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A dekrétum 
óta 

A szovjet oktatásügy fejlődése 

Most ötvenöt esztendeje, 
hogy 1919. december 26-
án Lenin kezdeményezésé-

re a Népbiztosok Tanácsa dekré-
tumot alkotott az írástudatlanság 
megszüntetéséről, amelyben el-
rendelte: „a köztársaság egész la-
kossága 8—50 éves korig, ameny-
nyiben nem tud írni vagy olvasni, 
köteles megtanulni az írást-olva-
sást anyanyelvén, vagy orosz 
nyelven, kívánsága szerint". 1970-
öcn a Szovjetunió Kommunista 
Pártja XXÍV. kongresszusa határo-
zatában kimondja: „A kongresz-
szus fontos feladatnak tekinti az 
egész oktatási rendszer további* 
tökéletesítését a gazdaság, a tudo-
mány és a kultúra, a tudomá-
nyos-technikai forradalom fej-
lesztési követelményeinek megfe-
lelően. Az új ötéves tervben biz-
tosítani kell a teljes áttérést az 
ifjúság áltaíanos középfokú kép-
zésére, intézkedéseket kell tenni 
az általános képzést nyújtó isko-
lák anyagi bázisának további erő-
sítésére . . ." 

A két dokumentum megalkotá-
sa között alig több mint fél év-
század telt el. Azokat a hatalmas 
erőfeszítéseket, amelyeket a szov-
jet hatalom a kultúra és a tu-
domány gyors ütemű fejlesztésé-
re fordított, még vázlatosan sem 
lehet egy cikk keretében össze-
foglalni. E helyen az oktatásügy 
fejlődésének egy-egy állomását 
törekszünk felvillantani, érzékel-
tetve a kulturális forradalom fej-
lődési vonulatát. 

Oroszország népeinek a forra-
dalom előtt is számos kiemelke-
dő tudományos kutatója, írója, 
művésze, pedagógusa volt Az or-
szág hatalmas tömegei között 
azonban Európában a legmaga-
sabb volt az írástudatlanok ará-
nya. Lenin a Naplójegyzetek c. 
írásában rámutat, hogy Oroszor-
szág ezer lakosa közül 1897-ben 
mindössze 223 tudott írni-olvas-
ni, és ez a szám 1920-ra mindösz-
gze 319-re emelkedett Ezen belül 
js különösen alacsony volt az ír-
ni-olvasni tudók száma a nők 
között — 1897-ben ezer nő közül 
mindössze 131 tudott írni-olvasni, 
1920-ban 244. A nemzetiségi terü-
leteken voltak olyan körzetek, 
Bhol csak minden tizedik, husza-
dik, sőt minden századik ember 
tudott írni, olvasni. Polgári köz-
gazdászok a század elején kiszá-
mították, hogy amennyiben az 
írástudatlanság felszámolásának 
az üteme nem változik, Oroszor-
szágban 125, egyes nemzetiségi 
körzetekben több száz év alatt 
küzdhetik le az írástudatlansá-
got. 

A közoktatásról megjelent ki-
áltvány néhány nappal a forrada-
lom győzelme után leszögezi „a 
gyermekek, serdülők és fiatalok 
iskolai oktatásának szabályszerű 
bevezetését", és elhatározza, hogy 
az általános kötelező és ingyenes 
oktatás bevezetésével a lehető 
legrövidebb időn belül el kell ér-
ni, hogy mindenki tudjon írni és 
olvasni. Az írástudatlanság meg-
szüntetését volt hivatva meggyor-
sítani az 1919. december 26-i dek-
rétum. A dekrétum megjelenését 
követő két évtized alatt több 
mint 60 millió ember tanult meg 
írni-olvasni, és 1939-ben a Szov-
jetunió 9 évnél idősebb lakosai-
nak már 81,2 százaléka tartozott 
az írni-olvasni tudók közé. Ez 
alatt az idő alatt hatalmasat fej-
lődött az iskolák, a tanulók és a 
tanítók száma. 1914-hez viszonyít-
va 1939-re az iskolák száma 164 
százalékkal, a tanulók száma 408 
százalékkal, a pedagógusok szá-
ma 480 százalékkal emelkedett 
Egyes köztársaságokban ennél 
sokkal magasabb volt a növeke-
dés üteme. Az Üzbég Szocialista 
Köztársaságban például 1914-ben 
mindössze 704 tanftó volt, 1939-
ben már közel 38 ezer. 

A szovjet oktatásügy fejlődésé-
nek alapelveit még Lenin dolgoz-
ta ki. 1902-ben az Oroszországi 
Szociáldemokrata Munkáspárt 
programtervezetében leszögezte 
az iskola és az epyház különvá-
lasztását, és az általános ingyenes 
és a 16. életév betöltéséig tartó 
kötelező oktatás bevezetésének 
szükségességét. Hasonló szellem-
ben foglalt állást 1917-ben a 
program átdolgozásának terveze-
téhez készült írásában. Az iskola 
és az egyház különválasztása a 

forradalom első intézkedései közé 
tartozott 

Az OK(b)P programjának ter-
vezetében Lenin 1919-ben leszö-
gezte: „az iskolának a proletár-
diktatúra eszközévi, vagyis olyan-
ná kell válnia, amely nemcsak ál-
talában a kommunizmus elveinek 
közvetítője, hanem egyszersmind 
közvetítője annak az eszmei, 
szervezeti és neveim befolyásnak 
is, amelyet a proletariátus gya-
korol a dolgozó tömegek prole-
tár és nem proletár tömegeire a 
kizsákmányolók ellenállásának 
teljes elnyomása és a kommunis-
ta rendszer megvalósítása érde-
kében". Az oktatásügy tartalma 
különösen fontos volt Leninnek: 
Az ifjúsági szövetségek feladatai 
című, 1920-ban tartott beszédé-
ben hangsúlyozza, hogy „meg kell 
különböztetni, mi volt a régi is-
kolában rossz és mi az, ami szá-
munkra hasznos, értenünk kell 
ahhoz, hogy kiválasszuk azt, ami 
a kommunizmus számára szüksé-
ges . . . a proletárdiktatúrának 
ama felhalmozódott tudás tör-
vényszerű fejlődésének kell len-
nie, amelyet az emberiség a tő-
kés-földesűri-hivatalnoki társa-
dalom igája alatt szerzett meg". 
Ezeknek a megállapításoknak 
kultúrtörténeti jelentősége a szo-
cializmus szempontjából éppen 
az, hogy különbséget tesz a kul-
túra értékes alkotásai és elve-
tendő produktumai kőzött. A 
kulturális forradalom fe'adatának 
az értékek ápolásét és továbbfej-
lesztését jelöli meg. 

Lenin az oktatásügy tartalmi 
kérdéseivél együtt foglalkozott e 
fejlődés anyagi-szervezeti feltéte-
leinek biztosításával ls. A már 
idézett Naplójegyzetek ben megál-
lapítja: „Negyedévi költségveté-
sünk küszöbön álló átvizsgálása 
során gyakorlatilag is hozzá kell 
fognunk a dologhoz. Elsősorban, 
természetesen nem a Közoktatás-
ügyi Népbiztosság kiadásait, ha-
nem más hivatalok kiadásait kell 
csökkentenünk, hogy a felszaba-
dult összegeket a Közoktatásügyi 
Népbiztosság szükségleteire for-
dítsuk." A szovjethatalom Lenin 
szellemében hatalmas anyagi erő-
ket fordított az oktatásügy fej-
lesztésére. Lenin számos írásában, 
beszédében foglalkozott az okta-
tásügy döntő tényezőjével, a pe-
dagógussal. A Naplójegyzetekben 
e feladatokat így fogalmazta meg: 
„A néptanítót olyan magasra kell 
emelnünk, amilyen magasan so-
hasem állt, nem áll és nem is áll-
hat a burzsoá társadalomban. Ez 
olyan igazság, amely nem szorul 
bizonyításra. E cél érdekében 
rendszeres, szakadatlan és kitartó 
munkát kell végeznünk a tanító 
szellemi színvona'ának, emelése, 
valóban magas hivatására való 
sokoldalú előkészítése és főleg, 
főleg és főleg — anyagi helyzeté-
nek javítása terén." 

A szovjet hatalom első évtize-
deiben az írástudatlanság felszá-
molása és az elemi iskolai oktatás 
kiszélesítése mellett nagy fejlő-
dést értek el a középfokú és fel-
sőfokú oktatás fejlesztésében is. 
Ezt jól mutatja az, hogy a Nagy 
Honvédő Háború előestéjén a 
Kirgiz SZSZK-ban több középis-
kola volt, mint a cári birodalom 
falusi körzeteiben együttvéve. A 
felsőfokú tanintézetek száma 1914 
és 1939 között 91-ről 750-re emel-
kedett, a hallgatók száma pedig 
hatszorosára növekedve, megha-
ladta a hatszázezret 

A Nagy Honvédő Háború évei-
ben a fasiszta agresszorok felmér-
hetetlen pusztításokat végeztek a 
közoktatásügy területén is. Az ok-
tatási intézmények ezrei pusztul-
tak el, sok tízezer pedagógus 
vesztette életét. A Szovjetuniónak 
a német fasizmus felett aratott 
győzelmében ott volt a szovjet 
hatalom iskolarendszerének okta-
tó-nevelő munkája, szocialista 
hazaszeretetre és proletár inter-
nacionalizmusra nevelő tevékeny-
sége is. 

Ismerve a háborús pusztításo-
kat, különösen nagy jelentőségű 
az a fejlődés, amely 1939 és 1959 
között a szovjet oktatásügyben 
végbement. Az 1939-es népszám-
lálás adatai szerint a városokban 
a dolgozók 24.2 százaléka rendel-
kezett felső-, közép- illetve rész-
leges középfokú képzettséggel, a 
falusa dolgozóknak pedig 6,3 szá-

zaléka. A 20 év alatt végbement 
fejlődés eredményeként az 1959. 
évi népszámlá'ásnál már a fenti 
képzettséget a városokban dolgo-
zók 56,4 százaléka, a falvakban 
31,6 százaléka érte el. 1970-ben a 
megfelelő mutatószámok 75, illet-
ve több mint 50 százalék. A szov-
jet iskolarendszer az 1950-es évek 
végéig az alábbiak szerint épült 
fel: iskola előtti neveles (bölcső-
de, óvoda), álta'ános iskola (1—4 
osztály), részleges középiskola (5 
—7 osztály), felsőbb középiskolai 
osztályok (8—10 osztály). 1959 és 
1970 között kétszer emelték az is-
kolai oktatás kötelező szintjét: 
az 50-es évek végétől kezdve fo-
kozatosan áttértek a kötelező 8 
osztályos képzésre, a 60-as évek 
második felétől kezdve az álta-
lános középfokú oktatásra. 1973-
ban a teljes középfokú oktatás a 
megfelelő korú fiatalok mintegy 
75 százalékára terjedt ki. A kö-
vetkező években ez az arány 99 
százalékra emelkedik. 1973-ban a • 
8 általános osztályt végzettek 90 
százaléka folytatta tanulmánya-
it a középfokú iskolákban. 

A Szovjetunióban az elmúlt év-
tizedekben nagy fejlődésen ment 
keresztül a felsőoktatás is. Az or-
szág főiskoláin az 1970—71-es 
tanévben 4,5 millióan tanultak, 
3,5-szer többen, mint Angliában, 
Franciaországban, a Német Szö-
vetségi Köztársaságban és Olasz-
országban összesen. 10 ezer szov-
jet lakosra a 70-es évek elején 
190 főiskolai hallgató jutott Tád-
zsikisztánban, Kirgfziában, Ka-
zahsztánban, Türkméniában a fő-
iskolai hallgatók száma a lakos-
ság számához arányítva több 
mint kétszerese az olyan fejlett 
őkés országokénak, mint Nagy-
Britannia, Olaszország, Francia-
ország, NSZK vagy Japán és 
nyolc-tízszerese az olyan szom-
szédos országoknak, mint Török-
ország vagy Irán. Ennek a gyors-
ütemű fejlődésnek az eredménye, 
hogy míg 1964-ben a Szovjetunió-
ban ezer dolgozóra 42 fe'sőfokú 
diplomával rendelkező szakember 
jutott, ez a szám 10 év alatt 62-
re emelkedett. Jelenleg a Szovjet-
unió oktatásügyében közel 3 mil-
lió pedagógus dolgozik, és számuk 
állandóan növekszik. Abban az 
országban, ahol fél évszázaddal 
ezelőtt az írástudatlanság felszá-
molása jelentette az egyik legna-
gyobb oktatáspolitikai feladatot, 
ma a középfokú oktatás általános 
kiszélesítése mellett, a felnőttok-
tatásban mind nagyobb szere-
pet kap a dolgozók továbbképzé-
se. Ezt különösen szükségessé te-
szi az a hatalmas tudományos-
technikai fejlődés, amely általá-
nos jellemzője a szovjet gazda-
ságnak. Csupán az 1974. éves 
terv mintegy 1200 új, nagy jelen-
tőségű cikk gyártását írta elő, és 
előirányozta 540 új technológia 
és termelési automatizálási folya-
mat bevezetését. Ennek megfele-
lően a felnőttoktatás az általános 
műveltség emelése mellett mind 
szélesebb körben foglalkozik a 
szakmai képzéssel és továbbkép-
zéssel. A felnőtt lakosság közül 
jelenleg évente több mint 4 mil-
lió dolgozó vesz részt középfokú 
oktatásban, 1 millió 746 ezren ta-
nulnak a specializált középfokú 
oktatási intézmények esti és leve-
lező tagozatain, a felsőfokú isko-
lák ugyanilyen tagozatainak 2 
millió 243 ezer hallgatója van. 
Csupán 1973-ban a szakmai to-
vábbképzés különféle formáiban 
a Szovjetunióban több mint 20 
millió egyén, mérnök és techni-
kus alkalmazott vett részt, akik 
közül mintegy 5 millió volt a 
munkás. 

A felnőttoktatás ilyen széles 
köréhez hozzájárulnak azok a 
kedvezmények, amelyek az esti 
és levelező tagozatokon tanuló 
dolgozóknak biztosítanak. Az ál-
talános középiskola esti és levele-
ző tagozatain tanuló dolgozóknak 
egy nappal csökkentik a munka-
hetét, a falusi iskolák tanulóinak 
munkahetét 2 nappal csökkentik. 
Ezt az időt az átlagbér 50 száza-
lékával fizetik ki abban az eset-
ben, ha a bér nem csökken a mi-
nimum alá. Emellett a dolgozók 
fizetés nélküli szabadnapot is 
kérhetnek, az iskolai oktatás nap-
ján a dolgozókat nem tehet túl-
óráztatni. A vizsgákra a dolgozók 
külön pótszabadságot kapnak. 

A vázlatos áttekintés számada-
tai dokumentálják azt a hatalmas 
kulturális fejlődést, amelyet az 
55 év előtti dekrétum óta a Szov-
jetunió elért. Ez a kulturális fej-
lődés az egyik alapvető feltéte-
le a kommunizmus anyagi-tech-
nikai bázisa növekvő ütemű meg-
teremtésének, a személyiség sok-
oldalú fejlődésének, a csak közös-
ségben boldoguló egyén életmódja 
állandó gazdagodásának. 

KONCZ JÁNOS 

99 Tettem 
a dolgom" 
Neve: dr. Béládi Ilona. Szü-

letett: Szegeden. Egyete-
mi tanulmányait szintén 

itt végezte. Pályája egyenletesen 
felíelé ívelő: orvosdoktor, hat év 
múlva laboratóriumi szakorvos, 
tizenkét évvel később kandidá-
tus. 1970 júliusától docens, négy 
évre rá, tehát majdnem fél éve 
a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem mikrobiológiai intézetének 
vezetője. 1960—63-ban elvégezte 
a Marxizmus—Leninizmus Esti 
Egyetemet is. 

Ideiglenes „szálláshelyén", az 
intézeti könyvtár egyik sarkában 
fogad a professzor asszony. Meg-
jelenéséből hiányzik mindaz, 
amit a köztudat professzorosnak 
tart. Sokan úgy vélik: ahhoz, 
hogy az átlagnál magasabb telje-
sítményt érjen el valaki a tudo-
mányokban, kicsit aszkétánck is 
kell lennie. Le kell mondania az 
élet kínálta egyéb szépségek, ér-
tékek garmadáról, hogy csakis 
egy istent, a tudomány magavá-
lasztotta gyermekét szolgálja, 
minél odaadóbban. És ez minden 
bizonnyal erőfeszítésébe kerül. 
Ennek az erőfeszítésnek nem lát-
tam még csak a nyomát sem a 
professzornőn. Könnyed mozdu-
lattal, a derűs, kiegyensúlyozott 
asszony mosolyával kínál hellyel. 
„Soha nem értem meg, ha valaki 
rám kíváncsi. Én nem találok 
magamban semmi érdekeset. 
Mindig tettem a dolgom, ahogy 
kellett, és ahogy jólesett, egyik 
napról a másikra. Mi ebben a kü-
lönleges?" így kezdődött a be-
szélgetésünk és azzal, hogy tulaj-
donképpen nem szeret magáról 
társalogni éppúgv. mint főzni, és 
hogy nincs is áldás azon, amit 
nem szeretettel csinál az ember. 

Az első félórában anya és fele-
ség volt. Lelkes és me'egszívű, 
aki most is jót derül felnőtt fiai 
gyermekkori történetein. Pályája 
kezdetén — és első, féléves ang-
liai tanulmányútja ideién is — a 
fiúk még kicsik voltak. Szokvá-
nyos kérdés: hogyan tudta "egyez-
tetni a két hivatást, hogy bírta 
idővel, energiával? 

„Tudományos pályán egy nő, 
ha anya is, nagymama nélkül, 
megértő fér j nélkül sehogysem 
tud boldogulni. Tehét ha az én 
eredményeimről érdeklődik vala-
ki, ezekről bizonyos értelemben 
csak többesszámban tudok be-
szélni. Aztán n-m volt mellékes 
az az anyagi háttér sem, amelyet 
kezdetben a férjem, aki szintén 
orvos, teremtett meg, hiszen az 
öttagú családban a nagymama 
sem győzött mindent egyedül." 

Hogyan tudott „kibújni" az 
anyai érzelmek kényszerítő ereje 
alól? 

A válaszban ismét fér je meg-
értését és segítségét, valamint 

édásanyját említi. „Lehet, hogy 
becsaptam magam, de megnyug-
tatott az a tudat, hogy anyámmal 
vannak a gyerekeim." 

A tehetség és a hajtóerő, a 
családi „mentőosztag" azonban 
még mindig nem biztositéka an-
nak, hogy valaki sikereket érjen 
el a tudományos életben. Ha erre 
receptet lehetne összeállítani, az 
összetevők között az első helyek 
egyikén állna a jó tanitóme-ter, 
és a jó néhány, együttműködő 
munkatárs. 

Az intézet volt vezetőjéről, 
Ivanovics György professzorról 
nagy tisztelettel és elismeréssel 
szól Béládi Ilona. Sok egyéb kö-
zött neki köszönheti azt, hogy 
tanszékvezetőként olyan kollektí-
vát, olyan munkaszellemet örö-
költ, amely csak segítségére lehet 
új , vezetői erényeket is igénylő 
beosztásában. 

„Megemlítek még valamit, amit 
tanítómest aremnek köszönhetek: 
tőle sajátítottam el, hogyan kell 
ezen a pályán ésszerűen megszer-
vezni az életet. A hétköznapokat 
kemény munkával töltötte el 6 
is, késő estig, de szombatjai és 
vasárnaojai a szórakozás, a ki-
kapcsolódás jegyében teltek el. 
így sikerül nekem is relatív 
egyensúlyban tartanom maga-
mat." 

Mikor megkérdezem, ő mivel 
tölti el a hétvégét, magyarázatot 
kapok azokra a latin közmondá-
sokra. amelyekkel oly sűrűn meg-
tűzdelte beszélgetésünket. Böl-
csésznek készült ugyanis. Elvég-
zett egy évet a latin—olasz—tör-
ténelem szakon, de aztán a tanári 
pályától óvó szülői s 'óra átoár-
to't az orvostudományhoz. Akkor 
még nem tudhatta, hogy végül is 
csak tanár lesz belőle. • 

„Lelkem mélyén megmaradtam 
bölcsésznek Gvakran veszem elő 
a versesköteteket,, de inkább a 
régieket. Mindenhez energia k»!l, 
egy vers megértéréhez is, gondol-
jon csak Adyra. Hogy a maiakat 
fé'fogtam, ahhoz már nincs 
erőm." 

Visszakanyarodva a jelenbe, a 
vírusok ismerőiének és tanárának 
teszem fel a kérdést: milyen kö-
zeli tervek foglalkoztatják jelen-
leg? 

Már készül nagydoktori disz-
szertációja. de kicsit visszavetette 
ezt a munkát néhénv esemény. 
Ül feladatok elé állítia az okta-
tási reform, és bele kell szoknia 
az intézetvezető szerepébe is. És 
májusban meghalt a pótolhatat-
lan édesanya . . . 

Amikor ezt mondja, etezomo-
rodlk. Aztán ismét egy latin köz-
mondást idéz: „Késedelemben a 
veszély — Hát nem halogathatom 
s o k á i g a d l s s 7 ~ - C - I O - H ^ T T I . " 

CHIKAN ÁGNES 

Ki tudja, hány kará-sonyfa 
alatt lesz könyv az idén? Bizo-
nyára sok helyen, hiszen a lá-
zas-izgalmas ajándékvadászat so-
rán számosan benyitottunk a 
könyvüzletekbe is. Szülőnek, test-
vérnek. barátoknak választottunk 
— ízlésüket, érdeklődésüket 
számba véve — az értékes porté-
kából. A kereskedők szerint ez 
az időszak a könyvvásárlás sze-
zonja; ilyenkor a drágább képző-
művészeti albumok is könnyen 
gazdára találnak 

Nem mintha év közben, a hét-
köznapokon, ínséges idők köszön, 
tenének a könyvekre. Terjeszté-
sük hivatásos patrónusai, az üze-
mi könyvbizományosok — szen-
vedélyből. misszióbál, vagy Üz-
leti érdekből — mindenkor kí-
nálják. propagálják áruikat. Gon. 
doskodnak arról, hogy a legfris-
sebb művek is Időben eljussanak 
a vevőkhöz. A Művelt Néo 
Könyvterjesztő Vál'alat „beé-í-
tett emberei" országs-er'.e szá-
mos gyárban megtalálhat ék. Szfo , 
és szakirodalmat, művészeti ki-
adványokat, lexikonokat adnak 
részletfizetésre. A legkülVnbö-
zőbb műveltségű érdeklődésű 
dolgozók igényeit is ki tudják elé-
gíteni, fizikai munkások, mérne. 

kök, adminisztrátorok egyaránt 
vásárolnak tőlük. Faluhelyen, 
termel "szövetkezetekben már ke-
vésbé jó a helyzet A szegedi já-
rásban ls nem egy szövetkezet 
van, melyet a könyvterjesztő 
vállalat nem vont be hálózaté-
ba. Talán azért, mert nem f i á i -
ja kifizetődőnek? Példát vehet-
nének a Kossuth Könwktadóról. 
amely a legkisebb helyekre is 
eliuttatia kiadványait nem csu-
pán üzletnek, hanem oolitikal 
missziónak tekinti a k ö n w t e r -
jesztést A szép. és szakiroda-
lom propagálása közművelődési 
fe ladat s alaolában nem füg-
getlen a politikumtól sem. Bár 
néhol kevesebb nyereséggel jár, 
mint egy-egy nagyüzemben még-
sem érdemes lemondani róia! 

Üzlet vagy miss-dó a könyvter-
jesztés? I z ls. az is. Ha üzlet, 
akkor nem elég okosan, meggoo. 
dol.an csinálják. Még számos 
hrazpó'- ' tnn n<ac van. Ha 
művelődési misszió, akkor ott, 
ahol a legtöbb fe ladva volna 
nem ér ol e r e im ínyt. A könyv-
terjesztésnek olyannak kell len-
nie. hogy mindkét fél: elad5 és 
vásárló hy .-jen rajta, gazdagod-
jék általa. 

LADÁNYI ZSUZSA 


