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L Iskolapolitika
VINCZE SÁNDOR
ÖT ÉV SZOLNOK MEGYE KÖZOKTATÁSÁBAN

Eredmények - gondok
A tanulmány Szolnok megye közoktatásának fejlődését tekinti át az 1976-80-as évek között. Erre
az időszakra a tanulmányiró megállapitása szerint
a tudományosság és a koncepcionalitas fokozódása
jellemző.
Középtávú művelődési tervezés a 60-as évek óta
szokásos Szolnok megyében. Ugyancsak á 60-as évek
első harmadában készült el a megye első hosszútávú /20 éves/ közoktatási tervkoncepciója, ez azonban nem válhatott irányt szabó dokumentummá,
mert 1965-ben kényszerű országos oktatáspolitikai megtorpanás következett be, s az erőforrások
hiánya miatt több koncepcionális közoktatási elképzelést felül kellett vizsgálni. így a megye
első, a hosszútávú művelődési tevékenységet valóban érdemben befolyásoló művelődési programja
1976-ban készült el. A tanulmány e dokuementum
tükrében vizsgálja a megyében az óvodáztatás, az
alsófokú oktatás, a középfokú oktatás elért eredményeit és a még meglévő hiányosságait. Mi az alsófokú oktatás elemzését emeljük ki mint a közoktatási hierarchia legfontosabb szintjét.

ALSÓFOKU QKT-'TAS
"A távlati programban az alsófokú oktatással kapcsolatos legsarkalatosabb célkitűzés a megye országos szinttől való iskolázottságbeii elmaradásának behozásához fűződött. Az elmaradás ugyanis
az 1976-ot megelőző években "újratermelődő" tendenciájú volt, hiszen a tankötelezettség teljesítésében is elmaradtunk az országos mutatóktól.
Logikus volt az a célkitűzés, hogy elsődlegesen
ebben kell behoznunk ezt a lemaradást. A prograr
kiemelten utalt arra, hogy külön figyelmet kell
forditani a cigányok iskoláztatására.
Mit is értünk el ebben azóta?
A kérdés jelentősége miatt ezzel részlete: • n és
mélyebben foglalkozom a továbbiakban, s közben
mintegy "melléktermékként" az előző rész végén
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felvetett nyitott kérdésre is valamelyest választ
kapunk.
A tankötelezettség hosszabb távon javitható mutatóiban /az általános iskola 8. osztályát 16 éves
korukig elvégzők, a 8 év alatt az általános iskolát elvégzők arányában/ még csak jól megközelitettük az országos átlagot. /Az időszak elején
fennálló 3-4 %-os lemaradásunk 1-2 %-osra csökkent./
A rövidtávú /éves/ mutatóink mindegyike /osztályismétlésre utaltak, osztályozatxanul maradtak
aránya/ viszont jelentősen csökkent, és már jobb
az országos átlagnál /1-8. osztályosok/. Ez azt
fogja eredményezni, hogy a hosszabb távon javítható tankötelezettségi mutatóink is 1-2 éven belül
meghaladják az országos szintet. A teljes időszakban monoton tendencia viszont csak az osztályozatlanok és az összegzett tanévvesztés arányában érvényesült /1,3 %-ról 0,3 %-ra illetve 3,9 %-ról 2,1
%-ra csökkent/, mig az osztályismétlésre bukásban
az 1,34 %-os minimum /1976/77-es tanév/ után ismét csekély emelkedés volt /1,58 %-ig/.
Ebben a legdöntőbb körülmény az volt, hogy az I.
osztályos tanévvesztés az utóbbi 4 tanévben stagnál, sót ezen belül az osztályismétlésre bukás az
1976/77. tanévi 1,3 %-os minimumról 2,7-3,6-3,3 %osra visszaemelkedett. /Az osztályozatlanok aránya itt is monoton csökkent: 3,8 %-ról 1,4 %-ra./
Az országos változás ennél még kedvezőtlenebb volt,
s igy a megye ezzel a romlással is jobb eredményt
ért el az országos átlagnál. /1974/75-ben ebben is
kedvezőtlenebb voj.t az eredményünk az országos átlagnál./ Ez a helyzetkép azt indokolja, hogy az
egységesen bekövetkezett romlás mögött joggal lehet sejteni egyik-másik országos intézkedésnek nem
a várt eredményt hozó hatását vagy nera a várt hatásfokú végrehajtását.
Ezekben az években két ilyen jelentős - az első
osztályra kiható - intézkedés történt. Az 1977/78as tanévben általánossá tették az I-II. osztályt
egy fejlődési szakasznak tekintő kísérletet, az
.1978/79-es tanévben pedig bevezették az I. osztályban az új dokumentumokat. Világos, hogy egy-egy
új intézkedés első alkalmazása, végrehajtása során
tágabb a tere a gyakorlottság, a jó értelemben vett
rutin hiján a tévedéseknek, a kisebb eredményességnek.
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Az okok felderítésére az 1977/78-as és az 197980-as tanév után - összhasonlitó célzattal is mélyebb, a megye valamennyi településére kiterjedő elemzést végeztem. Vizsgáltam az előzetes
óvodáztatásnak, a kisegitő iskolába való áthelyezésnek valamint a cigánytanulók településenkénti
arányszámainak hatását az elsősök osztályismétlésére bukásának arányára. Ez az elemzés mindenek
előtt érdekes eredményeket hozott e mutatók ún.
"relatív szórásáról". / 1 / Mivel az elemzés a megye településeire terjedt ki, a relatív szórás
itt az adott mutató településenkénti szélsősségét
Az eredményeket az 1. tábla tartalmazza.
Az első osztályosok néhány fontos
megyei /településenkénti/ mutatójának relatív szórása
1. tábla
Relatív szórás /%/
Mutató

Jelölése

Kisegitő iskolába
való áthelyezés
aránya

X

1

Osztályismétlésre
bukás aránya

X

2

Cigánytanulók
aránya

X

3

Előzetes óvodáztatás
aránya

x

1977/78.

1979/80.

171,0

2GS,6

129,7

100,9

119,S

117,9

15,5

15,2

i

Sajnos, az 1. tábla egyetlen kedvező adata az, ami
az utolsó sorban található, mely azt mutatja, hogy
az előzetes óvodáztatás településenként eléggé kiegyenlített. /Ebben.az ötévesek óvodáztatására koncentrált megyei erőfeszítések tükröződnek./
A legszélsőségesebb különbségek a kisegitő iskolai
áthelyezésekben voltak /és vannak/, de elég nagy az
osztályismétlésre bukásban is /igaz ez valamelyest
csökkent/. Jogos feltételezz viszont, hogy itt

nemcsak egysEerü településenkénti szubjektivitás
van, hanem ezek a mutatók összefüggenek azzal,
hogy az adott településen mennyi a cigánytanulók
aránya /amiben magában szintén szélsőséges különbségek vannak/. Erre az összefüggésvizsgálat - a
korrelációszámítás / 2 / - ad választ. A számitások
eredményét a 2. tábla tartalmazza. /A jelölés a
továbbiakban az 1. tábla mutatóinak felel meg./
A 2. tábla főátlójában 1-esek szerepelnek, mivel
ez a mutatóknak önmagukkal való kapcsolatát fejezi ki. /A korrelációs együttható maximuma 1, minimuma -1 lehet / 3 / . /
Az első osztályosok néhány fontos
megyéi /településenkénti/ mutatójának korrelációja /felül: 1977/78; alul:
1979/80./
2. tábla
X

X

1

X

2

X

3

4

X

1

1
1

0,356
0,054

0,293
0,385

-0,264
0,035

X

2

0,356
0,054

1
1

0,320
0,219

-0,141
-0,242

X

3

0,293
0,385

0,320
0,219

1
1

-0,284
0,060

X

4

-0,264
0,035

-0,141
0,242

-0,284
0,060

1
1

Az érdemi eredmények természetesen a főátlón kivüliek. /A 2. tábla természetesen a főátlóra nézve
szimmetrikus./ Az eredmények valamennyi esetben csak
laza kapcsolatra vagy korrelálatlanságra /0,035
-0,060-as nagyságrendű korrelációs-együtthatók/ utalnak.
A táblázatból az alábbiakra lehet következtetni:
1977/78-ban volt némi tendencia /az együttható abszolút értékének megfelelően/ arra, hogy azokon a
területeken, ahol viszonylag kevés a cigánytanuló,
magasabb «z elsősök előzetes óvodáztatása /és forditva/ és kisebb a kisegítő iskolába való áthelyezés /és fordítva/ és kisebb a később a? elsősök
osztályisraét-
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lésének aránya is /és fordítva/. Az együtthatók
nagyságrendje arra is utalt, hogy az előzetes óvodáztatás többet jelentett az áthelyezés megelőzése szempontjából, mint a későbbi osztályismétlés
mérséklése szempontjából. Ezt semmiképp sem lehetett normális tendenciának tekintenil Utalt ugyan
az óvoda pedagógiai jelentőségére ez is, de azt
sejtette, hogy retardált gyermekek áthelyezésére
is sor került. /S ezt joggal csökkenti az óvodáztatás 1/ Meglepő eredmény volt, hogy a kisegítő iskolába való áthelyezés nagyobb /kisebb/ arányával
az első osztály végén való nagyobb /kisebb arányú
osztályismétlés jár együtt az együttható nagyságának megfelelő tendenciával. A normális épp az ellenkezője lett volnál /A kellően mérlegelt áttelepítésnek csökkenteni kellett volna a bukást!/ Az
.viszont sajnos a "várakozásnak" megfelelt, hogy
ahol viszonylag több a cigánytanuló, ott nagyobb a
kisegítő iskolába való áthelyezés, és az első osztály végén az osztályismétlés aránya is.
Mi változott meg 1979/80-ra?
Az előzetes óvodáztatás osztályismétlést csökkentő"
hatása növekedett /ezt a -0,242-es együttható mutatja/, de növekedett - sajnos - az áthelyezés és
a cigánytanulók kapcsolatának szorossága is /0,385ös együttható/. Az viszont szintén a kedvező változások közé sorolható, hogy az osztályismétlésre bukás már nem kapcsolódik olyan szorossággal /0,219-es
es együttható/ a cigánytanulókhoz, mint 1977/78-ban.
/Ezt a cigánytanulók eredményesebb előrehaladásának adatai is mutatják./ A többi együttható jelentéktelen nagyságrendű összefüggést fejez ki. 3 esetben viszont 1977/78-ban az együtthatók nagyságrendje jóval jelentősebb volt, ezeknél lényegi változás történt. így a kisegítő iskolába való áthelyezés és az osztályismétlésre bukás szubjektivitást
sejtető*kapcsolata lazult /0,356-ról 0,G54-re csökkent, de még mindig pozitív!/, az óvodáztatás áthelyezést csökkentő hatása jelentéktelen lett
/-0,264 helyett ö,035/, a cigánytanulók óvodától
való tartózkodása oldódott /-0,284 helyett 0,035/,
a cigánytanuló, óvodától való tartózkodása oldódott
/-0,284 h41yett 0,060-os lett/. A változás zöme tehát kedvező irányú volt.
Mindezeket regresszióanalizis útján / 4 / meghatározható egyenletekkel is ki :?het fejezni. A számitások a következő egyenletekre vezettek:
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1977/78:
x

= 0,434 X x

-0,0119 X x

+ 2,89 /!/

x

= 0,0640 X x

-0,0129 X x

+ 2,80 / 2 /

x 1 = 0,0393 X x

-0,0371 X x

+ '4,24 / 3 /

-0,0590 X x

+ 8,18 / 4 /

'.979/80:
X

= 0,103

X x

x„ = 0,0445 X x., -0,0610 X x, + 7,95 / 5 /
^

3

H

<. = 0,0527 X x. -0,0018 X x, + 0,14 / 6 /
Az / 1 / - / 3 / egyenletek együtthatóiból is kiolvasható, hogy az előzetes óvodáztatás a bukást és az
áthelyezést egyaránt csökkenteni /ezt x - n e k a negativ előjelű együtthatói mutatják/, az áthelyezést jobban mint a bukást /ezt az mutatja, hogy a
harmadik egyenletben x együtthatójának abszolút
értéke kb. háromszorosa az első két egyenletben
előforduló x, együtthatóinak/, a cigánytanulók
arányának nagysága pedig a bukást és az áthelyezést egyaránt növeli, a bukást jobban, mint az áthelyezést. Az / 1 / egyenlet arra is utal, hogy az
áthelyezés növekedésével /csökkentésével/ a bukási
arány is nő /illetve csökken/.
A három egyenlet közül eredeti kérdésünkre az első
. kettő ad választ, de mindhárom egyenlet aláhúzza
az óvodáztatás jelentőségét, s hallatlanul kidomboritották ezek a tények a cigánygyermekek óvodáztatásának fontosságát.
/ 4 / és / 5 / egyenletek az /^/ és / 2 / egyenletekkel
összevetve nagyon pregnánsan kitűnik, hogy 1979/80ra az óvodáztatás bukástcsökkentő hatása növekedett
/ezt a -0,0590 és -0,0219-nél/, az áthelyezés /indokolatlan/ bukáshoz kapcsolódása lényegesen lecsökkent /o,434 helyett a megfelelő együttható 0,103/,
a bukásarány-növekedést már nem határozza meg anynyira a cigánytanulók aránya /ű,0640 helyett a megfelelő együttható o r o445/.
Az irányitás eszközével való beavatkozás tehát valamelyest kedvező változásokat hozott, s az bizonyosodott be, hogy az I. osztály végi bukásnövekedés úgy következett be,hogy közben az óvodai munka
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valamint a cigánytanulókkal való foglalkozás hatékonysága is e szempontból javult. Az I. osztály
végi bukásnövekedés okait tehát egyértelműen a
"rendszeren" /azaz az általános iskolai oktatáson/
belül lehet csak keresni.
Az V. ötéves terv időszakában épült eddig a legtöbb
általános iskolai osztályterem /252/ a megyében,
bár az új épitésüek aránya a fajlagos költségek növekedése miatt nem érte el az eredetileg tervezettet. Valamelyest csökkent a szükségtantermek száma
is. Nem haladt ilyen kedvezően előre a rossz állagú osztálytermek rendbehozása, felújítása.
A tantermekkel, a pedagógusokkal való takarékosabb
gazdálkodás érdekében távlati programunk feszitettebb tanulócsoport-gazdálkodást tűzött ki célul.
.Ezt végrehajtottuk. Megszüntettük a szabálytalan
létszámmal működő tanulócsoportokat, iskolaösszevonásokkal, körzethatár-módositásokkal 26,5-ről 28,3ra növeltük az egy tanulócsoportra jutó tanulók
számét. így a 3500-as tanulólétszámnövekedés ellenére is csak mérsékelten növekedett a pedagógusszükséglet, amivel lépést tudott tartani munkaerő-1
gazdálkodásunk, s 7,8 %-ról - meglehetős területi
egyenletességgel - 1,8 %-ra csökkent az általános
iskolákban a képesítés nélküli nevelők száma, a felsőtagozatok szakos nevelő ellátottsága pedig 80,8
%-ról 89,5 %-ra nőtt. Ugyancsak mérsékelten nőtt
igy a tanteremszükséglet is, így az egy tanteremre
jutó tanulók számának csökkentésével /35,3-ról 34,4re/ együtt sikerült lényegesen csökkenteni a váltakozást is. /33,2-ről 20,1 %-ra/.
A gyakorló pedagógusok körében felvetődik,, hogy a
tanulócsoportok létszámának növelése rontotta a pedagógiai munka feltételeit, s az első osztályos bukási arányromlás mögött esetleg ezt is lehet okként
keresni.
Utóbbi sejtést a számitások nem igazolták. Önmagában a tanulócsoportok létszámának 1,8-cal való növelése nem hoz érzékelhető különbséget egy-egy osztály nevelő-oktató munkája feltételeiben. Súlyosabban az esik latba, ha egészségtelenül magas tanulólétszámok jönnek létre közvetlenül a bontási határ
alatt. Ez az intézkedés viszont az előbb már részletezett két előny mellett évi 11 millió Ft-os megtakarítást is hozott a működési /főleg bér-/ költségekben.
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Tovább folytatódott a megyében az általános iskolák koncentrálása, s az 1980/81-es tanévre a felsó-tagozatosok szakrendszerű oktatása 100 %-ossá
vált.
Az általános iskolák ellátottsági különbségeinek
csökkentésére - főleg az V. ötéves terv első éveiben - jelentős eszközöket forditottunk, s tovább
folytattuk megyei taneszközbeszerzési programunkat is. Az iskoláknak viszont mennyiségileg több
új. tantervi eszközre lett volna szükségük.
A.tervidőszakban a napközis ellátás aránya 32,5 %ról 42,3 %-ra nőtt; a vendéglátóipar segitségével
is bővültek a gyermekétkeztetési lehetőségek; s a
tervidőszak utolsó évében megkezdtük a továbbfejlődés szélesebb távlatait magában rejtő átszervezési munkát.
A testi nevelés feltételrendszere nem javult a tervezett mértékben, anyagi okok miatt több új iskolához kapcsolódó tornatermünk csak 1981-ben épül
meg. A mozgalmi helyiségek gyarapodását is lefékezte az osztályteremszükséglet növekedése. Az új iskolákat is általában kapacitásukon felöli terheléssel használják, s a kiegészítő helyiségeket nem
az eredeti célnak megfelelően veszik használatba.
A szaktantermi rendszer fejlődése általában az új
iskolák épülésével együtt valósult meg.
A zeneiskolák fejlesztésére igen kevés anyagi eszközt tudunk forditani. Ezt az utóbbi években az is
okozta, hogy az alapellátást kell elsősorban fejleszteni.
A veszélyeztetett gyermekekre - központi intézkedés folytán is - a tervidőszakban nagyobb figyelem
irányult. Az állami gondozott gyermekek nevelésének feltételrendszere jelentősen gazdagodik a megyében a 320 férőhelyes Gyermekváros és az új 80
férőhelyes Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet belépésével. A gyógypedagógiai intézményhálózat a tervezettnél kis mértékben jobban fejlődött; sajnos ennek a hálózatnak további fejlesztés nélkül kell kiszolgálni a VI. ötéves tervidőszak jelentősebb demográfiai igényeit is.
A tervidőszak utolsó 3 évében megkezdődött az általános iskolában az új dokumentumok bevezetése. Megvalósításuk érdekében lelkiismeretes munkát végez-
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nek pedagógusaink. Célrendszerét megismerték; a
nevelés-oktatás korábban helyenként megnyilvánuló szétválasztottsága csökkent, de nem elég alkotó az iskolák konkrét pedagógiai programjának
megfogalmazása, sok esetben hiányolható az önképzés csekély volta. A nevelő-oktató munka általános szintjavulása ellenére sem kielégitő tanulóink közösségi magatartása, tanulási fegyelme, tudásszintje, önkormányzati tevékenysége."

Jászkunság
1981/1.sz. 24-35.1.

- 12 -

JAKAB MÁRIA - NIKOWITZ O. ISTVÁN
1'

VOLT EGY ISKOLA A HATÁRON
/1+8 riport. A meghallgatottak: Nikowitz Oszkár,
Kosa Ferenc, Sánta Ferenc, Sütő András, Keresztury Dezső, Veress Miklós, Szokolay Sándor,
Illyés Gyula, Ranschburg Jenő/

Az első riport megszólaltatja Nikowitz Oszkárt,
aki 45 évig tanított a négyesi V területi iskolában. Vele járja végig - s járj.. . mi is - az ún.
"körzetesités", a tanyai kollégiumok létrehozásának nehéz, sokszor erőszakos útját.
"Szóval hogy itt hogy kezdődött. Értesítettek enjem, valamikor tavasszal, hogy hívjak össze szülői
értekezletet. Kijött az igazgató, a községi párttitkár, a tanácselnök, a tanácstitkár. Az igazgató
azzal kezdte, hogy nem tudja, sajnos-e vagy sem,
de itt nem kezdheti úgy, hogy a gyenge színvonal
'miatt kell nálunk körzetesiteni, mert itt nem roszszak az eredmények. Valóban, ne higgyék, hogy ez
valami aggkori megszépítés, de csakugyan ez volt a
környék legszínvonalasabb iskolája. Erről a konkurrens pedagógusokat is megkérdezhetik. Innen 57től 65-ig, tehát a körzetesités előtti nyolc évben harmincegyen mentek középiskolába, azok közül
tízenegyen szereztek diplomát. A középiskolába
mentek közül ketten buktak ki, egy rontott, egy
pedig javított a rendüségén, a többi ugyanúgy végzett, ahogy innen elengedtük. Pedig itt oroszt nem
tanítottunk, és pótlása az elsőseinknek külön teher volt a gimnáziumban! Az én két fiamat kivéve
egyetlen értelmiségi származék nem volt ezek közt,
akik így megálltak a helyüket. Mind fizikai dolgozó gyereke volt. Parasztgyerekek. Egyetlen tantárgy
járási szakfelügyelője sem értett egyet azzal,hogy
megszüntessék az iskolánkat.
Szóval az igazgató semmi konkrét indokot nem tudott
felhozni az iskola ellen, csak olyanokat, hogy a
gyerekek nehéz körülmények között tanulnak,sokat
gyalogolnak, ide nem lehet kihozni a korszerű szemléltetőeszközöket, és hogy a körzetesitett iskolában mégiscsak korszerűbb az oktatás. Általánosságokat.
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- És mit szóltak ehhez a szülők?
- Hát hogy inkább mi magunk kihozzuk ide azokat az eszközöket, de maradjanak itt a gyerekek,
és hogy jó ez az iskola itt. Ezt az iskolát tényleg szerették az itteniek. Én 32 óta vagyok itt,
a tanitványaimnak a szüleit ie tanítottam, volt,
akinek még a nagymamáját is. Ragaszkodott mindenki az iskolához. Ez volt a kultúrközpont, ez volt
a környék kovásza. Itt minden évben szindarabokat
adtunk elő, tánccsoportot vezetett a kollégám,aki
ugyanitt volt tanitványom, tornabeinutatókat rendeztünk, de erről majd később. Elég az hozzá,hogy
az emberek magukénak érezték az iskolát, közéjük
tartozóknak a nevelőket, akikre fel is néztek.
Nos, akkor a szülők abban maradtak, hogy nem adják a gyerekeket, a községiek pedig azt mondták,
hogy majd meglátják. Aznap este, még a szülők
szétszéledése után, itt az iskola előtt beszélgetett a községi bizottság és a tantestület. Védtük
persze az iskolánkat, érveltünk, ahogy bírtunk,
aminek az lett az eredménye, -hogy másnap kitelefonál az igazgató, hogy ne nagyon erősködjünk, mert
a párttitkárnak nem tetszett, ahogyan ir.i megnyilatkoztunk a kormányzat hivatalos irányvonalával
szemben.
- Aztán mi történt?
- Aztán megbolydult minden. Volt itt egy nagyon
olvasott, talpraesett parasztember, a Tösmagi S.->~dor, aki a koalicíós időkban a helyi parasztpáti
elnöke volt. Hozzá kell tennem, hogy annak idején
ez a környék, tanítóstul, mindenestül a parasztpártnak volt a tagja, Veres Péternek voltunk a hivei valamennyien. Tösmagi Sándor személyesen ismerte Veres Pétert, Szabó Pált. Ő maga mellé vett
három asszony, és felmentek Veres Péterhez. Őt nem
találták otthon, erre elmentek Szabó Pálhoz. Szabó
Pál elvezette őket a népfrontirodába. Ez a küldöttség nem kért semmi mást, csak azt, hogy jöjjenek,
ki, és nézzék meg, kell-e ezt az iskolát körzetesiteni. Csak legyenek itt egy napig, menjenek körbe, érdeklődjenek, hívják össze a szülőket, hogy
valós képük legyen a helyzetről.
- Mivel biztatták őket?
- Igen komolyan meghallgatták őket, és megígérték, hogy pár héten N?lül feltétlenül lejönnek.

-

- Es jöttek?
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- Azt nem. Erre fölmentek még egyszer. Akkor a
népfronttól átküldték őket a kabinetirodába. Azzal jöttek le, hogy a kabinetirodában valami Téglásiné irodavezető megigérte nekik, hogy a következő héten lejönnek, és kivizsgálnak mindent, mert
ő is látja, hogy itt a népnek van igaza. De megint
csak nem jött senki. Közben véget ért a tanév, már
nyár volt. Itt voltunk teljes bizonytalanságban,
ide nem engedtek beiratkozni senkit, és folyt a
heves agitáció,hogy Írassák a benti iskolába a
gyerekeket, de ennek persze nem volt semmi eredménye. Illetve annyi volt, hogy akik nem bíztak
-abban, hogy sikerül itt tartani az iskolát, vagy
elmentek - ez nem túlzás, csak azért költöztek el,
hogy ne kelljen majd elszakadni a gyereküktől -,
vagy beiratkoztak az innen hat kilométerre levő,
Csongrád megyéhez tartozó Petróczy-iskolába, amelyet akkor még nem körzetesitettek. A kiskunhalasi járási művelődésügyi osztály vezetője a járáshoz tartozó környező iskoláknak ugyanis megtiltotta, hogy itteni gyerekeket felvegyenek, nehogy elszippantsák a kollégium elől az "anyagot". Amikor
közeledett a tanév, újra felment a küldöttség,most
a Művelődésügyi Minisztériumba küldték őket. Onnan
telefonon leszóltak a kecskeméti megyei művelődési osztályhoz, hogy mi az igazság. Ott az egyik
vezető, a neve most nem jut eszembe, azt válaszolta, hogy minden rendben lenne, csak egy-két szülő
akadékoskodik. Ezt a küldöttségünk is hallotta.
Erre panaszt tettek, hogy a megyei és járási jelentések is hazugok, tessék lejönni,a körmükre nézni,
és kivizsgálni az ügyet alaposan. Valami Kenyeres
Ödön vagy Győző, csak arra emlékszem, hogy két ö
van a nevében, megigérte, hogy feltétlenül kivizsgálják, de addig is menjenek haza, és Írassák be a
gyerekeket a körzetesitett iskolába, mert az nem
lehet, hogy a gyerekek sehova se legyenek beíratva,
és ha a kivizsgálás a szülőket igazolja, akkor természetesen úgyis Négyestelepen járnak tovább a gyerekek. De senki sem irattá be oda a gyerekét. Már
szeptember elseje lett, mi, tanyai tanítók bent
voltunk a faluban, talán be voltunk rendelve valamiért az. iskolába, már nem emlékszem. A feleségem
volt itthon, amikor berobog egy nagy fekete autó,
benne két ismeretlen férfi és két nő a megyei, illetve a járási művelődési osztálytól. Senkihez nem
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szóltak, cementek az iskoiáca, mire
feleségen":
kiment hozzájuk, már ki is jöttek. Az egyik azt
mondja: "két normálterem, romos épületben", ugyanis éppen levitt két cserepet az augusztusi vihar.
Közben lélekszakadva jön a helybeli tsz elnöke,
aki a szülői munkaközösség elnöke is volt, ugyanis meglátta a "miniszteri" kocsit, és kezdi mondani, hogy az itteni szülők nem akarják, hogy...
"Előre kell nézni, elvtársam, nem ragadhatnak le
a sárban", és puff, becsapták az ajtót, elhajtottak.
- Ez volt a panasz kivizsgálása?
- Ez. Jöttek azok, akik ellen a panasz ment.
Persze lehet,hogy az a másik kettő tényleg a minisztériumból jött, de ez nem derült ki. Ezek után
pár nap múlva jöttek az "agitárorok", különböző
tanitók a járásból, az igazgató, a járási oktatási csoport vezetője, a járási népfronttitkár, egy
jánoshalmi parasztasszony, az ottani szülői munkaközösség tagja. Minket, tanitókat, köteleztek,hogy
menjünk velük házról házra. Három vagy négy ilyen
agitátorcsoportot csináltak. A szülőkkel - és velünk is - ók már kész tényeket közöltek: a négyesi iskola megszűnt, vagy az almajori iskolába ez egy kisebb tanyai iskola volt - Íratják be a
gyerekeket, vagy beadják a kollégiumba, és a benti
iskolába Íratják be. Éppen piaci nap volt, egy
csomó asszony jött a piacról, megállítottuk ókét,
és leültünk a fűre beszélgetni. Azok az asszonyok
kivétel nélkül sirtak! Zokogtak! És a bizottság
pedig csak hajtogatta, hogy most már korszerű tanítási rend lesz, nem kell sirni. De minden háznál
sirtak, sok helyen még a férfiak is.
- A többi agitáló csoportnál is ez volt?
- Volt még különb is. Az úgynevezett Kolbász soron, amely közigazgatásilag Kelebiához tartozik,
de négyestelepi beiskolázási körzet volt,egyenesen
fenyegetőztek az agitátorok. Például bementek egy
házhoz, ahol a kislánytéppen akkor vették fel a
Szegedi Tanárképző Főiskolára matematika-fizika szakra. De még két öccse járt ide. 6 is érvelt, hogy ő
is itt tanult, semmi hátránya nem volt a gimnáziumban, most fel is vették, egyszóval, sikraszállt az
iskoláért. Erre az agitátor tanitó - ma egyébként
igazgató a járás egyik iskcIájában - megfenyegette,

hogy ir Szegedre, ahol el tudja intézni/ hogy
semmisítsék meg a felvétel, mert ez a lány a haladás ellensége. És nem blöffölt, mert utána komolyan meg akarta tenni, csak a többieknek sikerült nagy nehezen lebeszélniük.
Az egyik házból kijövet, a járási népfronttitkár
kifakadt, hogy mégiscsak furcsa, hogy a helybeli
tanitók nem járulnak hozzá az agitációs munkához.
Ugyanő előtte pár hónappal azt mondta, hogy ide
nem is kultúrházat, hanem kultúrpalotát kellene
épiteni, azután jött ó is agitálni, ugye, a haladás mellett.
- Miért mondta ez a kultúrpalotát?
- Kint volt egyszer egy esti táncpróbán. Váratlanul érte, amit látott, mert mi nem küldözgettünk sehova jelentéseket "eredményes népművelő és
kultúrmunkáról". De annak hire ment, hogy itt az
iskolánál mi minden működik. A gyerekekkel minden
évben két-három szindarabot adtunk elő. Saját, állandó, összeállitható szinpadunk volt, a faanyagot
vettük, az egészet a szülők csinálták velünk, ingyen! Hetekig dolgoztunk rajta, varrtuk a függönyöket, gyalultunk, fürészeltünk. Forgatható kulisszák voltak, csomagolópapirra festett diszletekkel. Az előadásokon gázlámpa világitott, mert
villanyt csak az utolsó évben kaptunk. Azon a télen egyébként a János vitézt adták elő a gyerekek,
a teljes dal- és táncanyagával. A dalokat a feleségem tanitotta be a lakásunkban levő zongoránál
és a plébánia harmóniumánál. A kollégám tánccsoportot vezetett, megyei, járási seregszemlékről hordta haza a csoportos meg szólótáncos dijakat. A táncosok ruháit, huszárruhákat, magyar ruhákat, a tájegységek táncaihoz a megfelelő ruhákat magunk varrtuk, a szülőkkel! Citerazenekar volt. A citerákat
az egyik öreg juhász csinálta, és a szindarabok
bevételéből fizettük. Kiváló focicsapat volt, a
nagyközségi iskolákat is legyőzte. Volt röplabdacsapat a lányoknak, pingpongcsapat - az első években egy dobogóból eszkábáltunk asztalt -, atlétacsapat, sakkcsapat. Ezek mindegyike felvette a versenyt még amegi« városi iskoláival is. Az egész iskolának volt fehér olimpiai formaruhája, és minden
év végén tartottunk tornabemutatót. A formaruhára
a pénzt a gyerekek adták, főleg a húsvéti locsolópénzből, és a szülők varrták. A tornabemutatókon.
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szinielőadásokon ott volt a tanya egész lakossága! Az iskola udvarára nyújtót, gyürüt, tornaszereket szereztünk, és részben eszkábáltunk. Ugrószőnyeget ponyvából csináltunk, és szénával tömtük keményre. Az anyagiak ehhez vasgyüjtésből,
rnakkgyüjtésből, színdarabokból eredtek. A tsz-től
kapott területen a szülők és gyerekek futballpályát építettek, planiroztak, bevetették füvei,
körben 140 nyárfát ültettek el! Itt minden gyerek
csinált valamit, mindenki benne volt valamiben!
És el kell hinnie, hogy a szülők ezeket az áldozatokat boldogan hozták, a gyerekeik - és a maguk öröméért.
Mindez, arait az iskolás gyerekeknél felsoroltam,
meyvolt a KISZ-korosztályúaknak is. Az ó kultúrés sportcsoportjaikat szintén az iskola tanítói
vezették. Természetesen ingyen. Az a korosztály
szinte versengett, hogy részt vehessen ezekben a
dolgokban.
Felnőtt énekkar 46 óta volt, ebben együtt énekelt
minden korosztály. Az asszonyok körében kézimunkacsoport működött. Itt, a lakásomban kapott helyet
54-tői a kihelyezett járási könyvtár. A gyerekek
minden szünetben jöttek könyvért, vitték saját
maguknak és a szüleiknek is.- Sok törzsolvasó volt
a felnőttek között. Két évben indult esti iskola.
Voltak TIT-előadások, ezekre nagyon sokan eljöttek. A környékbeli értelmiség, az orvos, állatorvos, patikus, tanárok tartották. Az emberek jöttek.
Keskenymozi járt ki minden vasárnap, és aggregátorral működtette a vetítőjét. Évekig mindig telt
ház előtt játszott.
- Erre a sok "volt"-ra még visszatérünk. Most
menjünk vissza egy kicsit a gyerekekhez. Nekik
mit kináit mindezek helyébe a körzetesítés?
- Ezen "járulákos" dolgok helyébe semmit. De nézzük magát az oktatást. Ahhoz, hogy a belterületi
iskolában a megnőtt gyereklétszámmal meg tudjanak
birkózni, fel kellett venni a tanerőket. Ig-y került
a testületbe hét képes-ités nélküli. P. hus-zonegy pedagógusból egyébként csak öt volt tarvir, kilenc
ugyanoloyan tanítói okleveles, mint n\i itt kint. A
gyerekek nagyobb létszámú osztályokba kerültek. A
kollégiumban két képesítés nélküli volt a nevelőtanár. Ez lett az itteni gyerekek egy részének a
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sorsa. Másik részük Almajorba iratkozott, és gyalogolt, biciklizett kétszer annyit, mint azelőtt.
Hogy az almajori iskolaépület be tudja fogadni a
négyesi pluszt is, hatalmas pénzeket kellett ráforditani, ugyanis az egy öreg uradalmi épület.
Egy tanterem aládúcolva, mindegyik vizes. A nálunk
romossá nyilvánitott épület ma is áll, az ott alkdmassá kínlódott iskola egyik szárnya azóta öszszerogyott. A hirtelen önálló igazgatósággá kikiáltott Almajoban nyolc nevelő volt, két képesítés
nélküli és három tanár, azok közül pedig kettő a
mi iskolánk tanára volt, és innen járt át a gyerekekkel együtt. A körzetesítés évében volt olyan
osztály, amelyben 19 gyerek közül 18 négyesi volt,
és oda kellett járnia. A gyerekeknek forgalmas műúton, vasúti sínek mellett kellett kerékpározniuk. Szóval ezt a mienket mindenképpen meg akarták
szüntetni.
- Miért ezt, és miért nem az almajorit?
- Az a sejtésem, hogy mindenképpen a kollégiumot akarták megtölteni, és ha azt, a belterületihez közelebbit robbantják szét, onnan csak bebicikliztek vagy bebuszoztak volna a gyerekek.
- Ide nem járt ki busz?
- Reggel és este,a szeged-baja-pécsi járattal
lehetett ki-be járni. De a reggelivel nem lehetett
volna kezdésre beérni, az estihez pedig órákat kellett volna várni a tanítás után. A késésekről, a
zsúfoltságról nem is beszélve. Előfordult, nem is
egyszer, hogy szombaton, amikor a gyerekeknek haza
kellett menniük, a zsúfolt szegedi busz nem vette
fel őket. Jöttek gyalog tiz-tizenkét kilométere- ket, vagy vontatóba kapaszkodva, ki hogy tudott.
- Ez csak a felső tagozatosokat érintette, ugye?
- Igen. Az alsó tagozat itt maradt, egy kolléganőmmel ketten tanítottunk két-két összevont osztályt. A létszámunk az első évtől hetvenről fokozatosan csökkent, majd elment a kolléganőm, maradtam egyedül négy osz lyra. Akkor már kb. harminc
gyerek volt csak a nv^y osztályban. Rengetegen el
mentek innen az iskoladolog miatt. Mentek be a faluba is, de inkább más vidékre költöztek. Ha kisebb
és nagyobb gyerek volt egy családban, azok kétfelé
jártak. És itt is sántít a körzetesitők Ír ;.kája.
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Ha fő indok volt, hogy a gyerekek ne gyalogoljanak hóban, sárban, a kicsiknek, a hat-tiz éveseknek vajon miért nem volt "ártalmas" ez a gyaloglás? Aztán persze, hűek maradtak a logikájukhoz, mert 75-ben elvitték a kicsiket is, huszonhat gyereket. Csak az a faramuci, hogy akkor már
rendelet volt arra, hogy a tizes létszúninál nagyobb alsó tagozatokat nem lehet körzetesiteni.
De akkor ismét bővült bent a kollégium, és ez erősebb tény volt a rendeletnél.
- Emiatt ismét volt tiltakozás?
- Nem volt semmi. Remekül megnevelték ezt a népet, hogy úgysem érdemes. És ez igy már nálunk sem
volt az igazi. Én is beletörtem. Tanitottam becsületesen, de abból, ami volt, a légkörből, a lendületből, az örömből semmit sem lehetett már viszszahozni. Aztán én még három évig bebuszoztam, és
a benti körzetesitett iskolában tanitottam, majd
78-ban, hetvenegy évesen abbahagytam. Együtt jártam be a gyerekekkel buszon, ugyanis 74-ben az almajori iskolát is körzetesitették, és aki addig
odajárt Négyesről, most az is a központi iskolához lett bejáró. Igaz, hogy közben megszaporodtak
a buszjáratok, igy ez lehetséges lett. De azért az
út menti várakozások esőben, fagyban, ácsorgás a
buszon, néha bizonytalanság, hogy felvesz, nem
vesz, nem hiszem, hogy kifejezetten kellékei az
oktató-nevelő folyamatnak. A korszerűnek.
- Értem... A gyerekek tehát elmentek. Mi maradt
i tt Négyesen?
- Semmi. Nulla! Az iskola megszűnése után egy
csapásra semmi! Először is szétrebbent a nép. /Már
az első, viharos körzetesítés után./ Aztán minden,
elmaradt. Az a sokféle gyermektevékenység természetesen, hiszen nem voltak gyermekek. De a felnőttek összejöveteli is. Minden, ami az iskola épületéhez kapcsolódott, megszűnt. Mintha a gyerekek elvitele után egyszerre az iskola épületét is átok
ülte volna meg. Egy éven belül elsorvadt a mozi,
nem is jött többet. Az itteni emberek mozit tizenöt éve nem láttak, mert nyolc kilométerre a faluba nem mennek be miatta. TIT-előadások nincsenek.
Ma már nem számolnak velük. Azelőtt évente még egy
cirkusz is betért ide, és előadást tartott az iskolában vagy az udvarán. Marc-'rnem létezünk. Sen-
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ifii sem köti, nem fog^a össze az embereket. Mea az
iskolában levő kápolna is magára vette az iskola
átokverését. Az önálló plébánia is megszűnt, ma a
kijáró pap fiséin egy-két öregasszony lézeng. Tartson maradinak, de én gazdagabb dolognak számítom
azt, amikor itt tizenöt éve vasárnap délelőttön^
ként még az udvaron is álltak a misén, utána az
udvaron itt maradtak az emberek, beszélgettek, és
délután, mondjuk, mindannyian megnézték a gyerekek
focimeccsét, vagy este eljöttek előadásra. Ezek
összefüggtek, ez kovász volt. A sivárság persze a
nevelök elvitelével lett teljes. Ki csináljon valamit? Ki adjon útmutatást, k
rientálja a jóraszépre szomjazó népet? Próbáli. ^tt még utána vegetálni a KISZ, de elvitték a fiatal tanítókat, hát
fogalmuk sem volt, merre induljanak. Egy-két csutri jellegű bár után bedöglött, pedig kaptak sokkal
többet, mint azelőtt. TV-t, magnót, az új iskola
termét! És nem tudtak mihez kezdeni. Papíron persze működött, költöttek rá. Mi azelőtt papíron nerc
léteztünk, senkitői egy fillért nem kaptunk, nem
irtunk sehova programteljesitő beszámolókat. Hőst
jelentés van bőven, olvassa csak el őket: "a parasztság életformájának megváltozásával újabb feladatok", "gondunk a tanyavilág", "kommunista felelősséggel keli közelíteni a problémakomplexunct",
és ténylegesen mi van? Sorvad, fonnyad minden, azt
is viszik, ami volt. Tanyák népteler.edriek, ÜLeser.
állnak, a fiatalok "ide", a bizonytalanba nem alapítanak családot, az emberek élnek maguknak. A földek parlagon maradnak, az egykor kemény munkával
megkötött homok most birkalegelő, ameddig a szc-~
ellát. Az iskola szabadon patztul, a kerítés fölgazlott, a fák kiszáradra!;. Maradt a Kccs.'r.a.
- Az ön által elmondottak kétségtelenül igazolják azt a szenvedélyt, ahogyan ezekről a dolgokról beszél. Nem ké'telkede"i, hogy e? n.ir.C
igaz, de meg kellene hallostnc", nit mond a
"másik fél" is.
- Azt, hogy szavamban ne kételkedjenek, természetesen el is várom. Különben bárki megkérdezhet,
ehhez a képhez fog adalékot kapni. Ami pedig az a
"másik felét" illet: azt most hallotta! Mi vagyunk
az "altéra pars", mert eddig minket senki sem halj" gatctt meg! Az -ellenpólus vé-leménye után nem kell
nyomoznia, hiszen, naponta találkozhat vele a sajtóban, mindenütt. De ott "nehézségek" vannak, r,ea
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"örökség" és "követtünk el hibát", és "rosszul
mértük fel". De ki? És aki szenved tőle? Itt van
magának a másik fél, amikor embereken és sorsokon
gázolnak át, semminthogy valaki tartsa a hátát
egy elsietett beruházásért vagy dilettáns döntésért. Ez "hallgattassák meg"!
- Sok magában a keserűség.
- Keserűség, meg keserves harag... minden. De
leginkább a tehetetlenség, ami fojtogat... Én ezt
az egész tendenciát nagyon súlyosnak érzem. Sokszor elgondolkozom, vajon mit szólnának ehhez azok,
akikről én úgy tartom, hogy a szivükön viselik a
népük sorsát. Sajnos, Veres Pétert,Móra Ferencet,
Móriezot már nem kérdezhetem meg, mi a véleményük.
De vannak, akiknek a szavára kiváncsi lennék."
És a "hozzászólók" véleményéből:
KOSA FERENC: "Megvallom, hogy a körzetesités eddig,
ilyen súllyal nem foglalkoztatott. Sokkal fontosabbnak, előbbre valónak, ha úgy tetszik sorsalakitóbbnak érzek ennél egyéb kérdéseket. De az igaz,
hogy ez is összefügg azokkal. Sokkal nagyobb tragédiának tartora az oktatás tartalmi részének állapotát, azt, hogy katasztrofális a történelmi tudat
alakitása. És az is igaz, hogy a történelmi tudat
a szülőföld gyökereinél kezdődik. Ha a gyermeket
elviszik, mondjuk, egy harmadik falu iskolájába,
kétségtelen, hogy idegenül fogja érezni r.a.iát. ;•.
mi társadalmunkban azonban nemcsak a gyerek var.
igy. Az ingázó, munkásszálláson lakó munkás, akinek azt mondják, nogy a gyár az övé, és érte var.,
de ő ebből csak azt észleli, hogy rr.er.nyit kar: fizetéskor, vagyis elvégez valamit, azt me-gt izetik-,
nincs "enyém" - vagy "mienk"-tudata, az is ideqen.
És számos ember ói ilyen idegenségééi a haza;a-.
Nem lehet többségi érdekekre hivatkozni, r.er: lehet
dominánsnak minősitett tendenciák miatt embereket
zaklatni, egyáltalán, semmilyen többségnek, mert
azt hiszi, hoqy ez neki érdeke, nincs joya elvenni
semmilyen kisebbségtől a tartalrmc, norrr.ális err,:.:eri élet Ichetcré'.ií-í .
És még va-l-ami a tudat- és népmüvelésről . Ha a kultúrtózsk, tanyaklubok és a televizió kepne lenne
átvenni azt a népnevelő funkciót, amit egykor a falusi, tanyai iskolák végeztek, akkor más lenne a
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kép. De nekem efelől erős kétségeim vannak, különösen a televíziót illetően.
Ha a dolog másik oldalát nézzük, az is szörnyűséges kép, hogy egy falu marad gyerek nélkül. Még
elképzelni is rossz olyan falut, ahol nincsenek
gyerekek. Csupa felnőtt! - nem is a gyerekeknek a
legrosszabb, hanem az otthon maradt szülőknek. A
házasságok kerülnek veszélybe. A gyerek kell villámháritónak, diplomáciai fedezéknek, közös célnak, de mindenki tudja, hogy a családi légkör, a
kiegyensúlyozottság szempontjából mit jelent a
gyerek. Az egy rémlátomás: hétről hétre csupa felnőtt egy faluban. Olyan, mint egy laktanya."
SÁNTA FERENC: Az ismert és sokat hangoztatott okok
mellett a kollegimszervezest azzal is vélik indokolni az illetékesek, hogy ezáltal a kollektiv,
közösségi ember neveléséhez is hozzájárulnak. Végzetes tévedés azt hinni, hogy ha az embereket már
kiskorukban egy csoportba terelik, az eredmény
közösségi ember lesz. Ez nem igaz, ezt semmi sem
bizonyitja. A közösségi ember a családban tanulja
meg először, hogy az apa dolgozik, és hazaadja a
pénzt. Az anya dolgozik, és ebből eszünk. Mi is
segitünk, a testvérem is segit. Együtt építkezünk,
takarítunk, mindenkinek megvan a maga feladata. A
családban az ember megtanulja azt, hogy annyi jut
neki az ételből, javakból, amennyi nem sérti
mások érdekeit. Számtalan vizsgálat bizonyitja,
hogy állandóan összezárt embereknél nem közeledés,
hanem pont az ellenkezője történik. Magukba fordulnak, magukba húzódnak, és - ezt is igazolják
felmérések - leginkább a legértékesebbek húzódnak
vissza, sőt azok sérülnek leginkább, éppen mert
szerények, és nem képesek arra,hogy nemtelen eszközökkel vívjanak ki maguknak pozíciót. Az állandó közösség - az is az, amikor hét napból hatot
vannak együtt - olyan hierarchiát alakit ki, amelyik nem azonos az értékkel, hanem azonos a fizikai erővel és a romlottsággal. Az erkölcsi hitványsággal. Három-négy erős gyerek képes egy egész
közösséget terrorizálni, és ha tudnak is róla a
nevelók, akkor sem igen képesek ellene tenni.
Pedagógusképzésünk rossz, egyetemtől a tanítóképzőig mindenütt. Nem szabad, nem független embereket nevelnek, és ezért ők sem azt fogják nevelni a
gyerekekbe, hogy ti szabad, független embereknek
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születtek, emberi méltósággal. A pedagógusnak a
körülményei is olyanok, hogy nem érzi magát szabadnak, hanem kiszolgáltatottnak, és ugyanilyennek fogja a gyermeket is nevelni. Más tanitó és
tanár kellene, olyan, akinek nincs kimosva az
agya: őt sem engedték az egyetemen kétkedő., vitatkozó emberré válni, hát ó sem enged. Ezzel a pedagoguspolitikával tulajdonképpen a szocializmusnak ártunk legtöbbet.
Az anya pótolhatatlan. Azt a biztonságérzést,
arait az anya állandó, mindennapos jelenléte nyújt
a gyereknek,semmi az égvilágon nem pótolhatja. Ez
a napi simogatástól egészen odáig terjed, hogy a
gyermek a maga kis élményeit elmesélheti. Még a
fiú is az anyjának mesél mindent. Ettől a bizal,mas kommunikációs lehetőségtől fosztjuk meg a gyereket. Hogy ennek milyen visszahatásai lehetnek
később, arról érdemes lenne szakembert megkérdezni. De az anya-gyerek kapcsolat mellett a családban levés is helyettesithetetlen élmény. Hiszen a
családba beletartozik az apa is, a nagyszülők, a
testvérek; a gyerek hallja az apja beszámolóját a
munkáról, gondokról, látja is, hogyan dolgozik, a
nagyszülők mesélnek neki a múltról - aki egy héten
csak másfél napot tölt otthon, ettől elesik.
A családon túl: elveszti a gyerek a közvetlen kapcsőlátót a felnőtt emberek sokaságával. Keveset
lát abból, hogyan mennek dolgozni, hogyan térnek
haza, milyen szokásaik vannak, hogyan beszélnek
egymással; hiányoznak neki a közösségnek az élményei, a lagzi, a tánc, az, ahogyan egymás kisegitik az emberek, vagyis amiket megfigyelhet.
Egyébként egyvalamit nem értek. Miért hagyták? Miért nem kérte el senki a pontos rendeletet? Miért
nem mentek utána? Sok példa van arra, hogy szembe
lehet szállni ésszerűtlen rendeletekkel. Ha sunyit
a nép, ne követeljen a gyerekének sem több jogot.
NIKOWITZ OSZKÁR: Erre muszáj válaszolnom. Biztosan
olvasta Sánta Ferenc, hogy hányszor járt fenn Pesten a helyi deputáció. A helyi és járási hatóságok
is tudták, hogy tiltakozik a nép. A nevelők is tiltakoztak, érveltek, eredményre, józan észre hivatkozva. Az igaz, hogy a rendelet pontos szövegét nem
ismertük, de vajon, ha ismerjük, mibe kapaszkodhattunk volna bele? Itt van:
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Törvényerejű rendeletek, 19.62. évi 14. törv.
Az alsófokú oktatási intézményekről...
II. Általános iskolák
6. § / 1 / Általános iskolát a megyei, megyei jogú
városi, illetőleg a fővárosi tanács létesithet és szüntethet meg.
/ 2 / Az általános iskolák hálózatát úgy kell
fejleszteni, hogy a kis létszámú települések 5-8. os-ztályos tanulói központi
/körzeti/ általános iskolákban részesüljenek szakrendszerű oktatá-sban. A központi iskolák szervezését a járási, a járási
jogú városi, illetőleg városi /fővárosi/
kerületi tanács végrehajtó bizottsága
engedélyezi.
/ 3 / Az általános iskolák közvetlen irányitását községekben járási, városokban a városi tartács végrehajtó bizottságának,
Budapesten a kerületi tanács végrehajtó
bizottságának művelődésügyi szakigazgatási szerve látja el.

Mire hivatkozhattunk volna ebből? Jogász kellett
volna, hogy ebből kihámozza /ha ugyan benne van/,
hogy nem kötelező engedelmeskedni a járás ilyen
irányú utasításának. Mentünk volna perre? Kit pereltünk volna? Ráadásul az eir.ber.ek a legfelsőbb
fórumoktól kaptak ígéretet, hogy kivizsgálják a
panaszukat. Kellett volna gyanakodniuk, hogy hazudnak nekik? Ami a jogászkodást, az ellenállást,
a keménykedést illeti: azt valakinek szerveznie,
,
irányítania kell. Tehát hangulatot szítania egy
központi tendencia ellen. Tehát lazítani. Nem?
De tegyük fel, hogy .-lehetséges-, perre megyünk, a
járás és a helyi tan-ács elveszti. Ki marad a munkaadónk, a fenntartónk? A járás és a helyi tanács.
Engem elhelyeznek, a kollégámat átteszi-k a járás
másik iskolájába, a h-ax-ircadik-nak-neg-yediknek olyan
alternatívákat kínálnak fel, hogy azok elmennek, az
iskola széthullik magától, és az emberek eg.y-két
év alatt mégis rákényszerülnek, ho.s,y beadják a gyerekekét. Volt ilyen eset. Egy Vas megyei káli ég ám
a sarkára állt, kivfrekedte az iskoláját. Gsak őt
helye-zték el, harmincé^i ótt-.tanifeás után, és az
iskola is ugyanarra -a sösSa -j-ütott, amit leírtam.
A megsértett hatóság m-í-llió •lilé&on. tudga bö-jkö.ttálni a megsértőket, a megsér-to iskolát. Lehetetlenné
tudja tenn-i, ha akarg-a. És aki ennyire voj-t figyel-

- 25 -

raes és tapintatos a döntése keresztülvitelében,
az lett volna belátó és lovag a veresége esetén?
SÜTŐ ANDRÁS: Bármennyire is állitólag objektív
folyamat a tanyáknak és apró falvaknak a megszűnése, valamiképpen mégiscsak meg kellene oldani,
hogy a gyermeknevelésben annak legyen legnagyobb
szerepe, akitől az életének eszményeit kapja. A
legszűkebb családi, rokoni környezetnek. Én az unokámmal való együttlét idején tapasztaltam,hogy
nem csupán a szülő, de az egész család, tehát az
idősebb nemzedékek, a nagyapa meg a dédnagyapa is
ott kell legyen a gyermek mellett. Valójában mégiscsak az lenne a jó és az eszményi, hogy a családok együtt születnek, együtt is haljanak. Ez
nem feudális eszmény, ezek nem elvetendő képek az
emberiség történelméből: hogy az apa, anya, a
nagyapa, az unokák egy helyütt vannak, és mellettük a vadászkutya, és mellettük az öreg Bence. Valamiképpen meg kellene őrizni, ami még megőrizhető ebből.
A gyermek ma, a mi világunkban, az emberiségnek
valami érthetetlen becsvágya folytán, agyon van
terhelve olyan igényekkel, amelyek meghaladják biológiai képességeit. Tiz kiló tankönyvet cipel,
olyan tudást kivannak tőle, amit később játszva
elsajátíthat, ugyanakkor az embernevelés, a jellemnevelés, az érzelmi nevelés kérdésében a tanügy teljesen megfeledkezett elemi és alapvető dolgokról. Ami a mi számunkra régebben, mondjuk, a
vallás volt meg a család és a hagyományok mint a
jellemre, szeretetre nevelés eszköze, az most mind
csak racionálisan megfogalmazott tiltás és szabály.
És a hatása persze sokkal kisebb. Egy agyontervezett, érzelmi finomságok nélküli nevelésből egy
szörnyszülött fog kilépni - az amerikai tipus:
mindent tagad, de ó a világ első embere, mert,
ugye, a holdra lép. A világnak, társadalomnak a racionális szervezete a gyermekben is úgy fejleszti
ki a racionális képességeket, hogy azokat csak egy
hajszál választja el a ridegségtól. Gyakorlatias,
de antihumánus és önző magatartás lesz a végtermék. A nagyon szentimentális kapcsolatoknak nem
vagyok hive, de az a rideg és érzelemmentes kapcsolat, amellyel például Amerikában találkoztam,
nem lehet eszménye az embernek. Ott a fiatalok,
mert pénzük van, tizenhat-tizenhét éves korban
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szobát bérelnek, és azon a címen, hogy mindenkinek meg kell tanulnia megállni a lábán, elköltöznek otthonról. De isten őrizz attól a képtől,amit
ők mutatnak!
Hogy én odaadnám-e a gyermekemet? Neral Nem adnám
oda. Én nevelném inkább, otthon. És hiába a kötelező állami oktatás, kitalálnék valamit, és megkeresném a módját, hogy a közelemben maradhasson.
Nem tudom, hogyan. De magam nevelném, mint Kölcsey.
VERESS MIKLÓS: Gyerekkoromban biztosan nem volt
kellemes télen három kilométereket gyalogolni a
hóban az iskoláig. De például tejért is elküldték ugyanakkora távolságra, és ehhez olyan élmények kapcsolódtak, hogy nézhettem, amint éppen fejik a tehenet, azonnal ihattam is a tejből. Nem
haltam bele a gyaloglásba, sót néha csak úgy,
kedvtelésből is átgyalogoltam Barcsról Bélcsapusz-.
tára. Most lehet, hogy az iró beszél belőlem, de
vidéki sorssal sokkal több élményanyagot gyűjt
össze az ember. Ha valamilyen kivülről szabályozott életiródra rákényszeritenek, nem élne most
bennem úgy a szülőföld, egyszerűen nem tudtam volna eléggé megfigyelni a somogyi tájat. Ma különböző technikai és egyéb feltételekre hivatkozva nem
engedjük meg a gyermeknek, hogy végigjárja a maga
útját. Én megismertem az 5o-es évek minden iskolatípusát, osztatlan iskolába is jártam. Kaposvárra
kerülve tényleg nagy hátrányaim voltak, kitűnőből
rögtön négyes lettem, és nyolcadikig nem is tudtára feljebb vergődni. Velem együtt tanult egy csomó gyerek még a gimnáziumban is tovább, akik ott,
városban végig kitűnőek voltak. Aztán én érettségire kirukkoltam egy jelessel, egyetemre mentem,
közülük pedig sokan, tehetősebb kisiparosok, gyógyszerészek, más értelmiségiek gyerekei, alig-alig
kerültek be fősikolára, és volt, aki nem bírta, és
kibukott.
Nekem volt valami tartalékom. Nem hiszek a "hátrányos helyzetű gyermek" fedőnévben. Gyakran arra hivatkoznak, hogy a gyerek annyit olvas, amennyi könyv
van otthon. Nem annyit, hanem amennyire megszerettetik vele az olvasást, például a tanítói. A könyvtár bárhol megteremthető, és évekkel ezelőtt óriási, látványos akció is indult: "Minden vidéki iskolának egy könyvtárat!" Aztán helyettesitették
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később: "Minden iskolának televiziót!"
Az iskola egy kisebb közösség életében valamikor
olyan megtartó gyökér volt, amelynek a vége a magyar kultúrába ért. Ezen keresztül táplálkozott
az egész falu. Ez volt az a lámpás, amelyet, ha
kialszik, nagyon nehéz vagy lehetetlen mással helyettesiteni. Fölmerült, hogy a művelődési ház
vagy tanyaklub átveheti a funkcióját, üjságiró
koromból tudom, hogy egyiket sem látogatja a nép.
Azt hiszem, a nép közművelődésének és nevelésének egyedüli módja az, ahogyan ebben a riportban •
szereplő iskolában csinálták, ahol az iskola
egyesitette magában minden művelődési ház és tanyaklub funkcióját. Nem tartom jónak, hogy olyan
gyökereket elmessegessünk, amelyek fontosak lehetnek. Azáltal, hogy másfajta előnyökhöz akarunk
juttatni egy embert, elmetsszük otthoni gyökereit. Olvastam egy tanulrr.ányt arról, hogy Amerikában a legtöbb bűncselekményt a gyökértelen emberek követik el. Tehát azok, akik korán elszakadnék szüleiktől, és nem tudnak megmaradni sehol,
egyetlen vidékhez, tájhoz sem köti őket semmi. És
igy sokkal felszabadultabban tesznek rosszat is.
Nyilvánvaló, hogy aki csak hét végén, csak rövid
időre kerül haza a szüleihez, idegenebbé válik.
Valamikor az 50-es évek drámáinak kedvelt alakja
vol± a városba szakadt gyerek, aki ne- tudja r.e:érteni az apját, illetve az őt. Ez természetes folyamat lehet. De azt elősegiteni, hogy ez a tizennégy éves korban többé-kevésbé természetes elszakadás hamarabb következzen be, sosen. látott veszélyeket rejt magában.
Az iskolahelyzet terén óriási kapkodás folyiK. Belekerültünk egy körkörös folyamatba, ahol az emberi kitartás, az emberi tartás elvesztette az értékét. Addig őröltük az embereket érveinkkel, hogy
ne a saját útjukat járják, írért az nem modern ,nerr.
korszerű, hogy már tényleg nem érzik magukat elég
erősnek ahhoz, hogy a saját céljaik szerint éljék
az életüket, és a könnyebb megoldást választja.-;.
Utánozzák a többit, a nyomába szegődnak, költöznek
a városba. Megadják magukat. Ugyar.igy vesztette,
vesziti el a tartás az értékét minden foglalkozásnál, a pedagógusoknál is. Még az irodalomban is így
van. Egyre kevesebb ember hajlandó egy közösségre
áldozni az életét. Ezért van az, hogy a televizióban mint kirivó példát kell eir.legetni egy hős lel-
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kü ápolónőt, aki kiviszi a küblit, egy tanárt,aki
lemegy Pestről vidére, egy fogorvost, aki hajlandó falun rendelni: ez iszonyatos dolog. Iszonyatos, hogy az értelmiség egyre kevésbé vállalja a
misszióját. Ha utópiában gondolkodnék, azt mondanám, hogy elsősorban nyerje vissza a pedagógus a
társadalom megbecsülését. Ha lehetne, holnaptól
rendeletileg kötelezném a társadalmat, hogy a pedagógust úgy becsülje, mint valamikor az ántiidőkben. Éljen olyan anyagi viszonyok között, hogy
fejlődhessen, olvashasson... és még sorolhatnám.
Örök magyar betegség, hogy nem tudunk disztingválni. Adva van, mondjuk, tiz hely. Ötöt indokolt körzetesiteni, ötöt nem. De mind a tizet körzetesiteni fogják, és ez a legnagyobb veszély az egészben.
A riportból is az derül ki, hogy nem lehet megállitani a tollat, amelyik a rendeletet irja.
SZOKOLAY SÁNDOR: Mégis volt egy alapvetően meghatározó, nagyszerű kollégiumi élményem. Igaz, hogy
tizenöt éves koromban, felnőtten, eszmélten kerültem Békéstarhosra. Ott egy elszánt ember, Gulyás
György, megálmodta Magyarországon az első Kodálymódszer szerint tanitó iskolát. A volt kastélyban
ütött tanyát, énekiskolának hivták, de később gimnázium is lett. Ez azért volt csodálatos, mert valahogy folytatódott a szabadság. Itt nem az osztályzatokért tanitottak, itt mindent jókedvből csináltunk. Dolgoztunk is, téglát pucoltunk, istállóból zongoragyakorló fülkéket alakitottunk, utat
épitettünk. Együtt volt minden, az ihlető környezet, az örömből való éneklés, a népzene, ami nem
volt olyan papirmasé, mint manapság néha, hogy ábé-bé-á, úgy énekeltünk, ahogy a néptől átvettük.
Önként, örömmel csináltuk, akartunk közösséggé válni. Én mindmáig visszasirom. És hogy Békéstarhos
nélkül nem lennék zeneszerző, és nem ülnék most itt
a Zeneakadémián, az biztos. Aztán 54-ben az egyformásitó hivatalnokvilág megszüntette az iskolát...
Sajnálom, hogy a fiaimat már nem adhatom oda.
Az iskolai változtatások évtizedekre kihatnak, és
óriási rétegeket érintenek. Ezek a megszüntetett
iskolák helyére léptetett mesterséges közösségek
kevesebbnek használnak, mint amennyinek ártanak.
Csak a tragikus, alkoholista és hasonló körülmények
között élűknek nyereség, de a 95 százalékon ütünk
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vele. Ez olyan, íróasztal mellett született elképzelés, mint amikor szanált kertes házikóból
valakit bekényszeritenek egy tizemeletes skatulyába. Mint a kitelepítés. Modern, finom, szeretetteljes eszközökkel. Azt mondják: milyen ostoba, nogy nem adja a tanyáját! És jön a bulldózer, és erőszakkal berakják a melegvizes, távfűtéses házba. Nem látják, hogy annak az embernek
az élete volt ott, és nem a düledezó kerítést,
kemencét szereti elsősorban, hanem valami olyat,
amit ha elragadnak tőle, az életét veszik el.
ILLYÉS GYULA: Valamikor Németh Lászlóval és több,
neveléssel foglalkozó irótársunkkal volt álmunk
az, hogy a középiskolát is falvakban végeztessük
el a parasztfiúkkal. Éspedig úgy, hogy ne az legyen a cél, hogy ők onnan kikerüljenek, hanem
hogy már mint müveit emberek is a faluban maradjanak .
Hogy a saját emberségem hogy alakult volna, ha
kollégiumba visznek, nem tudom. De irodalomnak
erre ott van Ottlik regénye, az Iskola a határon.
A saját gyermekemet ugyancsak féltettem volna
odaadni. Óriási a szülők számára a szakadás, ha
hat-hét éves gyermeküket hétszámra nem látják. A
gyermeknek pedig, amíg tájékozatlan az élethez, az
ideális nevelő az anya, illetőleg a család. Azután
az a környezet, ahol világra jött. Jól tudjuk,hogy
még az egész kis csecsemőt sem jó kórházban vagy
hasonló helyen nevelni. Már a hetes csecsemőnek az
kell, hogy az anya gügyögjön, beszéljen neki, nem
pedig hogy akármilyen gyönyörű, fertőtlenített,
tiszta ágyban heverjen, fehér ruhába öltözött ápolónők között.
Régi eszmém volt a kis közösségek teremtése. Minél
több kis közösség tud működni, az sokkal egészségesebb az egész közösségre is, mint hogyha rögtön
tömörítik őket, de kényszerből. Azt hiszem, a kis
közösségben jobban kifejlődik az emberi melegség,
az igazi demokrácia, és ez egészségesen tudja befolyásolni a nagy egység demokráciáját is. Maradjon meg tehát minden, ami egy közösség működtetéséhez szükséges. Ez pedig elsősorban az iskola.
Még áldozatokat is megér, hogy a kis egységek továbbra is mint egységek működjenek, és megmaradjon
ott a kultúrának a szerkor - te.
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RANSCHBURG JENŐ: Biztos vagyok benne, hogy a haladásra, fejlődésre való hivatkozás nem szándékos
demagógia, hanem a sztereotip szövegek végig nem
gondolt átültetése a gyakorlatba. "Ott el lesz
látva a gyerek nyakig a feltételekkel meg a kultúrával, akkor diplomás lesz a gyerek, meg Nobeldijas lesz a gyerek, mig ha itt marad, akkor beleragad a sárba." Ez két okból is demagógia. Egyrészt nem feltétlenül biztos, hogy nem lehet ott a
tanyán vagy kisközösségben is megteremteni a kultúrálódás megfelelő feltételeit, másrészt az intellektusnak nemcsak ezt a részét kell mérni, hogy:
diploma meg "mi lesz belőle"? Az egész embert kell
nézni, azt, hogy ha az az ember nem olvasta életében Homéroszt, attól még mindenfajta értelemben
lehet értékesebb és talpán állóbb személyiség,
mint aki olvasta. Az embernek eszébe jut a magyar
irodalom néhány nagyja, Móricz Zsigmond, Tömörkény,
Móra Ferenc, akik azokat a csodálatos, bölcs parasztembereket ábrázolták. Azok a parasztemberek,
hihetetlenül keveset tudtak abból a tételes kultúrából, amire hivatkozva most ezeket a szeparációs
helyzeteket létrehozzák /szülő és gyermek között/,
közben pedig egy olyanfajta érték birtokosai voltak, amelyek ebben a szeparációs helyzetben feltétlenül elvesznek, és ha már mérlegre tesszük, ér.
az elveszett értékeket sajnálom jobban. A stabil
személyiségüket.
A dolog tiszta pszichológiai része: hogy itt egy
fantasztikus frusztrációt látunk. A gyerekek frusztrálva érzi magát az elszakitás miatt. A frusztráció
érzetét tiz esetből kilencben támogatja a szülő,
azáltal, hogy maga is frusztrálva van, és ezt érzékelteti is azzal, hogy tiltakozik, vagy azzal,
hogy sir, amikor a gyerek elmegy. Tehát valami igazságtalanságélménye lesz a gyermeknek, aki nem
akar elmenni, akit nem akarnak adni, és akit mégis
visznek. Tizenöt éve foglalkozom gyerekekkel, azt
ne mondja senki, hogy egy hat-tiz éves gyerek képes
legyen percipiálni azt, hogy neki
tulajdonképpen jót akarnak. Ilyen nincs. Ezt ő gonosztettnek értelmezi, és az ilyenfajta frusztrációs helyzetből nagyon nehéz kimászni. Az, hogy a
gyerek két év múlva jól beleilleszkedett a közösségbe, nem jelenti azt, hogy kiheverte a frusztrációt. Labilisabb személyiség lesz, mint az otthon
maradó. De ennek még egy forrása van. Ha a gyökere-
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itől elszakítják, a más környezetben más értékek
lesznek érvényesek, és ebben a korban egyáltalán
nem használ az értékváltás. A gyermek önmaga értékei felől lesz bizonytalanabb, önértékelési zavarai lesznek. Ami eddig számára mérték volt, az
úgy, ahogy van, rossz, és egy újat kap, "majd mi
megmutatjuk neked, mi a helyes". Az önmagába vetett hitet, az értékelést elveszti, és innen egyenes az út a labilis személyiséghez.
Itt éppen az a kérdés, hogy lehet erőszakosan jót
akarni tenni emberekkel, mint például az úttörőgyerekek, akik átcipelik a vak bácsit a túloldalra, napi jó cselekedetként, holott az nem is akar
átmenni. Visszatérve: ha ezek után a gyerek le fog
érettségizni, és egyetemre kerül, akkor a kérdés
az: van-e bizonyiték arra, hogy valóban jót tettem vele, mert ha otthon maradt volna, tanyán,nem
került volna egyetemre.
Egyálalán, a kiindulópontnál nem stimmel valami.
Szívesen hivatkoznak a vidéki, tanyasi gyerekek
ingerszegény környezetére. Akik ezt mondják, sosem jártak ott. Egy másik szemszögből nézve nagyon
is ingergazdag ez.a környezet. A természet információinak szempontjából például éppen a városi
gyermek helyzete a hátrányos. Nincs kellóképpen
felderítve, hogy az a természeti, szabad környezet bizonyos készségek kialakításában mekkor előny.
De ami a kultúrából egy nép kultúrája, a tanyasi,
falusi gyerek ahhoz is közelebb áll. A népdalokat
például "megéli". Neki nem kell magyarázni, hogy
mit jelent egy népdalban á kaszál, eke, kikel, szérű stb., ez az övé. Az anyanyelvnek ezeket a szavait nem később fogja megtanulni, hanem tudja, és
mélyebben fogja tudni. Veres Péter pedig azt említi, hogy igaz ugyan, hogy az intelligenciavizsgálatokon mindig a városi gyerekek mutatkoznak okosabbnak, de melyik intelligenciatesztbe vették bele, hogy hogyan kell fára mászni, nyulat fogni,
hogyan kell gazdaságosan mozogni, úgy dolgozni egész r.ap, hogy ne fáradjunk el! Mert ez is intelligercir,;
Gyakran hiszik még azt is a közösségről, hogy minél
nagyobb, annál inkább közösség! Számomra a világ
legellenszenvesebb tendenciája, hogy nálunk gyermekvárosok létesülnek, gyermeknevelő kombinátok.
Nem tudok ideális iskolaiétsz^ot mondani, hogy 15C
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vagy.250, de az alapvetően fontos, hogy a nevelő
alaposan kiismerje magát abban a közösségben, hogy
ne fordulhasson elő, hogy szembejön vele egy gyerek, és az neki idegen arc, nem tudja kicsoda.
Elmondok egy esetet, mert nagyon jellemzőnek tartom. Életemben egyszer mentem el körülnézni a
Zánkai Uttörővárosban, de soha többé oda be nem.
teszem a lábam. Egy példát abból, amiket ott nekem büszkén mutogattak: megyünk a kertben, és látom, hogy kb. két-háromszáz méteres távolságra
elhelyezve nagy rózsehalmok, fahasábokkal. Kérdem, ezek micsodák. Nagy öntudattal válaszolták:
tábortüzek! Amikor a gyerekek kijönnek, csak egy
szál gyufa, és kész a tábortűz!... És azok az emberek is azt hiszik, hogy valami óriási jót tesznek: nem kell majd a gyerekeknek rőzsegyüjtéssel
fáradozni.
Az az első, hogy az ember stabil személyiségű legyen, és nem az, hogy magas intelligencia-pontszámot produkáljon. A cél egy stabil, önmagát a
földön és a bőrében otthon érző ember - és ezért
az egész ilyenfajta intézményesités megkérdőjelezendő. Végig kellene gondolni, hogyan lehetne
megteremteni azt a lehetőséget, hogy a tehetséges,
értelmes gyerekek tanyasi közegben tanulva is eljussanak oda, ahová képességeik, orientációjuk
vonzza őket, és közben kevéssé veszitsék el gyökereiket, mint most. És van még egy, amit bátortalanul mondok ki: tenni kellene valamit az ellen,
hogy a különféle szakmáknak, foglalkozásoknak olyan hierarchikus értéke legyen, amely szerint az
otthon maradó tanyasi gyerek a hierarchia legalján marad. Mert semmilyen értelemben sincs a legalján. És akkor a "suszter maradjon a kaptafánál"
nem is annyira pejorativ, mint most.
És nem is a kollégium ellen beszélek. Tizennégy
éves korban menjen kollégiumba, aki tudatosan felmérte, hogy szakitani fog egy életformával. Saját
döntéséből. De hatéves korban semmiképpen ne menjen. És ez egyáltalán nem kollégium-érettség kérdése. Kollégiumérettség nincs, ilyen vizsgát nem
tudom, hogy lehetne-e csinálni. Egy hatéves gyermek akkor érett, ha hatéves szinten van. És ha
a szülők tiltakoznak, ez természetes. Az nem lenne természetes, ha nem tennék. Ha én tanyasi szülő volnék, tőlem nem is tudnák elvinni, mert én
bottal, kapával, kaszával védekeznék. De semmi-
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képpen sem adnáiri."

Alföld
1981/4.ez. 33-58.1.
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SZÖVÉNYI ZSOLT

• _

GONDOLATOK A TANÁRKÉPZÉSRŐL

A cikk hozzászólás Ladányi Andor tanulmányához,
amely a FŐSZ 1980/7-8.számában jelent meg. Ladányi Andor irása együtt- és továbbgondolkodásra
serkent. Az általa felvázolt lehetőségeket rajzolja tovább Szövén\i Zsolt.
"Közismert tény, hogy a pedagógusképzés hivatását
akkor töltheti be, ha tartalmi és strukturális
fejlődése és a közoktatás fejlesztése között biztositott az összhang. Ez azt is jelenti, hogy a
közoktatás nagyobb, átfogóbb tartalmi és strukturális váltását meg kell hogy előzze a pedagógusképzés tartalmi, ill. szervezeti reformja, másrészt a folyamatos tartalmi korszerűsítést a tudományok belső fejlődése mellett a közoktatásban
tanított tantárgyak és iskolák követelményei is
meghatározzák.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy napjainkban, amikor a közoktatás tartalmi és strukturális fejlesztésén társadalomtudósok, kutatók,
pedagógusok dolgoznak, feltétlen szükséges, hogy
a pedagógusképzés, .a, tanárképzés elemzését, fejlesztési irányainak meghatározását e közoktatás
távlati fejlesztésének munkálataival együtt végezzük.
A tanárképzés korszerűsítésére irányuló munkák kerete az egész felsőoktatás helyzetét átfogó helyzetelemző és feladatmeghatározó vizsgálat, amely napjainkban is folyik.
Oktatási rendszerünk egységben történő áttekintése
a történeti szükségszerűség erejével tűzi napirendre a tanárképzés korszerűsítésének kérdését.
A közoktatási és tanárképzési döntések előkészítésének szinronitása mellett ugyanilyen fontos ténynek érzem az oktatás demokratizálódásának folyamatát.
A felsőfokú képzés belső tagoltságával, szintjeivel meghatározza az adott szakterületen működő értelmiség rétegződését, hierarchiáját. Az értelmiség
körében talán egyetlen szakterületen sem találunk
olyan hierarchizált rendszert, mint a pedagógustársadalomban. Ezt a hierarchiát képzési rendsze-

rünk Konsetválja• és vajmi keveset tesz a feloldás érdekében. E túlhierarchizáltság niögött a
múltunkban gyökerező téves és torz szemléleti tényezők húzódnak meg. Hivatkozom itt Kelemen Lászlóra, aki a pedagógiai tevékenység értéke és a
képzési időtartam közötti összefüggés tarthatatlanságára utal. Folytathatom'a sort Gazsó Ferenc
-Pataki Ferenc tanulmányával, amelyben a pedagógiai funkció szemszögéből kérdőn jelzik meg azt
a szemléletet, amely a tanitó képesítését a legalacsonyabb pedagógiai kvalifikációnak tekinti.
A képzés hxerarchizaltsaga, merevsége eredményezi
a pedagógus-társadalmon belül ezt >i mozgást, amelyben a pedagógus az előrehaladást, presztizsnövekedést - leszámitva a vezetői szakfelügyelói megbízásokat - csak egy következő fokozatú pedagógiai képesítés megszerzésében látja. Ez a kényszerpálya - amely együttjár egy-egy terület "kilúgozásával" - mindaddig megmarad tömeges jelenségnek,
amig a képzés merev és túlhierarchizált rendszerét
fel nem oldjuk és a továbbképzés rendszerével meg
nem teremtjük egy-egy munkakörön beiül a tartalmi
önfejlesztés, fejlődés szervez-att lehetősége.A pedagógusképzés rendszerében itt a továbbképzésnek a felsőoktatási intézményekhez kapcsolt
posztgraduális formájára gondolok, amely biztosithatja a pedagógusképzési fokozatok között az átJépést és adott fokozaton belől -a dipioffia megújítást
vagy a pedagógus munkakör által kívánt specializációt, ill. a tudományos -utánpótrásnevelést a doktori fokozat megszerzésével;
A közoktatás igénye, a pedagógiai tevékenység differenciálódása, a pedagógiai gyakorlat nem tartja
tiszteletben és áttöri a pedagógusképzési fokozatok hierarchiáját. Ennek eredményeként ma a középfokon is egyaránt taníthatnak egyetemi és főiskolai tanári diplomával, mérnöktanári, műszaki tanári vagy szakoktatói, valamint a testnevelési és
a művészeti főiskolákon szerzett diplomával.
Ha nem a pedagógiai tevékenységet, hanem a diplomák
tartalmát, a képzési formák egyenértékűségét hasonlítjuk össze a képzés szempontjából, egymáshoz illeszkedő rendszerben aligha foglalhatók össze.
Ezek, a képzési rendszerben gyökerező jogos vagy vél
szemléleti torzulások, a pedagógus-társadalmon belül a továbbiakban már nem tarthatók, és szociológiai szempontból is szükségemé teszik a kérdés
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napirendre tűzését.
Mint minden képzésnek, a pedagógusképzésnek is
meg van a sajátos belső öntörvényű fejlődése.
Szükség van az egészet átfogó egységes kor.cepcíón alapuló tanárképzési rendszer kimunkálására.
Miként értelmezzük az egységes tanárképzést?
Az egység először is nem jelenthet egy mechanikus azonosságot. Az egységes tanárképzésnek a
minőségfejlesztést kell szolgálnia. Az egység
egyúttal irányultságot jelez, azokat a fejlődési
-fejlesztési perspektivákat, amelyek egy valóban
egységes végállapot felé vezetnek.
A minőségfejlesztés tartalmi és szemléleti egységhordozói a képzési dokumentumok. A tantervi
irányelvekben, tantervekben és programokban kell
elsősorban ezt az egységet biztositani. Előszöris a jelenlegi tanárképzés mindkét formájában felül kell vizsgálni a kötelező órákban megnyilvánuló terhelést, azzal a szándékkal, hogy a felsőoktatásra jellemzőbb alkotó, egyéni hallgatói
munka, a feladatcentrikus képzés:az intenzivebb
képzési formák jussanak nagyobbb szerephez.
A gyakorlati képzésben is az egységes szemlélet
erősitése szükséges, amely a gyakorlatot és ŰZ
elmélet kapcsolatát a maga dialektikus egységében
értelmezi és transzformálja tantervi követel~;énynyé: a hivatásra nevelés, a pedagógus szocializációs folyamatát alapul véve fogja át az egész képzési időt és.olvasztja magába a pedagógusképző intézmények mozgalmi tevékenységét is. Ezért is vannak fenntartásaim mind a hazai, irúr.d a külföldi
pedagógusképzési törekvésekkel, amelyek a tanári
- nem tanári képzés elágazási pontját a kéf>zes második vagy harmadik harmadára teszik.
A szakmódszertanoknak kell vállalnia a szintézis
megteremtését a pedagógiai-pszichológiai és a szakot megalapozó tudományok között; itt kell világossá tenni a szaktudományok és a közoktatási tantárgyak között az összefüggéseket; és itt kell
konkrét segítséget adni a szaktárgyi nevelői gyakorlathoz .
Az egységes tanárképzés keretében a gyakorlati képzésben é-s a szakmódszertani képzésben kell a különböző iskolatípusok saj-átos igényeit érzékeltetni és követelményeire felkészíteni.
A szakot megalapozó szaktudományi képzés egyetemi
és főiskolai dokumentumaiból jelenleg hiányzik az
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összehangoltság.
Ennek eredménye az a jogosan megkérdőjelezhető
egymásra épülés. A szervezeti változások iránya
kettős: egyrészt az óvó- és tanítóképzés egységét, másrészt az egyetemen és a főiskolán folyó
szaktanárképzés egységét jelenti. A minőségi követelményeket figyelembevéve az egységes tanárképzés célkitűzése egy ötéves képzési időkeretben valósulhat meg a jelzett képzési intenzitás
növelésével. A szervezeti rend kialakításánál a
meglévő intézményhálózatot kell mint adottságot,
mint a működés keretét tekinteni, és nem szabad
szem elől téveszteni azt a kulturális missziót,
amelyet az egyes intézmények az adott földrajzi
régióban betöltenek. Ez az intézményhálózat részben meg is határozza a fejlesztési elképzeléseket. Ennek figyelembevételével finomítanám Ladányi Andor két fokozatú tanárképzéssel kapcsolatos
nézetét: egyetértve azzal, hogy az egységes tanárképzést kell végállapotként meghatározni, mégis az egységes szaktanérképzés azokon a képzési
bázisokon képzelhető el, ahol jelenleg is egyetemi szintű képzés is folyik.
Azokon a képzési helyeken, ahol nincs egyetemi
képzés, ott egyelőre az egységes szaktanárképzésen belül egy első fokozatú tanárképzésnek kell
történnie. A feltételek javításával, a fejlesz- .
téssel szoros összefüggésben későbbi időpontban
kell esetleg szakonként differenciálva dönteni,
hogy a képzés kiterjeszthető-e a teljes vertikumra. Az ide sorolható intézményekben a jelenlegi
főiskolai szintű tanárképzés új rendszerét kell kialakítani, amely moduláris elven építkezik és átlépéssel, kiegészítéssel lehetőséget biztosit a közoktatás teljes szaktanári vertikumára történő diplomaszerzésre, a két típusú intézmény között a zavartalan átmenetre.
Azt gondolom, hogy az egységes pedagógusképzésről
és szaktanárképzésről kialakuló gondolkodásunk nem
akadályozza meg annak lehetőségét, hogy némely
tanárképző főiskolán a tanító- és a tanárképzés a
70-es évek elején megindult tartalmi egységbefoglalása megtörténjen.
A szaktanárképzés vázolt intézménytípusai földrajzi régióhoz kötöttek és beiskolázásban is a területi elv érvényesül. Hogy a földrajzi lakhely ne
legyen egyben meghatározója, sőt korlátozója a
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a továbbtanulási esélyeknek, a tanárképzés különböző tipusai között a jelenlegi területi elvet
felülvizsgálva kell nyitottá tenni a jelentkezést.
Rugalmasabb képzési struktúra a jelenleginél rugalmasabb beiskolázást is jelent.
Részben szervezeti kérdés a szaktanárképzésen belül az alap- és a postgraduális képzés, a specilizáció.a továbbképzés rendszerének kiépítése.
Ugy gondolom, a közoktatás speciális és változó
munkaköri követelményeinek egy differenciált
posztgraduális tanárképzési rendszer felel meg, .
amint arra az előzőekben már utaltam.
A nem közismert tantárgyak szaktanárainak képzése/mérnök-, és műszaki tanár, szakoktató/ is ehhez az egységes rendszerhez kell hogy igazodjék.
Itt is a kiindulópontot a közoktatás igénye határozza meg, amejr' ezen a területen két tipusú nevelót igényel: aki a szakmai elméletet és aki a
gyakorlatot tanítja. A műszaki és a mérnöktanárképzés területén a jelenleginél lényegesen nagyobb
képzési koncentrációt és kooperációt kell kialakítani, mig a szakoktatók képzésénél eldöntentő, hogy
mely területek igénylik a főiskolai színtű képzést és mely területeken elegendő ettől eltérő
felkészítés.
A felvázolt struktúrával lényegében két típusú pedagógust képezünk, az egyik tipusú az óvodára és
az alapozó iskolatípusra, a másik pedig a szaktanári feladatkörre, az álalános iskolától a középfokig bezárólag képez.
Az óvó- és tanítóképzéssel részletesebben nem foglalkozunk, de úgy gondoljuk, hogy ennek a foKozatnak különösen a tanítóképzés keretében rugalmas
illeszkedést és átmenetet kell biztosítani a szaktanárképzés felé. A jelenlegi struktúrában, a szakkollégiumi képzés továbbfejlesztésével ezt a kapcsolódást biztosítani lehet."

Felsőoktatási Szemle
1981/4.sz. 237-243.1.
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KNOPP ANDRÁS
FELSŐOKTATÁSUNK FEJLESZTÉSÉRŐL

"A közelmúltban pártunk Politikai Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a felsőoktatás helyzetéről
és fejlesztésének feladatairól készült előterjesztést, és határoztatot hozott a felsőoktatás távlati fejlesztési koncenpciójának 1983-ig történő
kidolgozására; egyúttal - az eddig elvégzett helyzetelemző munka eredményeként - elfogadta a távlati fejlesztés irányelveit. Emellett a határozat
megjelölte a felsőoktatás fejlesztésének azokat a
folyamatosan és rövid távon megoldandó főbb feladatait is, amelyekkel nem kell megvárni a távlati
fejlesztési koncepció kimunkálását. Mindezek alapján szólunk a következőkben a hazai felsőoktatás
fejlesztésének néhány időszerű és fontos kérdéséről.
'

"A felsőfokú oktatásban részt vevők számát és arányát tekintve jelenleg hazánk az európai államok
között az utolsó helyek' egyikén áll. Továbbra is
fennáll elmaradásunk - erre már a Központi Bizottságok 1972-es oktatáspolitikai határozata is u- .
talt - a hallgatólétszám növekedésének ütemében.
A nemzetközi fejlődés trendjeitől és ütemétől való
elmaradás többek között azzal függ össze, hogy az
elmúlt évtizedekben nem mindig mérlegeltük kellően a felsőoktatással szembe:"! hosszabb távon megnyilvánuló társadalmi igényeket, és lényegében a népgazdaság szűk értelemben vett szakemberszükségletének kielégitésére koncentráltuk erőfeszítéseinket.
Elmaradásunk egy másik összetevője - amely részben,
megvilágitja a szakember-ellátottság nemzetközi
összehasonlításban kedvező és a hallgatólétszára,
illetve -arány nemzetközileg kedvezőtlen mutatói
közti ellentmondást is - felsőoktatási képzési rendszerünk rendkívül magas "hatékonysága": a magyar
felsőoktatásban egyedülállóan alacsony az ún. lemorzsolódási arány. Nálunk az első évfolyamra felvett 100 hallgató közül kb. 93-94 szerez diplomát,
más országokban - köztük a szocialista országokban
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is - 65-80, de van olyan ország is /például Svédország/, ahol csak 50. Kérdés: felsőoktatásunk
alacsony lemorzsolódási aránya nem a követelmények alacsony vagy nem elég következetesen betartott szinjét jelzi-e?
A felsőoktatás munkájának feltételeit és hatásfokát jelentős mértékben befolyásolja a közoktatás, ezen belül is elsősorban a középfokú oktatás szerkezete és helyzete, a közoktatás és a
felsőoktatás közötti illeszkedés.
A középfokú oktatás és a felsőoktatás illeszkedésének problémái mindenekelőtt a felsőoktatás rendelkezésére álló ún. merítési bázis mennyiségével
és minőségével függnek össze. E tekintetben sem a
jelenlegi helyzet, sem a fejlődési tendenciák nem
megnyugtatóak. 1979-ben az érettségizők 37 százalékát vették fel a felsőoktatási intézmények nappali tagozatára. Ez az arány a felsőoktatás meritési bázisának méreteit megfelelőnek mutatja. 0gyanakkor az esti és levelező tagozatokon való
továbbtanulást is figyelembe véve, az összes érettségizettnek megközelítőleg a fele 30 éves koráig diplomához jut, s ez az arány a gimnáziumban érettségizettek esetében a 75-80 százalékot is
eléri, ami viszont azt jelzi, hogy az érettségit
adó középfokú képzés jelenlegi méretei felsőoktatásunk hallgatólétszámának'jelentősebb emelését
nem teszik lehetővé.
A felsőoktatás merítési bázis-ának mennyiségi és
minőségi összetevőit egyaránt befolyásolja a középfokú oktatás mai funkcionális tagozódása gimnáziumokra és szakirányú képzést nyújtó iskolákra.
A felsőoktatásba való bejutás •• szempontjából a legnagyobb eséllyel indulók és a felvételi követelmények teljesítése tekintetében a legalkalmasabb
jelöltek egyaaránt a gimnáziumokból kerülnek k-i.
Ugyanakkor a középfokú okta-tás az utóbbi 15 évben
a szakirányú k'épzés felé tolódott- el. A gimnáziumi képzési báais stagnál, sőt helyenként szűkül,
a tanulólétszám pedig csökken. A sz-a-kközép-irskolák
tantervei, oktatási céljai következtében az innen
kikerülők esélyei a felsőoktatásba való bejtrtá-s
és a felsőfokú tanulmányok sikere szempontjából
egyaránt csak az adott szakközépiskola szűkebb
szakmai sávjában kielégitőek.
.Ezek a tendenciák végső soron azt jelentik, hogy
túl korán, jóval a felsőoktatásba való bekerülés
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és a felvételi vizsgák előtt - lényegében már az
általános iskola befejezése utáni továbbtanulási
irány és iskolatipus megválasztásakor - végbemegy
az az alapvető szelekció, amely eldönti, kiből és
milyen felsőfokú végzettségű szakember lehet.
A középfokú tanulás irányának a megválasztásában
a különböző társadalmi rétegekhez tartozó családok továbbtanulási törekvéseinek és műveltségi
szinvonalának van meghatározó szerepe.
A szakmunkásképzők és a szakiskolák elsőéves tanulóinak 84-85 százaléka fizikai dolgozók gyermeke; a szakközépiskolákban ez az arány már 65 százalék, a gimnáziumokban viszont csak 45 százalék.
Ezek az arányok már ma is gátjai a kivánatos társadalmi mobilitásnak, hosszabb távon pedig az
egész értelmiségi utánpótlás, különösen egyes értelmiségi rétegek szociális összetételét teszik,
illetve tehetik nem kívánatossá.
A közéfokú oktatás mai funkcionális tagolódása sajátosan alakítja az értelmiségi utánpótlás nemek
szerinti összetételét is. Minthogy a fiúk zöme az
általános iskola elvégzése után szakmunkásképző
iskolákba vagy szakközépiskolákban szakmát tanul,
s a gimnáziumba alig hetedrészük iratkozik be, a
gimnáziumi tanulók kétharmada lány. Többségben vannak a lányok a szakközépiskolai tanulók között is,
elsősorban az ún. női munkakörökre képző /közgazdasági, egészségügyi stb./ szakközépiskolák révén.
Emiatt az értelmiségi utánpótlás jelentős része is
a lányok közül kerül ki. Ez a folyamat hosszabb
távon az értelmiségi pályák egy részénéi - orvosok, jogászok, közgazdászok - a nemek arányának eltorzulásához vezethe, sőt a pedagógusoknál ez már
be is következett.
Az értelmiségi utánpótlásnak, különösen egyes értelmiségi rétegek utánpótlásának összetételét és
szinvonalat befolyásolja az is, hogy a középiskolások pályairányulásának tendenciái már évek, sőt
évtizedek óta nem felelnek meg a népgazdasági és
társadalmi szükségleteknek, illetve az ezeket tükröző felsőoktatási beiskolázási arányoknak. Egyes
karokon és szakokon /jogi karok, bizonyos bölcsész
szakok stb./ 5-10-szeres, az orvosegyetemeken és a
tanárképző főiskolákon 2,5-3-szoros túljelentkezés
tapasztalható, másutt pedig a jelentkezők száma
alig haladja meg - esetenként el sem éri - a felvehetők számát.. Ezek az aránytalanságok egyenlőtlenné, igazságtalanná teszik a felvételi rendszert.

sgy^s szakoknál, illegve ártel-iiicégi páljáiinál
pedig feli&Szik az j.r.tfcllektuális elssürkviis ve<szélyét is.
Társadalmunkban, elsősorban a fizikai do.lgoíií^ál
- az értelmiségi pályák többségének nem kielégítő
társadalmi és p.nyagi megbecsülése következtében alacsony a tudás, a raüvaltség presztízse, ar; értelmiségi pályák vonzereje.,
A felsőoktatás merítési bázisának máretai és aa értelmiségi utánpótlás szociális összetételét maghatározó sajátosságai mellett a merítési báz?s rr-.ibősége, színvonala is nagymértékben befolyásolja a
felsőoktatás munkájának feltételeit és hatásfokát.
Még a gimnáziumokból jelentkezők felvételi eredményei is azt mutatják, hogy a középiskolai képzi 4 a
főiskolai, de különösen az egyetemi követelmények
szempontjából nem kielégítő, elsősorban a hallgatók általános műveltsége, anyanyelvi és idegen
nyelvi kommunikációs készségei tekintetében.
A felsőoktatás merítési bázisával összefüggő xrenynyíségi és minőségi problémákat azonban végsó soron csak a közoktatási rendszer egészének olyan
megújítása olrih;stj<=: mag, amely távlatilag s.~i érettségit aló középfokú képs-ós fokozatos bővítésével <?.
14 éves kornál későbbi időpontra tolja ki a pályaválasztás kényszerét.
A végző hallgatók elhelyezkedésének problémáiban
tükröződnek a felsőoktatási intézmények nevelőmunkájának hiányosságai is - igy például a pályakezdők sokszor nem kielégítő hivatástudata, a viszonylag kényelmes, kialakult életformákhoz való ragaszkodásuk -, de a képzés és a fiatal diplomások iránti társadalmi igények közti aránytalanságokba számos,
a felsőoktatáson messze túlmutató társadalmi probléma is belejátszik.
Egyes értelmiségi pályák - pedagógus, jogász, orvos
stb. - elnőiesedése, és a nők érthető okokkal összefüggő alacsony földrajzi mobilitása egyaránt közrehat abban, hogy elsősorban az ország kulturálisan
elmaradottabb, urbanizáltság tekintetében gyengén
fejlett településeinek /az ország lakosságának egyharmada ilyen településen lakik/ szakemberszükségletét hosszabb ideje nem tudjuk a kívánatos mértékben kielégíteni. Ebben azonban szerepet játszik az
is, hogy a pályakezdők területileg arányosabb elhelyezkedését - elsősorban ismét a költségvetési szférában, s ott is mindenekelőtt a pedagógusoknál -
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mindeddig anyagilag sem tudtuk megfelelően ösztönözni.
A felsőfokú szakemberképzés és a társadalmi igények nem kielégitő összhangja, aránytalanságuk
felsőoktatási rendszerünk funkciózavaraira is utal. A magyar felsőoktatás szakképzési rendszere
- különösen a műszaki: és az agrár—f elsőoktatásban,
de még a pedagógus- és a közgazdászképzés egyes .
területein is - szűk, merev szakképzési profilok
együtteséből áll: sem a hallgatók, sem a végzők
számára nem teszi lehetővé a változó igényekhez
és körülményekhez való rugalmasabb alkalmazkodást.
E funkciózavarok kiküszöbölésének alapvető útja
éppen ezért olyan szkképzési rendszer fokozatos
kialakitása, amely lehetővé teszi a rugalmas, többtényezős módszerrel való oktatástervezést, széles
profilú, elméletileg jól megalapozott, többlépcsős,
továbbépithetó, s ezért a tudományos-műszaki, illetve társadalmi változásokhoz jobban alkalmazkodó szakképzési tipusok meghonosodását.
A felsőoktatás bármely korszerűsítési, fejlesztési koncepciójának sikere elsősorban az oktatógárda
felkészültségétől, szinvonalától függ.
Az oktatók számát tekintve a magyar felsőoktatás
személyi ellátottsága nemzetközi összehasonlításban
is kedvező: 1979-ben az egy oktatóra jutó nappali
tagozatos hallgatók száma 4,7, a hallgatói összlétszámra vetitve pedig 7,9 volt. Országosan kielégítőnek mondható a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya is, bár eloszlásuk egyenlőtlen, s
a főiskolákon számuk rendkívül alacsony.
Az általánosságban kedvező mutatók ellenére érzékelhetők azonban hiányosságok, illetve nemkívánatos tendenciák is az oktatói kar felkészültségében
és összetételének alakulásában. Bár az oktatómunka
általában fegyelmezett és szakmailag többnyire kielégitő színvonalú, a kutatóként és pedagógusként
egyaránt kiemelkedő szintű oktatók száma nem kielégitő. A megrekedt, igénytelen, elszürkült oktatók
aránya még a legmagasabb szakmai képzést nyújtó inményekben is számottevő. Az oktató-nevelő munka eszközrendszere, pedagógiai kulturáltsága, módszertani színvonala is számos kívánnivalót hagy maga után.
Mindezt sok helyen joggal teszik szóvá a hallgatók
is.
Az oktatók értékrendjében - különösen az egyetemeken - ma is a tudományos munkavégzés, a tudományos
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eredmény dominál. Ennek ellenére még tudományos
tekintetben is fenyeget bizonyos elszürkülés veszélye, elsősorban azért, mert csekély az oktatókar mobilitása.
Nehézkes a felsőoktatási intézmények belső mobilitása is. Sokszor - furcsa módon - az egyetemi demokrácia válik a fejlődésben megrekedt, szakmailag középszerű oktatók védbástyájává, s akadályozza meg a kreativabb egyéniségek előléptetését vagy
kivülről /kutatóintézetekből, üzemekből, vállalatoktól/ való behozatalát.
A legsúlyosabb gondok a fiatal oktatók körében jelentkeznek. Munkafeltételeik, kutatási lehetőségeik
kedvezőtlenebbek, mint tapasztaltabb, idősebb kollégáiké, s ez nemcsak a pályakezdés gondjai miatt
van igy. Óraterhelésük - helytelen tanszékvezetői
magatartás, nemegyszer pedig az általában is magas
tantervi óraszámok miatt - sok helyütt túlzott, s
ez súlyos egzisztenciális problémáikkal együtt /lakásszerzés, családalapítás/ annyira megneheziti
életüket, hogy tudományos előrehaladásuk üteme általában lassúbb a kivánatosnál.
Felsőoktatásunk működésében minőségi változást mindenekelőtt a személyi feltételek tekintetében az
önálló alkotó munkára is képes oktatók kerüljenek,
s a professzori karban növekedjék a kiemelkedő, iskolateremtő egyéniségek száma.. Ez a fiatal oktatók
megfelelő szakmai fejlődése szempontjából is döntő
tényező. Emellett jobban meg kell becsülni a felsőoktatási pályákat anyagilag és erkölcsileg is, hogy
a legjobb szakemberek számára is vonzó legyen felsőfokú szakembereket képezni. Külön intézkedésekre
van szükség, hogy a fiatal oktatók önálló életkezdését kevésbé terheljék egzisztenciális gondok.
Az elmondottak felsőoktatásunk elsősorban átfogó,
tehát valamennyi szakképzési irány helyzetét általánosan jellemző vonásait és fejlesztési feladatait
igyekeztek jelezni. Egy távlati fejlesztési koncepció részletes kidolgozásához azonban az általánosan
érvényes irányelvek, fejlesztési célok alapján az
egyes szakképzési irányok - orvosképzés, pedagógusképzés, műszaki szakemberképzés stb. - szerinti
bontásban is elemezni kell a helyzetet, és ki kell
alakítani a korszerűsítés és fejlesztés konkrét
feladatait. Ezt a munkát 1983-ig kell elvégezni.
A jelzett problémák egy jelentős hányadának megoldásához azonban már nem kell várn.í egy távlati fej-
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lesztési koncepció kidolgozásáig, hanem a már
kész helyzetelemzés alapján mihamarabb hozzá kell
látni a tennivalókhoz."

Társadalmi Szemle
1981/5.sz. 23-38.1.
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A KISZ AZ IFJÚSÁGBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN
I Kerekasztal-beszélgetés a szerkesztőségben

"A Társadalmi Szemle szerkesztősége február közepén kerekasztal-beszélgetést kezdeményezett a társadalom, az ifjúság és az ifjúsági szövetség egymáshoz való viszonyának témájáról.
A beszélgetés résztvevői voltak: Barabás János,
az Állami Ifjúsági Bizottság titkára; Bulla Miklós,
a Budapesti Műszaki Egyetem KISZ-bizottságának
titkára; Hámori Csaba, az MSZMP XIX. kerületi Bizottságának első titkára; Hegedüsné Bányavölgyi
Márta, a MEDICOR Müvek KISZ-bizottságának titkára;
Petrovszki István, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezető-helyettese; Svéd László, az
MSZMP KB Párttörténeti Intézetének tudományos főmunkatársa; Szekeres Imre, a KISZ Veszprém megyei
Bizottságának első titkára; Térbe Dezső, az MSZMP
Bács-Kiskun megyei Bizottságának titkára; H.Varró
Rózsa, a Társadalmi Szemle főszerkesztő-helyettese és Vitányi Iván, a Müvelődéskutató Intézet igazgatója.
.
SZEKERES IMRE: Milyen az ifjúság? Nem tudom, lehetséges-e egyáltalán erre a kérdésre igaz és áltaiánositott választ adni. Annyi bizonyos, hogy a mai
ifjúság más, mint előző korok ifjúsága volt. Nem
egyszerűen arról van szó, hogy az életkor és a társadalmi helyzet különbözősége szerint rendkivül változatos a kép, hanem arról is, hogy a fiatalokat
körülvevő környezet eltérő hatásai rendkivül heterogénné teszik az ifjúságot. Csövestől akadémikusig
terjed a skála.
HÁMORI CSABA: Az ifjúságról általában nekem az a
véleményem, hogy egyfajta leképződése a társadalomnak: minden korok társadalmának a mindenkori ifjúság. Tehát bizonyos tükör is. Ugyanakkor az ifjúság
mindig több vagy élesebb ellentmondást mutat, mint
a társadalom egésze. Ezek egy része jelzés olyan
általános társadalmi feszültségekről, amelyek az
idősebb generációkban még csak lappanganak. Különösen érzékeny szeizmográf a diákok, ezen belül is az
egyetemisták közérzete. Ők helyzetüknél fogva - gondolok itt például az egzisztenciális függőség hiá-
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nyara, a viszonylag szűk körű élettapasztalattal
párosuló komoly elméleti ismeretekre - gyorsabban,
kendozetlenebbül, néha szinte kiméletlen őszinteséggel adnak hirt valóságos, illetve esetenként
csak vélt társadalmi problémákról.
BULLA MIKLÚS: Azt a kérdést, hogy milyen az ifjúság, én úgy forditom le magamnak, hogy mi van a
szivében, a fejében, mit tükröz szokásaiban? A
fiatalok tudatát, cselekedeteit igen sok tényezőből álló rendszer formálja; benne kiemelkedő szerepe van az iskolának. Bár nem témája ennek a beszélgetésnek, mégis kell egy-két szót szólni arról, hogy a közoktatás egyre nagyobb nehézségek
árán, vitatható eredménnyel tesz eleget tudatformáló feladatának. Nem vagyok illetékes az oktatási reformok hatásáról, a pedagógusok stresszéről
beszélni, s arról a szorongásról sem, hogy az állandóan változó célok, követelmények között a pedagógusok már a főiskoláról való kilépés pillanatában alkalmatlannak érzik magukat a nevelói szerepre.
Az viszont már a munkámmal szorosan összefüggő tapasztalatom, hogy nincs kellő törekvés - legalábbis nem kimutatható - sem a középiskolában, sem az
egyetemen, hogy a világnézet formálása, a tudatalakitás megszűnjön reszortfeladat lenni. Ki tart
igényt a diák vagy hallgató teljes személyiségének
megragadására, alakitására? Maga az a tény, hogy a
világnézeti oktatás nem része a természettudományos oktatásnak vagy a történelemtanításnak, és hogy
szerencsétlen esetben a világnézetet olyan pedagógus "oktatja", aki ezt a feladatot a maradék terhelések elosztása miatt kapta, felveti a kérdést: végül is miféle tudattal kerülnek, kerülhetnek tovább
az "életben" vagy az egyetekre - a diákok a középiskolából?Vannak felmérések, amelyek lehangolóan
árulkodnak erről.
TÉRBE DEZSó: Én is ismerek számos, jelentős ismerethiányt tükröző felmérést. De tapasztalom ezzel,
együtt a fiatalok szinte mohó érdeklődését nemzeti
történelmünk közelmúltbeli eseményei iránt. Az ötvenes évekről vagy éppen az 1956-ról szóló könyveket valósággal elkapkodják. Ugy vélem, segítenünk
kell, hogy a fiatalok közelebb kerülhessenek múltunkhoz, történelmünkhöz. A gyakran kényelmetlen
kérdéseik s olyakor szigorúbb kritikájuk ellenére
ezt kell tennünk.
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BULLA MIKLÓS: >&2 iskola mellett a család az, ahol
a fiatalok tudat- és magatartásformálásának végbe
kellene mennie. De hát a családok jelentős részének a tudata maga is ellentmondásos.
Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a család,
az iskola, vagy akár az ifjúsági mozgalom megismerteti-e a követendő, elérendő eszményekkel a
fiatalokat. Meggyőződésem, hogy az ifjúság cselekedeteinek, életfelfogásának formálásában fontosabbak a magatartásminták. Hiszen hiába kapnak
hangot a követendő eszmények a közoktatásban és a
családi környezetben, ha a mindennapi tapasztalat
túl gyakran ütközik bele az ellenkezőjükbe. Kiderül például, hogy az eltürhetőnél gyakrabban olyan
utakon lehet előrejutni, ami ellentmond vallott
értékeinknek. A közösségi élet fontosságáról lehet tanulni, de igazi közösségi élmény megélésére
még nincs elég lehetőség. Nincs elegendő követhető példa arra, hogyan kell közösségi értékeket
megtartó, teremtő, továbbadó módon egy fejlett
szocializmust épitó társadálomban élni. A hétköznapi tapasztalatból leszűrhető tanulságok inkább
azt erósitik, hogy a konfliktushelyzetekben sikeresebbek a "magánmegoldások". Ez arra nevel, hogy
nem az intézményekben kell bizni, hanem abban,
hogy eredményes problémamegoldás útja külön ösvényeken, kiskapukon át vezet.
Ezek a nagyon romboló dolgok jelen vannak a fiatalok tapasztalatában, s ezért megkockáztatom azt,
hogy a fiatalok egy részének nem is sokat emlegetett apolitikus magatartásról kell beszélnünk, hanem bizonyos mértékben mér kiábrándultságról! Ha
valaki apolitikus, az még csak semleges, inaktív,
várakozó, maga felé forduló. De sajnos az tapasztalható, hogy nem tudatlanságból vagy nemtörődömségből vagy a helyzet megértéséről való lemondásból nem vesz részt sok fiatal például a politikai
rendezvényeken vagy az intézményi közéletben. Arról van szó, hogy ezeknek a fiataloknak voltak kérdéseik, de ne.ti kaptak rájuk választ, s elfordultak
tőlünk.
SZEKERES IMRE: Nehéz a közéleti nyilvánosság előtt
szóra bírni a fiatalokat, nehéz elérni, hogy a közös ügyeket érintő javaslataikat észrevételeiket
ne a magánszféra számára tartogassák. S ha a buzdítás eredményes, akkor meg gyakran jön a bumeráng.
A végre megnyilatkozó fiatal olyan semmitmondó vagy
éppen elutasító választ kap, amelyik alaposan fejbe
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családnak, az ifjúsági mozgalomnak jelenleg nincsenek megfelelő eszközei, formái, módszerei arra,
hogy a fiatalok számára az igazi, tartalmas társaság - itt most szándékkal nem akarom az értéktartalommal rendelkező "közösség" szót használni
- élményt nyújtsa!
SVÉD LÁSZLÓ: Más probléma. Az utóbbi években az
ifjúsági sajtó hasábjain is felvetődött az ideálrendszer, az eszményképek kérdése.Olyan helyzet
alakult ki, hogy a KISZ orgánumai is kommentár
nélkül adnak fórumot olyan nézeteknek, amelyek
szöges ellentétben állnak az ifjúsági és úttörőmozgalom egész nevelési koncepciójával. Ezek az
elképzelések hatnak és egyre nagyobb teret kapnak .
Az egyén önfejlődését, a forradalmi morált,konkrét megnyilvánulásait nem gátolja, hanem éppenséggel előmozditja az eszménykép, feltételezve,
hogy tudomásul vesszük annak egyszeriségét, azaz
utánozhatatlanságát, és nem liturgikusán közelitjük meg. Szellemidézésre, misztikus lovagi Ezertartásokra, bálványimádó alázatosségra nincs szükségünk, de arra igen, hogy értelmünkhöz és szivünkhöz közel engedjük azokat a múltbéli és mai
nagyságokat, akiknek példás emberi kvalitásai,
kikinlódott tapasztalatai ön- és nemzetépitésben
egyaránt szolgálhatnak bennünket. De el kell kerülni korábbi hibánkat, hogy csak mártírokat állítottunk a fiatalok elé. Sőt, az ő életükben is
a mátririumra helyzetük a hangsúlyt, holott nekik
is volt előéletük, a maga apró, az embert igazán
lellemző tetteivel. S a halál, amelyet elszenvedtek, ennek az életnek, a küzdésnek elkerülhetetlen konzekvenciája' volt.
Mindent egybevetve: az emberi természettel kvadráló évezredes nevelési gyakorlat negligálását
mégoly sok felületi jelenség &#ra indokolhatja.
Vagyis nem az úgynevezett ideálrendszer ésszerűségét kellene megkérdőjelezni, hanem az eszményesí téssei kapcsolatos elavult jnóc'.Ezereinket, amelyek valóban irracionálisak, sőt menö-hatném kétségbeejtőek.
HÁMORI CSABA: A mai beszélgetés töKfo momentuma
felerősítette bennem azt a véleményt, hogy a következő évekbe", szükséges lenne v-alajTííly#n "k*rfiényebb belső magot" létrtíh&zni az ifjúsági s-zevetségbeft. Arra-gönáOiQk: még rmgyon sok KISZ-szSi-
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vezet életéből hiányoznak azok a konkrét célck,
amikért,sőt "célpontok", amik ellen mozgósítani kívánják tagságuk aktívabb részét.
A legnehezebb feladatot viszont a következőkben
látom: az ifjúsági szövetség munkájában azt a
pártkongresszus által is meghatározott követelményt, hogy forradalmi szellemben kell nevelni
az ifjúságot, összhangba kell hozni azzal az általános társadalmi céllal, hogy országunkban megőrizzük a kiegyensúlyozott, nyugodt légkört, s
azzal a politikai gyakorlattal, amely az ellentétek, ellentmondások, konfliktusok tompítására törekszik.
Szerintem pillanatnyilag ezt az összhangot nem
tudja megteremteni a KISZ, de ennek oka nem elsősorban a KISZ-ben keresendő.
BARABÁS JÁNOS: Uj jelenségekkel és új feszültségekkel fogunk találkozni, amire az ifjúságpolitikának fel kell készülnie. Figyelmeztető jelzés
számunkra az egzisztenciális feszültségek meglehetősen nagy száma, s az, hogy az életszínvonal
megőrzését célzó korrekt és tisztességes program
nem egyformán érinti a társadalom különböző csoportjait. A családalapítás előtt álló, a lakásra
váró, a kisgyermekes családok helyzete relatíve
rosszabbá vélik. Ez is olyan körülmény, amivel
az ifjúságpolitikának számolnia kell.
A családok szerepéről szólva, fel kell hívnom a
figyelmet néhány "kemény" tényre. Lassul a családok számának növekedése, csökken a születések
számé. Demográfiai prognózisok szerint 1985-oen
30 százalékkal kevesebb lesz az élveszületés, ír.int
1975-ben volt. Várhatóan minden harmadik házasság
válással fog végződni. Ha most csupán azt az egyetlen körülményt vesszük figyelembe, hogy évente 3 0
ezer gyereket érintenek a válások, máris sejthetjük a család szerepével kapcsolatos deklarációink
megvalósulásának esélyeit.
TERiE DEZSfl: Az életszínvonalról Barabás János által menöottak-ffréllett is elengedhetetlen, hogy az
#mbérek, a fiatalok életkörülményei javuljanak. A
le^ésetább kérdésnél, a lakásproblémánál .-.áradva
is wpnftftk példák, amelyek jelzik, hogy a fiatalé
a KISZ s&kőt tehetnek enyhítéséért.
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BARABÁS JÁNOS: Olyan demográfiai változások előtt
állunk, amelyek miatt még fontosabb, hogy hangot
találjunk a tinédzserekkel. Arra gondolok, hogy
1985-ig kilépnek az ifjúkorból /tehát jórészt a
KISZ-ből is/ az ötvenes évek elején született
nagylétszámú korosztályok. Ebből az következik,
hogy családalapitó, pályakezdő korba lépnek a hatvanas évek első felében született csekély számú .
korosztályok, jelentősen csökken tehát a huszonévesek száma. Ugyanakkor a tizenévesek létszáma
a következő demográfiai hullám eredményeként óriási mértékben megnövekszik. Az ifjúsági szövetségnek - és másoknak is - tudatosan készülnie
kell erre.
SVÉD LÁSZLÓ: A változásokkal és változtatásokkal
kapcsolatban vetnék fel egy gondolatot. Az 1970es párthatározat, amelyről e beszélgetés során
már többször szó esett, szerintem is nagyon jól
megalapozott határozat volt. De tiz év alatt anynyi minden történik egy társadalom életében, a fiatal nemzedékek életében - s történt is! -, hogy
indokolt lenne legalább tizévenként generálisan
elővenni egy ilyen fontos társadalmi ügyet. Igaz,
1970 óta született jó néhány közbülső határozat,
de ezek nem oldják, nem is oldhatják meg a végrehajtás során és a társadalmi viszonyok fejlődéséből keletkező problémákat, az új tapasztalatok
átfogó feldolgozásának és átalánositásának feladatát. Bsre pedig nagy szükség volna!"

Társadalmi Szemle
1&81/4.SZ. 49-71.1.
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NOVAK GÁBOR
EGY ESZTENDŐ A KATEDRÁN

A szerző a bevezető sorokban hangot ad annak a
kételyének, hogy érdemes-e közzétenni pályakezdő nevelők első évi benyomásait, hisz ők éppen
csak megizlelték a tanitást, a nevelés munkáját,
jószerint még be sem illeszkedtek a tantestületbe, az iskolai munkarendbe. Mégis meghallgatva
három kezdő pedagógus itt-ott fésületlen beszédét, néhol nyers szavát, mértéktartónak nem mondható kritiáját, - úgy találta, hogy érdemes, nerc
lényegtelen, amit mondanak, ahogy az iskolát,
ahogy a kartársakat látják...
íme két vallomás:
1 .
"P. Judit az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen kapott angol-magyar szakos diplomát. Budapesten
nem talált állást. Vidéken kettő is lett volna,
igaz, csoporttársai is ez utóbbiakra pályáztak.
Végül abban a fővárosi általános iskolában állt
katedrára, amelyikben annak idején maga is tanult,
ahol az édesanyja is a kollégája lett.
- Nem mehettem vidékre, hisz itt a lakásom és
a férjem, aki taxisofőr. Ha Debrecenben alkalmaztak volna is a szakomat tanitani, albérletbe kényszerülök, s persze növelem a lakásra várók szarhat
is. Nem a mindenáron a fővároshoz ragaszkodás .Tarasztalt tehát itt, nera is a vidéktől való félelem, tartózkodás, amely kétségkivül jellemző némely végzősre. Arra nem gondoltam, hogy ilyen nagy
árat kell fizetnem az elhatározásomért. Egész nyáron idegeskedtem, mert ismerőstől ismerőshöz rohangáltam, de csak nem került állás. Augusztus végén derült ki, hogy anyámék iskolájába kell egy
napközis nevelő; elvállaltam. Nem voltak illúzióira,
mégis meglepett, mennyi nehezen nevelhető, vad,
durva gyerek van. Lehetetlenné tették a nyugodt
tanulást, a játékot. Folyton zaklatták a többieket, s idegesitettek engem is. Kinszenvedés volt
az első hónap, s kevés örömet adott az ezt követk = >..
nyolc is. Ki kellett tiltani az iskolából ezeket
a vadócokat, vagy olyan osztályba járatni, amelyikben kevesen vannak, s nem gátolják a többiek,
a tanulni akarók előrehaladását.

Talán könnyebben boldogultam volna velük, ha nem
ugyanabban az osztályban van a napközi, amelyikben délelőtt tanultak. Padok, székek - minden ugyanaz. Ráadásul én sem voltam - ma sem vagyok felkészülve erre a munkára. Az új matematika például eleinte számomra is rejtvény volt. Minden
példával szaladtam a szaktanárhoz vagy a másik
napközishez. Ha szerencsém volt, még az iskolában találtam valamelyiküket. Miért nem készültem
föl alaposan esténként a másnapi foglalkozásokra?
Például azért, mert egy angol nyelvtanfolyam vezetését is elvállaltam, hogy ne kopjon a nyelvtudásom. Nem titkoltam ugyanis sem az igazgató, sem
mások előtt, hogy amint lehetőség adódik, itthagyom az iskolát, nem akarok még egy esztendeig
napközis lenni. Szeretnék magyart,angolt tanitani, s lehetőleg középiskolában. És nem értem azokat, akik erre azt mondják, hogy "micsoda igények"!
Ugy gondolom, nincs abban semmi kivetnivaló, ha
az ember azt szeretné csinálni, amire készült,
amihez ért. Az államnak sokba került a képzésem.
Ha megérte, hogy ennyit költsön rám, akkor nem
hagyhatja a tudásomat parlagon heverni.
Egyébként a tantestületben jól éreztem magam, hisz
mindenki ismert, mindenkit ismertem. Azért mondom
múlt időben, mert a következő tanévet nem itt fogom kezdeni. Forditónak megyek egy iparvállalathoz. Tudom, megbélyegezhetnek, mint a pályához
hűtlent, de nem mondhatok mást: Nem tőlem függött..,
Ahová pályázott, oda vették fel K. Antónia tanítónőt: a Viharsarok egyik körzeti iskolájába. Nem ismert itt senkit, de Féja Géza e tájról szóló szociográfiája oly nagy hatással volt rá, hogy kiváncsi lett az itt élőkre. Eljött tehát Pécsről, a
szüleitől. .

.

"

•

- Idegen helyen az ember könnyen mond igent. Alig kaptam észbe, már én voltam a kisdobosvezető,
a vöröskeresztes-felelős, a klubvezető, a Hazafias
Népfront községi aktivistája. Legalább gyorsan megismerem azokat, akik a könyv kapcsán fölkeltették
az érdeklődésemet, gondoltam. Csakhogy a sok értekezlet, megbeszélés, gyűlés közönsége nem a "nép",
így hát a családlátogatások, a gyerekek elbeszélései lettek a vigaszom. Első naptól kezdve nagy füzetbe jegyzem föl a gyerekek által elmondott ott-
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honi történeteket, az életmódjukról, szokásaikról, játékaikról hallottakat. S persze a már ritkaságszámba menő szavakat is. A többiek segitenek. Még közelebb engednek magukhoz, többet tudhatok meg róluk.
Nevelési gondom nincs, nem is nagyon volt. Valahogy szót értek a tanítványaimmal és a szüleikkel. A kollégák? Veiül sem volt nagyobb vitám.
Legföljebb akkor néztek rám ferde szemmel, amikor megmondtam mindenki előtt, hogy mi a véleményem arról a tanárról, aki az öt-tiz-húsz évvel
ezelőtt megszerzett tudásából él ma is, aki nem
olvas, nem képezi magát. Az igazgató helyében
visszavonnám kinevezésüket, vagy kötelezném őket
a tanulásra, az önképzésre. Ne a televizió legyen
az egyetlen ismeretforrásuk, ne is a Nők Lapja.
Volt aki megorrolt rám, de vele legalább nem kell
jópoféskodnom.
Valószinüleg a községben maradok néhány évig, esetleg tovább is, ha a vőlegényemet rá tudom venni az ideköltözésre. Ketten - ő népművelő - többet tehetnénk a faluért. Meg azért, hogy megváltozzon az itt uralkodó szemlélet, miszerint a falu első embere a tanácselnök, ezt követi a tszelnök, az orvos, a mérnök. Közülük mindegyiket
gyönyörű házzal várják. A kezdő orvosé be is volt
rendezve az ő kivánságai szerint. Magam is szolgálati lakásban élek, nem messze a tanácstól. Vályogfal, csöppnyi ablak, rossz padló. Ez jutott a
tanítónak."

Pedagógusok Lapja
1981/10-11.sz. 5.1.

II. Oktatás - Nevelés
KOLTAI MAGDOLNA •

•

VILÁGNÉZETE MATERIALISTA
/... hol érhetők tetten eddigi mulasztásaink.../
Pedagógiai tevékenységünk minden mozzanata világnézeti meghatározottságú

"A filozófia központi kérdését érintő megállapitást egy harmadik osztályban tanitó képesitett nevelő irta be a gyermek személyiséglapjának világnézeti-politikai fejlődést regisztráló rovatába.
A pamfletirásra serkentő bejegyzés természetesen
szélső példa, de átlapozva több osztály személyiséglapjait, nem kevésbé meghökkentő és elgondolkoztató változatokkal találkozhatunk. Az évek során át kitöltetlenül maradó rovatok, a semmitmondó általánosítások, a gondosan fogalmazott ismétlődő sémák az elvi tisztánlátás zavarairól árulkodnak, pontosabban arról, hogy nevelőink a világnézeti nevelést még mindig olyan "programnak" tekintik, amely kézen—közön majd csak megoldódik,
eredményei, fázisai ezért kevéssé tapinthatók. Ez
azért rendkívül veszélyes, mert a rovatok fe-hér
foltjai a pedagógiai tudatosság hiányait tükrözik,
az erőltetett mesterkedéssel megszövegezett sémák
mellé pedig mindig odaállíthatjuk azt a "példatárat", amelyet könnyűszerrel összegyüjthetünk a
gyerekek feleleteiből, dolgozataiból bizonyítva,
hogy a gyerek kisebb erőfeszítéssel és nagyobb leleménnyel hidalja át a zavart - éppen a felnőttektől ellesett sémákkal és szólamokkal -, ha gyermek
létére felnőtt léptékű világban kényszerithetjük
tájékozódni. Elvileg a világnézeti nevelés az integráns az iskolai nevelő-oktató munka folyamatában. Ugyanakkor az a tény, hogy úgynevezett világnézeti tantárgyakról beszélünk /melyik nem az?/, hogy
a nevelési területek, illetőleg fő feladatok tételes felsorolásban épültek be a nevelés és oktatás
tervébe, a világnézeti nevelést már önmagában véve
is kevéssé körülhatárolható fő-fő feladattá teszi.
Még szembetűnőbb a bizonytalanság - vagy annak lehetősége - abban a pillanatban, amint a nevelő-oktató munka megfogalmazását - a világnézeti nevelés
szempontjából praktiusabb - gyakorlati és megismerő
tevékenységgel, a meglehetősen ködös hátterű "korszerű, ú j , követelményeknek megfelelő" stb. módsze-
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rekét dialektikus módszerekkel helyettesitjük.
Ebben a képletben már nem érdemes sem a tantárgyak világnézeti primátusát vitatni, sem azt,
hogy az értelmi nevelés, az erkölcsi-politikaiközösségi, a politechnikai és az egészséges életre nevelés egy összefüggő egészet képez. Tehát
olyan folyamat, amelyben a világnézeti nevelés
nem lehet külön program, azt a pedagógus sem tekintheti annak, mert ha annak tekinti, világnézete csak általában az, és nem tartalmazza a világnézet fogalomkörébe tartozó minőségeket. Ilyen
összefüggésben tehát pedagógiai tevékenységünk
mitjden mozzanata világnézeti meghatározottságú."
É bevezető sorok után a szerző megállapitja, hogy
a világnézeti nevelés helyzetét, eredményeit,
gondjait a pedagógia általános helyzetének egészében érdemes vizsgálni, hiszen csak igy derülhet ki, hogy pedagógusaink világnézete milyen értékrendet hordoz, illetőleg az, hogy milyen hatásértékeket közvetíthet.
"A társadalmi igény és a pedagógia összhangjának
kérdését feltétlenül az dönti el, hogy a pedagógus milyen fokú tudatossággal alkalmazkodik ehhez
az igényhez. Tehát célja nem lehet általában a
"szocialista embertipus" formálása, hanem pontosan
tudnia kell, hogy mi az a szocialista társadalom .
által elvárt karaktertípus, melynek pontosan körvonalazható karakterjegyeit formálnia, fejlesztenie kell. Ilyen meggondolásból tehát a pedagógusok
kulturális rétegződése nem csupán az általános szellemi kulturális rétegződés /általános műveltség/
gondját hozza felszínre, hanem a célokkal való azonosulás lehetőségének lényegi oldalát is, a pedagógiai-pszichológiai-ideológiai képzettségbeli különbözőségeket, mint közoktatáspolitikai programunk
- távlatunk - és jelenlegi pedagógiai gyakorlatunk
alap-konfliktushelyzetét.
A szocialista nevelőiskola demokratikus elvei a gyerekkel való együttgondolkodást feltételezik, olyan
mindkét részről való együttműködési készséget,
amely a tanár részéről a tőle elvárt egyedüli helyes
magatartás, és amelyre a gyerek modellált példákkal
a személyiség autonómiájának tiszteletbentartásával
egyértelműen nevelhető. Érdemes lenne időről időre
végiggondolni - az új dokumentumrendszer életbelépése is indokolja -, hogy jelenlegi pedagógiai gyakorlatunk ehhez a célhoz, ehhez a pedagógiai opti-
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mumhoz vezet-e? Mert napjainkban az elszemélytelenedés szinte tapintható az iskolákban. Pedagógusaink személytelenné válnak a tankönyv, munkafüzet, feladatlap, felmérőlap, tesztlapok papirbüvöletében. És ebben a szellemi futószalagra dobott, időre-teljesitményre orientált munkában amikor a pedagógus többször pillant az órájára,
mint a gyerekre -, a tanár több-e, több lehet-e,
mint a tanterv személytelen kivitelezője? És akkor, amikor elvben gyermekközpontú pedagógiánk
meg ismerő-felfedező tevékenységet, befogadói-alkotói viszonyt, absztrakciós és asszociációs készség-fejlesztést sürget, az alkotó fantázia felszabaditására biztat, több-e vajon a gyerek, mint
a tananyag feldolgozója? Hiszen még a motivációt
is időre mérjük, még akkor is, ha az éppen az öszszefüggések felfedezése nyomán támasztható szellemi öröm. Hogyan strukturálódhat igy a gyermek
sokdimenziós, szines világképe új és új minőséggé életkorának megfelelő igénnyel, ha nap mint
nap érdektelenebbül kerül ki a versenyfutásból?
Teljesíthette a feladatot - vagy annak egy részét
-, de nem teljesíthette ki önmagát. A pedagógiai
zsargonban meggyökerezett szavak is a gyermeknek
ezt a neutrális jelenvalóságát tükrözik. Egyik oldalon a pedagógia tudományának reprezentáns terminológiája /tudományosabb hátteret szinte nehéz elképzelni annál, ami van/, a padokban pedig, pedagógiai félmüveltségünk előterében ott ül a "gyerekanyag" létrehozva, megvalósitva mindazt, amit
mi elvárunk tőle! És a magunk felelősségét altatgatva nem beszélünk gyermekkulturáról, pedig van,
lehetne, nem törődünk eleget sorsával, nem teremtjük meg rangját, rendszeres iskolai fórumait. Nem
adunk lehetőséget arra, hogy a gyerekek megismerjék
saját korosztályuk szellemi termékeit, hogy véleményeik, ítéleteik, nézeteik gyermekléptékü terepeken érlelődjenek - világnézetté.
A nevelési értekezletek oly sokszor jelentéktelen
mellékvágányra siklott konfuzus vitái, a még mindig erőteljesen tantárgyközpontú szemléletet példázzák legjobban, hogy azok a lehetőségek, amelyekhez a rosszul megválasztott vagy konvencionális módszerekkel, a megcsontosodott szemlélettel nem tudunk hozzáférkőzni, veszteséglistára kerülnek, mintha nem is léteznének. Az új dokumentumrendszer nyilvánvalóan azért született, mert a társadalmi fejlő-
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dés folyamatában a régiek érvényüket vesztették,
alkalmatlanná váltak az ismeretek rendszerbefoglalására. Ugyanakkor itt a dilemma: hogyan illeszthető be a folyamatba az a tény, hogy éppen
az új dokumentumokkal kapcsolatban beszélünk anynyit "elvárásokról, hatékonyabb, célközpontúbb,
differenciáltabb, integráltabb munkáról, korszerű
módszerekről, felzárkózásról, a szemléletváltozás
szükségességéről, gyermekkozpontubb" munkáról. És
beszélünk ugyanakkor "pedagógiai szabadságról, nevelésközpontú" iskoláról. Óhatatlanul felmerül a
kérdés: milyen fedezete van tehát napjainkban ezeknek a pedagógiai minőségeket sürgető kivánalmaknak? Mert arról, hogy milyen konkrét erkölcsietikai-Pedagógiai-pszichológiai-ideológiai stb.
értékrendet hordoznak ezek az elvárások, arról
• minden bizonnyal csak sejtéseink vannak. Arról
csak vitatkozunk a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat folyóiratában, a rangos irodalmi és politikai hetilap hasábjain /igaz, magas szinten,
a közérthetőség kivánalmainál lényegesen elvontabb
fogalmakkal, tudományosabb terminológiával/, tehát a vita minden bizonnyal közérdekű. Az elvárás és a megvalósitás feszültsége mégsem oldódik.
Nyitott marad a világnézeti nevelés szempontjából
cseppet sem közömbös kérdés is: valójában a pedagógiai gyakorlat korszerűbbet sürgető igénye,vagy
a társadalmi fejlődés használhatóbb programot követelő szükségletei döntöttek-e az új dokumentumrendszer létrejöttében? Ez érinti ugyanis a nevelő-oktató munka praktikumait, a realizálás lehetőségeit, az új programmal való együttgondolkodást, vagy versenyfulladást a kifulladásig. Érdemes elgondolkozni az arányon, de azon is, hogy
mindez mennyire nem mondvacsinált világnézeti nevelési kérdés. Az első esetben ugyanis arról van
szó, hogy a pedagógus világnézete műveltség, tartalmazna mindazt a szellemi értéket, amely a világnézet fogalomkörébe tartozik. Tehát meg kell
szabaditani azoktól a konvencióktól, amelyek az
érvényüket vesztett dokumentumok formájában intézményesen gátolják. Ha viszont az utóbbi szempont
a meghatározó, akkor a jelenleginél konkrétabb
igényekkel kell meghatározni a konkrét feladatokat. Ha a társadalmi értékrend nem konkretizálható, a legalkalmasabbak kiválasztásával fel kell
nevelni azokat a pedagógusnemzedékeket, akiknek a
tevékenysége egyfajta stabil értékrenddel illesz-
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kedik be a társadalmi gyakorlatba. A szakmailag
magas szinten, tudományos igénnyel müveit, sokoldalú, elhivatott, személyes kulturáltságot árasztó tanitónak, tanárnak /legyen bármelyik korosztály képviselője/ nem okoz gondot mindaz, amit elvárnak tőle. Mert képes az értékváltásra, mert
szemlélete nem attól korszerű, világnézete nem
attól társadalmi és esztétikai értékeket hordozó
és közvetitő erejű, hogy időről időre felzárkózik
ahhoz, amit az új és megújabb dokumentumok előirnak számára, hanem értelmiségi státuszából, tudományos világnézetéből eredően az, attól,hogy egész intellektusával cselekvő módon - és nem csupán az oklevél birtokosaként - él a társadalmi
fejlődés folyamatában. Akinek nyitottsága, érzékenysége, ebből fakadó tudományos és politikai tájékozottsága határozza meg elkötelező módon a munka minden pillanatában azt, hogy milyen értékszempontok szerint legyen célközpontú, hatékony,avagy
korszerű.
Nem arról kellene-e tehát többet, nyíltabban, közérthetőbben és főképp magátólértetődőbb természetességgel beszélni, hogy hol érhetők tetten eddigi
mulasztásaink? Sajátjainkat sem kendőzve, a tanárképzés jelenlegi rendszerét is beleértve, az új dokumentumokkal kapcsolatban felmerülő aggályokat is
időben - és nem "lapzárta után" - széles körű vitára bocsátva. Olyanra, ahol a vita vitatkozót minósitó értékű. Nagyobb nyilvánosságot kellene kapniuk a kísérleteknek, a kudarcba fulladtaknak is
/a kudarcok okait sem rejtegetve/, mert ezek pedagógiai konzekvenciái sem elhanyagolhatók. Csak igy
mérhető fel, hogy hol hozható be a hátrány, hol lehet előrelépni, hogyan építhetők ki a gyakorlati
és megismerő tevékenységnek azok a gyermekléptékü
terepei, ahol a gyermek mindenkori fejlettségi
szintjének megfelelő, azzal harmonizáló, megismerést, önkifejezést, önmegvalósítást eredményező lehetőséget és ehhez mért programot kaphat. Mutatismutandis önmagunktól is számonkérve végre világnézeti hovatartozásunk minőségeit."

Baranyai Művelődés
1981/1. 9-13.1.

•
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PACH ZSIGMOND PÁL
A HAZAFISÁG NÉHÁNY KÉRDÉSE
A hazafiság kérdéskörének sokrétű és összetett
témaköréből a cikk 3 fő kérdést emel ki:
1. A hazafiság viszonya a közösségi tudat más
formáihoz.
2. A szocialista hazafiság viszonya a hazafiság más, korábbi formáihoz.
3. A magyar hazafiság viszonya más nemzetek,
főképp a szomszéd népek hazafiságához.
A második fejezet tárgyalása során maga a szerző teszi fel a-kérdést:
"Miért van politikai jelentősége annak, hogy
tisztázzuk a szocialista hazafiság viszonyát a hazafiság korábbi formáihoz? Vagyis miért van politikai jelentősége annak, hogy tisztázzuk szocialista jelenünk viszonyát nemzeti múltunkhoz?
A válasz egyik része nyilvánvaló: ideológiaipolitikai szempontból, az eszmei nevelés szempontjából fontos ez. Éspedig mind az ifjúság nevelése,
ezen belül az iskolai pedagógia szempontjából, mind
a népnevelés-nemzetnevelés-közmüvelődés szempontjából. S itt nemcsak annak szükségességére gondolunk, hogy ifjúságunk elé, hogy közvéleményünk elé
ösztönző, mozgósitó, lelkesitő történelmi példákat,
ideálokat állitsünk. Ha a történelmet csupán példatárnak tekintenénk és közvetlenül aktualizálnánk,
vagy ha a históriát ideálok és ellenlábasaik gyűjteményévé egyszerűsítenénk, akkor pórul járna mind
a politika, mind a tudomány /ahogy ez néha meg is
esett/.
Viszont a történelmi fejlődésmenet megértése,
a történeti analógiák és összefüggések meglátása,
a társadalmi-történeti törvényszerűségek és az azokat megvalósitó osztályerók, tömegek és személyek
felismerése csakugyan sokat használhat a mának: elősegitheti jelenünk valós értékelését, jövendő
céljaink reális és ösztönző kitűzését."
Mi is a fenti indokok alapján idézzük a második
tétel néhány megállapítását, természetesen elsősorban arra gondolva, hogy ezzel is segítjük a kartársak nevelőinunkáját.
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"A hazafiság korábbi formáiból vállaljuk mindazt,
történelmi értékként ápoljuk mindazt, a szocialista hazafiság előtörténetéhez tartozónak tekintjük
mindazt, ami múltunkban a társadalmi haladáshoz,
a kultúráiig emelkedéshez, a nemzeti-állami önállósághoz kapcsolódott.
Nemzeti hagyományaink között tartjuk becsben
a honfoglaló Árpád fejedelém, az államalapitó István király és más nagy középkori uralkodóink emlékét, akik az akkoriban a haladást képviselő társadalmi forma, a feudalizmus intézményrendszerének, anyagi és szellemi kultúrájának fejlődését
mozditották elő.
Mai hazafiságunk előtörténetének alkotói között ismerjük fel azokat a középkori jobbágyokat,
akik mindennapi termelőmunkájukkal fenntartották,
gazdagították az országot; akik lét- és munkafeltételeik védelmét az idegen támadók ellen - a vallás mellett - a haza eszméjével kezdték összekapcsolni, a haza védelmével kezdték azonosítani.
Sőt, a földesurakkal szembeni közvetlen osztályharcuk antifeudális céljait is hovatovább a haza és
nemzet tudatformáiba kezdték beleérteni-beleérzeni.
Ilyen színezetű elemeket tartalmazott már a
Dózsa György vezette 1514. évi magyarországi parasztháború ideológiája, és erre utalnak a 16-17.
századi hajdúkatonák és egyéb nem nemesi katonarétegek gondolkodásának, a "vitézlő rend" öntudatának egyes mozzanatai. Az pedig nem kétséges, hogy
a 18. század elején II. Rákóczi Ferencnek "Cum deo
pro patria et libertate" /Istennel a hazáért és
szabadságért/ feliratú zászlóit a felkelő kuruc paraszttömegek éppen igy fogták fel, ha a latin szavakat elolvasták és lefordították előttük.
Haladó nemzeti hagyományaink között becsüljük
és ápoljuk Bethlen Gábor harcainak, Zrínyi Miklós
küzdelmeinek, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának
emiékét.
Mai hazafiságunk történeti előzményeként tiszteljük a polgári-nemzeti öntudatra ébredés korszakának, a reformkornak a hazafias eszményeit és erőfeszítéseit.
, Éspedig nemcsak a radikálisok: Petőfi, Táncsics,
Vasvári forradalmi demokratikus hazafiságát vállaljuk - amelyben már az elnyomottak, bármily nemzetbéliek legyenek is, együvé tartozásának, szolidaritásának gondolata, a magyar szabadság és világszabadság összekapcsolásának gondolata is megjelent ~,
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hanem magunkénak valljuk a reformmozgalom korszakos indítója: a haladó arisztokrata gróf Széchenyi
István és a liberális köznemesi értelmiségiből a
polgári forradalom és szabadságharc vezető személyiségévé emelkedett Kossuth Lajos eszmei örökségét is.
Mai hazafiságunk történelmi előzményének, sőt
közvetlen eszmei-politikai forrásának tekintjük
1848-49, illetve 1918-19 eleven emlékét. Hiszen a
magyar nemzet az újabbkori történelem e két szerfölött kiélezett időszakában a nemzetközi forradalmi mozgalmak első vonalába lendült.
Rendkívül fontos tény, hogy a társadalmi haladás gondolata mindkét időszakban összefonódott a
nemzeti ideológia progresszív irányzatával. A forradalom eszméje egyesült 1848-49-ben a nemzeti függetlenség gondolatával, s a magyar honvédcsapatok
a forradalom vívmányait védték a szabadságharcban
a Habsburg-reakcióval szemben. Mint ahogyan 1918
is a demokratikus forradalommal hozta létre az önálló Magyarországot, és az 1919. évi Tanácsköztársaság vöröskatonái a proletárforradalom vívmányainak védelmében és a szocialista haza területének
védelmében vették fel a harcot az imperialista intervencióval szemben.
Nem feledjük persze, s nem is feledhetjük,hogy
az újabb kori történelem ez utóbbi, harmadik rendkívül kiélezett időszakában, 1944-45-ben, a magyar
nemzet sajnos nem lendült a nemzetközi antifasiszta felszabadító küzdelem élvonalába.
Ám nem feledjük és nem feledhetjük azoknak a
honfitársainknak a tetteit és áldozatát sem, akiknek munkája és élete - közvetve vagy közvetlenül
hazafias erők, a Magyar Front, az itthon és külföldön küzdő magyar partizánok harcait, az ország felszabadítása során létrejött önkéntes katonai alakulatok fellépését a Horthy-rendszer, a fasizmus, a
nemzetvesztő háború, a német megszállók és magyar
kiszolgálóik ellen.
De ezen túlmenően, nekünk, a jelen nemzedéknek
mindenképpen szükségünk van nemzeti múltunk hiteles
ismeretére, hazai történelmünk fő vonulatainak értékelésére, hogy tudjuk saját helyünket az egymást
követő nemzedékek sorában, hogy "megleljük honunkat e hazában". Ez élmény híján óhatatlanul ki vagyunk téve egyén és közösség lelki egyensúlya megbillenésének, a nemzeti tudat és közérzet elbizonytalanodásának, annak, amit c '-irsadalom-diszfunkcí-
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ójának nevez. Feltétlenül szükségünk van hát, mai
szocialista magyaroknak, nemzeti nagyjaink méltó
történelmi helyének tudatára, hogy értsük, érezzük a magunk helyét a nemzet történeti fejlődésének forradalmian új korszakában, de az ezeréves
múlttal mégis szervesen összefüggő folyamatában,
hogy lássuk a jelenkor helyét kontinuitás és diszkontinuitás /folyamatosság és minőségváltás/ dialektikus történelmi egységében.
S azt sem felejthetjük, hogy a kommunistáktól
kezdettől fogva - immár több mint ötnegyed század
óta - ideológiai-politikai ellenfeleik és ellenségeik éppen a hazafiságot, a nemzeti közösségtudatot akarják elvitatni.
A forradalmi munkásmozgalmat - a múlt században csakúgy, mint ma - éppen nemzeti közömbösséggel, "illetéktelenséggel" prógálják vádolni, diszkreditálni.
1956 után az ideig az ENSZ-ben is a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány "jogfolytonosságát"
igyekeztek vita tárgyává tenni. Erre utalva mondta nemrég Bruno Kreisky/ az Osztrák Köztársaság
szövetségi kancellárja a Népszabadságnak adott
nyilatkozatában: "abban az időben... az ENSZ-ben'
újra meg újra a magyar kormány "meghatalmazását"
vizsgálgatták... A Kádár-kormányt sokáig bűnbakként kezelték a világpolitikában, amig aztán elkezdték helyesen látni Kádár szerepének történelmi jelentőségét."
Mindennek dacára ma is megpróbálják kétségbe
vonni egyes külső ellenfeleink, magyar emigrációs
csoportok, belső oppoziciók a mi mai "meghatalma-" •
zásunkat": történelmi jogfolytonosságunkat, nemzeti illetékességünket.
Ezekkel az ellenséges, ellenzéki vagy ellenzékieskedő vélekedésekkel szemben kell bizonyitanunk,
igazolnunk történelmi tényekkel, higgadt és körültekintő tudományos-szakmai érveléssel, tanúsitanunk érzelmi meggyőződéssel, kis és nagyszerű tettekkel, ezekkel a rágalmakkal, kifogásokkal vagy
kétkedésekkel szemben kell megmutatnunk, hogy igenis mi, mai szocialista magyarok, vagyunk értékes
nemzeti hagyományaink illetékes letéteményesei,
igenis a szocialista Magyarország épitői, mi vagyunk az ezeréves magyar múlt törvényes örökösei és
legitim, hivatott folytatói.
Végül, de nem utolsósorban: az imént kifejtett
összefüggés érvényesül persze abban az értelemben
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is, hogy a haza iránti kötöttség, a nemzethez való kötődés ma nálunk a szocialista hazához, a
szocialistává váló magyar nemzethez füzó köteléket jelenti. Idegenbe szakadt hazánkfiai, külföldön élő honfitársaink is, ha valóban szeretik
és ápolják anyanyelvüket, ha csakugyan becsülik
a nemzet kulturális értékeit és történelmi hagyományait, akkor a szocialista Magyarországgal szemben sem lehetnek ellenségesek - ahol ezt a nyelvet a legtöbben beszélik, ahol ezeket az értékeket
és hagyományokat a legjobban megbecsülik. Akkor a
jelen Magyarországa iránt is rokonszenvet táplálnak vagy rokonszenvre ébrednek, mint ezt a Magyarok Világszövetségével létesülő kapcsolataik, az
Anyanyelvi Konferenciák, A Széchenyi Emléknapok
és más kulturális események fogadtatása jelzi.
Itthon pedig, az országon belül, a hazáhoznemzethez való viszony természetes közvetlenséggel függ össze a szocializmushoz való viszony, a
szocialista rendszerhez füzó értelmi-érzelmi kötődés alakulásával, ennek a köteléknek az összetartó és aktivizáló erejével. Törtérretietlennek és
félresiklónak tekinthetünk tehát minden olyan felvetést-véleményt - még ha becsületes szándékból
fakad is -, amely ma a hazához kötöttség alakulásáról, a nemzet "kohéziójának" fokáról - fiatalok-"
nál vagy idősebbeknél - általánosságban beszél,
ennek tendenciáját önmagában próbálja lemérni-megitélni. Ma nálunk a történelmi nemzettudat, a hazafiság igenlése nem válhat el a pozitiv jelentudattól, a szocializmus igenlésétől.
Ebben áll a szocialista hazafiság és a hazafiság korábbi formái viszonya tisztázásának legfőbb politikai jelentősége."

Társadalmi Szemle
1981/5. 39-51.1.
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ERDÉLYI PÁL
A TANÍTÁSI ZAVAROKRÓL •
Pedagógiai team-munkára van szükség!

Német pedagógiai szakirók vizsgálatai szerint a
tanitási folyamatot átlagban 2,6 percenként zavarják meg különböző okok:
1. - a tanitási folyamaton kivül jelentkező
külső okok /pl. a rosszul záródó ablakokon beszűrődő zajok, a forgalmas közlekedési útvonalon fekvő iskola, tanitási idő alatt az iskolában folyó
tatarozási, szerelési munkálatok stb./
2. - a tanitási módszerből eredő okok: "Manapság a legelterjedetebb oktatási forma az úgynevezett "frontális oktatás". Ez a rendszer lényegé-ben csak tanári akciókat és a tanulói reakciókat
ismer. A tanitási idő 60 %-ában csak a tanár beszél, ez átlagos létszámú osztályokat figyelembe
véve annyit jelent, hogy a tanár kb. ötvenszer
annyit beszél, mint amennyire az egyes diáknak lehetősége van. A már emiitett felmérések szerint egy
tanuló átlagosan háromnaponta intézhet kérdést tanárához; ugyanennyi idő alatt a tanár kb. 800 kérdést tesz fel a diákoknak.
Schafer szerint "a tanitás során a diákoknak alkalmazkodniuk kell a tanár elvárásaihoz. A tanulóknak - egy zenekar tagjaihoz hasonlóan - a tanár
cselekedeteiből kell kikövetkeztetniük az ,előadás
partitúráját'. Azt a diákot tekintik sikeresnek,
aki képes kialakitani magában olyan készségeket,
amelyek pontosan megfelelnek a tanár elvárásainak."
A "frontális oktatási rendszer"-re a tanulók háromféle módon reagálhatnak:
- az alkalmazkodni képesek "együtt jászának",
- a kritikusabbak passzivakká válnak,
- az önállóságra törekvők protesálnak, lázadnak
és ezzel zavarják a tanitást.
Az oktatási rendszerből eredő zavarok között feltétlenül meg kell emliteni az úgynevezett "rejtett
tanterveket". A diákokat tulajdonképpen nem a feladott lecke nyomasztja vagy izgatja. Sokkal inkább
a teljesítményekre központositott, minden áron jó
eredmény elérésére serkentő előmeneteli "játékszabályok"; az osztályközösségbe sokszor az egyéniség
feladását, de legalább korlátozását megkövetelő be-
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illeszkedés, az átlaghoz hasonulás kényszere okoz
zavarokat. Ez egyaránt érvényes az átlag feletti
adottságokkal rendelkező gyerekekre és az átlag
alatti képességüekre. A mai oktatási rendszer nem
alkalmas arra, hogy lehetővé tegye az átlagtól eltérő, a "masszából" kilógó diák zökkenőmentes beilleszkedését vagy az egyéni képességek kibontakoztatását. Ennek hátrányairól - az elveszó tehetségekről, a szellemi kapacitással való pazarlásról
- egyébként újabban egyre többet olvashatunk a
sajtóban. A diákok képességeik kibontakoztatása
helyett, a tanulás örömet nyújtó élménye helyett
azon
gondolkoznak, "hogy kaphatnék még egy jelest
matematikából", "mit tegyek, hogy előbbre kerülhessek a rangsorban", "jó-e, ha megmondom a véleményemet a tanárnak, nem lesz-e ennek rám nézve
hátrányos következménye?" stb.
A tanítás zavarainak harmadik, talán legjelentősebb forrása a diákok szorongása, illetve a szorongás következményei: a neurotikus viselkedészavarok.
Ugyancsak statisztikai felmérések alapján állítjuk,
hogy a diákok 20-30 %-a szorongva megy iskolába.
Az is bizonyított tény, hogy a szorongás:
- csökkenti a teljesítményt,
- akadályozza a tanulási folyamatot,
- magatartási zavarokhoz vezet.
A szorongás alapja minden esetben valamilyen megoldatlan konfliktus. Maga a konfliktus négyféle módon
jöhet létre:
1. két, egyaránt vágyott célt nem sikerült egyeztetni,
2. az illető szeretne elérni valamilyen célt, de
azt egyidejűleg ki is akarja kerülni,
3. két nem kivánt viselkedésmód közül egyiket sem
akarja követni,
4. egyszerre szeretne tenni és elkerülni valamit,
de mindkét alternatívának vannak vágyott és nemkívánatos oldalai.
Nem tesz azonban minden konfliktusból neurotikus konfliktus. A konfliktusok megoldásának vannak egészséges, szorongást megszüntető módjai, melyeket az egyén
élete során "megtanul". Az egészséges egyén konfliktushelyzetben:
- ha ismeri a számára nehezen megoldható konfliktushelyzeteket, igyekszik elkerülni azokat,
- ha nem képes egyértelműen dönteni, inkább lemond az egyik célról;
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- az eredeti célra irányuló vágyait, késztetéseit áttolja, áthelyezi más célokra;
- valamilyen ismert hiányosságát másfajta sikerekkel pótolja, vagyis kompenzál;
- és végül szublimál, lemond eredeti céljáról
egy szociálisan magasabban értékelt cél kedvéért.
Ezeknek a konfliktusmegoldó módszereknek a megtanulása hosszú fejlődési folyamat eredménye, alapja,
az egyén megfelelő önismerete.
A neurotikus konfliktus jellemzője az egyén döntési képtelensége. Az illető képtelen választani,
egyszerre akarja megvalósitani ellentétes vágyait, késztetéseit."
A cikk ezek után részletesen foglalkozik a neurotikus eredetű zavarok megjelenési formáival, kiváltó okaival, majd Rainer Winkel német pedagógus
és pszichiáter közeljövőben idehaza is megjelenő
könyvéből vett példával mutatja be a pedagógus
számára lehetséges konfliktusmegoldó lépéseket.
Ugyancsak áttekinti a pedagógus eszköztárát, melylyel megoldhatja a tanitási folyamatban keletkező zavaró momentumokat Redl 1971-ben megjelent
könyvéből idézi az ajánlott 20 féle megoldást:
1. tudatos, tervezett mellőzést: feltételezve,
hogy a zavar részben megoldódik, mégpedig annál
gyorsabban, minél kevésbé figyelünk oda;
2. jelzések adását: elvárva, hogy a diák a jelzések hatására /pl. mutatóujjunkát szájunk elé helyezzük/ kontrollálja viselkedését;
3. a fizikai távolság és a kontaktus módjának
változtatását: pl. abban a formában, hogy feltűnően hátrább lép, vagy a méregtől reszkető gyereket
karjánál fogva magához húzza, hogy ezzel megnyugtassa;
4. nem feltűnő érzelmi odafordulást: egy megértő pillantást, kedves gesztust stb.
5. a helyzet feszültségének humoros csökkentését: feltételezve, hogy a felgyülemlett indulatok
nevetéssel, viccel vagy megértő, nem bántó iróniával levezetődnek;
6. hozzájárulást az akadályok leküzdéséhez: bátoritás, előlépés formájában;
7. az adott helyzet strukturális átalakitását,
pl. a túl szűk aktivitási terep kitágitását, a
léqkör változtatását;
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8. átcsoportosítás: pl. a peremhelyzetben levő
tanulók integrálását az ülésrend megváltoztatásával;
9. intellektuális bizonyitékokkal való érvelést:
olyan meggondolásból, hogy ezek segítségével elő s
lehet segíteni a kritikus én-funkciók erősítését;
10. az érzelmi feszültségek tudatosítását: feltárva a feszültségek mögött húzódó dinamika valódi okait;
11. az értékképzetekre és a csoport viselkedési
normáira való hivatkozást;
12. a megelőző kiküldést: abban a reményben,
hogy ezzel a tanulóban levő feszültség csökkenthető;
13. a fizikai korlátozást: a külső megnyugtatás
céljából;
14. az aktivitás, a mozgástér és a környezet
tárgyainak korlátozását: a zavaró külső ingerek
kikapcsolásának céljából, pl. amár emiitett "enkefalopata" csoportban;
15. a szabad aktivitás terének tágítását, a határok egyidejű hangsúlyos megadásával;
16. tilalmakat, vagyis világosan kijelölt határokat;
17. ígéreteket: az elvárások teljesítés esetén
kilátásba helyezett kedvezményeket;
18. jutalmazást: a megfelelő viselkedés esetén
nyújtott kedvezményeket;
19. fenyegetést: legtöbbször a tilalmakhoz kapcsolva, abból a célból, hogy a tilalmakat betartassák;
20. büntetést: rendszerint a tilalmak megszegése
esetén.
A fenti módszereket természetesen a helyzetnek és
a diákok életkorának megfelelően kell kiválasztani. Minél fiatalabb vagy éretlenebb valaki, annál
direktebb módszerre van szükség, de még büntetés
vagy fenyítés esetén sem szabad szem elől téveszteni a legfontosabb alapelvet: a diákokat fogékonyabbá kell tenni a humánusabb jelzésekre.
Ez azt is jelenti, hogy az esetenként a helyzetnek
meg nem felelő módszerek alkalmazása ellenére a tanárnak tudatosítania kell magában, hogy az apró
gesztusokkal ugyanolyan eredményt érhet el, mint a
nagy felhajtással. A túlzott elvhüség, az elméletekhez való ragaszkodás, a reflixiók nélküli reagálás vagy az át nem gondolt, céltalan próbálkozás
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sokkal kevésbé "pedagógikus", mint a rugalmas, a
kompromisszumokat nem szégyenlő, de a meghatározott célnak elkötelezett tanári viselkedés.
Nyomatékosan fel kell hivni a figyelmet a büntetés hamis igazolásának veszélyességére. A büntetés mint módszert semmiféle elmélettel nem lehet
igazolni. Régóta bizonyított tény, melyre már Freud is felhívta a figyelmet, és melyet a viselkedéselméletek azóta többszörösen bizonyítottak,
hogy a büntetés gyengíti az ént, a személyiséget,
és kívülről irányított, belátás nélküli alkalmazkodáshoz vezet. A viselkedéslélektanban alkalmazott kondicionálási kísérletek során jöttek rá,
hogy a büntetés hatása generalizálódik, nemcsak a
nemkívánatos reakciókat törli, de az elérni kívántakat is.
Sokkal hatékonyabbnak bizonyult a jutalmazásos
módszer alkalmazása, bár ennek is vannak veszélyei.
A gyakori jutalmazással elért pozitív viselkedés
sem belátáson alapul, hanem akitüzött jutalom csábító hatásán.
Végül befejezésként néhány olyan megoldási módot
ajánlanék, melyet minden pedagógusnak figyelembe
kell vennie a nevelési konfliktusok megoldásakor,
elsősorban akkor, ha már létrejött a tanítási zavar:
- minden reakció előtt célszerű rövid gondolkodási szünetet tartani. Ezzel megelőzhetjük a közvetlen ösztönös reakciókat;
- célszerű megkérdezni magunkat - és lehetőleg
a diákokat is -, melyik az a lehetőség, melyet semmiképp sem alkalmaznánk egy konfliktus megoldására. Ez a negatív választásos lépés;
- csak ez után gondoljuk át a pedagógiai módszerek tárházát a helyzetnek legmegfelelőbb módszer
kiválasztására. Ez a pozitív választás lépése;
- próbáljuk beleképzelni magunkat a zavart okozó
diák helyzetébe, milyen motivációk, késztetések és
vágyak vezethették, milyen segítségre lenne leginkább szüksége és melyik módszer rontaná tovább a
viselkedését;
- ha nem jut eszünkbe semmi értelmes megoldás,
még mindig akad egy lehetőség, ami biztosan nem káros: humorral reagálni!
A vázolt feltételeknek megfeleés a mai "egyszemélyes pedagógiai üzem" keretei között aligha való-
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sitható meg. Feltétlenül szükség van ehhez az
igazi pedagógiai team-munkára, a közös tervezésre és a pedagógusi viselkedés közös értékelésére, az állandó önképzésre és továbbképzésre, elmélyültebb pszichológiai ismeretekre és mindenekelőtt megfelelő önismeretre."
/

Kultúra és Közösség
1981/2. 81-90.1.
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111 Tehetséggondozás
H. VARRÓ RÓZSA
AZ ÁTLAGOS KÉPESSÉGŰEK VÉDELMÉBEN - A KIEMELKEDŐ TEHETSÉGEK ÉRDEKÉBEN
(Kivételes tehetségek hátrányos helyzetben?

Az iró Czeizel Endrének azzal a több helyen hangoztatott nézetével száll vitába, hogy a kivételes tehetségek társadalmilag, orvosilag és biológiailag is hátrányos helyzetben vannak. Teszi ezt
abból az alapállásból, hogy a humángenetika, ezen
belül az emberi szellemi képességek genetikai determinációjának ismerete még az alapoknál tart.
Sok még itt a termékeny, de a gyakorlat nyelvére
közvetlenül át nem forditható hipotézis. így alig
várhatóak releváns társadalom következtetések önmagukban is kétséges genetikai, pszichológiai
feltevésekből és módszerekből kiindulva.
A szerző kiemel néhányat e labilis "alapokból",
amelyekre Czeizel a fent idézett álláspontját
épiti, majd a bevezetőben idézett kérdést alaposan vizsgálja mind a két oldalról: a kivételes és
átlagos képességűek szempontjából.
"Bizonyos, hogy a kivételes képességűek külön elitképzése jobban kifejleszti látens specifikus képességeiket, de elrabolja gyermekkorukat; a túl
korai specializálódás szükitheti érdeklődési körüket, esetleg korán olyan túlspecializált pályára állitja rá őket, amelyet később maguk sem vállalnak, s amelyre nem biztos, hogy a társadalomnak 15-30 év múlva úgy és olyan mértékben lesz
szüksége, mint a képzés idején vélte. A külön elitképzés elveszi, vagy legalábbis erősen csökkenti
azt a lehetőségüket, hogy "másban moshassák meg arcukat", mert csak egy szűk réteghez mérhetik magukat; ezzel elesnek számos, személyiséget fejlesztő
sikerélménytől. Nem utolsósorban pedig elzárja
őket attól a közegellenállástól, amelynek leküzdése közben a kivételes tehetség /ha egyéb feltétele
is megvan hozzéy', zsenivé formálódhat; hiszen e küzdelem nemcsak letörhet, hanem nemesit is, fejlesztve az akaraterőt, a küzdeni tudást, amit semmiféle
önmagában vett képesség nem pótol.
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Az átlagos képességűek szempontjából nézve az elitképzést, még rosszabb a helyzet. Az elitképzéssel
lefölözött közösségek elvesztik belső mozgatóerőik egyik faktorát, ti. a versengés szellemét, a
jobb képességüektől való tanulás lehetőségét, s
igy egy-egy közösség könnyen a középszerűség felé
vehet irányt, ami már nem közepest jelent, hanem
annál sokkal kevesebbet. A leglényegesebb azonban
az, hogy e húzóerőtől és példaképektől megfosztott csoportközösségekben nevelődnek azok a majdani, egyébként átlagos képességű szülők, akik
a következő generáció néhány átlagon felüli képességű gyermekét fogják világra hozni és felnevelni.
De hogyan fogják mint szülők vagy mint a jövő pedagógusai és vezetői felismerni az átlagon felülieket, ha előéletükben sohasem találkozhattak velük?
S itt térjünk át a genetikára. Ezt eddig azért
mellőztük, mert a genetika a legkevesebbet éppen
az ember szellemi képességeiről tud. A "poligénes
öröklődés" amellett, hogy valóban létező formája
az öröklődésnek, egyben a legjobb bűvös szó a genetika tudománya ez idő szerinti hiányának elleplezésére. Ti. attól, hogy valaminek a poligénes
öröklődését feltételezzük, csak annyit tudunk,
hogy az adott területen nem az "egy gén - egy fén",
vagy "egy gén - egy enzim" elve érvényesül, hanem,
hogy egy jelleg meghatározásáért számos gén felelős. E poligénes alapon igen nehéz megmagyarázni
az általános tehetséget, de ne higgyük, hogy jobb
a helyzet a kivételes speciális képességeknél. Attól ugyanis, hogy a Bach-családban, a Ferenczyvagy a Bolyai-családban a tehetségek öröklődő halmozódását ki tudjuk mutatni, még nem tudjuk azt,
hogy miből áll a zenei, a képzőművészeti és a matematikai tehetség, sőt az sem biztos, hogy "zenei
tehetség", "matematikai tehetség" mint olyan, öröklődik. Lehet, hogy csak olyan képességeket meghatározó információ öröklődik, amely.a hallást,a kombinációkészséget, a szin- és formaérzéket, a logikai képességet, a ritmusérzéket stb. determinálja,
s csak ezek meghatározott együttes jelentkezése,
egyetlen komplexummá szerveződése eredményezi a
matematikai, zenei,képzőművészeti tehetséget, a konkrét társadalmi lehetőségek és szükségletek katalizáló hatására. Egyébként ez az értelmezés bizonyos
magyarázatot adhat arra is, hogy a matematikai tehetség miért jár együtt gyakran zeneivel, vagy a
zenei képzőművészetivel stb.
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Ami ebben a vonatkozásban bizonyosnak látszik, a
genetikában és Galton tanitásából is maradandó
érték, az az ősörökség törvényével összefüggő
"visszatérés az átlaghoz" szabály. Galton e viszszatérést a testmagasság terén mutatta ki, felismervén, hogy az utódok átlagos testmagassága közelebb van a populáció átlagához, mint a szülők
átlaga az ő nemzedékük átlagához. Vagyis az "utódok
átlaga átlagosabb" - irja Galton. Más szóval: ha
a szülők valamely jegyben kiemelkednek, eltérnek
az átlagtól, akkor az utódoknál, főként több nemzedéket figyelve, ez az eltérés egyre kisebb lesz,
azaz egyre közelebb kerülnek az átlaghoz. De idézzük magát Czeizelt: "a kiemelkedő adottságú személyek gyermekei már nem lesznek olyan tehetségesek, mint a szülők, hanem közelednek, majd az
unokák visszatérnek az átlagoshoz."
Ha pedig az emberiség több százezer éves történelmi folyamatába illesztjük be gondolatilag a kiemelkedés és visszajutás egymásutánját, s ha figyelembe vesszük, hogy az átlagtól pozitiv, illetve
negativ irányba eltérő különbözés feltehetően
mindeddig a lakosság egy elenyésző kisebbségre
volt érvényes, akkor kimondhatjuk: nemcsak az átlaghoz való visszatérés törvénye igaz, hanem szabályszerűnek kell elfogadnunk azt is, hogy a kieinelkedóek mindig az átlagból emelkedhetnek ki.
Legfeljebb arról lehet szó, hogy e kiemelkedés
történhet hirtelen, amikor teljesen átlagos képességű, esetleg még az alatt levő szülőknek zseniális gyermeke születik /közismert hazai példa erre
Petőfi, József Attila/, és történhet fokozatosan,
a tehetséges dinasztiáknál. De itt is valamikor az
átlagból emelkedtek ki az ősök , csak kiemelkedésük nem jelentett oly minőségi ugrást, mint az előbbi esetben. A tehetség feltételezett halmozódásával fokozatosan jelenik meg a kiugró zseni. De az
ilyen dinasztiák kései leszármazottai is visszatérnek az átlaghoz, tehát a tehetségek sorozata
megszakad.
Ha pedig genetikailag ilyen közeli kapcsolatban
van az átlagos és a kiugró képesség, ez csak aláhúzza társadalmi "közelségük" hangsúlyozását és mindenfajta szembeállitásuk elutasitását.
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Czeizel a szellemi képességről mint nagy nemzeti
értéket képviselő kincsről, "tőkéről" ir. Fontos
igazság ez, de a szellemi érték nem pótolja az
anyagiakat, mi több, feltételezi. Ezeket az anyagiakat pedig mint nemzeti értéket zömmel nem a
nálunk 240 ezer főre becsült kivételes tehetség ..
hozza létre önmagában, hanem az 'ország teljes aktiv felnőtt lakossága. Csak az ily módon létrejött anyagi bázison lehet egyáltalán megélni, közepes vagy kivételes adottságú utódokat szülni,
felnevelni, a képességek kibontakozására teret adó
iskolarendszert fenntartani, tudományos kutatóintézetek egész sorát működtetni.

Mi lehet, vagy van-e a Kiemelkedő képességnek
kritériuma?Czeizel doktorra hivatkozva a cikkíró elismeri, hogy ez a kiemelkedő teljesítmény.
Ugyanakkor azonban elutasítja azt az álláspontot,
hogy a tehetség ismérve iskoláskorban a beilleszkedni nem tudás, az izgágaság, a nyugtalanság, a
figyelem dekoncentráltsága,felnőtt korban a deviancia, a másként gondolkodás, a mást akarás.
Majd befejezésképpen igy összegezi a cikkíró felsorakoztatott érveit:
Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik - s Czeizel cikke, nyilatkozata ezért joggal talál feltehetően nagy pozitív visszhangra -, hogy valóban
járhat sokszor és sok hátránnyal a tehetség. Bőven
van kontraszelekció azáltal, hogy a tehetségtelen,
rátermettséggel nem rendelkező vezető - dolgozzék
akár tudományos, termelési, akár politikai területen - öntudatlanul vagy tudatosan nála gyengébb
munkatársakkal veszi körül magát; ha pedig tévedésből mégis közéjük kerül egy kivételes /vagy
még kivételesnek sem kell lennie!/ tehetség, azt
sokszor fekete bárányként kezeli, elgáncsolja, lehetetlenné teszi szakmailag, emberileg, politikailag .
De itt ne csak a vezetőket kárhoztassuk! A társadalmi egyenlőséget egyenlősdivel oly gyakran keverő világunkban mind kevésbé a pénz és a társadalmi
státusz a tárgya az irigységnek azok között, akik
az anyagi javakat megközelítőleg hasonlóan elérhetik. Náluk egyre inkább a tehetség, a jó szakmai
kvalitások válnak az irigység tárgyává. Ezért nem
kivétel, hogy éppen az azonos státuszú pályatársak
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vágják el a tehetséges kolléga útját, pusztán szakmai féltékenységből, s e magatartásuk - esetleges
felső pártfogók támogatásával - tartósan konzerválja is azt az állapotot, melyben "szilárdan"
tartják magukat az alkalmatlan vezetők. Ha valamitől védeni kell a kiemelkedő képességűeket, az
éppen az ilyen vezetők és munkatársak.
Ami pedig sérülékenyebb mivoltukból, lelki alkatukból adódó védelmi kötelezettségünket illeti,
azt hiszem, hogy itt nem lehet mércebeli különbség. Vannak a társadalom számára értékesebb és kevésbé értékes emberek, de ez nem vonatkozhat az
életre. Jó lett volna megelőzéssel megmenteni az
életnek néhány művészeti nagyságunkat, de ne fájlaljuk kevésbé a bányaomlás vagy egy csőtörés ál-"
dozatait, akik életükkel fizettek Jelkiismeretes,
jóllehet nem kiemelkedő szellemi képességgel végzett munkájukért'.'

Társadalmi Szemle
1981/4. 83-88.1.
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KERÉKGYÁRTÓ IMRE
A TEHETSÉGEK GONDOZÁSÁRÓL - VITATKOZVA
Az iró Harsányi Istvánnak a Magyar Nemzet márc.
25-i számában közzétett cikkéhez /A képességfej-"
lesztés és tehetséggondozásról/ fűzi észrevételeit. Mindenekelőtt megkérdőjelezi a tehetség definicióját, melyet Harsányi Gyulától vesz át "minden kritika nélkül": tehetségen a velünk született
gyakorlás által kibontakoztatott képességet értjük. Bevallom őszintén, különösen felborzolta a
kedélyemet, amikor Révész meghatározását Harsányi
más szerzők idézésével teszi még egyértelműbbé,
és leszögezi: tehetséges az az ember, akinek génjei és kémiai ellenőrző apparátusai a fogamzás
pillanatában véletlenül olyan szerencsés mintába
rendeződtek, amely egyesiti magában az ősök legértékesebb képességeit... Kétségtelen ugyan, hogy
a biológiai, szociális és pszichés tényezőkből
szerveződő személyiség egyik legmagasabb rendű
megnyilvánulása a tehetség, de az is bizonyos,
hogy ez a személyiség társadalmi képződmény, amelyet leegyszerüsiteni és biológiai vagy éppen kémiai alapon megérteni, megmagyarázni nem lehet.
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a tehetség nem azonosítható seam-ílyen képességgel, a
tehetség a különböző képességegyüttesek /ebben helyet kaphatnak öröklött idegrendszeri tulajdonságok is/ magas szintű-, egyéni szerveződését jelenti. Nincs például tehetség tudás nélkül, de a tudós sem szükségszerűen azonos a szó szűkebb értelmében vett tehetséggel, akit Rubinstein szerint
teljesítményeinek eredetisége, kvalitásai emelnek
ki az átlagemberek sorából.
A képességfejlesztés minden emberre, gyerekre kiterjedő feladat, ennek köre éppen ezért még a kisegitő iskolákra is érvényes. Az ide járó gyerekek is betaníthatok, megtaníthatok egy bizonyos
határig. Nincs tehát éles határvonala a nevelésnek,
a képességek fejlesztésének éppen ezért az az
egyik feladata, hogy az alacsonyabb szintű csoportból a magasabba emelje a tanulókat. Ezer. a
ponton ismét vitatkoznunk kell Harsányival, aki
tulajdonképpen tagadja a tehetség fejlesztésének,
kibontakozásának lene'--"gégét, összetéveszti a te-
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hetséget a zsenialitással, a tehetséges embert
a lángésszel, aki esetleg "a véletlen müve", de
éppen ezért nevelése nem is iskolai feladat.
Nem lenne szerencsés, ha most szerelnénk le kollégáink igyekezetét, nemes törekvését azzal,hogy
tehetséget csak külön iskolákban nevelhetnek, mert
a mindenki számára általánosan kötelező iskola
lehetőségeit ez a feladat meghaladja. Egy tudományos igényű elemzés nem rendezheti egyoldalúan
a tényeket a szerző elképzelésének igazolása érdekében. Rá kell mutatni arra, hogy polgári és
szocialista tudósok legalább azonos mélységben
taglalják az elitneveléssel foglalkozó külön iskolák, közösségek személyiségtorzitó hatásait is.
Tény, hogy a Szovjetunióban és másutt is szorgalmazzák a tehetségekkel való külön foglalkozások
megszervezését, de ez nem azonos "a kitűnőek iskolájának megvalósításával". Meggyőződésünk ugyanis, hogy a tehetség csak akkor válik társadalmi
értékké, ha jellemmel, erkölcsiséggel, világnézeti elkötelezettséggel párosul. Ezek nélkül
könnyen oda juthatunk, hogy tehetségekből toborozzuk a "zseniális" bűnözők utánpótlását.
A tulajdonságok Harsányi István koncepciójában
kiemelthelyet kapnak annak ellenére, hogy meggyőződésünk szerint a tulajdonságoknak önértékük
nincsen. Tehetségjelző tulajdonságnak tekinti például a testi egészséget, s ezzel egy mozdulattal
kizárja a tehetségek sorából Byront, Csokonait,
Adyt, hogy csupán néhányat említsünk. Horatiusnak
is szégyenkeznie kellene szembaja és Beethovennek
süketsége miatt. Régi tapasztalat, hogy a tehetség kibontakoztatása elképzelhetetlen - s ez valóban sokkal, de sokkal lényegesebb — az akarat
tudatos edzése, fejlesztése és a lemondásokra is
képes vasszorgalom nélkül. Ha már tulajdonságokról beszélünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy
ezeket minden pszichésen és szociálisan egészséges
ember képes elsajátítani. Pszichés és szociális
egészségről beszéltünk, mert valljuk, hogy ezek a
tehetségben jelentősebbek minden'biológiai vagy
fizikai adottságnál.
Nincs veszélyesebb dolog, mint a tehetség korai
megítélése. Mind; az iskolában, mind az életben tág
lehetőség nyilik arra, hogy a gátlástalanság, a
nagyszájúskodás, a nagyképűség a tehetség látszata-
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tába burkolóddzék, és háttérbe szorítsa a szerénységet, a megfontoltságot, hogy ismét tulajdonságoknál kössünk ki. Tekintettel arra, hogy
az önbizalom kialakulása környezeti hatások függvénye, minden elhamarkodott Ítélet meglevő környezeti előnyöket, illetve hátrányokat növelne
csupán. Egy bűvös kör jönne létre: a Harsányi által elfogadott szerzők elveit követve, biológiai
determináció alapján kiválasztanánk és külön intézményekben nevelnénk a tehetséges gyermekeket,
akik az általunk teremtett társadalmi környezetben vagy kiemelkedő tudósokká, művészekké, alkotókká fejlődnének, vagy torzult személyiséggel
sajátítanák el a másik eltiprásának, kihasználásának, lenézésének "művészetét"."

Pedagógusok Lapja
7.sz. 4.1.

- 80 -

A TEHETSÉGGONDOZÁS VITÁJÁHOZ
HARSÁNYI ISTVÁN
A GYAKORLATI MUNKA ÉS A SZAKIRODALOM ALAPJÁN
A cikk válasz Kerékgyártó Irare Írására

"Felkapott és elterjedt szólamokkal, amilyen például az, hogy a tehetségesek korai kiválogatása
lehetetlen, a tehetségesek mindenfajta speciális
nevelése, tanitása és gondozása antidemokratikus,
vagy áiogyezt egy magas pozícióban dolgozó pedagógus kifejezte: "nem erkölcsös, különösen most,
a fogyatékosok évében /!/" - nem szabad tovább
késleltetni a korszerű tehetséggondozás megvalósítását.
A valószínűen tehetségesek kiválogatását /akiket
én a "tehetséges" szó kedélyek fölösleges felborzolására alkalmas tartalmi színezete miatt a legszívesebben jó képességű és szívesen tanuló fiataloknak neveznék/ már a gyermekkorban, pontosabban az óvodai nagycsoportos és az általános iskolai alsó tagozatos korban megbízhatóan lehetségesnek tartom.
Nem tartom szükségesnek azt, hogy ezen a fokon a
tehetségesnek látszó gyermekek számára teljesen
homogén, úgynevezett "tehetséges" osztályt nyissunk, de azt igen, hogy az iskola - vagy esetleg
két-három iskola - ilyen tanulóit egy-egy olyan
osztályba tömöritsük, amelynek pedagógusai szívesen vállalják a kiemelkedően jó képességű, szívesen tanuló, az átlagnál gyorsabb haladásra képes
tanulókkal való foglalkozást. Ezeket az osztályokat olyan tanulókkal célszerű kiegészíteni, akik a
jelek szerint a mintegy 50-60 százalékos középmezőny javához tartoznak. Az osztályon belüli differenciáló tanítást így legfeljebb két csoportban
kellene megszervezni, mégpedig úgy, hogy a két csoport közötti mindkét irányú mozgásra szükség szerint bármikor sor kerülhessen. Valószínű, hogy &z
ilyen osztályokban hátrányos lenne a húszas-hussonhatos létszám jelentős átlépése. Az iskola megválasztásában döntő szerepet kell játszania aa igazgató és a tantestület alkalmasságának, határozott,
célzott, önkéntes továbbképzési szándékának.
Azt a tudományosan indokolhatatlan, kártékony le-
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gendát, mely szerint mindén ember egyformának
születik,a genetikai kutatási eredmények és a
mindennapi tapasztalat alapján egyaránt el kell
utasitani, s nem szabad engedni, hogy továbbélése még mindig zavarja a köztudatot, ezen belül a
pedagógusok szemléletét. Minden ember egyenlőnek
születik ugyan, de nem egyformának.
A2 természetes, hogy minden szintű értékes képességet, tehetséget fejleszteni kell: a fejleszthetőség határáig.
A demokratikus oktatásnak és nevelésnek módot kell
adni arra, hogy a szellemileg többre képesek többet is produkálhassanak, ez pedig csakis a speciális oktatónevelés korszerű elveinek és módszereinek alkalmazásával történhet meg.
Nem szabad összetéveszteni a tehetséget és a zsenit. Felfogásom szerint zseninevelésre egyetlen
társadalomnak sem szükséges berendezkednie, ugyanakkor a jó képességű, szivesen tanuló - vagy tehetséges - fiatalok speciális nevelését egyetlen,
a jövőjét, versenyképességét biztositani akaró
társadalom sem hanyagolhatja el.
Nálunk mot az az egyik nagyon fontos társadalmi
feladat, hogy okosan döntsünk a tehetségkiválasztás és tehetséggondozás kérdéseiben, s mielőbb hatékonyan megszervezzük a korszerű tehetséggondozás rendszerét, intézményeit, s kiképezzük a szükséges pedagógusgárdát.
A tehetséges tanulókkal foglalkozó pedagógusok számára nincs szükség speciális nevelőképző főiskolára, mint ahogy igenis szükség van speciális gyógypedagógus-képzésre. Á tehetséges tanulókkal való
foglalkozásra továbbképzéssel, egyéni és csoportos
továbbtanulással, megfelelő szakirodalom létrehozásával, valamint a meglevő nevelőképző intézetekben jól fölépitett speciális•nevelési szakkollégiumokkal, tantárgyakkal, főleg pedig a megmerevedett, indokolatlan félelem feloldásával, a pedagógiai szemlélet korszerüsitésével kell felkészíteni
a jövő pedagógusnemzedékét. Vállalkozó szellemű,
lelkes vagy akár "megszállott hivatástudatú" eredeti és tehetséges - kreatív! - pedagógusszemélyiségekre mindenesetre nélkülözhetetlenül szükség
van már a jelenben és a legközelebbi jövőben.
Nem a speciális nevelésformákat kell kiirtani, hanem azt a beteg társadalmi gyakorlatot, amely meg
j-iem érdemelt előnyökhöz kívánja juttatni a nem ar-
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ravalókat. Az arravalók védelmére - protezsálására! -, teljes kibontakozásuk lehetőségeink féltékeny őrzésére viszont igenis szükség van."

Pedagógusok Lapja
10-11.sz. 7.1.
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LENAHD FERENC
A JÓ ISKOLA SEGÍTSÉGÉVEL

A szerző Harsányi István Írásával kapcsolatban a
következő észrevételeket teszi: .
"A szerző szólamnak tartja azokat a megnyilatkozásokat, melyek kételkednek a tehetségek korai kiválogatásának lehetőségében. Szerinte már hatéves
korban pontosan meg kellene állapítani, hogy kik
a jó képességű és szívesen tanuló fiatalok /ő így
jellemzi a tehetségeseket/ és ennek alapján ki kellene válogatni őket. De vajon a kiválogatok milyen
információkra támaszkodhatnának? Kézenfekvő, hogy
vagy az óvodai tapasztalatokra, vagy a szülők véleményére szorítkozhatnak. De vajon, ha valamelyik
gyerek szívesen jár óvodába, abból egyúttal az is
megállapítható, hogy jó képességű és szeret majd
tanulni? A szülői véleményekről pedig jól tudjuk,
hogy az elfogultság mennyire megbízhatatlanná teszi azokat.
Ezek az akadályok még leküzdhetők lennének, ha
rendelkeznénk olyan vizsgálatokkal, amelyeknek
alapján meg lehet mondani, hogy egy-egy gyerek
hatéves korában valóban tehetséges-e vagy sem.
Ezeket a vizsgálatokat azonban nélkülözzük. Ez
nem a tudomány művelőinek hibája, hanem egyszerűen csak jelzi számunkra azt a tényt, hogy hatéves
gyermekről nem lehet biztonsággal megállapítani,
milyen lesz majd tíz--, tizennégy, tizennyolc esztendős korában.
Harsányi István megállapításait érdemes egybevetnünk annak a kísérletnek a tapasztalataival, mely
L.M. Termán nevéhez fűződik. Ő volt az, aki 1921ben 15 00 tehetséges gyermek vizsgálatát szervezte
meg. Végigkisérték ezeknek a gyerekeknek az életsorsát. Negyven év elteltével M.H. Oden a száz
legsikeresebb és száz legkevésbé sikeres életpályát befutott egyénnel kapcsolatban megállapította, hogy az eredményes pályafutás szempontjából
a legfontosabbak voltak a családi tényezők, az
egészség, az alkalmazkodás képessége, továbbá az
olyan akarati tényezők, mint az ambíció, az összeszedettség, a kevésbé játszott szerepet a kezdeti
értelmi szonvonal.
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Mindez azt mondatja velünk: arra kell törekednünk, hogy minél több jó képességű és szÍvesen
tanuló fiatal végezze el az általános iskolát.
A nyoc tanév aztán bőven kinál majd alkalmat a
tehetségek felismerésére, mégpedig minden külön
vizsgálat nélkül is. Ez az út azért is biztatóbb,
mert ma még senki sem ismer olyan eljárást, amellyel előre meg lehet állapítani a fejlődést,
valamint az esetleg több évet igénylő kibontakozást várható eredményét.
A szerző használja az "esélyegyenlőség" kifejezést. Szerintem akkor járunk helyes úton, ha
ezen azt értjük, hogy a hátrányos helyzetben levő gyerekeknek is legyen esélyük a fejlődésre.
Ezzel kapcsolatban azonban hangsúlyoznunk kell:
nyilvánvaló, hogy ez a törekvésünk nem szünteti
meg a gyerekek közötti különbségeket. Saját vizsgálataim is azt mutatják, hogy megfelelő intenzív tanítási-tanulási módszerek bevezetésével a
gyenge tanulók közepes színvonalra fejleszthetők
fel, ugyanakkor a jók is - mivel részesei voltak
ennek az eljárásnak - fejlődtek, sőt dinamikusabban a korábbinál. Ez a jelenség a tehetséggondozás szempontjából korántsem aggasztó, hanem kivánatos jelenség.
Érdemes foglalkozni Harsányinak azzal a javaslatával, hogy két-három iskola tehetséges tanulóit
emeljük ki a többiek közül, és tömöritsük őket
egy-egy osztályba. Már megkíséreltük. A tagozatos osztályokban szerzett tapasztalatok rávilágítanak az ilyen eljárás hátulütőire. Nem kévésé
irreális az a javaslata sem, hogy ezekben az osztályokban ne legyen több húsz-huszonhat tanulónál.
Őszintén szólva meglepődtem a következő megállapításon: "A demokratikus oktatásnak és nevelésnek
módot kell adni arra, hogy a szellemileg többre
képesek többet is produkálhassanak, ez pedig csakis a speciális oktatónevelés korszerű elveinek és
módszereinek alkalmazásával történhet meg."
Miféle demokratikus oktatás az, amely eleve válogatással kezdődik.
Nehéz szívvel olvastam azokat a sorokat is, melyben a szerző illúziónak tartja, hogy "a kiemelkedő tehetségű tanulóink optimális nevelésére hama-
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rosan alkalmassá tudjuk tenni egész oktatási-nevelési hálózatunkat." Sok olyan általános és középiskolát ismerek, ismerünk, amelyben az optimális nevelés feladatát kitűnően megoldották az
elmúlt húsz évben."

Pedagógusok Lapja
10-11.sz. 7.1.

" .
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ÍV. A gyakorlat műhelyéből
OSZTÁLYFŐNOKI ÓRAVÁZLATOK
/Általános iskola 8. osztály/

"A Gyorsuló Időben" /Közlemények a Békés megyei
pedagógusok oktató-nevelő tevékenységéből/ cimü
folyóirat több osztályfőnöki óravázlatot közöl a
következő témakörökben:
I. A közösség célja a tanévre /v/
1. Közösség és személyiség
2. Élet a kisebb csoportokban /v/
3. Közösségek rendszerében /v/
4. Az iskolai önkormányzat vezetése /v/
5. A közösségi gyermek /v/
6. Az okos segitség /v/
7. Barátság, szerelem, szexualitás /k/
8. Egyéniség és közösség /v/
9. Uj közösségi távlatok felé /v/
10. Harcban önmagunkkal /v/
11. A házasság,a családtervezés /k/
II. Tanulás és munka
1.
2.
3.
4.

Sokoldalú ismeretszerzés /v/
Jövőnkre készülünk /v/
A képességfejlesztő tanulás /v/
Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban /k/
5. Felkészülés a továbbtanulásra, a választott
foglalkozásra /k/
6. A munka jog és kötelesség /v/
7. A dolgozók jogvédelme /v/

III. Egészséges, kulturált életmód
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az ember civilizációs betegségei /k/
A Vöröskereszt az egészségügyi kultúráért /v/
A lakáskultúra
Összefogás környezetünk védelmére /k/
Az országjárás, az utazás kultúrája /v/
Társválasztás és párválasztás /v/
Folyamatos művelődés /v/
Tájékozódás a sajtóból /v/
A nyári munka: erőpróba /v/
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IV. Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban
E témakörrel teljes egészében megismertetjük
olvasóinkat.

•

I.
A MUNKÁSMOZGALOM HŰSEI A NÉPÉRT /v/

.

A tudat- és magatartásformálás feladatai:
- Ismerje népünk haladásért vivott harcának főbb
eseményeit, azok okait, következményeit.
- Mélyüljön el hazaszeretete a szocialista forradalom hősi példáin keresztül.
- Legyen büszke múltunk szép értékeire, nagyjainkra, hőstetteikre.
7 Fokozódjon elvhüsége, kitartása, önfegyelme.
Előzetes tanári-tanulói tevékenység:
- Adatok gyűjtése a Munkásmozgalmi Lexikonból.
- Kutatómunka a lakóhely vagy a környék munkásmozgalmi hőseinek, kommunista mártirjainak életéről, tetteiről. /Ha élnek esetleg hozzátartozóik,
magnófelvételt is készithetünk./
- Kik kerülnek a Kerepesi úti temető Munkásmozgalmi Pantheonjába?
- Budapesti tanulmányi kirándulás során a temető meglátogatása.
A téma feldolgozásának javasolt menete:
/Támaszkodjunk a tanulók történelmi ismereteire,
az óra menetébe illesszük be kutatómunkájuk eredményét./
1. "Csak akkor születtek nagy dolgok.
Ha bátrak voltak, akik mertek"
/Ady Endre: A tüz csiholója/
. így született a mi szocialista társadalmunk
is.
2. A magyar munkásság, parasztság helyzete e század elején, /rövid jellemzés/
1919: a proletariátus új törvényt ir.
133 nap után bukás, dühöng a fehérterror.
Részlet a Prónay-naplóból, a Latinka-ballada felolvasása.
A kommunisták bátran helytálltak a hóhérokkal
szemben, s nem tagadták meg elveiket, mert hittek
abban, hogy lesz még Magyarországon proletárdiktatúra.
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3. A több, mint két évtizedes ellenforradalmi
korszak.
A munkások legjobbjai célul tűzték ki: vállalni a szabadságért való küzdelem felelősségét,
amire a nemzetközi munkásmozgalom szolidaritása
is kötelez. - Hogyan?
"De - elvtársaim! - ez az a munkásság,
mely osztályharcban vasba öltözött."
/József Attila: Munkások/
4. Hazánk "a hárommillió koldus országa" volt.
Harcok, statárium, perek kommunista vezetők ellen.
/Rákosi M., Gőgös I., Hámán K. stb. Képek bemutatása epidiaszkóppal, Képes Történelem: Fortélyos
félelem igazgat, 52-53.oldal./
5. Megalakul a KIMSZ, mely szervezte, nevelte,
harcra mozgósitotta a forradalmi ifjúságot.
Lemezről a KIMSZ-induló meghallgatása /Fáklyavivők VI., első oldal/. Közben felolvasni a KMP
levelének részletét, amelyet a Kommunista Ifjúsági
Internacionálé kongresszusára küldött: "... saját'
tapasztalatunkból tudjuk, hogy a mi mozgalmunkban
az ifjúmunkások voltak a legjobbak a legjobbak között, a legbátrabbak között..."
6. A fasizmus előretörése.
Nemzeti ellenállás a legsötétebb években. A
polgári ellenzék is szervezkedik. Bajcsy-Zsilinszky Endre "... amit tettünk' igazi hazafiság volt..."
- mondta hóhérainak.
Koncentrációs táborok - Radnóti Miklós.
7. Az ellenállást a kommunisták vezették üldöztetésük ellenére. Sallai, Fürts, Ságvár i--E., Rózsa
F., Schönherz és sokan mások.
/Lemezről meghallgatni: A harcban nem szabad
megállni c. dalt./
Tanulók néhány mondatos beszámolói a kommunista mártirokról.
8. A háború még folyt.
Partizánok a hátország harcaiban. Kassák L.:
Partizánok c. verséről 1-7. sor felolvasása.
9. 1945: felszabadulásunk.
A Szovjetunió katonáinak hősies küzdelme hazánk felszabadításáért.
Styepan Scsipacsov "A katona" c. versének
felolvasása.
.
. - . . . •
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10. 1956-os ellenforradalom áldozatai.
Mező I:, Kállai É. és társaik hősiessége.
A Köztársaság téri pártház védőinek harca.
Összegzés:
Vdamennyien szerették az életet, embertársaikat, a szabadságot, mégis életüket áldozták az emberhez méltó új társadalomért. A legnagyobb tisztelettel adózunk nekik!
Az egyéni tanulói tevékenység megszervezése:
- Munkásmozgalmi dokumentumok gyűjtése a lakóhely környékéről, melyet a rajnaplóba vagy a feliújságon dolgoznak fel.

Felhasználható irodalom:
Képes Történelem sorozatból: Fortélyos félelem
igazgat.
Lángoló világ. Mindenkihez.
Emberek-Ünnepek /Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 1972.,
99. o., 125.o.
Ünnepélyek, megemlékezések /Tankönyvkiadó 1967.,
77.o./

2.
HAZÁNKRÓL EGY NYUGATI FIATALNAK / V /
A tudat- és magatartásformálás feladatai:
- Legyen büszke arra, hogy hazája a dolgozó nép
országa.
- Érezze a szocialista országok fölényét a tőkés
országokkal szemben.
- Erősödjék jogos nemzeti büszkesége.
Előzetes tanár-tanulói tevékenység:
- Miben jobb, emberibb, fejlettebb a szocialista
társadalom a tőkések rendszerénél?
- Hogyan változott meg hazánk dolgozó népének
élet- és munkakörülménye az utolsó 20 évben?
Felkészülés szóbeli kérdésekre, rövid beszámolóké
ra.
A téma feldolgozásának javasolt menete:
1. Az idegenforgalom nő, a levelezések szaporodnak a fiatalok között. Egyre több magyarországi fiatal tart kapcsolatot tőkés országok fiataljaival.
2. Mit tartanál lényegesnek hazánkról elmondani?
Vita.
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3. Bármely nyugati fiatalnak jogosan büszkélkedhetsz a következőkkel:
- Nálunk az ország gazdája a dolgozó nép. /Munkásság, parasztság, értelmiség./
- Az államosított üzemek, gyárak, bányák, földek a nép tulajdonai, hasznát a dolgozók élvezik.
- Nálunk nincs kizsákmányolás. /Nincsenek dollármilliomos családok, de nincsenek sokezres tömegű nyomortelepeink sem./
- A mi eredményeinket, anyagi javainkat nem a
gyarmatosítás, a másik kizsákmányolása hozta, hanem a dolgozók becsületes munkája.
- Törvényeink mindenkire egyformán érvényesek
jogokban, kötelességekben. Jogunk van a munkához
/nincs munkanélküliség/, pihenéshez, művelődéshez
stb.
- Van Ifjúsági Törvényünk.
- Óriásit fejlődött életszinvonalunk a felszabadulás óta. Az egyén biztonságát védi a szocialista törvényesség.
Ezek a legfőbb különbségek.
- 4. Milyen intézkedések szolgálják hazánkban
messzemenően az emberek egyre javuló életkörülményeit? /Pl. gyermekgondozási segély, minden fontos
élelmiszer dotációja, olcsó gyermekruházati cikkek,
OTP-hitel./
5. Társadalmunk jellemzője:
- politikai egység,
- közösségi összefogások,
- önként vállalt társadalmi munkák.
Mindezek nincsenek meg a kapitalista társadalmi
rendben.
6. Akkor tehát semmi nehézségeink nincsenek?
Vita.
Utalás a 7. osztály "Hazafiság és politizálás"
cimü órájára.
Vannak, de azok egyrészt eltörpülnek eredményeink
mellett, másrészt hiányosságainkat nekünk kell pótolni. /Példák/
Fejlődésünk s ti fiatal, aktiv erők biztosítékai
vagytok annak, hogy megoldjátok a még meglévő nehézségeket.
Összegzés:
Nazim Hikmet: Magyar föld cimü költeménye /Magyar i. 8. oszt., 373.o./
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A tanulói tevékenység megszervezése:
- Levél íratása egy nyugati fiatalnak. /Hasznos, ha a fiktiv levél előzetes levelezőkapcsolatot tételez fel./
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IFJÚSÁG ÉS HAZA /v/
A tudat- és magatartásformálás feladatai:
- Erezzék, hogy az ifjúság feladata a szocialista társadalmi rend erősítése.
- Vegyen részt a nyári építőtáborokban, közéletben, társadalmi ünnepeken.
. - Legyen elemi tájékozottsága az állampolgári
jogokról és kötelességekről.
Előzetes tanári-tanulói tevékenység:
- Az Ifjúsági Törvény tanulmányozása.
- A patronáló üzem, intézmény stb. KlSZ-taggyülésének meglátogatása.
- Érdeklődjenek a KISZ-fiataloktól a nyári építőtáborok munkájáról.
- Beszélgessenek középiskolásokkal, szakmunkás tanulókkal iskolájuk diákönkormányzatának alakulásáról.
A téma feldolgozásának javasolt menete:
1. Milyenek ezek a mai fiatalok! - mondják sokszor fejcsóválva az idősebbek. Hallottátok már?
Mivel kapcsolatban? /Példák, esetek./
Valóban milyenek is? Vita.
Pozitív és negatív példák felsorakoztatása.
2. Számithat-e rájuk szocialista társadalmunk?
/Munka, tanulás, közhasznú tevékenységek./
Az ifjúság a felnőttekkel együtt építi hazánkat.
"Előre,föl, miénk az élet
A széles földnek kerekén,
Szemönkben csillog az igéret
És bennünk ring a jóreményl"
/Juhász Gyula/
3. Mit biztosit államunk a fiataloknak, és mit
vár el tőlük?
a./ A világnézet formálása - politikai fórumok az
iskolákban, ifjúsági szervezetekben, /üttörőparla-

.
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ment, diákparlament stb./
Tanulmányi kirándulások - hazafias érzelmek
fokozása.
Koszorúzások, ünnepségek.
b./ Tanuláshoz, munkához való jog.
Pályaválasztási intézetek segitő munkája, pályaalkalmassági vizsgálat.
Nyári munkavállalás, munkahelyek ifjúságvédelmi intézkedései, munkahelyi demokrácia.
c./ Szórakozás, pihenés: ifjúsági klubok, iróolvasó találkozók, művelődési házak programjai,
zenebarát hangverseny, tárlatok, kiállitások stb.
Expressz Ifjúsági és Diákutazási Iroda kedvezményei.
d./ Közéleti tevékenység: tanácstagok választása, fiatal országgyűlési képviselők.
e./ Családalapitás: kedvezményes lakásvásárlás,
letelepedési segély, ifjúsági takarékbetét.
f./ A társadalom elvárása: becsületes munka,
hazafias kötelességek, internacionalista feladatok, szocialista hazánk épitése.
4. Már az úttörőéletben megkezdődik a közéleti
demokrácia gyakorlása. /Pl. parlament, önkormányzat, munkatervek, házirend./ Ez még csak fokozódik a középiskolában és a munkahelyeken, a felnőttek, vezetők örömmel veszik a fiatalok jó javaslatait. Szivesen tesznek eleget, ha lehet, kívánságaiknak. Néha előfordul, hogy az iskolában
demokratikusan nevelt fiatalok a munkahelyeken nem
találják a demokratizmust, a beleszólási lehetőséget, a meghallgatást. Csalódottak. Beletörődnek, "hogy más az élet, mint az iskola. Helyes-e
ez? Vita.
Összegzés:
A fiatalok bátran éljenek jogaikkal, de el ne
feledjék, hogy a jogok és kötelességek együttjárnak .
A tanulói tevékenység megszervezése:
- Beszélgetés középiskolai tanulókkal jogaikról, kötelességükről.
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4.
A HAZA VÉDELME KÖTELESSÉG /k/

A tudat- és magatartásformálás feladatai:
- Tudja, hogy a honvédelmi kötelezettség a szocialista állampolgár cselekvő hazaszeretetének •
fontos feladata és megnyilvánulása.
- Érzelmileg is azonosuljon a honvédelem ügyével.
Előzetes tanári-tanulói tevékenység;
- Tanári gyűjtőmunka: Alkotmányunk 70.§ 1. bekezdése. Részlet a Varsói Szerződés 1974. évi záróközleményéből. /Honvédelemről nevelőknek, Bp.
1975. Zrinyi Kiadó 51./
- Az I. őrs feladata: Beszélgetés katonaszülővel a hadkötelezettségről, a katonaéletről.
- A II. őrs feladata: Tájékozódás a helyi tanács polgárvédelmi parancsnokságnál a polgárvédelem feladatáról, a polgárvédelmi kötelezettségről.
A téma feldolgozásának javasolt menete:
1. A nevelő ismerteti a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének 1974 áprilisban Varsóban tartott ülésének záróközleményének egy részletét: "
amig fennmaradt a NATO..." Az idézet
megtalálható a már emiitett Honvédelemről nevelők- .
nek cimü könyvben. Napjainkban történelmi párharc
zajlik a kapitalizmus és a szocializmus között.
Mi fejlett szocialista társadalom felépitésén
dolgozunk, s ennek a feladatnak alapfeltétele a
béke. A béke megtartásához a jelenlegi politikai
viszonyok mellett szükség van a Varsói Szerződésre, a fegyveres erők fejlesztésére.
2. Történelmi szükségszerűség volt és ma is az,
hogy gondoskodjunk függetlenségünk, békénk, szocialista vívmányaink védelméről. Kossuth szavaié"Készületlenség több, mint gyengeség. Készületlenség bizonyos halál."
"... a gyöngének békéje kegyelemtől függ. Az
erős békéje biztositékát önmagában hordja. Alvótól
- habár óriás is - senki sem fél. Az erőssel alkusznak, a gyöngének parancsolnak. Készületlenség
több, mint gyengeség."
Az idézet Kossuth Lajosnak 1848-ban pozsonyi
országgyűlésen elhangzott beszédéből való.
• A haza fegyveres védelma a fegyveres erők fela-
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data. A honvédelem az egész magyar társadalomtól erőfeszítéseket követel. A nevelő ismerteti
Alkotmányunk 70.§ 1. bekezdését:
"A haza védelme a Magyar Népköztársaság minden állampolgárának kötelessége."
3. Az I. őrs beszámolójában a hadkötelezettségről tájékoztatja a tanulókat.
Pl.: A hadkötelezettség ideje férfiaknál, nőknél. Szolgálatra való behívás. Sorkatonai szolgálat; halászati lehetőségek. A nők hadkötelezettsége. Katonaélet a laktanyában.
4. A tanár szóljon egy esetleges atomháborúról, s annak túlélési lehetőségeiről. A polgári
védelem alapvető feladata a túlélés lehetőségének
biztosítása.
A II. őrs a polgárvédelmi kötelezettségről tájékoztatja a tanulókat.
P.: Polgárvédelmi kötelezettségek a férfiaknál, nőknél. A polgárvédelem célja. Polgárvédelmi szolgálatok. Polgárvédelem esetében a riadó
elrendelésének módjai. A riadó tartama. Riadó
esetén a lakosság feladata. Egyszerű polgárvédelmi felszerelések házilag is elkészíthető fajtái.
5. A honvédelmi munkakötelezettségről? a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről
az osztályfőnök tart ismertetőt.
Ezek részletes ismertetése megtalálható a Tanácsok Közlönye 1976. június 24-i /26/ számában.
Összegezés:
A haza társadalmi rendünk védelme állampolgári
kötelezettség. A honvédelem kötelező formái: a hadkötelezettség; a polgári kötelezettség; a honvédelmi munkakötelezettség; a gazdasági és anyagi
szolgáltatási kötelezettség.
A tanulói tevékenység megszervezése:
- A honvédelmi versenyen való sikeres szereplésre ösztönzés.
- Biztatás honvédelmi szakköri tevékenységre.
- Folyamatos testedzés a katonai alkalmasság
elérése érdekében.
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5.
HELYÜNK A VILÁGBAN /v/
A tudat- és magatartásformálás feladatai:
- Legyen tájékozott a szocialista országok
összefogásáról gazdasági, katonai, kulturális kapcsolatainknak kölcsönös előnyeiről; a szocialista integráció lényegéről; legyen meggyőződve ezek
szükségességéről és hasznáról.
- Jogos büszkeség erősitése szocialista hazánk
emberi haladást elősegitő törekvései kapcsán.
- A proletár internacionalizmus elmélyítése.
- Ösztönzés a haladásért vivott harc főbb eseményeinek figyelemmel kisérése.
Előzetes tanári-tanulói tevékenység:
- Anyaggyűjtés a fejlődő országoknak nyújtott
támogatásról /gazdasági, tudományos térer./.
- A világifjúsági találkozók időpontjáról, eseményeiről, szinhelyeiről.
A téma feldolgozásának javasolt menete:
1. Alexandru Torna: Országod ma az otthonod...
cimü költeményének tanári bemutatása. /Március.
Ifjúsági Könyvtár. Móra, 1960./
Hazánk a szocialista társadalmi rend tagja.
A baráti államokkal szoros kapcsolataink vannak
gazdasági, katonai, tudományos és művészeti vonatkozásban. Baíáti segitséggel egyre emelkedik hazánkban az életszínvonal, termelésünk fejlődik. Ehhez
kapcsolódva emelkedik a- dolgozók anyagi jóléte és
kulturális színvonala.
Vajon az anyagi jólét emelkedésével egyenes
arányban áll-e a kultúra igénye?
a./ Nem, mert a pénz hajszolása közben nincs
idő a kulturálódásra.
b./ Igen, mert számokkal bizonyítható a nagy
fejlődés ezen a téren. Tanulói vita.
Állásfoglalás: történelmi távlatokat tekintve
jó úton haladunk, még ha a tudat egyes emberek esetében el is marad az anyagi léttől.
2. A szocialista országok és a tőkés világ /földrajzi és történelmi vonatkozások./
Váci Mihály: A föld tomporán... cimü költeményének tanári bemutatása.
A dolgozók élete a tőkés országokban. /Munkanélküliség, színes bőrűek elnyomása./
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Mit tehetünk értük? Tanulói beszámolók a gyűjtött anyag alapján. Az ott élő kommunisták támogatása, harc az elnyomás ellen az emberi jogokért.
3. Gazdasági kapcsolatok a tőkés országokkal,
a./ Nincs rá szükség, elég a baráti országokkal való kapcsolat.
b./ Szükség van rá, mert a mi előrehaladásunk
is segiti, ha előnyös árucserét bonyolithatunk le,
vagy gyártási terveket, leirásokat vásárolunk, vagy
konvertibilis valutát kapunk áruinkért. /Konvertibilis szó magyarázata./
Élelmezési export, gyümölcs, zöldségfélék, húsáruk - mezőgazdasági gépek importja vagy például
a Fiat-licenc megvásárlása, Lada gépkocsik stb.
Tanulói vita.
4. A békés egymás mellett élés.
Mit jelentene a háborús összecsapás.
Elkerülhető-e a háború? Hogyan?
Állásfoglalás: a szocializmus erői a szocialista
országok összefogása védelmi feszültség.
Utalás a 6. osztály "Békét akarunk" és a 8. osztály "A haza védelme kötelesség" témájú óráira.
5. A haladó erők a béke védelmét szolgálják.
Gazdasági és tudományos segitségnyújtással támogatjuk a fejlődésben elmaradt országokat. /A gyűjtött anyag alapján./
6. A világ ifjúságának demokratikus érzelmű csoportjai.
A világifjúsági találkozók jelentősége a nemzetközi összefogás elősegitésében.
Egy ismert VIT-dal eléneklése.
A tanulói tevékenység megszervezése:
- Kutatómunka a DÍVSZ tevékenységéről.
- Rendszeres tájékozódás külpolitikai eseményekről.
- Időnkénti beszámolókra való felkészülés."

Ugyancsak az osztályfőnök kartársak figyelmébe
ajánljuk a folyóirat e számában induló sorozatot:
NÉVADÓK cimmel, amelyben ugyan a Békés megyei oktatási intézmények névadóinak életútját, tevékenységétismertetik, de főképp az osztályfőnök kartársak mindenütt jól használhatják. Néha oly sokat
kell keresni, mire össze lehet állitani egy-egy
kiváló személyiség pályaképét. A jelen számban a
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következőket találhatják:
Áchim L. András
Nicolai Balcescu
Jon Constantin Frimu
Jankó János
Mikes Kelemen
Mohácsy Mátyás
Péter András
Semmelweis Ignác
Szegedi Kis István
Tüköry Lajos
Vajda Péter
Vásárhelyi Pál.

A Gyorsuló Időben
1980. 21.sz. 78-173.1.

AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA AZ OSZTÁLYFŐNÖKI
MUNKÁHOZ
Az általános iskolai nevelés és oktatás terve.
/Főszerk. Szebenyi Péter./ /Közread, az/ Oktatási
Minisztérium Bp. 1978, OPI
•
BÁBOSIK István
Osztályfőnöki nevelőmunka a felső tagozatban.
Tanitó, 1980/10.sz. 12-15.1.
•
BERNÁTH Attila
Tartalom és módszer = Köznevelés, 1978. 40.sz.
6.1.

.

.

.

.

.

•

_

.

BÍRÓ Katalin
Erkölcsi nevelés az osztályfőnöki órákon. = Tanitó, 1978. 1 .sz. 19.1.
.
.•••"..
DOMONKOS Béla
Osztályfőnöki munka az alsó tagozatban. = Módszertani Füzet, 1979. 2.sz. 1-11.1.
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FÁBIÁNNÉ KOCSIS Lenke
Az osztályfőnök-rajvezető munkáját segitő és
gátló tényezők. = Uttörővezetó, 1980. 11.sz.
11-14.1.
GARZÓ Mária
Együtt a tantestülettel. = Köznevelés, 1979.
18.sz. 7.1.
GYURJÁCS András
Az osztályfőnök munkája. = Köznevelés, 1979.
18.sz. 6-7.1.
HANKOVSZKY Valéria
Az osz-tályfőnöki órák tanmenetéről. = Tanitó,
1978. 9.sz. 11.1.
HANKOVSZKY Valéria
Az osztályfőnöki órák tapasztalatairól. /3-4.
osztály/. = Tanitó 1979. 9.sz. 5-7.1.
HUDY Endre
Töprengés az osztályfőnöki munkáról. = Hogyan?
1979. 2.sz. /37.SZ./ 47-49.1.
JUHÁSZ Gyuláné
Osztályfőnöki órák az alsó tagozatban. = Iskolai
Szemle, 1. évf. 1979. 1/2.sz. 40-43.1.
KÁLMÁN László
Az osztályfőnöki foglalkozási terv és az iskolai
munkaterv összefüggésének néhány kérdéséről.
= Borsodi Művelődés, 1979. 1.sz. 20-23.1.
KERÉKGYÁRTÓ Imre - KISS Katalin
Mit tehet az osztályfőnök? Bp. 1976, Tankönyvkiadó.
. .
KŐHALMI Gyula
Az osztályfőnöki munkáról. = Borsodi Művelődés,
1979. 1.sz. 61-65.1.
LAJKÓ Lajos
Szituációs játék az alsó tagozatos osztályfőnöki
órákon. = Módszertani Közlemények, 1980. 3.sz.
188-192.1.
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MAJZIK Lászlóné
Nevelési eredményvizsgálat az általános iskolai
osztályfőnök munkájában. Bp. 1972. Tankönyvkiadó.
MAJZIK Lászlóné
Az osztályfőnöki órák a nevelési folyamatban.
= Köznevelés, 1979. 33.sz. 15.1.
MAJZIK Lászlóné
Osztályfőnöki óra - pedagógiai tervezés. = Tanitó, 1978. 3-4.sz. 51.1.
Osztályfőnöki kézikönyv az általános iskola
5-8 osztálya számára. /Szerk. Majzik Lászlóné. /Kiad./ az országos Pedagógiai Intézet./
Bp. 1980, Tankönyvkiadó.
RÓZSA Béláné*
Az osztályfőnöki munka segítségének lehetőségei,
a pályakezdő pedagógusoknál. = Budapesti Nevelő,
1979. 1.sz. 82.1.
TIBOR István
Pályaválasztást segitő eljárások általános iskolai osztályfőnökeknek. /Kiad. a Baranya megyei Pályaválasztási Tanácsadó intézet./ Pécs, 1978.
VILCSEK Jánosné
Közéletiségre nevelés az osztályfőnöki órákon.
= Köznevelés, 1979. 30.sz. 10-11.1.
ZALKA György
Az oktatásügy mindenesei. = Hogyan? 1979. 2.sz.
/37.sz./ 41-42.1.
ZALKA György
Az osztályfőnök mint pedagógiai vezető. = Köznevelés, 1978. 8.sz. 3.1.
ZALKA György
Az osztályfőnöki munka igazgatói irányitása.
= Hogyan? /Győr-Sopron megye/, 1979. 13-15.1.
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V. Szakmódszertan - biológiatanítás
RUBÓCKY ISTVÁiv
HID A BIOLÓGIA ÉS TECHNIKA KÖZÖTT

"Biológia a technikában" - "Technika a biológiában" első hangzásra talán ellentmondásosnak tűnik, de mindjárt nem az, ha jobban meggondoljuk,
közelebbről vizsgáljuk ezt a kérdést. Ezt teszi a
bionika tudománya, amely összekötő kapocs a biológia és a technika birodalma között. A bionika
új tudományág, a tudományos-technikai forradalom
terméke. Azért tanulmányozza az élővilágot, a természetet, hogy felfedje: miben t kéletesebb, gazdagabb az élő természet a technikai megoldásoknál. Az összehasonlitások és felismerések alapján
fejleszteni kivánja a már meglévő technikai rendszereket; új módszereket és eszközöket ad modern
korunk egyre bonyolultabbá váló feladatainak megoldásához. Az élő szervezetek megbizhatóságának
megközelitésére tökéletesebb, nagyobb teljesitményü új technikai alkotások készítésére'törekszik
és ad ösztönzést.
Korunkban a biológia jelentősége megnőtt, a széles körben végzett kutatások során kiderült, hogy
az élő természetben igen gyakran bonyolultabb felépítésű rendszerek működnek, mint amilyenek a jelenlegi technikai alkotásokban megtalálhatók. Gondoljunk csak például arra, hogy az idegsejtekből
felépülő szervezetek jóval bonyolultabbak az elektronikus számitógépeknél s amellett igen "gazdaságosan" működnek. Remény van rá, hogy a bionika
az élő rendszerek bonyolult modelljeit a jövőben
reprodukálni fogja majd.
A bionikai vizsgálatok és kutatások igen széles
területre terjednek ki. A természet ugyanis - a sokmillió éves fejlődés során - a legcélszerűbb, a
lehető legjobb megoldásokat "válogatta" ki. Tömegével oldott meg olyan problémákat, amelyek tökéletes utánzása az ember számára a mai napig sem
sikerült. A problémák megoldása azonban sok ha- v
szonnal kecsegtet a korszerű technika számára. Világszerte komoly méretű kutatások folynak, amelyek
során az élő természet eddig síinte ismeretlen részleteit tárták fel. Az ipari bionikai laboratóriumokban, egyetemi bionikai intézetekben, főiskolákon
és akadémiákon folyó bionikai kutatások az alábbi
főbb problémákra, kutatási témákra irányulnak:
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- azoknak az alapelveknek a tanulmányozására,
amelyek segitségével az élő rendszerek, szervezetek a különböző helyzetek felismerik és e
felismerés alapján tájékozódnak;
- gépmüködések ellenőrzési lehetőségeinek vizsgálatára;
- az élő organizmusok szerkezeti vizsgálataira.
Ezek igen fontosak a nagyobb biztonság és megbizhatóság szempontjából az épitészetben, járműgyártásban, energetikában, elektronikában,
információtechnikában stb.

A BIONIKA "MÚLTJA"
Az ókori görög mondavilágban is találkozunk
"bionikai" megoldásokkal. Daidalosz és fia Ikarosz a madárszárnyak mintájára készült mesterséges szárnyaikkal próbálkoztak elmenekülni Kréta
szigetéről. Később a repüléstudomány úttörői már
a valóságban is a madarak repülését tanulmányozták az ember levegőbe emelkedése problémájának
megoldásához. Leonardo da Vinci /1452—1519/ rájött
arra, hogy repülni a szárnyak csapkodó mozgása
nélkül is lehet, ehhez azonban a szárnyaknak a
széllel szemben megfelelő helyzetben kell állniuk. Ottó Lilienthal /1848-1896/ siklórepöléseit
szintén a madárrepülés megfigyelése alapján végezte, s e megfigyelésekből fontos elméleti törvényszerűségeket állitott fel. A Wright-testvérek
/Orville és Willbur, 1871-1949., ill 1867-1912/
is a madárrepülésből indultak ki motoros gépük
készitésénél. A magyar származású Kármán Tódor
/1881—1963/ a madárrepülés áramlástechnikai és
repülómechanikai kapcsolatait tanulmányozta s úttörő jelentőségű következtetéseket vont le belőlük. Hermán L.F. Helmholtz /1821-1894/ - a sokoldalú természettudós - 1873-ban állitotta fel az
élőlények repülésére vonatkozó törvényét, amely
szerint az élőlény súlya lineáris méreteinek köbével, szárnyfelülete pedig lineáris méreteinek
négyzetével arányos. Ez a törvény főleg a vitorlózó repülést végző madarakra érvényes. Az ismert
szovjet A.N. Tupoljev is a karcsú, nagykiterjedésü madárszárnyakat vette alapul első hosszútávú
rekordgépeinek megtervezésénél. A példák sorát
még hosszasan lehetne folytaiéi...
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A madarak repülésének megfigyelése sok hasznos
segítséget nyújtott a vitorlázó sportrepülés
számára is. így - többek között - jól bevált
annak utánzása, ahogy a gólyák és albatroszok a
légáramlásokat és a szél mozgási energiáját hasznositják repülésük közben.
A halak alakjának, úszási teljesítményeinek beható tanulmányozása a hajózás és a repülés tökéletesítését egyaránt előmozdította. George Cayley
/1773-1857/ angol természettudós a pisztráng
testének pontos felmérése útján nyert adatok segítségével testkörvonalat /profilkontúrt/ készített. Mintegy másfél évszázaddal később a már emiitett Kármán Tódor hívta fel a figyelmet arra,
hogy az igy nyert profil alig különbözik az amerikai repülési kutatók által kifejlesztett megoldásoktól.
A delfinek igen gyors mozgásának kutatásával először M.O. Kramer foglalkozott behatóan. Feltűnt
neki, hogy ezek a tengeri emlősök közel 60 km-es
óránkénti sebességet is el tudnak érni a hajók követése közben, pedig izomzatuk nem tenné képessé
őket erre a nagy teljesítményre. A kutatások kiderítették, hogy a delfinek ezt a nagy sebességet
súrlódásuk nagyfokú csökkentésével érik el. A delfin teszté úszás közben igen kis fékezőerőt fejt
ki, az ellenállás csökkentése pedig mind a hajózásban, mind a repülésben a sebesség növelésének
leghatásosabb módja. A megoldás: a delfinek bőrének különleges többrétegű felépítése. A delfin
belső merev bőrrétege felett még két membránszerü, illetve szivacsos f.elépitesü réteg található
több mint 80 % folyadéktartalommal. A szivacsos
réteg és a benne levő folyadék alkalmas a test
előrehaladását gátló nyomástöbblet elvezetésére.
Kézenfekvő, hogy az ilyen szerkezetű borítás alkalmazásával a hajók és a repülőgépek viz- és légellenállását is csökkenteni lehet.
E felismerés alapján súrlódást csökkentő hártyákat és bevonatokat készítettek, amelyeket nemcsak
a tengeri és légi közlekedés, hanem a csővezetékekben áramló viz- és gáztovábbitásnál is lehet
hasznosítani. Más - nagy úszási teljesítményt nyújtó - halak és viziemlősök testformája és teljesítménye közötti összefüggésekkel kapcsolatban is
vizsgálatokat végeztek a hajó- és repülőgépgyártás
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tökéletesítése szempontjából.
A delfineknek más technikai "berendezésük" is
van: ultrahangos lokátorral rendelkeznek. A kibocsátott és visszaverődő hanghullámok segítségével kitűnően tájékozódnak és megtalálják zsákmányukat az iszapos, nem átlátszó vizben is. A
delfinek a saját maguk által kibocsátott, viszszaverődő és újra felfogott hangok segítségével
nemcsak észlelik a 3 km-es körzetben tartózkodó
halakat, hanem még azt is megállapítják róluk,
hogy azok számukra táplálkozásra alkalmasak-e.
A denevérek ugyancsak az emberi fül számára hallhatatlan kiáltásokkal tájékozódnak és vadásznak
- azok hangvisszaverődése alapján. Lazzaro Spallanzani /1729-1799/ - a kísérleti élettan megteremtője - a 18. század végén denevérekkel folytatott kísérletei során jött rá arra, hogy ezek az
állatok ultrahangimpulzusok segítségével, azok
kibocsátásával, a visszaverődött hanghullámok ú j rafeldolgozásával tájékozódnak repülés közben és
ez a képességük segíti őket táplálékuk megszerzésében is. A denevérek által kibocsátott hangimpulzusok az akadályokról visszaverődnek, a visszhangok az állatok fülébe jutnak, s azok így tudomást vesznek az akadályról, annak távolságáról,
pontos irányáról, sőt felületének bemélyedéseiről is. "Készülékük" még a»-tizedmilliméternyi vas
tagságú drótot is jelzi! A denevér fülének szerkezete eltér az emlős állatokétól: a csontos csiga spirális lemez fejlettebb, az alaphártya pedig
fel tudja fogni a magas frekvenciájú /20 000 Hz
feletti/ hangrezgéseket. Az éjjeli lepkék ugyancsak fel tudják fogni a denevérek kibocsátott ultrahangjeit, s ezért ki tudnak térni útjukból - a
biztos pusztulástól menekülnek meg ezen a módon.
A lepkék testét fedő finom por is részben elnyeli
a denevérek ultrahangjait.
A delfinekéhez és a denevérekéhez hasonló ultrahangos technikai megoldások csak a legutóbbi évtizedekben terjedtek el a közlekedésben /radar/.
A többi érzékszervek behatóbb tanulmányozása is
sokszor meglepő eredményekkel jár. Alig több mint
egy évtizede tudnak olyan hőmérőket készíteni,
amelyek 10-20 méter távolságból is 0,1-0,2 C pontossággal mutatják a mérendő tárgyak hőfokát, h
csörgőkígyók viszont évmilliók óta rendelkeznek
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ilyen távhőmérővel: hősugár-érzékeló gödrökkel.
Ezek segítségével a legsűrűbb, legsötétebb őserdőben is azonnal felismernek minden táplálkozásukra alkalmas állatot, azok hőmérsékletéről meszsziről való érzékelés, "felmérése" alapján.
A technika már régóta törekszik olyan konstrukciók kialakítására, amelyeknek lehetőleg minden
eleme részt vesz a terhelés viselésében. Ezek bár maguk csak könnyű súlyúak - nagy igénybevételre alkalmasak. Az élő természet számos érdekes példával szolgál a konstruktőröknek a könnyű,
de nagy teherbírású szerkezetek kialakítására.
Ezek közül sokat már meg is valósítottak, másokat csak utólag hasonlítottak össze a már kifejlesztett műszaki konstrukciókkal. Az angol Sir
Joseph Paxton, a hires londoni Kristálypalota
megszerkesztésénél /1850-1851/ a Victoria Regia
virágja levelének erezetét utánozta, mert rájött
arra, hogy a hatalmas levél szerkezeti felépítése miatt a 245 N/m súlyú terhelést is könnyen
kibírja.
Sok más példát lehetne még felsorolni a már megvalósított megoldások közül...
.
A JELEN ÉS A JÖVŰ

:

•A bionikai kutatások szüntelenül folynak, s ezek
eredményeként újabb és újabb technikai alkalmazások születnek napjainkban és várhatóan a jövőben is.
A századunk újra kezdődő izomerő-repülési kísérleteknél a madárrepülés törvényszerűségei alapján indultak el. Az eredmények még szerények, s
állandóan felvetődik a kérdés: érdemes-e egyáltalán modern korunkban izomerővel repülni? Az aerodinamikai problémák tökéletesebb megoldásához a
pillangók szárnytulajdonságainak ismerete vezethet el, amely a vitorlásrepülők szerkesztésénél
hasznosítható.
A korszerű repüléstechnika már régen felülmúlta a
madarak repülési teljesítményeit. Ennek ellenére
azonban még mindig van tanulnivalónk a madaraktól; a repülőgép—konstruktőrök számára továbbra
is problémát jelent a madarak repülés közbeni
mozgásának utánzása. Hol van ma még az a repülőgép, amely olyan könnyedén változtatja repülési
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tényezőinek szabályszerű változásait közvetiti a
szervezet felé, s ezekkel a változásokkal hangolja
egybe a szervezet élettevékenységi folyamatait.
Van tehát bőven megoldható probléma a bionika számára, hiszen mindezeket a technikában is utánozni lehetne!
A szerkezetbionika a legújabb időkben a finommechanikában jutott jelentőséghez. Ez messze túlterjed egyes szerkezeti elemek felépitésének megjavításán; magában foglalja a konstrukciók általános felépitésének számításokkal alátámasztott
elemzését is. A struktúrabionika a legfontosabb
iparágakban: az építőiparban, a gépiparban, a
gépjárműgyártásnál, a tudományos készülékek gyártásánál és a textiliparban egyre inkább előtérbe
kerül a tudományos-technikai forradalom előrehaladásával párhuzamosan. A Német Demokratikus
Köztársaságban gyakorlati alkalmazásával már jelentés eredményeket értek el.
A sasokat és a galambokat nem vakítja el az erős
fény; ezért közvetlenül a napba- tudnak nézni.
Szemükben festékanyagot tartalmazó képződmény van,
ez teszi számunkra lehetővé az erős fénybe nézést.
A madár mindig úgy fordítja fejét, hogy a napsugár beesési szöge megváltozzon és a fényt igy a
képződménytől védett részre irányítja. Tehát beépített "védőszemüveggel" rendelkeznek. Ennek a
felismerésnek az alapján a Szovjetunióban szemüvegeket és védőmaszkokat kísérleteztek ki kohászok, hegesztők és gépkocsivezetők számára abból
a célból, hogy ne vakítsa el őket munka közben az
erős fény.
A rovarok összetett szemei olyan optikai-finommechanikai remekmüvek, amelyeket korunk technikája
még nem tud utánozni. Optikai szerkezetükben apró
fénygyűjtő lencsék egész sora bontja fel a képet.
A szitakötő félgömbalakú szemében például 1213 000 parányi távcső sorakozik egymás mellett.
Azt is megállapították, hogy a halak "hallásában"
döntő szerepe van az úszóhólyagnak. Ennek segítségével érzékelik a távoli viharok, földrengések
okozta infrahangokat. E felismerés alapján olyan
érzékeny hidrofont készítettek, amely a halak
úszóhólyagjához hasonlóan felfogja az infrahangokat és jelzi a vihar közeledtét. A gázzal töltött
ballonok viz alá bocsátva mutatják a rezgéseket.
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amelyeket azután elektromos úton erősítenek

fel.

A bionika szempontjából igen fontos a természetes
információs rendszerek kutatása. Ezekhez tartozik az emberi agyvelő is. Az élő rendszerek folyamatosan tárolják az információt; a cél ezért
élő rendszerekhez hasonló komputerek szerkesztése. Neumann János /1903-1957/, a magyar származású sokoldalú tudós a második világháború alatti
és utáni években munkatársaival együtt kísérleti
elektronikus számítógépet készített /ENIAC/. Ennek tervezésénél az élő emberi agy néhány ismert
működésmódját próbálta lemintázni. Arra törekedett, hogy az emberi agy leegyszerűsített modelljét az ember alkotta gépekben hasznosítsa. Vizsgálta ezért az emberi idegrendszer és a számológép közötti hasonlóságokat és eltéréseket. Megállapította, hogy az idegsejt - a neuron - idegimpulzusokat kelt és továbbit. A memóriák aktiv
elemekből - idegsejtekből - épülnek fel. Ilyen típusú memóriák már az első számológépek technológiájában is alkalmazásra kerültek. Tény az, hogy
az emberi agy tökéletesebb minden létező számitógépnél. Az agy működésére, annak reprodukálására
irányuló bionikai kutatások az idegszövetek alapjaira: a neuronokra, az emlékezet mechanizmusára,
alkalmazkodására stb. irányulnak.
A természet a programvezérlésben is messze a technika előtt jár. Az egyedfejlődés minden kis mozzanata pontosan előre meghatározott program szerint
történik; a program kódját a sejtmag tartalmazza.
A genetikai kód tanulmányozása oda vezethet, hogy
az eddigi információtárolókat kémiaiakkal fogják
felcserélni, ami igen sok információnak kis térfogatban való tárolását teszi lehetővé. Nem szabad
megfeledkeznünk azonban arról, hogy a gép sohasem
lesz emberré, bármilyen tökéletessé is válik.
Az eddig leirtakból is kitűnik tehát, hogy a bionika biológiai mechanizmusok modellezése útján
technikailag alkalmazható, új műszaki megoldások
után kutató tudományág. Eddigi rövid fejlődése
során már bionikai ágak kialakulásáról is beszélhetünk. Főbb ágak: rendezett bionika /a biológia
rendszerezése a technikai alkalmazások alapelvei
szempontjából/, kisérleti bionika /új ismeretek
szerzése/, speciálisan alkalmazott bionika /modellek kifejlesztése az egyes alkalmazási területek számára/.
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A biológia tehát sokoldalú segítséget nyújt a technikai
alkalmazásokhoz. A technika azonban nem
marad ezért a segitségnyújtásért adósa a biológiának. A technika fejlődése ugyanis közvetlenül
szolgálja a biológiai ismeretek gyarapítását.
Elég itt talán, ha a mikroszkóp fejlődésére, tökéletesítésére gondolunk, vagy arra', hogy az elektronika olyan tökéletes eszközökkel látta el a biológiai kutatást, amelyek lehetővé tették sok - eddig ismeretlen - jelenség magyarázatát.
Ez a kölcsönhatás azonban már egy másik tanulmány
témája lehet...
Korunkban a biológia jelentőségét tehát az a felismerés emeli ki, hogy az élő természetben sokszor
bonyolultabb felépítésű rendszerek "működnek",mint
amilyeneket az ember a technika segítségével létrehozhat. Az élő természet kutatása útján tehát új
technikai készülékek és berendezések készíthetők.
A tudományos-technikai forradalom egyre inkább kibontakozó korszakában élünk. Ez azt is jelenti,
hogy az élő természettel foglalkozó tudományok és
a műszaki tudományok egybefonódva válnak eredményesebbé. A bionika is ennek az együttműködésnek a
"terméke", mint új tudományág. Kialakulásáról, fejlődéséről, lehetőségeiről azért számoltunk be röviden, mert tanítási órákon is hasznos lehet felhivni a tanulók figyelmét a biológia és a technika
szoros kapcsolatára."

Biológia Tanítás
1980/2.sz. 58-63.1.
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CSIZMADIA GYÖRGY
A MÚZEUMI GYERMEKFOGLALKOZÁSOK SZEREPE A
KREATÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉBEN

"Bevezető gondolatként hadd emlitem meg - ami a
pedagóguskollégák, múzeumi munkatársak előtt természetesen ismert -, hogy a gyerekek java részében kielégítetlen kiváncsiság és életismeret,
környezetismeret-igény feszül, azonban napi külső-belső konfliktusaik megoldásához az iskolában
megszerzett szellemi poggyász legtöbbször elégtelennek bizonyul.
Konfliktusokban, szellemi adaptációs helyzetekben való önálló,
felelősségteljes részvétel vágya, az önálló dönteni tudás vágya állandó. S ez, szemközt az iskolaélet számtalan szabály által megformált és olajozottan működő gépezetével, jogos és méltánylandó
kívánság.
Ha összegyűjtjük a gyerekek véleményét az ideális
tanitási órát leiró jelzőkről, a következőket kapjuk: legyen az óra színes, érdekes, figyelemfelkeltő, hangulatos, játékos, szórakoztató. Pszichológiai nyelvre fordítva ezeket, az orientációs reakciók /odafordulási reakció/ jelenségvilágához
érkeztünk. Ez a kérdés napjainkban különösen fog. lalkoztatja a szakembereket: hogyan lehet a belső
motiváló erőt újjáteremteni? A gyerekek egyértelmű
érzelmi oldalról közelítenek, s ezért, pedagógusoknak is csak igy lehet közeledni hozzájuk. A
gyerekek véleménye szerint nagyon fontos számukra,
hogy a biológia tantárgy ne csak mereven az adott
tárgy megismertetésével, hanem az azzal kapcsolatos érdekességekkel - más területű hatásaival fizikai, kémiai, népművészet, zene, irodalom, kép. zőmüvészet, politika stb. - is foglalkozzon, valamint kapcsolatba lehessen hozni a tapasztalati
dolgokkal. S itt már felvillan egy gondolati kapcsolat, amire építenünk kell, és amit nem hegyhatunk figyelmen kivül, ez pedig az orientációs reakció /belső motiváció/ és a kreatív gondolkodás
tartósnak Ígérkező, embert formáló kapcsolata.
Egyértelműen a biológia szaktanára nem építhet az
eleve feltételezett, immanens érdeklődésre, kötelességtudatból fakadó odaadásra. Nem számithatunk
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arra, hogy ez majd úgyis felfedi, kibogozza a lényeget a módszeresen prezentált tananyagból. Köztudott tény, hogy kisgyermek korban a világ felfedezése csak ezzel a spontán odafordulással lehetséges. Ez az ösztönös érzékenység a későbbiekben
- sajnos - eltompul, az önálló világértelmezés,
felfedezés helyét az alkalmazkodás1 váltja fel. A
gyerekek - mint tapasztaljuk - kívülről várják az
inspiráló légkör megteremtését. Azt kívánják a pedagógusoktól, felnőttektől, teremtsék meg számukra a lehetőséget, ami szinte automatikusan váltja
ki az érdeklődést.
A foglalkozáson jelenjen meg a mozgalmasság, elsodró lendület, peregjenek az események és a képek legyenek csodás preparátumok, melyekkel mindenki személyesen is megismerkedhet, s a szines
történetek, kérdések sokasága ejtse gondolkodóba
a gyerekeket és gondolataikat is kifejthessék.
A foglalkozás nyisson a nap világa felé, külső dolgokat hozzon be és bentről terjessze ki a lehetőségeket az iskolán túlra. A jelen gyakorlatban
egymaga az iskola - egyes kísérletező közösségeket
nem számítva - erre nem fordíthat gondot, a gyerekek készként, eleve elrendeltként szembekerülnek
a tantárgyból fakadó ismeretek elsajátításának
kényszerével. Az elsajátítás foka ezután érdemjegyekben fejeződik ki, a másik oldalon pedig a feleléstől, az osztályzástól való rettegésben.
Tény, hogy az iskola messze van attól, hogy belülről vezérelt, energikus, biológus alkotóműhely és
és életközeg legyen, ahol alkotó gondolkodású gyermekek nőnek fel. Teljesen egyetértünk Barron kreatív személyiség jegyeivel kapcsolatos hipotéziseivel.
1. A kreatív egyének előnyben részesitik a komplexitást.
2. A kreatív egyének pszichodinamikája differenciáltabb és komplexebb.
3. A kreatív egyének ítéletei függetlenek.
4. A kreatív egyének öntudatosabbak, és védekeznek az elnyomás vagy korlátozás ellen.
A folyamatára nézve Torrance /1962/ elképzelése
szintén inspiráló számunkra, miszerint a kreativitás az elképzelések vagy hipotézisek formába öntésének, közlésének folyamata.

- no 1977. év végén a szegeai Móra Ferenc Múzeumban
láttunk hozzá a gyermekfoglalkozások megszervezéséhez és a munkatervek kidolgozásához. Munkahipotézisünk szerint a vasárnap délelőtt tartott
foglalkozásokon a gyermekekben levő latens alkotóerők Kibontását, a biológiai felfedezés, újrafelfedezés tudományos romantikáját céloztuk megvalósitar.i.

:

Kötetlen formában 6-14 éves szegedi általános iskolásokkal dolgozunk. A foglalkozások rendszerint
16-22-es létszámúak. Témáink közül emlitek cimszerüen néhányat: Nyomolvasás a természetben;
Egy kis állatvédelem; A hóvirág titka; Mi virit,
ki dalol?; Vasvirágok, virágos rétek; Állatok a
történelemben; Májusi cserebogár; Vándormadarak
vándorúton; Fekete István állatai; Móra Ferenc
tulipános ládája.
A foglalkozások metodikája komplex módon alkalmazott önkifejező-önképző tevékenység fejlesztésére
irányul. Nézzünk egy példát! A pl. "Mi virit, ki
dalol?" témában - biológiai, fizikai, meteorológiai, kémiai, zenei, irodalmi és festészeti vonatkozásain keresztül - a kinti természetben lejátszódó napi események felhasználásával /fenológia, madárvonulási újsághirek stb./, a múzeum gazdag preparált anyagára épitve, közösen játszottuk
el, "fedeztük fel" a téma rejtelmeit. Voltak közmondások, szólások, mondások - ezek mintájára
újabbakat "készítettünk".. Itt "fedeztem" fel én is,
hogy a gólya miért kedves magyar madár - a gyerekek szerint piros csőrrel, fehér színnel, zöld mezőben, nem is lehet más. Petőfi-, Devecseri-, Zelk-,
Weöres-versek részleteinek felidézése, elmondása
közben és utána, megbeszéltük az önálló kutatási
feladatokat. /Otthoni csiráztatásos kísérletek./
Ezután fizikai oldalról "vetettük fel" a problémát. A fehér fényt prizmával felbontva a falon,
spektrumát vizsgáltuk és problémaként tűztük ki
- miért van az, hogy más-más szinü virágok nyilnak
szigorú sorrendben tavasztól késő őszig. /Hóvirág,
ibolya, gólyahir, élénk szinü nyári virágok, pipacsok, szarkalábak, ősszel sziksaláta, réti pereirizs stb./ A "ki dalol" kérdésnél kapcsolatos találtak a gyerekek a béka tavaszi brekegése és a
különböző kémiai anyagok /hormonok/ hatásai között.
/Az előző, Téli álom c. foglalkozáson kimográfon
regisztráltuk békasziven az adrenalin, a jég és a
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langyos viz hatását./ Közben rövid közös énekléseket, dalolásokat iktattunk be. Magnón meghallgattuk madárhangokat és a hangküllő, fakopáncs,
csóka, bakcsó, csiz, fecske, csér, lillik, póling és a héja esetében járt ez sikerrel. Zooetnográfiai dolgokat megbeszélve - fedezték fel az
élőlények névadásának alapjait/
Ebben a módszertani komplex rendszerben valamenynyi tevékenység és eljárás arra irányult, hogy
életre keltse a gyermekek alkotóerejének értelmi,
érzelmi - motivációs és akarati összetevőit.
Célunk az volt, hogy problémahelyzeteket teremtünk, amelyek létrehozzák az alkotásra jellemző
értelmi és motivációs feszültséget. A foglalkozások végén alkalmazott rajzoltatás, valamint az
ezeket kiséró vers és prózai szöveg íratása igen
fontos az átszervezés /átstrukturálás/, az ismeretek és adatok kiválogatása és felhasználása,
más összefüggések szempontjából. A foglalkozás
végén minden rajzot, müvet közösen megtekintettük, kielemeztünk és ezzel a sikerélménnyel érzelmi megerősítést alkalmaztunk.
Az alábbiakban röviden vázolt tapasztalatokat a
gyerekek tevékenységének megfigyeléséből és a
foglalkozások végén beadott rajzok - produktumok elemzéséből, valamint a város iskoláiban tanitó
biológustanár kollégák és a szülők információiból
kaptuk.
Megállapításunk szerint, a minden kötöttségtől
mentes foglalkozások kedveznek az alkotásnak. A
komplex szabad kombinálás, a megtervezett improvizáció jól biztosítja az önmegvalósítási lehetőségek kibontakoztatását, mert közvetlenül az egyén
képességei és érdeklődés szabályozzák.
A csoport diákjai hozzászoktak a múzeum nagy termeiben, raktáraiban a szabad, fesztelen légkörhöz,
a mindig változó foglalkozáshoz és új fajta, nehezebb problémahelyzetekhez is gyorsan alkalmazkodtak.
Kísérletet végeztünk különösön "passzív gyerekek"
bekapcsolásával? s már 2-3 foglalkozás után ezen
gyermekeknél, a verbális és formális módszerekkel
élő tanulóknál nagyfokú szellemi feloldást tapasztaltunk. Most vizsgáljuk, r.agy 2-3 fős Kreatív kis
közösségek "katal izál-' - c-rj; ::.:''" hatása milyen az
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anyaiskola inadekvát feltételei között. Eddigi
tapasztalataink szerint fele-fele arányban észlelhető a pozitiv lenditőhatás és a blokkoló
megnyilvánulás. /Természetesen a "befogadó" tanárkolléga személyisége és hozzáállása is döntő
ebben az esetben./ Beszámolhatunk arról a tapasztalanunkról is - amitől kezdetben sokan féltettek minket -, hogy a fellazított, furulyahangú,
mozgalmas, szonyeghasalasos foglalkozások a fegyelem rovására mennek. Már kezdetben sem volt
ezzel problémánk, felvilágosítottuk a gyerekeket, hogy a múzeumi matinén való tanuláshoz, játékhoz tőlük "kreativitás"-t várunk, és a fegyelem önmagától kialakult - valószínűleg azért,mert
biztosítottuk a gyermekek individualitását és gondolati egyszerűségét.
A saját kezdeményezésű kreatív gondolkodást és
produktumot dicsérni kell, s esetenként jutalmazni is.
Az a véleményem, hogy a jelenben - de a jövőben
még fokozottabban - kell a különböző közintézmények, így - mint a jelen esetben a múzeum és a
szegedi általános iskolások egy csoportjának - közös nevelési-pedagójiai-didaktikai periodikus munkafúzióival törődni.
A Móra Ferenc Múzeum gyermekeket hivott meg termeibe tanulni és alkotni, akikből nem lesznek biológusok, de lesznek széles látókröü, a világ dolgai iránt érdeklődő, hazaszerető felnőttek."

Biológia tanitás
1980/5.sz. 167-170.1.
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AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA
a biológia tanitásához

BÁGYI Imréné
/
Az irásvetitő felhasználási lehetőségei biológiaórákon. = Biológia tanitás, 1980/4.sz. 105.1.
ENDRÉDI LajOS
Differenciált biológiatanítás: "Mastery Learning" és programozás egy oktatástechnikai eszközrendszer alkalmazásával. I. rész = Biológia tanitás, 1980/6.sz. 168.1., II. rész.= Biológia tanitás, 1981/1.sz. 8.1.
HORVÁTH Endréné
'
Gondolatok a szakközépiskolai biológiaoktatásról. = Biológia tanitás, 1981/3.sz. 74.1.
KACSUR István
Kutató módszer alkalmazása a biológia tanitásában. = Biológia tanitás, 1980/3.sz. 70.1.
KACSUR István
Tudományos megismerő módszerek szerepe a biológia oktatásban. = :Biológia tanitás,.1980/5.sz.
170.1.
KISS Ferenc
A könyv szerepe az önálló ismeretszerzésben.
= Biológia tanitás, 1980/1.sz. 26.1.
SZABÓ Gyuláné
Népművészeti ismeretek felhasználása az élővilág
tanitásában. = Biológia tanitás, 1980/2.sz. 42.1.
SZEBERÉNYI József
Alkalmazás-tesztfeladatok biológiából. I. rész
= Biológia tanitás, 1979/4.sz. 121 .1., II .rész =
Biológia tanitás, 1980/1.sz. 13.1., III. rész = Biológia tanitás, 1980/2.sz. 47.1., IV.rész = Biológia tanitás, 1980/3.sz. 85.1., V. rész : 1980/4.sz.
120.1., VI. rész = Biológia tanitás, 1980/6.sz.186.1.
VII. rész = Biológia tanitás, 1981/1.sz. 22.1, VIII.
rész = Biológia tanitás, 1981/3.sz. 89.1.
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VÁLOGATÁS
az 19S0/81. évben megjelenő biológiai tárgyú
könyvekből
FEHÉR László
Különös növények. Bp. 1980, Móra Kiadó
/Búvár zsebkönyvek./
FELFÖLDY Lajos
A vizek körn
környezettana. Általános hidrobiológia.
Bp. 1981, Mezőgazdasági Kiadó.
GRZIMEK, Bernhard
Ausztrália különös állatai. /Ford. Stohl Gábor./
Bp. 1980, Gondolat
KOROKNAY István
Mi és az állatok. Bp. 1980, Móra Kiadó
Környezetvédelmi ábécé. /Fel.szerk.: Temesi Ida/
Bp. 1980, Lapkiadó
Magyarország kultúrflórája. /Főszerk.: Máthé Imre./ Bp. 1980, Akad. Kiadó
8. köt. /Liliomfélék - pázsitfűfélék./
MAJER József
Hogyan viselkednek az állatok. Betekintés az
etológiába. Bp. 1981, Tankönyvkiadó
PERENDY Mária
Biológiai gyakorlatok kézikönyvek. Bp. 1980,
Gondolat
SCHMIDT Egon
Kisemlősök. Bp. 1981, Móra Kiadó.
/Búvár zsebkönyvek./
SOÓ Rezső
A magyar flóra és vegetáció rendszertani - növényföldrajzi kézikönyve. Bp. 1980, Akad. Kiadó.
6. Magyarország növényföldrajza és magasabb
szervezettségü /száras/ növényeink rendszertani
feldolgozása, ökológiai - növényföldrajzi jellemzése.

i

-
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VI Pedagógiai kiadványok külföldön
NirfETH LÁSZLÓ
PEDAGÓGIAI ÍRÁSOK

Nemrégiben jelentette meg a bukaresti Kriterion
Könyvkiadó Németh László pedagógiái írásait. Szabó György Pál, A Hét munkatársa, Bukaresten megjelenő társadalmi-politikai-művelődési magyar hetilap, méltatta a könyvet és az iró pedagógiai
célkitűzéseit. Az ő Írásából közlünk most néhány
részletet.
"A törzsmüveltség, az embernevelés Németh László-i
felfogása, a jelen és a jövő lényegi kérdéseire
adott ésszerű választ. Az "új enciklopédia" tehát
viselkedést és magatartást is meghatározó tájékozódást és lényeglátást jelent. /.../ A világ nem
egy megváltozhatatlan "van", hanem "lehet" is. "De
az ember maga is egy "lehet"-rügy e nagy potencia
burjánzásban, ami a világ." /,../
Németh László is fölteszi az elkerülhetetlen kérdést: "Az iskola, mint intézmény, biztosítani tudja-e a képességek és a személyiség szabad fejlődését"? Hiszen /.../ megújulásának útján az iskola
nem lehet az ismeretek tanításának és a magatartás
kialakításának kényszerintézménye. A valódi demokráciának, sőt az osztály nélküli társadalomnak is
olyan iskola felel meg, amely kiképzi a szakembert
anélkül, hogy benne az önálló gondolkodásra és Ítéletalkotásra képes polgárt megsemmisítené. /.../
A szellem problémát vet fel és problémát old meg.
A szellem elé oda kell állítani a kapaszkodót, ha
azt akarjuk, hogy emelkedjék. Hogyan érthető ez
el? /.../ Ha a katedrái szigor, a hatalom iskolai
képviselője helyett az állandó kezdeményezés és a
nyílt, őszinte dialógus irányitója lesz a tanár.
A hatalom mindig szövetségesei mellett avatkozik
be, mondják. De a jó hatalmat épp az jellemzi,
hogy jóval szövetkezik.
A ma iskolájában tiz tanár és tiz tudomány egymás
mellett él - elszigetelten. A sokféle szakképzés
nagyon felületes ahhoz, hogy képességeket hagyjon
vissza, a rájuk rakott ismeretek lehullanak, szellemi ruganyosságot a diákok nem szereznek. Az agyból nem lehet múzeumot csinálni, csak a legrosszabb
fajtából. S az egyetemi képzés nem tervszerű ördög-
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üzés-e a szellemnek? A diplomát szerző emberek
nagy többsége csak azért veti alá magát ennek a
képzésnek, mert a képzés képesités is: a kenyérért tanulnak, nem a tudásért. /.../
Németh László tanitványaiban a tanulás személyes
"nyilallásait" ösztönözte, mert az érdeklődés, a
kísérletezés minden munkát szívüggyé, emberformáló erővé tehet. /..,/ Felfogásában a tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel. Á jó
tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a
könyvtár és a kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, müveit ember mintaképe.
Ember mindenekelőtt, akinek nyugodtságában, állandósult kedélyében az önnevelés győzelme érzik,
aki ha "csak taníthat", akkor a legboldogabb.
Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és munkájával szellemi forrongást kiváltani."

A Hét,.1981. február 13. 4.1.
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SZABÓ GYULA
HÚSZÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYARORSZÁGI ÉS A
CSEHSZLOVÁKIAI TANKÖNYVKIADÓK KÖZÖTT
"A Magyar Népköztársaság alkotmánya biztosítja a
területén élő minden nemzetiség számára az anyanyelven való oktatást és nemzetiségi kultúrájuk
ápolását.
Néhány év elteltével a gyakorlatban beigazolódott,
hogy a kezdeti években kiadott szlovák nemzetiségi tankönyvek tartalmi és nyelvi szempontból alacsony szinvonalúak voltak. Egyre inkább előtérbe
került az a nézet , hogy szlovák nemzetiségi tan-.
könyveink nyelvi színvonalának emeléséhez feltétlenül szükség van az anyanyelvi ország, Szlovákia
segítségére. Ezért a 60-as évek vége felé hozzáláttunk a Bratislavai Szlovák Pedagógiai Kiadóvállalattal kölcsönösségi alapon az együttműködés
kiépítéséhez. A későbbiek során hasonló konkrét
együttműködés jött létre a prágai Pedagógiai Kiadóvállalattal is.
A közösen kidolgozott kéziratok 1961 óta jelentek
meq fokozatosan. Húsz év alatt 235-féle tankönyv
és egyéb kiadvány kéziratán dolgoztunk. Ennek az
együttműködésnek köszönhető, hogy az eltelt időszakban szlovák nemzetiségi tankönyveink egyrészt
tartalmi, de főképpen nyelvi színvonala észrevehetően javult. A szlovák kiadóvállalat segítségével
elértük, hogy szlovák nemzetiségi iskoláink olyan
tankönyveket használnak, amelyek nyelvileg sokkal
jobbak, bennük az élő szlovák nyelv tükröződik,
hiszen a használatban levő szlovák nyelvű tankönyvek zömét a legjobb szlovákiai szakemberek fordították le magyarról szlovák nyelvre.
A bratislavai és a prágai állami könyvkiadók közötti
kapcsolatokban igen fontos szerepük van a közös
kiadásoknak.
A 60-as évek elején a kétnyelvű oktatást szakkifejezés-gyűjtemények kiadásával segítettük. A szlovák-magyar és a magyar-szlovák gimnáziumi szakkifejezések gyűjteménye, továbbá a szlovák-magyar
képesszótr 1968-ban jelent meg közös kiadásban a
Szlovák Pedagógiai Kiadóvállalat gondozásában.
Ezeket Magyarországon a szlovák nyelvoktató isko-
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Iák számára különösen e képes szótárnak van nagy
jelentősége, amely a legkülönbözőbb témakörökből
vett kifejezéseivei igen alkalmas a tanulók szókincsének a gyarapitására; a főbb tantárgyak szakkifejezéseinek fejezetei pedig hozzájárulnak a
tanulók önképzéséhez és továbbtanulásához.
A Z utóbbi évtizedben mindkét országban fokozottabb
érdeklődés nyilvánult meg a felnőtt lakosság körében a szlovák nyelv tanulása iránt. A magyarországi szükségletet ideiglenesen Szlovákiából behozott
nyelvkönyvekkel elégitettük ki. Ugyanakkor egy
szlovák-magyar szerzői munkaközösséget hoztunk
létre egy, módszerében jobb szlovák nyelvkönyv
megirására. A nyelvkönyvet, amelyhez hanglemezt
is mellékeltünk, a Szlovák Pedagógiai Kiadóvállalat adta ki 9000 példányban, melyből ötezret vettünk át. A nyelvkönyvet nyelvtanfolyamokon használták eredménnyel, de a magántanulók is szivesen
vásárolták.
A budapesti Tankönyvkiadó a prágai kiadóvállalat
javaslata alapján csehszlovák professzorok öt egyetemi tankönyvét és jeles csehszlovák szakemberek
öt pedagógiai müvét fordittatta le és adta ki; ez
utóbbiból három a szlovák pedagógiai kiadóval közös kiadásként jelent meg.
A budapesti Tankönyvkiadó a Szlovák Pedagógiai
Kiadóvállalat segitségét kölcsönösségi alapon hasonló módon viszonozta, elsősorban kézirataik lektorálásával, fordításokkal és tankönyveinek átadásával /magyar ábécéskönyv, magyar irodalomtörténetek, orosz, angol nyelvkönyvek stb./.
A magyar és a csehszlovák tankönyvkiadók közötti
együttműködést példamutatónak tartjuk.
Reméljük, hogy a további években, évtizedekben 62
az együttműködés a két nép barátsága érdekében
mindjobban elmélyül."
Szocialista nevelés
Bratislava
1981. ápr. 8.sz. 248-250.1.
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ELKONYIN, D.E.
A JÁTÉK

PSZICHOLÓGIÁJA

•.

-. , • • -...

•.••..,.-

jlsmerteti: SZEGAL BORISZ
"Az utóbbi évtizedekben a Szovjetunióban több
cikk, tanulmány ill. könyv jelent meg, amely a
gyermekkori játék pszichológiájával foglalkozik.
Elkonyin könyve abban különbözik azoktól, hogy
egyrészt nem tartalmaz metodikai észrevételeket
avval kapcsolatban, hogyan szervezzük a gyermek
játékát, másrészt - az igen széles körű áttekintés mellett - a szerző hipotéziseit ismerteti a
játék, elsősorban a szerepjáték jelentőségével
kapcsolatban.
A bevezetőben a szerző elmondja, hogy a 30-as
évek elején kezdett foglalkozni a játék elemzésével, és 1932-re már összefoglalhatta addigi
kutatásainak eredményeit. Eredeti hipotézisének
középpontjában az a feltételezés áll, hogy "a játék fő eleme a képzelt helyzet, amelyben a gyermek vállalja más emberek szerepeit és rájuk jellemző módon cselekszik a különleges játékfeltételek
mellett". Az ilyen játékhelyzetek alakitásában
nagy jelentősége van a tartalmi transzfernek az
egyik tárgyról a másikra.
A második világháború utáni években Elkonyin nem
foglalkozott közvetlenül a játék vizsgálatával,
de 1953 után visszatért régi témájához. 1968-ban
megjelent összefoglaló müvében /Gyermeklélektan/
Elkonyin leírja azoknak a kutatásoknak a főbb tanulságait, amelyeket a könyv megjelenéséig elvégzett. A 60-as évek folyamán Elkonyin főleg a kisiskoláskor és kamaszkor pszichológiájával foglalkozott, a 70-es évek elején a játék pszichológiájának átfogóbb elemzésébe kezdett, s tapasztalatait a most ismertetésre kerülő müvében foglalja
össze.
A könyv hat fejezetből áll. Az első három fejezet
szinte kizárólag elméleti kérdésekkel foglalkozik.
Az első fejezetben Elkonyin leírja a kutatás tárgyát: a játék pszichológiájának történeti vonatkozásait.
A második fejezet a szerepjáték keletkezésének
történetével foalaikozik.
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A harmadik fejezet tartalmazza az ismert játékelméletek részletes elemzését.
A negyedik fejezet a játék keletkezésének sajátosságaival foglalkozik az ontogenezis során. Ebben a rövid részben a szerző sematikusan összefoglalja a mczgásfejlődés, a cselekvés alakulása
valamint a kommunikációs készségek fejlődésének
sajátosságait az első életév folyamán. A fejezet
második részében, a felnőtt-gyermek interakcióját
vizsgálja a korai gyermekkorban, s elemzi a szerepjáték kialakulásához szükséges feltételeket.
Ezekben a kérdésekben döntően a szovjet kutatók
/F.I. Fradkina, M.I. Liszina, G.L. RozengartPupko stb./ vizsgálataira támaszkodik.
Az ötödik fejezet, amely a könyv egyik központi
eleme, a játék fejlődésével foglalkozik az óvodás.korban. A téma tárgyalásánál Elkonyin döntően
ugyancsak a szovjet kutatók vizsgálataira támaszkodik, amelyeket a szovjet óvodákban végeztek az
utolsó harminc év alatt. A fejezet igen tekintélyes részét a játékleirások, valamint a helyzetelemzések képezik. Ezen vizsgálatok közül kiemelnénk N.Ja. Mihajlenko, N.D. Szokolova, L.Sz.
•Szlavina s mások kutatásait, amelyekben a kisérletvezető szervezte meg a játék megindításához
szükséges tárgyi és funkcionális feltételeket, s
ezután megfigyelhette az általa kezdeményezett s
a gyermekek által folytatott játék mechanizmusát.
A kísérletekben olyan kérdéseket vizsgáltak, mint:
a játék motivációja, a szerep és a képzelt helyzet jelentősége, a különböző szerepek alakulásának sajátosságai.
A könyv utolsó fejezete négy kérdést tárgyal. Az
első a játék és a motivumok fejlődése. Ennek a
kérdésnek Elkonyin igen nagy jelentőséget tulajdonit. Már Vigotszkij feltételezte azt, hogy a
mctivumok és a szükségletek elemzése rendkívül
fontos a szerepjáték keletkezésének megértéséhez.
A későbbiekben Leontyev, Sziavina, és Bozsovics
nagy figyelmet szenteltek ennek a dinamikus viszonynak .
Külön részben tárgyalja Elkonyin a "kognitív egocencrizraus" leküzdését a játék foiyarr.án.
A fejezet harmadik problémaköre a ]aték viszonya
a szellemi fejlődéshez. Feltételezhető, hogy e

-

ül-

jétek valamilyen módon serkenti a szellemi fejlődést, azonban igen csekély mennyiségű objektív
adattal rendelkezünk ebben a vonatkozásban.
A fejezet végén igen vázlatosan emliti Elkonyin'
azt, hogy a játéknak nagy szerepe lehet a gyermek
magatartásának szabályozásában. A játék elősegíti
a különböző készségek elsajátítását, elősegítheti
a gyermek-kollektivák megszilárdítását.
D.B. Elkonyin könyve kétségkívül a Szovjetunióban
az utóbbi években megjelent gyermeklélektani müvek
egyik legjelentősebbike. Nemcsak részletesen elemzi a játék legfontosabb elméleteit, hanem egybevetve azokat, megfogalmazza a legfontosabb, még
megoldásra váró kérdéseket is. Az irodalom ismertetése igen gazdag, nemcsak pszichológiai források
találhatók benne, hanem több antropológus, néprajzkutató történész müve is. Ugyanakkor meg kell emliteni azt, hogy az irodalomban elsősorban orosz
és szovjet munkák dominálnak, s bár jogosan emliti
Elkonyin, Nyugat-Európában és az USA-ban az utóbbi
években a játék-kutatások intenzitása nem túl jelentős, mégis számos megjelent mü elemzése kimaradt a szerző müvéből.
Ennél jóval fontosabbnak tartjuk azt, hogy egyrészt
a könyv nem tartalmazza a játék genezisére vonatkozó átfogó sémát /bár a szerző ezt is célul tűzte
ki/, másrészt a könyv szerkezete rendkívül aránytalan. Az igen terjedelmes irodalmi áttekintés és
számos megfigyelési jegyzőkönyv demonstrálása kétségkívül előnyös, de az összefoglaló fejezetek, különösen a hatodik fejezet, amely rendkívül fontos
elméleti és módszertani kérdésekkel foglalkozik,
kissé szegényes.
•
Ezek a hiányosságok kétségkívül valamelyest csökkentik a könyv értékét, azonban hasznossága a gyermeklélektan szakemberei számára vitathatatlan".

Magyar Pszichológiai Szemle
1981/2.sz. 195-200.1.
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