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MŰVELŐDÉS,

TSKOLA

KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN: ZSÁKUTCÁBAN A KULTÚRA?
"Az egyének világának elértéktelendése a kultúra általános és szükségszerű devalorizáltságával kezdődik..."
mondja a szerző, s hogy a gondolatot végigvigyük, s
olyan kérdésre is választ kapjunk, hogy "mennyi kultúra
kell a gazdasághoz", az egész cikket kell idéznünk.
"A magyar társadalom nyolcvanas évek végi válságjelenségeit lehetetlen csupán gazdasági oldalról magyarázni.
Mert az ökonómiai szemlélet óhatatlanul figyelmen kívül
hagy olyan folyamatokat, melyekben elválaszthatatlanul
összefonódik a kulturális visszaesés és a társadalmi
disszociálódás, ill. stagnálás. Nem is minden veszélytől mentesen. Hiszen a társadalmi ellentmondások pusztán
gazdasági elemzése lehetőséget nyújt a kulturális tartalmú problémák elkerülésére vagy félretolására, s így
gyakran közvetlenül gazdasági indíttatású "gyógymódok"
keresésére. S ebből szinte magától értetődően adódna,
hogy a megújulás alternatívái kizárólag a nemzetgazdaság
gazdasági reformjában gyökereznek, mert ha sikerül a bajokból kilábalni, a kultúra számára is "adva lesz" a
megújulás. A felszíni látszatösszefüggések valóban erre
utalnak. Mivel a kultúra a nem termelő ágazatok közé sorolódik, terápikus kezelése - a bürokratikus észjárás
alapján - a "több pénz vagy kevesebb pénz" hamis logikájára szűkül le. Ha a gazdaság minden kulturális megújulás forrása, nyilván a gazdasági forrásokat kell bővíteni. Holott fordítva is elképzelhető: olyképpen, hogy
a kultúrát is a megújulás és megújítás alapvető szervező
közegének tartjuk. Szavakban ezt mindenki elismeri. A
valóságban viszont merőben ellenkező irányú szándékok és
tettek tanúi vagyunk. A "gazdaságosság" ideológiája kultúraellenes egyelőre. Mert azzal, hogy az élettevékenységek körében fokozatosan szorul hátra a művelődés, a
kulturális depriválódás valamennyi következménye még nem
érzékelhető. Csak a későbbiekben válhatnak visszafordíthatatlanná és végzetessé. Az egyének világának elértéktelenedése ugyanis a kultúra általános és szükségszerű
devalorizáltságával kezdődik^ azzal az ellényegtelenedéssel és ellehetetlenüléssel, mely napjainkban szembeszökően érzékelhető.
-• -,< ,
v.
Akarva-akaratlanul ez a tendencia nyilvánul meg a dekulturalizációs folyamatok felerősödésében ugyanúgy,
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mint a hasznossági felfogások térnyerésében. Míg az első
esetben értékátrendeződésről is beszélhetünk, az utóbbi
esetben mint tudatosan vezérelt folyamatról, melyben
csaknem egyetlen mérceként a kulturális befektetés megtérülése a kiindulópont. Mindkét esetben közös azonban
az ökonómiai szemlélet egyes mozzanatainak "felmagasztosítása". Amiért is a kultúra lényegi szerepének megkerülése, funkciójának félreértelmezése szükségszerű szemléleti torzuláshoz vezet. Éppenséggel az lenne a furcsa,
ha a kultúra másként értelmeződne; azaz a társadalmi lét
olyan aspektusaként, mely akadályozza, hogy az embereket
összekapcsoló lényegi kötelékek lényegtelenné váljanak,
hogy az élettevékenységek az élet puszta fenntartásának
eszközeiként jelenjenek meg. Mert ha a kultúra csupán
fizetőképes kereslet formájában van jelen, vagy olyan
szféraként, melyet minduntalan "támogatni" kell, a társadalmi reprodukció s benne a szubjektumok termelése kerül veszélybe. S ez a veszély mindaddig kísért, amíg nem
tudunk megszabadulni a "magas kultúra bűvöletétől". Ha
tehát a kultúrát - durván fogalmazva - nem alulról, az
anyagi életviszonyok oldaláról, hanem a gyakorlati életfolyamattól való hamis elszigeteltségében igyekszünk értelmezni. Ezzel végérvényesen szétszakítva azt a bonyolult kapcsolatot, mely a kultúra társadalmi létezésmeghatározó funkciója és konkrét valósága közt áll fenn.
így valóban "zsákutcába" kényszerítjük. "Ideális" mozzanatai - művészetként, tudományként, eszmei javakként - a
maguk hermetikus tisztaságában ugyan megőrződhetnek (még
a leghaszonelvűbb szemlélet sem akadályozhatja meg például értékes műalkotások születését), de amit a gyakorlati életfolyamatba ágyazódott magatartásformák és e
formák tudati vetületeinek szabályozásában kifejthet,
szükségképpen lényegtelenné válik.
Csakhogy a kultúra eszközszükségletként is jelen van az
emberi életvitel normáinak elsajátításában és gyakorlásában. Mert ugyan a valódi kultúrateremtés és -elsajátítás akkor megy végbe, ha a kultúra tartalmai egyben a
szükséglet tárgyaiként jelennek meg (tehát valamiféle
szerves kapcsolat alakul ki a világ birtokbavétele és Grarnsci szavaival - a belső én megszervezése között), de
a mindenkori kultúrán is múlik, hogy valódi "szükségként" jelenik-e meg, vagy csak olyan motivációs közegként, mely elvileg művelődésre sarkall. "Szükségként"
egzisztálhat-e
a
kultúra
egyáltalán?
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Bármilyen
paradoxnak
és problematikusnak
tűnjön
is
a kultúra és a szükségletek
közti viszony, mikor a kultúra egyik vagy másik objektivációja - amennyiben egyáltalán megjelenik a szükséglet
tárgyaként, ami cseppet sem szükségszerű - a szükségletkielégítés eszközeként lép elő, azonnal feltételeznünk
kell - ahogyan Marx írja - a gazdag embert. "A gazdag
ember egyúttal az emberi életnyilvánítás egy totalitását
szükségelő ember." Mindez az egyén szempontjából azt jelenti, hogy a kultúra szükséglete valójában előfeltétele
az életnyilvánítások totalitásának, másfelől viszont
minél inkább pozitív funkciót tölt be, annál kevésbé
tudja az egyén kivonni magát hatása alól. S miközben a
gazdaság - a munkatevékenységek s az erre szerveződő
életnyilvánítások világaként is - kényszerpályára kerülhet (olyan utcába, melyből tovább nem lehet menni), a
kultúra csak látszólag. "Tartópillérei közül ugyan valóban meghatározók a gazdaságiak, ám mégsem annyira, hogy
egy az egyben el lehetne vonatkoztatni azoktól a faktoroktól, melyek a szociális viszonyok egészében rejlenek.
Sem az egyének, sem a különböző társadalmi csoportok nem
lehetnek tökéletesen érintetlenek a kultúrától. A kultúrán inneni lét egyenlő a nemléttel) azzal, amelyik a
puszta vegetálásban merül ki. Az élet mindennapi reprodukcióját is át- meg átszövik a kulturális elemek. A
fizológiai szükségletek kielégítésétől egészen az élet
legintimebb szférájáig. A tárgyakhoz, az intézményekhez,
a személyekhez való viszony az, amely - többek között a kultúra tartalmát alkotja. S épp ezért sem eshet a
kultúráról való gondolkodás a szavak csapdájába; azt az
illúziót keltve, mintha a gazdaság válsága egyszer s
mindenkorra a kultúra válságát eredményezné. Mivel a
kultúra a szimbólumokban megjelenő jelentések olyan
történetileg átörökített rendszerét is jelenti, amelynek
segítségével az egyének közlik, megörökítik és fejlesztik ismereteiket az életről, viselkedésüket az élettel
szemben, egyes elemei mindig adottként vannak meg a társadalmi lét újratermelésében. Még ha ezt az "adottságot"
a gazdasági és társadalmi válság ki is kezdi, arra kényszerítve az egyént, hogy a puszta megélhetésre korlátozza élettevékenységét. Látszatra ez zajlik napjainkban.
Az elsődleges szükségletek kielégítésének szorításában
vergődő egyének és társadalmi csoportok számára a megélhetés kényszere, s egy kisebb réteg számára pedig a
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jólét - s nem a jól lét - fenntartása a legfőbb gond. De
ez mégsem jelent érvet a "kultúrán inneniség" magyarázatához, mint ahogyan nem lehet következtetni ebből a
kultúra zsákutcába kerülésére sem.
A szűkös, egoista érdekek csupán megnyilvánulásai annak
a folyamatnak, mely a kultúrára irányuló szükségleteket
- a szó valódi értelmében - luxusszükségletekké minősíti. Egyúttal morális önigazolást keresve és találva
abban, hogy napjaink "stabilizációs" stratégiái kizárólag gazdasági indtttatásúak. Ám eredményes lehet-e ez a
szemlélet hosszabb távon? Ha a tények és az értékek világa szétesik, lesz-e még olyan archimedesi pont, ahonnan szükségképpen újratermelődő állóvíz-valóságunk kimozdítható lenne? Vagy ahonnan a gazdaság zsákutcája kinyitható? Minden olyan gazdaságra irányuló elképzelés
bizonytalan kimenetelű, amely nem vesz tudomást arról,
hogy az ember nem csupán "gazdasági lény"j vagy amely
irrelevánsnak minősíti, hogy az egyén a kultúra hordozója és teremtője is egyben (még ha a kultúra objektivációkban is létezik). Letompítva bár, de ez a felfogás,
mely a kultúra zsákutcába kerülését vallja, a gazdaság,
illetve a politikai akarat mindenhatóságának ideológiáján alapul, s végső fokon arra irányul, hogy igazolja a
kulturális szükségletek luxus jellegét. Ez az oka annak,
hogy amikor a kultúra költségvetését csökkentik (akár
oly módon is, hogy intézmények fenntartásától vesznek el
pénzt, vagy éppen a kutatási keretekből, a felsőoktatástól), a hasznossági szemlélet törvényei törnek felszínre
s válnak legitimációs elvekké.
Csakhogy ebben a szemléletben óhatatlanul ellepleződik a
kultúra és a gazdaság valóságos viszonya; ellepleződik
nemcsak az a kérdés, mennyi kultúra kell a gazdasághoz,
hanem általában az a törvényszerűség is, hogy a kultúrába való beruházás a legeredményesebb válságkezelő stratégiák egyike. S a gazdaság válságát már csak azért sem
"képezheti le" közvetlenül a kultúra, mert a társadalmi
újratermelés másfajta feltételeitől is függ létezése,
így például az úgynevezett civil társadalom fejlettségétől. A citoyen lét bár a magántevékenységek keretében
jelenik meg, de szabadságfoka révén egyben kultúrahordozó erő. A mások érdekét eleve megcélzó és figyelembe vev?; szándék, illetve cselekvés semmiképpen sem lehet
r ízően egocentrikus. S ebben mutatkozik meg a civil
szféra éltető eleme: az autonómia és a részvétel mint a
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civil társadalom létezésének valóságos mozzanatai magában a közösségi viszonyokban végbemenő együttműködésnek
az eredményei, melyek hatására az egyén nemcsak a kisebb-nagyobb csoportokhoz, de a kultúrához is kialakíthatja autonóm viszonyát. Ebből azonban nem következik
az, hogy a kultúra valósága csak ebben a szférában teljesedhet ki, hiszen intézményesültségében a politikai
államhoz is tartozik. És ha válságjelenséget mutat,
nagyobbrészt ebből adódóan. Az "államosított kultúra"
ugyanis egyfelől ideológiai-politikai "kényszerelvek"
szerint szerveződik, másfelől abban az erőtérben, melyet
a gazdaság jelöl ki számára. Nyilván ezért sem lehet
teljesen függetleníteni a társadalmi életfolyamat
egészétől (többek között azoktól az áru- és pénzviszonyoktól, melyek át- meg áthatják).
'
S még kevésbé azoktól a - nem csupán pejoratíve értelmezendő - "kényszerelvektől", melyek a művelődéspolitikai gyakorlat hol liberálisabb, hol kevésbé liberális
alakjában öltenek testet. Ám mindezek az evidenciák már
annyira ismertek, hogy talán említeni is fölösleges
őket. Legfeljebb azért érdemes újra felidézni, mert úgy
látszik, mintha az "államosított kultúra" szolgáltatná a
legtöbb érvet a kultúra egészének zsákutcás jellegéhez.
Holott fordítva áll a helyzet: a kultúra intézményrendszerének válsága azt bizonyítja, hogy meg akar szabadulni azoktól a kötöttségektől, melyek felülről történő demokratizálásának időszakából rakódtak rá. Felosztásának
és elosztásának attól a gyakorlatától, mely teljességgel
voluntarisztikus és bürokratikus volt. A kultúra alapproblémáinak az a lélegzetelállítóan egyszerű megoldása,
mely a szellemi javak és értékek elosztásához kötötte az
új kultúra funkcionálását, több ellentmondást hordozott
magában, mint eredményt. Mert a művelődési viszonyokat
radikálisan elszakította a társadalmi létviszonyok újratermelésétől, s a kultúraelsajátítást és -teremtést a
"kapok és adok" logikájára szűkítette le. Csakhogy
metafizikusán elkülöníthető művelődés nincsen - amit
kulturális motívumoktól is ösztönözve teszek, az mindig
egyik oldala a sokoldalúan meghatározott tárgyi tevékenységformáknak, melyeket az elsajátítandó tárgy
természete is meghatároz -, másrészt a kulturális aspektus a gyakorlat minden szintjén fellelhető. Csaknem
valamennyi emberi tevékenység állandó forrása lehet a
legtágabb értelemben vett egyéni reprodukciónak, melynek
része a művelődés is.
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Ennek számbavétele nélkül a kultúra olyan önmagáért való
ideális szférává merevül, melyhez minduntalan el kell
juttatni az egyéneket. S tartalmazza ez az ideális szféra a legnemesebb értékeket, eszméket, objektivációkat, a
társadalmi létfolyamatokból kiszakadva örök változatlanságában őrződik meg. Csak így, a létviszonyoktól elkülönítve, illetve a közvetítés materiális és nem materiális
eszközrendszerébe bevonva óvhatja meg a kultúra "magasabbrendűségét". De mit ér ez a magasabbrendűség, ha mint ahogyan Bujdosó Dezső Társadalmi lét és kultúra
(Kossuth, 1988.) című kötetében olvashatjuk - "ma már a
magyar társadalomban és a környező szocialista országokban is, nemcsak a tevékenységek és javak alternativitásának és cseréjének spontán növekedését regisztrálhatjuk, hanem azt is, hogy a redisztribúciós politikai hatalom kezében egyre csökkennek a rendelkezésre álló és
szétosztható erőforrások (mind a termelés, mind a
fogyasztás vonatkozásában), és az egyénekhez kötődő vállalkozásoknak a korábbinál jóval nagyobb tere nyílt.
Igaz, ezek nagyrészt ideológiai funkciót töltenek be,
hiszen gazdasági eszközökkel elégítik ki annak a feltörekvő új nemzedéknek az igényeit, szükségleteit (vásárolják meg lojalitását), amelyeket a hagyományos politikai eszközökkel - a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt - már nem lehet kielégíteni. De ez a kielégítés ^kétértelmű " : nemcsak
ideológiai-manipulatív
célokat szolgál, hanem azt is magával hozza, hogy a
kielégítés eme mechanizmusai fölötti központi ellenőrzés
egyre gyengül." Vajon nem ebből származik-e az "államosított kultúra" csődje? A központi ellenőrzés alá vont
kultúraterjesztés funkcionális zavarai nem azt bizonyítják-e, hogy az elosztás és felosztás gyakorlatával
végképp le kell számolni? Nyilvánvalóak a válaszok. Csak
nem abban az értelemben, hogy ezzel a kultúra zsákutcába
kerülését is beismerjük. A visszafordíthatatlan folyamat, mely radikális változtatásra késztet, minden bizonnyal a kultúráról való gondolkodás új szempontjainak
kijelöléséhez is vezet."
Kritika, 1988. augusztus, 16-17. oldal
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KRONSTEIN GÁBOR:
NEVELÉSELMÉLETÜNK - VÁLSÁGTUDAT ÉS KIBONTAKOZÁS KÖZÖTT
'l968 óta az elméleti pedagógia rendkívül tevékenyen vett
részt a közéletben: kritizált és fontos oktatáspolitikai
döntések részese volt. A sok cselekvéstől nem ért rá elmélyülten gondolkodni a pedagógiáról. A megrendelők társadalom, szakma, politikai vezetés - célracionális,
jó pedagógiát kértek. Egyre kevésbé kapták meg, ezért
fokozatosan elfordultak a neveléselmélettől. Az végül
légüres térbe került. E körülmény jelenleg kényszerítő
erejű adottság. Megszabja a kibontakozás feltételit is:
a neveléselmélet
hagyja egyelőre a közvetlen politizálást, fedezze föl az életben s fejlessze ki a jó pedagógiát: hozza végre létre a nevelés korszerű elméleti
szintézisét.
Dolgozatom ilyen stratégia érdekében elemez és érvel.
A neveléselmélet közszereplése a 60-as, 70-es évek fordulóján, majd az utóbbi tíz év nagy oktatási és nevelési
vitáiban s reprezentatív programjainak megalkotása során
ellentmondásosra sikerült: közeledve a jelenhez, túlsúlyba kerültek a kudarcok. A neveléselméleti alapkategóriák taktikai érvényű átértelmezései sokszor okoztak
csalódást. Más esetekben éppen ezen alapfogalmaknak rövid és középtávú oktatáspolitikai feladatok számára való értelmezhetetlensége vezetett kiábránduláshoz.
Az ideológiai hatékonyság elmaradásában mindenekelőtt a
neveléselmélet szaktudományos gyengesége játszik szerepet. Az elméleti pedagógia normatív természete a tudomány jellegének belső, objektív korlátja. A magyar neveléstörténet mégis több olyan korszakot ismer, amikor a
pedagógia kiváló elméleti hatásfokkal működött. Hogy éppen 1968 után vált napjainkra már-már cselekvésképtelenné, az attól van, hogy elméleti interpretációi éppen a
gyakorlat szempontjából leglényegesebb vonatkozásokban
bizonyultak féligazságoknak.
Az elméleti gondolkodás minden reformkezdeményezés ellenére megmaradt a paradigmaváltás előtti állapotban, a
neveléselméleti hagyományszerűség keretében: egységes
szocialistaként meghatározott - nevelési tartalmaknál
(értékrendszernél, cselekvési mintánál, preferált menta- 11 -

litásnál), amelyek központilag elgondolt országosan kötelező, egy centrumból irányítva végrehajtott nevelési
folyamatban érvényesülnek.
Úgy vélem, ez a fogyatékosság ütközött a pedagógusok
valóságérzékével, amikor például spekulatívnak érezték s
megbuktatták a nevelési tervek aprólékos normatíváit.
Még inkább használták e minősítést a neveléselmélet két
további fogyatékosságára. Sok tekintetben spekulatívnak
tartották (s tartják talán ma is) a magyar neveléselmélet ember- és társadalomképét. A pedagógia szinte a mai
napig az absztrakt gyerekről, pedagógusról, szülőről,
üzemről gyűjt tapasztalatokat. Ezenfelül túlságosan
kiszűrte a társadalomtudományoknak az elvont ember- és
társadalomképet cáfoló újabb adatait, felismeréseit.
Minél magasabb szintű neveléselméleti integrációról van
szó, annál vértelenebb lett az a társadalomtudományi
fogalom, összefüggés is, amit a pedagógia adaptált. Amikor a konkrétumok világa felé közeledve, a megfelelő
nevelési technológiákat kellett volna közreadni, kiderült: a föltételezett átlaghelyzettől, átlagszemélyiségtől való eltérésekre nincs megfelelő pedagógiai válasz. Jó példa rá a halmozottan hátrányos helyzetű és a
különösen előnyös helyzetű, negatív és pozitív értelemben deviáns gyerekekkel szemben megnyilvánuló lefegyverzettségünk.
A spekulatív valóságszegénységnek lehet az is oka, hogy
az elmélet számára a pedagógiai gyakorlat számos területe fehér folt. A legutóbbi évekig mint elméleti probléma
nem létezett a pedagógia számára az a kérdés, hogy a települési előnyök és hátrányok miként differenciálják a
nevelési gyakorlatot. A neveléselmélet e problémát
átutalta az oktatástervezőknek. Ugyancsak kidolgozatlan,
elméleti értelemben máig sincs definiálva a tanintézmények hatósági és karitatív szociálpedagógiája. Az természetesen igaz, hogy az állami szociálpolitika is csak
most, alig néhány éves elméleti előmunkálat után szerveződik rendszerré, s nyilván ennek részeként kap nagyobb
hangsúlyt majd az oktatásügyi szociálpolitika is, azonban közel negyed évszázada foglalkoznak a neveléselméletben a hátrányos helyzetű tanulók sorsával. A fáziskésés így jól érzékelhető.
A neveléselméletnek a valósághoz való viszonyában találunk még egy tehertételt: a túlzott kompromisszumkészsé- 12 -

get. Ez a vonás előnytelenül különbözteti meg a neveléselmélet pozícióját minden más társadalomtudományétól, amelyek ugyanabban az időszakban, teljesen azonos társadalmi és szellemi légkörben markáns szellemi arculatot
tudtak kialakítani.
Tábort szervez a konzervatív reform

fí

Az új neveléselmélet remélt előkészítése szempontjából
meghatározó veszteség, hogy mindhárom nem technokrata
elméleti orientáció - a kommunaiskola, a nevelőiskola és
a mikropedagógiai irányzat - teljesítménye egészen a
legutóbbi időkig csak iskolamodell-kísérletek formájában
tudatosult a szakmai közvéleményben.
Az elsőt Gáspár László, Loránd Ferenc és Petrikás Árpád,
a másodikat Mihály Ottó, a harmadikat - egymástól eltérő
módon Vastagh Zoltán és Zsolnai József felfogása, tevékenysége karakterizálja. Mindhármukat összekapcsolja a
különbözőségeken át, hogy a nevelés jelentőségét elméletileg első helyre állítják, s tételük tanulságait következetesen érvényesítik a gyakorlatban. A mikropedagógiai
irány a hangsúlyt áthelyezte a nagy integráló oktatáspolitikai-pedagógiai elvekről, a teljes körű szocializációs mezőről az iskolára, azon belül a helyi sajátosságokra (helyi nevelési rendszer), illetve a megreformált
ismeretanyagot és tanítási, nevelési technológiát alkalmazó alternatív tanulási programokra (vö. Gáspár, 1984;
Mezei, 1987; Mihály, é.n.; Zsolnai, 1986 j Várhegyi,
1987.).
Egyebek között ez a körülmény tette szabaddá az utat a
legproblematikusabb reformáramlat, a technokrata társadalomfelfogás oktatásügyi vetülete: a szocialista tanítóiskola korlátlan érvényesülése előtt. E koncepció legfejlettebb formájában nem hagyományos oktatáselmélet
alapján szervezi meg a pedagógiai tevékenységet.
Alapelveiről a vezető teoretikus, Nagy József mondja a
következőket egy kerekasztal-beszélgetésben: "Az iskolának az oktatás az alapvető funkciója." Lukács Péter:
"Itt a nevelőmunka középpontja és legfontosabb eszköze a
tanítás, amin keresztül más célokat is el lehet érni.
Ezen túl más feladatokat is kell az iskolának vállalnia." Nagy József: "A közegszervezést." Lukács Péter:
"Amelynek keretében a gyerekek szabadidejét is bizonyos
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módon megszervezik. Az iskola lehetőséget teremt, hogy a
gyerekek külső társadalmi kapcsolatait, ezt a bizonyos
közeget alakítani lehessen". (Mezei, 1987. 85. o. és 87.
o.)
A neveléselméleti paradigmaváltás esélyeit mérlegelve,
az ember mindenekelőtt az időparadoxonba ütközik: a
szemlélet alakításához, a program(ok) kidolgozásához
hosszabb idő kellene, mint amennyit a körülmények biztosítanak. A magyar válsághelyzet kezelésének politikai
stratégiája középtávon olyan oktatásüggyel szembesül,
amely lényegében körülményeinek foglya. Olyannal, amelyben az oktatási hiányhelyzetek feszültségei egy ideig a
mai állapotokhoz képest még tovább is nőnek.
E folyamat révén fokozódó terhek hárulnak a hátrányos
helyzetű rétegekre - szülőkre, diákokra - egyaránt. Hol
van a társadalom s benne az érintett családok tűrőképesséoének határa? És hol húzódik az a határ, amelynél az
iskolarendszerbe bezsúfolt "marginálisok" (és szüleiknek) kritikus tömege aktivizálódik, az iskolarendszerben
eddig lappangó, félrehárított szociális feszültség nyiltan a felszínre tör? Az oktatáspolitika és az empirikus
kutatás az immobil családok köréből származó gyerekek,
fiatalok számát máris magasnak, iskolai helyzetét rossznak és továbbromlónak tartja, s azt prognosztizálja,
hogy a szülők türelme csökken, és ebből eredően iskolai
konfliktusaik szaporodni fognak.
Gazsó Ferenc szerint egyharmadnyi immobil "újproletárt"
a magyar tásadalom hosszabb távon nem tud elviselni. Az
iskolarendszer sem tudja elviseli, hogy az innen származó gyerekeknek ne adjon olyan készségeket, ismereteket,
amelyekkel azok később munkát és minimális boldogulást
ne találjanak. Úgy véli, hogy a saját szubkultúrájában
bezárkózó tizenévesek száma jelenleg 200 ezer, s számuk
nő. Rájuk jellemző "az intézményrendszerből való kifordulás, ami általános tünetként van jelen, és ez az iskola funkcionális zavarának leginkább pregnáns kifejeződése"
Emellett a válság akut szakasza olyan ideológiai áramlatokat, társadalmi megmozdulásokat is felszínre hozhat,
amelyek politikai ellenlépéseket fognak kiváltani. Ezek
szükségintézkedések lesznek, melyeknél nem az jön számításba, hogy pedagógiai szempontból az alkalmazott eljárás optimális-e.
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Tartok tőle, hogy a pedagógián belül ilyen esetekben a
konzervatív irányítási reflexek lépnek működésbe mint
támasz és végső menedék. Ha ezekben az években a nevelési tartalom és technológia bizonyos mértékig mégis
korszerűsödik, az is csak a szocialista tanítóiskola
további térnyeréséhez fog vezetni. Ezért az alternatív
neveléselméleteknek egyszerre kell azzal számolniuk,
hogy kiforrott teória és metodológia híján ezekben
az években nem tudják befolyásolni az országos gyakorlatot, s - már csak azért is - növekvő lépéshátrányba kerülnek a konzervatív nevelési reformmal szemben."
Pedagógiai Szemle, 1988. 6. sz. 514-528. old.

CSORBA PIROSKA: KÉT MALOMKŐ KÖZÖTT
Beszélgetés Lukács Lászlóval, a megyei tanács művelődési
osztályának a munkatársával Borsod megye alapfokú oktatásáról.
A riportnak azokat a részleteit emeljük ki, amelyek túlmutatnak egy megye gondjain.
- Elképzelhető-e, hogy van olyan gyerek
egyáltalán nem jár iskolába?

Borsodban, aki

"Igen, elképzelhető. A lakás-bejelentkezés a mai államigazgatási gyakorlat szerint kötelező, de a kijelentkezés nem. Az egyik faluból elkerülhet a család, két - még
nem iskoláskorú gyermekkel máshová, ahol esetleg be sem
jelentkezik. Ott még nem, az előző helyén már nem tudják
nyomon követni. Számítások szerint 98-99 %-os a beiskolázási arány. Ebbe azokat a gyerekeket is beleértem,
akik iskolaéretlenség miatt visszamaradnak az óvodában.
(Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy az óvodák általában sokkal jobban felszerelt, higiénikusabb, személyitárgyi feltételekkel jobban ellátott intézmények, mint
az általános iskolák. Óvodából iskolába kerülni azt is
jelenti, hogy elveszíti a gyermek például a rendszeres
fogmosás, meleg vízzel való mosakodás, kulturált étkezés, és az állandó gondozás lehetőségét.)
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Akik egyáltalán nem kerülnek iskolába, azok vándorló cigányok, nehéz őket nyomon követni.
- Száz gyermekből egy tehát már el sem kezdi az
nos iskolát. S milyen a befejezés?

általá-

Tizennégy éves korig az indulók 86-87 %-a végzi el az
általános iskolát, tizenhat éves korig pedig - a bizonyítvány alapján - 93-94 %-uk.
Nyilván^ nem véletlenül mondta így: "a bizonyítvány
alapján". Érdekelne, mi van a végzettek bizonyítványa
mögött. A végbizonyítvány azt jelenti, hogy a gyerek
megfelel a tantervi követelmények minimumának, tud értelmesen olvasni, beszélni, helyesen írni, alapvető
számtani műveleteket elvégezni?
Nem vagyok abban biztos, hogy a jelenlegi tanterv készítői munkájuk során figyelembe vették az életkori sajátosságokat. A minimumszint ugyanis nem az adott évfolyam adott korosztályához van méretezve! így tehát az
sem biztos,hogy tizenhat
éves koráig minden gyerek el
tudja sajátítani ezt a tananyagot ma Magyarországon. Úgy
vélem, hogy egy adott tantárgyon belül az ismeretanyag
jelentős részét egy magasabb iskolafokon kellene megtanítani. Azt mondjuk, hogy hazánkban az általános iskola
alapozza meg a műveltséget. Csakhogy a tantervi minimum
olyan művelödésismereti anyagot kíván, amely jóval több
az alapozásnál! Ebből következik, hogy a. gyerekek jórésze még a minimum szintjén sem képes elsajátítani ezt.
Meggyőződésem szerint nagyon sok gyerek kap olyan általános iskolai bizonyítványt, amely mögött nem áll megfelelő tudás. Ebben a korábbi évek hibás politikai döntése
is benne van. Magyarországon célul tűzte ki a politika,
hogy oktatási rendszerünkből középfokú végzettségű szakemberek kerüljenek ki. Csak azt nem tudom, mit értettek
a középfokú végzettség tartalmán... Néhány évvel ezelőtt
az általános iskolákat megnyomorítottuk azzal az elvárással, hogy legyenek "bukásmentesek"! Ez abszurdum! Van
gyerek , akit meg lehet tanítani, s ha nem tanítják
meg, az a pedagógus bűne - de van gyerek, akit a jelenlegi iskolarendszerben nem lehet megtanítani, akinek a
nem-tudása nem a pedagógus mulasztása. S van egy jelentős népréteg itt a megyében, akit azért nem lehet megtanítani, mert nincs az iskolában. De szegény pedagógus
előbb-utóbb azt mondja: "inkább átengedem, ha nem is
jár, ne énrajtam kérjék számon, hogy nem ment tovább."
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Pedig a pedagógus vétlen - ha a gyerek nem jár rendszeresen iskolába, nem taníthatja meg.
- Hogyan vélekedik a tantárgycsoportos oktatásról?
A gyermek személyiségét figyelembe véve, alsó tagozatban az egytanttós rendszer a jó. Az az egészséges, ha a
gyerek kötódik valakihez, neki tanul. A tantárgycsoportos oktatás talán a tanítónak könnyebb. Megjegyzem, hogy
a régi tanítóképző úgy meg tudta tanítani a tanítókat,
hogy sok éven keresztül ugyanolyan színvonalon oktatták
az anyanyelvet, mint a matematikát. Azt hiszem, a képzés
miatt választották külön. Pedig nem baj, ha például a
gyermek mozgáskultúrája tovább marad játékos, és csak
később lesz sportirányú. Tehát nem tartom helyesnek,
hogy például testnevelő tanár tanítsa a tárgyát alsó tagozatban. Minél tovább meg kell hagyni a játékosságot
mozgásban, énekben, rajzban is. Úgy látom, hogy az esztétikai nevelésre a tanítóképzésben nem fordítanak'
nagy gondot. Abszurd dolog, hogy egy óvónőtől megkövetelik, tudjon énekelni, hangszeren játszani - egy
tanítótól pedig nem.
- A mozgásról és az egészséges gyermekről jut eszembe:
genetikusok, orvosok figyelmeztetnek már évek óta, hogy
egyre több gyenge fizikai-szellemi képességű gyermek
születik. Egyenes következménye ez a fejlett orvosi
technikának, amely életben tudja tartani azokat is, akik
korábban már az anyaméhen belül elpusztultak. Hogyan
látja ezt Borsod megyében? Valóban nő a fogyatékosok
száma, "degenerálódik" az ifjúság?
Tény, így van. Régebben beszélgettem erről megyénk gyermekgyógyász szakembereivel, mert és is feltételeztem, az
orvostudomány eredményeinek ilyen visszahatását a
pedagógiára. Ma, széles körű kutatások után már ők is
vállalják: a tudomány, orvosi beavatkozás révén megmaradt gyerekek szellemi képessége sok esetben rosszabb,
több károsult gyerek születik manapság. Aztán: sokkal
több ma az iskolában bennlévő, negatív társadalmi háttérből , alacsony kultúrkörből kikerülő gyermekek száma,
mint régen. Hiszen a cigány- és lumpenelemek aránya
alacsonyabb volt, mint ma, és a gyermekeik régen be sem
kerültek mindig az iskolába. Ma döntő többségük itt van
az általános iskolákban. Amikor a fogyatékosok növekvő
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szamáról beszelnek, beleértik őket is, akik valójában
nem fogyatékosak, csak retardáltak, mert deprivált
környezetből jöttek. A normálpedagógia azonban - mivel
korábban alig, vagy egyáltalán nem volt ilyen gyakorlata
- nem tud velük mit kezdeni. Ezért aztán őket is a szellemi fogyatékosok kategóriájába sorolják. Ne felejtsük
el azt sem, Borsodban különösen magas a cigánylakosság
aránya. Miben látom a kiutat? Alapos tantervi korrekció
kellene, s azon túl speciális pedagógiai módszerekre
tanítani a nevelőket. A közvélemény szemében ma az a jó
pedagógus, aki csodát tud művelni csodagyerekekkel. Aki
gyenge gyerekekkel közepesre teljesít, az nem jó. Más
látásmódra, új módszerekre lenne szükség. Bizonyos fajta gyerekeket csak bizonyos létszámban lehet eredményesen együtt nevelni - 10-12 fős kiscsoportokban. Szelektív továbbhaladást kellene biztosítani a számukra. Elméletileg megvan ennek a lehetősége, de a mai gazdasági
szemlélet ennek ellenében hat. Nemzetközi szinten 1- 1,7
%-a értelmi fogyatékos egy népességnek. Magyarországon
ez az arány 2,6-2,7 %. Borsod megyében 4 X! Ez akkor is
óriási, ha tudjuk, hogy nem valamennyi ténylegesen
fogyatékos, csak akként nyilvántartott - a már említett
retardáltság, és a megnőtt követelmények miatt. Persze,
baj lehet a tudomány kritériumaival is, a 70 IQ-érték
alatt teljesítőket az értelmi fogyatékosokhoz sorolják.
De mi van akkor, ha nem ez az igazi határ, hanem több,
vagy kevesebb? Aztán meg: rendelkezésekre álló tesztek
közül egyet, vagy többet is választhat a vizsgáló. Menynyit választ? Csinál-e kontrollt hozzá? Lehet, hogy
egyetlen teszt alapján fogyatékosnak bizonyul valaki,
három alapján már nem. Szubjektum vizsgál egy másik
szubjektumot... hátha nem tud objektív lenni? Arról a
gyerekről
aki meg se szólal, nehéz eldönteni, hogy
fogyatékos-e, vagy sem. Lehet, hogy abban a környezetben, ahol felnőtt, bizonyos fogalmai ki sem alakultak. A
mérce, amivel mérünk, egy átlagemberé. De vannak, akik
nem átlagos körülmények között nőnek fel.
Három éve az OPI fölvetette - mondván, hogy Borsodban
legtöbb a cigány - indítsunk egy cigány nyelvű óvodát, a
helyet is kijelölte: Göncöt. Nagy nyomást gyakorolt a
megyére, így aztán Özdon találtunk egy vállalkozó óvodát
rá, csakhogy gyerek és óvónő egyszerre tanult cigányul.
Abba is maradt az egész. Az ilyesminek szükségletként,
alulról kell fölmerülni, nem föntről erőszakolni. Mint- 18 -

ha a cipőhöz szabnák a lábat, s nem fordítva. Borsodban
nem ez a probléma. Az, hogy az általános iskolát ténylegesen elvégzők - s azok között, akiknek el kellene végezni, nincs számbeli megfelelés. Azért nincs, mert sok
gyereknek nem volt szokásrendszere, előképzettsége - aztán nem jártak rendszeresen iskolába, alig inspirálta
őket valaki, hogy megéri tanulni, hogyha többet tudnak,
az egyéni boldogulásuk is könnyebb és eredményesebb
lesz.
- Néhány éve folyik fakultatív oktatás az általános iskolák 7-8. osztályaiban. Melyek erről a tapasztalatai,
mi a véleménye?
Városban elméletben egyszerű a fakultáció, mert a gyermekek érdekei szerint szerveződhet, akár iskolák között
is. Falun szűkebbek a lehetőségek. De félek tőle, hogy a
gyakorlatban nem a gyerek igényei, hanem egészen más
szempontok - a pedagógus óraszáma, stb. - szerint szerveződnek a fakultációs csoportok. Egyébként szélsőséges
véleményem van magáról a fakultatív oktatásról. Úgy gondolom, hogy a tanítási órák nagy részét fakultatív jellegűvé kellene tenni a felső tagozatban. A jelenlegi oktatásban a tananyag koncentrikusan megismétlődik az általános - és a középiskolában. Miért ne lehetne például
földrajzból megtanulni egy évig Magyarország földrajzát
rendesen, alaposan - aztán rövid kitekintés után a gyerekek fakultatívan választhatnák Európa, vagy bármely
más földrész földrajzát, gazdaságföldrajzát? A mai rendszer szerint középiskolában elölről kezdik mindazt, amit
általánosban négy évig tanultak, de az előismereteikre
nem építenek eléggé. Ez a fajta fakultativitás nagy
próbája lenne a pedagógusnak. Nem biztos, hogy egy-egy
tárgyat azért nem választana senki, mert a tárgyat nem
szereti - hanem mert a tanár egyénisége nem vonzaná -,
ugyanígy lehetséges lenne fordítva is. Legalább
vége
lenne a látszategyenlőségnek; nyilvánvalóvá válna, ki a
jó tanár.
Én így képzelném el a fakultációt, kiterjesztve a tanítási órákra - kötelező, - de választható jelleggel.
- Minden valóság azzal kezdődik, hogy először "megálmodjak". Térjünk most vissza az előzőre. Már az siker, ha
az általános iskolát elvégzik, befejezik a gyerekek.
Akiknek ez nem sikerül 16 éves korig, azok a dolgozók
általános iskolájában kapnak bizonyítványt. Pontosan
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ták a főbb irányokat, s a minisztérium elkezdte ennek az
alapfokú részét kidolgozni, éppen erre jött rá. Az 1978as tanterv megvalósulásának az volt az egyik akadálya,
hogy az elméletiség túlzottan rátelepedett a közoktatásra. Ezt a rátelepedést próbálja a 2000-ig szóló koncepció és az általános iskolára vonatkozó, egy éve megjelent elképzelés lefejteni - de félő, hogy az elméleti
szakembergárda ismét túlzottan beavatkozik abba, hogy
pl. a 8. osztályban meg kell-e tanítani a másodfokú
egyenleteket... És hátha nem is kell?!"
Napjaink, 1988. 9. sz. 35-38. old.
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A NEVELÉS ÉS OKTATÁS KÉRDÉSEI

LORÁND FERENC:
AZ ISKOLA MINT A NEVELÉS HELYI RENDSZERE I-II
A nevelés helyi rendszere fogalom előbb vált elterjedtté,
mint megértette. A neveléstudomány egyelőre adós a meghatározással és a fogalom kifejtésével, a következő tanulmány hiánypótló.
A "helyi nevelési rendszer" fogalmáról
Két szó vár magyarázatra: a "rendszer" és a "helyi" szó.
RENDSZER - Sokféle meghatározása ismeretes. Rozsnyai
Ervin Történelem és fonák tudat c. művében /Bp. 1983.
103.o./ így fogalmaz:
"Minden dolog rendszerjellegű: a tulajdonságok kimeríthetetlen szerves összessége, egymással meghatározott módon összefüggő alkotóelemek együttese, amely önálló
egész, de egyúttal más, átfogóbb rendszerek eleme, része, alrendszere"
Az iskola tehát rendszer, mint a rendszerjelleg a lényegéhez tartozik, csakúgy, mint más dolgokéhoz.
"Az, hogy az iskola objektíve rendszer, nem jelenti azt,
hogy szubjektíve is az, hogy tehát tudatában van rendszermivoltának. Ennek pedig fontos gyakorlati jelentősége van. A felismert rendszerszerűség vagy rendszerjelleg
lehetővé teszi ugyanis, hogy azokat az összefüggéseket
és dinamizmusokat, amelyek a rendszerjellegű működést
jellemzik, tudatosan a javunkra, azaz a rendszer működésének optimalizálására fordítsuk ahelyett, hogy csak
elszenvedjük őket. A feladat tehát abban a megfogalmazásban, amely arra biztat, hogy az iskolát rendszerré
fejlesszük, egyszerűen értelmetlen. A megfogalmazás csak
úgy értelmes, hogy ismerjük meg, és tudatosan használjuk
fel az iskola rendszermivoltát."
HELYI - Az iskolát helyi rendszernek nevezni, ez is csak
azt jelenti-e, hogy tudatosítjuk az iskola egyik alapvető tulajdonságát, avagy itt az iskolának mint rendszernek a rendszerminőségen belüli különös minőségéről van
szó? Vagyis ha az iskola rendszer, akkor egyúttal helyi
rendszer is?

•• •
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:

"Nem. Valaminek a rendszermivolta még nem mond semmit
arról, hogy mely, nála nagyobb, átfogóbb rendszerek alrendszere. Az iskola helyi nevelési rendszerként való
aposz-trofálása viszont - mint erről később részletesen
szó lfesz - éppen ez utóbbi körülményre utaló jelzős öszszetétel.
Ha azonban nem minden iskola helyi nevelési rendszer,
akkor - egyelőre csak formai oldalról vizsgálva a dolgot
- az a feladat, hogy az iskolát helyi nevelési rendszerré fejlesszük, nem értelmetlen, mivel nem valami már
létező létrehozására szólít fel. Hogy e feladat lényegileg, azaz tartalmát tekintve is értelmes-e, erre csak
azután tudunk válaszolni, ha már sorra vettük azokat az
ismérveket, amelyek az iskola rendszerismérvei."
1. Az iskola mint egész és mint rész
Az iskola rendszerként való felfogásának és gyakorlati
kezelésének az az első következménye, hogy tudatosan
mint egészet kezeljük. A rendszerelmélet végső soron abból a szükségletből született meg, hogy az elementarista
vagy analitikus gondolkodás nem tudott választ adni a
valóság számos olyan jelenségére, amelyek "titka" a dolgokat alkotó részek kapcsolatában, kölcsönhatásában
van.
. .
-. ^
Megdöbbentő, mily kevéssé fedezte fel és használta ki
céljai érdekében az iskola azt a triviálisnak látszó
tényt, hogy a gyerekre nem az egyes hatások kölcsönhatása hat. Ez persze nem az iskolák vaksága, hanem helyzete
miatt van így. Amiatt, hogy mint rendszerek az iskolák
egyben alrendszerek is: egy meghatározott paraméterek
szerint működő nagyobb rendszernek, az iskolarendszernek
(vagy oktatási rendszernek) az alrendszerei. Az iskola
attól a rendszertől meghatározott, amelynek alrendszere.
A résznek az egésztől való meghatározottsága ebben a
rendszerben is érvényes törvény.
A mi iskolarendszerünket az 1985. évi oktatási törvényig
jogilag is, de a törvény után sem elhanyagolható mértékben de facto máig ható érvénnyel az jellemzi, hogy olyan
rendszer, amelyet mindenre vagy csaknem mindenre kiterjedő aprólékos központi utasítások tartanak mozgásban
(és féken) és amely alrendszereinek
működtetésében
egyöntetűségre törekszik.
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Ebből két dolog következik: 1. hogy az iskolát mint
rendszert, azaz mint az általa szervezett nevelési folyamatok és a benne működő tényezők kölcsönhatásának
együttesét rajta kívül, tőle függetlenül tervezik meg:
és 2. hogy az iskola nem lehet helyi nevelési rendszer.
Ami az első következményt illeti: az önállótlan, minden
ízében felülről irányított, pusztán vagy túlnyomórészt
utasítások végrehajtására kényszerített és szocializált
iskola számára a részfolyamatok együttesének rendszerjellegű megtervezése valahol "fent" történik meg. Az iskola az utasításokat egymástól gyakorlatilag független
szeletekben kapja, azok végrehajtásáért is szeletekben
felelős. Működése, rendszerjellegének biztosítása lényegileg kompetenciáján kivülre esik, illetve csak az
utasítások pontos kivitelezésére korlátozódik. A tényezők és folyamatok közötti kölcsönhatások az iskolában
alakulnak ugyan ki, de az iskola tudatától és szándékától függetlenül. Működésének rendszerjellege az iskola
számára csak tünet, amelyet legjobb esetben is csak érzékel, de amelyet - mivel a folyamatok tervezésében és
korrigálásában sem szuverén - befolyásolni nem vagy csak
alig tud. Ezért az iskola számára saját rendszerként való létezése objektív, azaz tudatától függetlenül létező
valami. Tudatosan - tehát aktívan - nem viselkedhet
rendszerként. Ezért nem is alakul ki önmagára vonatkoztatott rendszertudata.
Ebből felmérhetetlen károk származnak. A fentől-kívülről
minden iskolára egyöntetű tartalommal és végrehajtási
technológiával megszerkesztett nevelési folyamatok vak
találkozása a különböző körülményekkel ugyanis ellenőrizhetetlen és feltáratlan módosulásokhoz vezet tényleges hatásukban. Mindazok a tényezők, amelyek a "fenti"
íróasztalnál még egymással szinkronizált vagy egymást
erősítő hatások eszközének tűntek fel és ekként sugároztattak alá az iskolákba, az eltérő helyi terepviszonyok
sajátos egyenetlenségein visszaverődve, gyakorta egymást
keresztező, egymás hatását gyengítő vagy kioltó hatásokká változnak.
Ami a második következményt illeti: egy olyan iskolarendszernek, amelyet a mindenre kiterjedő aprólékos központi utasítások
irányítanak, amely
egyöntetűségre
törekszik, csak olyan alrendszerei lehetnek, amelyek az
összműködésnek ezt a módját szolgálják, amelyek egy
ilyen összmúködés hatékonyságának a garanciái. Az iskola
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mint alrendszer csak olyan rendszer lehet, amelynek
szerves részrendszere az a mód, ahogyan a felső-külső
irányítást asszimilálja és dinamizáló erővé változtatja.
Ezért ebben a nagy rendszerben az iskola mint alrendszer
csak annyiban lehet helyi rendszer, amennyiben meghatározott helyi viszonyok között kell működtetnie önmagát
mint egy, a közvetlen környezettől függetlenül létrejött
rendszer - az iskolarendszer - elemét. Az iskola természetesen mindig valamely helyen rendszer, ennyiben helyi
is, hiszen - saját felsőbb rendszerkapcsolatainak alárendelt minőségben ugyan, de - részrendszere annak a
mikrokörnyezetnek is, amelyben működik. Mivel azonban
csak a saját felsőbb rendszerkapcsolatainak alárendelten
működhet, közvetlen környezetének mint rendszernek csak
ebben a minőségben lehet részrendszere. Ebből adódik,
hogy a közvetlen környezet az, amely alkalmazkodásra
kényszerül az iskolához, mivelhogy az iskolától még
annak gondolata is rendszeridegen, hogy ő alkalmazkodjék2. Az iskola mint célkövető és célkitűző rendszer
Az iskola célszerűen megszerkesztett rendszer az irányítás központi monopóliumára épülő oktatási rendszerben.
Csak éppen a működésével megvalósítandó célokat "felülről" kapja. Ezért az iskola ebben a rendszerben alapvetően végrehajtó szervezet, amelyre áll ugyan az a szervezetekre vonatkozó meghatározás, hogy "... céloknak
emberi együttműködésen alapuló megvalósítására létrehozott és tartós munkakapcsolatokkal összetartott közösség", de azzal a megszorítással, hogy a célokat kívülről
kapja. Az iskolák tevékenységét meghatározni és a folyamatokat egy irányba terelni hivatott célok tehát a
nagyrendszer (az iskolarendszer) céljai és nem az egyes,
konkrét iskolákéi. Ez utóbbiaknak nincsenek is saját
céljaik, csupán az iskolarendszernek van célja velük. Ez
nem jelenti azt, hogy az iskolák - értsd ezen az iskolák
vezetőit és tanárait éppúgy, mint a gyerekeket - részben
vagy egészben ne tennék a magukévá a nagyrendszer céljait. De - mint ahogy a kifejezés is mutatja - magáévá
csak azt teheti az ember vagy a szervezet, ami eredendően nem volt az övé.
Az a körülmény, hogy az iskola legalább részben nem szuverén a maga tevékenysége céljainak kitűzésében, azért
csökkenti az egyes iskolákban - persze eltérő mértékben
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- az iskola nevelömunkájának hatásfokát, mert a hatásoknak a "fenti" íróasztalnál gondosan megtervezett szinkronja az eltérő körülmények között működő iskolákban eltérő mértékben érvényesülhet csak. A valóságos terepen a
minden iskolára egyformán súlyozott és strukturált célok szükségképpen gellereket kapnak, az iskola pedig
csak a hatások utólagos korrekciójának meglehetősen
hatástalan lehetőségével rendelkezik.
-•
•••
;
Az iskolai önállóság a céltételezés szempontjából két
egymással összefüggő dolgot jelent: 1. azt, hogy az iskolák lehetőséget kapnak arra - ami egyúttal kötelesség
is -, hogy létrehozzák az iskolarendszer egészére nézve
érvényes nevelési céloknak sajátos, az iskolában adott
gyerekek neveltségi állapotához igazodó modulációit,
azaz a nevelési célok helyi rendszerét; és 2. azt, hogy
működésük sajátos céljait is kitűzhetik.
Két fogalmat látszik tehát szükségesnek egymástól megkülönböztetni: a nevelési cél és az iskolai működési cél
fogalmát.
Aligha lehet kétségbe vonni, hogy a nevelési célok megfogalmazása és korszerűsítése mindig is hatalmi, tehát
politikai kérdés volt, és az is marad mindaddig, ameddig az alapvető társadalmi érdekek homogenitása fel nem
váltja az emberi világ történelmi eredetű megosztottságát. Épp ezért az alapvető, átfogó nevelési célokat eltérő közvetlenséggel, illetve közvetettséggel ugyan,
de - mindenütt az állami oktatáspolitika határozza meg és
óvja, a polgári államokban több-kevesebb egyházi közreműködéssel.
Az egyes iskolákban folyó nevelés céljai, épp az alapvető nevelési célok hatalom általi felkentsége miatt, a
társadalmilag releváns nevelési céloknak tartósan ellent
nem mondanak, sőt, azok érvényesülését hivatottak szolgálni. Az már a hatalom jellegétől és a társadalmi erőviszonyoktól függ, hogy az egyes iskolák milyen befolyással lehetnek a központilag meghatározott vagy sugallt átfogó, alapvető nevelési célok tartalmára, illetve, hogy milyen mozgásteret tudnak biztosítani maguknak
a nevelési célok legális módosítására.
..
..
Az is a hatalom jellegétől függ, hogy milyen módon,
milyen mechanizmusok közvetítésével fogalmazódnak meg a
"központi" célok. A társadalom szélesebb vagy szűkebb
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rétegeinek részvétele ebben a folyamatban természetesen
hatással lehet és van is a nevelési célok tartalmára, de
nem változtat azon a tényen, hogy az intézményes nevelés
alapvető céljai mindig csak a fennálló hatalom érdekei
mentén fogalmazódhatnak meg.
Ezen az alapon azonban nagy hiba volna tagadni az egyes
nevelési intézmények céltételezési kompetenciáját abban,
hogy a nevelési célok átfogó rendszerén belül megalkossák a maguk helyi nevelési célrendszerét, azaz elvitatni
jogukat attól, hogy a nevelési célok aktuális hierarchiáját, belső hangsúlyait speciális értéktartományát a
környezet követendő vagy ellensúlyozandó tradícióihoz, a
gyerekek aktuális tudati, illetve morális állapotához
igazodva határozhassák meg.
A nevelés céljától megkülönböztetendő fogalomnak
az iskola működési céljának fogalmát.

tartom

Míg a nevelési célok az adott ország történelmi helyzetének függvényében arra a kérdésre válaszolnak, hogy
milyen legyen az ember, addig az iskola működési céljai
a szűkebb pátria konkrét helyzetének függvényében arra
válaszolnak, hogy milyen legyen az iskola annak érdekében, hogy a társadalmilag releváns nevelési célok helyileg releváns módon érvényesülhessenek.
Az iskola működési céljai tehát a saját minőségére, a
saját életére vonatkozó célok. Annak az állapotnak - az
iskolára és nem az egyes gyerekekre vonatkozó állapotnak
- vagy másként szólva annak a viszonyrendszernek a rajzaként, elképzelt képeként is felfoghatók, amelyhez az
iskola egy belátható szakaszban eljutni kíván. Ebben az
értelemben az iskola célja nem egyéb, mint az elérni kívánt és remélt állapot előrevetített képe. A cél ebben a
felfogásban egyszerűen munkaeszköz, amely nélkül az iskolai élet tervezhetetlen és szervezhetetlen.
A nevelési cél és az iskola működési célja között
hierarchikus kapcsolat van. Az első - azaz a nevelés
célja - határozza meg alapvetően a másodikat, az iskola
működési célját, mivel az iskolai működés saját célja
éppen az, hogy a nevelés céljai az adott helyen is
megvalósuljanak.
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Talán egyetlen példa is érthetővé teszi a nevelési és a
működési cél különbözőségét és kapcsolatát.
Legyen példánkban a nevelési cél az erős, egészséges, a
saját fizikai állapotára gondot fordító ember. Az ezt
szolgáló működési cél sokféle lehet, pl. annak X éven
belüli megoldása, hogy minden gyerek megfelelő tárgyi
körülmények között tehessen eleget a testnevelési tanterv követelményeinek; X időn belül az iskolaudvar
sportudvarrá való átalakítása; a szülők gondolkodásának
átformálása, megnyerésük az egészséges családi életrend
kialakításához; annak elérése X éven belül, hogy a tanórán kívül szervezett sportolásban részt vevők aránya a
maihoz képest Y százalékkal emelkedjék stb.
Az iskola működési céljai tehát megfoghatóan konkrét célok, az iskola tevékenységének, működésének tartalmára,
módjára és hatásfokára vonatkoznak. Nincsen bennük semmi
fennköltség, semmi emelkedettség. "Mezítlábas" célok,
vagy ha úgy tetszik, "prózai" célok, mint mondjuk azé a
családé, amelyik anyagiakban, életmódban és műveltségben
meghatározott időn belül el szeretne jutni a jelenleginél jobb, különb állapothoz.
3. Az iskola és környezete
Churchman írja: "A rendszer környezete az, ami a rendszeren kívül van. Ezt ... nem könnyű meghatározni. Ha
egy gépkocsit veszünk számba, első pillanatban fel
tudjuk mérni, mi van a gépkocsin belül és mi esik azon
kívül... Helyes vajon ez? Helyes azt mondani, hogy ami a
gyár falán kívül van, az szükségképpen a gyár rendszerén
is kívül van? A gyár ügynökökkel rendelkezik szerte az
országban, amerre csak nyersanyagot vásárol vagy saját
termékeit árusítja. Ök bizonyára a gyár egészének'alkotóelemei" , rendszerint mégsem találhatók a gyári falakon belül."
A szétválasztási művelet során figyelembe veendő űándy
alábbi megállapítása: "A környezet mindaz, ami a rendszer irányításán, változtatási hatáskörén kívül áll,
viszont a rendszer céljaival valamilyen összefüggésben
van. Vagyis a környezet tartalmazza mindazt, ami előírja
és korlátozza a rendszer teljesítményét."
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A dolgot az bonyolítja, hogy valamely rendszer egyszerre.
több, nála nagyobb, átfogóbb rendszer része, tehát egyidejűleg több olyan rendszerhez tartozik, amely "előírja
és korlátozza a teljesítményét". Ez pedig már nem a
rendszert kutató vagy megjavítani akaró személy szemléletétől, illetve szempontjaitól függ. Ez a bizonyos
"korlátozás" vagy "előírás" objektív dolog, mert az öszszefüggés a rendszer és azon tényezők között, amelyeket
a környezethez soroltunk, objektív. A kutató vagy változtató szubjektum csak azt döntheti el, hogy a rendszer
optimalizálása szempontjából mikor melyik környezeti
kapcsolódást tartja fontosnak, illetve elhanyagolhatónak
vagy másodlagosnak.
A kérdés helyes megítélése az iskola esetében különösen
nem nélkülözheti a "mikor melyik" kérdésben kifejezésre
jutó történelmi szemléletet. Az iskola ugyanis - adekvát
környezete szempontjából vizsgálva - kettős kötésű rendszer: az iskolarendszer alrendszere, s mint ilyennek, az
iskolarendszer, illetve annak meghatározott köre a környezete. Ugyanakkor az iskola része a lakóhelynek is, azon emberek életének, akik a falai közé járnak, illetve
küldik a gyerekeiket, s mint ilyennek a lakóhely, illetve lakókörzet a környezete. "A rendszernek ritkán az az
adekvát környezete, ami közvetlenül körülveszi - írja
Gáspár László. A rendszer-környezet viszonyokat nem a
véletlen térbeli közelség, hanem a lényegi kapcsolatok
mentén kell keresnünk. A főképpen szakképzésre berendezett iskolarendszernek például a társadalmi munkamegosztás az adekvát környezete: annak az iskolarendszernek, amely az iskolát elsődlegesen nevelési intézményként feltételezi, az össztársadalmi gyakorlat... Természetesen a rendszer akekvát környezete nem az egyetlen
környezet, amely a rendszer mozgásterét és fejlődési
határait kijelöli. Ma például az általános iskola nevelőiskolává fejlesztésében számításba kell venni azokat a
kikerülhetetlen környezeteffektusokat is, amelyek az
iskolakörzet, a lakóhely gazdasági, politikai és kulturális helyzetéből és színvonalából vagy amelyek a jelenlegi középiskoláknak a továbbtanulással kapcsolatos hivatalosan igen gyakran jóval enyhébben megfogalmazott
- aktuális követelményeiből, elvárásaiból származnak."
/Gáspár László: Rendszerelmélet mint
Bp. 1982. 59.0./
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társadalmi igény.

Az iskolára, amennyiben helyi nevelési rendszer, a kettős meghatározottság és meghatározóság a jellemző.
Az a tény, hogy az iskola nemcsak az oktatási rendszer
által, hanem a közvetlen lakóhelyi környezet által is
meghatározott, meghatározóvá teszi az iskolát az oktatási rendszer vonatkozásában. A közvetlen környezet általi
meghatározottság - mint láttuk - azt jelenti, hogy az
iskola a saját konkrét helyzetéhez (belső és külső környezete viszonyaihoz) igazodva sajátos nevelési célrendszert és ehhez igazodó működést dolgoz ki és valósít
meg, tehát olyan működést, amely épp azáltal felel meg
az oktatási rendszer céljának, hogy saját nevelési céljait és működését saját környezeti feltételeihez igazttja. Az oktatási rendszer irányítási szisztémájának
tiszteletben kell tartania az iskolák viszonylagos
szuverenitását. Az az oktatási rendszer tehát, amelynek
viszonylag szuverén működésű iskolák az alrendszerei,
"ki van szolgáltatva" ennek a szuverenitásnak. Az ilyen
nevelési intézményeknek csak azt lehet előírni, ami rájuk, mint a nagyrendszer részeire részmivoltukból
adódóan vonatkozik, számon kérni viszont azt kell tőlük,
hogy a saját viszonyaikra méretezett
működést
dolgozzanak ki.
A meghatározottság és a meghatározóság dialaktikus egysége fordítva is igaz: az a tény, hogy az iskola nemcsak
a lakóhelyi környezet által, hanem az oktatási rendszer
által is meghatározott, meghatározóvá teszi az iskolát a
lakóhelyi környezettel szemben. Ez mindenekelőtt abban
jelenik meg, hogy az iskola mint az oktatási rendszer
része működik, tehát rá is érvényes az egésznek a rész
fölötti dominanciája. Ez elsősorban a nevelés alapvető
céljainak az oktatási rendszer egészére vonatkozó
érvényességében, a nemzeti műveltség egységes törzsanyagának központi meghatározottságában és bizonyos nevelési
alapeszmék kötelező tiszteletben tartásában jut kifejezésre.
A központi irányítás a sajátosságot kell hogy számon
kérje az iskolától, ha a nagyrendszer általános hatékonyságán őrködik. Es viszont: a sajátos megoldásoknak
bizonyos központi elveket képviselniük kell, ha a maguk
részmivoltát meg akarják óvni a partikularizmusba sülylyedéstől.
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Az iskola helyi nevelési rendszerré fejlesztésének általános menete.
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1. A pedagógiai ideálok és az iskola jelenlegi jellemzői
szembesítésének, az iskolai önarckép elkészítésének időszaka.
""
A kívánatos iskola alapvető ismérveit két tényező mentén
lehet meghatározni: a helyi célrendszer és a választott
nevelési vezéreszmék mentén.
1.1 A nevelés helyi célrendszerének kialakítása
A kívánatos iskolaképet csak a kívánatos ember képének
birtokában lehet megalkotni. Az, hogy egy nevelőtestület
milyen iskolát tart jő iskolának, végső soron attól
függ, hogy milyen embereket akar nevelni. Arra a kérdésre, hogy milyen embert akar valamely iskola nevelni,
a nevelés céljában fogalmazódik meg a válasz. A nevelési
célok azokat az alapvető minőségjegyeket rögzítik, amelyeket - vagy amelyek dinamikus alapjait - az adott nevelési intézmény kimeneti pontján minden gyerekben,
illetve diákban többé vagy kevésbé kifejlett formában
üdvözölni kívánunk.
1.2 A nevelési vezéreszmék tisztázása
Minden pedagógusnak többé-kevésbé határozott elképzelései vannak a nevelésről, minden pedagógusnak vannak vezéreszméi (Aleksander Lewin kifejezése). Ezek a vezéreszmék többnyire mozaikszerűek.
A pedagógiai vezéreszmék arra nézve fogalmaznak meg
elveket, hogy miként kell nevelni. Nem a nevelés céljával, hanem a lefolyásával, a végbemenetelével kapcsolatosak. Tartalmukat tekintve elsősorban az iskola működésére, a pedagógiai folyamatban szerepet játszó személyeknek a pedagógiai folyamat során létrejövő kívánatos
viszonyára, a pedagógiai folyamatban játszott szerepükre
vonatkoznak.
A pedagógiai vezéreszméknek - éppen mert a tényleges
működést szabályozzák - a nevelési céllal egyenértékű
szerepük van a nevelési folyamat eredményében. Abban tehát, hogy milyen lesz az az ember, aki a nevelési
folyamat "termékeként" létrejön.
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A pedagógiai vezéreszmék a nevelési célok függvényei,
olyan eszmék, amelyek helyébe nem lehet más eszméket állítani anélkül, hogy ettől a nevelés tartalma, hatása
meg ne változnék. Meghatározott nevelési céloknak csak
meghatározott nevelési eszmék felelnek meg.
A pedagógiai vezéreszméknek a nevelési folyamatra
gyakorolt érdemi hatását egy példával szeretném igazolni.
A szocialista nevelés alapvető célja, hogy társadalmilag
aktív, a saját viszonyait értő és azok fölött uralkodni
akaró és tudó embereket neveljen. Ez a cél önmagában nem
alkalmas arra, hogy az iskolai nevelési folyamatot meghatározza. Sokat mond a kívánatos eredményről, de semmit
sem a kivitelezés módjáról. Rendeljük most ehhez a nevelési célhoz azt a pedagógiai vezéreszmét, amelyik így
hangzik: a gyerek nem puszta tárgya, hanem alanya is a
nevelésnek.
Hogyan köti össze ez a vezéreszme a példánkban említett
nevelési célt a gyakorlattal, illetve kiállja-e a próbát
abból a szempontból is, hogy a megadott nevelési cél
csak ezzel a nevelési eszmével valósítható meg?
"A gyerek a nevelés alanya" eszme azt jelenti, hogy a
gyerekben végbemenő változások azoknak a cselekedeteknek
a következményei, amelyeket maga vitt véghez, tehát a
gyerek hatása a világra egyúttal hatás önmagára.
Ez olyan alapelv, amely teljes egészében áthatja a nevelés minden mozzanatát, meghatározza a nevelő és a nevelt
szerepének lényegét, a nevelő és a nevelt egymáshoz való
viszonyát és - nem utolsósorban - a neveltnek önmagához
való viszonyát is azáltal, hogy a nevelt önmagát sohasem
tapasztalja par excellence neveltnek, hanem mindig a valóság alakítójának. Saját társadalmi viszonyai fölött
uralkodni akaró és tudó embert csak olyan nevelési folyamat eredményez, amelyben a neveltek folyamatosan megélhetik a saját viszonyaik fölötti uralmat, és megtanulhatják, hogyan kell céljaik elérése érdekében másokkal
együttműködniük. Világos, hogy a nevelési folyamat ilyetén való megszervezése egészen más feladatokat jelent,
mintha a gyereket pusztán a nevelés tárgyainak tekinte- 33 -

nénk, és ezért a tevékenységeiket felülről parancsokkal
és előírásokkal szabályoznánk. A pedagógiai folyamat ebben az esetben két alapvető elemből tevődik össze: egyrészt biztosítani kell a gyermeki tevékenységek pozitív
tartalmait - ez a nevelési célok függvénye: másrészt
biztosítani kell, hogy a gyerekek, illetve a fiatalok
saját cselekedeteiknek ne csak kivitelezői, hanem
megtervezői és ellenőrzői is legyenek - ez a ténylegesen
ható pedagógiai vezéreszmék függvénye.
A pedagógiai vezéreszmék és a belőlük következő nevelési
alapelvek a szűrő szerepét is betöltik az iskola céljai
és az iskola nevelési gyakorlata között.
Tegyük fel, valamely iskola azt tűzi ki célul az elkövetkező időszakra, hogy megszilárdítja az iskolr fegyelmét. Mi következik ebből? Következhet az is, hogy
megkettőzik a tanári felügyeletet a folyosón, korlátozzák a gyerekek mozgását, megszigorítják a büntetéseket
stb. Röviden: elrettentő, visszatartó, elnyomó stratégiát követnek. De következhet ugyanebből a célból egy másik stratégia is. Eszerint nyilvánvalóvá kell tenni a
fegyelmezetlenség okozta károkat, mozgósítani kell az
önkéntes rendfenntartókat, értelmes új tevékenységeket
kell szervezni a gyerekek bevonásával, és e célból meg
kell erősíteni az önkormányzatot stb.
Mitől függ, hogy melyik stratégiát követi az iskola?
Elsősorban a nevelés céljától. Ha olyan embert kívánnak
nevelni, aki képes értelmes célokat kitűzni maga elé,
képes az ezek eléréséhez szükséges normákat is megfogalmazni és magát a normákhoz tartani, akkor nem követhetik
az első stratégiát. De ezt magából a célból még nem
olvasgatják ki. A cél automatikusan nem szűri ki a vele
inadekvát megvalósítási módokat. Az önmagát tudatosan
fegyelmezni képes ember célképzete automatikusan nem
zárja ki, hogy kialakítását olyan nevelési stratégiától
várják, amely az önfegyelemhez vezető utat a. feltétlen
engedelmeskedés megszokásán és elfogadásán keresztül jelöli ki. Ezt az alternatívát azonban automatikusan
kizárja, ha elfogadták és tiszteletben tartják azt a nevelési vezéreszmét, amely szerint a gyerek alanya a nevelésnek. Ebben az esetben ugyanis az engedelmeskedés
készségét sem hozhatják létre benne pusztán represszív
technológiával, hanem csak úgy, hogy bevonják őt azoknak
a konkrét céloknak a kitűzésébe, amelyek eléréséhez meghatározott magatartás kell; e magatartás normáinak meg- 34 -

alkotásába és ezek után saját engedelmeskedése
vezésébe és ellenőrzésébe.

megszer-

A pedagógiai vezéreszmék tehát lényegében meghatározzák
azt a módot, ahogyan az iskola a saját céljai megvalósítására törhet. Csak a célokkal adekvát nevelési vezéreszmék segítségével válik a nevelési cél képessé a nevelési folyamatok regulálására.
1.3 Az iskolai önarckép megalkotása

2'.-•'

Ha egy nevelőtestület meglehetősen hosszú - véleményem
szerint minimálisan két-három évig tartó - jól szervezett és jószerivel minden nevelőt megmozgató, a véleményeket feltáró és ütköztető, ugyanakkor elméletileg is
megalapozni szándékozó folyamatban körvonalazni tudta
nevelési céljait, és meg tudott egyezni néhány alapvető
nevelési eszményben, már felteheti és fel is kell tennie
magának a kérdést: Hol tartunk ehhez képest? Azaz, menynyire vagyunk képesek nevelési céljainkat a velük adekvát nevelési vezéreszmék gyakorlati alkalmazásával megközelíteni? A válaszok most már nem lehetnek rögtönzöttek, nem lehetnek merőben intuitívek és szubjektívek,
mivel az értékítéletek viszonyítási mércéje adva van
abban a közösen kimunkált, eszményként körvonalazódó iskolaképben, amelyhez hasonlóvá lenni a nevelőtestület
többségének szándéka.
Az iskola jelene és az ideálisnak elképzelt iskolakép
között dialektikus kölcsönhatás van. Egyrészről kétségtelen, hogy a jelen valóságának megítéléséhez az eszmény
szolgáltatja a mércét: a "milyenek vagyunk?" kérdésre
csak a "mihez képest?" kérdésre adott válaszok birtokában lehet értelmesen felelni. Másrészről viszont az ideálkép keletkezésének egyik forrása a valóság, amelyben
élünk: egyfelől hiányaink fonákját, másfelől pozitívumaink meghosszabbítását is "belefestjük" a képbe. Megváltoztatandó valóságunk akarva-akaratlan szelektál azon
lehetőségek között, amelyeket az elmélet és mások gyakorlata kínál. Szemünk és fülünk arra érzékeny, amire
gyakorlatunk kiélezi, illetve kihegyezi. így már az
ideálkép sem csak eszmények vagy példák terméke, hanem
közvetve a saját gyakorlatunké is, amelyet viszont helyesen megítélni csak akkor tudunk, ha megalkottuk azt
az iskolaképet, amelyet a magunk számára eszményként
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elfogadunk. Egyrészt tehát nem lehet az előrendelő állapot jellemzőiről anélkül vitatkozni, hogy ne tükröződnék
a jövőképben mint különösen kritikus tükörben a jelen
képe, másrészt viszont nem lehet a jövőről még álmodni
sem úgy, hogy álmainkban ne a jelent álmodnánk így vagy
úgy tovább.
A jelen és jövő dialektikus egységének, egymásba való
átcsapásának érvényesülése a gondolkodás, az eszmélés
folyamatában nem jelenti azt, hogy a cselekvés folyamatában ne kellene elkülönülniük, sajátos alakot ölteniük.
A gyakorlati cselekvéshez nélkülözhetetlen, hogy a fejlesztés első szakaszának záró munkálataként írásban is
elkészüljün a jelen képe, azaz egy olyan önelemzés,
amely a nevelőtestület által már nagyjában-egészében elfogadott iskolaképhez viszonyítva rögzíti az iskola jelenlegi állapotát. Az iskolai önarckép elkészítése tehát
elemző munka, nem pedig leíró jellegű. Az elemzés szempontjait az elérendőnek ítélt állapot fő jellemzői adEz nagyon fontos tapasztalata néhány fejlesztő iskolának. Eleinte - annak érdekében, hogy "elfogulatlanul", a
valóságos tények talajáról láthassanak neki a fejlesztésnek, anélkül tehát, hogy "zavarná" őket néhány a saját fejükben már meglévő "prekoncepció" - úgy fogtak neki iskolájuk jelen helyzetének leírásához, hogy semmiféle elképzelést nem fogalmaztak meg egy általuk a jelenleginél jobbnak vélt iskoláról. Bonyolult vizsgálati
technikákat amatőrködtek össze, elképesztő munkával terjedelmes kérdőíveket készítettek, töltöttek ki és összegeztek, csak éppen azt nem tudták, hogy melyik adat fontos a számukra, s hogy ténylegesen azt kérdezték-e, amire szükségük van. Összehordtak az iskoláról minden
adatot, csak azt nem tudták, mi végre, és hogy mit kezdjenek velük. Amikor aztán valamilyen tanulmányfélében
összegezni kellett volna a nagy önfényképezés eredményét, kiderült, hogy sehogy sem megy a dolog. A tények
leíró közlése nem tölthette be egy értékelő elemzés
funkcióját. Az adatok kátyújából az mentette ki végül is
egyik-másik iskolánkat, hogy a minden felmérés nélkül is
égetőnek érzett ellentmondásaik feloldásához egyrészt
adaptálható modelleket kerestek, másrészt hipotéziseket
állítottak fel feloldásukra. Most már volt mihez rendelniük az adatokat, sőt volt mihez újabbakat gyűjteniük,
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mert már tudtak kérdezni. Bebizonyosodott: ahhoz, hogy
kérdezni tudjon valaki, előbb állítania kell valamit.
Más iskoláink megtakarították maguknak az efféle vargabetűket. Az irodalomból, személyes tapasztalataiból volt
megcélzott iskolaképük. Már kezdetben sem csak a vakvilágba kérdeztek, mert sejtették, hogy mire kíváncsiak.
Az iskolai önarckép készítését tehát meg kell előzze
néhány olyan fejlesztési gondolat felvázolása és vitája,
amelyet a nevelőtestület többsége támogat.
Az első fejlesztési szakasz tartalma tehát: választ adni
arra az egyszerűnek látszó kérdésre, hogy hova akar az
iskola eljutni, és hol van ehhez képest ma. Ez a szakasz
akkor ér véget, amikor a nevelőtestület lényegi egyetértésre jut a fenti két átfogó kérdésben. Ha ez túl gyorsan és "simán" történik, kérem, fogjanak gyanút! A kívánatos lényegi egyetértés ugyanis nem egyszerűen valaminek az elfogadása, hanem folyamat. Ezért aligha reális
és célravezető olyan állapotnak képzelni a nevelőtestületi egységet, mint amelyet a vélemények, meggyőződések
és eljárások azonossága jellemez. A nevelőtestületi
egyetértés vagy egység csak az ellentétek szüntelen
ütköztetése folyamataként képzelhető el reálisan, tehát
csak tendenciaszerű lehet.
2. A fejlesztési koncepció kidolgozásának időszaka
Az iskola fejlesztési koncepciója a nevelőtestület által
kimunkált és elfogadott, az iskola jövőjére vonatkozó
állásfoglalás az iskola életét meghatározó legalapvetőbb
kérdésekben: a fejlesztés tartalmára, formájára (módjára) és stratégiájára vonatkozó döntéseket rögzíti.
Az egész fejlesztési folyamatnak a tartalmi fejlesztés a
magja és legfőbb dinamizáló erőforrása.
Csak a tartalmi fejlesztésekre vonatkozó elképzelések
tisztázását, rögzítését és vitáját követően - miután már
ebben kialakult a nevelőtestület állásfoglalása, és az
nevelőtestületi döntés formájában , az Oktatási törvénynek és az iskolai működési szabályzatnak megfelelő módon
kodifikálódott is - tanácsos hozzákezdeni azoknak a formáknak-módoknak a kidolgozásához, amelyekben az eldöntött fejlesztési tartalom megvalósítása a legcélraveze- 37 -

többnek és legenergiatakarékosabbnak ígérkezik.
A fejlesztési koncepció kidolgozásának harmadik állomása
a fejlesztési stratégia kimunkálása. El kell dönteni,
hogy mivel is kezdjék az egész átalakítási-fejlesztési
folyamatot, mit végezzenek el másodszorra stb. Végig
kell gondolni a megteendő lépések fontossági sorrendjét
abból a szempontbál, hogy melyik elem megváltoztatása
fogja leginkább maga után vonni a rendszer többi elemének megváltoztatását. Végig kell gondolni azt is, hogy
az iskola pillanatnyilag adott helyzete, amelyet bizonyos problémák akut hangsúlyossága, a gyerekek és a
pedagógusok hangulata, az átmenetileg kialakult káderhelyzet, a tárgyi feltételek adott állapota stb. jellemez, milyen lépéssorendet indokol.
A fejlesztési koncepció tehát már az idő síkjára kivetített fejlesztési terv, amelyben azonban még csak a végrehajtás nagy szakaszainak időbeli elhelyezkedése, egymásutánja szerepel, pontos időpontok nélkül."
Az elfogadott fejlesztési koncepció birtokában megkezdődhet a konkrét tervezés, majd a végrehajtás időszaka.
Pedagógiai Szemle, 1988. 7-8. sz. 616-628.0.
9. sz. 787-797.0.

DR. KARCZAG JUDIT: A GYERMEKVÉDELEM VÉGVÁRAI
Mi ellen védjük a gyermekeket?
A pszichológusnő több mint tíz éve dolgozik a III. kerületi nevelési tanácsadóban. A békásmegyeri lakótelep
gondjait bemutató két cikk szorosan összefügg 1 egymással
szervesen kapcsolódik, ezért együttes ismertetésük látszik célravezetőnek.
"Hogy Békásmegyeren gondok lesznek, azt már 1978-ban
tudhatta az ember, hiszen az első épületeket a legjobban
rászorulók, a VI., VIII., IX. és XIII. kerület szanált
lakásaiból kiköltöztetett sokgyermekes családok foglalták el.
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Igen sok családról derült ki, hogy már előző lakhelyükön
is baj volt a gyermekeikkel, s néhányan állami gondozásból kapták vissza őket, épp az új lakásukra való tekintettel. Sajnos, csak az intézeti nevelés szűnt meg, a
veszélyeztetettség nem..."
A lumpen életmódot folytató, italozó szülők azonban nem
a legfőbb problémája Békásmegyernek, csak a legszembetűnőbb. A valóság az, hogy ezeknek a családoknak a nagy
részé már elköltözőtOékásmegyerről," mert nem tudták
fizetni az egyre növekvő rezsit. Tehát nem a bűnöző
életmódot folytatók száma okozza a gondot, hanem hogy
nem épültek ki időben a kezelésüket szolgáló intézményrendszerek. Még ma sincsen Családvédelmi Központ, a hivatalos gyermekvédelmi ügyeket az óbudai gyámhatóságon
mindössze két, agyonterhelt előadó látja el.
"Tíz évnek kellett eltelnie, míg fölépült a Közösségi
ház (addig egy mozi sem volt a telepen), megftezdte működését a szakorvosi rendelő, s elkészült az első középfokú oktatási intézmény. Sokáig nem volt postahivatal,
este nem lehetett rendőrt látni. A házak közötti terület késedelmes tereprendezése miatt több télen át tízezrek dagasztották a sarat .
A zsúfoltság miatt az általános iskolák sportudvarára
újabb épületeket kellett emelni, s a kiürülő bölcsődéket is az iskolák foglalták el. A legelfogultabb lokálpatrióta sem állíthatja, hogy a lakótelepi élet eszményi. Mégis nagyon sokan szeretnek itt lakni - és őket is
nagyon megérthetjük. Jó a levegő, a gyerekeket bátran
leengedhetik játszani, közel vannak a hegyek, közel a
Duna. A lakások pedig melegek, világosak, s mára már az
ellátás is elfogadhatóvá vált.
Mi a veszélyeztetettség?
Ha elfogadnánk azt a sokat hangoztatott véleményt, hogy
a lakótelep a maga betonrengetegével, kedvezőtlen közlekedési viszonyaival és zsúfolt gyermekintézményeivel
"veszélyeztető tényező", bízvást nyilvántartásba vehetnénk vagy húszezer békási gyermeket 3-18 éves korig. Ez
persze ostobaság lenne.
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A hivatalos meghatározás szerint az a gyermek veszélyeztetett, aki veszélyeztető családi környezetben lakik: aki
kis jövedelmű családban él: aki személyiségében vagy
egészségi állapotában károsodott: s végül aki többször
ismételt osztályt, vagyis "túlkoros". A fogalom tehát
meglehetősen összetett, és számos átfedést tartalmaz.
Sajnos a veszélyeztetettség fogalma nemcsak a köztudatban zavaros, hanem azok számára is, akiknek az a feladatuk,hogy az érintett gyermekeket felkutassák és ellássák. Az óvodai, iskolai nyilvántartásokba általában azokat veszik föl, akiknek a magatartása (vagy szüleiknek a
magatartása) kirívó, és zavarja az intézmény működését.
Ha a gyermek "csak" gátlásos, félénk, bepisil vagy nem
tanul meg olvasni, de különben "nincs vele gond", ha a
pedagógus a családlátogatáskor otthon rendet talál, semmi sem történik: a gyermek nem kerül szakemberhez.
A veszélyeztetettség aránya az egyes intézményekben
változó. Van ennek tárgyszerű oka is: azok a körzetek,
ahol több a szövetkezeti vagy öröklakás, az arány kisebb, ahol több a tanácsi lakás, ott nagyobb. Ha átnézzük a névsorokat, ez az arány a 20 és 25 százalék között
mozog. Függ attól is, hogy a gyermekvédelmi felelős
mennyire veszi komolyan a feladatát, vagy mennyire látja
értelmét egyáltalán, hogy listát vezessen. "Úlbe kell
ezeket venni, nem nyilvántartásba!" - fakadt ki az egyik
óvónő, amikor kérdezősködtem. "Egy rendesebb kerületben
a fele veszélyeztetettnek számítana" - szólt a másik.
A névsoroknak valóban csak ott van értelmük, ahol tör ténik is valami a "problémás" gyerekekkel. Az olyan kijelentéseknek, hogy "fokozottan figyelünk rájuk", nincs
sok értelme, hiszen a jó pedagógus minden rábízott gyermekre figyel, a rossz pedig mindegyiket veszélyezteti
bizonyos értelemben.
Lélektani értelme is van a veszélyeztetettségnek: a
gyermeket az a veszély fenyegeti, hogy nem tudja
kibontakoztatni a képességeit, nem tanul meg szeretni,
nem szereti meg a tanulást, a munkát s boldogtalan felnőtt lesz. Ez a veszély pedig nagyon sok gyermeket fenyeget - nemcsak lakótelepit.
"Rossz voltam..."
Akár az óvodai, iskolai beutalóval, akár orvosi kérésre
vagy a szülő kezdeményezésére kerül hozzám a gyermek, az
első kérdésem mindig ez: "Tudod-e, hogy miért jöttél
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ide?" A válasz - ha nem egy vállrándítással mondott "nem
tudom" - általában ez: "Mert rossz vagyok." Arra a kérdésre, hogy mi a rosszaság, miért szokott kikapni, a
gyermekek zöme már egyáltalán nem tud válaszolni.
Néhány éve még ez volt a válasz: "Bevittem a sarat." A
nagy keservesen lakáshoz,otthonhoz jutott asszonyok kétségbeesetten igyekeznek tisztán tartani a kisgyermekes
családok számára átkos padlószőnyeget. Korán reggel az
iskolában a takarítónők kiabálása, a hazatérő gyermeket
pedig az anya szemrehányása fogadta a sáros cipő miatt.
Még "nem csináltak semmit", csak oda mentek, ahová kellett, s máris "rosszak" voltak. Manapság már ez a leggyakoribb válasz? "Verekedünk a testvéremmel."
Lelki kultúránk csődje, hogy családi nevelésünk - ritka
kivételeket nem tekintve - a büntetésre alapozódik, s a
gyermekek, amíg ki nem kapnak vagy rájuk nem kiabálnak,
jól érzik magukat s szinte bármit megtesznek belső
szabályozás híján, hogy felhívják magukra a figyelmet.
Jellemző, hogy a szülők és olykor a pedagógusok is, amikor a pszichológusok viszik, küldik a gyermeket, ezt
büntetésnek szánják, s szinte csalódottan veszik tudomásul, hogy a gyermek jókedvűen távozik a rendelőből, és
szívesen jár a pszichológushoz. Ott ugyanis egy órán át
csak vele foglalkoznak, csak őrá figyelnek, elfogadják,
megértik őt. A lakótelepi gyermekek felnőtthiánya is
többnyire itt keresendő. Nem ismerik a felnőttel való
kellemes, oldott együttlét örömét, nem tanulnak meg játszani, beszélgetni, s a szűk szobákban "útban vannak",
az otthoni munkákban nemigen tudnak "segíteni".
A munkahelyén, az üzletekben, a hivatalokban és a zsúfolt HÉV-en meggyötört, holtfáradt apa vagy anya egy
rossz osztályzat vagy a szerteszét hagyott holmi láttán
olykor emberi méltóságáról megfeledkezve a legdurvább
szidalmakkal, fenyegetésekkel árasztja el a gyereket.
Azután - nem történik semmi. A gyerek tapasztalja, hogy
nem vágják ki az ablakon, nem hasítják ketté a fejét, és
nem küldik intézetbe. A "balhézást - úgymond - meg lehet
szokni"... Persze a tüneteket és tünetek hátterét vizsgáló tesztek egészen másról árulkodnak.
A lakótelepen - bár csökkenő létszámmal - még jelen van
a szegények és a szegényedők rétege is, a szociális
szempontból leginkább veszélyeztetetteké. A változatlan
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összegű segélyekből egyre kevesebb támogatás jut nekik,
s félő, hogy amivel eddig megvoltak valahogy, a lakásukat sem fogják tudni sokáig fenntartani. (A telepnek a
közüzemi díjakból összegyűlt adóssága több millióra
rúg.) Egyre több gyermek indul éhgyomorral az iskolába,
és szaporodik azoknak a száma, akiket nem fizetnek be a
napközibe. A pedagógusok nemegyszer saját ebédjüket
osztják meg velük. Az éhes gyermek sokszor sötét lakásba
ér haza, mert a villanyt már kikapcsolták. A szülők a
nehézségek szaporodására önfeladással felelnek. Nem ritkák az öngyilkossági kísérletek, alkoholizálnak, válnak
(és maradnak egy lakásban, s ebbe hozzák az új élettársukat), egymást marják, és persze verik a gyereküket. A
gyermek aztán az iskolában "törleszt".
Kétségtelen, hogy egyetlen gyakorló iskolában sem lehetne, semmilyen mérce szerint, 20-25 százalékra becsülni a
veszélyeztetettek arányát, s véletlenül sem fordul elő,
hogy egy-egy osztályban a szülők 70-80 százaléka fizikai
munkás. Az is rontja a gyermekállomány átlagszínvonalát,
hogy aki teheti - és ugyan ki teheti? - belső kerületi,
jobb hírű iskolába járatja a gyermekét. Sokan persze
csalódnak, mert máshol sem jobb a helyzet. Mindenesetre
a tanulócsoportok húzóerejét, igyekvő magját jelentő
gyermekek számának apadása sokat árt a lakótelepi
iskoláknak. A pedagógusok pedig semmivel sem gyengébbek, mint bárhol másutt. Heroikus munkájuknak alig van
látszatja, igényességüket kénytelenek egyre lejjebb
szállítani.
Eléggé nem kárhoztatható az a rendelkezés, amely az iskolákat most abban teszi érdekeltté, hogy minél nagyobb
létszámú osztályokat indítsanak. Az elmúlt tanévben
ugyanis, amikor a gyermeklétszám az alsó évfolyamokban
drámai módon csökkent, az alsós tanítók közül sokan
igenis csodát tudtak tenni, még "ilyen" gyerekekkel
is...
Állattenyésztőknek mindennapos tapasztalatuk: az élőlényeknek biztosítani kell a biológiailag szükséges teret
ahhoz, hogy megfelelően fejlődjenek. Ellenkező esetben
agyonharapják, agyoncsípik egymást. Ezekben a mammutiskolákban ugyanezért fokozódik az erőszak. A Nevelési
Tanácsadó kihelyezett részlege hat évig iskolai szertárakban működött. Az erőszakos megnyilvánulásokkal kapcsolatos elfásulást így önmagámon is tapasztalhattam.
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Végül már csak akkor avatkoztam a verekedésekbe, ha a
földön fekvő gyermeket egyszerre több társa rugdosta.
Bűvös hányadosok

.„

A veszélyeztetett gyermekek derékhada lakótelepünkön nem
a fogyatkozó (elköltöző, kilakoltatott) szegényekből,
hanem az átlagosnál csekélyebb értelmi képességű gyermekekből redukálódik. Iskolai ártalomnak kell tekintenünk,
hogy a tananyag - bizonyíthatóan - nem a jelenleg általános iskolában ülők átlagos képességeire van szabva.
Hetente jelennek meg riasztó adatok arról, hogy mit nem
tudnak a gyermekeink. Egyharmaduk a nyolc osztály elvégzése után nem tud írni-olvasni-számolni tisztességesen.
Baj van a fogalmazással, a helyesírással, a beszédkészséggel, a vizuális kultúrával, nem tudnak énekelni, önállóan gondolkozni. A kép remélhetőleg nem ennyire
sötét, de aki sokat beszélget gyermekekkel, a.z tapasztalhatja, hogy bizony még az elsajátított ismeretek is
felszínesek, hézagosak, megemésztetlenek.
Hiába jelennek meg évek óta tisztes publikációk az
"esélyegyenlőség" képtelenségéről, a laposerszényű
oktatási kormányzat csak a "kórtani értelemben vett
értelmi fogyatékosságot" ismeri el külön szakellátásra
szoruló deficitként (intelligenciahányados 70 alatt!).
Senki sem veszi tudomásul, hogy a 70-től 130-ig mérhető
intelligenciát nem "kórtani", hanem pedagógiai "értelemben" kell(ene) egyazon szerkezetben működtetni.
Az óvodák, majd az iskolára való érettség megvizsgálása
után a Nevelési Tanácsadók és végül az általános iskolák
alsó tagozatos tanárai a már bekövetkezett kudarcsorozat
után az Áthelyező Bizottságokhoz küldik a gyermekeket.
Ezek határozata pedig legtöbbször így hangzik: "Nem értelmi fogyatékos, tehát az általános iskolában eredményesen fejleszthető."
Hogy a gyakorlat ennek makacsul ellentmond, azt bizonyítják az osztályismétlők százai és azok, akiket 14
éves korukban - öt-hat osztály elégséges abszolválása
után - az iskolaigazgató fölment az iskola további
látogatása alól azzal, hogy a Dolgozók Iskolájában folytassa tanulmányait 16 éves koráig.
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A gyakorlat azt bizonyttja, hogy már a legcsekélyebb
"intelligenciadeficit"-tel sem tudják a gyermekek bukás
nélkül 14 éves korukig elvégezni a nyolcosztályos általános iskolát. Kisebb létszámú, "lassú", "felzárkóztató"
osztályok létesítésére ugyan az igazgatóknak van már jogosítványuk", de az anyagi és személyi föltételek ehhez
még hiányoznak.
Tízévi tanácsadói gyakorlatomban mégértem, hogy általános iskolában tilos volt gyógypedagógust alkalmazni, aztán megértem a korrekciós osztályok (kis létszámú első
osztályok) fölfejlesztését és kiváló gyógypedagógusok
általi eredményes működését, majd ugyanezen osztályok
megszüntetését is. (Volt év, amikor a békásmegyeri lakótelepen hat-hét korrekciós első osztályt is szerveztünk.
Az egyik iskolában az orvosi rendelő mellett^ öltözőben,
a másikban tornatermi öltözőkben helyezték el ezeket a
tizenöt-tizenhat tanulós osztályokat. A matracok a zuhanyozókban voltak - ez volt a "fektető". Mégis nagyszerű pedagógiai munka folyt ezekben a zugokban az éretlen,
sérült, balkezes, beszédhibás gyermekekkel.) A tananyag
- különösen felső tagozatban - átlag feletti, mégpedig
közepesnél jobb eredményt elvárva jóval átlag feletti
értelmességet, intelligenciát, elvonatkoztató készséget,
logikát és emlékezőképességet föltételez. (Tegyük hozzá:
és kiváló pedagógus személyiségeket is.) Fájdalmas végignézni, mennyit küszködnek a lemaradók, s mennyi
energiát fektetnek be a pedagógusok a gyermekek "továbblökdösésébe".
Nyilvánvaló, hogy a gyengébb képességű gyermek az
állandó kudarcok hatására személyiségében is egyre jobban károsodik, önértékelése - ha volt valaha - elvész,
érdeklődése beszűkül, depressziója elmélyül, s mindent
megutál, aminek "tanulásszaga" van. A főváros III. kerületében történetesen egy kitűnően fölszerelt, igen jól
ellátott, modern, enyhe fokban értelmi
fogyatékosok
általános iskolája működik. A Nevelési Tanácsadó vezetői
és dolgozói kivétel nélkül gyermekszerető, jól felkészült szakemberek, s még nem volt rá példa, hogy "ok
nélkül" akartak volna egy "problémás" - akár cigány gyermeket ebbe az iskolába áthelyeztetni. Évek óta
vívjuk elkeseredett harcunkat a 80-90-es IQ-jú gyermekek érdekében. Nem ritka, hogy a kudarcok láttán feladva az otthoni reménytelen és gyakran hisztérikus
jelenetekbe csapó "leckéztetéseket" - maguk a szülők
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kérik, kérnék a gyermek áttelepítését. Hiába. A volt kisegítő iskolában pedig kiváló tanerők válnak "fölöslegessé".
A jövő körvonalai már láthatók. Az 52 négyzetméteren (1
+ 2 félszoba) eddig jól-rosszul elboldogult családok
szaporodásnak indulnak. Egyre több 18 éven aluli fiatal
kér házasságkötési engedélyt - a kisbaba rendszerint már
útban van. A félszobákba - amelyeket Czakó Gábor Eufémia
című regényében joggal nevezett "lakóüregek"-nek, új
családok alapíttatnak, s ha nem sikerül elcserélni
ezeket a lakásokat, vagy nem tudnak továbbköltözni a
fiatalok, törvényszerűen következnek az újabb bajok.
A hatékony, érdemi gyermekvédelemhez még akkor is sok
pénz kell, ha a lakáskörülmények megfelelőek. Nemcsak a
Nevelési Tanácsadónak kellene hely (az iskolán kívül),
hanem hely és főként pénz a gyermekek szabad idejének
értelmes, tartalmas eltöltéséhez is kellene. Azok a
tanfolyamok (sport, jazzbalett, rajz, zene), amelyek a
telepen működnek, nem ingyenesek, tehát a veszélyeztetett gyermekek számára kevésbé elérhetők. Egyébként azt
is tapasztaltam, hogy az edzők a nyugalan gyermekeket
egykettőre eltanácsolják az edzésről, őket is megérthetjük...
Mindenkit megérthetünk: a tanácsi tisztviselőket, akik
csak abból adhatnak, amit kapnak, az iskolaigazgatókat,
akik szeretnének megszabadulni a tanítást lehetetlenné
tevő sérült gyermekektől, a szülőket, akik az iskolára,
és a pedagógusokat, akik a szülőkre panaszkodnak. Csakhogy ettől még nem javul a gyermekek helyzete! S abban,
gondolom, valamennyien egyetértünk, hogy ők semmiről sem
tehetnek. Arról sem, ha okosabbak, arról sem, ha butábbak az átlagnál.
Bármit hozzon is a gazdasági és politikai reform, számolni kell a lakótelepi gyermekekkel, ök szolgálnak ki
bennünket az üzletekben, ők gondozzák majd unokáinkat
az óvodákban, nekik kell megtermelniük holnap, holnapután a mi nyugdíjunkra valót. Ha a szüleik munka nélkül
maradnak, ha ők maguk nem ismerik meg a közösségért (is)
végzett munka örömét, ha a fogyasztási kultúrán kívül
más alternatíva nem kínálkozik számukra, akkor a gyermek- és ifjúságvédelemben dolgozó megszállottak minden
erőfeszítése kárba vész.
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És nem egyetlen Békásmegyer van Magyarországon!
Élet és Tudomány, 1988. 37.sz. 1155-1157.0.
1988. 39.sz. 1226-1228.0.

WITTEK KLÁRA: REFORMÁLJUK VAGY CSINÁLJUK JÚL?
Beszélgetés az egyetemi felvételik ellentmondásairól
/A riporter beszélgetőtársa Csányi Vilmos, az ELTE etolőgus professzora./
;•,,, ; .
A professzor elnöke volt egy felvételi bizottságnak, s
szomorúan tapasztalta, hogy a felkészültség színvonala
alacsony volt. Sajnos ez évek óta így van.
Okainak elemzését a professzor egy szemléletes hasonlattal kezdi:
- Képzelje azt, hogy, mondjuk, ki akarjuk választani a
legjobb atlétákat az olimpiai keretbe. Rendezünk egy atlétikai versenyt, de mert a nevezők között atléták meg
gyönge izomzatú könyvmolyok is vannak,az esélyek kiegyenlítésére a következő szabályokat hozzuk: bármilyen
könnyű- vagy nehézatlétikai versenyszámban is indul valaki, csak azt veszik figyelembe, hogyan tud futni. A
futók lábát összekötik. A cél a startvonaltól tíz méterre van. Az eredményeket pontozzák, de az elért pontokhoz
hozzáadják azokat, amelyeket a versenyzők a legutolsó
négy évben, nemzetközi atlétikai versenyeken szereztek.
Ha valaki ilyen versenyen nem vett részt, akkor a számára amatőr lakóhelyi, háztömb körüli futóversenyeket
rendeznek és ezek pontszámait számítják be. A végső
eredménynél előbbre lépnek azok, akiknek a papája vagy
mamája kitüntetést kapott valamiért, valamikor. Valamint
azok, akik munkahelyükre villamoson járnak be, hiszen
igazságtalan dolog lenne, hogy ezeket az állandó testedzésben levő gyalogosok
megelőzzék.
- Vegyük a felvételi vizsgákat, amelyek a természettudományos tárgyakon belül kis változtatással (fizika
vagy
kémia , esetleg biológia) országosan egységesek. Vagyis
orvost, mérnököt, vegyészt, biológust egyformán annak
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alapján ítélünk meg, hogy miként tud fizikai, kémiai
példákat megoldani. Az országos jellegű felvételi vizsgák a legkülönbözőbb szakmai szempontból kárhoztathatok.
Az "országos jelleg" tulajdonképpen két teljesen különböző követelményrendszer összekeveréséből jött létre.
Ezek egyike egy általános képességvizsgálat. Nyilván
minden felvételire jelentkezőtől megkívánhatok a
természettudományos ismeretek. Továbbá az általános
műveltség minimuma, ezt egyébként nálunk az érettséginek kéne igazolnia. Az országos jellegű vizsgába rejtett
másik követelmény az a speciális tudás, amely egy adott
egyetem vagy főiskola sikeres elvégzéséhez szükséges. És
itt az egyes egyetemek felvételi vizsgái valamelyest különböznek is, de nem eléggé. Nem válik világosan szét a
feltételi vizsga két funkciója: az általános képességvizsgálat és a speciális követelmények vizsgálata.
- Feltételezhető, hogy aki nálunk érdeklődik a biológia
iránt, az sokat olvas és az iskolán kívüli forrásokból
is megszerzi a szükséges ismereteket?
- Szó sincs róla. A zárt, körülhatárolt vizsgaanyag
mindenfajta önálló munkát, egyéni kezdeményezést kiöl a
tanulókból. Négy éven keresztül egyebet se hallanak,
mint azt, hogy ha egyetemre akarnak kerülni, vigyázzanak
a különböző jegyeikre és alaposan tanulják meg a törzsanyagot. Nem azt mondják nekik, hogy "gyerekem, ha biológus akarsz lenni, tanulj meg angolul, ismerd jól a kémiát és olvass minél több biológiát". Hiszen könnyen
előfordulhat, hogy az ilyen gyerek azután kiválóan
ismerné a biológiát, de volna egy-két rosszabb jegye az
egyéb tárgyakból, és akkor minden kiválósága ellenére
sem lehetne biológus. A törzsanyagon alapuló felvételi
vizsgán csak memoriter a törzsanyag, és az kap jobb jegyet, aki pontosabban tudja reprodukálni a könyvek szövegét. A jelentkezők tizenöt-húsz százaléka ezt be is
vágja, és simán bejut az egyetemre. Az olyan típusú
gyerekeket azonban semmilyen módon nem teszteljük, akiknek egy nagyobb anyag önálló feldolgozása, netán a kísérletezés az erősségük. így ők természetesen nem jutnak
be.
- Elég nyilvánvalóan igaz, amit mond. Gondolom, ezt az
illetékesek is látják: mégis kötött a vizsgaanyag. Miért?
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- A megváltozás elleni érvek, azt hiszem, politikai természetűek. Leggyakrabban azt hallani, hogy ha nem kötnénk meg a vizsgaanyagot, akkor a "hátrányos helyzetű"
gyerekek, akiknek nincs otthon megfelelő könyvtáruk,
akiket nem járatnak drága magán nyelvórákra, ismét hátrányba kerülnének. Az érv tetszetős, hiszen fontos cél,
hogy munkásgyerekek is bekerüljenek értelmiségi pályákra. Nem jó, ha a társadalom egyes rétegei zártak, ha nem
frissülnek fel valamennyire minden generációban. A politikai cél tehát elfogadható. Csakhogy a valódi esélyegyenlőséget, más - kétségtelenül fáradságosabb - módon
kell megteremteni. Tessék tanulóklubokat, kollégiumokat,
ösztöndíjakat, nyelvtanfolyamokat szervezni a támogatni kívánt csoportoknak! Tessék őket versenyre felkészíteni, de a verseny maga már legyen nyitott és becsületes! Ez, persze, több munkát, több szervezést kíván,
mint a hátrányos helyzetről való papolás.
- És a háztömb körüli futóversenyek?
- A jelenlegi felvételi rendszer legnagyobb tehertétele
a középiskolai érdemjegyek beszámítása. Sokéves tapasztalataim alapján állítom, hogy a rossz középiskolák
előnyt nyújtanak a felvételizőnek, a jó középiskolák viszont kifejezetten hátrányosak, mert szigorúbbak. Néha
hat-nyolc pontnyi különbség is kialakulhat egy jó és egy
rossz iskolában végzett jelölt között, a jók hátrányára.
Ilyen nagy különbséget már nemigen lehet behozni. De más
szempontok is a mostani gyakorlat ellen szólnak. A gyerekek, különösen a fiúk, intellektuális fejlődése tizennégy-tizennyolc éves korban rendkívül nagy egyéni variabilitást mutat. Lehet, hogy valaki másodikos-harmadikos
korában még éretlen, gyengébben tanul, később azonban
hiába zárkózik fel, hiába szárnyalja esetleg túl a
korábban érő típusokat, hátrányait már nem tudja behozni. A középiskolai pontok beszámításával az a lehetetlen helyzet alakul ki, hogy az egyetemre való alkalmasságot lényegében a középiskola állapítja meg, ám az ehhez szükséges szakmai eszközök nélkül. A középiskolák,
persze, ragaszkodnak ehhez a rendszerhez, mert így
kényelmesebb. Hiszen így hatékony eszközöket kaptak a
nonkomformista, autonóm személyiségek féken tartására.
Tisztelet a kivételeknek.
- Nemzetközi összehasonlításokból kiderül, hogy nálunk a
legnagyobb az arány a felvett és a végzett hallgatók között. Vagyis, aki egyszer bekerül az egyetemre, az el is
végzi.
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- Ennek a ténynek katasztrofális hatása van a hallgatók
munkastílusára. A felvételért, persze, nagy a hajtás. De
amint bekerülnek a diákok, szépen elcsöndesednek, minimális teljesítményekkel várják a boldogító diplomát.
Nincs versengés a hallgatók között, holott éppen ez volna a leghatékonyabb eszköze a teljesítmények fokozásának. A legfőbb ellenérv a keretszámok elhagyása vagy bővítése ellen az, hogy a "jelenlegi gazdasági helyzetben"
az egyetemeknek nincs kapacitása nagyobb számú hallgató
képzésére. Ebből annyi igaz, hogy az egyetemek valóban
katasztrofális helyzetben vannak, a felsőoktatás gazdasági keretei az utolsók Európában. De az semmiképpen sem
igaz, hogy egy radikálisabb átszervezéssel ne lehetne
megoldani az egyetemen belüli verseny kialakítását.
Igenis megoldható, hogy az első évre olyan alapozó tárgyak kerüljenek, amelyeknek oktatásához nem szükséges
laboratórium. Nagyon fontos volna azonban, hogy az
egyetemi pályafutás minden évében legyen valamiféle
szelekció. Verseny nélkül magas szintű szakemberek kiképzése elképzelhetetlen.
- Úgy hírlik, intenzíven dolgoznak az új felvételi
rendszeren. Milyen rendszert tartana jónak?
- Az érettségit a hagyományok miatt megtartanám. De bevezetnék mellette egy általános képességvizsgálatot, országos tesztvizsga formájában. Ebben nemcsak természettudományos, hanem egyéb tárgyak is szerepelnének. A
teszt meghatározott, minimális mértékű teljesítése volna szükséges az egyetemi tanulmányokhoz. Ez a vizsga
egyben a középiskolák hosszú távú minősítésére is kitűnő
eszköz lehetne. Ha valaki a megkívánt szintet nem éri
el, két év múlva megismételhetné a vizsgát. Az egyetemi
felvételiket teljesen az egyetemek hatáskörébe utalnám,
azzal, hogy itt a speciális képességeket vizsgálják, és
lehetőleg minden alkalmas jelentkezőt vegyenek fel. Ahol
ez nem lehetséges, ott a keretszámokat a végzettekre adnám és kötelezném az egyetemet, hogy a keretszámnak legalább a kétszeresét vegye fel, de folyamatosan végezze a
szelektálást. A preferenciákat természetesen megszüntetném. Depolitizálni és decentralizálni kellene a felvételi rendszert. Meg kellene végre teremteni a hallgatói
verseny feltételeit az egyetemeken."
•>
Élet és Irodalom, 1988. 38.sz. 7.o.
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MAGYAR JUDIT KATALIN: ÉSZREVENNI A CSILLAGOKAT
Beszélgetés az esztétikai nevelés ellentmondásairól (Beszélgetőtárs Poszler György esztéta, az ELTE bölcsészettudományi karának a professzora.)
Az "éretlen tömeg" és az "értő kisebbség" között egyre
mélyül a szakadék. Ennek megállítása gyermekkorban kell,
hogy elkezdődjék.
- Milyen esztétikai környezetben él a gyerek, mi jelenthet esztétikai ingert a számára?
- Például az, hogy mesélnek vagy felolvasnak neki; jó
irodalmat, nemcsak mesét. A tárgyi környezet most olyan,
amilyent a szülő megengedhet magának, amit kapni lehet,
és ami egy lakótelepi lakásban elképzelhető. Ezzel behatárol ttá válik az ingernyújtás lehetősége és ninősége. A
vizuális környezet része a televízó és a videó is. Az
agyonhajszolt szülő nehezen ér rá a gyereknek mesét vagy
az Egri csillagokat felolvasni. Odaülteti a képernyő
elé, s a gyerek a mese mellett más műsorokat is végignéz. Ha nem közvetítik neki időben azt az ősi kincset,
amelyet a mese és az irodalom magában rejt, akkor nem
alakul ki az az esztétikai értelemben naiv látásmód. Pedig ez volna a befogadóképesség alapja. Tehát nem lesz
bázis, amit fejleszteni lehet a későbbiekben. Ráadásul a
jó infantilitást nemcsak megszerezni kellene, henem megőrizni is.
- A következő lépcsőfok az iskola, amelynek a befogadói
képesség továbbfejlesztése, illetve - ha ez bizonytalan
- kialakítása lenne a feladata. A gyerekek egy részének
azonban az olvasás és a szövegmegértés is nehézséget okoz. Túl az ismert iskolai gondokon, melyek azok a szempontok, amelyek az esztétikai nevelésre különösen hatással vannak?
- Az iskola főleg az irodalomra összpontosít. A többi
művészetet, például a vizuális kultúrát a háttérbe szorítja. A zenei nevelés sem kielégítő, legalábbis nem
egyenletes színvonalú az egész iskolarendszeren belül.
Az irodalomoktatás marad tehát az esztétikai nevelés
egyetlen lehetősége, azért a teljes nevelési funkciót
nem tudja betölteni: Már csak azért sem, mart az
irodalom is csak a többi művészettel együtt, azokhoz
- 50 -

viszonyítva érthető meg igazán. Ráadásul az élményszerűség sincs eléggé jelen az iskolában. Egy személy kulturáltságának foka az élmény iránti igényével és élményfeldolgozó képességével is mérhető, illetőleg legfőbb
mércéje éppen ez. Az élménynyújtás nem ellentétes az ismeretnyújtással, pedig szembe szokták állítani. Élményt
adni, képességeket, készségeket fejleszteni csak "anyagon" keresztül lehet, s ehhez meg kell ismerni, el kell
sajátítani az európai és nemzeti kultúra értékes alkotásait. Az élmény ugyanis a műhöz tapad. Az esztétikai élmény rögzítéséhez és feldolgozásához szükséges fogalmak
kialakítása, használata is, mert ez az alapja az élmény
tartósításának, tudatosításának. Ez a fogalmi apparátus
elvezethet az élményhez, de ha túlteng, akkor önálló
életet kezd élni, s szigetelőréteget képez a mű és a
gyerek között.
- Ez az élménytudatosítás a jó műelemző órákon az önálló
vélemény kialakítására is módot ad.
- Nemcsak élményről van szó, hanem műértelmezésről is.
Mindenkinek a sajátjáról, amit maga alakított ki,
mondhatni: szenvedett meg. Az új középiskolai irodalomtankönyvek behozzák az oktatásba az irodalomtudomány
legújabb eredményeit, de lehetővé teszik az alternatív
jelentéskeresést is. A művek értelmezését nem szűkítik
le egyetlen variációra. A fogalmakat elfelejtjük felnőttkorban, de a mű megértéséhez szükséges érzékenységet
nem. Egy irodalmi műnek vagy bármilyen művészeti alkotásnak a lényege, hogy meg kell érte küzdeni. A befogadás olyan intellektuális erőfeszítés, amit nem lehet
megtakarítani. Az a mű, amely rögtön érthető, amelynek
befogadása nem okoz semmiféle erőfeszítést, általában
közhelyeket közöl. Pedig éppen az a lényeg, hogy dialógus jöjjön létre mű és befogadó között, amiben mindkettőnek lehet "igaza". Az esztétikai nevelés úgy fejleszti
az ízlést, hogy megtanít a nem mindig közérthető forma
befogadására is.
- Ezen a ponton érkeztünk el ahhoz a kérdéshez, hogy miért boldogok azok, akik "látnak és hallanak"? "A líra
elhal, néma ez a kor." - Babits gondolatát ma többen úgy
értelmezik, hogy a "magas" művészet poros múzeumi relikvia lett. Elszakadt az élettől, nem fejezi ki a hétköznapi ember életérzését, ezért nincs is rá szükség.
Ezt

tagadom,

az alapvető értékek védelmében. Hadd
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legyek szándékosan "lila": az irodalom és a művészet a
nagy emberi tartalmak kifejezésének módja. Olyan lehetőség, mely emberi mivoltunk alapvető problémáival szembesít, és arra kényszerít, hogy felmérjük helyünket a világban. Ez állandó választásra, a világ és önmagunk felülbírálására való késztetést jelent. Erre hovatovább
egyedül a nagy művészet ad lehetőséget. Az emberi gondolkodás nem mondhat le arról, hogy a világot a maga
egészében próbálja megérteni. A filozófia az egységes
világértelmezésre ebben a században alig volt képes. Az
irodalom viszont lehetővé teszi ezt a saját szubjektív,
belülről ábrázoló módján.
- Azt jelenti ez, hogy míg a prakticitásra, a közvetlen
lábunk elé nézésre vagyunk kényszerítve, addig az irodalom módot ad arra, hogy nagyobb távlatokat, összefüggéseket vegyünk észre?
- A görög bölcs a csillagokat tanulmányozva nem látta
meg a lába előtt a gödröt. Beleesett. Ez lehet komikus
vagy tragikus, de aki a lába előtt lévő gödörtől nem
látja a csillagokat, ez se nem komikus, se nem tragikus,
hanem egyszerűen szürke. Nincsenek meg azok a lehetőségei sem, hogy komikus vagy tragikus legyen. Márpedig a
komikus és a tragikus esztétikai minőség, a veszteség az
esztétikum önfelszámolása. Észre kell vennünk a gödröt,
de nem szabad közben elfelejteni a csillagokat. Kant
nagy gondolata, hogy két dolog tölt el csodálattal: a
csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem. Ez
látszólag két különböző dolog, de mélyen összefügg, mert
akkor látjuk a csillagokat, ha mélyen él bennünk az erkölcsi törvény. Ha az erkölcsi törvény megzavarodik, akkor ez azzal a veszéllyel is jár, hogy nem látjuk többé
a csillagokat sem. A csillag az eleven erkölcsi törvény
látható formája.
Élet és Irodalom, 1988. 29.sz. 7.o.
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TUSA ERZSÉBET:
LESZ-E SZUPERNÓVA-ROBBANÁS A ZENEPEDAGÓGIÁBAN?
(Elhangzott 1988. ápr. 16-án a Fészek klubban a Muzsikus
Fórum nyitóelőadásaként)
A szupernóva-robbanás olyan kozmikus esemény, amelynek
során egy csillag vagy egy csillagrendszer újjászületik.
Az új csillagrendszert felépítő anyagi részecskék, elemek ugyanazok, amelyek a régiben szerepeltek - de más
elrendezésben.
,
• ,
"Van-e egyáltalán szükség zenepedagógiánkban ilyen nagymértékű átalakulásra? Hát nincs rendben a mi zenepedagógiánk? - Mindnyájan érezzük: a régi formák nem felelnek
meg a mai követelményeknek. Miért? A pedagógiai formák
40-50 - de egyes területeken 1000! - éve úgyszólván változatlanok, a követlemények pedig szinte óráról-órára
változnak. Hogy csak egy magnó, televízió gyökeresen
megváltoztatta egész életünket - s benne a zenei életet
is. Régen a zongorázó házikisasszony vagy a házimuzsikáló vonósnégyes volt a "hanghordozó", és az "amatőrök"
(vagyis akik "kedvelték, szerették" a zenét), meg a "dilettánsok" (akik "élvezték, gyönyörködtek benne") voltak
az a közeg, amelyben tulajdonképpen a zenekultúra lebonyolódott.
Ma ez megváltozott. A baj az, hogy zeneoktatásunk a gyerekeket leginkább csak "hanghordozóvá" akarja képezni amire ilyen formában alig van szükség - viszont nincs
aki szereti, élvezi, esetleg érti is a zenét.
Én magamban bizony már többször megkérdőjeleztem, hogy
valóban olyan egyértelműen nagyszerű-e az, ami külföldi
kollégáink számára oly csodálatra méltó: nevezetesen,
hogy kis országunkban van kb. 150 állami zeneiskola, ezekben folyik a zeneoktatás - a többiben viszont semmi.
De annyira semmi, hogy legutóbb egy rádióriportból gondolom, a jelenlévők közül többen hallották - kiderült, hogy a gyerekek nem tudják a Himnuszt. Nemhogy
énekelni, de felismerni sem...! Ha valamelyik nagynehezen el is jut két sorig - a Balsorsnál már teljes csőd
van. Ezt a jelenséget sajnos mindnyájan ismerjük, már
nem is csodálkozunk rajta, - az a baj, hogy már el is
fogadjuk. Más országokban viszont nincsen ugyanennyi ál- 53 -

lami zeneiskola, de minden iskolának - legyen az általános vagy gimnázium - megvan a maga kiszenekara, kisegyüttese, amely örömmel és használhatóan működik. Ezen
el lehet gondolkodni.
A következő fontos dolog, amit szükségesnek tartok kiemelni: hogy a zene művészet. Ezt mindenki tudja - gondolhatják kedves Hallgatóim - ezt igazán felesleges említeni. Úgy látom azonban, hogy erről zeneoktatásunk általában elfeledkezik. Az - idézőjelben mondom - "ujjrendi és kéztartási" problémák mellett ez annyira háttérbe
szorul, hogy már alig esik szó róla. Miért nagy baj ez?
Mert teljesen elsikkad például a művek előadásának
értelme. A művet előadni annyi, mint testet adni a műben
rejlő mondanivaló számára, - lehetőséget adni a mű "megtestesülésének ". A leírt, kész mű: megszilárdul., forma:
- az előadás: mozgó alakká teszi.
Harmadikként arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a
zenével való foglalkozásnak milyen fontos szerepe lehet
a személyiségfejlődésben. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban egy kísérletről beszéljek. A kísérletet a
salzburgi Egyetem Pszichológiai Intézetében végezték, a
világhírű Wilhelm Revers professzor vezetésével. A professzor nemrég halt meg, kiváló tudós és nagyszerű ember
volt. Őszinte érdeklődéssel kezdtem olvasni könyvét,
amely a kísérletről számol be. A kísérlet alaptémája:
Hogyan hat a zenével való foglalkozás az intelligencia
fejlődésére? Izgalommal vártam: no most itt biztosan
kiderül, hogy milyen erősen hat! De már az első oldalak
után csodálkozva láttam, hogy nem ez fog kiderülni. Illetve nem csak ez. Nagyon rokonszenves a professzor magatartása, amennyiben nem azt tette, amit ilyenkor a
legtöbb kutató tenni szokott - kicsit megváltoztatja a
paramétereket, kicsit átfogalmazza a hipotézist, hogy
végül mégis azt az eredményt kapja, amit feltételezett,
hanem elfogadta, hogy ilyen formában nem talált célba, viszont egy sokkal fontosabb célt talált el. Ennek
belátásához induljunk ki abból a tényezőből, hogy a
kisgyermekeknél a jobb agyfélteke - a fantázia intuíció,
holisztikus látásmód képviselője - még zavartalanul működik, s az iskolának egyik feladata az, hogy a bal agyfélteke működését - a logikus gondolkodásra, az analitikus látásmódra való készséget - kifejlessze.
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Ez azonban igen gyakran töréshez, torzuláshoz vezet:vagy
annyira sikerül a bal agyfélteke fejlesztése, hogy a
fantázia, az intuítiv készség teljesen elsorvad, - vagy
megmarad ugyan, de valamilyen ködös, gyanús, beteges
formában. Nos, az említett kísérlet azt bizonyította,
hogy a zenével való foglalkozás mindkét agyféltekét oly
módon veszi igénybe, hogy nagymértékben elősegítheti azok harmonikus, kiegyensúlyozott működését. A zenével
való foglalkozás tehát a személyiségfejlődés során nem
csupán egy lehetséges színfolt, egy "luxus-többlet", hanem egyenesen nélkülözhetetlen tényező!
Három kulcsszót szeretnék említeni - nem akarok elmélyedni a magyarázatukban, hiszen mindenki jól ismeri őket - de ha arról van szó, hogy egy következő korszak
zenepedagógiáját építjük, akkor ezeket a fogalmakat nem
kerülhetjük ki.
E kulcsszavak közül az egyik a csoport-dinamika. Erről
már mindenki hallott - autogén tréninggel, kétes értékű
vagy valóságos értékű dolgokkal kapcsolatban, - egy
azonban kétségtelen: a csoportos foglalkozásnak olyan
előnyei vannak, amelyek ma már vitathatatlanok. A gyerek a csoportban könnyebben tudja magát elhelyezni a
"mezőny"-ben, megtanul véleményt kialakítani társainak a
munkájáról, esetleg azt a véleményt elfogadható - építő,
jószándékú, ugyanakkor udvarias és emberhez méltó formában elmondani. Megtanul a maga közegében, a zenén
belül szociálisan érintkezni. A csoportos foglalkozást
még az egyéni órákat igénylő tárgyak esetében is nélkülözhetetlennek tartom (a hangszeres oktatásban pl. úgy,
hogy a héten az egyik óra egyéni, a másik csoportos ahogyan ezt már az országnak több helyén bevezették a
kollégák). Röviden úgy tudnám megfogalmazni a hagyományos hangszeroktatás és a kívánatos jövőbeni hangszeroktatás egymáshoz való fordított viszonyát, hogy régen
uniformizált tudnivalókat kellett a tanárnak a növendékkel elsajátíttatnia egyéni foglalkozás keretében - most
pedig az lenne korszerű, hogy csoportos foglalkozás
keretében tudjon a tanár egyénre, személyre szabott feladatokat adni. Hiszen az egész élet nem olyan, hogy mindenkinek ugyanazt a dolgot kell egyformán jól tudni. Tehát az egyik kulcsszó a csoport-dinamika.
•
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A másik a kreativitás. Erről is hallottunk már sokat.
Itt röviden azt említem meg ezzel kapcsolatban, mennyire
fontos, hogy a gyerek ne kész információkat kapjon, hanem lehetőleg felfedezésszerűen, tanárával együtt "kalandozás" keretében jusson el a lényegekhez, - másrészt
az, hogy az elsajátított akár tudnivalőkat^akár készségeket
önálló módon alkalmazni tudja. És természetesen a tanár
részéről is kreativitást igényel a korszerű oktatás gondoljunk csak pl. az előbb említett személyre szóló
feladatok kitalálására.
A harmadik kulcsszó az improvizáció - szintén ismerős.
Most csak azt az alapgondolatot szeretném leszögezni,
miért tartom nélkülözhetetlennek: azért, mert az életre
készít elő. Az élet állandóan változó, váratlan helyzetekbe állít bennünket és szüntelenül választásokra, döntésekre kényszerít. Az improvizációnak hasonlóképpen váratlanul felbukkanó zenei szituációi és az azokban való
döntéskészség nevelhet arra, hogy az élet váratlanul
felbukkanó problémáival meg tudjunk birkózni. Az improvizálással kapcsolatban valaki olyan szigorúan és keményen fogalmazott, hogy ha mostani ifjúságunk - aki a
jövő emberisége lesz - nem képes improvizálni és gyors
döntéseket hozni, - egyszerűen alkalmatlanná válik a továbbélésre.
Úgy érzem, hogy a mi zeneoktatásunk a ritmikai képzés
terén - bocsánatot kérek a kifejezésért - roppant együgyű és egysíkú. Annak a gyereknek a számára, aki előbbutóbb a számítógép kezelését fogja megtanulni, aki a matematikában a halmazelméletből indul ki, hogy lenne az a
kész információ, hogy "van a tá meg a ti-ti" hónapokra netán még éves távlatban is! - kielégítő!? Ha az a gyerek ezzel megelégszik, és nem érdekli, hogy lehet-e
esetleg más is, - akkor azzal a gyerekkel baj van. Ha a
gyerek azt tanulja a számítógépnél és a halmazelméletnél
is, hogy mindig az összes lehetőséget számba kell venni,
akkor nem lenne sokkal ész - és célszerűbb valami olyan
globális kiindulás, hogy két hang közti időbeli távolságot akárhány részre el lehet osztani? Ebben természetesen benne van a kettő is - felezni is lehet - de
ugyanúgy oszthatjuk 7 vagy 9, vagy 19, vagy akárhány
részre. Majd a foglalkozás meg fogja mutatni, miért jó
vagy könnyebben kezelhető az egyik vagy a másik. De az,
hogy a lehetőségek igen csekélyke töredékét kész információként - "van ez" módon - közöljük: egyszerűen félre- 56 -

vezető. Hasonlóképpen félrevezető az is, amikor azt
mondjuk, hogy "van a dur és a moll". És a többi?... Nemcsak a modális hangnemekre gondolok. Egész- és félhanglépések viszonylataiból sokféle hangsort lehet létrehozni - és a gyerek előbb-utóbb akár a kombinatorika segítségével a számítógépen, akár saját kútfejéből ezeket
össze is tudja állítani - hát akkor miért ne tenné?
Majd kiderül, hogy miért volt jó, mire volt jó a dur és
a moll, hogy óhajtjuk-e őket tovább - vagy mire van nekünk szükségünk.
Elnézést kérek az eretneknek tűnő kirohanásért, de valóban úgy érzem, hogy ezen a végtelenül lassú és információ-közlő módon nem lehet továbbmenni.
Az is félrevezető továbbá -, hogy most már ennél a
kifejezésnél maradjak - ha úgy tüntetjük fel, mintha a
ritmus-lejegyzés terén csak az az egyféle mód lenne lehetséges, amelyet a mi zenekultúránk kitermelt. Nem is
kell messzire mennünk, a mai magyar szerzőknél is találunk másféle lejegyzést - hogy pl. csak Kurtág "Játékok"
c. sorozatára utaljak. Vagy gondoljunk arra, hogy a beszéd ritmusa a legritkább esetben jegyezhető le a mi
európai zenénk ritmus-írásával. Vehetünk keleti példákat
is, - hiszen máris oly gyors az információ-áramlás, hogy
nem maradhatnak sem ők, sem mi elszigetelten egymástól.
Koreában és Taiwanban pl. ritmus-kulcsszavakkal indul a
ritmussal való ismerkedés. Csupa rövid szótagot használnak, van 4 szótagos, 3 szótagos, 2 és i.t. A 4 szőtagos
a "ta-ke-ti-na", 3 szótagos a "ga-ma-la", 2 szőtagos a
"ta-ki". A 4 szótagost 5-össé alakíthatjuk: "ta-ke-nati-na", vagy ha akarjuk, 7-essé: "ta-ke-na-ti-na-ke-na".
Ebből szintén egy teljes rendszer fejlődött ki - más,
mint a mienk - de tudomásul kell vennünk, hogy létezik
olyan is, amelyik más, mint a mienk.
Kis eszmefuttatásom végén befejezésként hadd válaszoljak
az
elején feltett kérdésre: "Lesz-e szupernóva-robbanás a zenepedagógiában?" - A válasz: Már benne is vagyunk. A kérdés vagy a feladat csak az, hogy tudunk-e az
esemény nagyságához illő méltósággal részt venni benne."
Parlando 1988. 6.sz. 2-9.0.
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AZ IFJÚSÁGRÓL

CSORBA PIROSKA: AZ IFJÚSÁGNAK NINCSENEK ÁLMAI ?
A címbeli megállapítást rezignált kérdésfeltevésekkel és nem válaszokkal - támasztja alá a szerző. Vajon igaza
van? Lássuk a cikket teljes terjedelmében!
'•.'*:
: ,.-

'
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"Ifjúság, mint sólyommadár,
Addig víg, míg szabadon jár..."
(Barslédeci népdal)

"Bizonyára nem véletlen, hogy a magával ragadó metafora
Nagy László Menyegzőjében szerepel... "IFJÚSÁG, SÓLYOMMADÁR, / TIÉD A VILÁG ÉS TEÉRTED VAN A VILÁG". Mondhatni: mióta világ a világ, ifjúnak lenni egyet jelentett a
szabadsággal, szárnyalással, lehetőséggel. Föl- és fölülemelkedni, mint a madár; föntről (le)nézni és pontosan látni; nem röghözkötöttnek lenni, mint a gyaloglábú
öregség; a teret új dimenzióval bővíteni; a látóhatárt
kiegészíteni.
"...előttünk mindig a nappal, mögöttünk az é j " írja Nagy
László, s csakugyan ez a képzet él bennünk: az ifjúság
ígéret, az előző generációtól rátestált, be nem váltott remények, vágyak,tervek megvalósulásának ígérete. A
lehetőség, amely szükségszerűen mindig több a megvalósulásnál.
Ettől a lehetőségtől válik kívánatossá - visszatekintve is - az ifjúság. Nem a fizikai, a tényleges térbeli
lehetőségtől, hiszen az anyagi javak szuken méretnek még
ilyenkor, a gazdasági, egzisztenciális önállóság is
hiányzik, az önálló életvitel lehetősége is. De ezt a
megkötöttséget ellensúlyozta (ellensúlyozza?) a szabadság, a merészség a gondolatokban, tervekben, vágyakban. Az ifjúság megkérdőjelezi mindazt, amit elődei
elfogadtak, előjoga rákérdezni az axiómákra is. "Mi
leszel, ha nagy leszel - a kérdés örök, a válaszok
merész álmokat sejtettek - valamikor. Ma már egyre
kevésbé. "Milyen lesz az életem tíz év múlva?" írtuk
1970-ben, középiskolás korunkban, osztályfőnökünk kérésére mindazt, amit felnőtten a magunkénak szerettünk
volna. Az írások már elvesztek, de tartalmukra még jól
emlékszem. Mindannyiunknak volt valami
világraszóló
terve: megannyi
felfedező, világjobbító, megannyi
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próféta voltunk. Pedig már ott állt előttünk - a
valő'színűségszámítás alapján előre látható - szürke
jövendő, hiszen a mi nemzedékünk már messzire szakadt a
fényes szelekétől. A miénk már nem lehetett minden, már
nem forgathattunk meg semmit -, de talán, ha a szerencse
kísért, még válhattunk azzá, amivé tehetségünk, kitartásunk predesztinált.
De legalább álmodni mertünk! S ezeknek az álmoknak nem
valóságot-ködösítő, nem visszahúzó, hanem életet- segítő
szerepe volt. Az első "pofonokat" könnyebb volt
elviselni - hiszen belül ott munkált még a vágy: mi
nagyok leszünk, valakik, akikre megkülönböztethetetlen
jeggyel ég rá az egyéniség bélyege...
A higgadt felnőttkor tapasztaltán legyintett: majd
megtudjátok... (Aminthogy meg is tudtuk, bár munkába
állásunk kezdetekor még a szép hetvenes évek virágzottak.) Majd megtudjátok, a saját bőrötökön érzitek... legyintettek, de arcukon ott volt a mosoly is: - álmodozzatok csak, enélkül nem is lenne igazi az ifjúság:
nem is lenne tökéletes az emberi élet, ha nem lenne egy
korszaka, amikor kitágulnak benne a később lezáruló horizontok.
Álmodozzatok csak! - legyint a felnőtt és a saját álmaira gondol, amelyeket lám, konzervált az idő és tovább ad
egy másik ifjúságnak. Álmodj csak! - gondolja megbocsátóan - mert szegény ember az, aki álmodni sem tud, s
mert jaj annak, aki képtelen szebbet álmodni a valónál!
Nagyjából ez volt a helyzet, az örök szereposztás: a fiatalság álmodott, a felnőtt mosolygott és titokban (talán) irigykedett egy kicsit.
A másik, a fiatalságra oly jellemző ismérv: az eszménykép, az ideál megléte. A dédelgetett, az utánozni-vágyott minta, a nemes, a tiszta, az igaz, a hős. Egyetlen
arc, vagy több arc mozaikjából összeállított példakép,
akihez hasonlóvá lenni vágytunk, aki ott ragyogott előttünk, mint vándor előtt az országutat bevilágító csillag. Nem volna érdektelen végigkövetni, hogyan változnak, múlnak ki a divatból a példaképek, kik lépnek (s
lépnek-e) a helyükre...
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A harmadik, amiről szót kell ejtenem: a jövőkép, szoros
összefüggésben van az előző kettővel. Hogyan alakul a ma
ifjúságának elképzelése egyéni jövőjéről, nemzete és a
világ sorsáról?
Mind a háromról: álmokról, példaképekről, jövőképről sokat tudhat az, aki nyitottan jár a fiatalok, gyerekoK
között. Tudhatja, tudja szülő, pedagógus - ha van ideje
és ereje figyelni rá.
Vannak-e az ifjúságnak álmai?! Én keserűen tapasztalom
évek óta, hogy fogyóban vannak az álmok. Az ifjúság nem
sólyommadárság, inkább afféle egyhelyben röpködő háziszárnyas-állapot, legföljebb haszonelvű verébség.
A tíztől tizennégy éves korosztály, akik között naponta
élek, akiket legjobban ismerek - nyolcadikos korára
elfelejt nagyokat álmodni. De sokan közülük sohase tudtak. Ideáljai nincsenek, s a jövőképében nincs semmi
bizodalom, semmi reménység.
Jól van ez így? Vagy csupán a magamfajta - kicsit mindig
álmodót - keseríti el?
n•_.
A mai tizenéves a kérdésre: mi szeretnél lenni? - úgy
válaszol, mintha arról faggatták volna: mi lesz belőled?
Az irrealitásokat eleve kizárja, azt mondja, "fodrász
leszek, ha lesz protekciónk", "autószerelő leszek, ha
sikerül", "szobafestő leszek", "kőműves", bolti eladó,
mert a kereskedelmiben van rokona anyunak", "orvos, ha
kitűnő lennék végig", "tanár, ha nem vesznek föl az
egyetemre" stb... És nem válaszolja: szeretnék feltaláló
lenni; híres ember; Valaki leszek; szeretném én megtalálni a gyógyíthatatlan betegségek ellenszerét; politikus leszek, aki legyőzi a háborús veszélyt. Nem válaszolja, mert racionalitással oltották be már apróság
korában. Nem marad hely a fejében az álmoknak. Talán már
a pótcselekvés gyógyító voltát sem ismeri, mint Karinthy
diák hőse, aki világhírnévről álmodozik, míg lóg a szeren. Nyolcadik osztályban, a pályaválasztás fenyegető
kényszerűsége elé érve, még riasztóbb a helyzet. Éretlen, képességeit alig ismerő emberkének kell döntenie
további sorsa felől. De jó lenne, ha elodázhatná még a
döntést, ám - az egyre csekélyebb számban gimnáziumba
jelentkezőket kivéve - elodázásra nincs lehetőség.
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Nyolcadikos osztályfőnökök a megmondhatói, sok gyerek a
"hová mégy tovább fiam?" kérdésre azt válaszolja (a szüleivel együtt): "Tessék beírni valami olyat, ahová biztosan fölvesznek."
Mennyi esélye van arra az ilyen gyereknek, hogy a véletlen szeretettel, kedvvel, netán elhivatottsággal végzett
munkához juttatja? A lezárt sorompók száma egyre több,
annál több, minél távolabb van a kitűnőtől a gyerek. A
státusok foglaltak, a munkahelyek nem kapkodnak mindenki
után - maszeknek lenni, ahhoz pénz kell és szerencse.
Csoda, hogy nem tudnak álmodozni a gyermekeink?
Hogy valakiben megfogalmazódhassák a vágy: nem csupán
különbözni akar a többi embertől, de különb is akar lenni tőlük, ahhoz az kell, hogy legyen előtte ehhez ismert, vágyott különb-ember. Hogy állunk a példaképekkel?
Ki, mi adhat példaképet az ifjúságnak?
Adhatnának az olvasmányélményei. Ehhez az kellene, hogy
legyenek ilyenek. Csakhogy a fiatalok többsége nem szeret, nem "ér rá", s ami a legelkeserítőbb: sokszor nem
is tud olvasni... A Népszabadság 1988. február 13-i számában Vörös T. Károly kérdezi Vekerdy Tamás pszichológustól azt, hogyan lehet olvasóvá nevelni a gyerekeket.
A pszichológus válasza: "Erre a kérdésre viszonylag egyszerű a válasz, bár a megvalósítás nagyon nehéz. Amikor
a kisgyerek fejből mondott mesét hallgat, akkor a meséhez - annak ritmusához és dallámához - saját maga teremt
belső képeket. Nagyon érdekes a mesét hallgató gyerek
kettős tekintete: egyrészt minket néz, másrészt lehet
látni a szemén, hogy látásával befelé fordul, a saját
maga alkotta képeket nézi. Ez a belső képkészítés elengedhetetlen a későbbi olvasni tudáshoz: ugyanis csak az
fog sokat olvasni, akinek az olvasás élvezetet nyújt, és
csak annak nyújt élvezetet, akiben képes testi és érzelmi rezonanciákat kelteni. Jó olvasó az lesz, aki belső
képet épít az olvasottakhoz: belső képet pedig csak az
tud készíteni, akit erre kisgyerek korában rászoktattak.
A kisgyereknek nagy a képéhsége, és ha ezt kizárólag
külső képekkel elégítjük ki, ha például csak televíziót
néz, akkor nem tanul meg belső képeket készíteni. Vagyis
hallgatott mesével lehet a gyerekeket olvasóvá nevelni."
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Sajnos, mivel:
- szinte minden családban van televíziókészülék (nem ez
a sajnos, hanem az, hogy:)
- a gyerekek óriási többsége válogatás nélkül, kedve
szerint bámulhat benne bármilyen műsort órák hosszat,
- alig van szülő, akinek jut ideje mesélni a gyermekének,
- kevés gyerek potenciális olvasó az iskoláskor elejére.
A helyzet az iskolásévek alatt még tovább romlik.
Az olvasmányélmények tehát - mivel nincsenek
közvetíthetnek eszményeket, példaképeket.

- nem

Itt lenne még az iskolai oktatás. Alkalmas-e ideálok
közvetítésére? Betölti-e ma ezt a hiányzó szerepet? Az
irodalomtanítás a tananyag - és nem a művészet - és
élményjelleget domborítja ki. (Nehezen is tehetné akkora
időhiány fojtogatja: 8. osztályban például két hét alatt
összesen hét óra jut az irodalom és a magyar nyelv tanítására.) Nincs jobb helyzetben a történelem sem ( arra
három, illetve négy óra jut kéthetente), s hovatovább a
történelemtanítás anekdoták tanításává válik. Ahhoz,
hogy valakiben mélyen rögződjön valami, valaki (akár egy
író, akár egy irodalmi hős, vagy történelmi személyiség), hogy azonosulni tudjon, vágyjon vele - alaposan
meg kellene ismernie, hozzáolvasni, elmerülni a világában, hogy róla képet építhessen magában. Csakis így születhet meg a vágy: hasonlítani akarok hozzá. Az idő viszont éppúgy hajszába kényszerít tanulót-tanárt, mint
bárhol bárkit az élet más területén. Elmélyedésre, tűnődésre, rácsodálásra nincs lehetőség... Kivétel persze és
kivételes egyéniség mindenütt akad, csakhogy a kontraszelekció a tanári pályán éppen nem az ilyeneknek kedvezett. )
Eszményeket, példaképeket közvetíthetne az írott világon
kívül a valóság is. Vannak-e ma hősök, feltalálók, "emberiség jótevői"? Vannak, ha kevesen is. A mai fiatalság
- hála a televíziónak - jól tájékozott, s pontosan tudja, hogy micsoda kálváriát kell megjárnia annak, aki
olyasmibe kezd, amely rajta kívül másokat is boldogítana. A tizennégy évesek már pontosan el tudják mondani,
milyen őrültség olyasmivel foglalkozni, ami nem hoz
közvetlen és azonnali hasznot... El tudják mesélni a
Béres-cseppek, a Naksol sztoriját, a Celladam történetét... Pontosan fölmérték, hogy jobban jár az, aki
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saját boldogulását nem a mások boldogításában , hanem
a megrövidítésében keresi.
Ezért aztán nem is csodálható, ha évek óta azt tapasztalom beszélgetéseken, olvasótáborokban, hogy az eszményképek "kihaltak". Ha van, legföljebb valamelyik éppen
divatos, kérészéletű pop(rock) együttes sztárja, akinek
menő kocsija, lakása stb. van, s aki közhelyek (még jó,
ha nem trágárságok) kiéneklésével próbálja meglovagolni
és kiszolgálni a közízlést.
A kiskamaszkorban még csak-csak akad példakép: "az anyukám" (sokkal ritkábban "apu"), esetleg egy-egy pedagógus. Más nem nagyon. De ezek a példaképek elkopnak az
általános iskolás kor végére. A hősök pedig inkább riasztanak, nem vonzanak. Visszaemlékszem milyen boldogan
vállaltam volna a Jeanne d Arc-ságot, még a máglyahalállal együtt is!
Hol vannak az eszményképek, akiket egy nemzet történelméből kellene az ifjúság elé állítani? Hová lett a jellemük, egyéni, emberi arcuk? Miért váltak szajkózható
tananyaggá (vagy azzá se)? Miért nem keltenek se csodálatot, se tiszteletet, se büszkeséget a gyerekekben?
Nem csupán az iskola a hibás. Az iskola nem steril kémcső, a "fertőzést" magával hozza napona otthonról, utcáról, kintről az iskolábajáró. Én - mi -hittünk és maradék hitünkhöz ragaszkodva hiszünk, hinni akarunk. Ha
minden nem is, ha most nem is - de valamikor valamennyi
valóra válik majd abból, amire fölesküdtünk. Egyre tétovábban, de hiszünk. Miért hogy mi, miért hogy apáink nem
tudjuk, tudják ezt a hitet átadni az utánunk jövőknek?
Az adó- vagy a vevőkészülékben van a hiba? Vagy a közeg
nem alkalmas a közvetítésre? Ki a felelős azért, ha egy
ifjúság álmok és eszmények nélkül nő fel? Mit tehetnénk
ellene?
Van-e kegyetlenebb realitás annál, amit egy tízéves
mond: "A világ nem lesz se szebb, se jobb. A környezetet
még jobban szennyezik majd, lassan megmérgeződik minden, a vizek, a füvek, a levegő és elpusztulunk. Hacsak
nem előbb jön az atomháború."
Miféle jövőképe van az ifjúságnak? Átitatódik félelemmel, szorongással, bizonytalansággal, tehetetlenség-tu- 64 -

dattal: "Azt, hogy béke lesz-e, nem mi döntjük el, gyerekek. Nem is a felnőttek, hanem a politikusok. Néhány
politikus, aki már nem is törődik az emberiséggel."
Az alternatíva világos előttük: a világ vagy elpusztítja
önmagát - vagy ... megmarad, de könnyebb és jobb nem
lesz. Ezt nem én mondom, ők mondják, írják. "Mire én
dolgozni fogok, még nagyobb lesz a munkanélküliség,
lehet, hogy én már nem is kapok munkát."
És egy másik - derűs szín - a többieké között, egy
nyolcadikos fiú írása: "Szeretném, ha felnőtt koromban
fontos feladatot bíznának rám". (De itt is a másokra hagyatkozás: nem megkeresi, fölfedezi, megoldja - hanem
"rábízzák".) És a didergetően józan (ó, demográfusok, ez
a legfeketébb trendnél is feketébb jövőt sejtet) vallomás: "Szeretnék egy gyereket. Persze, ha az árak így
emelkednek tovább, akkor nem fogok szülni egyet sem."
Az egyéni jövőkép sem rózsásabb, mint az emberiségé,
vagy Magyarországé (ez utóbbiról egyébként így jósol az
egyik tizennégy éves: "Félek, hogy itt is olyan dolgokat
vezetnek be, mint Romániában").
A lányok legmerészebb álma egy olyan férj, aki nem
iszik! Szinte az egyetlen, de mindenkinél emlegetett
kritérium. (Ugye sejthető, milyenek az apáik?) "Az élet
egyre nehezebb lesz, minek szüljek akkor még gyereket
is?" - kérdezi egy kislány. "Talán lesz saját lakásom" írja egy másik - "és jó lenne sok pénz, de az nem valószínű."
Milyen szerény tervek, milyen földközelben repül a sólyommadár! Milyen csekély életprogram: lakás, egy-egy
utód felnevelése... de a gyerekek pontosan érzékelik,
hogy ezekre néha rámegy az egész élet. "Csak ne igyon a
férjem", Majd oda megyek tanulni, ahol sikerül ismerőst
szerezni". "Az leszek, aminek felvesznek"... Hol van,
hol sikkadt sorvadt el, nyomorítódott meg az egyéniséggé-, a valakivé, a naggyáválás szép szándéka?! Hol
vannak a sólyommadár szárnytollai?! Hová tűntek az ifjúság álmai?! És ebben a mindentvesztő folyamatban van-e
megállás? Miért, hogy én - az ifjúkorból kinőtt - hitemmel, bizakodásommal, a minden pesszimizmusom mögött
megbúvó derűvel már-már naivnak érzem magam a mai általános és középiskolások előtt? "Hol élsz te? A fellegekben? - kérdezhetik tőlem.
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Nincsenek az ifjúságnak álmai? Avagy megvannak, csak
tabuvá váltak, szégyellősen megbújtak, búvópatakként
várják a kedvezőbb időket? Ebben a nehézzé, bizonytalanná, "HÚTREÁLLÁ" vált világban nem illik már álmodni? Mi
lesz velünk, ha ifjaink öregebbek lesznek nálunk; ha koravén tekintetüket többé nem emelik a távlatok, a lehetőségek felé?
•''
'

' '
""• '

'• '
*

'

"Mennék én is, ha mehetnék,
Szárnyamra ha fölkelhetnék.

';!; De meg vagyok határozva:
Szabad fejem be van zárva"
"*••••
(Barslédeci népdal)
'

Napjaink, 1988. 7.sz. 15-16.0.

CSIZMADIA ERVIN: MOZOG-E AZ IFJÚSÁG?
Tézisek e,gy lehetséges ifjúságértelmezéshez
Az ifjúság kérdésében tengernyi cikk olvasható. A szerző
nem akar ezekhez képest újat mondani. Saját maga számára
is, s az olvasónak is, csupán keretbe kívánja foglalni
mindazt, amit számára a kérdés .boncolgatása jelent.
"Mi az ifjúság - mi a mozgás?
Ha arra vállalkoznék, hogy az ifjúságról mint életkori
csoportról (rétegről?) adjak valamiféle globális meghatározást, nem sokra jutnék. Az empirikus vizsgálatok az
utóbbi évtizedben éppen azt a tényt dokumentálják behatóan, hogy az ifjúság nem létezik. Ez valóban így is
van, de ugyanakkor állandóan visszatérő igénye is a szociológiai-politológiai gondolkodásnak, hogy az ifjúság
általános vonásairól is mondjon valamit. Magyarán, hogy
leírja, az ifjúsági mozgásformák reprodukálódó logikáját
és természetét.
Ha néhány évtized távlatából vizsgáljuk a problémát, akkor azt látjuk, hogy az ilyesfajta - globálisabb - meg-
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közelítésnek visszatérő szubjektuma az ifjúság reprezentatív rétege, mondhatnánk: kisebbsége, azon fiatal értelmiségi csoportoknak az összesége, amelyek a maguk
eszközeivel, szubkulturális szimbólumaival és ideológiáival megjelennek a közélet avagy a második nyilvánosság
különféle terepein. Ifjúság alatt - bevallva vagy bevallatlanul - ezt a meglehetősen szűk csoportot szokás érteni, még akkor is, ha - ismétlem - az elemzések hangsúlyozzák az ifjúság életkor, élethelyzet stb. szerinti
differenciáltságát. Két magyarázatot is adhatunk az
ilyesfajta megközelítés okát illetően. Az egyik az, hogy
valamiképpen rendszerezni kell azokat a mozgásformákat,
amelyekkel a fiatal rétegek a társadalmi élet színterein
megjelennek. A pusztán empirikus adatokra építő szemlélet inkább a szétvivő mozzanatokat hangoztatja, nem magyarázza meg azokat a közös elemeket, amelyek lehetővé
teszik, hogy az ifjúság kategória az absztrakción túl a
konkrét gyakorlatban is érvényes. Márpedig a lényeg éppen az, hogy az ifjúság mindig megtermelődik egészként
is. A másik - szorosan ehhez kapcsolódó - mozzanat pedig az, hogy ezt az egészet, milyen kritériumok, kondíciók "hozzák létre", azaz magában az ifjúság fogalomban
milyen társadalmi rétegek, ifjúsági csoportok problémavilága tükröződik.
Ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy a magyar ifjúságfogalomban koncentrálódó tartalmak vészesen - ámbár
nem logikátlanul - egyoldalúak. Már a harmincas évek fiatal reformnemzedékének létélménye volt az elitifjúság
és a fiatalság szélesebb rétegei közötti kapcsolat égető
hiánya. Szabó Zoltán fogalmazásában: "Az érettségizett,
az iparos a munkásfiatalság legnagyobb részében teljes
magára hagyottságban, egyre idegesebb türelmetlenséggel
várakozik arra, hogy őt is beszámítják a főiskolások
számára kisajátított ifjúság fogalmai alá." Ez a fogalmazás - úgy vélem - érvényes a továbbiakra is. A nyolcvanas években továbbra is szembetaláljuk magunkat azzal a
helyzettel, hogy amikor az ifjúság fogalmáról beszélünk
rendszerint egy kitüntetett réteg vagy csoport problémavilágát, szemléletmódját értelmezzük, nem pedig magát az
ifjúságot. Ez persze nem véletlen - ezért fogalmaztam
néhány sorral feljebb úgy, hogy egyoldalú, de logikus
folyamatról van szó. Az ifjúság fogalmának egyoldalú értelmezése mögött ugyanis az rejlik, hogy a magyar társadalomban nem fejlődött ki más olyan réteg, vagy rétegek,
amelyre alapozva egy másfajta ifjúságelméletet lehetne
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felállítani. Ma igen gyakran beszélnek "nemzedéki gettókról", de legalább ennyire fontos lenne, ha tisztáznánk, hogy Magyarországon ifjúságról csak szűkített értelemben lehet beszélni, mégpedig arról az ifjúságról,
amely nemzedékről nemzedékre örökíti a maga mintáit és
értékeit, de amelynek lényegileg nincs kapcsolata a fiatalság tömegeivel.
Ha tehát most már az ifjúság és a mozgás fogalmait egymásra akarjuk vonatkoztatni, azt mondhatjuk: ifjúsági
mozgásról csak ennek a kitüntetett elitifjúságnak a
szemszögéből van értelme beszélni. Ha csupán az utóbbi
húsz év fejleményeit nézzük, nem nehéz belátni, hogy itt
nem az ifjúság egészének általános mozgolódásáról, hanem
meghatározott elemek törekvéseiről van sző.
Arról, hogy az ifjúságnak ezen reprezentatív helyzetben
lévő csoportjai a maguk társadalmi-politikai szocializációjuk során megtanulják a civil politizálás technikáit,
hogy kifejlesszék azokat az ideológiákat és értékeket,
amelyekkel azonban nem az egész ifjúságot, hanem csak
önmagukat reprezentálják. Példaként elegendő utalni a
hatvanas évek "nagy generációjára", amely kétségkívül
hordozott magában "történelmi" lehetőségeket, de mégis
csak egy kisebbség mozgalma volt, amelyből az ifjúság
széles körei (éppen a szociológiailag peremhelyzetben
lévők) kimaradtak. De utalhatnánk mindazokra a kezdeményezésekre, amelyek az utóbbi évtizedben történtek (a
békemozgalmaktól a környezetvédelemig).
Tekintve, hogy Magyarországon a társadalmi-nemzeti egység céljai minden időszakban igen előkelő helyet foglaltak el századunkban, az egymástól független ifjúsági
kultúrák kiforrására is kevés lehetőség volt. A reprezentatív ifjúsági mozgalmak törekvései lényegében követték a felnőtt-társadalom mozgalmainak logikáját, s mivel
maga a "nép", a "társadalom" igen messze volt ezektől,
sok szempontból ezoterikussá váltak. Ez a hagyomány
öröklődött át a szocializmusra is, amely ráadásul egyetlen ifjúsági mozgalomba igyekezett beleszorítani a népnevelés tradicionális módszereit.
Összegezve elmondhatjuk: ezt az örökséget mind a mai napig nem sikerült megváltoztatni. Az időről időre visszatérő ifjúsági mozgások jellemzője nem az, hogy az ifjúságnak a hatalommal szembeni, éppen aktuális problémát
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megfogalmazzák. Egy lehetséges ifjúságmagyarázatnak tehát szerintem - kiindulópontként - a következőket kellene tudatosítania. 1. Elméletileg mindenképpen szükség
van az ifjúságról mint egészről beszélni. 2. Ennek a
megközelítésnek a kritériuma, manapság csakis egy aktív
kisebbség álláspontja lehet, azaz: amikor ifjúságra gondolunk, általában rájuk gondolunk. 3. Az ifjúságkénti
meghatározás alapeleme nem a más ifjúsági szubkultúrákhoz, hanem a hatalomhoz való viszony. 4. Ebből az aspektusból behatároltuk azt a kört, amely vizsgálódásunk
voltaképpeni tárgya: a fiatal értelmiségnek, ill. egyetemi ifjúságnak az a köve, amely feladatának egész
rétege képviseletét érzi, voltaképpen azonban ezt nem
tudja ellátni, mert viszonyítási pontja nem a tőle függetlenül létező másfajta ifjúság, hanem maga a hatalom.
A kérdés ezek után az lehet, hogy vajon ez az
réteg miért a hatalomhoz szabja magát.

ifjúsági

A hatalom és a reprezentatív ifjúsági kisebbség
Tudom természetesen azt, hogy az ifjúságnak ilyen értelemben való kezelése több szempontból is problematikus
lehet. Például azért is, mert számos ifjúsági mozgást
kirekeszt az értelmezés köréből, vagy mert bizonyos korosztályok (pl. a 14-18 évesek) mozgásait nem is akarja
elhelyezni az adott keretek között. De - ismétlem - nem
vállalkozhatom az egész spektrum értelmezésére - lévén
nincs egész spektrum. A legcélszerűbb tehát azokat a
mozgásformákat szemlélni, amelyek hagyományosan az egész
rangjára tartanak igényt.
Megítélésem szerint az ifjúság reprezentatív csoportjainak tevékenységét kell tehát mindenekelőtt vizsgálnunk.
Miért alakul ki a visszatérő szerep, miért mozgolódik
hasonló módon az ifjúság?
1956 után a hatalom berendezkedése meglehetősen megnehezítette - és mindmáig nehezíti - a fiatal korosztályok
politikai szerepvállalását. Nagyjából 1957 és 1962 között egy bizonyos generáció tagjai foglalták el a legkülönbözőbb vezető posztokat, és alapvető nemzedékváltás
azóta sem következett be. Az ifjúságnak ebben a szisztémában nagyon világosan a végrehajtó szerepe jutott.
Egyénileg és magánvilágában éppen úgy, mint a politikai
hierarchiában a KISZ révén.Az egypártrendszerű berendez- 69 -

kedés genetikusán magában hordozta a másvélemények kifejlődését, a kérdés csak az volt: mikor és kik fogják
ezeket a másvéleményeket artikulálni. A hatvanas évektől
világossá válik, hogy az egypárthatalom egyik riválisa
maga az ifjúság lehet, kezdetben természetesen nem mint
politikai ellenvélemények megformulázőja, hanem mint
ösztöneiben mást akaró, az idősebbektől önmagát megkülönböztetni igyekvő réteg. (Vigyázzunk: itt is az ifjúság kisebbségéről van szó!) A cezúrát 1968 jelenti - s
most nem csupán a nyugati '68-ra hanem a csehszlovákiaira gondolok. Ez a két fejlemény ugyanis az ifjúsági mozgolódást új dimenziókba helyezte: politikai célokkal és
eszményekkel is ellátta. Felesleges lenne megismételni,
amit már sokan felírtak, hogy ki mindenkinek a műveivel,
gondolataival ismerkedtek meg ekkoriban a fiatalok. A
lényeg az: a hatalomhoz való viszonyítás tudatos mozzanata ekkorra tehető. Mivel a hatvanas évtizedből is úgy
került ki a magyar társadalom, hogy nem voltak - az eliten kívül - azonosítható ifjúsági kultúrái és mozgalmai,
mintegy etalonná vált az elitkultúrának ifjúsági kultúraként való aposztrófálása. Hiába történtek kezdeményezések a munkásság körében tapasztalható jelenségek leírására, és ennek kapcsán bizonyos konzekvenciák levonására pl. Haraszti Miklós), nem alakult ki az ifjúsági
mozgások és mozgalmak paralel vizsgálata. Lényegében a
hetvenes évek elejétől számíthatjuk az elitifjúságnak a
hatalomra vonatkozódása periódusát.
Minderre azért kell felhívni a figyelmet, mert alapvető
módszertani problémáról is szó van. Az ifjúságnak e kezdetben ösztönös, majd egyre tudatosabb próbálkozásait a
szocializmusban a párttársadalom kontrolljaként, tehát
amolyan laza szerveződésű társadalmi pártoskodásként is
értékelhetjük. Ha ugyanis nincsenek másfajta intézményes
lehetőségek a politikai akaratképzésre, mozgalmak is betölthetnek pártfunkciókat, legalábbis, ami a hatalommal
szembeni állásfoglalást illeti. Az ifjúság fellépését
már csak azért is többnek kell látnunk puszta nemzedéki
hadállásépítésnél. Éppen hogy az a helyzet: politikai
hadállások is épülnek, s miként a nyolcvanas évek kapcsán látni fogjuk,az elitifjúság komoly szószólója lesz
az alternatív politikai gondolatoknak.
De ne vágjunk a dolgok elébe. Szögezzük le, hogy az ifjúság azért jelenik meg politikai másvélemény hordozójaként a szocializmusban, mert 1968 után alternatívvá vá- 70 -

lik magának a szocializmusnak az értelmezése is: reíormmal vagy anélkül, piaccal vagy visszacentralizálással.
Az ifjúság tehát nem valamiféle "ördögi tettet" hajt
végre akkor, amikor a hetvenes évek elejétől "feketén"
megszervezi a maga alternatív intézményeit, hanem egyszerűen csak kilép az 1956 után ráosztott szerepből.
Ahogy Szabó Zoltán írta: kitör a nemzedéki ketrecből.
Mert a hatvanas évek "ifjúsági problémája" éppen ezt a
ketrec-szemléletet, ezt a hamis leegyszerűsítést táplálta. Márpedig egy politikailag tagolt
társadalomban
előbb-utóbb óhatatlanul politikailag (értsd: saját természetük szerint) is meg kell jelenniük az ellentéteknek.
;; ; ..r
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Mindennek látszólag ellentmondanak a "csendes hetvenes
évek", mikor is az ifjúság semmi kézzelfoghatót nem alkotott. Ez azonban távolról sincs így. Fölöttébb durva
leegyszerűsítés az ifjúságot csak akkor taksálni valamire, ha látványos formákban manifesztálja önmaga másságát.
Ebben az évtizedben valóban nem történik a hatvanas vagy
a nyolcvanas évekhez hasonló mozgalmi emelkedés, de ekkor válnak világossá azok a pozíciók, amelyek a nyolcvanas évek közepére kikristályosodnak. Egyfelől a volt
beatnemzedék tagjai csendesen integrálódnak, másfelől
létrehozzák azt az alternatív mozgalmat és intézményrendszert, amelyből az egész nyolcvanas évtized táplálkozik. ;
.
••••;Természetesen ez az "ellenkultúra" is döntően értelmiségi hevületű, 1968 aktív részvevői, illetve szimpatizánsai éppen úgy szerepet kapnak benne, mint a hetvenes
évek közepén hozzájuk csapódó újabb generáció tagjai.
Ezeknek a mozgolódásuknak az a nóvumuk és a maradandó
értékük, hogy újraértelmezik a szocializmus politikai
mechanizmusának, organizmusának kérdéseit,és egy újraértelmezett képletbe másként helyezik bele az ifjúságot,
önmagukat. Azok a fiatal filozófusok, szociológusok,
közgazdászok, és más értelmiségiek, akik ekkoriban leleváltak a hivatalos tudományról és intézményrendszerről, felbecsülhetetlen szolgálatot tettek a nyolcvanas
évek újabb nemzedékének, mert egy világos gondolkodásmódot, értékszemléletet hagytak rájuk, a szocializmus radikális megújításának és demokratizálásának gondolatkörét. Erre persze lehetne mondani: ezt a feladatot amúgy
is napirendre kellett volna tűzni, ugyan mi szükség volt
az ifjúság bizonyos köreinek mozgolódására. Nos, akik
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így kérdeznek, éppen az ifjúságnak a visszahatva alakító
szerepét felejtik el, azt tehát, hogy a szocializmusban
pontosan az egymást követő nemzedékek élményköreinek folyamatos integrálására van szükség.Ha egy nemzedék önmagát alternatív módon éli át (természetesen megint nem az
ifjúság egészéről van szó!), akkor inkább kellene elemezni, miért van ez így, miért jobb ez neki, nem pedig
büntetni érte.
összegezve az elmondottakat, az a véleményem, hogy a
hetvenes évek lanyhaságát sokkal jobban kellene "megkaparnunk". Mozgalmak nem születnek a semmiből. A nyolcvanas évek a hetvenes évek köpenyéből bújt elő, azok meg a
hatvanas évekből. Vétek nem észrevenni, hogy az ifjúság
eminens képviselőinek képében egy egész társadalom kér
bebocsáttatást. Voltaképpen a nyolcvanas évekre visszatérünk ahhoz a harmincas évekbeli hagyományhoz, hogy az
ifjúságnak van politikai másvéleménye. És ez az ifjúság
ettől tarthat igényt az egész ifjúság képviseletére. (Az
természetesen más lapra tartozik, hogy a hatalomhoz, a
politikához való viszonyulás közepette továbbra is
megoldatlan az ifjúság önmagához viszonyulásának, tehát
az ifjúsági elitnek és a "tömegeknek" a kérdése.)
Hogyan mozog az ifjúság a nyolcvanas években?
A nyolcvanas évek paradigmája nem a nyolcvanas évek paradigmája. Az, hogy kisközösségekre, autonóm állampolgári szerveződésekre van szükség, nem napjaink találmánya. Ezeket az értékeket éppen a hetvenes évek "második
nyilvánossága" vagy "második civil társadalma" termelte
ki magából. Amiért újnak látszanak, hogy egyre inkább
elhárulnak az akadályok előlük - jogi és személyi értelemben egyaránt.
A nyolcvanas évek ifjúsági mozgásai szempontjából három
tényező fontosságát emelném ki. Az egyik a reform kacskaringós útja az évtized közepéig, amelynek részeként
lezajlott a kisvállalkozások engedélyezése-kiátkozásatolerálása-üdvözítése. Ez a fogalmi háló pontosan érzékelteti az egész megújulási folyamat időhöz kötöttségét,
mondhatnánk: napi függőségét. Mindazonáltal a kisvállalkozások engedélyezése alapjában alkalmat teremtett a
hatvanas években torzóban maradt gazdasági polgár vállalkozó polgárrá változásának - természetesen egy vékony
réteg számára. A társadalom nagy többsége számára ez a
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csatorna mind a mai napig nem kínál jelentős mobilitásivállalkozási esélyeket. Tény azonban, hogy a civil társadalom új dimenzióit cövekelte le azzal, hogy lehetővé
tette az önálló kalkulálást, a felelős munkát. A másik
momentum - ezzel párhuzamosan - a civil társadalom másfajta intézményeinek a kialakulása és elszaporodása. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk az ifjúsági mozgalmakat és
társaságokat is. Az évtized közepének egyik legizgalmasabb szellemi kihívása annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a korábban már létező civilitás-formák miként nőttek át társadalmilag-politikailag elfogadott,
majd preferált formákká. Végül a harmadik - ami mindezt nemzetközileg erősen befolyásolja - a 80-81-es lengyel válság, valamint az 1985-ös szovjet, vezetőváltás.
Ezeknek hatására ugyanis alapvetően átrendeződtek a korábbi erővonalak, míg a nyolcvanas évek első felében egy
általános apátia uralkodott az elit-ifjúság köreiben,
napjainkban ez átcsapni látszik egy konstruktív kibontakozáskereső magatartásba.
S ezzel elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy az ifjúsági
mozgások mai szerepéről szóljunk.
Világos, hogy az eddig vázolt folyamatok hatására az ifjúságnak el kellett jutnia a politikai mozgások vállalásáig és nyílt manifesztálásáig. Az évtized közepének ez
a legnagyobb nóvuma: ezek a mozgásformák áthatják az ifjúság megmozdulásait. S ennyiben teljesen párhuzamosan
értékelhetjük a vallásos és a világi mozgalmak struktúráját: mind a kettő esetében a civil társadalom megteremtése a hagyományos intézmények tagadásával párosult.
Terméketlen az a megközelítés, amely bárminő ideológiai
okból szembeállítja a vallásos és a nem vallásos fiatalok mozgalmait, holott éppen arról van szó: autentikus
civil társadalom nélkül sem a világi, sem a vallási
szférában nincs megújulás. A civil társadalom eredeti
felhalmozásának korát éljük és ennek a törvényszerűségei
itt is, ott is hasonlóak.
A Dialógus békemozgalom (amely az egyik korai fecske
volt és már megszűnt), a különféle környezetvédő csoportok, a helyi társadalmak értelmiségi klubjai, a szakmai
körök, az alkalmi társulások, mind-mind annak a folya-
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matnak a részei, hogy a szocializmus politikai újrafogalmazását el kell végezni. El lehet mondani tehát: az
ifjúság csak részben csinálja a mozgalmakat, részben egy
mozgalmi szituáció hozza létre az ifjúságot. Ha tehát
arra az alapkérdésünkre kívánunk válaszolni,hogy mozog-e
az ifjúság, azt mondhatjuk, természetesen mozog, és szerencsére egyre kézzelfoghatóbban és mind több eredménynyel. De az a válasz még nem foglalja magában azt a mozzanatot, hogy mi mozgatja. Nos, maga a végletekig feszült politikai struktúra mozgatja, ennek a változtatása
adja azt a mozgalmi lendületet, amely ma olyannyira jellemző. Megint óvnék azonban attól, hogy túlértékeljük
ezt. Nyilvánvaló, hogy mivel korszakos feladatról van
szó, ezt csak rendkívüli mozgásmennyiséggel lehet végrehajtani. Talán kezdenek megjelenni annak csírái, hogy az
ifjúság más rétegei is megfogalmazhatják a maguk érdekeit, és talán megtudjuk haladni az elitszerű mozgásformák
logikáját.
Azzal a szlogennel azonban egyszer és mindenkorra le
kellene számolni, hogy passzív az ifjúság. Valamilyen
elváráshoz képest persze lehet, hogy az, de önmagához
képest nem. Egy vallási kisközösségre például gyakran
sütötték és sütik a befelé fordulás "bélyegét", ugyan
hogyan lehet azt megmondani kívülről, hogy ez mennyiben
elzárkózás, befelé fordulás. Ezt csak a belül lévők tudhatják, élhetik át. A "passzív ifjúság" szindrómája az
egyik legatavisztikusabb kövület, ami az egy tömbből faragottság korából itt maradt. A "passzív" ugyanis azt
involválja, hogy vannak "aktívak", pontosabban van aktív
hatalom, amely ilyen-olyan szempontok alapján passzívnak
minősíthet valakit. Aki pedig passzív, azt ki kell mozdítani ebből az állapotból, fel kell rázni, meg kell
változtani, mássá kell tenni, ki kell vetkőztetni önmagából.
A nyolcvanas évek ifjúsági mozgásai szerencsére szuverénebbek annál, hogy rajtuk bármilyen hatalmiság bürokratikusán változtatni tudna. Ez a szuverenitás, ez a
belső értékfoglalat az, amely ezeket a csoportokat, közösségeket ma már a "fent" számára nem teszi változtathatóvá. Szerencsére eljutottunk oda, hogy olyan ifjúsági
mozgalmaink vannak, amelyek önfejlesztőek, a saját logikájuk szerint működnek. Talán elfelejtjük végre azt az
időszakot, amikor egy közösségben létezés előre megszabott feladatok végrehajtását jelentette.
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Úgy vélem tehát, nincs passzivitás és van mozgás. Természetesen a mozgások nem biztosítékok arra, hogy a temérdek csoportakarat, kisközösségi cél, autonóm törekvés
meg is valósul. Erre pillanatnyilag még azért sincs garancia, mert ezek a törekvések sokszor illékonyak, szituatívak. Sok még a jogi tisztázatlanság is. Sőt: bizonyos ifjúsági körök munkáját adminisztratíve is korlátozzák. Távolról sem rendeződött még a bázisközösségek
sorsa (saját anyaegyházukkal szemben semmit nem tudhatni
pontosan: meddig terjednek a szabad közösségszerveződés
határai? Az egyetlen garancia talán a visszarendeződés
lehetetlensége).
összegzés
Ha kiindulópontom elfogadható, akkor ebből néhány tanulság levonható. Többek között az, hogy amikor mi ifjúságról beszélünk, akkor általában annak privilegizált helyzetű, értelmiségi részét gondoljuk, amely viszont állandó politikai interakcióban van a hatalommal, helyzetét,
gondolkodásmódját ez formálja döntően. Ezzel a behatárolással elkeríthető ez a mai szociológiai nonszensz, hogy
jószerivel 14-től 40 éves (azaz szigorúan életkori alapon) mindenkit fiatalnak minősítünk. A magam részéről
inkább az értelmiségnek egy meghatározott helyzetben levő csoportját tekinteném a fiatalságon belül determinálónak. Ez a "kiválasztás" nem valamiféle megkülönböztetést jelent, csak egy olyan rendezőelv bevezetését,
amellyel talán jobban meg tudjuk ragadni a domináns mozgásformákat. Emellett természetesen szükség van az ifjúságon belüli megannyi - egymásnak is ellentmondó - törekvés leírására, de ha az ifjúságot mint kategóriát,
mint átfogó elemzési fogalmat továbbra is alkalmazni
akarjuk, akkor az ifjúság legfajsulyosabb mozgásaira
kell koncentrálnunk.
Napjaink, 1988. 7. sz. 16-18. old.

MIKSA LAJOS: A SZOCIALISTA CSALÁDMODELL ÉS A SERDÜLÖK
"Eredendő felismerése a pedagógiának, hogy vonzó példák,
ideálok, alkalmas modellek nélkül nem lehet hatásosan
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nevelni. Az 1973-as népesedéspolitikai kormányhatározat
óta az intézményes nevelésnek is feladata a családi
életre nevelés. Modellje a szocialista családmodell.
Van-e szocialista családmodell? - vetették fel a kérdést
egy családpolitikai fórumon, és a válasz korántsem egyértelmű.
»»
-A
A családdal foglalkozó szaktudományok máig adósak a szocialista családképpel azon egyszerű oknál fogva, hogy
nem sikerült még összhangot találniuk a gyakorlati tapasztalat csüggesztő tényei és az idealizált eszmény között.
Két iskola - egy nagyváros közvetlen vonzáskörzetében
fekvő és egy viszonylag zártabb ormánsági település nyolcadikos tanulói egy kérdőíven vallottak tapasztalataikról, reményeikről, vágyaikról, elképzelt majdani
családjukról - a jövőről. A kérdőív tartalmát a Családi
életre nevelés az osztályfőnöki órán című módszertani
útmutatóban olvasható szocialista családmodell öt elvi
állásfoglalása köré csoportosítottam, ezeket menet közben szó szerint idéztem. A serdülők választások, rangsorolás, etikai konfliktushelyzetek megoldása formájában
mondják el önállóan véleményüket.
1. Szerelem, megértés, hűség...
"Szükség van-e házasságra?" - hangzott az első kérdés.
A kérdésre a harminchat tanuló háromnegyed része sem válaszolt határozott igennel, a válaszok között három eltökélt nem szerepelt, s többen árultak el bizonytalanságot. Egy tanuló - korosztályánál alig tapasztalható keserű kiábrándultsággal - dacosan utasított vissza minden
családdal kapcsolatos válaszadást.
Az ormánsági településhez képest feltűnően nagy, hatszor
akkora volt a nagyváros közelében élő tanulók bizonytalansága. Ám kimutatható, hogy a kudarcba fúlt házasságok
aránya magasabb a nagyváros közelében, mint a
zártabb
falun, és ez bizonyára nem független az anyák munkávallaló-ingázó életmódjától. A házasságok
megrendülésének
természetesen más magyarázata is lehet, mégis megdöbbentő volt tapasztalni illúziókat irtó hatását a fiatalok
értékrendjében."
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A szocialista családmodellt körvonalazó öt állásfoglalás
közül az első egy részlete: "... a házasságkötés alapja
csakis a kölcsönös vonzalom, a szerelem lehet..." Felnőttekkel végzett kérdőíves vizsgálat valamint egyes hazai kutatók véleménye szerint azonban a házasság sikerét
sokkal inkább az anyagiak, s kevésbé a kölcsönös szerelem garantálja.
Mi kell a jó házassághoz? - kérdeztem a serdülőktől, és
ők az előre megadott nyolc értékből a következő rangsortalkották:
1. Szerelem

2. Megértés .'••••
3. Hűség

4.
5.
6.
7.
8.

:

Megfontolt párválasztás ,>
Alkalmazkodás
Anyagiak
Azonos társadalmi helyzet
Azonos szintű műveltség.

?
-'i- >(.:

*

•

;

Megfigyelhető, hogy a serdülők - a szocialista családmodell várakozásának megfelelően - a párkapcsolat belső,
érzelmi-lelki feltételeit tartják mindenekelőtt fontosnak, míg a külsődleges körülményeknek alig tulajdonítanak jelentőséget. A kapott eredmény pontosan azt mutatja meg, hogy mi a nevelés teendője a párválasztási
érettség kialakítása érdekében. Az érzelmi feltételek
fontosságának elismerése mellett fel kell készítenünk
tanítványainkat a kölcsönös alkalmazkodás, a szerepegyeztetések, a konfliktusok próbatételeire, az "anyagiak" szempontjának értékelésénél pedig a családi gazdálkodásra.
2. Az érzelmek ápolása
"A családtagok közötti kapcsolatokat és érzelmeket tudatosan ápolni kell - fogalmazza mint követelményt a
szocialista családmodell második állásfoglalása. - Szükség van bizonyos tartalmas formaságokra, amelyek meghittebbé, vonzóbbá teszik az otthoni légkört. Ilyen hagyományok a családi ünnepek, megajándékozások..."
A kérdőív következő részénél a tanulók családosnak képzelik és az alábbi élethelyzetbe élik bele magukat:
"Egyik hétvégén külön munkával sok pénzt kereshetnél. De
éppen erre a hétvégére terveztetek régóta egy családi
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kirándulást. Mit választanál? A kereseti lehetőséget
vagy a közös családi kirándulást?"
A tanulók pontosan fele-fele arányban döntöttek egyik,
illetve a másik lehetőség mellett. A családok életfeltételeinek nehezülése miatt azonban a választás nem csupán értékrend kérdése, hanem szorító gazdasági kényszerűség is lehet. Ha tiszta formában érvényesülne a döntési alternatíva, úgy azt kellene mondanunk, hogy a nevelésnek lenne mit tennie ezen a téren. Hiszen a szülők önhajszoló életmódjának lelki következményeitől éppen a
gyerekek szenvednek a legtöbbet.
Kiegészítésül - a családi életre nevelés követelményének megfelelve - azt is nézzük meg, hogy a tanulók terveiben növekszik-e avagy csökken a családi ünnepek száma! Milyen ünnepeket őriznének meg, melyeknek halványul
a jelentősége? Mikor és kik kapnak majd ajándékot?
Összesítve az ünnepek rangsora a következő: születésnap
(97,2 56), névnap (94,4 % ) , karácsony (86,1 % ) , húsvét
(80,5 %), szilveszter-újév (50 %) házassági évforduló
(33,3 %),mikulás-télapó (11,1 56),egyéb ünnepek (11,1 56).
Láthattuk, hogy a rangsorban a születés- és névnap megelőzi a karácsonyt, húsvétot. Mit jelez a sorrend? Az
egyén súlyának növekedését? Individualitást? Netán egoizmust? A válaszhoz közelebb visznek az ajándékozási
tervekről írt vélemények.
Az ajándékozási alkalmak listáján is a születés- és névnap vezet, ám mintegy 10 %-kal kevesebben vélik úgy,
hogy az ünnepeltnek ajándékot illik adni. Következő alkalom a karácsony, a szeretet ünnepe, de csupán a tanulók 64 %-ánál kap mindenki ajándékot. Hasonló az arány
húsvét esetében, de ekkor a megajándékozottak többnyire
a gyerekek. Szerepel még a házassági évforduló (27,7 %),
ekkor a házastársak kapnak ajándékot. És ezzel vége is a
sornak. Kitűnt, hogy a gyerekek többnyire kapni akarnak,
és számukra az ajándéknak általában tárgyi (pénz-) értéke a döntő szempont.
3. Nagyszülő nélkül nem megy...
A család nyitottságának követelményét fogalmazza meg a
harmadik állásfoglalás a következőképpen: "A szocialista
családban a magán- és a közélet nem kerülhet egymással
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összeütközésbe... A szocialista család tehát nem zárt,
hanem nyitott közösség, amely nyújt a társadalomnak,
ugyanakkor védelmet és támogatást is kap a társadalomtól.
Megfogalmaztunk egy - a tapasztalat által hitelesített konfliktushelyzetet: "Már családos vagy, kisgyermekeid
is vannak. Te a munkahelyeden fontos társadalmi munkára
jelentkeztél, mely késő estig eltart. Házastársad esti
tagozaton középiskolába (főiskolára) jár, és ugyanezen
az estén kell iskolába mennie. A gyerekek kicsik, egyedül nem maradhatnak."
A rend kedvéért első kérdésünk az volt: "Elképzelhetőnek
tartod-e ezt az élethelyzetet?" A tanulók egyöntetű és
határozott igennel válaszoltak, következett tehát a második kérdés: Hogyan oldanád meg?"
Látjuk, hogy a megfogalmazott kis történetben a tisztán
társadalmi érdek (társadalmi munka), az egyéni ambíciókkal motivált, de a társadalom által is támogatott igény
(továbbtanulás) és a család érdeke (gyermekek felügyelete) ütközött össze egymással. A tanulók megoldásaiból
kiderült, hogy közülük mindenki elfogadta a továbbtanulás elsőbbségét, többségük a társadalmi munkának is prioritást adott, hiszen jószerivel csupán a gyermekek
felügyeletének valamilyen megoldásán gondolkoztak. Gondjukon ki segíthetne? Véleményüket a táblázat mutatja.
1.
2.
3.
4.
5.

Nagyszülő
Szomszéd
Jóbarát
, ;., ,•
Lemondaná a társadalmi munkát
Olyan munkát végezne, ahol nem
kell estig dolgozni
6. Bölcsőde
•'•
7. Pénzért fogadna valakit

79 %
23 %
8,3 %
5,5 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %

s
;
:='

-

-:

Egyértelmű, hogy a tanulók túlnyomó többsége nagyszülő
nélkül elképzelni sem tudja a gyermekek felügyeletének
megoldását. Van-e realitás? Esetükben talán igen, mert
viszonylag magas a háromgenerációs családok aránya, ám
jóval alacsonyabb, mint a kapott 79 %. A falvakban is
mind kevesebb nagyszülő él együtt gyermekeivel és unokáival, a városokban nyilvánvalóan még kevesebb. A telepszerű lakásépítkezés a legutolsó időkig nem számolt
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nagyszülőkkel (gyermekek közül is legfeljebb eggyel-kettővel), ugyanakkor a sorra épülő többszintes magánházakban sem "jut hely" az időseknek (és kettőnél több gyermeknek). A tanulók választása talán annak a vizsgálatnak
eredményét erősíti, mely kimutatta, hogy látensen él még
a nagycsalád, s aktivizálódik, ha szükség van rá.
A "szomszéd" és a "jó barát" segítségével a tanulóknak
harmadrésze számolt, amelyen keresztül új segítő faktorok elfogadását üdvözölhetjük. Ugyanakkor csüggesztő tapasztalat, hogy a tanulók egyetlen kivétellel - nem számoltak a társadalom intézményes segítségével. Ez akkor
is tanulságos, ha tudjuk, hogy a falvakban gyengébb az
intézményes ellátottság, mint a városokban. Végső soron
azt mutatja, hogy a család és a társadalom "adok-kapok"
viszonyában a család vállal több áldozatot. Itt nem az
iskoláknak, hanem a kormányzatnak kell lépnie.
4. Anya, apa, gyerekek - és együtt
A negyedik állásfoglalás a férj, feleség és a gyerekek
egyenlő jogait és kötelességeit deklarálja a családon
belül. A szerző ezzel kapcsolatban rákérdez a családi
munkamegosztásra. Kiderül, hogy a nők ma is aránytalanul sok házi munkát végeznek, a férfiak ezzel szemben
nem kevesebbet, csak mást dolgoznak: többnyire ők biztosítják különmunkákkal a család megélhetéséhez szükséges
anyagiakat. Különös, hogy a szülők túlterheltségével
szemben a gyerekek aránytalanul keveset dolgoznak otthon.
Ugyanakkor demokratikusabbá váltak a családi viszonyok a döntési jogoknál fogható meg. Az anya továbbra is
szuverén háztartási és gyermeknevelési kérdésekben, ám
közös döntési terrénumba olvadt a legtöbb, régebben kizárólag az apa döntésköréhez tartozó terület, mindenekelőtt a családi költségvetéssel kapcsolatban; bizonyára
nem függetlenül a nők kereső státusától. Végeredményben
tehát az a benyomásunk, hogy az anya döntési jogköre a
régi maradt, az apáé sérelmeket szenvedett, de megnőtt a
közös döntések száma, növekedett a gyermekek beleszólási
lehetősége is.
Csakhogy a családon belül létezik egy másfajta munkamegosztás, melynek fő kérdése: ki maradt vagy lesz ezentúl
e kis közösség érzelmi központja? A hagyományos család- 80 -

modellben ez egyértelműen az anya szerepe volt. A nők
fiziológiájára hivatkozva öröknek tartották a szereposztást, és mitológiai, ideológiai ábrázolásaik olyan nagy
tekintélynek örvendtek, hogy elfedtek minden más, gazdasági és szociokulturális tényezőt.
Erre irányult a következő kérdés:
"Ki segít megoldani, elsimítani a veszekedéseket?" Ellentmondásosak a kapott válaszok
Anya + apa
Együtt (a család)
Gyerekek
Anya
Apa

45,4
24,2
15,1
12,2
2,7

%
%
%
%
%

A táblázatból annyi látszik, hogy - a serdülők majdnem
felének szemléletében legalább - az anya korábbi és kizárólagos érzelmi tűzhely szerepe immár szülői kötelességgé vált. Kétségtelen, hogy általánosságban a nevelésnek is ebbe az irányba kell lépést tennie. Csakhogy a
naponta ingázó anyák falujában, ahol a széthullott családok aránya is magasabb, az érzelmi stabilitás megőrzésében még a gyerekek szerepe is hangsúlyosabb, mint
édesanyjuké, és akkora, mint a szülőpáré. Tudjuk azt is,
hogy a gyerekek általában bűntudatot éreznek szüleik
veszekedései miatt, és ez is közrejátszhat az önvád diktálta cselekvőkészségükben. Ám nem jogosulatlan az a
feltételezés, hogy az anyáknak már sem idejük, sem
türelmük az érzelmi biztonság megőrzéséhez. Talán kedvük, sőt képességük is hiányzik már. Helyükbe pedig nem
lépett senki. Jellemző, hogy Simoné de Beauvoirt is hasonló kétségek gyötörték. 0 ugyan nem fogadta el, hogy
létezik "női természet", ám így tette fel a kérdést
Sartre-nak: "De ha úgy érezzük, hogy vannak bizonyos jó
tulajdonságaink, nem lenne-e jobb, ha ezeket átadnánk a
férfiaknak is, semmint hogy kiküszöböljük őket a nőkből?"
5. Átlagosan másfél gyerek?
"A szocialista család nagyon lényeges ismérve a családtervezés. A házastársak feladata az otthonteremtés, a
család mindennapi életének, tartalmas szabadidő-töltésének megszervezése, az anyagi feltételek biztosítása és
erkölcsi, érzelmi stb. feltételek kialakításával a kívánt számú gyermek vállalása."
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"Szükséges-e a jó házassághoz
serdülőktől:
Igen
Nem
Nem tudta eldönteni

77,7 %
13,8 X
8,5 %

gyermek?" - kérdeztük a
,/

"Hány gyereket szeretnél?"

:U

,

,

•>'.

nagyváros vonzáskör- ormánsági
zetében élő fiatatelepülés összesen
lok
fiataljai
Egyet sem
Egyet
1-2-t
Kettőt
2-3-at
Hármat
3-nál többet

5,5
16,6
22,2
44,4

X
X
X
%

11,1

X

•

•

%

_
5,5 X
27,7 X
. 44,4 X
;_/ ' 22,2 X
_

2,7 X
11,1 X
11,1 X
36,1-X
22,2 X
16,6 X
_

Ha kiszámoljuk, az átlag majdnem pontosan két gyermek,
ám nagy eltérés mutatkozik a két iskola tanulóinak véleménye között. Több gyermeket terveztek a zártabb településen élő serdülő fiatalok (az átlag 2,4) és jóval kevesebbet a nagyváros közelében lakók, hiszen itt - ha a
tervek így válnak valóra - csupán egy-két gyermek (másfél átlagosan) születik meg tíz-tizenöt év múlva.
Mi lehet a tapasztalt nagy különbség oka 7 Azt tudjuk,
hogy a felnőtt házastársak esetében jelentős szerepe van
annak, hogy egy újabb gyermek megszületése 15-20 X-ot
ront a család életszínvonalán. A serdülők esetében azonban más, de kézenfekvő magyarázata van a látott kirívó
eltérésnek. Ez pedig a családi minta. A tizennyolc nagyváros közeli tanulónak összesen húsz testvére van, négyüknek egyáltalán nincs testvére. Az ugyancsak tizennyolcas k-i nyolcadikosok huszonkilenc testvérről számoltak be, s közülük csupán egy tanuló egyke.
Végezetül tegyük fel a kérdést: hogyan értékeljük a deklarált szocialista családképet az ismert elméleti és
gyakorlati tények, valamint a serdülők értékrendjének
kettős tükrében?
Tudjuk, hogy a család ma az értékváltás, az ellentmondásos kényszerek és érdekek bizonytalanságában él. Meg- 82 -

gyengültek a családi kapcsolatok, a család funkciózavarokkal küszködik, megnőtt a válások száma. A fiatalok
biztonságra és biztatásra vágynak. Családmodellre tehát
szükség van, és a deklarált szocialista családmodell a
maga határozott és egyértelmű állásfoglalásaival egyenes
csapásokat vág az értékvesztés és -zavar kuszaságában.
Azt is hozzátehetjük, hogy a családi élet legkritikusabb
pontjainál nyit utat. Kategorikus állásfoglalásaik többségét a serdülök elfogadják.
Egyetértenek például az érzelmi párválasztás követelményével, ugyanakkor a házasság alakulásának folyamatába,
a változások dinamizmusába is szeretnének jobban belelátni, garanciákat keresve. A modell ugyan megfogalmazza, hogy "az érzelmeket tudatosan ápolni kell", de eszközei ("tartalmas formaságok", "családi ünnepek") formaiak, a lényeget csupán érintik. Olyan szemléletmódra
lenne szükség, mely a változásoknak tulajdonít nagyobb
jelentőséget, számba véve a konfliktusok forrásait és a
válságkorszakokat, megmutatva, miként lehet a kezdeti,
romantikus érzelmeket tartós és teherbíró házastársi
szerelemmé fejleszteni. Ebben az átalakulásban nyilvánvalóan az akaratnak és elkötelezettségnek kitüntetett
szerepe van, amelynek jelentőségét felismerik a fiatalok.
A serdülők elfogadják a család nyitottságának korszerű
ismérvét is, mely lényegében a család és a társadalom
viszonyával foglalkozik. Itt a modell elégedett az állami támogatásokkal, holott tudjuk, az egyéni és társadalmi érdek konfliktusánál a tanulók szinte egyáltalán nem
számoltak a társadalom intézményes segítségével. Család
(és más kis közösségek) nélkül atomjaira hullana a társadalom, tehát a családnak nem "támogatásra" van szüksége, hanem az elemi társadalmi igazságosság következetes
érvényesítésére.
Nagy részben a "támogatásos" szemlélet következménye az,
hogy akut gonddá vált népesedési helyzetünk. A gyermekeket nevelő család értéke, a testvéri közösség szocializáló jelentősége elvi fontosságú, tehát helye van az állásfoglalások között. De nem csupán mint "vállalás". Nem
vitatható ugyan, hogy a gyermeknevelés ma aránytalanul
nagy terheket ró a házastársakra, ám az áldozatok egyoldalú, állandó hangsúlyozása olyan torzulás, mely elidegeníti a felnőtt társadalmat gyermekeiktől, a jövőtől.
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Oka nem csupán az anyagi viszonyok között keresendő.
Közrejátszik a nemi szerepek tisztázatlansága-, a bonyolult kérdés nem szűkíthető le az otthoni munkamegosztásra.
Mindezek alapján a szocialista családkép etikus követelményeket támaszt, de némileg statikusnak, merevnek és mit szépítsük - ridegnek látszik. Ám nem törvény, hogy
ilyennek is kell maradnia."
Pedagógiai Szemle, 1988. 7-8. sz. 651-664.0.

SASS ATTILA:
KÖZÉPISKOLÁSOK A VALLÁSRÚL ÉS A VALLÁSOSSÁGRÓL
A szerző az MSZMP KB 1984. október 9-i állásfoglalásából
idéz: "Társadalmi-gazdasági életünk fogyatékosságai, a
növekvő igények kielégítésének nehezebbé válása miatt ma
egyre gyakoribb a türelmetlenség, a kiábrándultság is.
Több a bizonytalanság, a zavar fejlődésünk ellentmondásainak, perspektíváinak, társadalmi értékeinknek megítélésében. Nőtt a politikai bizonytalanság."
Sass Attila ehhez kapcsolódóan fejti ki mondandóját:
"Nincs könnyű helyzetben a középiskola, amikor a hivatalos nevelési célkitűzéseket kívánja megvalósítani, és
úgy formálni tanulóit, hogy azok a deklarált társadalmi
igényeknek képesek legyenek (és akarjanak is) megfelel-,
ni. Az iskolai nevelési folyamat belső ellentmondásai,
az iskolán kívüli valóság sokasodó gondjainak negatív
hatása, a "kibocsátott" évfolyamok magatartásában, szemléletében jelentkező problémák mindinkább megkérdőjelezik az iskola elé állított célkitűzések realitását.
A vallási alaptendenciájú hit az ember számára a "viszszavonulás lehetőségét, vagyis az "elfordulás" egy olyan
sajátos formáját biztosíthatja, amelyben azonban nem
szükséges felszámolnia külső kapcsolatait. Az elemzést
segítő információk megszerzéséhez az önbesorolást választottuk, ez ugyanis nem igényli a vallás, a vallásosság előzetes definícióját, ennek ellenére - megfelelő
létszámú populáció esetében - tendenciajelleggel érvé- 84

nyes következtetések megfogalmazását biztosíthatja. Elemzésünkben három vonatkozásban közelítettük meg a kérdéskört. Vizsgáltuk a tudományos és a vallásos ismeretrendszerek viszonyáról alkotott tanulói értékelést (ami
lényegében az iskolai oktatás hatásszínvonaláról is
jelzéseket szolgáltat), a tanulók véleménye alapján a
vallásosok arányát a fiatalok között, illetve elemeztük
azokat az okokat, amelyek a tanulók szerint a vallás, a
vallásosság iránti érdeklődéshez vezetnek. Ismételten
hangsúlyozzuk, hogy a vizsgálat alapján megfogalmazható
következtetéseket csakis tendenciajelleggel fogadhatjuk
el érvényesnek. Ennek ellenére fontos információkkal
szolgálhatnak mind az iskola, mind a társadalom megújításához.
"... nem a' tanulás 's tudományok menynyisége teszi az embert okossá, hanem
azok megemésztése, 's jó elrendeltetése..."
(Széchenyi István)
Az iskolai nevelés és oktatás egész kérdésköre szoros
kapcsolatban van a jelen és a jövő problematikájával.
Éppen ezért az iskola feladatait nem határozhatjuk meg
csak egyetlen szempont, az ismeretek megtanítása-megtanulása oldaláról. (A divatos és sokszor hangoztatott
kifejezés: "a jövőre felkészítés" ugyan teljességet
tartalmaz, de a valóságban csak az ismeretek megtanítására-megtanulására redukáltan érvényesül.)
A Széchenyi-idézet kiemelten hangsúlyozza, hogy nem a
megtanulandók mennyiségére, hanem "megemésztésére"
(vagyis megértésére, elsajátítására-elfogadására, a
"belsővé válás" minőségére) kell a legnagyobb figyelmet
fordítani. Nem szerencsés tehát, ha az iskola arra
kényszerül, hogy a nevelés egységes folyamatából "kiszakítsa" és (majdnem teljesen) abszolutizálja a tudományosan igaz(nak tartott) ismeretek amúgy is túlméretezett
mennyiségének megtanítását-átadását. Ennek - minden
egyes tanuló számára a feltételezett és elvárt magas
színvonalon történő - megoldását nemcsak objektív (természeti) törvények kérdőjelezik meg, hanem a tanulók
társadalmi gyakorlatból közvetlenül vagy közvetve szerzett tapasztalatai is mind gyakrabban ellentmondanak.
A középiskola minden erőfeszítése ellenére csak igen
alacsony színvonalon képes eleget tenni a vele szemben
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támasztott hivatalos társadalmi követelményeknek. Helytelen volna azonban, ha a 14-18 éves (középiskolás) korosztályok egész sorát érő kudarcok és gondok okait kizárólag az iskolán belül keresnénk (habár az iskolán belül
is számos kérdés újragondolásra érett). A befejezett
általános iskola céljaiból arra következtethetnénk, hogy
a végzettek minimálisan alapműveltséggel rendelkeznek. A
középfokú oktatási intézményekbe kerülő tanulók között
azonban meglehetősen nagy számban találunk olyanokat, akiknek az írás-olvasás-számolás műveletei majdnem megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Mindezek alapján feltételezhető, hogy az általános iskolai tantervben foglalt tudományos információk sokuk számára legfeljebb
elmosódott, tartalom nélküli emlékképek lehetnek (ha
egyáltalán megtanulták azokat), nem pedig a szemléletet
meghatározd, egységes rendszerré strukturálódott ismeretek. A középfokú intézményekben sem tapasztalhatjuk,
hogy a tudományosan igaz ismeretek a tanulók többségénél
legalább megközelítően egységes nézetrendszerré szerveződnének. A különböző színvonalon és mértékben megtanult
tudományos ismeretek igen sok esetbén nem válnak "belsővé", nem strukturálódnak szemléletet orientáló-meghatározó elemmé a tanulók tudatában. Jól tetten érhető az
iskolai szemléletformálás alacsony színvonala a tudományosan (jelenleg) igaznak tartott és a vallásos ismeretrendszerek viszonyának megítélésében. A négy válaszlehetőséget biztosító zárt kérdésre kapott információk elemzése rámutat az iskolai szemléletformálás jelentős hiányosságaira. Megjegyzendőnek tartjuk azonban, hogy a hiányosságok alapvető okainak forrását nem elsősorban az
iskolai gyakorlatban kell keresni.
A középiskolás tantervek (és nevelési célok) szerint a
c/ választ ítélhetjük pozitívnak, mivel az a tudományosmaterialista és az idealista (ez esetben a vallásos) világszemlélet össze nem egyeztethetőségét bizonyítja. Az
a/ és a b/ válaszok a. két világszemlélet lényegi különbségének fel nem ismerését jelzik, míg a d/ válasz arra
utal, hogy a két világszemlélet viszonya kérdésének még
tudatos megfogalmazásáig sem jutott el a tanuló.
Vizsgáljuk meg, hogy milyen válaszokat adtak a megkérdezett tanulók! A statisztikai összegzés minden vizsgálatnál (különösen zárt kérdés és az adott korosztályt csak
.reprezentáló populáció esetén) kizárólag tendenciajelleggel érvényes következtetések megfogalmazására ad le86 -

hetőséget. Ez esetben sem tekinthetünk el ettől a korlátozó feltételtől. Az adatok és összehasonlításuk mégis
olyan jelzésekkel szolgál, amelyek arról tanúskodnak,
hogy az iskolai oktatás egyre kevésbé képes a tanulók
értékítéletét, szemléletét a tudományos ismeretek közvetítésével a tantervi célkitűzéseknek megfelelően formálni. Feltételezhetően több tényező is szerepet játszik
ebben a folyamatban, és ezek együttes hatásának következménye a szemléletformálás mindinkább tapasztalható
eredménytelensége.
Az adatok azt bizonyítják, hogy jelentős mértékben
csökken a tudományos és a vallásos ismeretrendszerek
összeegyeztethetetlenseget c/ felismerő tanulók száma.
Míg az 1977-es felvételnél lényegében minden második
válaszadó ebbe a csoportba tartozott, addig kisebb csökkenés után igen nagyarányú visszaesés következik be
1985-re. Ezt az iskolai szemléletformálás szempontjából
negatív tendenciát a többi adat is - eltérő módon ugyan,
de - erősíti. Észrevehetően növekszik a tudományos és a
vallásos ismeretrendszerek viszonyán még nem gondolkodók
d/ aránya, vagyis 11 évi szervezett tanulás után önállóan egyre kevesebben jutnak el egyáltalán a kérdés felvetéséig. Csak feltételezhetjük, hogy ennek számos - iskolán belüli és az iskola falain is túlmutató - oka van,
amelyek között el nem hanyagolható szerepe lehet a tanterv egyoldalúságának (lényegében) csak egyféle világmagyarázat bemutatása), a szemléletformálás metodikai kérdése^, torz felfogásának (a tudományos szempontból hamisnak tartott ismeretek felszámolásához elegendő a tartalmilag igaz, tudományos ismeretek közvetítése), a szemléletformálás
bonyolult
folyamata leegyszerűsítésének
(elég a lét és a tudat kérdését csak ismeretelméleti
szinten megközelíteni és értelmezni; a tudat a lét viszszatükröződése}.
A másik két válasz adatai sem kérdőjelezik meg a jelzett
tendencia egyre erősebb érvényesülését. A tudományos és
a vallásos ismeretrendszerek egymás melletti létezését
a/, illetve egymást kiegészítő voltát b/ igenlő tanulók
számára szintén folyamatos növekedést mutat. Míg a második vizsgálatban (1981) csak kisebb mértékű a változás,
addig a harmadik adatfelvétel már meglepően jelentős
arányeltolódást tanúsít: a két válaszcsoportba a megkérdezett tanulók több mint 40 %-a sorolta be önmagát.
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A 764 fős populációt minden adatfelvételkor a középfokú
intézmények létszámarányának megfelelően választottuk
ki. Ebből következően az egyes iskolatípusokra általánosságban jellemző megállapítások fogalmazhatók meg. A
tudományos és a vallásos ismeretrendszerek egymás melletti elfogadását a/, illetve egymást kiegészítő voltát
b/ jelző tanulók száma eltérő mértékben, de mindhárom
iskolatípusban növekszik. Különösen szembetűnő különbséget tapasztalhatunk az 1981. évi és az 1985. évi adatok
összevetése során. A két ismeretrendszer viszonyán még
nem gondolkodók d/ adata iskolatípusonként igen sajátosan alakul. Míg a gimnáziumi (1977: 15,5 %: 1981: 20,2 %
1985: 21,7 %) és a szakmunkásképzős tanulók (1977: 21,5%
1981: 32,2 %, 1985: 41,2 %) között számuk - meglehetősen
eltérő arányban - emelkedik, addig a szakközépiskolákban
a kezdeti növekedés után csökkenés tapasztalható (1977:
19,8 %, 1981: 25,3 %, 1985: 22,1 % ) .
Igen érdekes képet kapunk, ha az adatokat nemek szerinti
bontásban vizsgáljuk. Lényegében hasonló változási tendencia jellemzi mind a lányok, mind a fiúk csoportjait,
viszont az egyes válaszokon belüli arányok már jelentős
eltéréseket mutatnak. A tudományos és a vallásos ismeretrendszerek egymás melletti elfogadásában a/ a lányok
(1985: 32,6 %) több igen választ adtak, mint a fiúk
(1985: 26,9 % ) . Ugyanakkor a minőségileg ellentétes ismeretrendszerek egymást kiegészítő voltát b/ inkább a
fiúk állítják (1985: 12,8 % ) , habár nem sokkal marad el
ettől a lányok adata sem (1985: 11,7 % ) . A kérdésen még
saját értékelésük szerint - nem gondolkodók száma
mindkét csoportban 1977-hez viszonyítva kétszeresére nő,
és az 1985. évi adatok sem igen térnek el egymástól (lányok: 30,8 %, fiúk: 31,6 % ) .
A nemek szerinti bontás 1985. évi adatai alapján tendenciajelleggel érvényesnek fogadhatjuk el, hogy a tudományos és a vallásos ismeretrendszerek viszonyának inkább szubjektív értékelése jellemzi a középiskolák vizsgált tanulóit, ami a közvetített tudományos ismeretek
hatásszínvonalának hiányosságaira mutat. Mindez kifejezésre jut abban, hogy a két ismeretrendszer egymás melletti igenlése minden harmadik leányra, illetve minden
negyedik fiúra, míg az ismeretrendszerek egymást kiegészítő voltának elfogadása lényegében minden tizedik
lányra, illetve fiúra jellemző. Feltételezhetően, az említett csoportok többé-kevésbé tisztában vannak a két

ismeretrendszer minőségileg-tartalmilag élesen eltérő
voltával, ugyanakkor - egyrészt az iskolai nevelés hiányosságai, valamint az iskolán kívüli környezeti hatások, másrészt saját "belső" bizonytalanságuk következtében - sajátos "elégedetlenséggel" és "támponthiánnyal"
küszködnek. Ezt sem az iskola,sem a társadalmi gyakorlat
általuk átfogható színterén szerzett tapaszalataik nem
képesek feloldani. Hozzájárulhat bizonytalanságukhoz az
is, hogy a tudományos ismereteken kívül sem az iskola,
sem a társadalom lényegében nem nyújt biztos perspektívát, sőt - az értékviszonyok egyre erősebb zavaraira különösen érzékeny korosztályokról lévén szó - a tudományos (vagy tudományosnak deklarált) ismeretek jelentős
részének igaz volta is megkérdőjeleződik előttük.
Feltételezhetően hasonló okokkal magyarázható az is,
hogy az 1985-ben vizsgált populáció majdnem harmadik
tagja még nem gondolkodott a két ismeretrendszer d) viszonyán. A lehetséges magyarázatok során a fentebb említett okokkal együtt azt sem tartjuk elhanyagolhatónak,
hogy az iskolai oktatásban - meglehetősen egyoldalúan
értelmezett és kötelezően előírt "tudományosság", a tantárgyak elképesztően torzzá vált belső arányai miatt egyre inkább a perifériára szorult a cselekvő, gondolkodó, érző ember bemutatása. A tudományos gondolkodásban
az "egész" képezi a kiindulást, és innen közelít (ha
egyáltalán közelít) a társadalom, az egyes ember felé,
miközben a szubjektivitás lehető legteljesebb kizárására
törekszik. Az iskolai oktatásban - ha nem is ennyire
szélsőségesen, de - jelen van és többnyire erőteljesen
hat ez az álláspont, aminek következtében egyre nagyobb
ellentmondások feszülnek az elsajátítandó ismeretek és a
hétköznapok valósága-gyakorlata között, és ezek az ellentmondások a tanulók világképének, nézetrendszerének
alakulására sem hatástalanok.
Tévedés lenne azt hinni, hogy a vizsgált populációk nagy
többségét alkotó, a válaszok alapján bizonytalan-ellentmondásos értékelésről számot adó tanulók /akikhez még a
c/ választ jelzők közül is nem keveset hozzákapcsolhatunk/ gyenge tanulmányi eredményeik miatt - vagyis
azért, mert kevés tudományos ismerettel rendelkeznek nem értik a két ismeretrendszer sajátosan ellentétes minőségét. Ha a tanulmányi eredmények szerinti csoportosításban vizsgáljuk a válaszokat, azt tapasztaljuk, hogy a
bizonytalan-ellentmondásos értékelés nem kötődik a ta- 89 -

nulmányi előmenetel alacsony szintjéhez, vagyis nem a
nemtudásban (vagy legalábbis nem kizárólag abban) kell
keresnünk a téves megítélés okát. Az a) és a b) válaszokat együttesen értékelve szembetűnő, hogy a jó tanulmányi eredményűek száma fokozatosan és erőteljesen növekszik (1977-29,7 X), és 1985-ben már meghaladja az 50 Xot. A kevesebb és feltételezhetően kevésbé is mozgósítható tudományos ismeretekkel (gyenge csoport) rendelkező tanulók száma a d) válaszban a legmagasabb (40,0 X ) .
A közepesek lényegében átmenetet képviselnek oly módon,
hogy a csoport tanulóinak 75 X-a az említett három / a ) ,
b) és d ) / válasz valamelyikét jelzi. Fontos információ a
tanulmányi előmenetellel kapcsolatban - ami szintén
alátámasztja fenti állításunkat - az, hogy jó eredményű
csoportban a legkevesebb (csak minden nyolcadik) tanuló
sorolta önmagát a két ismeretrendszer viszonyának kérdésén még nem gondolkodók közé.
Miért kell lényegesnek tartanunk a vizsgálati populáció
jelzéseit a vallás, a vallásosság vonatkozásában még akkor is, ha - mint említettük - á statisztikai adatokból
csak tendenciajelleggel érvényes következtetések vonhatók le, ha az adatfelvétel érvényességét az egyetlen
zárt kérdés alkalmazása mellett a válaszadás "semleges",
nem éles" volta is korlátozhatja? Véleményünk szerint a
tanulók álláspontja több olyan valóságos, illetve potenciálisan bekövetkezhető tényezőre, lehetőségre hívja fel
figyelmünket, amelyeket mind a középiskolai nevelés
színvonalának emelése, mind - szélesebb értelemben - a
társadalmi haladás érdekében szükséges lenne a valós
helyzetből és a reális állapotokból kiindulva megvizsgálni és újra értékelni.

:í

"... a bajok és a hibák nem ott kezdődtek,
ahol manifesztálódtak, nem is ott, ahol megfogalmaztuk és kimondtuk őket."
• -.-,•.
. ,. .(Mesterházi Lajos)

Az egyik "kibontakozási" lehetőség a vallás felé fordulás. Nem tagadható, hogy ez a "kiút" közvetlenül vagy
közvetve kapcsolatban áll az ember maga elé tűzött céljainak megvalósításával, mivel erőfeszítéseinek, törekvéseinek motivációs rendszerében (vagy azok igazolásában, illetve realizálásában) elengedhetetlen az önbizalom. Ha az ember - külső és belső okok miatt - elbizonytalanodik, nem feltétlenül tudatosan, de "kapaszkodókat"
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keres és többnyire talál is - ha nem a valóságban, akkor
a természetfölötti dimenziókban. Ezen "támpontok" egyikét jelentheti a vallás. A Világosság 1977. 12. számában
ismertetett reprezentatív felmérés szerint az iskolás
tanulók egyharmada vallásosnak mondja magát. Tomka Miklós vizsgálata szerint a 70-es évek második felében a
magyar állampolgároknak mintegy 45 %-a minősítette magát
vallásosnak. Nyilvánvaló, hogy ezeket az adatokat nem
alkalmazhatjuk a középiskolás korosztályokra, mivel minden ifjúsági csoport sajátos vonásokkal jellemezhető.
Vizsgálataink során a vallásossággal kapcsolatos önbesorolás és véleményezés statisztikai elemzése nyújtott információkat a középiskolások körében jelentkező és tapasztalható tendenciákról. A tanulók véleménye és tapasztalatai alapján 1981-ben a középiskolások mintegy 10
%-a tartja magát vallásosnak olyan módon, hogy többkevesebb rendszerességgel vesz részt a szertartásokon,
és a vallásos normák betartására is törekszik. Hasonlóan vélekedtek azok számáról is, akik elfogadják a vallásos normákat, ami azonban többnyire nem jár együtt azok
megtartásával, és a szertartásokon sem vesznek részt. A
tanulók egy harmadik csoport létezését szintén jelzik.
Megközelítően 15 %-os arányban találhatók olyanok, akik
vallásosnak mondják ugyan magukat, ez azonban csak külsőleges jegyekben nyilvánul meg. Az adatok összegzése a
már említett 1977-es reprezentatív felmérés eredményeit
számszerűleg bizonyítani látszik, saját 1977-es adatgyűjtésünkben a magukat vallásosnak mondók százalékos
aránya jóval alacsonyabb (alig haladja meg a 20 %-ot).
A tanulók önbesorolása viszont eltérő arányokra enged
következtetni 1981-ben is. Az önbesorolás adatai csak az
első két csoportra értelmezhetők, és arról tudósítanak,
hogy a vélemények alapján jelzett arányok mintegy a- felére csökkennek, és nem vallásosnak majdnem a tanulók 75
%-a mondja magát. Nem válaszolt és nem értékelhető
választ adott mintegy 15 %.
Az 1985-ös adatfelvétel viszont mindkét vonatkozásban
jelentős mértékű változásokat regisztrál. A tanulók véleménye szerint az első csoportba már mintegy 15 % sorolható be, míg a második és a harmadik kategória létszáma - nagyjából azonosan - megközelítőleg 20 %-ra növekedett. A nem vallásos tanulók aránya a korábbi 65 %ról számottevően csökkent, és alig haladja meg a 45
%-ot. Az önbesorolás ugyan ez esetben szintén módosítja
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a kapott képet (az első csoport kevéssel 10 % felett, a
második csoport majdnem 15 %), az önmagukat vallásosnak
mondók arányának növekedési tendenciája azonban kétségtelen. Ezt támasztja alá a magukat nem vallásosnak értékelök számának jelentős csökkenése. Míg 1977-ben majdnem 80 %, 1981-ben közel 75 % sorolta be önmagát ebbe a
csoportba, addig 1985-ben számuk már alig haladja meg a
populáció felét (nem válaszolt, illetve nem értékelhető
választ majdnem 25 % adott). Érthetőnek kell tartanunk,
hogy a külsőleges jegyekben megnyilvánuló vallásos kategóriába mindhárom adatfelvételkor csak igen kevés (lényegében a pouláció nagyságát tekintve elhanyagolható
számú) tanuló sorolta be önmagát.
Milyen következtetéseket vonhatunk le a megye és Debrecen III. évfolyamos középiskolásait reprezentáló populáció adataiból? Kétségkívül megállapítható, hogy a középiskolás tanulók növekvő számban tanúsítanak érdeklődést a vallásos nézetek iránt. Még akkor is fontosnak
kell ezt tartanunk, hogy az érdeklődés nem elsősorban a
tartalom iránt nyilvánul meg, hanem inkább a külsőségek,
illetve egyes - főleg a magatartást-tevékenységet orientáló - nézetek, normák kerülnek a figyelem középpontjába, vagy a hétköznapi gondok megoldásához keresnek "támpontokat" a tanulók.
Debreceni Szemle, 1988.1. sz. 126-135. old.
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CIKKVÁLOGATÁS
CSALÁD
A szocialista családmodell és a serdülők / Miksa Lajos =
Pedagógiai Szemle, 1988. 7-8 sz. 651-664. old.
CSALÁD ld. még: ÓVODA
ÉRTELMISÉG
Megnyitási változatok : Fiatalok vidéki értelmiségiek
beilleszkedési tapasztalatai / Kapitány Ágnes, Kapitány
Gábor = Kultúra és közösség, 1988. 2. sz. 63-78. old.
FAKULTÁCIÓ ld. PÁLYAVÁLASZTÁS
FELNŐTTOKTATÁS

,

.....-..:"''.

Távoktatás vagy távoktatás / Pelle János
1988. aug. 7. 32. sz. 6-8. old.

= Új Tükör,
i«;>';.

FELSŐOKTATÁS
Szakemberképzés a felsőoktatásban / Bóján Ferenc = Debreceni Szemle, 1988. l.sz.
18-26.
A japán felsőoktatásról /Dr.
száros Tamás, Dr. Stahl János
p. 83-95.
A zenetanárképzés debreceni
Debreceni Szemle, 1988. l.sz.

Friedrich István, Dr. M é = Egyet.Szemle,1988.l.sz.
műhelye / Kedves Tamás =
p. 36-45.

A felsőoktatás hallgatói rétegződésének térbeli megjelenése / Ladányi János = Tér és társadalom, 1988. 2.sz.
19-36.
Felsőfokú agrárszekember-képzés Debrecenben / Lakatos
Dénes = Debreceni Szemle, 198B. l.sz. p. 6-17.
A tanítóképzés Debrecenben / Nyilas Viktor
Szemle, 1988. l.sz. p. 46-53.

= Debreceni

Szekemberképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen /
Orosz István = Debreceni Szemle, 1988. l.sz. p. 27-35.
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Építőipari műszaki szakemberképzés Debrecenben / Papp
Péter = Debreceni Szemle, 1988. l.sz. p. 54-62.
Politikusképzés / Szita
júl. 8. 29.sz. 20.p.

Szabolcs = Magyarország, 1988.

Reformáljuk vagy csináljuk jól? Beszélgetés az egyetemi
felvételik ellentmondásairól / Wittek Klára = Elet és
Irodalom, 1988. 38.sz. 7.o.
FELSŐOKTATÁS lg), még NEVELÉSTÖRTÉNET
GYERMEKVÉDELEM
A gyermekvédelem végvárai / Dr. Karczag Judit = Élet és
Tudomány, 1988. 37.sz. 1155-1157.0. (Folytatása: Élet és
Tudomány, 1988. 39. sz. 1126-1128.0.)
Mi ellen védjük a gyermekeinket? / Dr. Karczag Judit =
Élet és Tudomány, 1988. 39.sz. 1126-1128.0. (Előzmény:
Élet és Tudomány, 1988. 37. sz. 1155-1157.0.)
HÁTRÁNYOS HELYZET
A vakok olvasási lehetőségei / Dr. Csalay András =
Könyvtáros, 1988. 7.sz. p. 396-400.
HÁTRÁNYOS HELYZET ld. még KORREKCIÓS NEVELÉS
IFJÚSÁG

..•.-.,".'•

Mozog-e az ifjúság? Csizmadia Ervin = Napjaink, 1988.
7.sz. p. 16-18. (Tézisek egy lehetséges ifjúságértelmezéshez)
Az ifjúságnak nincsenek álmai? / Csorba Piroska = Napjaink, 1988. 7.sz. p. 15-16.
ISKOLAÉRETTSÉG

,

A fejlettség szerinti beiskolázás fővárosi tapasztalatai. A nevelési tanácsadók megváltozott szerepe / Horányi Györgyné = A Tanító, 1988. 9.sz. 23-26.0.

- 94 -

ISKOLAI KÖNYVTÁR
A tantestület és a könyvtáros konfliktusa / Dr.
Andrásné = Könyvtáros, 1988. 9.sz. 522-524.0.
"Legalább a bűntudatot ébren tartani..."
könyvtár közművelődési látószögből / Fazekas
= Könyvtáros, 1988. 9.sz. 517-519.0.

Ambrus

Az iskolai
Zsigmondné

Iskolai könyvtárosok helyzete Fejér megyében /
Katalin = Könyvtáros, 1988. 9.sz. 519-522.0.

Merényi

ISKOLAPSZICHOLÓGIA

•

Az iskolapszichológus szerepe a módszertani kultúra fejlesztésében / Tuza Tibor = Módszertani Közlemények,
1988. 3.sz. p. 133-140.
Iskolapszichológia - új vagy régi szakterület? / N.
Kollár Katalin = Magyar Pedagógia, 1987. 4.sz. p. 379391.
ISKOLAREFORM

"'

"

'

..?:>•:

Az iskolák belső élete / Mezei Gyula = Pedagógiai
le, 1988. 9.sz. 798-808.o.

Szem-

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ld. TANTÁRGYAK - MATEMATIKA
KÍSÉRLETEK
Közösségfejlesztés a Bakonyban / Varga A. Tamás, Vereség
Ilona = Kultúra és közösség, 1988. 3.sz. p. 95-103.
KÍSÉRLETEK ld. még ÓVODA
KORREKCIÓS NEVELÉS

.,

t

.. .

.

;

Korrekciós nevelési formák. (Egy
tapasztalatai) / Bakó Gyöngyi = A
26-27.0.

-.;„

.

,

(

. ,.

pedagógiai kísérlet
Tanító, 1988. 9.sz.

KÖNYVTÁRAK
A könyvtárügy helyzete és fejlesztésének feladatai: Beszámoló az Országgyűlés kulturális, valamint ifjúsági és
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sportbizottsága együttes üléséről / Benjámin Judit =
Könyvtáros, 1988. 7. sz. p.381-383.
KÖZMŰVELŐDÉS

'

Közművelődés - modernizáció - valóság / Kerékgyártó István = Népművelés, 1988. 4.sz. p. 36-38.
Legalább a remény? / Kerékgyártó T. István = Palócföld,
1988. 4.sz. p. 28-32. (munkahelyi művelődés - vita 88/2.
sz.-tól)
Hol tart megyénk művelődésügye? / Kovács János = Hevesi
Szemle, 1988. 3.sz. p. 55-60.
Közművelődés - 1988 / Köpeczi Béla = Kritika, 1988.
7.sz. p. 8-10.
A munkahelyi művelődés értelmezése I. / Maróti László =
Népművelés, 1988. 5.sz. p. 31-33.
"De profundis..." : Alapvetések a borsodi közművelődés
válságának értelmezéséhez / Tóth Imre László = Napjaink,
1988. 7.sz. p. 31-32.
KÖZMŰVELŐDÉS ld. még KÍSÉRLETEK

•

KÖZMŰVELŐDÉS ld. még NÉPMŰVELŐ

'

!

KÖZOKTATÁS
Míg a törvényből valóság lesz / Toarniczky József =
Borsodi Művelődés, 1988. 2.sz. p. 9-16.
KÖZOKTATÁS ld. még MŰVELŐDÉSELMÉLET
KÖZOKTATÁS ld. még OKTATÁSPOLITIKA
KUTATÁSMÓDSZERTAN

J

•'

'

A pedagógiai tény nyomában / Szarka József = Magyar
Pedagógia, 1987. 4.sz. p. 345-353.
MÓDSZEREK
A differenciálás lehetséges útjai
Tanító, 1988. 8.sz. 5-11.o.
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/ Hamrák Anna = A

A kiscsoportos tanulásszervezésről / Benda József Matula Józsefné = A Tanító, 1988. 8.sz. 12-15.0.
A személyközpontú megközelítés módszerének alkalmazása
az alsó tagozaton / Pecsenye Andorné = Pedagógiai Szemle, 1988. 9.sz. 869-877.0.

MUNKAHELYI MŰVELŐDÉS LD. KÖZMŰVELŐDÉS
MOVELÖDÉSELMÉLET

':

*"-'••

Kulturális - kommunikációs rétegződés : kutatási tervezet / Angelusz Róbert, Tardos Róbert = Szociológia,
1987.2. sz. p. 209-231.
Demokratikus tömegkultúra : Petur Glotz beszélgetése Leo
Löwenthallal = Kultúra és közösség, 1988. 2.sz. p. 455

2

-

.

•

...

.

•=

..,,-.

v

Nem kőhíd - komp : A közép-európai kultúráról / Hanák
Péter = Élet és Irodalom, 1988. aug. 5. 32.sz. 5.p.
Műveltség és magatartás / Horváth István = Palócföld,
1988. 3.sz. p. 32-39.
Civilizációs patológia és kulturális szabadság / Konrád
Lorenz - Kultúra és közösség, 1988. 2.sz. p. 3-21.
A szimbólum a kultúrában / Y. G. Mints = Jel-Kép, 1988.
2.sz. p. 117-121.
Európai műveltség - nemzeti műveltség / Németh G. Béla =
Magyar Tudomány, 1988. 6.sz. p. 426-437.
Ki viszi át a kultúrát? / Romhányi András = Élet és Irodalom, 1988. 35.sz. aug. 25. 4.old. (Előzmény: ÉS, júl.
22.)
Ha "kulturális", akkor miért "ökológia"? : Egy terminológia keletkezéséhez / Sándor András = Napjaink, 1988.
8.sz. p. 11-13.p.
A Szolnok megyei oktatási-kulturális központok fejlettsége és vonzási területe / dr. Vadász István = Jászkunság, 1988. 2.sz. p. 31-38.
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Vitakérdések a mindennapi kultúráról / Vitányi Iván =
Szakszervezeti Szemle, 1988. 8-9.sz. p. 31-35.
MŰVELŐDÉSPOLITIKA
Kultúrpolitikai pillanatkép
1988. 5.sz. p. 458-463.

/ Elek István = Életünk,

Kultúra és társadalom napjainkban : Beszélgetés Oevcsics
Miklóssal, a Nógrád Megyei Tanács elnökével / Horváth
István, Laczkó Pál = Palócföld, 1988 4. p. 23-29.
Zsákutcában a kultúra? / Kerékgyártó István = Kritika,
1988. 8.sz. p.16-17. (Vita: Értékrend - ideológia kultúra)
Mégis, kinek az érdeke? - a kultúra finanszírozási rendszerének reformja / Kuti Éva, Marschall Miklós = Borsodi
Művelődés, 1988. 2.sz. p. 56-64.
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben... / Maróti Andor =
Élet és Irodalom, 1988. júl. 22. 30. sz. 4.old.
Képzés, szakképzés, műveltségtartalom AVAGY Lehet-e
optimista az, aki hisz a pedagógiában? / Sereg József =
Szakoktatás, 1988. 7. sz. 5-7.0.
Éljen az egyenlőség? : Az ökonokrácia természetrajzához
/ Ungvári Tamás = Élet és Irodalom, 1988. júl. 22.
30.sz. 3.p.
A művelődéspolitika esélyei / Vitányi Iván = Valóság,
1988. 6.sz. p. 1-18.
t
A "zsdanovi folyadék" avagy a rágalmazás ellen / 3.
Karjakin = Kritika, 1988. 8.sz. p. 2-6.
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET ld. MŰVELŐDÉSPOLITIKA
A NÉPMŰVELŐ

,.

.-

"

Népművelők szocializációja / Vereség Ilona = Kultúra és
közösség, 1988. 2.sz. p. 79-94.
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NEVELÉS

_,

^ ;.,_.

;y

;3

Az iskola mint a nevelés helyi rendszere I. / Loránd Ferenc = Pedagógiai Szemle, 19R8. 7-8.sz. 616-628.0.
A paradigmaváltás elkerülhetetlensége /
Szekszárdi
Ferencné = Pedagógiai Szemle, 1988. 7-8.sz. 705-713.o.
NEVELÉS ld. még KORREKCIÓS NEVELÉS

,

'

^

NEVELÉS - ANYANYELVI
Anyanyelvi helyesírásvizsgálatok / Orosz Sándor, Vidákovich Tibor = Pedagógiai Technológia, 1988. 2.sz. p.
30-40.
NEVELÉS - EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA

•..•«.„.

,;

Egészségnevelési tankönyvek 1777-1868. között / Fehér
Erzsébet = Magyar Pedagógia, 1987. 4.sz. p. 408-423.
NEVELÉS - ESZTÉTIKAI

#;

A művészeti élmény befogadása, hatása a személyiségformálásban / Lórántné Presits Lujza = Nógrádi Művelődés,
1988. 2.sz. p. 14-27.
Észrevenni a csillagokat : Beszélgetés az esztétikai nevelés ellentmondásairól / Magyar Judit Katalin beszélgetése Poszler György esztétával = Élet és Irodalom, 1988.
júl. 15. 29.sz. 7.old.
Az esztétikai nevelés tanórán kívüli szervezeti formái
és eszközrendszere a salgótarjáni J. Gagarin általános
iskolában / Vincze Béláné
= Nógrádi Művelődés,
1988.2.sz. p. 3-13.
NEVELÉS - KÖRNYEZETVÉDELEMRE

, ?:( ,-•. . : ,,,

"Áttekinthető programra van szükségünk" : Gazsó Ferenccel beszélget Szilas Zoltán = Búvár, 1988. 6.sz. p. 1011.
^
•'
NEVELÉS - HAZAFIAS ld.

NEVELÉSTÖRTÉNET
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NEVELÉS - KÖZÖSSÉGI ÉLETRE

A közösségfejlesztés technikájának néhány kérdése /
Trencsényi László = A tanító, 1988. 6-7. sz. p. 53-56.
NEVELÉS - VILÁGNÉZETI
Helyzetkép a debreceni középiskolák világnézeti nevelőmunkájáról / Kovács Gáborné, Magyari Lászlóné = Debreceni Szemle, 1988. l.sz. p. 116-125.
Középiskolások a vallásról és a vallásosságról / Sass
Attila = Debreceni Szemle, 1988. l.sz. p. 126-143. NEVELÉS - VIZUÁLIS
A vizuális esztétikai befogadás feladatai az általános
iskola alsó tagozatában / Dr. Gimesi Mihályné - Dr. Bóra Ferenc = Módszertani Közlemények, 1988. 4.sz. 206211.0.
NEVELÉS - ZENEI
Az első zenei képességvizsgálatok mérési területe / Dr.
Dcmbi Józsefné = Parlando, 1988,4.sz. p. 9-13.
Ritmus és mozgás a zenei nevelésben / Dr. Kálmánfi Béla
= A Tanító, 1988. 6-7.sz. p. 57-60.
Zenei, nyelvi improvizáció és rajzolás I. / Petőné
Gulyás Márta = Óvodai Nevelés, 1988. 6.sz. p. 188-193.
Lesz-e szupernóva-robbanás a zenepedagógiában? / Tusa
Erzsébet = Parlando, 1988. 6.sz. 2-9.0.
NEVELÉS - ZENEI ld. még: FELSŐOKTATÁS
NEVELÉSELMÉLET
A nevelési folyamat értelmezése - a nevelés mint tevékenységszervezés / Bábosik István = Magyar Pedagógia,
1987. 4.sz. p. 367-378.
Neveléselméletünk - válságtudat és kibontakozás között /
Kronstein Gábor = Pedagógiai Szemle, 1988. ó.sz. p. 514528.
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Az iskula mint a nevelés helyi rendszere II. Az iskola
helyi nevelési rendszerré fejlesztésének általános menete / Luránd Ferenc = Pedagógiai Szemle, 1988. 9.sz. 787797.0.
Neveléselméletünk - válságtudat és kibontakozás között?
- Gondolatok Kronstein Gábor tanulmánya nyomán - / Rókusfalvy Pál = Pedagógiai Szemle, 1988. 9.sz. 831-837.0.
NEVELÉSTÖRTÉNET
Trefort Ágoston miniszteri évei / Felkai László = Pedagógiai Szemle, 1988. 7-8.sz. 674-686.0.
••• Pécsi óvodák 1867 előtt / Komlósi Sándor = Magyar
gógia, 1987. 4.sz. p. 392-407.

Peda-

Az új hagyományok kialakításának szerepe a felszabadulás
utáni évek nevelő és oktató munkájában / Dr. Oláh János
= Módszertani Közlemények, 1988. 3.sz. p. 183-186.
Tanárképző vagy egyetem? : A kolozsvári egyetem Szegedre
költözésének körülményei (1919-1921) / Pukánszky Béla =
Magyar Pedagógia, 1987. 4.sz. p 424-433.
NEVELÉSTÖRTÉNET ld. még. FELSŐOKTATÁS
NEVELÉSTÖRTÉNET ld. még: NEVELÉS - EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA
OKTATÁSELMÉLET
A tartalmi fejlesztés és a tantárgyi programok szerkezete az általános iskolában / Bánréti Zoltán = Pedagógiai
Szemle, 1988. 7-8. sz. 607-615.o.
Tantervi szétforgácsoltság - tantárgyi integráció /
Faludi Szilárd = Pedagógiai Szemle, 1988. 7-8.sz. 629639.0.
A problémaszituáció jelentősége a tanórán / Victor
András = Pedagógiai Szemle, 1988. 9.sz. 809-819.o.
OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ld. OKTATÁSPOLITIKA
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OKTATÁSKUTATÁS
A kutatás szerepe az oktatásfejlesztésben / P. J. Rogers
ford. Lánczi András = Pedagógiai Szemle, 1988. 7-8.sz.
640-650.o.
OKTATÁSPOLITIKA

..,

. y.

Tartalmi fejlesztés és tantárgyi rendszer az általános
iskolában / Benedek András = Pedagógiai Szemle, 1988.
7-8.sz. 595-606.o.
'
Néhány megjegyzés a megyei pedagógiai intézetek létrehozásával, működésével kapcsolatosan / Dobsi Attila = Pedagógiai Szemle, 1988. 6.sz. p. 551-559.
Az iskolák önállóságának értelmezéséről / Gazsó Ferenc =
Pedagógiai Szemle, 1988. 6.sz. p. 483-493.
Az oktatás korszerűsítése : ideológiai szükségszerűség /
Laczkó Béla = Kritika, 1988. 7.sz. p. 18-19. (kultúra ideológia - vita)
A közoktatás-politika, a neveléstudomány és a gyakorlat
időszerű kérdései / Vájó Péter = Pedagógiai Szemle,
1988. 7-8.sz. 714-722.0.
OKTATÁSTECHNIKA
Oktatástechnikai eszközök alkalmazása a pszichológus
szemével / Rácz Fodor Benő = AV-kommunikáció, 1988.
l.sz, p.11-12.
ÓVODA

,

• :

Az óvoda és a család együttműködésének lehetőségei a
gyermek személyisége fejlesztése érdekében / Dr. Csongrády Béláné = Nógrádi Művelődés, 1988. 2.sz. p. 28-60.
Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére /
Porkolábné Balogh Katalin = Magyyar Pedagógia, 1987.
4.sz. p. 443-451.
ÓVODA ld. még: NEVELÉSTÖRTÉNET
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PÁLYAVÁLASZTÁS
A jövőperspektíva szerepe a tanulásban és a pályamotivációban / Dancs István = Pályaválasztás, 1987. 4.sz. p.
12-17.
Fakultáció és pályaorientáció / Dávid László = Pedagógiai Szemle, 1988. 9.sz. 838-845.0.
A pályaválasztást befolyásoló én-aspirációk / Dévai Margit = Pedagógiai Szemle, 1988. 6.sz. p. 548-550.
Tanárjelöltek hivatáshoz való viszonyának néhány jellemzője / Fáyné Dombi Alice = Pedagógiai Szemle, 1988.
6.sz. p. 540-543.
Munkaperspektívák és megvalósulásuk / Herskovits Mária =
Pályaválasztás, 1987. 4.sz. p. 18-25.
Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció
/
László Klára, Ribokné Ádám Magda, Susánszky Éva =
Pedagógiai Szemle, 1988. 6.sz. p. 533-539.
PEDAGÓGUS ld.

PÁLYAVÁLASZTÁS

SZAKKÉPZÉS
Egy cselekvéselméleti didaktika-modell alapvonásai /
Klaus Halfpap = Magyar Pedagógia, 1987. 4.sz. p. 354366.
TANKÖNYVEK ld.

NEVELÉS - EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA

A TANULÚ
Mai gyermekarcok a családban és az iskolában / Dr. Baksa
József = Módszertani Közlemények, 1988. 3.sz. p. 145-15L
Gyermekek képességeikről alkotott énképe és matematikai
teljesítménye közötti közvetítő folyamatok : Longitudinális vizsgálat / Helmke, Andreas = Neveléselmélet és
Iskolakutatás, 1987. 3.sz. p. 5-23.
TANULÓ ld. még: NEVELÉS - VILÁGNÉZETI
TANTÁRGYAK - ANYANYELV ld.

NEVELÉS-ANYANYELVI
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TANTÁRGYAK - FILOZÓFIA
Filozófia - transzparenssel? : írásvetítő transzparensek
alkalmazása a filozófiai oktatásban / Kollár Lászlóné =
Pedagógiai Technológia, 1988. 2.sz. p. 53-56.
TANTÁRGYAK - KÖRNYEZETISMERET
Dilemmák a környezetismeret tantárgy körül / Mikiovitz
Árpád = A tanító, 1988. 6-7.sz. p. 3-5.
TANTÁRGYAK - MATEMATIKA
Néhány gondolat az 5. osztályos geometria tanításáról /
Szederkényi Antalné, Gregus István = Módszertani Közlemények, 1988. 3.sz. p. 152-158.
A valószínűségi gondolkodásmód fejlesztése az alapfokú
matematikatanításban / Takács Gábor, Takács Gáborné =
Módszertani Közlemények, 1988. 3.sz. p. 170-176.
TANTÁRGYAK - MATEMATIKA ld. még: A TANULÓ
TÁVOKTATÁS
Távoktatás Norvégiában / Maróti Andor = AV kommunikáció,
1988. 2.sz. 85-87.0.
TEHETSÉGGONDOZÁS
TEHETSÉGGONDOZÁS ld. még HÁTRÁNYOS HELYZET
Gondolatok a tehetségnevelésről - matematikatörténeti
háttérrel / Róka Sándor = Módszertani közlemények, 1988.
2.sz. p. 79-81.
Megtarthatjuk-e tehetségeinket? (Jó részüket legalább)
/Gondolatok a szellemi tőkével való gazdálkodásról/. /
Patkós András = Magyar Tudomány, 1988. 2.sz. 111-116.1. ,j
Kell nekünk tehetség? / Harsányi István = Élet és Tudomány, 1988. máj. 20. p. 650-651
Van-e lehetőség a megtartásra? / Kondorosi Ádám = Magyar
Tudomány, 1988. 7-8.sz. p. 588-590.
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Hogyan tartsuk meg tehetségeinket? / Gergely János =
Magyar Tudomány, 1988. 7-8.sz. p. 586-588. (ld. Ma.Tud.
88/2. vitaindító)
Szempontok a hazai tehetségmentés jellegének megértéséhez / Bánfai űózsef = Pedagógiai Szemle, 1988. 6.sz. p.
560-572.
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