményekből jött oktatók, kutatók eltérő tapasztalatai ellentétes nézeteket is
kristályosítsanak ki. (Talán, ha több idő jut a kötetlen eszmecserére, sor is került volna
néhány eltérő álláspont szembesítésére.) Mégis, a tanácskozásból arra következtethetünk,
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hogy a pedagógusképzés néhány kardinális kérdésében a szakmai közvélemény — legalábbis a pedagógiai-pszichológiai tárgyak oktatóié - egységesnek mondható. Ez az egység
azonban nem jelent egysíkúságot, uniformizált álláspontot, hanem együtt jár a megközelítés sokféleségével, a megoldáshoz vezető alternatívák számbavételével.
Érdemes röviden felidézni, milyen kérdések kerültek a tanácskozás középpontjába,
hisz ezek egyben jelzik is, milyen irányban keresték a résztvevők a kibontakozást.
1. A hatékonyabb személyiségfejlesztés és hivatásra nevelés érdekében komplex változtatásokra van szükség. Petrikás Árpád előadásában kiemelte a nevelőképzés minőségét,
intenzitását, a permanens önképzésre, önművelésre való felkészítést, az egyes közösségek
személyiségformáló hatását, az egységes nevelési hatásrendszer programjának a kidolgozását. A nevelőmunka fejlesztésének időszerű kérdéseivel foglalkozó szekcióban
elhangzott referátumok hangsúlyozták a nevelési feladatok összetettségét, a világnézeti
nevelést, a KISZ szerepét. Kuligowska (Lublin) a tanárképzés céljait vizsgálta előadásában
abból a tételből kündulva, hogy a fő cél a tanárjelöltek felkészítése a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére. Ebből a szempontból kapott nagy szerepet a tanácskozás
programjában a hivatásra nevelés, például Deli István, Duró Lajos, Gyimes Erzsébet,
Kovácsné Virág Márta referátumaiban, Rudolf Gönner (Salzburg) „offenzív pedagógia"
koncepciójában. A nevelőmunka egyik megkülönböztetett feladatcsoportja volt az önismeret, önalakítás, az önnevelés, önművelés, önképzés (Durkó Mátyás—Harangi László,
Mohás Lívia, Papp János — Nyíregyháza — előadásaiban).
2. A pedagógiai és pszichológiai tárgyaknak, köztudottan, nagy jelentősége van — vagy
'inkább lehetne — a pedagógusjelöltek nevelésében, felkészítésében. Á tanácskozás ezzel
foglalkozó szekciójában két kérdéskör került előtérbe.
Egyrészt számos referátum rámutatott arra, hogy a pedagógiai és pszichológiai tárgyak
oktatásában komplexebb megközelítésre, az interdiszciplináris jelleg érvényesítésére és
erőteljesebb integrációra van szükség. (Bazsa György, Boros Dezső, Brezsnyánszky László
a KLTE ezzel kapcsolatos'tantervi reformját mutatták ; be.) Másrészt az elmélet és a
gyakorlat egységének a megteremtése érdekében a pedagógiai és pszichológiai tárgyak
oktatásánál az előrelépés fő útja az elmélettel összhangban levő gyakorlati képzés rendszerének gyökeres átalakítása, módszereinek, eszközeinek, szervezeti formáinak korszerűsítése, feltételeinek javítása.
Gisella Knüpfer (Jéna), Gerd Rackow (Rostock) az NDK pedagógusképzésének a
gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatairól számolt be. A hazai referátumok pedig már
elindított, reménykeltő kísérletekről, új utakat törő megoldásokról adtak ismertetést,
Nagy Andor és Mák Mihály az Egri Tanárképző Főiskoláról, Csiszár Imre, Kékes Szabó
Mihály a JATE-ről, Schmidt Ibolya a Kaposvári Tanítóképző Főiskoláról, Rókusfalvy Pál
és Kelemenné Tóth Éva a Testnevelési Főiskoláról, Kiss Lajos és Kiss Tihamér a KLTEről.
3. A tanácskozás meggyőzően képviselte azt az álláspontot, hogy megérett az idő a
„pedagóguskutatás számos eredményének széles körű alkalmazására, hasznosítására. Az
ezzel a témával foglalkozó szekcióban ugyan élék vita bontakozott ki több kérdés körül,
így például a kérdőívek diagnosztikai értékével, a pedagógiai képességek fogalmával, á
nemekhez kapcsolódó stílusjegyekkel, a pályaalkalmasság vizsgálatának módszereivel kapcsolatban. Több fontos kutatás tapasztalatai azonban már egységes megvalósítást sürgetnek. Ungárné Komoly Judit például a Budapesti Tanítóképző Főiskolán a tanítók nevelési
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stílusával foglalkozó kutatást ismertetve arra mutatott rá, hogy a pedagógusok nevelési
stílusát nemcsak személyiségjegyeik, hanem képzésük típusa és stílusa is meghatározza.
Falus Iván előadásában a pedagógus tevékenység elemzésével, struktúrájának modelljével,
a pedagógiai jártasságok, készségek, képességek kialakításának korszerű módszereivel
foglalkozó kutatásokat foglalta össze. Papp János (KLTE) a felvételi eljárások korszerűsítésével kapcsolatos vizsgálati tapasztalatai alapján azt a következtetést vonta le,
hogy megfelelő feladatsorokkal a tanári pályaalkalmasság a felvételi vizsga körülményei
között is vizsgálható, sőt kvantifikálható.
4. A tanácskozáson a pedagógusképzés feladatait a közoktatás helyzetével, reformjával
közvetlenül is szembesítették. Ilyen szempontból került sor a nevelés és oktatás új
terveinek bevezetésével kapcsolatos feladatok körvonalazására (Battér Endre). A pedagógus továbbképzés eredményeinek, problémáinak a bemutatása (Kelemen Elemér előadásának, valamint a Hajdú és Szabolcs megyei tapasztalatoknak a segítségével) nemcsak
arra adott alkalmat, hogy a pedagógusképző intézmények közreműködéséről essék szó,
hanem annak a számbavételére is, hogyan lehetne felhasználni a képzés során azt a tükröt,
amit a továbbképzés állít elénk. Ágoston György viszont a középiskola felől tekintett a
pedagógusképzésre, megmutatva a középiskola lehetőségeit a tánulók pedagógus pályára
irányításában.
5. A nevelőmunka fejlesztése, az elmélet és gyakorlat egységének a megvalósítása, a
pedagógus személyiség tudományos alapokon álló formálása, a közoktatási rendszer
továbbfejlesztésében betöltendő úttörő szerep egyaránt megköveteli a pedagógusképzés
reformjának rendszerszemléletű megközelítését. Kelemen László előadása a pedagógusképzés rendszeréről, lehetséges modelljeiről ebből a nézőpontból vizsgálta a négyféle
magyar pedagógusképző intézmény egységesítésének alternatíváit. Javaslatainak az volt a
lényege, hogyan lehetne a ma még széteső intézményrendszerből egységes nagy rendszert
alkotni úgy, hogy pontosan meghatározzuk az egyes intézmények, alrendszerek integrációs felületeit, valamint a speciális feladatoknak megfelelő differenciálást. Vastagh
Zoltán az egyetemi és főiskolai pedagógusképzés rendszeralkotó elemeit vázolta fel,
középpontba állítva a „tárgyközpontú képzés" fogyatékosságait felszámoló „funkcionális
modellt", amelyet a halgatók személyiségének célirányos formálása jellemez. .
Látható, hogy a tanácskozáson kibontakozó helyzetkép és feladatsor szerves egységet
alkot. Ezt az egységet egyrészt a nevelőmunka szempontjainak a középpontba állítása,
másrészt — ezzel együtt — a pedagógusképzés társadalmi, oktatáspolitikai funkciójának és
belső átalakításának a következetes összekapcsolása adja.
A tanácskozás szellemi horizontját nagymértékben kiszélesítette több összehasonlító
pedagógiai és problématörténeti jellegű előadás. Széchy Éva körképet adott az értelmiségi
szakemberek nevelésének sajátosságairól a fejlett szocialista társadalom és a tudományos
technikai forradalom kibontakozásának a körülményei között. Illés Lájosné a szocialista
országok egyetemein és főiskoláin folyó neveló'munka komplex rendszerét mutatta be.
Zibolen Endre az időszerű problémák történeti gyökereit feltárva jutott el a feladatok
körvonalazásához.
A külföldi előadók aktív közreműködése egyébként már szinte önmagában biztosította, hogy helyzetünket és törekvéseinket kívülről jövő megvilágításban is láthassuk.
Érdekes, hogy ez is erősítette az egységes szemléletmód kialakulását. Elég csak néhány
témára utalni — az említetteken kívül —, hogy érzékeltethessük, milyen szorosan kap4*
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csolódtak a vendégek a fő gondolatokhoz. M. L. Rodionov (Moszkva) az összehasonlító
pedagógiai speciális tanfolyamok és szemináriumok nevelő hatásának az elemzését választotta referátuma tárgyául. Mieszyslaw Marczuk (Lublin) az egyetem „adaptációs" és
„rekonstrúkciós" funkciójáról beszélt. KoljevPencso tájékoztatást adott a Sumeni Tanárképző Főiskolán folyó személyiségformálás tartalmáról és módszereiről.. Kazisz Poskusz
(Vilniusz) referátumában az egyetemi hallgatók tanulmányi és társadalmi aktivitásának
összefüggését vizsgáló kutatásairól számolt be. Tadeusz Wiloch a hivatásra nevelés szempontjából elemezte a tanárképzés és a pedagógia kapcsolatát.
Joggal állíthatjuk: a tanácskozás segítséget adott ahhoz, hogy a személyiségformálás és
a hivatásra nevelés ügye a pedagógusképzésben előre lépjen.
BALLÉR

ENDRE

A PEDAGÓGUS SZEMÉLYISÉGVONÁSAI 1 8 7 0 - 1 8 9 0 KÖZÖTTI
TANÍTÓKÉPZŐS NEVELÉSTANOK TÜKRÉBEN
A pedagógusról vallott hazai felfogás történeti alakulásának fontos dokumentumai az
elmúlt másfél évszázad alatt megjelent, s a pedagógusképző intézményekben használt
neveléstanok. Sajnos, feltárásukra, feldolgozásukra és értékelésükre eddig még kísérlet
sem történt.
A 19. század második felének magyar tanítóképzőiben több neves pedagógus rögzítette gondolatait
tankönyvekben az oktatás és a nevelés főbb kérdéseiről. Közéjük tartozott Környei János, Bárány
Ignác, Emericzy Géza, Bihari Péter, Gyertyánffy István, Kiss Áron, Öreg János, Warga János és Molnár
László. Széles látókörű, művelt szakemberek, akik közül néhányat 1868-ban és 1869-ben Eötvös
József nyugat-európai tanulmányútra küldött az ottani oktatási rendszerek tanulmányozására. Többen
megfordultak neves egyetemeken: Gyertyánffy István Németországban, Emericzy Géza Németországban és Angliában, Bihari Péter Utrecht, Hollandia, Belgium és Svájc egyetemein.
Nézeteik saját korukban haladók, korszerűek voltak, jól tükrözik a korabeli pedagógiai gyakorlat és
elmélet fejlettségét. Nézeteikre különféle nyugati pedagógiai szerzők hatottak, ugyanakkor mindannyian hangsúlyozzák, hogy önálló műveket kívánnak létrehozni, ezzel is gyarapítani a fejlődő
magyar pedagógiai szakirodalmat.
Tanulmányunkban a tanító személyiségének legjellemzőbb vonásait mutatjuk be a szerzők véleménye alapján. Szándékunk az, hogy megmutassuk nézeteikben azt, ami a mai olvasó számára is
megszívlelendő, elgondolkodtató. Tanulságos lehet az is, hogy elődeink mennyire korszerű nézeteket
vallottak ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban.
*

A szerzők műveiket népiskolai tanítók és tanítójelöltek számára készítették. Az oktatási folyamatban jelentós szerepet foglal el a tanító. Ezzel magyarázható, hogy az írók többsége — Warga János,
Környei János, Gyertyánffy István, Mennyey József, Kiss Áron, Molnár László, Bihari Péter és
Emericzy Géza - külön fejezetet szán ennek a témának: pl. Warga János „A tanítóra vonatkozó
elvek", valamint „Az oktatás inkább alanyi elvei"; Mennyey József „A tanítói eljárásra vonatkozó
elvék"; Gyertyánffy István és Környei János „A tanító személyiségéhez kötött általános kellékekről;"
Bihari Péter „Az oktatás követelményei a tanítót illetcén" stb. Bárány Ignác, Kiss Áron és öreg János
nem foglalkozik külön fejezetben ezzel a kérdéssel. Véleményüket az oktatás általános elveihez
kapcsolják, vagy könyveik bevezetőjében mondják el.

344

A pedagógus legjellemzó'bb szükséges vonásainak felsorolása igen gazdag, változatos képet mutat.
A tanítói pálya hivatás, amelyhez nagy odaadás, kitartás szükséges, hangsúlyozzák a szerzők. Bihari
Péter szerint a jó tam'tó belső elhivatottságot érez, amikor erre a pályára lép, önként és szívesen vállalja
ezt a fáradságos munkát. Ezt az önkéntességet emeli ki Gyertyánffy István és Kiss Áron is, kiegészítve
azzal, hogy a feladatot örömmel és lelkesedéssel vállalja. Ha nem így tenne, munkája eredménytelen
maradna. A régi iskolamestereket említik meg ellenpéldaként, akik csak szükségből és kényszerítve
lettek tanítók. Diestewerget idézik, aki különösen hangsúlyozta a népiskola jelentőségét, fontosságát
mint az iskolai oktatás alapját. A tanítót büszkeség tölti el munkája közben, de emellett szerénység is
jellemzi, hiszen éreznie kell, milyen csekély a saját ereje a hatalmas embernevelő feladathoz képest.
Bárány Ignác szerint ákit nem a hivatásszeretet vonzott e pályára, az nem is láthatja el méltó
módon feladatát. Környei János, Gyertyánffy István és Warga János a felelősséget és a pálya
nagyszerűségét hangsúlyozza. Ha valaki nem érez belső elkötelezettséget, inkább ne legyen tam'tó. A
munkát vagy lelkiismeretesen végzi, vagy eltávozik ebből az állásból. Környei János a pályára lépő
egyéntől tudatosságot is kíván: „egy olyan tanítóra nézve, aki belső hivatás nélkül lép e pályára, aki
tisztét minden előkészület nélkül véletlen találomra végzi, jobb volna, ha egy malomkő akasztatnék
nyakába, s ő belefulladna a tengerbe ott, hol ez legmélyebb". 1 Olvasóinak bemutatja a pálya
nehézségei mellett a szépségeket is, hogy milyen nagyszerű dolog embereket nevelni, tanítani. Ezt a
nagyszerűséget akkor érzi igazán, ha tanítványaival találkozik, akik közül sokan neki köszönhették
bodogulásukat.
A pedagógusnak rendkívül komoly feladatai, kötelezettségei vannak, amelyek közül kiemelkedik a
kellő szaktudás, a képzettség, a műveltség megszerzése, birtoklása. A szerzők többsége leíija, hogy az
igényes tanítónak folyamatosan kell képeznie magát. Ez az állandó önképzés azért fontos, mert
haladnia kell a korral, s a tanítóképzők Csak alapokat adnak a további munkához. Az elemi iskolában
oktatott ismereteket valamennyi tanítónak tudnia kell. Ez alapvető követelmény. Botrányos volna mondja Bihari Péter —, ha azt a keveset, amit tanít, nem tudná.
Ennél azonban többet követelnek a pedagógusoktól. Környei János a népiskolai törvényre hivatkozva azt kívánja, hogy a tanítók „mind elméletileg, mind gyakorlatüag képzett pedagógusok legyenek". 2 Warga János szintén alapos tantárgyismeretet és módszertani jártasságot igényel a nevelőktől,
de ezenkívül tudományos képzettséget is. Az általános műveltség ugyanis nem ad elegendő alapot
ahhoz, hogy a tanító jól végezze el a munkáját, „ . . . ezen túl alapos jártasságot kell az embert
megismertető tudományokban, úm. az élet, lélek- és erkölcstanban . . . a nevelés és oktatástanban is
alapos jártasságot kell szereznie" — hangsúlyozza Kiss Áron és öreg János. 3 Mennyey József is kiemeli
a korszerű ismeretek szükségességét. A kellő felkészültség különösen ezen a pályán kötelező. A
tahitónak meg kell különböztetni a hamis és igazi ismereteket egymástól, s a szükséges ismereteket a
feleslegesektől is.
Gyertyánffy István lelkiismeretes, tudatos, pontos munkát kér a nevelőktől: - „az ügyetlen és
lelkiismeretlen tanító egész nemzedékek m e g ö l ő j e . . . Más foglalkozásnál csak megjárja a próbálgatás . . . a gyermeki szellemen elkövetett kísérletezések az emberiség ellen való árulást képeznek". 4
A néptanítóval szemben felállított követelmények növekednek - írja Emericzy Géza „Aki tanító
létére nem munkálkodik szakadatlanul önmívelésén, úgy az általános míveltségre tartozó tudományokat, mint szaktudományait illetőleg, az a mi időnkben helyét meg nem állja." 5 A szerző
felsorolja azokat a fontos anyagokat is, amelyeket feltétlenül ismernie kell a nevelőknek: tanügyi
folyóiratok, a kézikönyvtár anyaga, országos rendeletek stb. Véleménye az, hogy csak az a tanító tud
jól dolgozni, önállóan, szabadon gondolkodni, aki nap mint nap örömmel végzi munkáját, készül a
feladatokra. Molnár László az ember alapvető kötelességének tartja a tanulást, mert „aki előre nem
hálád, az hátra m a r a d , . . . de különösen a tanítónevelő legyen áthatva azon érzelemtől, hogy élete
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Környei János: A tanító az iskolában. Pest, 1870. Bevezető
Környei János: A tanító az iskolában. Pest, 1870.13.
3
Kiss Áron és öreg János: Nevelés és oktatástan. Pest, 1875. 9 - 1 0 .
4
Gyertyánffy István: Tanító az iskolában. Bp. 1887.1.
3
Emericzy Géza: Népiskolai tanítástan. Bp. 1883. 212.
2
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minden napját lelkiismeretesen felhasználja tökélyesedésie". 6 Ez folyamatos képzést, a tantárgyak
alapos ismeretét, a neveléstörténet, a szakirodalom és a szaklapok tanulmányozását feltételezi.
Kiss Áron és öreg János a tanító tájékozottságát a tekintély problémája felől közelíti meg. Úgy
látják, hogy „a tanítónak az ad valódi tekintélyt, ha őt minden téren kiválónak ismerik tanítványai". 7
Gyertyánffy István és Kiss Áron foglalkoznak azzal is, hogy a tanítók többsége falun tölti be hivatását.
A falusi környezet, a falusi iskolák pedig nagyobb felkészültséget igényelnek a pedagógusoktól Itt
egyedül van, munkáját maga végzi, segítségre nem számíthat.
A tanító nemcsak tanít, hanem nevel is. Az oktatásnak nevelő hatásúnak kell lennie, figyelmeztet
Környei János és Gyertyánffy István. Bihari. Péter és Warga János szintén az oktatás és a nevelés
összehangolására szólít fel. A kettőt csak mesterségesen lehet elválasztani egymástól. Bárány Ignác
szerint a nevelés és az oktatás összehangolásának megteremtése a tanító és a népiskola feladata. Ezt a
gondolatot legteljesebben Kiss Áron és öreg János, valamint Gyertyánffy István és Kiss Áron
fogalmazza meg. A tanító munkája nem ér véget az ismeretek megtanításával. A népiskolai tanító
legjellemzőbb tulajdonsága, hogy „nevelő, pedagógus, nemcsak tanító vagy puszta óraadó" - úja
Gyertyánffy István és Kiss Áron. 8 A tanító nagy felelősségére hivatkoznak, akikre a szülők ,.rábízzák
gyermekeiket, megvárják tőle azoknak nemcsak szellemi kiképzését, de azt is, hogy . . . a gyermekek
fizikai s erkölcsi életére felügyeljen".'
Az oktatás sikerének is fontos feltétele a nevelés, amely nemcsak ismereteket ad, hanem jellemet is
alakít - mondja Kiss Áron és öreg János. Molnár László, Emericzy Géza és Mennyey József nem
foglalkozik külön ezzel a problémával, de megjegyzéseikből az következik, hogy természetesnek
tartják az oktatás és a nevelés összekapcsolását. Molnár László a nevelő és oktatómunka összetartozását azzal is kifejezi, hogy a pedagógust „tanítónevelőnek" nevezi. A tanítás során soha nem
szabad elfelejtenie, hogy célja a gyermekek emberré nevelése.
A tankönyvúók többsége külön részfejezetben foglalkozik a tanító személyiségéveL Ennek ellenére
mégis csak néhányan - Kömyei János, Gyertyánffy István, Bihari Péter, Kiss Áron és öreg János mutatnak rá, hogy a nevelő olyan modell, akit a gyermek követ, utánoz. , A nevelőnek szavai mellett
főként példája vonz" - mondja Kiss Áron és öreg János.' A tanító olyan személyiség, akire fel kell
néznie a növendéknek. Csak akkor hihető, amit mond, ha tettei a szavakat nem cáfolják meg. Ezzel a
problémával különösen Környei János és Gyertyánffy István foglalkozik részletesen.
Környei János felismeri, hogy a tanító nemcsak tudásával hat a tanulókra, hiszen minden tette,
eljárása felkelti a gyermek figyelmét, érdeklődését. Szemléletesen úja le, hogy mit jelent a tanító
példaadása: „ . . . példája bámulatos hatalmat gyakorol a tanítványokra . . . Milyen a tanító, olyan a
tanítványa, milyen a forrás, olyan a patak, milyen a minta, olyan a másolat". 1 0 Az iskola nevelőintézmény is - mondja Gyertyánffy István. Ezért „a tanító mindazon erényekben, melyekre tanítványait nevelnie kellene, mindenkor és mindenütt példaképül szolgáljon . . . Legyen ő a gyermekek
mintaképe, minta szabálya". 11
A tanító csak akkor tudja feladatát kellő mértékben ellátni, ha munkáját pontosság, tudatosság és
lelkiismeretesség jellemzi.
Környei János, Gyertyánffy István, Warga János, Bihari Péter, Emericzy Géza, Kiss Áron és öreg
János ezeket a személyiségjegyeket rendkívül fontosnak tartják, Kiss Áron és öreg János érvelésének
kiindulópontja azt, hogy a nevelő tekintély a gyermek előtt. Valódi tekintélye azonban csak akkor
lesz, „ha őt minden téren kiválónak ismerik tanítványai. Igyekezni fog ezért alapos műveltsége, minden
eljárásában feltüntetett igazságossága . . . által is hatni növendékeire". 17 A nevelő munkáját ezenkívül

'Molnár László: A tanítás tankönyve. Bp. 1881.135.
1
Kiss Áron és öreg János: Nevelés és oktatástan. Pest, 1875. 10.
' U o . 33.
' U o . 10.
I
"Környei János: A tanító az iskolában. Pest 1870. 6.
II
Gyertyánffy István: Tanító az iskolában. Bp. 1887. 2.
1
'Kiss Áron és öreg János: Nevelés és oktatástan. Pest, 1875. 10.
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nagy gondosság és pontosság jellemezze. Véleményüket hétköznapi példák felsorolásával támasztják
alá, például a nevelő mindig rendszeresen készül; az iskolában semmiféle más dologgal nem foglalkozik,
mint az oktatás stb.
Környei János a lelküsmeretes felkészülést emeli ki. A tanító a legjobb tankönyveket használja fel,
tapasztalatait pedig jegyezze fel, írja le. A tudatosság csak lelkiismeretes, alapos munka eredménye
lehet, a kettő tehát szoros kapcsolatban van egymással. A lelkiismeretes tanítótól mindenki elvárja fejti ki véleményét részletesen Bihari Péter —, hogy már a tanév elején számot vessen feladataival.
Tervet készít, tehát a tanítási anyagot nem bízza a véletlenre. A céltudatosság megmutatkozik a
tanítási órákon is - úja Gyertyánffy István és Kiss Áron - , ahol „a cél kijelölése azért is fontos, mert
ha ez nem történik meg, a gyermek lelke mélyében nem fog együtt dolgozhatni a tanítóval, legfeljebb
csak várakozása költetik fel az érdekes rébusz iránt, mely majd az óra végén fog kisülni". 13
A tanító úgy tanítson, hogy keltse fel a gyermekek érdeklődését. Ezt az igényt a szerzők többsége
megfogalmazza. Arra is rámutatnak, hogy csak az a nevelő tud érdeklődést kiváltani a gyermekekből,
akit magát is érdekli a tanított tantárgy. „Unalmasnak lenni a tanítás legnagyobb bűné' - idézi
Emericzy Géza Herbartot. 1 4 Kiss Áron és öreg János a tanítókat önvizsgálatra szólítja fel: kutassák a
tanulók figyelmetlenségének okait, de a hibát ne azokban, hanem magukban keressék, s meg is fogják
azt találni.
Gyertyánffy István szerint ha a tanító unalmas, akkor valószínű, hogy nem kedveli a tantárgyat, az
nem érdekli igazán. Mennyey József az előző szerzőknél részletesebben elemzi a problémát. A gyermek
természetéből indul ki. A tanuló az iskolában „nem örömest tűri tevékenységének korlátozását, ez
pedig a tanítással elválhatatlanul együtt járván, annál könnyebben idéz benne ellenszegülést és
kedvetlenséget elő". 1 5
Az érdeklődést a nevelő különféle módon érheti el, pl. a szemléltetéssel, saját beszédével is.
Gyertyánffy István, Warga János és Környei János szól a pedagógus élénk, érdekes előadásának
fontosságáról is. A nevelő ne akadozzon, miközben beszél, ne tanítson unalmasan és bágyadtan — írja
Emericzy Géza.
A hivatásszeretet és a gyermekszeretet szoros kapcsolatban áll egymással, mégis csak néhány tankönyvírónál jelentkezik a gyermek szeretetének szükségessége: Warga János, Gyertyánffy István és Kiss
Áron, valamint öreg János műveiben. Kiss Áron és öreg János röviden vázolja a pedagógus pálya
nehézségeit, ahol sok bajt, de kevés örömet talál a nevelő. Ezt sok anyagi nehézség, valamint a szülők
és a gyermekek sokszor tapasztalható hálátlansága súlyosbítja. Akit azonban „nem lelkesít a gyermekek olyan szeretete, mely minden örömét a mindennél nemesebb emberi lélek eszményi kialakításában találja: annak jobb, ha e tövisekkel rakott, de azért a hivatottak előtt vonzó pályát valami más
hasznosabbal, gyönyörűségesebbel cseréli fel". 1 6
v
A gyermekszeretet mellett azt is kívánják, hogy a nevelő legyen képes arra, hogy beleképzelje
magát a gyermek helyzetébe. Gyertyánffy István és Kiss Áron könyvén kívül ezt csak Warga János
tankönyvében találhatjuk meg: „Tegyük magunkat növendékünk helyzetébe . . . ne kívánjunk többet,
mint lehet." 1 7 Gyertyánffy István Pestalozzira hivatkozik, akinek példáját minden pedagógus követheti.
Warga János és Mennyey József elítéli a rideg bánásmódot. Különösen az előbbi szerző szól élesen
az üyen típusú tanítóról: „A hideg, a csak jogokra támaszkodó, csak jogokat követelő. . . valódi
zsarnoka az iskolának, s alatta a tanítványok . . . a tanulásban nem haladnak." 1 '
A tanítójelöltet hivatás- és gyermekszeretet vonzza a pályára. Minden gyermeket egyaránt szeretnie
kell, mindegyikkel egyformán kell a tanítás során foglalkozni Erre hívja fel a figyelmet a szerzők egy
" G y e r t y á n f f y István—Kiss Áron: A népiskola módszertana. Bp. 1882. 13.
Emericzy Géza: Népiskolai tanítástan Bp. 1883. 222.
1s
Mennyey József: Nevelés és tanítástan. Pest, 1875.188.
16
Kiss Áron és öreg János: Nevelés és oktatástan. Pest, 1875. 11.
17
Warga János: Nevelés és oktatástan alapvonalai. Pest, 1871. 77.
1s
Uo, 87.
14
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része — Mennyey József, Molnár László, Warga János, Gyertyánffy István, Kiss Áron és Környei János.
Warga János, szerint a nevelő egyformán becsüljön minden t a n u l ó t
Molnár László a tanulást minden ember jogának tartja. Ezt a jogot tiszteletben kell tartani,
gyakorlását elő kell segíteni, mivel az állam jólétének alapja is ez. A felsőbb osztályok jólétét nem lehet
növelni az alsó osztályok rovására. Különösen a népiskolai tanítónak kell ügyelnie arra, hogy az
iskolában kevésbé tehetséges és tehetséges tanulók is vannak. A haladás ütemét a közepes képességű
gyermekek határozzák meg, tehát a jobb képességűek kedvéért ne haladjon gyorsabban.
Gyertyánffy István, Környei János és Bárány Ignác szintén figyelmeztet arra, hogy a nevelők ne
csak a jó tanulókkal foglalkozzanak. Az osztály munkáját nem a tehetséges tanulók feleleteiből ítélik
meg. A jó nevelő nem egy-két gyermeket, hanem mindenkit tanít
A tanító figyelme terjedjen ki valamennyi tanulóra - írják a szerzők. Emellett megkívánják azt is,
hogy ismerje jól a gyermeket, s vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat is. A tanulók megismerését a
lélektani ismeretek teszik lehetővé. Ezen ismeretek jelentőségét valamennyi tankönyvíró felismeri.
Gyertyánffy István és Kiss Áron véleménye az, hogy „az oktatás kövesse a gyermeki szellem
fejlődésmenetét". 1 ' A tanítónak tudnia kell, hogy mikor mit taníthat a gyermekeknek.
Emericzy Géza Comeniust, Rousseaut, Pestalozzit említi meg, majd Diesterweget idézi véleménye
alátámasztására: „Tanításod úgy a tanalany [a növendék], mint a tantárgy természetének megfelelő
legyen." 5 0 Mennyey József szintén Diesterweg szavaival teszi nyomatékosabbá mondanivalóját. Bihari
Péter „természetszerűséget" kíván a nevelőktől, tehát figyelniük, ismerniük kell a gyermek lelkiállapotát, hogy ahhoz tudjanak alkalmazkodni.
Valamennyi szerző nagy jelentőséget tulajdonít a tanító „modorának', sajátos tanítási módjának.
Bihari Péter különösen fontosnak tekinti: „Bátran mondhatjuk, hogy az oktatás sikere mindenekfelett
az oktató egyéniségétől, vagy a miben az egyéniség kifejleszti magát, a modortól függ." 2 1
A tanításban tükröződnie kell a nevelő egyéni felfogásának - mondja Környei János és Gyertyánffy István. Néhányan - Emericzy Géza, Bárány Ignác, Molnár László és Mennyey József - külön
részfejezetben foglalkoznak ezzel a kérdéssel, míg Gyertyánffy István és Kiss Áron, öreg János, Warga
János csak érinti a problémát.
A tanítás modora, a tanítás hagulata nem egyenlő a nevelő hanghordozásával, beszédmódjával.
„Tanmodor alatt azon sajátos módot értjük, mellyel a tanító a tanításnak elveit és szabályait tényleg
alkalmazza . . . a tanmodort saját egyéniségünk alkotja" - írja Bárány Ignác, 2 2 A tanító magatartása
befolyásolja a gyermeket. Ezért legyen természetes, ne túlzottan vidám, de túlságosan merev sem. A
megfelelő modor kialakítása, megtalálása nehéz feladatot jelent a tanítónak, ugyanis ezt nem lehet
könyvekből elsajátítani. Mindig figyelje környezetét, tanítótársait, mert tőlük tanulhat sokat. Amit
jó.nak lát, azt vegye át.
A tanítói tevékenység fontos részének tekintik a szerzők a fegyelmezést. Ezzel magyarázható, hogy
többségük a tankönyvek általános tanítástannal foglalkozó részén belül tárgyalják a jutalmazás és a
büntetés kérdését is: Molnár László, Bárány Ignác, Bihari Péter, Gyertyánffy István és Kiss Áron.
Molnár László figyelmezteti egyedül az olvasót arra, hogy a helyes fegyelmezés alapjait az oktatás
általános elvei határozzák meg. A gyermek sajátosságait, egyéniségét mindig vegye figyelembe a nevelő.
Ne parancsoljon rendőrhöz hasonlóan, s ne jutalmazzon anyagiakkal. Bárány Ignác a többi szerzőnél
mélyebben, részletesebben foglalkozik a jutalmazással és a büntetéssel. Felsorolja változatait, fokozatait.
Bihari Péter Bárány Ignáchoz hasonlóan a testi fenyítés változatait is bemutatja. Az utolsó fokozat
a vesszővel való verés. Mindketten csak végső esetben tartják megengedhetőnek, akkor, amikor a
nevelő már nem tud másként fegyelmezni. E részletes tárgyalás bizonyára azért volt fontos, mivel a
korabeli iskolákban nem lehetett ritka jelenség a testi fenyítés. Az írók feltehetően korlátok közé
kívánták szorítani, a túlzásokat elkerülni. Bihari Péter különbséget tesz a fiúk és a lányok testi
fenyítése között,, ugyanis a lányoknál soha sem tartja helyesnek az alkalmazását.
1

'Gyertyánffy István-Kiss Áron: A népiskola módszertana. Bp. 1882. 20.
°Emericzy Géza: Népiskolai tanítástan. Bp. 1883. 215.
2
! Bihari Péter: Népiskolai oktatástan. Bp. 1886. 33.
22
Bárány Ignác: Tanítók könyve. Pest. 1871.117.
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Gyertyánffy István és Kiss Áron Comeniust idézi, aki az oktatást tartotta a legjobb fegyelmezési
eszköznek. Felsorolják Diesterweg fegyelmezési elveit, s egyet értenek vele abban, hogy nem helyesek
a mesterséges fegyelmezési eszközök. A szerzők mérsékeltségre intenek. A testi büntetéssel kapcsolatban „oda kell törekedni, hogy az iskolában teljesen feleslegessé váljanak". 13 A tanítótól megkövetelik,
hogy ne töltsék ki haragjukat, bosszújukat a gyermekeken.

Jól látható: a tanító tulajdonságaival kapcsolatban a szerzők elsősorban a hivatásszeretetet és az elkötelezettséget hangsúlyozzák. Nehéz ez a pálya, de megvannak a sajátos
szépségei. Több szerző felismeri az önképzés szükségességét. Az általános műveltség nem
elegendő, kellő szaktudással kell párosulnia. A tanítóképzők csak alapképzést adnak. A
kor igényei határozzák meg az önképzés szintjét. Néhány szerző úgy látja, hogy
különösen a falura kerülő tanítónak kell magas szintű tudással rendelkeznie.
A jó tanító nevelő is egyben. Több íió rámutat arra, hogy a tanító modell a gyermekek
előtt. A pedagógus tevékenységét pontosság, lelkiismeretesség és tudatosság jellemezze. A
szerzők többsége fogalmazza meg ezeket az igényeket. Találkozunk azzal a kívánsággal is,
hogy a nevelő mutasson igaz, valódi érdeklődést munkája iránt. Ez a lelkesedés magával
ragadja a tanulókat is.
Az igazi nevelő munkáját a hivatástudat mellett mély gyermekszeretet jellemzi.
Néhányan elítélik azt a nevelőt, aki hidegen, ridegen bánik tanítványaival. A tanító
miközben minden gyermekkel egyaránt foglalkozik, legyen tekintettel az egyéni tulajdonságokra is. Valamennyi tankönyvíró felismeri a lélektani ismeretek szükségességét,
amelyek lehetővé teszik a megfelelő bánásmód kialakítását.
A tanítót jól jellemzi fegyelmezési eljárása. Több szerző kitér erre a problémakörre. A
testi fenyítést néhányan különösen részletesen elemzik. De csak egyetlen szerzőnél
található meg az az előremutató, lényeges gondolat, hogy a testi fenyítést száműzni
kellene az iskolából.
MÜLLERNÉ SERES ÁGOTA

A TANÓRÁN KtVÜLI NEVELÖMUNKA KÉRDÉSEI
A rostocki egyetem pedagógiai kutatásairól*
A rostocki Wilhelm Pieck Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Szekciója közel húsz éve
következetes kutatómunkát folytat az iskolai nevelőmunka egyik sajátos problémakörének, a tanórán kívüli, oktatáson kívüli tevékenységek pedagógiai kérdéseinek terén. A
szekció, amely a felsőoktatási feladatok ellátása mellett egyben jól szervezett, széles körű
iskolai kapcsolatokkal rendelkező tudományos kutató-egységet is képvisel, kitartó
munkával gyűjti és összegzi a témát érintő eredményeket és tapasztalatokat.
/

" G y e r t y á n f f y István-Kiss Áron: A népiskola módszertana. Bp. 1882. 32.
•Az Í979.|október 30 - november 2-án tartott nemzetközi konferencia alkalmából.
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A szélesebb szakmai közvélemény a szekció tevékenységét talán leginkább a témában rendszeresnek
tekinthető' tudományos konferenciák révén ismeri. Jogosan, hiszen a tanórán kívüli nevelőmunkával
kapcsolatos eszmecserék a rostocki egyetemet egyre inkább a téma egyik nemzetközi központjává
avatják. Az 1964-ben, 1970-ben és 1974-ben megrendezett tudományos tanácskozások után az 1979
október-novemberében újabb tudományos ülésre került sor, ahol jelentős hazai (NDK-beli) és nemzetközi részvétellel három napos eszmecsere folyt a téma aktuális kérdéseiről.
A kutatómunka másik jellemzője, amely szintén joggal tehetné a rostockiakat ismertebbé, az az
élénk publikációs tevékenység, amelyet a szekció munkatársai a téma terén folytatnak. Az elmúlt h ú s
évben összesen 16 önálló kötetet, 164 tanulmányt és 18 nagy terjedelmű kutatási összefoglalót jelentettek meg.
Jelen összefoglalónkban arra törekszünk, hogy e néhány kiadvány és az 1979 őszén rendezett
konferencia főbb referátumainak áttekintésével röviden tudósítsunk a Rostockban folyó figyelemre
méltó kutatásokról és a munkálatok jelenlegi fázisában leginkább előtérben álló kérdésekről.
Az 1979. őszi tanácskozáson a konferencia anyagai közt a tézisek gyűjteménye mellett három
kiadvány is szerepelt. Ezek az egyetem nyomdájában készült kis kötetek a téma kutatásának legújabb
közleményeit tartalmazzák és gyors áttekintést tesznek lehetővé a szekció munkatársainak, valamint a
kutatásban közreműködő pedagógusok tevékenységéről, elért eredményeiről.
Sorrendben az első irA tanórán kívüli képzés és nevelés elméletének és gyakorlatának kérdései az
NDK szocialista iskoláiban" címet viseli. Ez az 1977-ben megjelent 118 oldalas kiadvány, amelyet a
Horst Drewelow professzor irányította szerzőkollektíva készített, arra vállalkozik, hogy a tanórán
kívüli nevelőmunka egész területét átfogja és egységes rendszerbe illesztve tárgyalja.
A munka öt témakomplexumot ölel fel:
1. A tanórán kívüli képzés és nevelés lényege, célja és feladatai
2. A tanórán kívüli nevelés és képzés tartalma, formái és módszerei
3. Az oktatás és a tanórán kívüli tevékenység kapcsolata
4. Az ifjúsági és gyermekszervezet és a tanórán kívüli tevékenység
5. A pedagógus és a tanórán kívüli folyamatok alakítása.
A munka közvetlenül, jól hasznosítható segítséget kíván nyújtani a tanárszakos hallgatóknak,
gyakorló pedagógusoknak és az intézmények vezetőinek, mindazoknak, akik a tanórán kívüli nevelőmunkáról tájékozódni, vagy ezen a területen tevékenykedni kívánnak. A szerzők mondanivalójukat
harmincnyolc alapvető, legnagyobb részt gyakorlatias kérdés köré csoportosították, amelyek az iskola
nevelőmunkájában felmerülő problémákat fogalmazták meg. Csak jelzésként idézünk néhányat
közülük:
Hogyan építhető bele a tanórán kívüli tevékenység a tanulók tanításon kívüli idejébe? Mit jelent a
tanórán kívüli tevékenység szabadidő jellege? Hogyan járulhat hozzá az oktatás a tanulók értelmes
szabadidő eltöltéséhez? MUyen feladatokat kell betöltenie az osztályfőnöknek a tanórán kívüli
folyamatok alakításában?
Időrendben a második kiadványt G. Hellfeld professzor szerkesztette.,Neveléstudományi tanulmányok a tanórán kívüli tevékenységekről'
címmel (Rostock, 1977. 144 oldal). A bevezető tanulmányban a kötet szerkesztője a szocialista iskola jellemzőinek és a tanórán kívüli tevékenységek
rendszerének összevetésére vállalkozik.
A további cikkek az iskola szervezeti, irányítási egységei, illetve tevékenységkörei mentén haladva
mutatnak be megfigyeléseket, összegeznek tapasztalatokat az NDK általánosan képző iskolafokozatának tanórán kívüli nevelőmunkájából. így olvashatunk az iskolaigazgató tanórán kívüli tevékenységeket irányító munkájáról (Lange), az ifjúsági szervezeteknek e tevékenységek formálásában betöltött szerepéről (Ewertj vagy olyan speciális kérdésekről, mint a tanórán kívüli sporttevékenység
(Báskau), az idegen nyelv oktatás (Hückel), illetve a biológia és kémia (Festerling) tanórán kívül végzett
tevékenységeiről.
A kötet szerzői tehát nagy súlyt helyeznek a téma elméleti és gyakorlati vonatkozásainak egységben kezelésére, az iskolai nevelőmunka konkrét és általánosítható tapasztalatainak együttes tárgyalására.
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A harmadik és egyben a legújabb kiadvány ebben'a sorban a „Neveléstudományi adalékok 1."
című. Ez a kötet az említett kutatócsoport legfrissebb vizsgálati eredményeit közli. A szerzó'kollektíva
tagjai között egyetemi, fó'iskolai oktatók mellett itt is megtalálhatjuk az iskolai gyakorlat szakembereit. Az írásokat H. Drewelow szerkesztette. A>tanulmányok egy központi elv, a tanórán kívüli
nevelŐmunka folyamatának értelmezése köré épülnek. A kötet központi gondolatát a két első
tanulmány fogalmazza meg: „A tanórán kívüli folyamatok alakítása" (Drewelow) és , A szocialista
iskola elméletének alapkérdései a pedagógiai folyamat aspektusából" (Hellfeld). A folyamat gyakorlati
megvalósulásának és irányításának speciális kérdéseiről pedig olyan vizsgálati és tapasztalati összefoglalók tudósítanak, mint például Baumann és Drewelow közös munkája a központilag tervezett
anyagok felhasználásáról a tanórán kívül működő munkacsoportokban, vagy D. Bauer írása a munkacsoportok és klubfoglalkozások úttörőkhöz alkalmazkodó rendjéről, de ide sorolhatjuk H. Langejürgen beszámolóját is a környezetvédelemre nevelés sajátos problémáiról.
'A kiadványok tanulmányozásából nemcsak a kutatás legfontosabb témakörei rajzolódnak ki,
hanem a megközelítés módja is, a témának az a sajátos kezelése, ahogyan a rostocki kutatócsoport
a tanórán kívül, az oktatómunkán túl végzett nevelőtevékenység pedagógiai kérdéseit tisztázni kívánja.
A közleményekből mindenekelőtt az az egyértelmű álláspont tűnik ki, amely szerint a tanórán
kívüli nevelőmunka a nevelés tervszerűjfolvamatának szerves része, annak fontos területe. Feltűnő és
mindenképpen követendő a kutatások gyakorlat-közelisége~es következetes gyakorlatra irányultsága,
amely a témaválasztásban és a következtetésekben egyaránt érvényesül.
Az előzőekkel függ össze az az elméleti elemzésekben, vizsgálatokban és tapasztalat-feldolgozásokban egyarán(. érvényesülő törekvés, amely a kutatott probléma megoldását az iskola és iskolarendszer
adott kereteiben a lehetőségek minél pontosabb, tökéletesebb feltárásában és.kihasználásában keresi.
Ennek a szempontnak az érvényesülése ugyanakkor nem eredményez zártságot, elzárkózást az eltérő
megközelítésektől, a más körülmények között feltárt tapasztalatoktól. Az utóbbiakra jó példát
szolgáltatott a múlt évi, széles körű tapasztalatcserét eredményező tudományos tanácskozás.

Az 1979 őszén nemzetközi részvétellel rendezett konferencia a tanórán kívüli nevelőmunka kérdéseinek, kutatási eredményeinek újabb összegezésére és a munka továbbvitelének felvázolására vállalkozott. A tanácskozásnak, amely címéül a rendezők a
„Kommunista nevelés és tanórán kívüli tevékenység' -et választották, ünnepi jelentőséget
kölcsönzött az NDK fennállásának 30. évfordulója. A plenáris ülések az ünnepi alkalomhoz méltó helyet az egykori Hanza-város patinás városházának dísztermében kaptak.
A konferencián összesen 108-an vettek részt, közülük a 16 külföldi a szocialista
országokból érkezett, a Szovjetunióból hárman, Lengyelországból négyen, Csehszlovákiából hárman és Bulgáriából egy kutató. Magyarországot kutatási és testvéregyetemi kapcsolatok révén öten képviselték: Pék András (MTA PKCS), Zentai Lászlón'é (OM), Gál
Erzsébet (OPI), Petrikás Árpád (KLTE), e tudósítás magyar társszerzője szintén a testvéregyetemi meghívás alapján vehetett részt a konferencia munkájában.
Az ülések hallgatóinak többségét a kutatásokat végző egyetemi és főiskolai munkatársak, illetve a vizsgálatokban érdekelt iskolavezetők és pedagógusok adták. A résztvevők
53 előadást, illetve előkészített referátumot követhettek figyelemmel.
A plenáris rendezvények mellett a munka három szekcióban folyt:
1. Az oktatáson kívüli nevelőmunka irányítása (szekcióvezető: Lange professzor)
2. A1 tanórán kívüli nevelőmunka tartalma és formái (Vezette: Drewelow professzor)
3. A szocialista ifjúsági és gyermekszervezetek részvétele a tanórán kivüli tevékenységben (Vezette :Ewert professzor)
A konferencia bevezető előadásában Drewelow professzor a tanórán kívüli nevelőmunka aktuális irányelveiként a következőket jelölte meg: a tanórán kívüli tevékenység
tartalmának a személyiség átfogó fejlesztését kell szolgálnia. Nem megengedhető tehát a
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túlhajtoU_specializálás, egyes tulajdonságok egyoldalú fejlesztése; a tevékenységeknek
sokoldalú és szoros kapcsolatát kell biztosítaniuk a szocialista társadalom életével; a
tevékenységeknek jól kell illeszkedniük az iskoja komplex tervei~RÓze~éS~kerülni kell
mindenfajta izolációt; a tanórán kívüli tevékenységek tartalmának összhangban kell
lenniük az ifjúsági szervezet vállalásaival, illetve ezek teljesítéseivel.
"
"
Hangsúlyozta továbbá, hogy mindemellett meg kell őrizni a tanórán kívüli tevékenységek sokrétűségét és tartalmi sokszínűségét, ami a magas fokú nevelési hatékonyság egyik
alapfeltételei
Hellfeld professzor előadását a téma igen aktuális problémájának, az iskolai tradícióápolás nevelőhatásának szentelte. Hangsúlyozta, hogy főleg a tanórán kívüli tevékenységekkel állnak kapcsolatban az iskola olyan tradíciói, amelyek az intézmény egyedi
jellegét, sajátos profilját adják. Azzal, hogy a tanulók és az ifjúsági szervezetek ezeket az
iskolai hagyományokat elfogadják, ápolják, sőt sajátossá alakítják, nagymértékben meghatározhatják az iskolaközösség közvéleményét. Ezzel ugyanis elsősorban emocionálisan,
és mindenekelőtt a szociális érzelmekre gyakorolnak hatást, ami által kiválthatják a saját
iskola iránt érzett büszkeséget.
Az iskolaközösség fejlesztésének és a tanórán kivüli tevékenységek viszonyának kérdéseit foglalta össze előadásában Lange professzor. Az első napi plenáris ülésen kapott
szót Petrikás Árpád is, aki referátumában az iskolai tevékenységek és közösségek rendszerének kölcsönhatását és a személyiségfejlesztésben játszott szerepét vázolta fel. A
magyar delegáció többi tagja a szekcióüléseken tartott referátumot.
A konferencia eszmecseréiben a téma elméleti és gyakorlati problémái egyaránt
terítékre kerültek. Külön említést érdemel ennek kapcsán a lengyel kollégák aktivitása,
vitakedve és mindenekelőtt T. Wiloch professzor új szempontokat felsorakoztató referátuma a lengyel iskolakörzeti központok jelentőségéről-.
A tudományos programokat a vendéglátók gondos szervezésében baráti találkozók sora
és szakmai kirándulás egészítette ki.
A konferencia zárásakor Hellfeld professzor eredményes munkáról számolhatott be. A
három napos tanácskozást értékelve hangsúlyozta a kutatók és kutatóhelyek további
együttműködésének, információ- és vélemény-cseréjének fontosságát. Rámutatott, hogy a
különböző megközelítésből adódó eltérő kérdésfeltevések nem zavarhatják az egyetértést
az alapvető feladatokban, sőt arra ösztönzik a téma kutatóit, hogy álláspontjukat újra- és
továbbgondolják.
A konferencia eszmecseréje aláhúzta a tanórán kívüli nevelőmunka kérdéseinek időszerűségét, ami arra kötelezi a téma kutatóit, hogy vizsgálataikat folytatva a következő
tanácskozáson újabb eredményekről számoljanak be.
A tanácskozás anyagából kiadvány jelenik meg a W. Pieck Egyetem gondozásában.
HEINZ-GERDRACKOW,
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BREZSNYÁNSZKYLÁSZLÓ

MAGYAR
NEVELESTÖRTÉNETI (MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI) IRODALOM
A SZOMSZÉDOS SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN
I. Románia. 1975-1980.
Ha hazánkban — főleg az utóbbi esztendőben az egyéb hazai neveléstudományi
kiadványokhoz képest talán megfelelőbbnek (vagy egyesek szemében talán túlzottnak is)
tűnik a neveléstörténeti munkák megjelenésének aránya — a jelenlegi helyzettel sem
lehetünk elégedettek.
Többek között azért sem, mert a már szinte elképzelhetetlenül hosszú nyomdai átfutási idő teljesen
illuzórikussá tesz mindenféle tervezést. Az 1976-ban a kiadónak átadott „Tanulmányok a magyar
nevelésügy XVII-XX. századi történetéből" című kötet legjobb esetben akkor kerül az olvasók
kezébe, mire e sorok is megjelennek. De kissé szélesebb kört is áttekintve hivatkozhatnánk a Rákóczi
ünnepségek (1976) alkalmából készült tanulmánykötetre, az Egyetemes Neveléstörténeti sorozat
egy-egy kötetének éveken át húzódó megjelenésére stb.

Ezért is csodálattal, a teljesítménynek kijáró tisztelettel köszöntjük romániai magyar
kollégáinkat a Bukarestben a Kriterion kiadásában megjelenő Téka-sorozat tízéves jubileuma (1969-1979) és századik kötete megjelenése alkalmából, amelyet bizonyára azóta
már nemcsak a százegyedik, hanem a százötödik kötet is követett. A sorozatban, amely
„a Magyar Népköztársaság és a Romániai Szocialista Köztársaság közös könyvkiadási
megállapodása keretében" jelenik meg - 95%-ban romániai magyar kollégáink kutató,
rendszerező és írói munkájának eredménye. Csak legfeljebb 5%-ot tesznek ki a magyarországi szerzők nevelés- és művelődéstörténeti munkát.
És itt álljunk meg egy pillanatra; az előbbiekben - joggal - a nyomdai átfutási idők hosszúságát
emlegettük, azonban azt sem. hallgathatjuk el, hogy a Téka-sorozat megindulásánál jóval előbb,
valamikor a 60-as évek elején kezdtük el a 4 0 - 5 0 kis kötetből álló Egyetemes Neveléstörténet című
sorozat tervezését, szervezését, de a megjelent munkák száma az azóta eltelt lassan kct évtized során
sem sokkal haladja meg az egy tucatot. Ennek oka elsősorban nem az, hogy a kéziratok a nyomdában,
vagy másutt elfekszenek, hanem az, hogy el sem készültek. Ezzel kapcsolatban természetesen számos
objektív körülményre és szubjektív okra is hivatkozhatnánk, de alig hiszem, hogy ilyen okokat nem
hozhatnának fel romániai magyar kollegáink is. Ök azonban e helyett a Téka tíz év alatt elkészült,
megjelent száz kötetét prezentálják.

A művelődéstörténet és ennek kapcsán a neveléstörténet — egyetemes és magyar —
egy-egy nevezetesebb egyéniségét, vagy figyelemre méltó jelenségét mutatja be a száz
kötet, úgy tűnik, minden időrendi megkötöttség mellőzésével. Külön említést érdemel a
sorozat , külső formája: kis alakú, kb. 10 ív terjedelmű, keménykötésű „zsebkönyvek",
mindegyik más-más színű borítóban, azonos tipográfiával.
A sorozatot több mint tíz éve a Kalevala földjén című kötet nyitotta meg. (Fordította,
a bevezetőt és a jegyzeteket készítette Nagy Kálmán). A századik kötet az Erdélyi
Múzeum 1814—1818. (Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Benkő Samu).
Nem érdektelen odafigyelni a példányszámokra sem. 3000 példányban jelent meg az
első kötet, de a példányszám szinte kiadásról kiadásra növekedett. Hogy csak szorosan az
érdeklődési körünkbe vágó néhány példát hozzunk fel, már 1970-ben 5000 példányban
jelent meg Bethlen Miklós önéletírása (Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket
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összeállította Bemád Ágoston). 1971-ben 12 350 példányban került forgalomba Bölöni
Farkas Sándor naplója (Az előszót írta Jancsó Elemér). 1974-bén 9010 példányban
Wesselényi Miklós Balítéletekről című munkája. (Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és
a jegyzeteket összeállította Veress Dániel). 1975-ben 10 000 példányban adták ki Apáczai
Csere János Magyar logikácska és egyéb írások című kötetet. (Az előszót írta, a szövegeket
válogatta és jegyzetekkel ellátta Szigeti József.) 1976-ban 28 000 példányban jelent meg
II Rákóczi Ferenc írása Fejezetek a Vallomásokból (Válogatta, á bevezető tanulmányt írta
és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. Fordította Dómján Elek). Ez a munka tartja
úgy tűnik azóta is a példányszám „rekordot". De 1978-ban 11 300 példányban jelent meg
Apor Péter műve is, a Metamorphosis Transylvaniae (Előszóval és jegyzetekkel ellátta
Kócziány László. A szöveget gondozta Lőrinczy Réka). 1979-ben 9400 példányban
került kiadásra Teleki Blanka és köre című kötet. (Bemutatja Sáfrán Györgyi).
Sajnálatos azonban, hogy a román-magyar közös kiadás, a magas példányszámok és a kötetek igen
jutányos ára ellenére igencsak esetlegesen, nem is elgendő példányszámban jutnak el hozzánk a Téka
egyes kötetei, amelyek pedig nemcsak a népszerű ismeretterjesztés feladatát tölthetnék be eredményesen, hanem igen alapos jegyzetapparátussal, irodalomjegyzékkel, egy-egy témakör kutatóinak
mind a neveléstörténet, mind a műveló'déstörténet területén hasznos segítséget nyújthatnának.

Egy-egy kötet megtervezésénél, megjelentetésénél nyilván szerepet játszanak bizonyos
évfqjdulók is, de az is nyilvánvaló, hogy az átlagban évi tíz kötet nem is kapcsolódhat
évfordulókhoz. (Ha azonban már az évfordulókat érintjük, emlékezzünk ugyancsak a
Téka-sorozat keretében 1971-ben megjelentetett Comenius Ámos János válogatott írásai
című .munkára, s ezzel együtt az előszót író Dankanits Ádámra, a romániai magyar
művelődéstörténet e kiváló marxista kutatójára, akinek az életét, munkáját korai, az
1977-es bukaresti földrengés során bekövetkezett halála törte derékban ketté.)
Mint már utaltunk rá, a nem közvetlenül neveléstörténeti, jellegű munkákban is
bőségesen találkozunk — és ez egyszersmind a szemléletre is jellemző — neveléstörténeti
adatokkal, ilyen irányú utalásokkal. Üssük csak fel a századik kötetet (Erdélyi Múzeum
1814-1818. — Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Benkő Samu) — annak is a
bevezetését, ahol többek között a következőket olvashatjuk: „Az Erdélyi Múzeum
hasábjain helyet kapnak a nevelés problémái is. Neveléstörténeti dolgozatok és egy-két
főúr pedagógiai tanácsa mellett felvetődnek a nevelés időszerű kérdései. Szilágyi Ferenc az
iskolai nevelést hasonlítja össze a házival, és megállapítja, hogy históriai tapasztalás szerint
az iskolai közösségi nevelést semmi sem pótolhatja. A gyermekek jövőjét éppen ezért az
iskolák nevelési rendszerének megjavításával lehet a leghatalmasabban elősegíteni.
DöbrenteiPestalozzi pedagógiai munkásságát ismerteti: elmondja,hogy „e nagy pedagógusnak miként hajlott figyelme, indulatja lassanként a nép alacsonyabb, szegényebb, elnyomott részéhez, melynek sorsával osztozva, szószólójává lenni fő célja leve."
„Pestalozzi nézeteinek és általában a polgári pedagógia új eszméinek egyik korai
terjesztője volt Erdélyben a folyóirat." (Id. kiad. 22—23. o.)
Természetesen nem vállalkozhatunk ebben a keretben a Téka-sorozat egyes köteteinek
részletes elemzésére, annál kevésbé tehetjük ezt, mert nem ez az egyetlen művelődés- és
neveléstörténeti sorozat, amelyet a Kriterion közread. Terjedelmét tekintve lényegesen
nagyobb igényű a fehér fedőlappal ellátott, ún. fehér sorozat, amelyből — jellegének
illusztrálására — itt most csupán két példát idézünk.
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Az egyik Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediá-ja. (Sajtó alá rendezte, a bevezető
tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta Szigeti József - Kriterion Könyvkiadó,
Bukarest 1977.) Hosszan lehetne e kiadás érdemeit méltatni: a kor történeti hátterét,
filozófiai és pedagógiai gondolkodását s benne Apáczai helyét és szerepét meghatározó
bevezetést, majd a több mint félszáz oldalra terjedő kötet bőséges jegyzetanyagát,
valamint Apáczai művének minden egyes fejezetében eligazító magyarázatot, végül az
alapos, minden fontos adatot magában foglaló betűrendes névmagyarázatot. A mű
mottója az Enciklopédia címlapján szereplő, Seneca 64. leveléből Apáczai által kiemelt
gondolat: „Ha a régiek mindent fel is fedeztek volna: mindenkor új lesz mégis a mások
által felfedezettek használata, tudása és rendszerezése." Ezt a célt szolgálja Szigeti József,
erdélyi magyar művelődéstörténész fent említett bevezetése, valamint teljes apparátusával,'
gazdag illusztrációs anyagával az egész kötet, amely - ezt sem hallgathatjuk el — több
mint tízezer fűzött és hatezer kétszáz keménykötésű példányban jelent meg Bukarestben
1977-ben. (Ez sem mellékes: a fűzött kötet a megjelenéskor 13 leibe került mindössze.)
(Vajon miért holt hamvába - az Apáczai Emlékbizottság ilyen irányú határozata ellenére - a
Magyar Encyclopaedia hazai kiadása, amelyet természetesen nem pótolhatott az az igen csekély
példányszámban megjelent, könyvárusi forgalomba nem került fakszimüés protokoll-kiadvány, amely
nemhogy a pedagógusokhoz, hanem a kutatók legtöbbjéhez sem jutott el.)

A „fehér sorozat" másik — ugyancsak 1977-ben megjelent kötetett Pápai Páriz Ferenc:
Békességet magamnak, másoknak (Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel
közzéteszi Nagy Géza) című ugyancsak vaskos (822 lapos) szövegválogatás.
Ezzel a kötettel elnyeri méltó helyét a magyar művelődés- és neveléstörténetben Pápai
Páriz Ferenc, akit eddig jószerint csak szó társzerzőként emlegettünk, pedig — Nagy Géza
szavait idézzük — „a skolasztika nyűgeiből felszabaduló emberi szellem ujjongó századában . . . Pápai Páriz Ferenc lankadatlanul alkotó sokoldalú tudós, orvos, kollégiumi professzor és költő is egy személyben. Neve több mint egy emberöltőn át fémjelzi honi
tudományosságunkat, egyenes folytatása az Apáczai Csere Jánosénak, másrészt korai
előfutára a Csokonai üdvözölte hajnalhasadásnak - a felvilágosodásnak.
Kortársai Erdély Galenusának, Erasmusának, Descartes-jának nevezték. A mai olvasó a
nagy elődök európai és magyar kortársak humanista eszméinek és békeszeretetének méltó
erdélyi megtestesítőjét s ma is ihlető lelkesítő közvetítőjét látja benne".
Puritánus gondolkodású, kartéziánus és coccejánus filozófus volt, s ugyanakkor kiváló
orvos, .Munkájának igazi éltető talaja és hátvédje azonban a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban és Kollégiumért kifejtett fáradhatatlan mindennapi s egész életét betöltő tanári
munkássága." (I. kiad. 66. o.)
Pápai Páriz üyetén munkásságára már utaltunk akkor is, amikor a Magyar Pedagógia hasábjain Jakó
Zsigmondnak ugyancsak a „fehér sorozat"-ban 1974-ben megjelent Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis
Miklós öröksége című értékes, számunkra sok szempontból újszerű, érdekes, kitűnő' munkáját ismertettük. Ezzel együtt azonban Pápai Páriz Ferenc nem nyert mind ez ideig méltó helyet a hazai magyar
neveléstörténetben.

Ha a „fehér sorozat" további köteteinek méltatására ebben a keretben nem is vállalkozhatunk, — hiszen az itt bemutatott munkák óta is megjelent jó néhány —, még két
olyan kiadványra utalnánk, amelyek szintén világosan mutatják, mint alkot szerves egységet. a romániai magyar kutatók munkásságában művelődéstörténet és neveléstörténet.
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A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság közös könyvkiadási
megállapodása keretében jelent meg a Művelődéstörténeti Tanulmányok című kötet.
(Szerkesztette: Csetri Elek,Jakó Zsigmond, Tonk Sándor — Kriterion 1979.), amelyben
Sebestyén Károly: A Kalotaszeg népoktatása a XV. századtól 1848-ig címmel közöl
értékes, érdekes tanulmányt.
Mint a kötet bevezetőjében Jakó Zsigmond írja: „Magát a művelődéstörténet... a
lehető legtágabban kívánjuk értelmezni, úgy, hogy a szellemi művelődésen, életformán,
életszemléleten kívül beleférjen a magyarság teljes anyagi kultúrája, kezdve a gazdálkodástól a településen, építkezésen, ruházaton, étkezésen, egészségügyön át a mindennapi lét és
munka tárgyi hagyatékáig. A nemzetiségtörténet területén egyébként sem tartjuk megengedhetőnek a művelődéstörténet olyan merev elkülönítését, miként az manapság terjedőben van. A némzetiségtörténeti felfogás ugyanis fokozottan megkívánja az egységbenlátást, a jelenségek természetes egységükben való ábrázolását..." (Id. kiad. 6. o.) A
kitűnő tanulmányokban bővelkedő sokrétű kötet az egységbenlátásra is példát mutat.
Korántsem a körkép teljessé tétele érdekében — hisz már az eddigiekből is kiviláglott, hogy ez egy cikk keretében lehetetlen - , szóljunk néhány szót A Hét 1979-es
évekönyvéről is, amely Mi lehet, mi lesz a gyermekem címet viseli. A pályaválasztási
tanácsadás, számos pálya részletes ismertetését tartalmazza. De nem éri be ennyivel. Szól
a megtalált hivatásról, majd történeti áttekintést nyújt az „elődök példája" összefoglaló
címmel „Heltai Gáspár világosságáétól a közelmúltig. S tegyük még ehhez hozzá, hogy az
egyes mesterségeket — többek között — Comenius nyomán mutatja be. Az egész köteten
végighúzódnak a Lőcsén kiadott Orbis Pictus különböző mesterségeket ábrázoló illusztrációi.
Kiemelkedő helyet érdemel e felsorolásban Jakó Zsigmond írás, könyv, értelmiség
című műve (Kriterion, Bukarest 1976.), amely tartalmával, igen gazdag jegyzetapparátusával, csodálatosan szép — fekete-fehér és színes — illusztrációs anyagával a művelődéstörténet minél szélesebb körű közös művelésére biztat és mikéntjére is irányt mutat.
Irányt mutat abban is, amit könyve bevezetésében ír.
,,E kötet szerzőjének választása azért esett az írás, a könyv és a középkori értelmiség
történetével foglalkozó tanulmányaira, mert úgy érzi, hogy kutatói egyénisége döntő
módon e témakörön munkálódott ki. Egyébként is vallja, hogy a tudományos haladás
egyik előfeltétele a folytonosság, nemzedékek munkájának egymásra építése . . . " .
FÖLDES ÉVA
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KÖNYVEKRŐL
KÖTE SÁNDOR: A SZOCIALISTA MUNKAISKOLA KEZDETEI. 1917-1920.
Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó. 207 oldal

A munka iskolai programja sok pedagógiai gondolkodót foglalkoztatott. A neveléstörténet utolsó
évszázadának aligha volt többet vitatott kérdése. A magyarázat nagyon egyszerűnek tűnik: a társadalom egyre többet követelt az iskolától, a felnövekvő' nemzedék társadalmi és termelési tevékenységre
való felkészítésében, A munka nevelési tényezővé, az alkalmazás hogyanja pedig pedagógiai problémává vált. Munkaiskolák alakultak ki. A magyar elméleti és gyakorlati pedagógiára különösen nagy
hatást gyakorolt a német munkaiskola és Dewey koncepciója.
Új helyzet alakult ki a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után, amely minőségileg
más követelményeket támasztott. Ennek a követelménynek a talpköve pedig a szocialista munkaiskola
lett. A történeti fonal eddig világos. A valóság azonban mind az elméleti, mind a gyakorlati pedagógiában lényegesen bonyolultabb volt és sok buktatóval járt.
A neveléstörténet sok kérdést vetett fel a szocialista munkaiskolával kapcsolatosan. De igen sok,
köztük nagyon sok lényeges kérdés megválaszolatlan. Nem kismértékben azért, mert a gyors ütemben
változó társadalmi követelményekkel
nem tudott lépést tartani az iskola és a pedagógiai kutatás,
beleértve a neveléstörténetet is. E megállapítás különösen érvényes magyar vonatkozásban. A rohanó
élettel, a változó társadalmi követelményekkel egyre halmozódnak a problémák. Gyakran azt nem
tudjuk megmondani, hogy tpelyik a legfontosabb és ezért azt vesszük előre, ami a legsürgősebbnek
látszik. Valahol az elején kell kezdeni, amely a mi számunkra a szocialista munkaiskola kezdetét
jelenti. Hidat kell képezni a történeti problematika feldolgozásában. A hídfő az 1917- 1920 közötti
időszak. A szocialista munkaiskola történelmi gyökereinek ismerete nemcsak
neveléstörténetileg
érdekes és jelentős. A mai elméleti és gyakorlati koncepció tervezésében és megvalósításában legalább
annyira fontos, ha biztonságosan akarjuk járni a jövő évtizedek útját és a cikcakkokat el akarjuk
kerülni. A gyorsan változó társadalmi követelményekre csak ennek ismeretében tudjuk a helyes
pedagógiai választ megadni.
Köve Sándor a témának nemcsak ismert, hanem elismert szakértője. Tudományos tevékenységének
jelentős részét fordította a munkaiskola történeti problematikájának felderítésére. Elsősorban a
magyar vonatkozások érdekelték. Számos jelentős, értékrendet alakító dolgozatot publikált e témakörben. Akadémiai doktori értekezése, illetőleg a lényegében erre épülő szóban forgó könyve kutatásainak
utolsó két évtizedére eső eredményeit foglalta össze, önmaga értékrendjében új szintézist állítva fel. A
jelenlegi magyar pedagógiai irodalomban alapvető műnek tekinthetjük, amely a szocialista nevelőiskolát megalapozó munkaiskola tanulmányozásának és további kutatásának jelenleg egyedülálló és
minden bizonnyal a jövőben is nélkülözhetetlen eszköze. A munkára nevelésről a hazai irodalomban
aránylag kevés publikáció jelenik meg, és azok is elsősorban a tapasztalatok ismertetésére, összegezésére irányulnak és kevésbé törekszenek elméleti feldolgozásra és új tudományos megállapításokra. Köte
Sándor munkássága és e könyv ezért is különösen figyelemreméltó.
Ez a szegénység a nemzetközi szakirodalomra is jellemző. A munkaiskola történeti gyökereinek
kutatására egyes szocialista országok különös figyelmet fordítottak. A Szovjetunió Neveléstudományi
Akadémiája és az NDK Neveléstudományi Akadémiája behatóan foglalkozott a szocialista munkaiskola
németországi előzményeivel, eszméinek gyökereivel. A kutatási eredményeket jó néhány éve publikálták. A. I. Piszkunov lrA munkaiskola elmélete és gyakorlata Németországban" című elsődlegesen
német anyagokat feldolgozó munkája 1963-ban látott napvilágot; az NDK Pedagógiai Akadémiájának
7 Magyar Pedagógia 1980/3

357

Monumenta Paedagogica sorozatában „A munkára nevelés története Németországban 1900-ig" című
kétkötetes mű pedig 1970-ben jelent meg. Köte Sándor ismertetett könyve hasonló szerepet tölt be a
magyar neveléstörténetben, és értékrendileg is hasonlóképpen sorolható azzal a sajátossággal, hogy a
német, a szovjet és a magyar források feldolgozásával más minőségű szintézist produkált. Köte Sándor
egyébként a német munkaiskola értékelésében támaszkodik Piszkunov megállapításaira.
Valamit azért még el kell mondanom a téma aktualitását illetően. A szerző a téma és könyve
aktualitását az MSZMP 1972. június 15-i határozatának végrehajtásával indokolja. Valóban az elmúlt
évtized igazolja, hogy a pedagógiai kutatások soha nem látott mértékben fellendültek. Tíz évről
beszélek, mert már a határozat megjelenése előtt is érezhető volt a fellendülés. Hiszen az a felmérés,
elemzés, tendencia-kidolgozás, amelyet a határozat előkészítésével több mint 500 szakember végzett
el, önmagában véve is jelentős kutatási eredménynek tudható be. A magyar iskolarendszer fejlesztését
szolgáló határozatok, törvények előkészítésében ez szinte példa nélkül áll. Ebben a nagy számvetésben
azonban a munkára nevelés nem kellő súllyal szerepelt.
Korábban, az 1961. évi III. törvény végrehajtását országos felmérés követte 1964-65-ben az
általános iskolai és a gimnáziumi munkára nevelés vonatkozásában. A felmérés anyaga kétségtelenül
nem került alapos elemzésre, de az 1961-es reform elképzeléseinek realitásait jelezte. A következmény
ismert: a gimnáziumi 5 + 1-et megszüntették.
Nem vitatom, hogy az 5 + 1 elvi koncepciója és áttekinthetetlen gyakorlata helyes volt-e vagy sem.
Azzal viszont hibát követtünk el, hogy a felmérési anyag elemzését elmulasztottuk s ódzkodtunk az
átfogó következtetésektől. Tény, hogy évekig tartott a bizonytalankodás. A gimnáziumokban megszakadtak, beszűkültek a munkára nevelés lehetőségei. S most is fennáll az a kérdés, hogy az új
tantervekben kodifikált munkaiskolái koncepciót (nemcsak a technika tantárgyról van szó) nem
haladták-e meg máris a társadalmi követelmények? Ezért tartom indokoltnak Köte Sándor könyvének
bevezető gondolatait, különösen aláhúzva a következőket: „az oktatás és a termelőmunka összekapcsolására indult kezdeményezések, nyilván több sikert hoztak volna, ha legalább vázlatosan, de
megbízhatóan, elfogultságtól és torzítástól mentesen ismerjük azokat a kezdeményezéseket, a sikereket
és hibákat, amelyeket a szocialista közoktatás és a pedagógia a maga félévszázados története során
felmutatott. Annak ismerete is segítségünkre lehetett volna, amit a modern polgári pedagógia maradandó értékként kínál" (8. o.).

*

A tudományos publikációk értékét - azon túlmenően, hogy tényei, megállapításai tudományosan
helytállóak - növeli, ha minél szélesebb spektrumot kínál, ha további kutatásokra, továbbolvasásra
ösztönöz, ületve gondolatébresztő jellegénél fogva vitára késztet, ha az adott tudományterület jövőre
irányuló mozgásában hajtóerőnek bizonyul. Nem értékelném kellően e könyvet, ha csupán az ismertetésére szorítkoznék. Az ismertetések sohasem lehetnek elég pontosak, esetleg önkényes kiemelésekkel torzíthatnak is. A mű önmagáért beszél, el kell olvasni.
A szerző mondanivalóját négy fejezetre tagolta, és a fejezet címeiből mindjárt kiderül, hogy a
címben jelölt 1917-1920
a munkaoktatás történetének nemcsak hároméves fragmentumát tartalmazza. A súlypont kétségtelenül ez a három év, de a probléma történeti kutatásának bemutatásával, az
Összegezés és a Következtetések
című rövid fejezetekkel és a bibliográfiával a legújabbkori neveléstörténet munkára nevelési problematikáját főbb vonásaiban szinte napjainkig átfogja.
Az első fejezet a szocialista munkaiskola történeti előzményeinek keretében a haladó polgári
pedagógia koncepcióit értékeli. Kimutatja, hogy Knipszkaja, Blonszkij, Sackij, Pinkevics és mások
munkásságának alakításában ezek milyen mértékben játszottak szerepet. Nyomon követi a polgári
munkaiskolái elméletek osztályozási rendszerét, értékeli az osztályozási elméleteket. Az elméletek, az
egyes pedagógiai gondolkodók értékrendjének felállítását alapvetően helyesnek tartom. Erre annál is
inkább felhívom a figyelmet, mert Köte Sándor ebben úttörő munkát végzett.
Aláhúzva az előbbi megállapításomat, úgy látom, hogy ezt a képet pontosítani kell. Nemcsak a
neveléstörténeti szempontok miatt tartom ezt fontosnak, hanem a mai pedagógiai gyakorlatunkban
rejtetten megnyilvánuló pragmatizmus miatt is. Köte Sándor tulajdonképpen jelzi a pragmatizmus mai
veszélyeit. Ügy gondolom, hogy a polgári pedagógia egyes kiemelkedő személyiségeinek pontosabb

358

értékelésével méginkább rávilágíthatnak a mai pragmatista megnyilvánulásokra és tudatosabbá tehetjük
a szocialista munkaiskola

filozófiai

elkötelezettségét.

A pontosítás és az esetleg ennek nyomán keletkező vita az alapkérdés nem kellő tisztázottságával
van összefüggésben. A pedagógiai irodalomban nem tartom eléggé köriilhatároltnak a
koncepcióját

munkaiskola

(munkakultúra, munkáltató módszer, a munka mint nevelési eszköz, munkaoktatás,

munkára nevelés, politechnikai képzés-nevelés stb.). Természetesen ezért mindnyájan felelősseget kell
hogy erezzünk, akik ezzel a témával foglalkozunk.
A

könyv olvasása közben jogosan támadhatnak a k ö v e t k e z ő kérdéseink: Melyek a munkaiskola

nevelési-oktatási

összetevői?

A

munkaiskola programjában?

szellemi és fizikai munka milyen formában kapcsolódik össze a

Milyen különbséget látunk és érvényesítünk a munka és a tevékenységi

formák között? A munkaiskola csak az általános alapképzés pillére-e, vagy átterjed a szakképzésre?
Mit értünk a termelési ismeret fogalmán? Ha a munkaiskola szakoktatási probléma is, mi a különbség
az általános képzés és a szakképzés programjában szereplő termelési ismeretek között?
azt, hogy

mivel a termelés mindig térben, időben, technikailag és technológiailag

társadalmi szféra, a termelési ismeret is ezzel adekvát. Tehát amikor Lenin
téziscinek

Krupszkaja

szélére,

hogy

„Mindenkinek

asztalossá, lakatossá

Elfogadjuk-e
meghatározott

azt a széljegyzetet írta
stb. kell

lennie, de az

• általános műveltség és a politechnikai ismeretek bizonyos minimumával is rendelkezni k e l l " ( N . K.
Krupszkaja: A munkára nevelésről és a politechnikai képzésről. Bp. 1966. 34.), akkor ezen a húszas
évek koncepciójába foglalt termelési ismeretek konkrétságát kell értenünk. A z t , ami az akkori idők
általános képzésére vonatkozik, de ez nem szakképzés, viszont előkészíti azt.
E kérdések felvetéséből érthető meg, hogy miért tartom vitathatónak a szerző egyes megállapításait
Kerschensteinerrel, Gaudiggal és Deweyvel kapcsolatosan. A velük kapcsolatos általános értékeléssel és
a végső értékrendbe sorolással egyetértek.
Szerzőnk Kerschensteiner

munkaiskolái koncepcióját szakoktatási

koncepció

címszó alá sorolja.

Megjegyzi azonban, hogy Kerschensteiner „munkája polemikus". A z igaz, hogy a nevelés három célja
közül első helyre a szakmai képzést, vagy legalábbis a szakmára való előkészítést teszi. De második és
harmadik

feladatként nevelési feladatokat jelöl meg a szakmai képzés erkölcsi alapokra való helyezé-

sével és a munka közösségi szervezetének erkölcsi fejlesztésével. (Kerschensteiner; A

munkaiskola

fogalma, Bp. 1972. 22.) Néhány lappal később pedig a népiskola feladatát kifejtve azt írja, hogy „a
kézművesség nemcsak minden igazi művészet alapja, de alapja az igazi tudománynak is. Ezért az olyan
nyilvános iskola, amelynek a szellemi és a kétkezi szakmákra egyaránt elő kell készítenie, rosszul van
megszervezve akkor, ha nincs semmiféle felszerelése arra, hogy a gyermek gyakorlati hajlamait és
képességeit fejlessze". (26. o . ) A tantárgyi
mühelyoktatásnak

a kézügyességi

koncentrációra

oktatással szembeni

épült manualitásról

előnyben

részesítéséről

s a műhelyoktatásról,
van itt szó, nem

a

pedig

A népiskolai szakmai előkészítés nemcsak a kétkezi munkára vonatkozik, hanem a

szakmai képzésről.

szellemi munkára is. De azzal, hogy a kiinduló pontot Kerschensteiner a kétkezi munkára teszi, az
arányt
tához

változtatja meg. Ezért szerencsésebbnek tartom, ha a polgári munkaiskola manuális

irányza-

sorolják. így nyilvánvalóbb az összefüggés a reakciós állampolgári nevelés pragmatikus jellegével.

Gaudigot

Köte

Sándor

a „cselekvés

iskolája"

csoportba

sorolta azzal a megjegyzéssel, hogy

személyiségpedagógiájában sajátos munkaiskolái koncepció. Walter Hackel az N D K Neveléstudományi
Akadémiája fent említett kiadványában ellentétes álláspontot képviselt. Arról van szó, hogy az önálló
szellemi tevékenység (frei geistigc Tatigkeit) és az, amit a „cselekvés iskolája" képvisel, lényegében
módszertani

elv, és nem kapcsolódik szorosan a konkrét társadalmi munkához. A

munkaoktatás

módszereinek a gondolkodásfejlesztő tantárgyakban való alkalmazása és ennek a végterméke önállóságra, a szellemileg önproduktív tevékenységre való nevelés -

az.

bár cselekedtetéssel, tevékeny-

séggel jár együtt, mégsem ad kitekintést a termelő munkára. Pedig ez a munkaiskola lényeges eleme. A
Hackel-féle felfogásban a munkaiskola szűkebb

pedagógiai kör, amelyet egyértelműbben határol be a

konkrét munka, a termelés. Ezért az interiorizált tevékenység, a „cselekedtető oktatás" önmagában
nem munkaiskolái koncepció.
Én Hackcl álláspontját Gaudig besorolását illetően merevnek látom, mert nincs tekintettel az
életmű

fejlődésére. A z ,

minualitásában,

amit Gaudig

1917-ben még

mereven ellenzett

1920-ban már jórészt egészében átvette

a kerschcnsteineri

és magáénak vallotta. A szisz

iskola

kultusz-

m i n i s z t e r i konferencia irányelveinek kidolgozásában részt vett és ajánlotta az általános képzésben a
m a n u á l i s készség szisztematikus fejlesztését, a szellemi tudományok „közművesítését", s a természet-
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tudományi tárgyak tanításában az ábrázolást, a rajzot. A kézügyesség fejlesztése érdekében javasolta,
hogy iktassák a tantervbe a technikát tantárgyként is, alapelvként is.
Az a társadalmi mozgás, amely a vesztett háború után Németországban kialakult, minden bizonnyal
Gaudígra is hatott. Az ország talpraállításában minden erőforrást mozgósítani kívántak, és ebből az
iskola sem maradhatott ki. S a munkaiskola manuális elemeit üyesíajta hozzájárulásként értékelhette.
Élete utolsó évében a munkaoktatás már az osztálytermi eselekedtető oktatás mellett a műhelymunkát
és az iskolakertben való munkát is jelentette.
Gaudig munkaiskola koncepciójának arnyaitabb értékelése magyar neveléstörténeti besorolást is
érint. Az 1928-tól indult, a harmincas években kiterebélyesedett szegedi „cselekvés iskolájának" egyik
gyökere Gaudigig nyúlik vissza. Ha tehát Gaudigot értékeljük, akkor bizonyos értelemben a szegedi
„cselekvés iskoláját" is soroljuk.
A pragmatikus pedagógia munkaiskola-elméletét a .szerző sokoldalúan, pedagógiailag és nevelésfüozófiailag egyaránt értékelte. Dewey a polgári pedagógia nagy rendszeralkotójaként vonult be a
neveléstörténelembe, életművének marxista feltárása, elemzése és értékelése nagyon fontos teladat.
Erre hazánkban is és más szocialista országban is többen vállalkoztak. Köte Sándor helyesen értékel,
nem hosszan, de annál lényegretörőbben ( 4 0 - 45. o.), a könyv szerkesztési arányait betartva. Nagy
erénye, hogy minden felesleges szót kerül, tömören fogalmaz. Különösen értékes a nevelésfilozófiai,
összefüggések kiemelése. Megállapításai nevelésügyünk ideológiai pártosságáért folytatott harcban
eligazítóak és mértékadóak.
Az első lényegtelen, de mégis az értékelést pontosító megjegyzésem a Pinkevics-féle táblázatra
vonatkozik (23-24. o.). Mivel szerzőnk Pinkevies osztályozását lényegében elfogadja és megjegyzést
nem fűz hozzá, ki kell egészítenem. Dewey munkaiskolái koncepciójában a tanulókkal szemben nem
támasztott olyan követelményt, hogy termelőmunkát végezzenek. Nem is végeztek, és éppen ezért
ebbe a rubrikába nem is sorolható. Ebből következően Medinszkij megállapítását is korrigálni kell.
Dewey nem kapcsolja közvetlenül a tevékenység elvét a termelőmunka gondolatával, hanein csak'
közvetve és csak ezen keresztül hoz létre szintézist.
Vitatkozom Kótének azzal a megállapításával, hogy Dewey koncepciója mennyiben volt középutas
és utilitarista. A középutas koncepció beállítást Suchodolskitól vette át. Egyáltalán lehet-e szó Dewey
pedagógiai rendszerében olyan középútról, amely az autokratikus és az expresszionista rendszerek
között valamiféle szintézis lenne? A tanulói szabadság expresszionista értelmezése teljesen idegen volt
tőle, akárcsak az autokrata felfogás, sem hogy valamiféle szintézisre törekedett volna. Viszont nagyra
tartotta a tanulók önkifejezési folyamatát. Ez az az út, amelynek kúndulópontja a tanulói tapasztalás
volt. Rendszerének utilitarisztikus jellegét abból a szempontból kell értékelnünk, hogy ezen az úton
meddig jutott el, mennyire kívánta megközelíteni a tudományos rendszert. Minél közelebb, minél
jobban, annál kevésbé akasztható pedagógiai rendszerére az utilitarisztikus jelző.
Véleményem szerint túlzás Deweyt szélsőségesen utilitarisztikusnak tartani. Idézzük őt magát: „El
kell vetnünk a változatlan, önmagában értékes, a gyermek tapasztalata korén kívül eső tanterv
gondolatát; nem szabad a gyermek tapasztalatát merevnek, befejezettnek gondolnunk . . . a gyermek és
a tanterv tulajdonkeppen két vége egy és ugyanazon folyamatnak . . . A tanulás (instrukció) folytonos
rekonstrukció, mely a gyermek állandóan változó tapasztalásától a tantárgyakat alkotó szervezett
igazságok felé halad. A tanítás különböző tárgyai, a számtan, a földrajz, a nyelvek, a növénytan stb.
maguk is tapasztalatok, a faj tapasztalatai. Nem egyszerű ismerethalmazok . . . hanem elrendezett,
rendszerbe foglalt tudás, melynek létrejöttében a gondolkodás tekintélyes szerepet játszott" (Dewey:
A gondolkodás nevelése. A gyermek és a tanterv. Budapest, 1931. 5 0 - 5 1 . ; továbbá: A nevelés jellege
és folyamata, Bp. 1976. 1 0 3 - 1 0 4 . ) .
Dewey szintézisének lényeget akkor értelmezzük helyesen - mint ahogy ezt Köte Sándor is teszi ha vüágosan látjuk, hogy szubjektív idealista. Ha pragmatizmusát abból vezetjük le, hogy nem ismeri el
a nevelés céljának társadalmi meghatározottságát, a célt cs a folyamatot egybeeső pedagógiai jelenségnek minősíti. Persze, ahogy ez a szubjektív idealista filozófiai rendszereknél általában lenni szokott,
Dewey önmagának is ellentmond.
A második fejezet:,Munkaiskolái törekvések Magyarországon a 20. század ele/én" címet viseli. Q|
feltárást tartalmaz, összesíti a század eleji pedagógiai törekvésekbe ágyazott munkaiskolára vonatkozó
forrásműveket. Minden fontos vagy fontosnak vélt területet számbavett. Ehhez nehéz hozzátenni
valami újat, ha a probléma fő fejlődési vonalát követjük és nem akarunk elveszni a részletekben.
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Szeretném felhívni az olvasó figyelmét arra a szemléletre és módszerre, amely Kötét általában is és
ennek a fejezetnek a kidolgozásában jellemzi. A pedagógiai jelenségeket szélesebb összefüggésben
vizsgálja, elemzi és értékeli. Következetesen kutatja a pedagógiát, az iskolapolitikát közvgtve vagy
közvetlenül befolyásoló társadalmi tényezőket Ezért teljesebb a munkaiskoláról alkotott kép a (nem
hivatalos) pedagógiai propagandával való kölcsönhatásos kapcsolat feltárása által. Ugyanis a Huszadik
Század és a Népművelés című folyóirat pedagógiai programja nemcsak a társadalom felfogását
alakította, hanem befolyásolta az oktatáspolitikát, és méginkább bizonyos területeken a gyakorlati
pedagógiát is.
A Tanácsköztársaság munkaiskolái koncepciója című fejezet lényegében a szerző a korábban és más
tanulmányaiban is kifejtett gondolatait, kutatási eredményeit fogalmazza újra, és helyezi más megvilágításba azzal, hogy a szocialista pedagógia munkaiskolái rendszerébe helyezi. A szerző nem
önmagát ismételte vele, hanem a rendszerbe helyezéssel új szintézist is adott.
Számomra a könyv IV. fejezete volt a legérdekesebb. Ebben a kb. 50 oldalnyi részben olvashatunk
arról, hogy a munkaiskola szovjet koncepciója hogyan alakult és hogyan valósult meg a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom vívmányainak a keretében. A szocialista pedagógia egyik legfontosabb problémája megvalósulásának kezdeti szakaszát történelmi keresztmetszetben első ízben láthatjuk. A tömör
mondatokból kiérződik, hogy a szerző igen nagy ismeretanyaggal birkózott, s a könyv szerkesztési
arányai miatt erősen tömöritett. A tömör fogalmazás kritikus értékeléssel párosult. A súlyos szöveg
mégsem fárasztja az olvasót, sőt bizonyos értelemben intellektuális izgalmat is kelt. A szövegből és a
sorok közül kiérződik, hogy Krupszkaja, Lunacsarszkij, Blonszkij, Kalasnyikov és mások milyen elvi
vitát folytattak és milyen gyakorlati intézkedéseket tettek Lenin útmutatásainak érvényesítésében. A
polgári pedagógia korszerű elemeit igyekeztek összeötvözni a szocialista elvekkel.
A marxista pedagógusok között ekkor két álláspont alakult ki: az egyik csoport az adott időszak
nehézségeit megértve az erősen gyakorlati munkaiskola elveit képviselte és valósította meg, míg a másik
csoport a munka sokoldalú, embereszményt formáló koncepciója és szerepe mellett tört lándzsát. Köte
Koroljov álláspontját elfogadva rámutat arra, hogy az átmenetek képzése és a régi iskola pozitív
tapasztalatainak és hagyományainak a feldolgozása ebben a történelmileg igen bonyolult időszakban
(polgárháború és az azt követő időszakról van szó) bonyolult és megoldhatatlan feladatnak bizonyult.
Bátor kritikai értékelésével kimutatja, hogy mindezek ellenére ezek az évek olyan tapasztalatokat hoztak,amelyekre mi is mint tartópillérre tudunk támaszkodni a hazai szocialista munkaiskola kialakításában.
A könyv zárófejezete (Összegezések és Következtetések) a hetvenes évek szocialista munkaiskolájának időszerű problémáihoz vezet el. Történelmileg három didaktikai modell volt. Az első modell
1917-1932 között élt a Szovjetunióban; a második modell 1938-1952 között, most már a
Szovjetunió mellett a többi szocialista ország is rálépett a szocialista munkaiskola megvalósításának
útjára; a harmadik didaktikai modell 1958 után alakult ki, amely a leginkább teljes mind az általános
és a szakmai képzés, mind pedig a tanulók aktivitásának biztosításában. Ennek a nem egészen egy ív
terjedelmű zárófejezetnek a szerző szerint az a célja, hogy a szovjet munkaiskola egész történetének a
feltárása nyomán kimutatható törvényszerűségeket jelezze mindazok számára, akik a mai feladatokat
meghatározzák és megvalósítják.
Köte itt felveti azt a kérdést, hogy az ötvenes-hatvanas években az oktatás és a termelőmunka
összekapcsolása miért nem járt átütő sikerrel. Szembeszáll mindazokkal, akik egyrészt e kérdést le
akarják szűkíteni, másrészt a szocialista munkaiskola koncepcióján kívülre akarják helyezni. A
szerzőnek azzal a magyarázatával, hogy a sikertelenség az elméleti kérdések kidolgozatlanságára
vezethető vissza, egyet lehet érteni. Viszont mindazt, amit a' mai problematikáról vázlatosan, jelzésszerűen mond, csak egyik lehetséges válaszként fogadhatjuk el. Talán az olvasó nem is vár többet a
szerzőtől.
Belátom, hogy ismertetésem a könyv egyes részeit illetően aránytalan, s némileg műfajilag is eltér a
jelenlegi gyakorlattól. Nem akartam Köte Sándor könyvének ismertetése ürügyén a magam gondolatait
előtérbe tolni. Az egyes részek, gondolatok kiemelésével, hiányérzetem jelzésével a könyv értékeit
szerettem volna még jobban bemutatni. A könyv elolvasására és továbbgondolására buzdítom mindazokat, akiknek tanulmányaikhoz ajánlották e könyvet. Azoknak is, akik a pedagógia alkotó műhelyében dolgoznak. Egyetemi, főiskolai hallgatók, gyakorló pedagógusok, kutatók, vezetők számára
egyaránt hasznos, érdekes, olvasmányos, új ismereteket nyújtó könyv.
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A lábjegyzetek (értékesek a szovjet levéltári anyagra utalók és a korabeli orosz nyelvű irodalomra
való hivatkozások), a bibliográfia és az útmutató nemcsak a könyv mondanivalóját támasztja alá és
segít benne jobban eligazodni, hanem a kutatási programokban is jól hasznosítható.
ARATÓ

FERENC

MARIO ALIGHIERO MANACORDA:
MOMENTI
Dl S TORI A DELLA PEDAGÓGIA
A neveléstörténet történelmi percei
Torino, 1977. Editoré Loescher. 273 oldal
M. A. Manacorda a marxista pedagógia egyik legkiválóbb (ha nem a legkiválóbb) nyugati teoretikusa, aki a neveléselmélettől, a nevelésfilozófiától a nevelés történetéig eljutva, számos úttörő
jelentőségű művet alkotott (melyek közül kettő magyarul is megjelent.) Több évtizede egyetemi
oktató, jelenleg a Római Egyetem irodalmi és filozófiai fakultásán a pedagógia, a neveléstörténet
tanára. Akik eddig Manacordát mint a marxista nevelésfilozófia kiemelkedő kutatóját. Gramsci
pedagógiai nézeteinek elemzőjét ismertük meg elsősorban, most — saját ismereteinket is széleskörűen
gazdagítva - új oldaláról: mint marxista kultúrtörténészt, neveléstörténészt ismerhettünk meg legutóbbi, 1977-ben megjelent munkájából.
Ez a munkája nem összefüggő egész, hanem terjedelmes tanulmányok gyűjteménye, amelyek
azonban az ősi Egyiptom kultúrájától napjainkig terjedve mégis nagyívű áttekintést nyújtanak a
neveléstörténetről, illetve napjaink pedagógiai problémáiról. S e gazdag problémakört Manacorda olyan
történeti -erudícióval, de ugyanakkor olyan a jelen kérdéseit átfogó oktatáspolitikai koncepcióval
elemzi, aminőkkel - ezek együttesével - az utóbbi években igencsak ritkán találkozhattunk. A
marxizmus sokoldalú, alapos ismerete és példamutató alkalmazása már eddig ismert műveiből is kitűnt,
széles és mély történeti analizáló-szintetizáló képességét azonban ebből a munkájából ismciiiettük
meg elsősorban.
Ez' az írása egyszersmind arra is példát mutat, hogyan kell és lehet tudományos ismeretterjesztő
munkát írni úgy, hogy az valóban tudományos és a szó szoros értelmében ismeretterjesztő legyen, s
valamennyiünk ismeretkörét és látókörét - érdekes és olvasmányos módon - egyúttal a legszakszerűbben gyarapítsa.
Manacorda e munkájában foglalt tanulmányai két vonulatot alkotnak, ezek azonban nem
különülnek, el egymástól, hanem kristálytiszta marxista logikával felépített szoros egységet alkotnak.
Forrásai filozófiaiak, történetiek, irodalomtörténetiek, művészettörténetiek, pedagógiaiak s egészen az
oktatáspolitikai rendelkezésekig terjednek. (Aláhúzva azt, hogy a neveléstörténetet, annak akárcsak egy
korszakát vagy egy-egy nagy egyéniségét kutatni csupán e széles körű forrásbázison lehet.)
Munkájának első vonulata két fejezetből áll. I. Az ókor világában (Nel mondo antico); II. A modern
világban. (Nel mondo moderno).
A második vonulat, a munka harmadik fejezete, a következő címet viseli: Napjaink problémái a
marxizmus fényénél. (Problemi contemporanei alla luce del marxismo.) Az első olvasásra talán
mesterségesnek tűnő cezúra tökéletesen meggyőzi az olvasót a szerző sajátos tagolási logikájának
helyességéről, a történetiség elve alkalmazásának fontosságáról a neveléstudományban s a közoktatáspolitikában egyaránt.
Manacorda nem .mutatja be a teljes történeti folyamatot - nem is törekszik erre
hanem olyan
korokat, gondolkodókat emel ki, amelyek és akik ezen a területen is méltóképpen reprezentálják „az
emberiség történelmi gyermekkorát", majd a fejlődés néhány további jelentős állomását.
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Mindezzel együtt, vagy éppen ebből következően, Manacorda sohasem „aktualizál', minden
jelenséget és egyéniséget a maga korában adott társadalmi körülmények között vizsgál, hangsúlyozva
azonban azokat az előremutató pozitívumokat is, amelyek egy-egy nagy gondolkodónak - mint
például Platón és Arisztotelész - a neveléstörténetben is kiemelkedő helyet biztosítanak. (Lehet, hogy
talán feleslegesnek tűnik a fentieknek - a marxizmus-leninizmus ez alapelveinek - a hangsúlyozása s
ha mégsem az, ez a fenti összefüggésekben még ma is napról napra elkövetett hibáinkból, a marxizmusnak még nem egy esetben elkövetett vulgarizálásából következik.)
Az imént elsőnek említett vonulatot elméletinek is nevezhetnénk annál is inkább, mert ezzel kiváló
példáját szolgáltathatnánk annak, mint gazdagítja a helyesen felfogott elmélet - legyen az filozófiai,
szociológiai, vagy mint a jelen esetben: pedagógiai alapozású - az aktuális, jobbára közoktatáspolitikai
nézeteket és törekvéseket, s ezeken keresztül — szerencsés esetben - megfelelő társadalmi (szemléleti)
adottságok megléte esetén - a nevelés gyakorlatát. Ezzel a problematikával ismerteti meg az olvasót a
könyv második vonulata.
A munka első fejezete (Az ókor vüágában) a következő alfejezeteket foglalja magában: Az értelmi
és testi nevelés az ókori Egyiptomban; A munkamegosztás és emberformálás Platónnál; A ,.honpolgár"
(cittadino = „citoyen", ill. klasszikus görög „állampolgár") nevelése és erénye Arisztotelésznél; végül:
Kultúra, iskola és társadalmi osztályok az ókori Rómában.
Egy ókortörténésznek is dicséretére váló alapossággal olyan sokoldalú, érdekes, élvezetes — és
mindezekkel együtt tudományos - képet nyújt a tárgyalt témakörökről, amüyennel a marxista
neveléstörténeti irodalomban eddig nem túl gyakran - a hazai hasonló jellegű irodalomban pedig
egyáltalán nem — találkoztunk. (Itt szeretnék utalni a forrásmegjelölésnek arra a módjára, amelyet itt
és a következőkben Manacorda használ. Mellőzi, legfeljebb egy-két helyen használja a lábjegyzeteket;
az idézett vagy hivatkozott művek címét a szöveg közben említi és itt közli a továbbiakban zárójelben
egy-egy idézet vagy hivatkozás lapszámát vagy - főleg Platónnál és Arisztotelésznél - a fogalom görög
eredetijét. Ez, a folyamatos olvasást korántsem zavaró, és még ismeretterjesztő műveknél is alkalmazható, ugyanakkor korrekt, tudományos igényeket is kielégítő módszernek tűnik.)
A szűken értelmezett neveléstörténetet mindig - akkor is ha egy kiemelkedő egyéniség nézeteit
taglalja - a kor egészébe helyezi, s mint ezt az I. fejezet harmadik tanulmányának címe is jelzi, (s mint
már az előbbiekben is utaltam rá) a társadalmi, politikai, kulturális fejlődés összefüggéseiben tárgyalja,
mindenkor az egyén mögött is érzékeltetve a kor társadalmi, kulturális fejlődési tendenciáit.
Vizsgálódásainak egyik vezérfonala a munkamegosztás hatása egy-egy kor vagy egy-egy gondolkodó
nevelési nézeteire, valamint az emberi teljesség kibontakoztatására irányuló törekvések nyomon
követése, amelynek jegyében már az ókori Egyiptomban is a szellemi kultúrával, ületve kulturálódással
egységben vizsgálja a testnevelés és sport szerepét a nevelésben.
Platónnak az Államban és a Törvényekben gazdagon fellelhető egységes egészet alkotó nevelési
gondolatai, Arisztotelész nek ugyancsak már többször kommentált - mesterének nézeteivel számos
vonatkozásban szembenálló - pedagógiai nézetei is új megvilágítást nyernek művében. „A modern
világban" címmel ellátott második részben elsőként a reneszánsznak számos — a nevelés kérdésein
elmélkedő gondolkodója közül Leon Battista Alberti nevelési nézeteit - ezeket, magában foglaló
könyveit emeli ki, mert ez a sokoldalú humanista író - „egyetemes lángész", miközben monumentális
épületekkel gazdagította a quattrocento Itáliáját — művészeti, filozófiai, gazdasági és pedagógiai
írásaiban egyaránt haladó gondolatokat vetett papírra. Manacorda azért választotta ki a reneszánsz kori
nevelés bő választékot nyújtó reprezentánsai közül éppen Albertit, mert ő, mint pedagógiai írásainak
címe (Libri della famiglia - A család könyvei) is mutatja — nem, mint kortársai általában - az
arisztokrácia, hanem a közember új nevelésének útját-módját taglalta.
Albertit - két évszázadot átlépve - Comeniusszal foglalkozó tanulmány követi (Comenius az
utópia és a tudomány között), azután Rousseau pedagógiai gondolatainak elemzése kerül sorra
(Rousseau ellentmondásai). Manacorda új, eredeti szemszögből vizsgálja mindkettőjük tevékenységét.
A következő két tanulmány a legújabb kort, sőt a közelmúltat reprezentálja: „Gentile reformja és a
fasizmus obskurantista eszményei', majd ezt követi ellenpólusként „Pedagógia és politika Gramsci
nál."
Az' első tanulmányban a szerző nyomon követi az iskola és nevelés fasizálódását a filozófusminiszter, Gentiletől (1922) egészen a fasizmus utolsó iskolai vonatkozású rendeletéig (Carta della
scuola 1939.) Ez a tanulmány — maga a folyamat - sem sajátosan olasz, ezért minden olyan ország
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számára (így számunkra is) igen tanulságos, ahol hasonló folyamat ment vagy megy végbe, egyszer s
mindenkorra cáfolva a „politikamentes" iskola hazug jelszavát.
„Pedagógia és politika Gramscinál" - ezt a dmet viseli a második rész záró tanulmánya. Ennek
méltatása, gondolom felesleges, hiszen Manacorda — mint ezt magyarul is megjelent, „Válaszút a
pedagógiában" című kötet is bizonyítja - Gramsci pedagógiai jellegű írásainak legalaposabb ismerője.
A szerző ezzel a tanulmánnyal is bizonyítja, hogy Gramscit méltó hely illeti meg a marxista pedagógia
klasszikusai sorában is.
Ezzel véget ér a könyv első vonulata s következik a második. (III. fejezet: Jelenlegi problémáink a
marxizmus fényénél.) A fejezet a következő tanulmányokat tartalmazza: Platóntól Marxig; Szembesülés a marxizmus klasszikusaival; Nevelésszociológia Durkheimnéí és Marxnál; A nevelő társadalom és
„a 150 óra"; A kommunisták és a pedagógia.
Még ha első pillanatra kétkedve fogadjuk is a fenti tagolást, a szöveg elolvasása - mint ezt már az
előzőekben is jeleztük - meggyőz bennünket a szerző igazáról Ha úgy fogjuk fel az első két fejezetet
(amit jobb híján egy vonulatnak neveztünk), mint elmélettörténetet, akkor a harmadik fejezet napjaink
szocialista közoktatáspolitikájához,
annak helyes kialakításához, elméleti és gyakorlati megalapozásához — a szocialista munkaiskola kialakításához mutat irányt.
Talán egyedül a „A nevelésszociológia Durkheimnéí és Marxnál" című alfejezet érdemelne némi
magyarázatot. Ebben a fejezetben - Durkheim és Marx nézeteit szembesítve — azt mutatja be
Manacorda, hogy a munkamegosztás kapitalista elve' hogyan vezet szükségszerűen az egyoldalú ember,
míg a munkamegosztás szocialista elve a minden oldalú ember kialakításához. (A következő alfejezet
címében jelzett „150 óra" a permanens nevelés jegyében létrehozott felnőttoktatás olyan szükségmegoldását jelenti, amit Manacorda - még az adott körülmények közt is - bírálata tárgyává tesz.)
A zárótanulmány (A kommunisták és a pedagógia) igen érdekes és tanulságos foglalata azoknak a
küzdelmeknek, amelyet — Marx, Lenin és Gramsci elveit követve — az Olasz Kommunista Párt az
egységes iskoláért, a szocialista munkaiskoláért folytatott és folytat jelenleg is.
Kívánatos lenne, hogy Manacorda e könyve is, amelynek erényeit még szép, olvasmányos, minden
szakmai zsargontól mentes stílusa is gyarapítja, magyar fordítása révén - az e tárgyban kutatóknak is
példát mutatva — a művelődéstörténet, a neveléstörténet iránt érdeklődők minél szélesebb köre
számára hozzáférhető volna.
FÖLDES

ÉVA

TONK SÁNDOR: ERDÉLYIEK EGYETEMJÁRÁSA A KÖZÉPKORBAN
Bukarest, 1979. Kriterion Könyvkiadó. 397 oldal
Alig néhány hónappal Jakó Zsigmond és Juhász István kitűnő könyvének („Nagyegyedi diákok.
1662-1848.") megjelenése után újabb értékes művelődéstörténeti kötetet vehetünk kézbe a Kriterion
Könyvkiadó jóvoltából. Tonk Sándor széles körű kutatásainak gazdag eredményeit adta közre ebben a
munkában, amelyben az erdélyi diákok egyetemjárását vizsgálja a 13. századtól az 1520-ig tartó
időszakban.
Nagyon egyetértünk indoklásával: a művelődés múltjának kutatása fontos teendő, „ k ö z ö s s é g i
feladat ez, nemzetiségi létünk követeli és igényli, hogy mai vívmányainkat szembesítsük a múltból
örököltekkel (és miért is ne tennők, hiszen vannak eredményeink, amelyek kiállják ezt a próbát) és
tudatosítsuk, hogy ezzel az örökséggel jól sáfárkodni nemcsak kötelesség, hanem mindannyiunk
érdekeit, gyermekeink jövőjét szolgáló szép emberi feladat is" (5. o.).
A könyv első részében (Egyetemek a középkorban) szerzőnk bemutatja a középkori egyetemek
kialakulásának okait és körülményeit, részletesen ismertetve a legfőbb nyugat-európai egyetemek
mellett a közép-európaiakat is, hiszen az erdélyiek főként ez utóbbiakat látogatták.
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A második rész (Erdélyi diákok a középkori egyetemeken) több oldalról veszi vizsgálat alá a
középkori erdélyi egyetemjáró diákok adatait (földrajzilag a történeti Erdély határain túllépve, „a
Kárpátokon inneni egész országrész" területét véve figyelembe).
A szerző először az erdélyi egyetemetjárt diákok létszámát veszi szemügyre, fejtegetéseit pontos
számsorokkal, statisztikai táblázatokkal, grafikonokkal és térképekkel kísérve. E példamutató módszerrel, példamutató alapossággal elvégzett vizsgálat világos képet nyújt az olvasónak: a vizsgált
területről az egyetemjárás 13. századi kezdeteitől 1520-ig 2496 diák volt igazolhatóan valamelyik
egyetem növendéke (ténylegesen nyilván magasabb volt a számuk - mutat rá hitelt érdemlően a
szerző). Ez a szám a 14. század utolsó negyedétől egyenletesen emelkedett. Az egyes évek visszaeséseinek okait is megtudjuk: legtöbbször a török beütései, illetőleg járványok miatt csappant meg az
egyetemre induló erdélyi diákok száma.
Ugyancsak izgalmas téma a következő: milyen társadalmi rétegekből származtak ezek az erdélyi
egyetemisták?
A tanulmányban e kérdés először a településtípusok szerint kerül vizsgálat alá: királyi városból
39,5%-uk, püspöki városból 8,7%-uk, mezővárosból 28,6%-uk, faluból 15,2%-uk jött (ismeretlen
helyről: 8%).
A szakemberek ismerik az ezeknek -a település-kategóriáknak a merev szétválasztásából adódó
nehézségeket, ezért szerzőnk meggyőző indoklással kísérletképpen megfordította a tény-párt: az
egyetemista diákok száma alapján is megpróbálta meghatározni az egyes település nagyságát, gazdasági
erejét, társadalmi súlyát. A táblázatba foglalt adatok összevetése sok település eddig ismeretlen
lélekszámának pontosabb becslésére ad lehetőséget.
Szeizőnk ezután a városojt alakuló-erősödő patricius-rétegéből származó egyetemisták számadatait
elemzi, számos szemléletes példa kíséretében. Kimutatja, hogy a patrícius-családokban az egyetemjárás
a 15. században már fontos tényező volt, s belőlük került ki az erdélyi egyetemetjártak mintegy
2 5 - 3 0 százaléka.
Nagyobb számban szerepeltek azonban az egyetemisták között a városok és mezővárosok társadalmának középmezőnyéből származók: az Erdélyből jöttek közül a kézműves polgárok gyermekei
tanultak a legnagyobb számban ekkor az egyetemeken. Igen tanulságos a városi és mezővárosi egyetemi
hallgatók szüleinek iparágak szerinti megoszlását bemutató statisztika is. „Az erdélyi akadémiták
nagyobb része tehát városi és mezővárosi származású volt. E tekintetben a középkori műveltség és
iskolázás fejlődésének távlatai biztatóak voltak. Egy olyan társadalmi osztály fiainak kezében volt
kultúránk sorsa, amely kedvező körülmények között az egész társadalom fejlődésének letéteményese
lehetett volna" (81. o.).
Ezután kerülnek elemzés alá a nemesi származású egyetemista diákok (számuk alacsony volt), majd
pedig a szabadparasztí rétegből, illetőleg a jobbágyságból származók gyér adatai.
Az egyetemista diákok szociális származására vonatkozó elemzéseket az egyetemi beiratkozási díjak
alapján készített táblázat adatai is megvilágítják és kellően alátámasztják.
Színes és érdekes olvasmány - emellett teljes tudományos hitelességű - Az erdélyi diákok élete és
tevékenysége a középkori egyetemekeri' című alfejezet. Szerzőnk tolla alatt megelevenedik az erdélyi
diákok élete útnak indulásuktól kezdve hazatértükig, beiratkozásuktól a vizsgákig, képet kapunk
tanulmányaikról, tankönyveikről, költségeikről. Nem marad ki azonban a diákélet derűs és árnyékos
oldalainak felvillantása sem.
Meggyőző a megállapítás: az egyetemjárás a legtöbb diák esetében nemcsak a tudományos ismeretszerzést célozta, hanem a világlátás, a tapasztalatszerzés bő lehetőségeit is kínálta. Egyetemi éveik alatt
megismerkedtek a számukra oly sok újdonságot tartogató, idegen és megcsodált világ tágabb művelődési lehetőségeivel, új gazdasági-technikai eredményeivel is.
De szerzőnk a szociális vonatkozások hosszmetszetét, folyamatát is érzékelteti. Eleinte kizárólag a
társadalmi ranglétra csúcsán álló főnemesi származásúak ismerhették fel az egyetemi tanulmányokban
rejlő lehetőségeket, ők tudták maguk számára biztosítani a szükséges anyagiakat. A 15. századtól
kezdve viszont fokozatosan és folyamatosan növekvő részvétellel kapcsolódtak be az egyetemjárásba a
városi, polgárok szülöttei, illetőleg a kisnemesek, majd a szabadparaszti származásúak, s elvétve a
jobbágyfiúk is.
A kötet harmadik része ezt a címet viseli: Agy etemet jártak és a középkori erdélyi társadalom."
Szerzőnk gondolatmenetének ez a csúcsa: az egyetemetjárt erdélyi értelmiségiek művelődés- és társa-
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dalomtörténeti szerepe lényegében akkor kezdődött és kapott jelentőséget, amikor tanulmányaik
végeztével hazatértek. „Beépülésük a hazai társadalom.életébe elsősorban azon múlott, hogy az
egyetemen tanultak, az ott elsajátított életelvek és a tudásanyag összhangban voltak-e az itthoni
társadalom eszméivel, igényeivel avagy sem. Ezt pedig az akadémitáknak az erdélyi társadalom
életében betöltött szerepén mérhetjük le" (121. o.).
Ennek „a társadalom életében betöltött szerep"-nek a vizsgálata során a szerző először az egyházi
rendűek különböző rétegeit veszi sorra az egyetemi végzettség szempontjából, majd pedig az alakulóérlelődő világi értelmiség egyes csoportjait méri fel: hányan végeztek az ide tartozók közül egyetemi
tanulmányokat. Különösen érdekes ebben a részben a bányakamarák tisztviselőinek helyzete. A só-és
aranybányák fizetett alkalmazottakkal dolgoztak, ezáltal már a tőkés termelési viszonyok csirái
érlelődtek közegükben. E munkásokat megszervező és irányító kincstári személyzet alighanem „a
legmodernebbnek tűnő értelmiségi réteget" képviselte a középkori Erdélyben. S ugyancsak érdeklődésre tarthat számot az egyetemet végzett városi iskolarektorok személye, sorsa, tevékenysége is.
Tonk Sándor nagyszabású tanulmánya meggyőzi az olvasót: „az erdélyi értelmiségiek, legalábbis
ami az akadémitákat illeti, a középkor végén az általános európai színvonalon állottak, az európai
értelmiségi társadalomba beilleszkedtek, kisebbrendűségi érzések nem kínozták. Az Apáczaik és
Misztótfalusi Kisek tragédiáját okozó elmaradottság, az alkotó értelmiségi tevékenység kibontakozását
gátló társadalmi tényezők még nem jelentkeztek, nem éreztették hatásukat" (63. o.).
A kitűnő tanulmány mellett a kötet kiemelkedő értéke a 1 9 7 - 3 8 9 . oldalakon található terjedelmes
Diáknévsor, amely a 13, századi kezdetektől 1520-ig tartó időszakban valamelyik egyetemen jelen volt
erdélyi diákok teljes névjegyzékét tartalmazza. Forrásai az eddig nyomtatásban megjelent egyetemi
anyakönyvek, más diáknévsorok, egyetemi jegyzőkönyvek, oklevelek. Hatalmas munkával összeállított, jó módszenei elrendezett, könnyen kezelhető adattár ez, kitűnő segítség a kutatók számára! A
diáknévsor adataiban való biztosabb eligazodást szolgálja a településjegyzék, a diáknévsorban szóba
került összes erdélyi településre vonatkozó információkkal (magyar, német és román megnevezésük
mellett jó lett volna középkori latin nevüket is regisztrálni); ugyancsak kitűnő segédeszköz — a
diáknévsorhoz kapcsolódó - egyetemek szerinti beiratkozási évmutató is.
íme, rögtön egy példa a diáknévsor gyakorlati alkalmazására. Az esztergomi Főszékesegyházi
Könyvtárban van egy kolligátum (jelzete: Inc. II. 38. XVI.), ebben két kötet található: egy 1504-es
strasbourgi kiadású „Formulare instrumentorum necnon Ars notariatus," és egy 1505-ös hagenaui
„Formulare advocatorum et procuratorum Romanae Curiae et Regii Parlamenti;" tehát két gyakorlati-jogi kézikönyv. A bejegyzés szerint tulajdonosa Lucas de Deche nótárius publicus, vagyis Décsei
Lukács közjegyző, aki - ugyancsak a bejegyzés szerint - 1503-ban a gyulafehérvári iskolában tanult a
krakkói Ágoston mester rektorsága alatt. Elővéve Tonk Sándor könyvének diáknévsorát, az 1380.
szám alatt megtudhatjuk, hogy Lucas Helie de Deche 1512. augusztus 2-án iratkozott be a krakkói
egyetemre, s esetleg azonos azzal a Lucas Transsilvanensis Ungarus-szal, aki 1518. július 24-én a
padovai egyetemen a jogász-fakultás kancellárjának helyettese volt. Décsei Illésfia Lukács a Maros
menti Marosdécséről, ebből a Torda megyei magánföldesúri jobb ágy faluból származott — amint a
településjegyzék alapján a Deche helységnév könnyen azonosítható.
Tonk Sándor egyik legnagyobb érdeme: alapos és széles körű dokumentumfeltáró,
dokumentumrendszerező és dokumentumértelmező
tevékenysége. Megállapításai nem spekulatív jellegűek, hanem
biztos dokumentumbázison nyugszanak, a könyve tekintetben is példamutató: e szilárd dokumentumbázison hitelesek a konklúziók, meggyőzőek a következtetések. Úttörő jellegű, ugyanakkor sikeres az
ilyen jellegű tanulmányokban még fehér hollónak számító statisztikai módszer szakszerű és sokoldalú
alkalmazása is. A könyv - mindent összevetve — nagy nyeresége az e tájra vonatkozó művelődéstörténeti szakirodalomnak.
Szerzőnk imponáló szerénységgel írja a bevezetőben: munkája nagy eredményének tekintené, „ha a
megfogalmazott kérdések továbbgondolom találnának". E továbbgondolás jegyében fűzöm ide a
következő megjegyzést.
Szerzőnk helyesen mutat rá arra a tényre, hogy az egyetemeket felkereső diákok zöme ebben az
időben nem szerzett magának sem magiszteri, sem bakkalaureusi fokozatot még a bölcsészkaron sem, a
magasabb egyetemi fakultásokra pedig igen kevés vállalkozó akadt. (Ez volt a helyzet egyébként ekkor
a Kárpát-medence többi tájegységéről érkezett ifjak esetében is.)
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Ezek a titulust nem szerzett egyetemisták — folytatom tovább a gondolatot — nyilván egyik-másik
praktikus tudományt, gyakorlati ismeretkört sajátították el az egyetemen, majd hazatértek, s különféle
értelmiségi feladatokat láttak el. De ilyen tanulmányokra az 1520 előtti Magyarország területén is
bőven nyílt lehetőség. Akinek tehát a hazai ifjak közül nem volt szüksége az egyetemen szerezhető
tudományos címre, csak magára a konkrét tudásra, készségre, az itthon - sokkal olcsóbban, s
mindenféle úti veszedelemtől, külföldi bonyodalmaktól mentesen - ezt megszerezhette magának. (Ez
volt egyébként szerintem az egyik legfőbb oka annak, hogy a középkorban e tájakon nem járt sikerrel
egyetlen egyetemalapítási kísérlet sem.)
E nyilvánvaló tények ellenében az egyetemtörténeti kutatók általában csakis az egyetemi tanulmányokkal hozzák összefüggésbe az értelmiségi réteg kialakulását és fejlődését, szétterülését, e szétterülés ütemét, az értelmiségi réteg műveltségének tartalmi mélyülését. Szerzőnk felfogása is ilyen
eléggé egyoldalúnak tűnik az erdélyi értelmiség alakulásának, erősödésének okait illetően. Hazai
káptalani iskoláink - én legalábbis így látom - igen fontos szerepet játszottak a társadalom értelmiségi
rétegének nevelésében, társadalmi szétterülésében, műveltsége elmélyítésében: méltó versenytársai
voltak az egyetemi bölcsészkaroknak.
A szerző hatalmas forrásanyagot dolgozott fel a diáknévjegyzék elkészítése során, még az 1970-es
években megjelent művek is bőven szerepelnek bibliográfiájában. Kár, hogy nem jutott kezébe a párizsi
egyetem angol-német nációjának felvételi könyve, illetőleg annak modem kiadása: Liber receptorum
nationis Anglicanae (Alemanniae) in Universítate Parisiensi. Edrderunt Astricus L. Gábriel et Gray C.
Boyce. Párizs, 1964. Ebben több olyan diák is található, akik nem szerepelnek szerzőnk diáknévsorában.
Ugyancsak Gábriel Asztrik mutatta be egy magyar ifjú tüneményes párizsi egyetemi pályafutását:
ez a Berecki Márton — Martimis de Bereck — szerinte valószínűleg a háromszéki Bereck faluból
érkezett „a tudományok fővárosába". (Astrik Gábriel: Martin de Bereck, Receptor, Proctor and
Rector at the University of Paris. Róma, 1955.). De egyáltalán volt Háromszékben ilyen nevű falu? A
településjegyzékben nem szerepel.
A bécsi egyetem középkori hallgatóit illetően viszont érdemes lesz átnézni - a diáknévsor további
finomítása érdekében - a közelmúltban megjelent modem középkori egyetemi anyakönyvkiadásokat:
Die Matrikel der Universitat Wien. I. Graz-Köln. 1956., II. Graz-Wien-Köln. 1967. Bearbeitet von
Willy Szaivert.; III. Wien-Köln-Graz 1971. Bearbeitet von Franz Gall und Willy Szaivert.
Még egy apró megjegyzés. A jeles kolozsvári humanista plébános, Wolfhard Adorján említésekor
olvasható: „az első latin nyelvű magyar nyelvtan szerzője". Ez talán feltételesen említhető vagy inkább
úgy sem — sajnos, semmi sem bizonyítja ezt az állítást.
Végezetül egy igen lényeges tényre kell rámutatnom. Mind Tonk Sándor, mind Jakó Zsigmond és
Juhász István tanulmányainak szövege milyen szép, élvezetes, veretes magyarságú! Tudományos művek
ezek, súlyos okfejtésekkel, bizonyításokkal, érvelésekkel — és milyen világos, gördülő, ízes magyar
nyelven! Milyen messze van tőlük legtöbb hazai tudományos kiadványunk száraz, körülményeskedő,
ízetlen, magyartalan szövege! Transilvania d o c e t . . .
Szerzőnk így fejezi be tanulmányát: „az egyetemjárás gyakorlata, a korabeli külföldi egyetemek
végzettjeinek jelenléte az erdélyi társadalom életében biztosította az európai tudomány és műveltség
eredményeinek elterjedését és befogadását minálunk" (170. o.).
Minden bizonnyal így volt ez a mai Magyarország területéről elinduló, s hajdan, a középkorban
egyetemi végzettséget szerzett diákok esetében is. De ki fogja és mikor fogja - Tonk Sándorhoz
hasonlóan - ezeknek a diákoknak a névjegyzékét összeállítani és tudományos elemzés alá vetni?
MÉSZÁROS

ISTVÁN
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M. A. SZOKOLOVA,
E. N. KUZMINA, M. L. RODIONOV: ÖSSZEHASONLÍTÓ PEDAGÓGIA
Moszkva, 1978. Proszvescsenyije Kiadó, 192 oldal
Új és jelentős alkotással gazdagodott a nemzetközi összehasonlító pedagógiai irodalom. Azért
használom a nemzetkőzi jelzőt, mert nemcsak a szovjet szakirodalom számára fontos ez az alkotás,
hanem az egész szocialista összehasonlító neveléstudományi kutatások terén, sőt a polgári komparatista irodalom vonalán is figyelemre méltó kiadvány M. A. Szokolova, E. N. Kuzmina és M. L.
Rodionov összehasonlító pedagógiája. Nemzetközi jelentőségét hangsúlyozzuk mindenekelőtt, hiszen
azokhoz a rendszertani kérdésekhez ad újat, amelyek napjainkban foglalkoztatják különösképpen az
összehasonlító pedagógia tárgyköreivel foglalkozó szakembereket. Rendszertanilag különben is minden
fiatal diszciplína képviselője tudományos bizonytalanságban szenved, hogy melyek azok a tárgykörök,
amelyek a modern pedagógiai komparatisztika tartalmi felépítését, fogalmi, tárgyi, metodikai
specifikumát jelentik. Ma, amikor a magyar összehasonlító pedagógia is kutatja azokat a specifikumokat, amelyek a diszciplína*; alapvető törgyköreire és metodológiájára vonatkoznak, különös
jelentősége van minden olyan műnek, mely számunkra rendszertani tanulságokkal jár.
Tartalmi mondanivalóját behatóbban szemügyre véve, egy rövid előszó után a szerzők az összehasonlító pedagógia tárgyát, feladatait és kutatási módszereit vizsgálják. Ebben a fejezetben először a
komparatisztika történetéről kapunk rövid áttekintést, melyben Marc-Antoine Jullien-től,
F.
Schneider-en és P. Rossello-n keresztül egészen a mai összehasonlító pedagógusokig, minden jelentősebb specialista helyet kapott. Érdeme ennek a történeti résznek, hogy a szocialista összehasonlító pedagógia fejlődéstörténetét is bemutatja, kiemelve a közelmúlt néhány jelentős vállalkozását,
többek között: N. Csakarov „Az összehasonlító pedagógia kérdései" (Szófia, 1969.); T. J.
Wiloch „Bevezetés az összehasonlító pedagógiába" (Varsó, 1970); Sztancsu Sztopan „összehasonlító pedagógiai (Bukarest, 1960).
Rámutatnak a szerzők ebben a pontban azoknak a polgári szemléletet tükröző munkáknak fontosságára is, amelyek nyugaton jelentek meg a közelmúltban, mint például F. Schneider „Bevezetés az
összehasonlító pedagógiába" (Heidelberg, 1961.); I. Kandel „Új "korszak az összehasonlító kutatásokban" (New York, 1955); "F. Hilker „összehasonlító pedagógia. Bevezetés annak történetébe, elméletébe és gyakorlatába" (München, 1962.) című munkája. Hangsúlyozzák az összehasonlító pedagógiai
folyóiratok nemzetközi jelentőségét is, kiemelve a berlini „Vergleichende Padagogik" fontosságát.
Ugyancsak egyetemes jelentőséget tulajdonítanak a szerzők az UNESCO-nak, mely számos
kiadvánnyal, kutatóhelyek létesítésével és támogatásával segítette a világ különböző iskolaszervezeteinek, nevelési rendszereinek összehasonlító vizsgálatát; informatív publikációival pedig forrásanyagot
szolgáltatott a komparatisztikus kutatásokhoz.
Ebben a pontban mutatják be végül a Szovjetunió Neveléstudományi Akadémiájának, illetőleg
Pedagógiai Intézetének idevonatkozó kutatásait. Az itt folyó kutatások eredményeként jelentek meg
többek között a következő munkák: E. A. Maikova „Az Egyesült Államok jelenlegi iskolarendszere"
(1971), B. L. Vilfszon „Franciaország mai iskolarendszere" (1970.), E. A. Maikova, B. L. Vilfszon „A
jelenlegi iskolázás és nevelés a kapitalista országokban" (1975.), V. P: Lapcsinszkaja „A mai angol
általánosan képző középiskola" (1977.). M. N. Kuzmina (szerk.) „Az európai szocialista országok
iskoláztatása" (1976.), A. E. Sirínszkij „Oktatásügy a fejlődő országokban" (1977.). Megtudjuk
továbbá, hogy jelentős kutatóhelye az összehasonlító pedagógiának a moszkvai Lenin Pedagógiai
Főiskola neveléstudományi tanszékének összehasonlító pedagógiai laboratóriuma, melynek gondozásában kiadványsorozatok jelentek meg: „Az összehasonlító pedagógia kérdései" (1971, 1973, 1975,
1976.) és „A burzsoá irányzatok kritikája a pedagógiában" (1977.) címmel. Ezen a kutatóhelyen
számos témakörben folytatnak összehasonlító vizsgálatokat.
Ennek a résznek számunkra igen figyelemre méltó fejezete az összehasonlító pedagógia kutatási
módszereivel foglalkozik. A polgári kutatásmódszertan rövid kritikai bemutatása után, elemzik a
szerzők a marxista összehasonlító pedagógia módszereit. Ezek a következők: a leíró, a statisztika, a
történeti, a szociológiai és az analitikai módszer; az utóbbi kapcsán vázolják az elemzés, a szintetizálás,
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az elvonatkoztatás,
az általánosítás eljárásait, valamint az indukció és a dedukció alkalmazásának a
lehetőségeit.
Közülük a magyar összehasonlitó pedagógiai kutatások szemszögéből különösen tanulságos az, amit
a történeti módszerről és az analitikai eljárásról írnak a szerzők:
1. A történeti módszert az összehasonlító pedagógiai kutatásokban azért tartják nélkülözhetetlennek, mert alkalmazása révén feltárulnak a művelődés nemzeti rendszerei, a kultúra fejlődésének
alapvető hagyományai, a népoktatás strukturális rendszerei és korábbi történeti tényezői, az állami
iskolapolitika és az egyházi iskolázás kapcsolatának alakulása, jellegzetességei, a pedagógiai eszmék,
elméletek kibontakozása, elterjedésük, és fejlődési tendenciáik stb. „A történeti módszer elősegíti a
vizsgált pedagógiai jelenség mai állapotának mélyebb megértését" (28. o.).
2. Az analitikai eljárás által az összehasonlító elemzés vizsgálat tárgyává teszi mindazt, amit a leíró,
a történeti, tapasztalati, statisztikai és a szociológiai módszer alkalmazásának az eredményeként
felhalmozódtak, és ugyanakkor értékeli az országok egyes csoportjainak a népoktatás rendszerében
érvényesülő politikai és szociális törvényszerűségeit; vizsgálja a pedagógiai elméletek szociális-politikai
jellegzetességeit és azoknak a nevelési, oktatási rendszerre gyakorolt befolyását; a képzés tartalmának,
a tudomány és a technika fejlődésének pedagógiai jelentőségét elemzi stb. „ . . . feltárja a pedagógia
fejlődési tendenciáinak alapjait az országok különböző csoportjaiban" (29. o.).
Ebben a részben olvashatunk még néhány tanulságos passzust az összehasonlító pedagógiáról (mint
tantárgyról. A magyar felsőoktatási intézmények, különösen a pedagógusképző főiskolák és egyetemek
számára tanulságos tantervi, tematikai és módszertani kérdésekkel ismerkedhetünk meg. Megtudjuk,
hogy az egyes szocialista országok pedagógusképző itnézményei mikor kezdték tanítani az összehasonlító pedagógiát mint stúdiumot, jelenleg heti hány órában és milyen jellegű (elméleti, gyakorlati)
tárgyként oktatják. A legnagyobb óraszámban a lengyel pedagógusképző intézményekben tanítják az
összehasonlító pedagógiát (tanévenként 60 órában), melynek programját Tadeusz Wiloch professzor
dolgozta ki. Több egyetemen összehasonlító pedagógiai katedrát állítottak fel: Londonban 1947-ben,
Hamburgban 1950-ben, Hirosimában 1963-ban, Kiotóban 1965-ben, Tokióban 1967-ben.
A mű további két fejezetében a szerzők a szocialista, a kapitalista és a fejlődő országok iskolarendszereinek, oktatási reformjainak, iskolapolitikai törekvéseinek összehasonlitó elemzését adják.
Majd külön fejezetet szentelnek a szocialista és a burzsoá pedagógia között folyó harc bemutatásának,
az oktatás tartalmi és szervezeti kérdéseinek. Ugyancsak külön fejezetben foglalkoznak a tanulóifjúság
politikai nevelésének, valamint a pedagógusok helyzetének bemutatásával. Ez utóbbiban a pedagógusképző rendszerek tanulságos elemzését végezték el, beható komparatív vizsgálatát adva a különböző
rendszerekben folyó pedagógiaoktatás tartalmi vonatkozásainak.
A művet egy, az utóbbi két évtized összehasonlító pedagógiai publikációit nemzetközi méretekben
felölelő irodalomjegyzék egészíti ki.

BAJKÓ

MÁTYÁS

EDUCATIONAL REFORMS: EXPERIENCES AND PROSPECTS
Az oktatási reformok tapasztalatai és perspektívái
Párizs, 1979. UNESCO. „Education on the move"-sorozat. 232 oldal
Az UNESCO „Mozgásban levő oktatás" című kiadványsorozatának legújabb kötete az oktatási
reformok terén szerzett tapasztalatokkal és az elkövetkező időszak kilátásaival foglalkozik.
1977-ben nemzetközi szakértői értekezletet rendezett az UNESCO a 70-es és 80-as évek oktatási
reformjairól. A konferencia résztvevőinek tanulmányai alkotják e kötet nagyobbik részét; ezenkívül
azonban - a viszonylagos teljesség elérése érdekében - a Titkárság más szakembereket is felkért,
készítsenek elemzéseket a reformok bizonyos vonatkozásairól, elsősorban azok gyakorlati megvalósításával kapcsolatban.
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A tanulmánygyűjtemény elsősorban az oktatástervezés és -irányítás területén dolgozó szakemberek
problémáira próbál meg választ adni, de hasznos segítséget jelenthet a reformok gyakorlati megvalósításában részt vevők számára is.
A kötet tanulmányai három nagy csoportba tömöríthetők: az első részben a szakértői értekezlet
dokumentumai és zárójelentése szerepel; a másodikban az oktatási reformok különböző kérdéseiről
készült tanulmányok találhatók; a harmadik pedig néhány tagállam reformkísérletéről készült esettanulmányokat gyűjti csokorba.
Annak érdekében, hogy a tanulmányok némiképp összehasonlíthatók legyenek, az értekezlet
szervezői néhány átfogó kérdésből álló listát állítottak össze, kérve a szerzőket, hogy ezek figyelembevételével készítsék el tanulmányaikat.
A tanulmányok tulajdonképpen két fontos kérdésre világítanak rá. Az. egyik: megoszlanak a
vélemények az ,pktatási reform" fogalma tekintetében; gyakran tapasztalható, hogy kevésbé átfogó
változtatásokat is ebbe a kategóriába sorolnak. Ugyanakkor — s ez a másik tény — általában
eredményesebbnek ítélik a globális megújítást a részleges változtatások helyett.

*

Az elmúlt húsz évben az oktatás világszerte jellegében változott meg, s a változások nem mindig az
érdekelt tanügyi hatóságok kezdeményezései alapján születtek. Jelentősen megnőtt az oktatásban
részt ve vök száma: 1960 és 1975 között az iskolába járók száma 320 millióról 550 millióra nőtt (s
ebben Kína adatai nem szerepelnek). Ugyanakkor megduplázódott a tanárok száma is. A számszerű
növekedés mellett jelentős az időbeni növekedés, vagyis meghosszabbodott az iskoláztatás időtartama.
Mindezeken kívül a különböző felnőttoktatási tevékenység is ugrásszerűen megnőtt. A népességnövekedés mellett e nagyméretű változások okai a rohamos műszaki-technikai haladásban keresendők.
Másfelől viszont ez a változás alapvetően befolyásolta mind a nevelés és oktatás elméletének
fejlődését, mind az oktatás tartalmának kialakítására vonatkozó erőfeszítéseket. Az oktatás megszűnt
elit-képzésnek lenni, hiszen korunk tudományos-technikai eredményei a képzett munkaerő tömegét
igénylik.
Az általános és gyors növekedés, valamint az új igények sürgető jelentkezése következményeként
világszerte gombamód elszaporodtak a rövid távú oktatási „reformok", ezek azonban csak „elsősegélyt" tudtak nyújtani, hosszú távon viszont még tovább mélyítették a problémákat és ellentondásokat.
Az értekezlet résztvevői végül is kétféle oktatási reformot különböztettek meg:
aj a fennálló oktatási rendszer keretében végrehajtott átfogó változások,
bj a célkitűzések megváltoztatásával az egész iskolaszervezet átalakítása, ez általában politikai-társadalmi változásokhoz kapcsolódik.
A 60-as, 70-es évek reformtörekvései - kevés kivételtől eltekintve — az első mintát követték. A
változások többsége, a társadalmi-gazdasági fejlődésnek megfelelően, az oktatás demokratizálását,
modernizálását célozták. A fejlődő országok esetében ehhez járult még a kulturális identitás fokozott
hangsúlyozása.

Az oktatási reformok különböző kérdéseit vizsgáló önálló tanulmányok sorát a portugál Róbert
Carneiro írása nyitja meg. A címben jelölt szándék szerint a reformok tervezésével kapcsolatban
felvetődő problémákat vizsgálja. Fejtegetéseinek alapját szinte kizárólag az — a ma már közhelynek
számító - gondolat jelenti, hogy a jelenlegi oktatási reformok célkitűzéseinek meghatározásánál a 21.
század emberét, társadalmát és értékrendjét kell szem előtt tartani. Sokkal értékesebb információkat
tartalmaz cikkének második része, ebben a hazájában az 1974-es forradalom után végrehajtott oktatási
reformokkal ismerteti meg az olvasót.
Thierry Maian, aki maga is az oktatásügyi irányításban dolgozik Franciaországban, tanulmányában
az oktatásügyi adminisztrációról kialakult és a tanárok körében erősen elterjedt rossz véleményt
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igyekszik ellensúlyozni Rámutat arra, hogy néhány esettől eltekintve nem lehet egyértelműen elválasztani az adminisztrációs munkát az oktató tevékenységtől. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt
sem, hogy a reformok hatékonysága és eredményessége az adminisztratív jellegű tevékenység minőségétől is függ, hiszen a sikerért mindenki felelős, aki az oktatási rendszer valamelyik posztján dolgozik.
William J. Platt, az amerikai Stanford Egyetem tanára nemcsak arra hívja fel a figyelmet, hogy a
jelenlegi reformok már a 2000-es évek emberét formálják, hanem arra is, hogy a nemzetközi életben,
elsősorban a tudományok és a technika terén - már ma is jól érzékelhető jelek szerint - a jövő
generációinak életét alapvetően a népek és a nemzetek kölcsönös függősége határozza majd meg.
Az oktatás szempontjából ez a tény azonban nem új tantárgyak beiktatását teszi szükségessé,
hanem egy új, globális szemléletmódot kell kialakítani. 1974-ben fogadta el az UNESCO a nemzetközi
megértésre, békére és együttműködésre, valamint az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására való
neveléssel foglalkozó nemzetközi ajánlást. Ez a dokumentum több olyan célkitűzést fogalmaz meg,
amelyet feltétlenül figyelembe kell venni a 2000-es évek generációjának oktatást kialakító reformok
megtervezésekor és végrehajtásakor.
Az angol John M. Thompson tanulmányában a tanároknak és a pedagógus szervezeteknek az
oktatási reformok sikeres megvalósításában játszott kulcsfontosságú szerepét vizsgálja. Rámutat arra,
hogy a tanárokat gyakran indokolatlanul marasztalják el látszólagos merevségükért, az újtól való
húzódozásuk miatt. Egyrészt előfordult már eléggé gyakran, hogy az elméletben szépen hangzó
elképzelések kivihetetleneknek bizonyultak a gyakorlatban; másrészt arra is sok példa van, hogy a
fejlődés érdekét szolgáló újító kezdeményezések éppen a tanároktól indulnak ki. Egyébként is a
tanárok vonakodása azokban az esetekben teljesen indokolt, ha olyan reformok megvalósítását várják
tőlük, amelyekről nem kaptak megfelelő tájékoztatást sem az előkészítés időszakában, sem a végrehajtás során.
Ha az illetékes szakemberek az oktatók gyakorlati tapasztalatait, tanácsait, javaslatait is figyelembe
veszik az előkészítés folyamán, akkor a gyakorlatba való átültetés sokkal simább és eredményesebb
lehet. A portugál szerző tanulmányához hasonlóan ez az összefoglaló sem pusztán elméleti fejtegetés,
hanem hasznos információkat közöl a különböző országokban végrehajtott kísérletekről, amelyekben a
tanárok központi szerepet játszottak; illetőleg a tanárok megváltozott feladataival foglalkozó nemzetközi és regionális konferenciák eredményeit is ismerteti.
Lord John Vaizey, az angliai Brunel Egyetem tanára az oktatási reformok perspektíváival foglalkozik. Az elmúlt húsz-huszonöt évben az oktatási rendszerek világszerte gyökeres átalakuláson mentek
keresztül annak érdekében, hogy a rohamosan fejlődő és változó társadalmi, gazdasági és kulturális
igényeket ki tudják elégíteni. Miután ennek a követelménynek nem minden esetben tudtak teljes mértékben megfelelni, s a reform szinte permanens jellemzőjévé vált az iskolák életében, ezért bizonyos
értelemben kiábrándultságról, csalódásról beszélhetünk. Emiatt joggal vélhető, hogy az elkövetkező
évtizedek reformjai kevésbé látványosak és radikálisak lesznek; s elsősorban a felfogások, elgondolások
megváltoztatását, valamint minőségi javítást céloznak majd, de nem kerül sor alapvető vagy az oktatási
rendszer egészét érintő változásokra.
Malcolm S. Adiseshiah, az UNESCO volt íőigazgatóhelyettese, indiai egyetemi tanára nemzetközi
együttműködés fontosságáról ír. Hangsúlyozza, hogy a hagyományos bilaterális és multüaterális
kapcsolatok, valamint a nemzetközi szervezetek égisze alatt történő együttműködés mellett nagyobb
figyelmet kellene fordítani a harmadik világ országainak egymás közötti kapcsolatainak fejlesztésére.
A tartalmában lényegében kiemelkedően újat nem nyújtó, de körültekintően és logikusan szerkesztett tanulmánykötet harmadik, utolsó fejezete küenc ország (Lengyelország, Elefántcsontpart,
Tanzánia, Svédország, Szovjetunió, Peru, Bénin, Madagaszkár, Algéria) reformtörekvéseiről
készült
esettanulmányokat
mutat be. A különböző társadalmi berendezkedésű, eltérő kulturális háttérrel
rendelkező országok tapasztalataiban számos közös pont található, ezek valószínűleg tanulságosak
lehetnek a világ valamennyi országának oktatási rendszere számára. Valamennyi reformtörekvés a
különböző mértékű elit-képzés megszüntetését és az elhelyezkedési lehetőségekhez való jobb alkalmazkodást célozza. A kudarc okai legtöbbször az elhamarkodott, nem megfelelő előkészítésben, a
szükséges felszerelések és eszközök hiányában, valamint az érdekeltek hiányos tájékoztatásában
kereshetők és találhatók.
KOVÁCSNÉ
8*
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HARRY SCHRÖDER: LEHRERPERSÖNLICHKEIT
UND ERZIEHUNGSWIRKSAMKEIT
Tanári magatartás és nevelési hatékonyság
Berlin, 1979. Volk und Wiesen Volkseigener Verlag. 276 oldal
Harry Schröder könyve az előző évben induló sorozat („Beitráge zur Psychologie") második
köteteként jelent meg, amely elméleti és empirikus kutatási eredményekre épül. A mű középpontjában
a pedagógus magatartás- és személyiségjegyei, valamint a nevelési hatékonyság közötti összefüggések
állnak. A nemzetközileg széles körben ismert szerző ahhoz a lipcsei kutatócsoporthoz tartozik,
amelynek tagjai Kessel professzor irányításával mintegy két évtizede a tanár-diák viszony vizsgálatával, a tanárok „vezetési magatartásával' (Führungsverhalten) összefüggő pedagógiai, szociálpszichológiai jellegű kutatásokkal foglalkoznak.
A szerző könyvében három fő kérdéskörre irányítja a figyelmet:
- Metodológiai és módszertani problémák tisztázására abból a célból, hogy a vizsgálatokat megfelelő kutatás-stratégiai cél érdekéljen végezze;
- Mindebből következik, hogy új tartalmi ismereteket kíván megállapítani a tanárok nevelési
hatékonyságának fejlesztése érdekében;
- Végül a tanári és a nevelői magatartás célirányos befolyásolását szeretné fejlesztő programok
alkalmazásával elősegíteni.
A könyv bevezető fejezetében Harry Schröder a téma szabatos meghatározásán túlmenően általános metodológiai kérdéseket is elemez. Ennek keretei között gazdag hazai és külföldi (orosz, angol)
szakirodalom feldolgozása alapján mutatja be a pedagógusmagatartás rendszerének egyik változatát,
amely magában foglalja a tanári személyiség pszichológiai követelményeit és a nevelési hatékonysághoz
szükséges személyiségi tényezőket is. A marxizmus alapján összeveti a vezetési stílusra és vezetés
magatartásra vonatkozó polgári felfogásokat (leginkább a Fiedler-téle kontingenciaelméletet bírálva).
Ezáltal egyéni módszert alakít ki a problémának a szocialista társadalmi viszonyok közötti kutatására.
Mindenkor utal a nehézségekre is, amelyek szerinte nagyon gyakoriak a nevelési hatékonyság paramétereinek megállapításánál.
Vizsgálatainak a középpontjában áll az űn. „identifikációs tanulás' elemzése, amely az iskolában
külöpösen jelentős szerepet kap. Kutatásai során arra kereste a választ, hogy mennyire erős a tanulók
azonosulása a modellhelyzettel (ahol leginkább a tanár játszik vezető szerepet), az identifikáció hogyan
mutatkozik meg a magatartásváltozások sokoldalúságában stb.
Gazdag és sokoldalú empirikus vizsgálatai során a szerző a következő feltételekt emelte ki:
- a pedagógus (vezetési) magatartásának változásai;
- a tanári személyiség variánsai;
- a tanulóközösség módozatai és
- a siker (pedagógiai hatékonyság) összetevői.
A második fejezet a kutatásmódszertani alapfeltevéseket, valamint az empirikus kutatási eredményeket tartalmazza. Az alkalmazott módszerek nagyon sokrétűek és differenciáltak. A feldolgozás
elsősorban statisztikai jellegű és a kapott vizsgálati eredmények magas szintű értelmezése, elemzése a
problémakör komplex megközelítését jelenti. Az ismert módszereket, pl. a tanár „nevelési releváns"
beállítódásának vizsgálatára, vagy az én-tudat mérésére alkalmas eljárásokat továbbfejleszti és egyúttal
sikeresen alkalmazza azokat.
Az előzőhöz hasonló tendencia mutatkozik meg a harmadik fejezetben (,/fz empirikus elemzések
eredményei') is. E helyen érzékelhetjük leginkább a szerző magas szintű felkészültségét, amely a
könyv nagy metodológiai és módszertani értékében jut kifejezésre.
Az empirikus elemzések eredményei kapcsolódnak
- a pedagógus magatartásának dimenzióihoz és azok feltételrendszeréhez;
- a tanár magatartási és személyiségjegyeinek nevelési hatékonyságához;
- a speciális kérdésfeltevésekhez, pl. a „rigiditáshoz";
- a pedagóguscsoportok taxonometrikus elemzéséhez.
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Schröder a vizsgálati eredmények alapján megállapítja, hogy sikerült„valódi nevelési hatékonyságot
befolyásoló tényezőket feltárni' és azokat taxonometrikus elemzésekkel bizonyítja. Ezáltal hozzájárul
a gyakorlatban már sikeresen alkalmazott programok tartalmi továbbfejlesztéséhez is.
A nevelési hatékonyság vizsgálata során szerinte megállapíthatók a személyiségsajátosságok, amelyek
mintegy előfeltételét jelentik a sikeres tanári tevékenységnek. Mindez magába foglalja a tevékenységorientált, normatív én-képet, a tanár megértő és támogató beállítódását a tanulókkal szemben,
valamint a pedagógus célirányosságát és tudatosságát. Tehát a pedagógusoknak bizonyos fázis-magatartással" keil rendelkezniük, amelyek meghatározott nevelési helyzetekben aktualizálódnak.
Értékes megállapításokat tesz a szerző sokoldalú kutatási eredményei alapján a tanári hivatásra
vonatkozóan is, amelyben a pedagógus önértékelése központi szerepet játszik.
Schröder felveti a pedagógiai kutatásoknak azt az alapproblémáját is, hogy a pedagógiai folyamat
részterületeinek elemzésénél más a helyzet, mint a reális folyamat komplex megjelenésekor, amelyet a
tanárnak folyamatosan vezetnie és irányítania kell a nevelés és oktatás során. Arra a megállapításra jut
a szerző, hogy semmiképpen az „aspektuskutatás" negálásában kell keresni a megoldást, hanem a tanár
nevelési hatékonyságának sokoldalú és konkrét, továbbá következetes figyelembevételével az eddigi
vizsgálatok feldolgozásában és kiértékelésében, valamint a részeredmények szintetizálásában.
A kérdésfelvetések és a vizsgált problémák pedagógiai és pszichológiai szempontból egyaránt
jelentősek. A bemutatott könyv értékes adalék a tanáiképzési kutatások szempontjából is. Harry
Schröder a pedagógus személyiség és a nevelési hatékonyság összefüggéseit sokoldalúan és nagyfokú
tudományos igényességgel vizsgálta, melynek eredményei a gyakorlatban közvetlenül használhatók.
ZAKAR

ANDRÁS

B.Z.VULFOV M. M. POTASNYIK:
AZ OSZTÁLYON
ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI NEVELŐMUNKA SZERVEZŐJE
Moszkva, 1978. Proszvescsenyije Kiadó. 224 oldal
Az osztályon és iskolán kívüli nevelőmunka hatékonyságának vizsgálatára a szovjet pedagógiában is
mind nagyobb figyelmet fordítanak. 1966. november 10-én jelent meg az SzKP KB és a Szovjetunió
minisztertanácsának rendelete, amelyben az általánosan képző középiskola nevelőmunkájának továbbfejlesztését tűzi ki feladatul, és a középiskolában igazgatóhelyettesi jogkörrel felruházott pedagógust
(szervező-organizátor) nevez ki az osztályon és iskolán kívül folyó nevelőmunka szervezésére, irányítására és koordinálására. A szervező-pedagógus feladatát az általánosan képző középiskola Rendtartása
szabályozza: „Szervezi és irányítja a tanulók osztályon és iskolán kívüli valamint közhasznú társadalmi
munkáját: instruálja az osztályfőnököket, tanárokat, nevelőket és a tanulók iskolán kívüli tevékenységét vezető személyeket, számukra pedagógiai segítséget nyújt."
B. Z. Vulfov és M. M. Potasnyik - a pedagógiai tudományok kandidátusai - 1978-ban megjelent
könyvükben több mint tízéves szervezői gyakorlatuk tapasztalatait foglalják össze.
Bevezetőként a szerzők az iskola változó szerepéről írva hangsúlyozzák, hogy annak mindinkább a
nevelés szervezeti-pedagógiai központjává kell válnia, és hatékony pedagógiai-módszertani segítséget
kell nyújtania az iskolán kívüli - társadalmi, családi stb. - nevelési tényezőknek. Ennek megfelelően
az iskolában nem egyedül a szervező-pedagógusra hárulnak a nevelési feladatok, hanem a nevelőtestület, az iskolai pártszervezet, az iskola vezetői közös tevékenységét követelik meg.
A szervező-pedagógus tevékenységével a nevelőmunka céltudatosabbá vált, azonban egy sor új
probléma is felvetődött (hatás- és feladatkör; a tevékenység hatékony megszervezése stb.).
A további fejezetekben Vulfov és Potasnyik részletesen foglalkozik az osztályon és iskolán kívüli
nevelés rendszerével, tervezésével és elemzésével, a szervező-pedagógus alapvető funkcióival, kapcsolatával a tantestülettel és a tanulói kollektívával, a családban és az iskola társadalmi környezetében
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folytatandó tevékenységével, majd a szervező személyiségével kapcsolatos követelményekkel. Nem áll
módunkban ezeket a fejezeteket részletesen bemutatni, de kitérünk néhány olyan problémafelvetésre,
amelyek hazai iskoláink gyakorlatában is érdeklődesre tarthatnak számot, és a nevelőmunka hatékonyságának növeléséhez hasznos információkat szolgáltatnak.
A szervező-pedagógus tevékenységét vizsgálva a szerzők aláhúzzák, hogy az szervezői, módszertani
és adminisztrációs funkciókra bontható, amelyeket azonban egységben kell értelmezni.
A szervező funkció több részelemet foglal magában: a nevelőmunka helyzetének elemzését; a
célkitűzést; a feladatok meghatározását; az előkészítés és végrehajtás megtervezését; a tevékenység
tartalmának, formáinak és módszereinek kidolgozását; a tevékenységhez szükséges tanárok, tanulók,
vezetők - tehát az emberi tényezők — kiválasztását; a tevékenység értelmi-érzelmi motiválását; az
anyagi eszközök biztosítását; a megvalósítás menetének és eredményeinek, hiányosságainak elemzését.
E tevékenységi elemek közös vonásaként a szerzők a nevelőmunka hatékonyságának egyik lényeges
tényezőjét, az egységes pedagógiai követeléseket emelik ki.
A módszertani tevékenység lényegét az osztályfőnökök, a szaktanárok, a nevelőmunkával foglalkozó személyek pedagógiai-módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése képezi. A szerzők rámutatnak arra is, hogy ez a terület bizonyult eddig a legelhanyagoltabbnak, aminek egyik oka a
pedagógusképzésben gyökerezik; a szervező-pedagógusnak (de az osztályfőnökek is) a gyakorlatban,
önképzés útján kell megszereznie a megfelelő és szükséges pedagógiai-módszertani jártasságot.
A szervező-pedagógus módszertani tevékenysége három területet ölel fel: tanulmányoznia kell
azoknak a személyeknek a módszertani jártasságát, akikkel együtt dolgozik; ki kell dolgoznia a
módszertani képzés tartalmát és programját; meg kell határoznia az egyes csoportoknak (osztályfőnökök, szülők, tanárok, társadalmi aktívák, tanulók) megfelelően a felkészítés formáit és módszereit.
Az adminisztrációs tevékenységet elsősorban az határozza meg, hogy igazgatóhelyettesi jogkörben
az iskola tevékenységének rábízott — és egyértelműen körvonalazott — területéért felelős. Jelentős
részét képezi adminisztrációs tevékenységének a tantestület nevelőmunkájának ellenőrzése; itt hívják
fel a szerzők a figyelmét arra, hogy ez igen lényeges hibaforrás lehet, ha az ellenőrzés csak a feladatok
végrehajtásának megtörténtére terjed ki, és nem foglalja magában a tartalmi ellenőrzést.
Külön fejezetben elemzik a szerzők a tantestületi és a szervező-pedagógus kapcsolatát. Nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy elsősorban ettől az együttműködéstől függ egész tevékenységének sikere.
Az igazgató egyszemélyi felelősége az oktató-nevelő munkáért nem csökkenti a közvetlenül
alárendelt szervező-pedagógus felelősségét. Közös feladatuk annak biztosítása, hogy a tantestület
minden tagja részt vállaljon az osztályon és iskolán kívüli nevelőmunkában. A szerzők jelzik, hogy
jelentős számban vannak olyan pedagógusok, akik csak a tanóra megtartását tekintik feladatuknak,
hogy az osztályfőnökök között is találunk olyanokat, akik az osztályra vonatkozó adminisztráció
elkészítésével megoldottnak tartják osztályfőnöki feladatukat.
Az igazgatóhelyettes és a szervező-pedagógus tevékenységében sokszor átfedések mutatkoznak. A
szerzők szerint az a helyes munkamegosztás, amelyben az igazgatóhelyettes a tanóra közvetlen
folytatásának tekinthető tevékenységi formákért (tantárgyi szakkör, fakultatív órák, sportrendezvények stb.), a szervező-pedagógus a kulturális, technikai, művészeti stb. körök és tanulói
egységek munkájáért felelős; de közös hatáskörű területek is lehetnek (pl. a pályairányítás, ifjúsági
szervezet patronálása stb.). A felsorolt feladatokból következik, hogy az igazgatóhelyettes és a
szervező-pedagógus azok a személyek az iskolában, akiknek döntő szerepük van az oktató-nevelőmunka egységének megvalósításában.
A szervező-pedagógusnak az osztályfőnökkel végzett munkája tevékenységének egyik legfontosabb
részét képezik. Röviden úgy fogalmazható, hogy a szervező-pedagógus tanítja, segíti, összefogja,
irányítja és ellenőrzi az osztályfőnököket. Ez a feladatsor elsősorban a szervező-pedagógus módszertani
funkciójának fontosságát húzza alá: alapvető követelmény biztosítani az osztályfőnökök eszmei-módszertani-szakmai fejlődését a képzés és az önképzés segítségével. Nem hanyagolható el azonban a
szervező-pedagógus feladatai között az egységes pedagógiai követelményrendszer
biztosítása a nevelőmunkában, de ehhez meg kell teremtenie a folyamatos tapasztalatcsere lehetőségét is.
A szerzők a továbbiakban részletesen tárgyalják a szaktanárok, az ifjúsági vezető, az iskolai
könyvtáros stb. és a szervező-pedagógus munkakapcsolatát, majd az osztályon és iskolán .kívülinevelőmunka tervezésével foglalkoznak. A helyes és körültekintő tervezés — állapítják meg — fontos
feltétele a hatékony nevelőmunkának. A tervezés több mozzanatot foglal magában: mindenekelőtt
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világosan ismerni kell a minden oldalúan fejlett személyiség kialakítására irányuló pedagógiai tevékenység teljes programját, ki kell dolgozni a közbeeső célok megvalósításának és továbbfejlesztésének
rendszerét; információkkal kell rendelkeznie az iskolai és iskolán kívüli hatótényezó'kró'l.
A tervkészítés problémáinak elemzése után a szervező-pedagógus és a tanulóközösség
viszonyát
vizsgálják a szerzők. A szervező-pedagógus közvetlenül és közvetetten — a tantestületen, a családon,
stb. keresztül - áll kapcsolatban az iskola tanulóival. Az együttműködés során különböző tanulókollektívákkal (iskola, osztály, tevékenységi kör, érdeklődési kör, különböző életkorú közösségek)
dolgozik. Arra kell törekednie, hogy az iskolai feladatok előkészítésébe és végrehajtásába a lehetőség
szerint a legnagyobb számban vonja be a tanulókat, sőt alkalmanként mindig másokat. Az osztályokkal
főleg az osztályfőnökökön keresztül működjön együtt, de ez nem zárhatja ki a személyes kapcsolatot
sem. A nevelési feladatok zömét a különböző tanórán kívüli tevékenységi körökben kell megoldani, ez
pedig körültekintő koordinációt követel nemcsak időben, hanem a körök felnőtt vezetői között is.
Különleges figyelmet kell fordítania a tanulók iskolán kívüli tevékenységére. Ezen a területen csak
akkor végezhet eredményes munkát, ha megfelelő mennyiségű és minőségű információval rendelkezik,
így oldhatja meg azt a feladatát, hogy a pedagógusok, de elsősorban a szülők, a felnőttek segítségével
az iskolán kívüli kapcsolatok pozitív hatását erősítse, a negatív tendenciákat pedig közömbösítse,
felszámolja.
Fontos helyet foglal el a szervező-pedagógus feladatai között a végzett tevékenység elemzése. A
szerzők aláhúzzák, hogy az elemzés nemcsak a már megoldott feladatok értékelését szolgálja, hanem
fontos információkat biztosít a hiányosságok felszámolásához,-a továbbfejlesztési megvalósításához.
Az elemzésben nagy gondot kell fordítania annak vizsgálatára, hogy a feladatok végrehajtásában milyen
érzelmi-akarati motiválást valósítottak meg, avagy ennek müyen hiányosságait tapasztalták. A nevelőmunka alacsony hatékonyságának egyik lényeges okát éppen az érzelmi-akarati motiválás hiányosságai
jelentik. A tevékenység elemzését az információk gyűjtése (megfigyelés, tanulókkal folytatott beszélgetés, interjú, kérdőív, a végzett tanulók visszaemlékezései, tanári tapasztalatcsere stb.) és a kapott
adatok összevetése, analizálása jelenti, de a két mozzanatot sok esetben nem is lehet szétválasztani. A
szerzők számos gyakorlati példával támasztják alá mondanivalójukat, amelyek a gyakorló pedagógusok
számára hasznos tapasztalatok forrását képezi.
Vulfov és Potasnyik munkáját elsősorban az osztályfőnökök figyelmébe ajánlhatjuk, de minden
gyakorló pedagógus hasznos tanácsokat és útmutatásokat találhat, ha - a szerzők nem egyszer
hangsúlyozzák - a leírtakat iskolájuk sajátos viszonyainak megfelelően értékelik.
SASS

ATTILA

A TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLÁK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XIII.
Szerkesztette Szekerczés Pál
Debrecen, 1978. 211 oldal
A kötet tartalmi vonatkozásban és szerkezeti felépítésben a hagyományos gyakorlatot követi, azzal
a különbséggel, hogy a pszichológia most nincs képviselve benne, másfelől pedig a szaktudományi
jellegű tanulmányok aránya növekedett.
A Pedagógia tárgykörét négy tanulmány képviseli.
A- kötet bevezető írása Kiss Lajos tollából származik. Címe: „A családi életre nevelés világnézeti,
erkölcsi politikai, esztétikai, testi-biológiai tartalma, különös tekintettel az érzelmi nevelés folyamatára," Mondanivalóját elsősorban szülőknek szánta, állásfoglalásaival azonban az elméleti pedagógia és
az iskolai nevelés számára is van mondanivalója. Amint a cím is mutatja, a családi nevelés szálait a
szokottnál szélesebb alapokon és a személyes meggyőzés szándékával és erejével próbálja összefogni. A
közösségi társadalom nevelésében a családnak semmi mással nem helyettesíthető szerepet tulajdonít.
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Meggyőzően bizonyítja, hogy a szereteten alapuló és szociálpszichológiailag megalappzott családi
nevelés alapja és kiindulópontja nemcsak az elemi társadalmi szokások, magatartásmódok, beállítódások kialakulásának, de a korszerű társadalmi és világnézeti ismeretek, elvek meggyökereztetésének is.
Mindezek feltételeként helyesen mutat rá arra, hogy a szülők azonosulni tudjanak szocializmust építő
társadalmunk céljaival, elveivel és törvényeivel; hogy házasságuk az egyenlőség elve alapján épüljön fel;
hogy rendelkezzenek a korszerű pedagógiai, lélektani és biológiai ismeretekkel, és hogy életüket a
gyermekvárástól kezdve a szeretet hassa át. Külön is megszívlelendők azok a gondolatai, melyeket a
nemi nevelésről mint a nemi ösztön humanizálásának folyamatáról és az érzelmi nevelés fokozásának
szükségességéről kifejtett.
Nagy Sándor A diákönkormányzat
szervezete és működése főiskolánk kollégiumaiban" című
tanulmányában a debreceni tanítóképző főiskola kollégiumainak jelenlegi önkormányzati rendszerét és
működésének tevékenységi formáit mutatja be. Vizsgálódásának központi kérdése, hogyan válhatnak
főiskolai kollégiumaink a szociális és tanulmányi feladatokat ellátó intézményekből nevelőintézményekké; hogyan adhatják meg azt a többletet, melyet a társadalom joggal elvár a kollégistáktól
tanulmányi eredményben, neveltségi szintben, közéleti aktivitásban és példamutató magatartásban.
Mielőtt bemutatná új önkormányzati rendszerüket, kritikai áttekintést ad a kollégiumi nevelő munka
néhány elméleti jellegű kérdéséről, mint például az ifjúsággal való együttműködés, vagy hogy a
diákközösség szocialista demokratizmusán felépülő önkormányzatában hogyan juthat érvényre a
főiskolai irányítás; hogyan biztosítható, hogy a főiskolai hallgatók ne csak tárgyai legyenek a nevelésnek, hanem alanyai is. Az elvi jelentőségű kérdések tisztázása során annak a véleményének ad
kifejezést, hogy az önkormányzat működésében alapvető a politikai tisztánlátás, valamint az oktatók
és az ifjúság politikai egysége. Ennek érdekében első lépésként megszüntették azt a kettősséget, amely
az intézményi és az ifjúsági szervezeti felépítésben kialakult, önkormányzatuk legfőbb szervei a
Közgyűlés, a Kollégiumi Bizottság és az alapközösségek lettek.
Fülöp László „Egy komplex anyanyelvi kísérlet eredményei az esztétikai nevelésberi' jó szolgálatot
tehet annak a pedagógiai gyakorlatnak a kialakításában, amely az új tantervek szellemében az
oktató-nevelő munkában a komplexitás elvét kívánja érvényre juttatni. A szerző részletesen beszámol
dolgozatában annak a kísérletnek az eredményeiről, amely a jelzett témában a kaposvári tanítóképző
főiskola gyakorlóiskolájában az anyanyelvi tantárgy keretében indult. Az irodalmi és nyelvi tanulmányok körébe az első osztálytól kezdve bevonták a képzőművészetet és a zenét mint társművészeteket. Az anyanyelvi tárgy óraszerkezetét úgy módosították, hogy az egy évre tervezett 8-10 témakört
rendszerint páros órákban dolgozták fel. Az irodalmi és nyelvi kifejező eszközök közül kiemelten
kezelték a hangsúlyt, az intonációt és szünetet, a beszéd színeit és árnyalatait, a ritmust; a képzőművészeti témáknál elsősorban a színeket, azok harmóniáját és összhatását; a zenei alkotásoknál a
dallamot, ritmust és a harmóniát. A negyedik osztályban elért eredményeket úgy próbálták megállapítani, hogy kontrollosztálynak egy 8. osztályt választottak. Az összehasonlítás azt mutatta, hogy a
kísérleti és kontrollosztály teljesítményei közt lényeges különbség csak néhány feladatnál mutatkozott.
Nótin Lajos tanulmánya a kombinatorika megalapozásának lehetőségeivel és módjaival foglalkozik
az általános iskola alsó tagozatában. Saját gyakorlatuk ismertetésével segítséget kíván adni ahhoz a
törekvéshez, amely a kombinatorika témakörét mindjobban gyermekközeibe kívánja vinni. Eddigi
tapasztalataik alapján nem tartja szükségesnek a kombinatorikai fogalmaknak klasszikus értelemben
való kialakítását. Ugyanakkor néhány alapfogalom tisztázását elkerülhetetlennek ítéli. A tárgykör
szerepét a személyiség kialakításában elsősorban abban látja, hogy jelentősen hozzájárul a problémaérzékenység, a problémalátás, a problémamegoldó képesség és a strukturált gondolkodás fejlesztéséhez.
Módszertani szempontból figyelmet érdemel az a gyakorlatuk, hogy a kombinatorikát ,,nem tanítják",
hanem Játszatják" a gyermekekkel, úgy, hogy életszerű szituációkba helyezik őket.
A neveléstörténet köréből három szerző dolgozata szerepel a kötetben.
Földesi Béla témája a Gergely-napi bekérető és iskolába hívogató formulák. Tanulmányában
felvázolja a „Gergely-járás" magyarországi fejlődéstörténetét. Központi témáját azok a bekéretők
alkotják, melyekkel a sárospataki és debreceni lollégiumokba történő beiskolázást igyekeztek segíteni.
Vizsgálatuk kiterjed a tartalmi, szerkezeti és formai kérdésekre, azok alakulására a 17. és 18. században.
Kiemelten foglalkozik a szerző az 1 7 6 4 - 8 4 között keletkezett „Collectanea poetica verii argumenti"
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című, a Lóskay-kódexben található Geigely-napi köszöntőkkel, mint alapdokumentumokkal, valamint
a Tolvay-féle énekeskönyvben fennmaradt Gergely-napi dramatikus színjátékkal. Kitér a mátrai és
borsodi palóc falvakban kialakult szokásokra és a Ketskeméti-féle gyűjteményre, amelyet a Gergelynapi járás magyarországi fejlődéstörténete utolsó láncszemének tart. A tanulmány értékes hozzájárulás
a népiskolába való beiskolázás magyarországi történetének feltárásához.
Ködöböcz Józsefnek a sárospataki állami tanítóképzés első évtizedéről (1869-1879) írt tanulmánya nemcsak tanítóképzésünk fejlődéstörténete szempontjából érdemel figyelmet, hanem azért is,
mert jelenlegi tanítóképzésünk tartalmi és módszertani munkája szempontjából is sok tanulsággal
szolgál. Részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, miért kényszerült a tiszántúli ref. egyházkerület
1869-ben arra, hogy a tanítóképzést Sárospatakon átadja az államnak. Szó van a tanulmányban arról
is, milyen együttműködési megállapodás született a református egyház és állam között annak biztosítása céljából, hogy református népiskolákba kiszemelt tanítónövendékek megfelelő számban
kerülhessenek be a tanítóképzőbe.
Kimutatja a szerző, hogy a képző munkájának kibontakozásában jelentős szerepet játszottak a
comeniusi hagyományok, különösen is a szemléltetésben és a szemléltetés feltételeinek megteremtésében. Ma is megszívlelendő ennek a tanítóképzőnek a sokrétű és életközeiben folyó gyakorlata, mellyel
tanítványait az élethivatásukra felkészítette.
Szekerczés!Pál teljes szövegében közli azt a Nagyváradon 1855-ben kiadott helytartói rendeletet,
amely az önkényuralom idején a községi iskolákhoz kirendelt vüági felügyelők feladatait tartalmazta.
A rendelet közlésével a szerzőnek az volt a szándéka, hogy azzal hozzájáruljon a korszak tanügyi
állapotának teljesebb megismeréséhez. A rendelkezés az „összbirodalom" érdekeinek szolgálatában
különösen is a protestáns iskolák ellen irányult.
Balogh József az ifjúsági klubok közművelődési szerepével és feladataival foglalkozik „Demokratizmus és aktivitás az ifjúsági klubokban" c. tanulmányában. Az 1964. évi párthatározat és az ezt
kiegészítő 1976. évi V. törvény rendelkezéseiből kiindulva megállapítja, hogy kialakultak és országszerte elterjedtek az iskolán kívüli művelődés és ismeretszerzés formái. Ezek közül behatóbban az
ifjúsági klubok szerepével és jelentőségével foglalkozik. Főbb kérdései, melyekre a választ keresi: Az
alapvető és választható közösségi formák szerepe a személyiség fejlesztésében. A vezetéses közművelődési formák a művelődési igények felkeltésében és kielégítésében. Az ifjúsági klubok lehetőségei
a szabadidős tevékenységek szervezésében és tervezésében, önismeretre nevelés és képességfejlesztés. A
klub mint a közösségi nevelés szintere. Helyzetelemzései azt mutatják, hogy a klubokban folyó nevelő
munka eredményessége elsősorban a rendszeres és hosszan tartó ráhatástól függ. További föltételei: a
klubvezető rendelkezzék a legfontosabb pedagógiai és vezetői képességekkel. Ezeknek az előfeltételeknek a biztosítása érdekében igen nagy jelentőséget tulajdonít a közművelődési ismeretek tanításának a
felsőfokú-oktatási intézményekben.
Főidényi László Esztétikai következtetések Lukács György Ontológiája alapján című tanulmányában arra a kérdésre keres választ: mi az oka, hogy bár Lukács György esztétikájában a realizmus
kulcsfogalom, Ontológiájában ez a fogalom feltűnően hiányzik. A szerző szerint nem arról van szó,
mintha Lukács visszavonta volna a realizmus kategóriáját. Ellenkezőleg: ontológiaüag alapozta meg, és
így amit a realizmusról korábban ismeretelméletileg-esztétikailag bebizonyított, azt lételméletileg is
alátámasztotta. A továbbiakban a realizmus fejlődésének fázisait Lukács György alapján az alábbi
tézisekben próbálja megragadni: A társadalmi integrálódás kezdeti szakasza. Az alternatív döntésekben
kialakuló és egyre gazdagabbá váló egyéniség. Az alternatív döntésekben kibontakozó állásfoglalás és
pártosság. Az elidegenedés története mint a nembeliség fejlődésének attributuma a szükségszerűség
birodalmában. A konfliktusok révén megvalósuló fejlődés.
A matematika mint szaktudomány köréből két dolgozatot tartalmaz a kötet.
Gilányi Jánosné ,,'n-változós K-konvex függvények?' és a középértékek kapcsolata címen azt
bizonyítja, hogy a számtani (A), mértani (G), a harmonikus (H), a négyzetes (Q) ós a korábban
értelmezett négyzetgyökös (N) közepekre adott definíciók és tételek átvihetők az n-változás függvényekre is. Az ismertebb közepekre is talált K-függvényt. Valószínűnek tartja, hogy más alakú
függvények is léteznek, s egy-egy középhez több is tartozik.
Varecza László „Algebrai struktúraosztályok fogalmának kialakítása" című dolgozatában annak a
kísérletnek eddig nem publikált részeinek leírását adja, melyet korábban 3-4. osztályos középiskolai
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tanulókkal szakköri foglalkozások keretében végzett a Dienes-féle konstruktivitás, matematikai változatosság és dinamika elvének megfeleló'en.
A kötet befejező írása Papp Jánosé. irA család és a környezet szerepe egy individuum dalkészletének gyaparodásában" című tanulmány témája az erdélyi származású, de 1943-tól berekfürdői lakos és
annak hatalmas, több mint 1100 darabból álló dalkészlete. A közölt részlet a dalkészlet forrásait
mutatja be. Legalapvetőbbnek és leggazdagabbnak találta a szülői házat. Az édesanya több mint 100
dallammal alapozta meg Kocsis Gazsi Gáspár zenei műveltségét. Második dalforrása a szülői házban
tevékenykedő asszonyfonók voltak. Ezt követték az iskola és a falu gyermektársadalmának összejövetelei, a lakodalmas és temetkezési alkalmak; a gyerekek részére szervezett kis-fonók, a kalákában
végzett falusi munkaalkalmak; a korzó, a katonaság, a kocsma stb. A szerző ezzel a tanulmányával a
„populáris pedagógia" intézményeinek egy adott egyéniség dalkultúrájának gyarapításában betöltött
szerepére kívánta felhívni a figyelmet. A dolgozatban Kocsis Gazsi Gáspárt nemcsak „nótafa" szerepében ismerhetjük meg, hanem a dalok továbbadásának szerepében is.
összegező értékelésként megállapíthatjuk, hogy tanítóképző főiskoláinkon a gyakorlati nevelőoktató mellett eleven és sokrétű, tudományos igényű kísérletező, kutató tevékenység folyik, s ebben
az egyes szaktudományok növekvő szerepet kaptak.
SOMOS

LAJOS

JACQUES LADSOUS: L'ÉDUCATEUR DANS L'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Különleges nevelési feladatokat ellátó nevelők
Párizs, 1977. Édition ESF. 180 oldal
Az „éducateurs spécialisés" a francia pedagógustársadalomnak olyan rétegét alkotják, amely
elkülönül a nevelők más csoportjaitól státus, továbbá a képzés helye és rendszere szempontjából.
Feladatuk azoknak a gyerekeknek, fiataloknak a gondozása és nevelése, akik nem tudnak beilleszkedni
a társadalomba (jeunes inadaptés): rossz a látásuk, hallásuk, mozgásszervi zavarok nehezítik helyzetüket, testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvednek, vagy környezetük akadályozza normális
fejlődésüket, illetve bűncselekményt követtek el. Tehát: nem ugyanaz a működési területük, mint
nálunk a gyógypedagógusoké, de bizonyos gyógypedagógiai feladatokat is ellátnak. Vannak közöttük
olyan felügyelők, akik a családjukkal élő hátrányos helyzetűek, veszélyeztetett helyzetűek szociális és
pszichikai gondozását végzik, ezeket a mi terminológiánk szerint patronálóknak nevezhetnénk. Más
részük az internátusokban elhelyezett gyerekek, serdülők nevelésével foglalkozik, az aprómunka
azonban nem az Ö feladatuk, hanem a kevesebb iskolázottságé felügyelőké (surveillants), akiknek a
szerző nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülést követel.
Ladsous a C. E. M. E. A. (az „aktív nevelés" módszereinek oktatására létesült intézmény) munkatársa; szakterülete a beilleszkedési nehézségekkel küzdők nevelőinek, felügyelőinek képzése és továbbképzése.
Szerinte a beilleszkedés nehézségeinek fő okát nem a gyerekben, hanem a társadalomban kell
keresni. A társadalom nem szereti, ha valaki különbözik a többi embertől, a szerinte normálisoktól, ha
másként él vagy gondolkodik, és igyekszik az ilyeneket korlátokkal körülvenni. Mint jelentős veszélytényezőt említi a társadalmi egyenlőtlenségeket. De nem lázít; bár az egész könyv bírálat, bizonyos
megértést mutat és kíván a kormányzat nehézségei iránt.
Az első rész a hivatás leírásával, nevelési és szociális vonatkozásaival foglalkozik, főként pedig a
szerzőnek ezzel kapcsolatos személyes véleményét részletezi. A második rész témája az „éducateurs
spécialisés" képzése. Az iskolai rendszerű képzés legmagasabb fóruma jelenleg a montpellier-i
egyetem, ahol a pályára készülők három évi tanulás után oklevelet kapnak. Sajnos, a könyvből keveset
tudunk meg magáról a képzésről, inkább annak a részletes leírását olvashatjuk, aminek lenni kellene.
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Már a kiválasztás rendszerét is bírálja. Az egyetem szelektál, de ez inkább felvételi vizsga, mint
pályaalkalmassági vizsgálat. A felvételre természetesen csak érettségizettek jelentkezhetnek, holott
akadnának alkalmas egyének az érettségivel nem rendelkező fiatalok között is. Jobb lenne a jelentkezőket a mindennapi gyakorlat mélyvizébe dobni, s ott kiválasztódnának a pályára alkalmasak. A
tanulás és a gyakorlat párhuzamosan, illetőleg egymással váltakozva történhetne.
Sűrűn kellene konferenciákat tartani, amelyeken a nevelők és a jelöltek beszámolhatnának munkájukról, kicserélnék tapasztalataikat, kérdéseket tennének fel. Jó lenne, ha a képzést végző oktatók is
elmennének időnként a napi munka sűrűjébe. Nem becsüli le a tudás értékét, ellenkezőleg, szorgalmazza a magas általános műveltséget, a társadalmi tájékozottságot és a neveléslélektan néhány speciális
ágazatának alapos ismeretét.
A könyv végén a szerző nyíltan kimondja: véleménye szerint a gondok nem szűnhetnek meg a
kapitalista társadalomban, munkatársai csak szocialista rendszerben juthatnának hozzá azokhoz a
lehetőségekhez és eszközökhöz, amelyek kielégítő sikerhez segítenék őket.
A második részt két függelék követi. Az első kislexikon jellegű, a második a munkát szabályozó
kormányrendeleteket ismerteti.
A könyv előadási módszere, stílusa inkább szónoki, mint értekező. Hosszú oldalak, egész fejezetek
olyan jellegűek, mintha szövegük a fiatal nevelők diplomakiosztó ünnepségén hangzott volna el
igazgatói beszédként.
Szép szándékú beszámoló a szerző tevékenységéről és jobbító igyekezetéről, de a szubjektivitás
kissé elfedi a szakmai értékeket és tanulságokat. Egy fontos kérdést felvet számunkra: nem lenne-e
célszerű ilyen jellegű pedagógusképzést szervezni Magyarországon? A veszélyeztetett gyermekek ügye
nem nehezedne mindenestül a gyámhatóságokra (meg a pedagógusokra, akiket csak „normális"
gyerekek nevelésére készítettek fel), minden nehéz nevelési helyzetben közvetlenül lehetne kompetens
szakemberhez fordulni; elkerülhetnénk például azt az egyre-másra előforduló kínos vitát, hogy a
gyógypedagógiára irányított gyerek valóban gyógypedagógiai alany vagy sem.
A szorosan vett szakpedagógiai műhelymunkáról kétségtelenül kevesebbet tud meg az olvasó, mint
amennyit száznyolcvan nagy oldalon meg lehetne tárgyalni. Viszont a társadalmi kitekintések miatt
igen tanulságos szociológiai jelzés ez a könyv a francia pedagógustársadalom közérzetéről.
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SUMMARY

JÖZSEF HORVÁTH, MÁRTON HORVÁTH, OTTÓ MIHÁLY,
JÁNOS PÁLDI: EXPERIENCES IN EDUCATION TO INDEPENDENT LEARNING
In 1977 the Hamburg Institute for Education of UNESCO initiated international educational
researches for examining the subject "Lifelong education in the school: organizing the learning process
to enhance self-direction." Upon the invitation of the Institute five countries, among them Hungary,
undertook to cooperate.
An essential task of the research program is to examine the particular appearatice and occurrence
of the pupils' characteristics and — in connection with independent learning — those of the environment, to analyze the methods aimed at their intensification through education and possibly to reveal
and present further peculiarities.
Within the researches conducted into the subject in Hungary the authors of the present study
attempted to sum up the environmental characteristics as well as the ones appearing in the personality
of the pupil into a hypothetic system of criteria as follows:
1. The supposed peculiarities of the environment promoting independent learning: a) Resilience in
learning. b) Possibility of choice. c) Teaching promotive of activity. d) The pupils as their own
valuating agents. e) Democratic relations in the learning situation. f) Making use of the inner
motivation of the pupil. g) Stressing open educational aims which permit alternative solutions.
h) Learning outside the school.
2. Description of the characteristics of the person capable of self-directive learning. a) Selfacceptance. b) Resourcefulness. c) Inner motivation. d) Interiorized valuation. e) Receptivity to the
experiencc. f) Resilience. g) Autonomy.
The organizers of the investigation examined the following dimensions: 1. The organization and
direction of the school. 2. The characteristics of the pupils. 3. The characteristics of the teachers.
5. How do the teachers teach? 6. How do the pupils learn? 7. What are the peculiarities of the
curriculum? 8. What do the pupils learn? 9. Opinions about the school.
In the study the authors present the results of examinations of three dimensions.
How do the teachers teach? Subchapters: The teaching method of the teachers as reflected in the
pupils' opinions. Scale of valuation relying on the attendance at lessons. Opinions of pupils who had
finished their studies in earlier years.
How do the pupils learn? Subchapters: Scaie of valuation of the pupils' learning at school relying
on the observations made during the varioús lessons. The opinion of the pupils about their own
learning. As the parentssee it.
What do the pupils learn? Subchapters: Experiences gained from textbook analysis. Form-masters'
classes. Notes of pupils.
BÉLA KOZÉKI: MEASUR1NG THE MOTIVATION OF
THE CHILDREN OF SCHOOLING AGE
Similarly to examining the content of the motivational structure, obtaining information on the
degree of motivation at schooling age is an important question. Since motivation of activity at school
is an inner characteristic of the pupils, which at the same time manifestis itself in their specific forms
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of behaviour, the author compares two indices, of which one is founded upon the exteriorization of
the chüdre's motivation, the other upon the observation'of their motivated behaviour by the teachers.
The latter index, which can be produced by the teachers themselves in the natural environment of the
school, can be used on account of its shnpleness in the practice of education, as weQ as, owing to its
reliabüity, alsó in scientific research work. The questionnaire is a Hungárián version of Frymier's JIM
Scale which seemed to be suitable for the differentiation of the pupils by degree of motaviation in
several countries. In the analysis the author alsó availed himself of the indices connected with
motivation and efficiency of his other examinations.
636 1 0 - 1 8 years old pupils took part in the examination (293 girls and 343 boys), as well.as the
70 teachers who knew them best. The coincidence of the two indices mentioned above with one
another and with other indices of motivation, the dissimilarity of the groups separated according to
motivation proved significant. This indicated not only that J. R. Frymier's means could be reliably
used even in an environment that significantly differed from the originál one but that alsó theoretical
conclusions upon the mutual effects of motivation content and -intensity, as well as upon rendering
the motives more effective in the course of improving the personality could be drawn from the results.

ILONA XANTUS: EXPERIMENT WITH VARIANTS OF
LESSON ORGANIZATION
The author and her collaborators experimented for several years with a simultaneous accomplishment of bringing the pupils abreast and of talents' care in a number of schools. The examinations took
place in the 3rd and 4th forms of primary school ( 9 - 1 0 years old pupils).
Following didactic subjects or regularly inserted every two weeks they held one or two lessons in
which the pupils were arranged in groups relying on measurements of performance, independently of
their belonging to forms. In these lessons the pupils who had achieved better results solved more
difficult and more interesting tasks (which still belonged to the given subject) while in another group
the insufficiencies of the rest were made up for. After lessons of this kind the control measurements
indicated a rise in the average and a decrease in dispersion. The teachers alsó found that the pupils of
weaker abilities, who had been pushed into the background in the forms of heterogeneous composition, had to jóin in elaborating the subject in lessons where they alone were present. The activity
acquired in this way they could preserve for a while even after they returned to their originál forms.
The adjustment to the level of the children's performance meant a great relief for the teachers in such
lessons held in a relatively homogeneous médium. The pupils could see that it was their own
performance which had brought them into one or another group, consequently they could not have
the feeling that the classification was prejudkial. It was of great importance, further, that after the
lessons of instruction affording them help they could solve even taks that meant difficulties to them
up to that time.
The method of compensation set forth here does not require expensive appliances; it can be
realized by simple organization.

PÉTER HAVAS: THE FORMATION AND EXTENSIBILITY OF
A CONCEPT OF NATURAL SCIENCE IN
PUPILS OF THE LOWER SECTION OF PRIMARY SCHOOL
The author's objective: to follow with attention the evolvement of a scientific concept among
lower-section puplis. His choice feli on the concept of the "living", since in his opinion this concept of
comprehensive character and fundamental importance could be a determinant of the degree of
organization of the scientific world conception forming in the pupils; at the same time in in its content
and meaning it bore numerous elements of the cognitive processes and experiences of the early years,
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thus of the kindeigarten period and the one preceding it. His hypothesis is founded on the attitűdé of
Vigotsky's Soviet school: he treats the spiritual growth of the developing child in the first place as a
function of external influences, thus of instruction. Opposite to this attitűdé are the principles of
bourgeois chüdre's psychology (e.g. the earlier works of Inhelder and Piaget), which describe intellectual development as an autonomous and biologically determined process.
The study presents somé of the results and data of the research on the formation and extensibility
of the concept of "living". In the examinations the author strove to reveal the history of the content
of the concept, i.e. that of the formation of its meaning: how the singje layers of meaning were being
superimposed one upon the other, how they organized into more and more differentiated structures.
A reliable theoretical background for the examination was offered by the mediatory hypothesis (Gh.
Osgood, Kendler and others), which ascribed a prominent part to the motor-, perceptual- and verbal
intermediating agents in the formation of the meaning.
In the tables presented with the study the following groups of data of the examination are summed
up: 1. Examination of the generál concept of plánt. 2. Comparison by age-groups of the differences
appearing in the concept of plánt within the category of "living". 3. Data of the examinations
referring to animals. 4. Dáta of the examination reffering to man. 5. Examination of the concept of
generál fairy-tale figures.
The author demonstrates that only the animals and the humans, as well as mythological and
fairy-tale elements unambiguously belong into the conceptual category of "living". The plants fali
under the group of living beings only in the opinion of the pupils who already have learned the subject
of natural history.

GÁBOR SZELÉNDI: THE UTILIZATION OF THE TIME OF TRAINING
AMONG STUDENTS OF TEACHERS' COLLEGES
The purpose of the examination: to reveal the characteristics of the students' everyday life, t o find
out the frequency of occurence and duration of the various activities. The method adopted by the
author was to draw up time-balances. A balance of this kind was made of each day of a week between
May 3rd and 8th, 1976. Every evening the candidates drew up a time-balance sheet separately. Into it
they inscribed any kind of occupation lasting at least 10 minutes of the time from getting up in the
morning tül going to bed at night. T h e examination included samples of 20 persons each of the
I—II—III. years of the Teachers' Training College of Debrecen and of the II. year of the Teachers*
Training College of Kaposvár.
In Table 1. the time expended by the whole sample is presented. The first column: On what do the
students spend their time? I. Morning agenda. II. Communication. III. Méals. IV. Compulsory lessons.
V. Compulsory studies. VI. Optional studies. VII. Needs. VIII. Rest and diversion. IX. Social life. X.
Money-making. XI. Evening agenda. XII. Other (unnamed) activity. XIII. Lácking time on account of
sheets left unfilled.
The second column: In áll students, minutes. The third column: with one student, minutes. The
foruth column: per cent of the time spent awake.
The author analyses the single categories one after the other, eventually he concludes the
discussions as follows: We are .dissatisfied with the utilization of time of our teacher trainees. We
consider the time spent on acquiring professional knowledge too short. At the same time we deem the
time quantities expended on various other activities, mainly on rest and diversion too long. We
disapprove of the "comfortable way of life" prevailing in a rather considerable degree among the
students of the teachers' training colleges in the very years of preparation to the profession.
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