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TANULMÁNYOK
ZIBOLEN ENDRE

JELENTÉS A NEVELÉSTUDOMÁNY HELYZETÉRŐL0

A tudományterület fejlődése
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972 júniusi oktatáspolitikai,
neveléstudományunk fejlődése szempontjából is korszakjelölő határozata kritikusan értékelte a tudományág teljesítményeit. Rámutatott bázisainak gyengeségére, és megjelölte
feladatait az iskolai munka közvetlen segítése, valamint a köznevelési rendszer távlati
fejlesztése területén.
Helyzetelemzésünkben a határozat bíráló észrevételeit és a benne megjelölt feladatokat
tekintjük mérvadónak. Ezt azért kell bevezetőben nyomatékkal kiemelnünk, mert a
dokumentum szellemében felfogott neveléstudomány illetékessége és felelőssége jóval,
szélesebb körre terjed, mint ahogyan hagyományosan és ma is még gyakran érteimemi
szokás. A pedagógia felfogásunk szerint a nevelésre vonatkozó igazolt ismeretek teljes,
rendszere, és ekként lényegesen meghaladja a tudományág ún. klasszikus diszciplínáinak
témakörét.
Az ennek a tágabb értelemben felfogott neveléstudományi problematikának a területén a határozat megjelenése óta eltelt években, de részben már a határozatot megelőző
országos elemző munka keretében is, dinamikus előrehaladásról adhatunk számot. Ez
azonban jelentős mértékben külső tényezők közreműködésének köszönhető. A neveléstudomány a szakterületen elért kétségtelen, alkalom szerint tiszteletet érdemlő eredmények ellenére sem tudott a fejlődés irányt szabó tényezőjévé, a komplex feladatok
elismert gazdájává válni.
Az okok részben évtizedekre nyúlnak vissza. Az ellenmondás fennmaradása esetén
azonban hosszasan elnyúlhatnak a problematikus következmények is.
Az ellenforradalmi korszak kontraszelekciós tudománypolitikája következtében fontos
neveléstudományi tanszékek szakmailag jelentéktelen személyek kezére kerültek. A vezető pesti tanszék viszont fél évszázad alatt mindössze talán két tucat pedagógiai doktort
avatott. Ezt a szám szerint csekély és minőségében egyenetlen hazai pedagógus-állományt
a felszabadulás után — más szocialista országoktól eltérően — a történetileg szükségszerűnél súlyosabb megrázkódtatások érték.
Részben a szakterületen kívüli okokból a neveléstudományi kutatómunka tematikája
évekre beszűkült a szorosan vett iskolai oktatás-nevelés, mindenekelőtt az osztály-tanóra
rendszerű oktatás kérdéseire. így azután nálunk csak késedelmesen indultak fejlődésnek
°A szerző tanulmányát Hunyady Gyözgyné, Kiss Árpád, Kozma Tamás elemzései, valamint a
Pedagógiai Bizottság 1979. szeptember HM ülésén elhangzott hozzászólások figyelembevételével
készítette.
t°
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olyan fontos neveléstudományi ágazatok, mint az összehasonlító pedagógia, az iskolarendszertan, az oktatástervezés, művelődésszociológia. Időnként küzdeni kellett a neveléstörténeti kutatómunka létjogosultságának elismeréséért is. Máskor — mint például a felnőttoktatás esetében — a neveléstudomány zárkózott el sokáig a terület művelésétől. Tudományos intézete a pedagógiának az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjának 1972-ben történt
létrehozásáig csak epizodikusan - az Országos Neveléstudományi Intézet másfél éves és a
Pedagógiai Tudományos Intézet néhány éves működésének ideje alatt — volt.
A kutatói kapacitás tekintetében a helyzet ma mindenképpen jobb, értékesülését
azonban gátolja az erők szétforgácsoltsága. Néhány nagyobb múltú és létszámban is
erősebb tanszék, valamint az akadémiai kutatócsoport kivételével hosszabb távú neveléstudományi vizsgálatokkal csak szakosított intézmények foglalkoznak: a Felsőoktatási
Pedagógiai Kutatóközpont, az Országos Oktatástechnikai Központ, az OM Országos
Vezetőképző Központja, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Az óvódától a
középiskolai fokig az oktatás-nevelés kérdéseiben az Országos Pedagógiai Intézet illetékes.
Ez az intézmény — bár 1976-ban hivatallá szerveződött — jelenleg is számottevő tudományos erőt képvisel. A neveléstudomány fontos további kádertartalékát alkotó pedagógiai
oktatók 40 (!) oktatási szervezeti egységben szétszórva, részben minden központi szakmai
irányítást nélkülözve működnek.
A kutatómunka összefogása és különösen az interdiszciplináris kutatások kibontakozása szempontjából nagy várakozás kísérte 1973-ban az OTTKT 6. sz. főiránya, „A
köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások" munkálatainak megindulását. Főként szervezési nehézségek miatt az első évek csalódást okoztak. (Jellemző körülménynek
tűnik, hogy a főirány címéből átmenetileg még a „pedagógiai" jelző is elveszett.) A
kezdeti zavarok után azonban a munka szervezettsége számottevően javult. A nagyobb
távlatú kutatások személyi és anyagi feltételeinek immár tartósnak mutatkozó biztosítása
pedig további jelentős fejlődés lehetőségét hordja magában.
Súlyos tévedés lenne viszont feltételeznünk, hogy a főirány keretei között a hazai
neveléstudományi kutatás valamennyi égető kérdésére megoldást lehetne találni. Jóllehet
számos tartalmi természetű megállapítása legalábbis vitatható, a kutatómunka szervezetlenségére éles fényt vetett az OM Tudományszervezési és Számítástechnikai Főosztálya
által 1978-ban összeállított „Jelentés a neveléstudományi kutatások helyzetéről". 717
téma szabatosan meg sem állapítható számú „kutatóhelyen", döntő részben egymással
semmiféle szervezett kapcsolatban — valóban riasztó jelenség. De hasonlóképpen nem volt
megnyugtató, hogy a jelentés fel sem vetette a kutatás irányítására, illetve koordinálására
alkalmas, megfelelő szakmai illetékességgel rendelkező szerv hiányának kérdését.
Az eredményeket, az elmulasztott lehetőségeket és a veszteségeket egyaránt számba
véve is megállapíthatjuk, hogy a neveléstudományi kutatás bázisai általánosságban erősödtek. Azt is meg kell azonban állapítanunk, hogy munkájuk hatásfoka továbbra is egyenetlen, összességében nem kielégítő.
Ebben a helyzetben a kutatói állomány összetételén és a szükséges szakmai irányítás és
koordinálás fogyatékosságán túl feltehetően annak a körülménynek is része van, hogy az
oktatáspolitikai szempontból sarkalatos jelentőségű témákkal való foglalkozás tekintélyes
fórumai ezekben az években jórészt a neveléstudományi intézményrendszeren kívül jöttek
létre. Munkájukba a pedagógiát művelők közül viszonylag kevesen, személyre szóló megbízás, illetve meghívás alapján kapcsolódtak be. Az ezeken a fórumokon elért ertdmények388

ről tevékenységük erősen ezoterikus jellege következtében alkalom szerint még pontos
képet alkotni is nehéz. Mindenképpen sajnálatos, hogy serkentő hatásuk az intézményes
neveléstudományi kutatómunka területén már a jelzett körülmények következtében is
csak részlegesen érvényesülhetett.
Mind köznevelési rendszerünk fejlesztésében, mind neveléstudományunk fejlődésében
értékes többletet hozott a beszámolási időszakban az iskolai kísérleti munka megerősödése. A legnagyobb — alkalom szerint országos méretű - érdeklődés az ún. integratív
iskolakísérleteket kísérte. Közös vonásuk, hogy a szocialista munkaiskola lényeges jegyeit
kívánják tevékenységükben komplex módon megvalósítani. E kísérleti iskolák közül kettő
a múlt évtől már szervezett formában folytathat neveléstudományi kutatásokat is. Értünk
el további előhaladást az iskolai munka egy-egy tényezőjének (új tanulmányi tartalmaknak, oktatásszervezéti formáknak és módszereknek stb.) általános bevezetésüket megelőző kísérleti kipróbálása terén is.
Nyereséget jelent végül, hogy a feladatok megoldásához számottevő tudományos
kapacitás nyílt meg több határos tudományterületen, így a Népművelési Intézetben, az
MTA Pszichológiai Intézetében, a KISZ Ifjúságkutató Csoportjában működő kutatók
körében és még másutt is. Egyidejűleg olyan nagysúlyú társadalmi szerv is bekapcsolódott
a pedagógiai, illetve a köznevelést fejlesztő kutatásokba, mint az MTA Elnökségi Közoktatási Bizottsága, majd utóda, az MTA—OM Köznevelési Bizottsága. Ez az akadémia
alelnökének (később elnökének) vezetésével működő testület és az általa irányított sokágú tevékenység a hazai nevelés történetében példa nélkül álló széles körben vonta be a
legkülönbözőbb tudományos és kulturális területek vezető képviselőit a távlatilag jelentkező, alapvető művelődéspolitikai és pedagógiai feladatok kidolgozásába.

A tudományos munka főbb irányai
A pedagógiának a hagyományos rendszertani felosztás szerint „klasszikus" ágazatai
közül az elmúlt időszakban a neveléselmélet területén különösen élénk munkásságról
számolhatunk be a nevelésfilozófia problematikájának vizsgálata érdekében, a nevelési
célelmélet tudományos megalapozására, a társadalmi formálódás és a tervszerű nevelőmunka viszonyának elemzésére. Jelentős kutatások folytak az erkölcsi motiváció kialakítása témakörében. A közösségi nevelés erősítése és hatékonyságának növelése érdekében
vizsgálták az iskolát, illetve az iskolai osztályt mint közösséget, az ifjúsági szervezet
szerepét, valamint a tanítási órán kívüli foglalkozások közösségformáló befolyása növelésének lehetőségeit. Inkább publicisztikai síkon, de rendkívül élesen vetődött fel a kérdés
egész nevelési rendszerünk, a nevelőmunka logikájának szocialista jellegét illetően.
A másik nagymúltú ágazat, a didaktika területén nem volt tapasztalható az álláspontok
hasonló ütközése. Részben azért, mert itt nincsenek egymással versengő ,.iskolák" és
iskolaalapítási törekvések. Másrészt azért is, mert ebben az időszakban a folyó tantervi
munkálatok inkább a közvetlenül gyakorlatra vonatkoztatott feladatokra irányították a
figyelmet. Ezek megoldása érdekében kutatások irányultak a célok pontosítására, hierarchikus tagolására, a megfelelő tartalmak kiválasztására, a tanítás eredményességét minden tanuló számára biztosító (lemaradásukat megelőző, illetve lehetőleg megszüntető, a
kiemelkedő rátermettségek kibontakoztatását támogató) módszerek, szervezeti formák,
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anyagok és eszközök kidolgozására, hatékony felhasználásuk segítésére, a mérés és értékelés eljárásainak és eszközeinek kimunkálására. Értékes új elméleti részeredményeken és
szintetizáló műveken túl a most számba vett időszak feltehetően legfontosabb teljesítményének bizonyul majd a tanítási-tanulási folyamat megújítását célzó korábbi kutatások
eredményeinek érvényesítése az új, ún. alapdokumentumokban. Bár máris nyilvánvaló,
hogy részleteikben továbbfejlesztésre, javításra szorulnak, mégis meg lehet kockáztatni
annak kijelentését, hogy már hosszú idő óta nem került sor hasonló következetesen
felépített, koherens szempontokat érvényesítő állami tanterv kidolgozására, mint amilyenek a mostaniak, különösen az általános iskolai nevelés és oktatás most életbe lépett
terve.
A neveléstudomány harmadik klasszikusnak tekinthető ágában, a neveléstörténetben —
jegyzet formájában megjelent összefoglalásokon, valamint hasznos forráskiadványokon túl
— több időtállónak tűnő monografikus feldolgozás született, mint bármikor a tudományterület múlljában ennyi idő alatt. A forrásfeltárás viszonylagos előrehaladását, a kutatásmódszertan! fejlődést tanúsítja, hegy az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjának irányításával megindulhattak és a tervnek megfelelően haladnak előre a hazai neveléstörténet
kétkötetes kézikönyvének munkálatai.
A hagyományos rendszertani keretek között nem helyezhetők el a köznevelési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó komplex kutatások, amelyek különösen a hetvenes
évek eleje óta széles körben, neveléstudományi kutatóhelyek egész sorában, egyéb társadalomtudományi intézményekben, állami és táradalmi szervek részvételével folytak.
Kívánatos lenne, hogy ezekre az eredményekre támaszkodva — az oktatáspolitikai párthatározat követelésének eleget téve — mielőbb döntés szülessék a távlatilag célbavett
iskolarendszernek legalább az alapvető kérdéseit illetően. Ilyen döntés birtokában és az
eddig feltárt összefüggések ismeretében új szakaszába léphetne a tervezés is. Ehhez a
munkához már eddig is figyelmet érdemlő eredmények halmozódtak fel az iskolakutatásban, a közoktatásügyi igazgatás és iskolafelügyelet, valamint az iskolavezetés kérdéseinek
vizsgálatában, az iskolaérettség megállapítása, az indulási hátrányok kiegyenlítése terén
szerzett tapasztalatokban és felismerésekben, a magasabbfokú tanulmányok felé vezető
utat befolyásoló tényezők elemzésében, a pályairányítás és pályaválasztási tanácsadás
elméleti és gyakorlati eredményeiben, a felsőoktatási intézményrendszer makro- és mikrosfrukturális kutatásában, a különböző szinteken végzett szakemberek beilleszkedésére és
beválására vonatkozóan végzett vizsgálatokban. Szintézisük megalkotása még bizonyára
aránylag távoli jövő kérdése, állagukban azonban már ma is olyan alapot adnak a
szocialista köznevelési rendszer fejlesztéséhez, amilyennel eddig a hazai neveléstudomány
nem rendelkezett.
A közelmúlt pedagógiai munkájából ki kell emelni még a felnőttnevelés kérdéseivel
való foglalkozást. Az alsó-, közép- és felsőfokú munka melletti tanulás szervezeti, tartalmi
és módszertani problémáinak, az iskolarendszerű képzés és a közművelődés kapcsolata
kérdéseinek, a permanens nevelés elméletének kidolgozására és gyakorlati megvalósítására
irányuló munkának az eredményei azonban még együttvéve is jóval hézagosabbak, semhogy összefüggő rendszerbe állításukat és ekként való széles körű realizálásukat napirendre
lehetne tűzni. Nem utolsósorban azért, mert a már folyó gyakorlat igényei is — különösen
az iskolarendszerű képzés területén — tetemesen meghaladják a rendelkezésre álló személyi és dologi tényezők teherbíró képességét.
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Az intézményes nevelő-oktató munka teljesítőképessége és a társadalmi igények között
jelentkező - jelenleg növekvő - feszültség egyik fő forrása a gyakorló pedagógusok
helyzetével, élet- és munkakörülményeivel, közérzetével, a pályára való alkalmasság kritériumaival foglalkozó tömérdek cikknek, tanulmánynak, monografikus feldolgozásnak.
Kétségtelenül összefügg ezzel a feszültséggel a pedagógusképzés kérdései iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődés is. Ügy tűnik, hogy az ún, pedagóguskutatás legtöbb kérdését
illetően az egyes kutatók között inkább csak hangsúlybeli eltérés van. A pedagógusképzés
vonatkozásában azonban az egyetértés csak részleges, reformjellegű szervezeti kérdéseket
érint, a képzés múltból öröklött alapvető struktúráját azonban nem bolygatja, fgy például - eddig nem merült fel teória és praxis egymáshoz való viszonyának mélyreható
átalakítására vonatkozó javaslat vagy legalább elgondolás.

Tudományközi kapcsolatok
A nevelésre vonatkozó tudományos ismeretek gyorsuló ütemű gyarapodásában meghatározó szerepe van a már említett ténynek, hogy társadalmi jelentőségének növekedésével egyre jobban érdeklődnek a tárgy iránt más tudományterületek is, és már emiatt is
bővülnek a kapcsolatok más, elsősorban társadalomtudományi diszciplínákkal. Ezzel
egyidőben a neveléstudomány képviselőinek körében is érlelődött a belátás, hogy az
általuk művelt tudományterület már tárgyának kivételesen komplex jellege folytán is
rászorul a tudományközi együttműködésre.
Legelőbb - már a 60-as években — főleg az egyes tudományágak és a pedagógia
lehetséges érintkezési felületeire irányult a figyelem. Az együttműködésben elsősorban a
más tudományos területeken elért eredmények felhasználására, asszimilálására való törekvés érvényesült. Majd egyre több elvi állásfoglalás formájában - különös nyomatékkal a
Pedagógiai Bizottság 1978. január 27-i, a neveléstudomány interdiszciplináris kapcsolatairól tartott vitaülésen — fogalmazódott meg, hogy a pedagógia interdiszciplináris jellege a
tudományág_tárgyából és társadalmi feladataiból következő szükségszerűség^ A fogalom
teljes értelmében vett interdiszciplinaritásról, azaz közös tárgyra irányuló diszciplináris
kutatások eredményeinek tervszerű integrációjáról mindamellett a neveléstudományban
még ritkán beszélhetünk, mint ahogy nem jellemző más társadalomtudományi területek
munkájára sem. A párhuzamosan folyó kutatások tehát többnyire nem integrálódnak a
tárgy meghatározta rendezett egészbe.
Mentséget legalább részben abban kereshetünk, hogy a nevelésügyi problémakörének
vizsgálatában elöljáró érintkező tudományok — mindenekelőtt a pszichológia, a közgazdaságtudomány és a szociológia — művelői maguk is gyakran , .monodiszciplinárisan" közelítik tárgyukat, és az így elért eredmények alapján állítanak követelményeket — alkalmilag
igen szuggesztív formában — a pedagógiai elmélet és gyakorlat elé. Ilyen egytényezős
megközelítés eredménye volt például a felsőoktatási felvételi eljárás azóta sok vihart
kavart 1973. évi módosítása, jóllehet ellentmondásos következményeit a pedagógia oldaláról pontosan előre lehetett jelezni.
Az okokat tovább firtatva el kell ismerni azonban, hogy különböző körülmények
következtében az együttműködésben leginkább érdekelt neveléstudomány sem bizonyult
eddig képesnek a sokfelé ágazó kutatómunka szervezésére, egységének megteremtésére.
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Intézményes bázisának már jellemzett gyengeségén túl része van ebben saját fogalomrendszere tisztázatlanságának, az egyes ágazatai között nem kielégítő kapcsolatnak is. Része
van továbbá annak a körülménynek, hogy hazánkban mind a mai napig a pedagógia szinte
egyetlen általánosan elismert társadalmi funkciója a nevelői magatartás intézményes
„beállítása". Ezt a funkciót viszont a képzésben rendelkezésre álló idő alatt csak alapvetően normatív eszközökkel lehet betölteni, miközben a nevelési folyamat mint objektív
realitás szükségképpen a margóra szorul. Nem kielégítő az integráció felé való haladás
végül azért sem, mert a határos területek részvétele a feltáró munkában esetleges, művelőik személyes érdeklődésétől függ. Jellemző példa erre az igen fejlett hazai történettudomány nagyfokú érdektelensége a nevelés társadalmi jelensége iránt, amiként az - például
- a .Magyarország története" elsőként megjelent köteteiben is kifejezésre jut.
Ha tehát neveléstudományunkban a kutatás tényleges interdiszciplinaritásáról még
nem beszélhetünk is, a bennük érvényesülő kutatásmódszertani komplexitás révén az
utóbbi 8—10 év pedagógiai publikációi mégis a tudományközi együttműködés jelentős
előrehaladásáról tanúskodnak. A pedagógiában hagyományosan alkalmazott módszerek
(megfigyelés, pedagógiai szituáció teremtése, dokumentumok elemzése stb.) mellett mind
több vizsgálatban alkalmazzák egyebek között a pszichológiai kutatás eszközeit, a tanulók
társas-társadalmi viselkedésének vizsgálatában szociálpszichológiai és szociológiai eljárásokat. A nagyszámú empirikus vizsgálatban mind gyakrabban vesznek igénybe kvantifikálásra alkalmas méréses eszközöket, és az eredményeket matematikai-statisztikai módszerekkel elemzik. Modellalkotásra az eddigiekben csak ritkábban, így a szervezetkutatásban,
a felsőoktatásba való eljutás, a nevelőközösségek vizsgálatában találunk példát. A
kutatásmódszertani komplexitásnak ez a tendenciája olyannyira jellemző, hogy már-már a
pedagógiai kutatás korábban széles körben alkalmazott módszereinek háttérbe szorulását
lehet megállapítani.
A határterületi tudományokhoz való közeledésnek itt vázolt folyamata mindamellett a
pedagógia egyes részterületein különböző mélységben ment végbe, és a különbségek nem
mindig indokoltak. A kibernetika gondolatrendszere jószerint csak a didaktikai kutatásokba épült be tartósan; az elmélyültebb filozófiai megalapozásra való törekvés inkább
csak egyes részterületeken észlelhető; a szociálpszichológiai megközelítés is szélesebb
körben lehetne termékeny, mint a közösségi nevelés; a rendszerelmélet pedagógiai hatása
elsősorban a szervezetkutatás területén érvényesül.
A pedagógiai jelenségtartománynak ez az új, a neveléstudományban korábban nem
vagy csak esetlegesen használt módszerekkel való vizsgálata kétségtelenül gyors ütemben
gyarapítja a tárgyra vonatkozó ismereteinket. Vannak azonban problematikus következményei is. A kutatók egzaktságra, egy-egy vizsgálat viszonylag gyors lezárására való törekvése természetszerűen irányítja figyelmünket egyes jól körülhatárolható jelenségekre
és jelenségcsoportokra, a diszparát módszerek alkalmazása viszont megnehezíti a szintézisalkotást. Gyakran tapasztalható, hogy az eredmények szabatossága, de legalábbis számszerűsíthető volta a kutatót olyan következtetések levonására is bátorítja, amelyekre az
általa elért eredmények kellő alapot nem adnak. Van a folyamatnak kedvezőtlen hatása
a kutatói állomány alakulására is. A dinamikusabban fejlődő, esetleg kevésbé összetett
vagy a gyakorlat ellenőrzésének kevésbé kitett tudományterület módszereiben szerzett
jártasság nem egyszer eltereli őket a pedagógia művelésétől. Jellemző, hogy megbecsült
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neveléstudományi kutatók is szívesen lépnek fel a nyilvánosság előtt valamely más társadalomtudomány „színeiben".
Ennek következtében is csak lassan gyarapszik azoknak a kutatóknak a száma, akik
vállalni tudják a más tudományágakban folytatott vizsgálatok eredményeinek a neveléstudomány állagába való beépítését, a művelőikkel való termékeny együttműködést. Biztató fejlemény viszont, hogy bővül azoknak a ,.határterületi" tudományoknak a köre,
amelyek a pedagógia és más diszciplínák érintkező szelvényének tapasztalati anyagát
pedagógiai szempontok szerint törekszenek rendszerezni. Ezt a folyamatot példázza
a pedagógiai pszichológiához és a nevelésszociológiához csatlakozó pedagógiai szociálpszichológia.
Az eredmények általános értékelése
Az elmondottak után ellentmondásnak tűnhet - még ha utaltunk is már erre valló
jelekre —, hogy a közvéleményt formáló megnyilatkozások tükrében szemlélve az utóbbi
években a számottevő előhaladással ellentétben határozottan csökkent a .pedagógia
társadalmi rangja. Ennek részben tudományon kívüli okai vannak. A köznevelési rendszerrel szemben gyors ütemben növekvő társadalmi igények és a rendelkezésre álló eszközökfeltételek diszparitása természetesen váltja ki az elégedetlenséget azzal a neveléstudománnyal, amelyik kötelességének vallja, hogy az adott lehetőségekkel számot vetve is
biztosítsa az intézményes oktató-nevelő munka folyamatosságának fenntartását, megfelelő feltételek hiányában is törekszik e munka színvonalának emelésére. Vannak megnyilatkozások, amelyeket feltehetően anyagi-kulturális előhaladásunk ütemével, a tudatviszonyok alakulásával való elégedetlenség fűt, és - lehetőségeiket túlbecsülve — ezt kérik
számon az iskolán és a pedagógián. Van az iskola és a pedagógia elmarasztalásának divat
jellege is. Végül azzal is tisztában kell lennünk, hogy a köznevelés intézményrendszerének,
a pedagógusnak és a pedagógiának a bírálata esetenként nem más, mint a társadalomkritika közvetett megnyilvánulása.
Kétségtelenül vannak azonban belső okok is. A megszokáson kívül az intézményes
kutatómunka egyenetlen fejlődése, bázisának hosszú időn át bizonytalan volta, de a
tudományos minősítés rendszere is hozzájárul, hogy a neveléstudományban is szívósan
tartja magát az egy téma-egy kutató gyakorlat, helyzetüknél fogva különösen az országban szétszórtan működő felsőoktatók körében. Több, részben különböző tudományterületeket képviselő kutatókból álló teamekkel inkább csak az újabb alapítású
tudományos intézetekben találkozunk. Ezen a szűk körön kívül a különböző képzettségű
kutatók között szervezett együttműködés általában csak személyes kapcsolatok révén és
csupán időlegesen jön létre. Az alkalmilag létesített vegyes összetételű bizottságok a
szakmai véleménvezés, tanácsadás szintjén igen hasznosak, egy-egy problémakör intenzív
kutatására azonban természetüknél fogva nem alkalmasak. Mivel pedig az általuk kitűzött
célok időnként ltfcalább meghaladják a hivatásos kutatók — objektív adottságoktól is
függő — teljesítőképességét, önmagukban hasznos útmutatásaik is könnyen kárSavesznek,
— óhatatlanul növelve ezzel is a neveléstudomány „adósságát".
A némely területen elért gyorsabb ütemű előrehaladás, egyes kiemelkedő személyes
teljesítmények még élesebb fényt vetnek a neveléstudományi ágazatok egyenetlen fejlődésére és belső kapcsolataik gyakran tapasztalható gyengeségére. Szinte közhelynek tekint393

heíő számos pedagógiai kutatás hiányzó vagy nem kielégítő neveléstörténeti megalapozottsága, illetve — a hangsúlyt a másik oldalra vetve - az elmélettörténeti és problématörténeti vizsgálatok hiánya, illetve ritkasága. Sok meg nem értés, sőt feszültség forrása
bizonyos „innovációk" esetében a reformpedagógia történeti alakulásának és hazai sorsának nem kellő ismerete, égető hiány a pedagógusképzés történetének érdemi feldolgozása.
Hasonlóképpen részben feldolgozatlan a magyar köznevelésügy történetének utóbbi három évtizede. Csak a legújabban indult meg a munka a szovjet nevelésügy történetének és
a magyar fejlődéssel való kapcsolatának elmélyült feldolgozására.
Rámutattunk már, hogy hiányzik, vagy nem kielégítő az intézményes kutatómunka
koordinációja is. Alkalmi érintkezéseket nem tekintve elkülönülten folyik az iskoláskornak, a felnőttek és a felsőoktatás pedagógiájának kutatása. A legutóbbi évek fejleménye
például, hogy a köznevelési rendszer regionális fejlesztésének alapvető jelentőségű kérdését egyidőben több szerv, illetve intézmény is vizsgálja egymással való szervezett kapcsolat
nélkül.
Ha már most az elmondottak után a haza! neveléstudomány teljesítményeit a nemzetközi összehasonlítás mérlegére akarjuk tenni, nehéz helyzetben vagyunk. Nyelvi elszigeteltségünk, az idegen nyelvű publikációk szinte teljes hiánya a külföld számára majdnem
lehetetlenné teszi az értékelő viszonyulást. Az érdeklődés munkánk iránt ennek ellenére
változatlanul tapasztalható, bár az utóbbi évtizedben legalábbis viszonylagosan csökkent,
— a jelek szerint azért is, mert közben több más szocialista országban a kutatás intézményes bázisa lényegesen gyorsabban bővült, társadalmi megbecsülése gyorsabban emelkedett, és ezzel összefüggésben megnőtt számára a külföld felé való „nyitás" lehetősége is.
ítéletet tehát lényegében magunknak kell önmagunkról mondanunk. E felelősség
tudatában is megállapíthatjuk azonban, hogy a nevelési tárgyú kutatómunka legjava
termése eléri a külföld — mindenekelőtt a problematika rokonsága folytán összehasonlításra leginkább alkalmas országok — analóg publikációinak színvonalát, a kutatómunka
fedezetéül szolgáló személyi és dologi ráfordítások szintjével egybevetve alkalmilag ki is
emelkedik a sorban. Bármilyen csábító lenne is ezúttal egyes egyéni teljesítményekre
hivatkozni, meg elégednünk azzal, hegy utalunk a neveléstudomány legnagyobb szabású
kollektív vállalkozására, a négykötetes Pedagógiai Lexikonra. Tükröződik benne a neveléstudományi diszciplínák egyenetlen fejlődése, különösen az élő személyekről szóló
cikkanyag fogyatékosságai jól érzékeltetik, hogy a mű törzsanyaga pontosan egy évtizeddel ezelőtt állott össze, mégis joggal lehet rámutatni, hogy megközelítően hasonló arányú
neveléstudományi lexikonnal a Szovjetunión kívül egyetlen más szocialista ország nem
rendelkezik.

Kapcsolat a társadalmi gyakorlattal
A neveléstudományi kutatás és a társadalmi gyakorlat kapcsolata a jelentés tárgyát
alkotó időszakban kiszélesedett és el is mélyült.
Az intézményes nevelőképzés szolgálatában az utóbbi másfél évszázadban önálló
diszciplínává szerveződő pedagógia érdeklődése a közelmúltig nagyrészt az iskolai oktatónevelő munka, illetve a gyermekek és fiatalok nevelésének kérdéseire irányult. Elsőként
ezúttal is az iskolai oktatás-nevelés közvetlen segítését szabta feladatául az 1972. évi
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oktatáspolitikai párthatározat. Egyúttal azonban fokozott erőfeszítéseket irányzott elő a
távlati oktatásügyi döntések tudományos megalapozása, a közoktatásügyi tervezés elméleti kérdéseinek tisztázása terén. Ez a feladat viszont magában foglalja a neveléstudomány
illetékességének kiterjesztését a személyiségfejlődés szempontjából releváns társadalmikulturális-gazdasági tényezők teljes spektrumára, valamint az emberi élet egész tartamára.
Neveléstudományi kutatóink munkáját egyre inkább áthatja, hogy az így felfogott pedagógia a politika alapvető fontosságú, nélkülözhetetlen eszköze.
A társadalmi gyakorlattal való kapcsolat intenzitása is mélyül, amennyiben egyre
jobban érvényesül munkájukban a belátás, hogy a pedagógia adott viszonyaink között a
mindenoldalú személyiségfejlesztés tudománya. A mindenoldalú szocialista személyiség
fejlődése pedig nem lehetséges másként, mint a teljes értelemben vett társadalmi gyakorlattal való érintkezés, az abban való tevőleges részvétel útján. Ennek a részvételnek az
erősítése a neveléstudományi kutatás egyik legfőbb törekvése.
A neveléstudományi eredmények gyakorlatba való átültetésének — elvben legalább — a
pedagógusképzés és a pedagógus-továbbképzés a legfontosabb útja. Az elégedetlenség — az
egykori középfokú tanítóképzőket és talán a 20-as éveket követően a Polgáriiskolai
Tanárképző Főiskola működését kivéve — mégis nemzedékekre nyúlik vissza. A tudományegyetemeken különösen azóta vált feszültté a helyzet, amióta a szaktárgyi képzés
fokozatosan tért hódított az V. évben. Ez az év korábban teljes egészében a hivatásbeli
gyakorlatra és a tanulmányokat lezáró pedagógiai vizsgára való felkészülés szolgálatában
állott. A jelenlegi állapotot viszont ahhoz a helyzethez lehetne hasonlítani, mintha az
orvosképzésben néhány hétre zsugorodnék a Idinikum, és egy „orvostani" tanszéktől
várnák, hogy néhány félév néhány heti órájában egységes hivatáselméletté ötvözze a
különböző szaktárgyakban tanultakat.
Nyilvánvaló, hogy felülvizsgálatra szorul a pedagógia és a képzésben részes határos
tudományok oktatásának tartalma is, valamint az alkalmazott módszerek és eljárások
célravezető volta. Nem lehet alaptalannak minősítenünk a panaszt, hogy az új tudományos felismerések viszonylag lassan szívódnak fel a pedagógiai oktatásba, hogy - miként
az érintett hallgatók többnyire panaszolják — a képzés nem készíti fel őket a korszerű
iskolai oktató-nevelő munkára, és különösen nem a tanítási órán kívüli tevékenységek
szervezésére és vezetésére. A pedagógus Járulékos" feladatainak ellátására való jobb felkészítés szándékával bevezetett újabb meg újabb tárgyakban sok az ismétlődő, a pedagógiai alapképzésből már jól ismert tétel, alig van alkalom a tanultak gyakorlati alkalmazására.
Nincs termékeny kapcsolat a neveléstudományi alaptárgyak és a szaktárgyi módszertanok,
között sem. Kellő tartalmi integráció hiányában a neveléstudományi képzés rendelkezésére álló, egyébként is szűkös órakeret egyetlen pedagógusképző intézményben sem
értékesül optimálisan.
Megoldatlan a pedagógia oktatóinak rendszeres továbbképzése, a folyamatos szakmaitudományos fejlődésükről való szervezett gondoskodás.
Az oktatók és hallgatók képzésével, illetve továbbképzésével kapcsolatban érintett
hiányosságokat legalább részben kompenzálhatná a neveléstudományi szakirodalom. A
különböző formában megjelenő pedagógiai vonatkozású önálló kiadványok száma meghaladja az évi ezret, 60—70 pedagógiai folyóirat és egyéb, főleg társadalomtudományi jellegű
periodika, a napisajtó további négy-öt ezer (!) cikket, tanulmányt tesz közzé.
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A nagy számok azonban könnyen megtéveszthetnek. A közlemények döntő többsége
alkalmi írás. Ritkán van általánosítható, tudományosan értékesíthető mondanivalójuk.
Még a szakfolyóiratokban megjelenő cikkek is sokszor marasztalhatók el abban, hogy
szerzőjük nincs tekintettel a neveléstudományban elért eredményekre, és az irodalmi
előzményeket figyelmen kívül hagyva fogott tollat, ült az írógéphez. így aztán a tengernyi
irodalomban sok a redundáns elem, megszokott dolog régen ismert — esetleg már
régebben megcáfolt — megállapítások „újrafelfedezése"
A nevelési tárgyú irodalomnak ezzel az áradatával lépést tartani képtelenség. Részben
azért is, mert jelentős részük helyi érdekű vagy úgynevezett „intern" kiadványban lát
napvilágot. Kedvező körülmény viszont, hogy az OPKM 1959 óta rendszeresen megjelenteti a pedagógiai szakirodalom kurrens bibliográfiáját. A kiadvány hatékonyságát korlátozzák az alacsony példányszámok még a könyvárusi forgalomba kerülő művek esetében
is. Miként fejtsen ki szemléletformáló hatást akár alegjobb,legeredetibb neveléstudományi
munka, ha jó esetben minden századik-százötvenedik pedagógus kezébe juthat belőle
egy? Hol keresse az érdeklődő a bibliográfiában megtalált könyvet, cikket? A Köznevelést nem tekintve 1971 óta egyetlen pedagógiai kiadvány, az ötödik nevelésügyi kongreszszus naplója jelent meg olyan példányszámban, hogy minden iskolában lehetne belőle egy.
A szervezetlenségen, illetve a kívánatos koordináció hiányán kívül a neveléstudományi
irodalomról is megállapítható a kritika gyengesége. Folyóirati közlemények úgyszólván
sohasem, az önálló kiadványok ritkán kapnak elemző bírálatot. A szakterület vezető
képviselői sajnálatos módon csak elvétve vállalják a recenzens szerepét.
Nyilvános vitára a neveléstudományban egyébként is ritkán kerül sor. A kritikai
szellem erősödését jelzi mégis, hogy az újabb alapítású kutatóintézetek mindennapos
munkaformájává vált a kéziratok megvitatása, alkalmilag külső szakemberek bevonásával.
Gyakran élnek ezzel a lehetőséggel egyes neveléstudományi témákon dolgozó szakértői,
csoportok és munkaközösségek is. Ezzel ellentétben úgy tűnik, hogy a kiadóvállalatok és
folyóiratszerkesztők által felkért lektorok nem mindig látják el feladatukat a szükséges
igényességgel.

Nemzetközi kapcsolatok
A pedagógia művelőinek a felszabadulás előtt — az egy Kemény Gábort kivéve — csak
nyugati kapcsolataik voltak, ők pedig a tudományterületről csakhamar kiszorultak. Új
kapcsolatok építésének hazánkban sokáig nem volt intézményes bázisa, de számos más
tudományterülethez képest a külföld is kevesebb lehetőséget kínált. A pedagógia helyzete
többnyire ezekben az országokban is viszonylag gyenge, más országok kutatóival való
kapcsolatok létesítésére elsősorban hivatali jellegű szervek, illetve átfogó nemzetközi
szervezetek adtak lehetőséget. Velük viszont - ha egyáltalában — hazai kormányszervek,
illetve ágazati irányító hatóságok álltak összeköttetésben, a pedagógia aktív művelőit jó
esetben is csak alkalomszerűen vonva be a munkába.
A körülmények időközben sem változtak alapvetően, az újabban elért eredményeket
az előzményekhez képest mégis jelentőseknek kell tekintenünk. Fontos lépés volt 1968ban az Országos Pedagógiai Intézet bekapcsolódása az International Association for the
Evaluation of Educational Achievement szervezésében folyó vizsgálatokba. A munka
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zömében a 70-es évek első felére esett, eredményes részvételünk terhét főként az intézet
didaktikai tanszéke viselte. Kevesebb gyümölcsöt hozott, mégis jelentősnek mondható
ugyanannak a tanszéknek a vállalkozása, hogy a szocialista országok központi neveléstudományi intézeteit vonja be közös teljesítménymérések lebonyolításába. Az UNESCO
Nemzetközi Oktatástervezési Intézetben (International Institute for Educational Planning) az utóbbi évtizedben több magyar szakember is dolgozott. Hosszú ideig magyar
igazgatósági tagja is volt az UNESCO hamburgi Neveléstudományi Intézetének, és volt
képviselőnk a Paedagogica Historica szerkesztőbizottságában is.
A felsőoktatási pedagógia területén kedvező feltételeket biztosit az együttműködéshez,
hogy a szocialista országok ágazati minisztereinek 1966 óta rendszeresen összeülő konferenciája minden alkalommal foglalkozik a tárgykörben folyó kutatómunka helyzetével, és
ötévenként koordinációs terv is készül. Hatékonyan támogatja a nemzetközi kapcsolatok
építését az 1973 óta nyolc szocialista ország közreműködésével Varsóban kiadott Szovremennaja Vüszsaja Skola című folyóirat, amelynek újabban La Educacion Superior Contemporanea címen Havannában spanyolnyelvű változata is megjelenik.
A pedagógiai kutatóhelyek külföldi partnerekkel kötött együttműködési megállapodásairól# közös munkaterveik tartalmáról részletes áttekintést bajos szerezni. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a kapcsolattartás szervezettsége javul, de a közösen folytatott
kutatómunka szintjét csak kivételképpen éri el.
Ilyen körülmények között a külföldi szocialista és nem szocialista országok kutatóival
való kapcsolatok jelentékeny része ez idő szerint is személyes összeköttetésekre épül.
Ezek szükségképpen esetlegesek, és hatásuk széles körben alig érvényesül. Jelentőségüket
lebecsülni mégsem lenne helyes. így nagyrészt egyetlen magyar kutató személyes törődésének köszönhető, hogy a Paedagogica Historica rendszeresen tájékoztat a hazai neveléstörténeti élet eseményeiről és eredményeiről.
A kétségtelen előhaladás ellenére a neveléstudomány nemzetközi kapcsolatainak elért
színvonalával nem lehetünk megelégedve. Fejlesztésükhöz — a kutatások országon belüli
szervezettségének megjavításán túl — a tudományterületet irányító szerv lényegesen
nagyobb támogatására van szükség.

A kutatómunka személyi feltételei
Már a tudományterület fejlődéséről bevezetőben mondottakból is következik, hogy a
kutatás személyi feltételei jelentékeny mértékben bővültek. Az oktatáspolitikai párthatározat óta — az OPI jellegében bekövetkezett változást ezúttal figyelmen kívül hagyva — a
kutatók száma mintegy megkétszereződött. Főleg új tanszékek alapításával gyors ütemben nőtt a pedagógia oktatóinak száma, és ezzel — potenciálisan — tovább bővült a
neveléstudományi kutatási kapacitás is.
A kutatómunka intézményi bázisának megerősödése, a tudományközi kapcsolatok
kiszélesedése önmagában is pozitív módon befolyásolta a kutatásmódszertan fejlődését. A
kutatói utánpótlás képzése és a kutatók szakmai továbbképzése területén kedvező fejlemény volt az elmúlt években számos tanulmányút, több külföldi ösztöndíj elnyerése is,
általában a tudományos továbbképzés külföldi lehetőségeinek gyarapodása.
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A kutatói utánpótlás szervezett képzése azonban a neveléstudományban is megoldatlan. Az utánpótlás legfőbb bázisának a pedagógiaszakos egyetemi hallgatókat tekinthetjük, de kutatásmetodológiai felkészítésükre az alapképzés során csak igen csekély időt
lehet fordítani. A színvonalat az is befolyásolhatja, hogy az egyéb társadalomtudományi
szakok felé törekvők számához képest eleve kevesen — alkalom szerint abszolút értelemben is kevesen — kérik felvételüket a pedagógiaszakra, és ezzel összhangban részben
felkészültségük sem kielégítő. Csekély az érdeklődés a pedagógiai aspkantúra iránt is. A
szervezett képzés keretein kivül minősítettek tetemes hányadának eredeti szakja távol
állott a pedagógiától, tájékozottságukon sokszor mutatkozik meg a rendszeres alapozó
képzés hiánya, mélyebb neveléstudományi ismereteik esetenként alig haladják meg a
disszertációban vizsgált téma többé-kevésbé szűken értelmezett körét. Nem igazodik
kellőképpen a kutatás távlatilag jelentkező szükségleteihez az aspiráns! munka tematikája
sem. Fogadtunk már — például - felsőoktatási pedagógiai aspiránsokat a külföldről, a
pályázati kiírások között azonban ez a tudományterület még nem szerepelt, pedig közben
másfél évtized alatt saját kutatóintézete épült ki.
Nem kedvező a helyzet az iskolai nevelőknek a kutatásba való bekapcsolódása terén
sem. A neveléstudomány összetettsége, szoros kapcsolata a gyakorlati oktató-nevelő
munkával, az interdiszciplinaritás ezekből is fakadó igénye egyaránt kívánatossá teszi
különböző szakképesítésű tanárok és eltérő társadalomtudományi végzettségű szakemberek bekapcsolódását a kutatásba. A ma már elvárható követelmények szintjén erre
azonban csak akkor van mód, ha szervezett keretek között biztosítják számukra a
szükséges pedagógiai, illetve kutatásmódszertani felkészülést. Az ilyen bevezetést követően is kívánatos lenne, hogy legalább egy ideig megfelelő szakmai irányítással, lehetőleg
team-keretben végezzék tudományos tevékenységüket.
A káderhelyzetről szólva lehetetlen nem említenünk a neveléstudományi kutatók
körében észlelhető feszültségeket. Az 1948. évet követő ismételt radikális személycserék
és az új intézményalapítások következménye volt, hogy húsz-harminc éve számos fiatal
szakember került a pedagógiai oktatás és kutatás területén vezető pozícióba. A káderek
kicserélődésének természetes folyamata ezért — miként a hazai közélet több más területén is - az elmúlt évtizedekben viszonylag meglassult. Az említett feszültségek jórészt
ebből fakadnak. Erre azután külső tényezők — így a sajtó és más tömegközlő eszközök
némelyik érdekességet kereső riportere, egyik-másik folyóirat szerkesztője — alkálom
szerint még „rá is játszanak". A feszültségeket okozó alaphelyzet az elkövetkező években
természetszerűen oldódni fog. Igen fontos, hogy a vezetésben helyüket elfoglaló új erők
rokonszenvi és ellenszenvi viszonyoktól függetlenül, a neveléstudomány objektív érdekeinek érvényesítését célul kitűzve törekedjenek feladatkörűket betölteni.

398

NAGY SÁNDOR

ÚJ PERIÓDUS AZ OKTATÁSELMÉLET FEJLŐDÉSÉBEN

A didaktikai kérdések alakulásának nemzetközi és hazai helyzetét áttekintve természetes módon juthatunk arra a megállapításra, hogy az utóbbi egy—másfél évtizedben az
oktatáselmélet több területén következtek be lényeges szemléletbeli módosulások, és
egyes problémák az újabb kutatási eredmények beáramlása következtében árnyaltabb,
differenciáltabb válaszokat kaptak. Ezzel együtt az interdiszciplinaritás újabb lehetőségeinek bekapcsolódása módot nyújtott a tanítási-tanulási folyamatnak, a didaktika e központi fejezetének komplexebb megközelítésére; a gyakorlat egyes innovációs folyamatainak empirikus következményei pedig a tantervelméletben, de még inkább a szervezeti
formák, módszerek, eszközök területén hoztak látványos eredményeket.
Mindezeket a változásokat, módosulásokat egyelőre könnyebb regisztrálni, semmint
valamiféle szintézisüket megkísérelni, illetve annak megállapítására vállalkozni, melyek
ezekben a tartós és legfőbb fejlődési tendenciák, s melyek viszont azok az esetenkénti
látványos ötletek, „sziporkák", amelyek a karaván haladása közben felröppennek, de
útközben — legalábbis részben — elmaradnak, kihunynak.
Annak érdekében, hogy az oktatáselmélet alapvető fejlődési tendenciáit körültekintően tudjuk — legalább vázlatos formában — megrajzolni, két irányban célszerű elindulni,
illetve két vizsgálati módszert bevezetni:
— egyrészt szükséges összehasonlító-pedagógiai módszerrel feltérképezni azokat a koncepciókat, melyek a 60-as, 70-es évek didaktikai fejlődésének főbb útjait mutatják, vagy
legalábbis reprezentatív jellegieknek látszanak a didaktika-fogalom modern értelmezése
tekintetében;
— másrészt ugyanakkor nélkülözhetetlen eljárás annak áttekintése — mintegy fejezetről
fejezetre haladva az oktatás elméletébem —, hogy valójában mi módosult, mi az, ami
szemléletbelileg, minőségileg, lényegileg változott; ez a bármilyen vázlatos konkrét áttekintés mintegy induktív lehetőséget biztosít abban a tekintetben, hogy megállapíthassuk:
hol tartunk és merre haladunk? Ez a ténybeli vizsgálódás egyszersmind választ adhat arra
a kérdésre is, ami e tanulmány címében állító formában ugyan, de egyelőre még inkább
hipotézisként található, vagyis, hogy új periódusról van szó — igazán arról van-e szó? - a
fejlődésben.
- A komparatív vizsgálódás és a didaktika jelenlegi helyzetének horizontális áttekintése
együttesen talán választ adhat a nagy kérdésre is, amelyre ma — rendkívül ellentmondó,
esetenként a régit egyszerűen és nem-dialektikissan tagadó álláspontok tömkelegében —
mindenképpen válaszolni volna jó: "Quo vsdis DMsctice? "
o
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Ami elsőként a komparatív jellegű vizsgálatot illeti, ebben a tekintetben elegendő
szemügyre vennünk néhány pregnánsnak tűnő felfogást a 60-as és 70-es évekből.
Egyikét ezeknek az a figyelemre méltó munka képviseli, amely J. S. Bruner 1966-ban
Toward a Theory of Instruction címen megjelent művének magyar fordításaként 1974ben nálunk is napvilágot látott. Sajátos körülmény, hogy az eredeti cím, amely egyszerűen
„Egy oktatáselmélet felé" volt, magyarul ezt a hangzatos — és némileg megtévesztő —
megfogalmazást kapta: „Új utak az oktatás elméletéhez". Bruner ennél valamivel kevesebbet ígért, minthogy főképpen azokra az „átalakulásokra" kívánt utalni, „amelyek az
oktatásról való elmélkedés során figyelmet érdemelnek". (J. S. Bruner: Új utak az oktatás
elméletéhez, Bpest, 1974.41. o.)
Ezeket az „átalakulásokat" összességükben olyanokként értékelte, hogy a nagy kérdésre, merre tart a fejlődés, már könyve cime szerint is így válaszolhatott: „egy oktatáselmélet felé".
Különböző okok miatt úgy tűnik, itt az „oktatáselmélet" kifejezésben érdemes külön
is aláhúzni a második tagot, az elmélet kifejezést. Ezt a hangsúlyt mindenekelőtt az a
körülmény indokolja, hogy Bruner az oktatást olyan törekvésnek minősíti, amely arra
irányul, hogy a fejlődést elősegítse, alakítsa; következésképp az a véleménye, hogy az
oktatás „valójában annak elmélete, hogy miképpen lehet a fejlődést különféle módszerekkel előmozdítani". (I. m. 13. o.).
Az oktatás és fejlődés összefüggéseinek a didaktika tengelyébe való állítása — amely itt
fundamentális dolognak látszik — figyelemreméltóan egybevág azzal a nagy jelentőségű
munkálattal, amely a Szovjetunióban Zankov nevéhez fűződik s amelyben — egy modern
kísérleti didaktikai koncepció keretében — tudvalevőleg szintén a fejlődést-fejlesztést
állították a középpontba.
Bruner a fejlődés különféle módszerekkel való előmozdítása érdekében a továbbiakban
az oktatásról úgy beszél, mint ami az „állandó feltalálás folyamatában van", s lényegének
„új meghatározását az egyéni értelmi fejlődés természetére vonatkozó tudásunk megnövekedése indokolja". (41. o.) Feltárja azokat az alternatívákat is, amelyek az oktatás
szempontjából alapvetőek. .Minthogy a tanulás és a problémamegoldás alternatívák
felkutatásán múlik, azért az oktatásnak arra kell irányulnia, hogy a tanuló számára az
alternatívák felkutatását könnyűvé tegye és szabályozza". (I. m. 70. o.)
Mindezeket a megállapításokat a maguk instruktivitásában nem lehet eléggé nagyra
értékelni; az oktatáselmélet teoretikus irányú fejlődésének lényeges kérdései vannak itt
részletezve, még ha Bruner csak ilyen nagyvonalú címeket ad is, mint például: „Vázlatok
az oktatás elméletéhez . . . "
Méltányolva a fejlődés fontos momentumait, szükséges ugyanakkor néhány alapvető
problémára is utalnunk ebben a műben. Az egyik már magábanvéve az, hogy miközben
cím szerint tételezi, sőt elővételezi egy oktatáselmélet létét, ugyanakkor ezt az elméletet
mindenestől a pedagógiai pszichológia tárgykörébe illeszti. (A pedagógiai pszichológia
„magvának" mondja műve 62. lapján). Ezzel azonban mindjárt ki is rekeszti azokat az
„átalakulásokat", amelyek interdiszciplinárisán más oldalról (filozófia, szociológia, „metatudományok") torkollnának a didaktikába.
Ami legalább ilyen nagy baj, hogy — az oktatáselméletet pedagógiai-pszichológiai
kérdéskörként kezelve - kifejti a régi, már Claparéde óta ismételgetett álláspontot, hogy
ugyanis ennek az elméletnek nem feladata „az oktatás céljairól dönteni" (43. o.), ez a
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döntés a politikára tartozik. így viszont az oktatáselméletet az oktatás intencionalitásának
manapság örvendetesen erősödő tendenciájától fosztja meg s ez ismét szinte a lét és
nemlét kérdésével állítja szembe a Bruner által éppen útjára bocsátott elméletet.
Ennek (és egy-két más problémának) ellenére nyilvánvaló itt egy alapvető fejlődési
tendencia: az oktatás lényegének új meghatározása, az oktatás és fejlődés összefüggéseinek a központba állítása, az oktatás irányultsága szempontjából az alternatívák felkutatásának hangsúlyozása — ezek már önmagukban is olyan motívumok, melyek arra mutatnak, hogy a didaktika fejlődésének új periódusa itt több argumentum által is komoly
bizonyításra talál.
A didaktikai fejlődés egy másik kiemelkedő csúcsának azt a munkásságot kell tekinteni, amely — időben részben meg is előzve a Brunerét, de hatásában messze áttevődve a
70-es évekre — L. Zahkov nevéhez fűződik.
Ebben az esetben a didaktikai fejlődés új periódusának kritériumait egyszerűbben lehet
bemutatni, ezek ugyanis néhány pontban röviden összefoglalhatók:
a) Az első mindenesetre egy elméletileg lényeges kérdés, éspedig a didaktika tárgyának
új meghatározása. Zankov már a 60-as évek kezdetén elméleti analízisek sorában mutatta
ki, hogy a didaktika tárgyának szokásos meghatározása nem kielégítő. (Lásd: „Az oktatás
didaktikai alapjai". In: Az új iskolának új didaktikát. Bpest, 1964, 7., 10., 11. stb.
oldalain).
b) Egy másik — az imént már említett — motívum ebben a koncepcióban az oktatás és
fejlődés kölcsönhatásának vizsgálata, mint a modem didaktika legfőbb feladata. Ezzel
kapcsolatos az a követelmény, amit Zankov így szövegez: „A didaktika tárgyának helytelen értelmezése abban is kifejezésre jut, hogy az ismeretszerzési folyamatoknak és a
diákok fejlődésének lélektani vizsgálatát már nem sorolják a didaktikának mint tudománynak a tárgykörébe". (I. m. 11. o.)
c) Egy harmadik pregnáns vonása a Zankov-féle új didaktikai koncepciónak-a tudoihányos kísérletek bevezetése s ezek alapján az oktatás és a tanulók fejlődésének kölcsönhatásából adódó törvényszerűségek feltárása. („A pedagógiában már régen kialakult az a
vélemény — mondja, — hogy az oktatásnak nemcsak az ismeretek elsajátítása, hanem a
tanulók fejlődése szempontjából is igen nagy jelentősége van. Mindmáig nem mutatták ki
azonban megbízható és tudományos kísérletek alapján, hogy tulajdonképpen milyen kölcsönhatásban van az oktatás a tanulók fejlődésével és milyennek kell lennie az oktatásnak
ahhoz, hogy maximális hatást gyakoroljon a gyermekek fejlődésére . . . " ) (I. m. 20. o.)
Méltán mondhatjuk el ma már, hogy a szocialista célkitűzésű kísérleti didaktika
kialakulása szempontjából a Zankov-féle koncepció és kísérleti gyakorlat: mérföldkő,
nemcsak a szovjet, hanem a nemzetközi didaktikai kutatásban.
d) Végül különleges hangsúlyt ad a zankovi koncepció azoknak a tudományos elemzéseknek, amelyeknek feladata a véletlent a szükségszerűségtől megkülönböztető tudományos kritériumok feltárása. („Példákat hoznak fel - mondja — az iskolák tapasztalataiból,
ezek a példák azonban „a levegőben lógnak", hiszen hiányoznak azok a tudományos
kritériumo!:, amelyek segítségével meg lehetne különböztetni a véletlent a törvényszerűtől". - 1 . m. 16. o.)
Ha mindehhez még hozzászámítjuk az interdiszciplinaritás fontosságának meggyőző
hangsúlyozását, akkor kétségtelen, hogy itt egy tudományos kísérletekkel megalapozott
és elméletileg új színvonalra emelt didaktika körvonalai bontakoznak ki.
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Tanulmányunk szempontjából — eltekintve most az érintett koncepció sokféle más
értékétől — ez az a fő jellegzetesség, amely dokumentálja a fejlődési irányt és mellette szól
a tanulmányunk címében elővételezett állításnak. Mellette szól még akkor is, ha természetesnek kell tekintenünk, hogy a didaktika tárgyának, feladatainak, kutatásmódszertanának, interdiszciplináris kapcsolatai kiépítésének, az oktatás és fejlődés kölcsönhatására
való beállítódásának — egyszóval mindannak, amit Zankov az új fejlődési periódus
szempontjából nélkülözhetetlennek tart, nem tíz-tizenöt évnyi megvalósulási ideje van;
ez hosszabb távú program; a megvalósulás határozott kezdeti tényeivel azonban mindenképpen számolnunk lehet és kell is.
Más didaktikai koncepciók, melyek komparatív jellegű vizsgálódásunkba szükségképpen bekerülnek, hely és idő hiányában csupán érintőlegesen szerepelhetnek.
Nem lehet említés nélkül hagyni Lothar Klingberg 1974-ben megjelent Einführung in
die Allgemeine Didaktik című művét, ha a didaktika új periódusáról akarunk beszélni.
Klingberg először megállapítja: a didaktikának az a feladata, hogy a tanítás és tanulás
általános törvényszerűségeit kutassa és feltárja, a nyert felismeréseket rendszeres összefüggésbe hozza, és ezzel elméletileg megbízható tudományos alapot teremtsen a pedagógus
oktató munkájához.
Ehhez a magától értetődő — s az elméleti megalapozottságot már itt különlegesen
hangsúlyozó - megállapításhoz a továbbiakban ezeket a jellemző megjegyzéseket fűzi:
A didaktika mindenekelőtt az.oktatási gyakorlat haladó tapasztalatait általánosítja, és
megkísérli az összes didaktikai jelenség rendszeres összefüggésbe hozását — ebben az
értelemben oktatáselmélet. A gyakorlatilag tevékeny pedagógus azonban nemcsak didaktikai kategóriák (törvények, elvek, tanítási formák stb.) rendszerezését várja el, hanem
biztos eligazítást, segítséget kíván meg oktatási tevékenységéhez. A didaktikának tehát
hozzá kell járulnia a tanítás mesterségének vagy művészetének elsajátításához is — ebben
az értelemben oktatástan. (I. m. Berlin, 1974.44—45. o.)
Némileg problematikusnak tűnő s bizonyos ellentmondást is jelentő kettősségről van
itt szó; mindenesetre az oktatástan inkább praktikus, az oktatáselmélet inkább teoretikus
jellegű fogalomnak mutatkozik. Nem teljesen világos, vajon a kettő koegzisztenciájára
kell-e gondolnunk a Klingberg-féle koncepció szerint, annyi azonban bizonyos, hogy
teoretikus bázist ez a koncepció is nemcsak tartalmaz, hanem egyenesen feltételez. Itt a
két fogalom kapcsán a didaktikának mintegy a fő jelentésváltozásai állnak előttünk.
Legújabban pedig már olyan jelentésváltozatok is megjelennek a pedagógia nemzetközi
színterén, amelyek „rendszerszemléletű didaktika" címen a hagyományos kifejezést
ugyan használják, azonban a didaktika történelmileg kialakult törzsanyagából ebbe a
koncepcióba már alig ágyazódik be valami; a didaktika maga „makrotechnológiává", a
szakmódszertan „mikrotechnológiává", a tanítási óra felépítése a tanítási óra „technológiájává" válik; még maiadnak ugyan az „alapelvekkel" kapcsolatos részek (bár ezek
elmaradása okozná a legkevesebb hiányérzést), valamint metodikai megjegyzések, de maga
a tanítási-tanulási folyamat nagy, központi fejezete például a „metatudományok" információinak gazdag beáramlása közepette úgyszólván „eltűnik". (Ez történik például a
Ferenczi Gyula — Horváth Attila által írott és Kolozsváron megjelenő „Korszerű oktatáselmélet; rendszerelméleti didaktika" című könyvben). Figyelemreméltónak kell tekinteni
azonban itt is - a metatudományok részéről érkező információk hatalmas tömegének
didaktikai asszimilációjára való pozitív törekvés mellett, illetve éppen azzal együtt — az
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oktatáselmélet fő fogalmat, amit a szerzők azzal még külön is alátámasztanak, hogy
szerintük itt kifejezetten elméleti tudományról van szó, amely a gyakorlattal nem úgy
érintkezik, hogy abba közvetlenül áttehető, hanem úgy, hogy egy oktatástechnológiajellegű „alkalmazott tudomány" lép be közvetítőként.
Ezt a koncepciót azért szükséges megemlíteni, mert manapság nem egyedülálló jelenség. hogy az előrelépés lehetőségét nem a „megőrizve meghaladás" elve alapján keresik,
hanem inkább a „megtagadva meghaladás" álláspontjáról kiindulva. Az ilyenféle keresések
azonban többnyire a fejlődés valamely (önmagában egyébként nagyon is indokolt és új)
motívumának túlhangsúlyozása következtében az eddigitől ugyan eltérő, de az interdiszciplináris vonatkozások jelentős részét elhanyagoló koncepcióhoz vezetnek.
Ennek kapcsán hangsúlyozni szükséges, hogy ha azt mondjuk (Bruner kifejezését
használva): útban az oktatáselmélet felé, vagy Klingberg fogalom-kettősét szabadon alkalmazva: útban az oktatástantól az oktatáselmélet felé, — a didaktika minden eddigi és
elméletileg-gyakorlatilag hasznosítható eredményének egy magasabb szintézisbe való belefoglalásáról beszélünk, amely szintézisben a hagyományos értékeken és tegnapi kutatási
eredményeken túl a maiak is sokoldalúan benne vannak, és a „hagyományosak" is új
összefüggésekbe ágyazódnak.
Nem részletezve a „meghaladás" kérdésében manapság megmutatkozó eltérő tendenciákat (amelyek egyébként a fejlődés egyik legnagyobb problémájaként jelentkeznek), az
iménti koncepcióval ismét csak azt lehetett - éspedig igen éles formában — demonstrálni,
hogy a haladás iránya egy, az eddigieknél teoretikus értelemben jobban kidolgozott
koncepció, amely éppen elméleti megalapozottságánál fogva elvszerübb eligazítást tud a
gyakorlat számára is nyújtani.
Az eddig elmondottak az ún. „általános" didaktika keretében mozgó példákra, koncepciókra hivatkoztak. Lehet azonban — és szükséges is - néhány pregnáns példára a
felsőoktatási didaktika köréből is hivatkozni, amelynek területén az utóbbi egy-másfél
évtizedben ugyancsak örvendetes mozgás, fejlődés tapasztalható.
Ez alkalommal erről a területről csak két műre tudunk — s ezekre is csak vázlatos
formában — hivatkozni.
Az egyik MacKenzie-Eraut-Jones
„Tanitás és tanulás; új módszerek és eszközök a
felsőoktatásban" című könyve (amely eredetileg 1970-ben jelent meg az UNESCO gondozásában Párizsban s magyarul 1974-ben került az olvasók kezébe). A könyv rendkívüli
egyértelműséggel demonstrálja a komparatív vizsgálódásunk során már eddig levont következtetést, minthogy radikális megfogalmazásokban adja elő az igény állandó növekedését
„olyan átfogó elmélet iránt, amely az új módszerek bevezetését indokolja" (magyar
kiadás 77. o.). Szakértőkre hivatkozva felpanaszolja többek között: „nemcsak hogy nincs
olyan oktatáselmélet, amelyhez a problémák felmerülésekor segítségért fordulhatunk, de
túl sok tanuláselmélet van, amelyek viszont túlságosan kevéssé foglalkoznak az emberi
tanulással úgy, hogy az a pedagógiai gyakorlat számára használható legyen". (I. m. 79. o.)
„Régen — mondják később a szerzők — az oktatásról és a tanulásról folytatott
fejtegetések többnyire két szempontra koncentráltak: a legalacsonyabb szinten a tanítás
módszereire, az absztrakció legmagasabb fokán pedig a tanuláselméletre . . . Többre
mentek volna, ha megfordítják a sorrendet, s a hangsúlyt a tanítás elméletére és (ettől
függően, másodsorban) a tanulás módszereire helyezik . . . " (I. m. 80. o.)
2o

403

Végső soron — kissé szkeptikus hangütéssel vagy legalábbis óvatos optimizmussal —
arra az álláspontra jut a könyv, hogy „a tanulás és az oktatás különállását" tételező
álláspont s az ebben megnyilvánuló „dichotómia" csak úgy számolható fel, „ha az
oktatási-tanulási rendszerben végbemenő oktatási-tanulási folyamatról beszélünk. Mert
akkor rendszeresen kezdhetjük tanulmányozni a rendszer jellegét, azt, ami ténylegesen
történik a folyamatban, és azt is, hogy mi történik, ha a folyamatot befolyásoló tényezőket változtatjuk. . ." így lehetővé válik, hogy „elinduljunk az oktatási-tanulási folyamat
rendszeres (sőt, bizonyos értelemben tudományos) alapjai felé anélkül, hogy olyan
elméletre kellene várnunk, amely az összes felmerülő jelenséget megmagyarázza. (81. o.)
Bár az eredeti szövegösszefüggésekből kiragadott állásfoglalásokkal vagyunk kénytelenek jellemezni MacKenzie - Eraut és Jones felfogását, talán ezekből a töredékekből is
nyilvánvaló, hogy teoretikusan mégalapozott és átfogó elmélet szükségességéről beszélnek
s ezt lépésről lépésre megközelíthető eredménynek tekintik; a soron következő lépés
mindenesetre a tanulás és oktatás különállásában megnyilvánuló dichotómia felszámolása
és az oktatási-tanulási folyamatnak mint rendszernek tudományos módszerekkel történő
tanulmányozása.
Azt már csak az érdekesség kedvéért idézzük — a jelenlegi, kissé egyoldalúan „rendszerelméleti" beállítottságú periódusban, — hogy egy UNESCO kiadványnak kell figyelmeztetnie a következőkre: „Gyakran mondják, hogy az oktatásnak az emberrel foglalkozó
tudományra van szüksége és ezt a pszichológiában vélik felfedezni; ugyanakkor az oktatás
erkölcsi vállalkozás is, és ezért éppen annyira filozófiára is szükség van". (I. m. 79. o.)
Ez nemcsak a rendszerelméleti beállítottságú és kizárólag ezt az aspektust figyelembe
vevő, hanem az egyoldalúan pszichológiai beállítottságú fejlesztés híveinek egyaránt szól;
a kiegyensúlyozott fejlődés a rendszerelméleti, a pszichológiai, a filozófiai nézőpont
szinoptikus kezelését feltételezi.
Ha ezek után még Wincenty Okon 1971-ből származó Felsőoktatási didaktika című
művére hivatkozunk (magyarul 1973-ban jelentette meg az FPK), akkor ismét csak az
elméleti fejlődés motívumának hangsúlyozására bukkanunk. .Annak ellenére — mondja a
könyv, - hogy a didaktikai kutatások terén nyilvánvaló fejlődés következett be, a
didaktika még messze van az elmélet rendszeres kifejtésétől" (I.m. 13. o.). W. Okon
ennek kettős okát látja: „Az egyik, hogy a didaktika nem kap kellő támogatást a nála
elméletibb tudományoktól, elsősoiban a lélektantól, a szociológiától, az általános módszertantól és az ismeretelmélettől". A másik ok az — mondja, — hogy a szocialista
országokban egyre nagyobb hatást kezd gyakorolni a didaktikára az operacionalizmusnak
nevezett filozófiai irányzat. ,Nehéz ma előre látnunk, hogyan sikerül leküzdeni az
operacionalizmus hatását, s hogyan foga hasznosítani a marxista filozófia, lélektan és
didaktika a gyakorlat eszméjét; mindenesetre didaktikánk fontos — bár nem könnyű —
feladata, hogy tisztázza ismeretelméleti alapjait, hogy materialista alapokon állva következetesen felépíthesse elméleti rendszerét". (I. m. 14. o.)
Bármerre vágjunk tehát utat egy összehasonlító-pedagógiai körültekintés során, minden
út végén az elmélet, sőt átfogó elmélet kívánalma jelentkezik: a pedagógiai jelenségek
tudományos kritériumainak egyértelműbb feltárása s ennek következtében az elmélet
egyértelműbb gyakorlati alkalmazhatósága érdekében.
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(Ez a kívánalom történelmileg nagyon is elgondolkodtató módon csendül össze Lukács
Györgynek még az 50-es évek közepén a pedagógia helyzetével foglalkozó egyik akadémiai ülésen kifejtett álláspontjával, amely a pedagógia elméleti fejlesztését sürgette, mert
különben — mint mondta - „sokba fog még nekünk kerülni a jelenlegi prakticizmus".)
*

A komparatív vizsgálódás ilyen vázlatos — de e tanulmány kereteihez viszonyítva mégis
terjedelmes — anyaga után a következőkben arra kell vállalkoznunk, hogy mintegy taxatív
módon felsoroljuk azoknak a változásoknak a legfőbbjeit, amelyek a 70-es évek végén,
80-as évek kezdetén leginkább mutatják egy korszerű oktatáselmélet kialakulását vagy
ilyen oktatáselmélet kialakulásának lehetőségét. Elvileg ugyan ismertnek tekinthetők
különösen az oktatáselmélet tárgyában s a didaktikai szemléletmód egészében bekövetkező változásokat elemző írások (köztük az „Új fejlemények az oktatás elméletében"
című tanulmány a Pedagógiai Közlemények 18. kötetében), a tárgyalt problematika
viszonylagos teljessége érdekében azonban mégis célszerűnek látszik ezek rövid felidézése
is, valamint a fejlődést leginkább reprezentáló egyéb jelenségek felsorolása.
a) Ha a jelentős fejlődést demonstrálni akarjuk, első helyen említhető és említendő
mindenesetre az a nagy változás, amely a didaktika tárgyában az utóbbi egy-két évtizedben bekövetkezett. Ezt leginkább úgy tehetjük világossá, ha arra utalunk, hogy az
oktatáselméletben hangsúlyáttevődés történt: többé elsősorban nem egyszerűen a tanítás
ismeretközvetítő funkcióként való felfogása áll az érdeklődés előterében, mint (főként
praktikus okok nyomásának hatására) az ún. hagyományos didaktikában, hanem a céltudatosan vezérelt és szabályozott tanulás útján a személyiség formálása. Ennek a körülménynek az adja meg a különleges jelentőségét, hogy az alapvető műveltség aktív
feldolgozásának, elsajátításának funkcióját valódi rangjára emeli, minthogy azt képességfejlesztő és személyiségformáló hatásában szemléli. így a korábban sok esetben öncélúan
felfogott ismeretközvetítés a nevelési cél összefüggésében (manapság divatos kifejezéssel
élve: „nevelésközpontú" felfogásban) kapja meg a maga igazi jelentőségét.
Természetesen meghamisítanánk a neveléstörténetet, ha azt állítanánk, hogy egyes
korábbi didaktikai koncepciók ezt a vonást már nem viselték magukon. A hazai polgári
pedagógiai fejlődésben rangos szerepet betöltő Prohászka Lajos például „Az oktatás
elmélete" című könyvében (Bpest, 1937) hosszú fejtegetéseket szentel a nevelés oktatás
és képzés összefüggéseinek s eközben sok időtálló megállapítást tesz. (Még „ábrázolja" is a
nevelés és oktatás viszonyát, s ezt manapság is hasznos ábrának lehetne tekintenünk azok
számára, akik úgy gondolják, hogy a „nevelő" iskola az oktatás funkciójának csökkentése,
másodlagossá tétele útján érhető el.)
Egészen más filozófiai-világnézeti bázison és nagyon instruktív formában ugyancsak
szerepelt ez a kérdés az 1950-ben hazánkban megjelent első szovjet pedagógiai tankönyvben, a Jeszipov és Goncsarov-féle Pedagógiá-ban, amely egyértelműen utalt arra, Hbgy az
oktatás nem más, mint tanítás útján történő nevelés. Egészen nyilvánvaló ennek az
egyszerű definíciónak a kiválósága, az adott időszakban azonban nem tudtuk a maga
teljességében értelmezni, még kevésbé gyakorlatilag megvalósítani.
így értjük tehát, hogy az oktatáselméletben történő hangsúlyáttevődésnek megvoltak
— a különböző előjelű — történelmi előzményei, s a tanításnak személyiségformálásként
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való értelmezése nem egyszerre bukkant fel a semmiből; amit állítunk, az csupán annyi,
hogy a tanításnak nevelő hatásában — és nevelő funkcióként — való olyan értelmezése,
ahogy a mai oktatáselméletben megjelenik, történelmileg mára érett be és tekinthető
egyértelműen konstatálható didaktikai módosulásnak. Ebben nyilvánvalóan nagy része
van az oktatás nevelő hatásával kapcsolatos kutatásoknak, de túl ezeken az iskola s a
benne folyó munka egészével kapcsolatos szemléletváltozásnak, -fejlődésnek. A legkorszerűbb oktatáselmélet sem engedheti meg magának természetesen azt a luxust, hogy ezt a
„nevelésközpontúságot" másként értelmezze, mint a társadalmi kultúra alapvető javainak
aktív feldolgozásaként jelentkező objektív folyamatot, vagyis mint olyan folyamatot,
amelyben a műveltség eszközi jellegű javai a nevelési céllal való korrelációjukban semmit
sem veszítenek értékükből, sőt éppen így kapják meg igazi pedagógiai rangjukat.
b) Egy másik hangsúlyáttevődésről is szükséges beszélnünk (bár még az előbb említettel kapcsolatban is sokféle tisztázandó kérdés volna), ha jól akarjuk konceptualizálni az
„útban az oktatáselmélet felé" megfogalmazású, könnyen félreérthető tételt. Ez a
második hangsűlyáttevődés pedig úgy következett be, hogy a didaktika leglényegesebb
problémáját jelentő tanítási-tanulási folyamatban a hangsúly a tanításról (amelyben világéletben volt) a tanulásra tevődött, illetve fokozatosan tevődik át. Ez az oktatáselmélet
szempontjából ugyanolyan alapvető jelentőségű motívum, mint az a) pontban említett
hangsúlyváltozás. Ez könnyen megérthető, ha arra gondolunk, hogy nemzedékeken
keresztül úgy értelmezték a didaktikát, mint az (alapjában ismeretátadásként felfogott)
tanítás tudományát. Most azonban, ha komolyan kívánjuk venni saját felismeréseinket,
akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy a didaktika többé nem egyszerűen az iménti módon
értelmezett tanítás tudománya, hanem a tanulás irányítását (vezérlését és szabályozását)
tudományosan, tehát hatékonyan megtervez&realizáló tanítás tudománya. És első pillanatra is látszik, hogy itt alapvető többletről, minőségileg más megközelítésről van szó.
Azt lehet mondani, hogy ez történelmileg is teljesen új tétel. A legjobb definíció, amire
a nem túl távoli múltból hivatkozni lehet, többek között Nagy Lászlóé, aki szerint az
oktatás az érdeklődés mesterséges (azaz didaktikai) hatásokkal történő irányítása, s ehhez
a „Didaktika gyermekfejlődéstani alapon" című könyv más lapján még hozzáteszi, hogy
az iskolai munkában természetesen a gyermeknek is biztosítunk az együttes tevékenységből megfelelő részt; ,a két tétel azonban még nem teljesen találkozik össze. így is
elmondhatjuk, az érdeklődés irányítása, mint a Nagy László-féle definíció lényege, az
oktatás megszokott értelmezését a maga korában messze meghaladta. Egy másik példaként Imre Sándorra hivatkozhatunk: 1927-ben a maga híres Neveléstan-ában (annak
oktatástani részében) az oktatást úgy definiálja, mint az „ismeretszerzésben való rendszeres vezetés"-t. És ez a definíció — amint látható — nagyon is közelinek látszik a mai
megfogalmazáshoz. De csak látszik! A tanulás irányításáról mai értelemben beszélni
ugyanis csak attól az időponttól kezdve lehetett igazán, amikor a rendszerelméleti-kibernetikai szemléletmód didaktikai jelentkezésének hatására az oktatási folyamat mint
visszacsatolások sorozata is kezdett jelentkezni. És bár rövid idő alatt nyilvánvaló lett,
hogy az oktatási folyamat csupán - és kizárólag - visszacsatolásos alapon nem értelmezhető, minthogy a szabályozás mellett vannak (és túlnyomórészben a korszerű tanítás
esetén is megmaradnak) a vezérelt részek, — a kibernetikai-rendszerelméleti szemléletmód
általános hatása mégis kezdett érvényesülni, a tanítási-tanulási folyamatirányítás egész
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koncepciójába mintegy felszívódni. Hogy a folyamatirányítás még két évtizeddel ezelőtt is
gyakorlatilag mennyire kevesebb volt, mint amilyen ma elvileg lehet, - történelmileg
emlékezetes példával dokumentálhatjuk s ez az úgynevezett Moszkalenko-eset; itt ugyanis
egy alapvetően jó gondolat vetélt el annak következtében, hogy a folyamat egészében
nem álltak még rendelkezésre a megfelelő, a visszacsatolást biztosító, a gyermeki teljesítmények folyamatos regisztrálását lehetővé tevő megoldások és eszközök).
c) A fejlődés különböző jelenségei látványosan mutatkoznak a didaktikában az ún.
taxonómiai kutatások eredményeinek legalább kezdeti beáramlása következtében is. Ezzel
kapcsolatban hadd említsük annak az eddigieknél egzaktabb dokumentálhatóságát — és
egyáltalán: dokumentálhatóságát, — mit jelent az oktatás célrairányultsága, intencionalitása. A didaktikai kézikönyvek természetesen az eddigiekben sem mulasztották el az arra
való utalást, hogy az oktatás a maga egészében a nevelés céljának szolgálatában áll. Már a
régebbi időkben, a két világháború közti periódusban is például, szokás volt a pedagógusjelöltektől számon kémi a tanítás tervezésekor a „tárgyi" és az „alaki" célok megjelölését;
ismertek az ezzel kapcsolatos nehézségek és az is ismert, milyen kevés konkrét segítséget
tudott adni ebben a tekintetben az akkori oktatástan; az is ismert, hogy a legutóbbi
két-három évtizedben a tanítás tervezésekor a célok kivetítése inkább a tantervi téma
egészére történt meg, de ebben az esetben — más formában — ismét csak jelentkeztek a
régi nehézségek. Csak a legutóbbi időszakban vált lehetővé, hogy a nevelési célok hierarchiáját feltárva, abban az „általánoscél", a .konkrét cél"saz „operacionalizáltcélok" mibenlétét tisztázva — éppen az operacionalizált célok közvetlen érintkezésében tudjuk az
oktatáselméletben megragadni az oktatás intencionális jellegét. Ez a körülmény — összefüggésben azzal a gyakorlati fejlődéssel, amely az új tantervek konkrétebb tantárgyi
feladat- és követelményrendszereinek kimunkálásában tettenérhető — kétségtelenül új
elméleti és empirikus alapot egyaránt jelent az oktatás-fogalom kapcsán a célra-irányultság
kifejtésének.
d) Ez a kérdés egyúttal már átvezet a fejlődésnek (mégpedig nem csupán a didaktikai,
hanem átfogóbb értelemben a pedagógiai fejlődésnek) arra a nagy területére, amit tantervelméletnek nevezünk.
Ezen a téren a fejlődési tendenciák egész sorát lehet felemlíteni, még ha rögtön hozzá
is kell tennünk: átfogó tantervelméletről még nem beszélhetünk ugyan, biztatóan formálódnak azonban egy ilyen elmélet alkotóelemei.
Ezek közül mindenekelőtt azt a didaktikai kutatást kell kiemelni, amely a tananyag
elemzésére vállalkozva feltárni igyekszik a „tudás" fogalmát és szerkezetét; valamint az
ezzel rokon másik fundamentális kutatást, mely a tananyag alapvető, lényegi mondanivalójának, a tananyag-struktúrának a felderítésére törekszik, hogy ezeket lehessen az
oktatási tevékenység középpontjába állítani, optimálissá téve ezáltal e tevékenység képességfejlesztő, gondolkodásnevelő hatékonyságát.
A tudás szerkezetével és a struktúrákkal foglalkozó nemzetközi és hazai kutatásokhoz
szorosan kapcsolódnak azok a vizsgálatok, melyek a művelődési anyag globális kiválasztásának problematikájaként ismeretesek. Már messze túl vagyunk azokon az időkön, amikor
a tantárgyi rendszerben történő kiválasztás empirikus eljárásai egyértelmű elméleti igazolást .kaptak a didaktikában; elvileg legalábbis lehetővé vált, hogy a művelődési anyagnak
átfogóbb nevelési „tömbökben" való kiválasztását tegyük a tantervelmélet középpontjába,
még akkor is, ha a rendelkezésünkre álló felfogás ma még csak részben tudja arányosan
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,.leképezni" a társadalmi műveltség egészét. Az átfogó tömbökben való tervezés azonban
lehetőséget nyújt arra is, hogy a tananyag kiválasztásának és elrendezésének hagyományosan kissé szukcesszív eljárásait közelebb hozzuk egymáshoz; itt ugyanis a kiválasztásban
részben az elrendezés is , jelen van", vagy legalábbis e két művelet a hagyományos módon
nem válik szét egymástól.
Természetesen a tömbökben való kiválasztásnál radikálisabb megoldások — mint új
didaktikai koncepció részei - szintén nem ismeretlenek; hosszabb távon bizonyára az a
„logika" fog igazolódni, mely abból indul ki. hogy a tananyag tényleges elemei nem a
szokásos szaktantárgyi összefüggések, hanem az alapvető világnézeti összefüggések; ennek
megvalósításához azonban a tantervkészítés gyakorlatában alighanem szükségesek lesznek
még átmeneti periódusok is.
Tantervelméleti szempontból jelentős fejlődésnek lehet tekinteni a tananyag differenciálódása területén bekövetkezett előrelépést is. Ha az oktatáselméleti kutatás két évtizeddel ezelőtt még csupán elvileg tudta szóvá tenni (már akkor szóvá tudta azonban tenni),
hogy a tananyag optimuma mellett egy maximumot és egy minimumot is célszerű lenne
meghatározni s ezzel a folyamatszabályozás és értékelés hatékonyságát növelni, akkor
most ezen a téren — némileg változott formában ugyan, de — fontos kezdeményezés történt, amelynek feldolgozott tapasztalatai nyilván jól értékesíthetőek lesznek az oktatáselméletben.
S ha mindezekhez hozzávesszük azokat a kutatási eredményeket, melyek részben a
tanterv műfaji fejlődésével, részben a tantervi értékeléssel kapcsolatban már ma rendelkezésünkre állnak, akkor egy tantervelméleti szintézis kialakulása felé bizalommal tekinthetünk.
e) Szervesen idekapcsolódik a tanítási-tanulási folyamat szerkezetének problematikája.
Ma már nyilvánvaló lett a didaktikai kutatás számára, hogy amikor a nevelés és oktatás
tervét (tehát a tantervet) készítjük, akkor ebben a művelődés tartalmát meghatározva
tulajdonképpen a nevelési-oktatási folyamatot magát tervezzük. Kifejezetten azon múlik
ugyanis a tanítási-tanulási folyamat realitása — szerkezetének didaktikai jellegű feltárásán
túl, — hogy mennyire reális az az információmennyiség, melyet e folyamatban aktív
módszerekkel fel kell dolgozni. A „tananyag"-nak mindenképpen olyan szintig „bemért"-nek kell lennie, hogy lehetővé tegye a személyiségfejlődést optimálisan biztosító
korszerű szervezeti formák, módszerek és eszközök beiktatását e folyamatba. Ha ez a
bemértség hiányzik, minden szép elképzelés hiábavaló.
Ebben a tekintetben még sokféle tennivaló van, de itt nem annyira a didaktikai
szándékok és nehézkesség áll a fejlődés útjában, hanem sokkal inkább az a világszerte
mutatkozó objektív nehézség, ami az információáramlás rendkívüli felduzzadásából adódik s amely elárasztással fenyegeti az iskolai oktatási folyamatot a reális határok között
tartás ismételt erőfeszítései ellenére.
Mi az, amit a tanítási-tanulási folyamattal kapcsolatban mint leglátványosabb fejlődést
föl lehet emliteni?
A sokféle fejlődés közül itt csak néhányra lehet hivatkozni:
— Egyik kétségtelenül a tanítási-tanulási folyamatnak minden eddiginél komplexebb
megközelítése s abban a filozófiai és pszichológiai, a szociológiai és rendszerelméleti-kibernetikai „aspektusok" együttes figyelembe vétele. Ez a komplexitás lehetővé teszi, hogy a
folyamat, mint a tartalom feldolgozásának dialektikus útja, rugalmasan értelmezhető és
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„tematikus egységeiben" körültekintően tervezhető legyen. (L. részletesebben „A tanítási-tanulási folyamat tervezésének komplex megközelítése" c. tanulmányban a Magyar
Pedagógia 1979. 4. számában).
Sajátos ellentmondás, hogy a folyamat komplexitásának mai megközelítési módja
egyesekben azt az aggodalmat veti föl, vajon hol van itt akkor végső soron a didaktika?
Ha ennyiféle aspektusból lehet - és kell — közelíteni a tanítási-tanulási folyamathoz,
akkor végül is micsoda maga ez a folyamat? Nos, természetesen a megismerésnek a
tartalom és egy adott gyermekcsoport legkedvezőbb egymásrahatását lehetővé tevő útja;
ez azonban ma már sem a „tárgyi cselekvéseket" előtérbe helyező ismeretelméleti felismerések, sem a pszichológiai információk segítségével kialakítható szintetikus tanuláselmélet, sem az adott gyermekcsoport szociológiai háttere, sem magának a folyamatnak
rendszerelméleti-kibernetikai szempontú elemzése (s ezen az alapon a vezérlés és szabályozás lehetőségeiben való döntés) nélkül nem tekinthető biztonságosnak. Legalábbis elméletileg! — Míg csak főképpen egy aspektust (például a pszichológiait) kellett figyelembe
venni (és Bruner szerint — mint láttuk — ma is ezt kell), addig nem merült fel az aggály,
hogy mi lesz így a didaktikai jelleggel. Nem merült fel egyébként akkor sem, amikor az
ismeretelméletnek szinte direkt módon történő didaktikai áttevődéseiről volt szó. Most —
eléggé furcsállható módon - fölmerül, legalábbis esetenként.Úgy tűnik, ez is egy argumentum (bizonyára némileg indirektnek tekinthető argumentum) az oktatáselmélet
új periódusa mellett.
- Szükséges külön is megemlíteni, hogy a tanítási-tanulási folyamat komplex megközelítésén belül változatlan súlya van — éppen mert tanulásról van szó — a pszichológiai
szempontoknak. Itt főképpen az „oktatási stratégiák" vagy tanulási stratégiák kérdése áll
az előtérben. Nem lehet állítani, hogy már egyértelműen kialakult szintétikus tanuláselmélet állna rendelkezésre; egyre nyilvánvalóbb azonban, hogy a pszichológia által feltárt
főbb tanuláselméletek praktikusan felhasználható tendenciái összességükben — a tartalom
feldolgozásának dialektikus menetében értelemszerűen alkalmazva — olyan gyakorlati
szintézist hozhatnak létre, amely nélkül a mindennapos iskolai munkában (s már magában
a „tematikus tervezésiben is) lehetetlen boldogulni. Az a szkepszis tehát, amelyet egy
szintétikus tanuláselmélet kialakulásának lehetőségével kapcsolatban például W. R. Fuchs
kifejezésre juttat, elméleti és gyakorlati okok következtében egyre inkább meghaladottá
válik. Mindenesetre egy új oktatáselméleti koncepciónak egy ilyen szintetikus tanuláselmélet körvonalait felvázolni s azt tantervi témák tervezésén demonstrálni — ma már
lehetősége van.
— A tanitási-tanulási folyamattal kapcsolatos didaktikai koncepció egy harmadik nagy
fejlődési tendenciája azzal jellemezhető, ha a tananyagfeldolgozás alternatíváinak egyre
sikeresebb feltárására hivatkozunk. Nyilván nem véletlen, hogy Bruner a maga könyvében
olyan nagy hangsúllyal emelte ki az alternatívákat. Valamivel másféle értelemben ugyan,
de ma már lehetőség nyílik az oktatáselméletben, hogy részben a frontális osztálymunka,
részben a csoportmunka, részben az individualizált munka alternatíváit feltáijuk; sőt, ezen
túlmenve azokon az alternatívákon belül, amiket Bruner enaktív, ikonikus és szimbolikus
leképezésnek nevez, ugyancsak mód és lehetőség van a variációk gazdag kifejtésére,
minthogy a három említett leképezési módon belül az eljárások 4—5 féle változatot
mutatnak.
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Nem fölösleges különleges hangsúlyt adni ezeknek az alternatíváknak és az alternatívákon belüli variációknak; ebben az esetben ugyanis nem kevesebbről van szó. mint az
oktatási folyamat rugalmasságának fő lehetőségeiről; ez a rugalmasság egyrészt az egyénekhez (az egyes gyermekekhez és gyermekcsoportokhoz) való fejlesztő alkalmazkodás
optimális lehetőségeit biztosítja, másrészt a pedagógus számára azt a választási lehetőséget
jelenti, amely egyáltalán tartalmat adhat a sokat emlegetett metodikai szabadságnak (ez
ugyanis nem lehet egyéb, mint egy-egy adott helyzetben a szükségszerűség felismerése s az
alternatívák közüli választás a szituációt jellemző kritériumok figyelembe vételével).
Az ismeretszerzés és alkalmazás egymást átszövő fázisai tekintetében feltárt alternatívák — úgy tűnik — egy új oktatáselmélet számára szinte a legnagyobb lehetőséget nyitják
meg ahhoz, hogy valóban elvi döntéshozatalt biztosítson a pedagógus számára egy
meghatározott didaktikai szituációban.
- Külön szükséges említést tenni magának a programozott tanulásnak (s ma már
az individualizált tanulási módok sokféle változatának) nagy előrelendítő hatásáról
az oktatási folyamat koncepcióját illetően. Bár itt nincs mód e hatás részletezésére,
nyilvánvaló, hogy az „oktatástechnológiai szemlélet" behatolása a didaktikába - mindenekelőtt az oktatási folyamat differenciáltabb értelmezhetőségében mutatta meg leglátványosabban a következményeit. (Oktatástechnológiai szemléletmódon itt nem egyszerűen
új eszközök bevetésének lehetőségét értjük, hanem a rendszerelméleti-kibernetikai lehetőségeknek a didaktikába való bekapcsolását, a tanítási-tanulási folyamatnak mint irányítási
folyamatnak a megközelítését, magán az „oktatástechnológián" belül pedig főképpen a
programozás s az audiovizualitás együttes érvényesítésének a következményeit.)
- Végül - de még mindig a tanítási-tanulási folyamattal kapcsolatban — utalni szükséges egy rendkívül intenzíven jelentkező tendenciára, éspedig a tanulás órán és iskolán
kívüli szféráiból érkező információk hatásának egyre fokozódó tudományos számbavételére, illetve ennek szükségességére. Mint idevonatkozó újabb irodalom egyértelműen
tanúsítja, a természetes tapasztalati tanulás és az iskolai (tanár-irányította) tapasztalatszerzés mellé harmadikként csatlakozott a telekommunikációs eszközök által közvetített
tapasztalatok óriási tömege, s „bebocsátásra vár" a hivatalos tanitási folyamatba; az itt
jelentkező egyensúlyi zavarok (egy, eredetileg információ-szegény környezet viszonylatára
tervezett iskolai oktatás, amely belekerült egy információ-gazdag világba) — mindenképpen szétfeszítéssel fenyegetik az oktatási folyamat szokásos kereteit. S bár egyelőre ennek
főképpen csak a jelzésére vállalkozhat az oktatáselmélet, már ez a helyzetfelismerés sem
csekélység a további kutatás és fejlesztés szempontjából.
f ) Ezzel függ össze az oktatás szervezeti formáiban bekövetkezett jelentős változás,
amely hosszú fejlődési folyamat — mondhatnánk: küzdelmes fejlődési folyamat — eredményeképpen áll előttünk. Röviden utalva erre, elegendő csupán annyit mondani: az
osztályrendszerű munka zártságának feloldása napirenden van; a különböző munkaformák egyre inkább lehetővé teszik, hogy a „frontális munka" monolitikus jellege, egyeduralma megszűnjék. A változatos szervezeti formák ma már lehetővé teszik, hogy joggal
említsük a differenciált osztálymunkát, mint reális didaktikai fogalmat. Ezt a differenciálást nagy mértékben segítik a változatos munkaformák mellett a különböző korszerű
taneszközök is: a munkatankönyvtől kezdve a nyomtatott programokon át az audiovizuális és egyéb eszközökig (maholnap az elektronikus megoldásokig), amelyek az azonnali
visszacsatolást a frontális munkában is egyre gyakrabban biztosítják.
410

Elmondhatjuk tehát, hogy az osztályrendszerű tevékenység jelentős belső differenciálódást mutat; a munkaformák és munkaeszközök a gazdagodást, a változatosságot jól
érzékelhetően biztosítják.
Ehhez külön is ide kell kapcsolnunk az érdeklődés homlokterébe került azt a szempontot, amely ugyan mindenkor természetes nézőpontja volt a didaktikának, elméleti kidolgozására és gyakorlatilag hatékonyabb megvalósulására mégis csak ma kerül sor, s ez: a
tanulás megtanítása. Ez nem egyszerűen a „szervezeti formák" kérdéskörébe szorítható
téma, hanem az oktatási folyamat egészére kiterjedő generális teendő; érthető azonban,
hogy a tanítási óra keretében jelentkező tevékenység és pedagógiai instruálás olyan új, jól
körülhatárolható szférájának mutatkozik, amelynek információit éppen a didaktikának ez
a fejezete olvaszthatja legszervesebben magába.
g) Teljesen képlékeny helyzet ellenére az „általános módszertan" fejezet is nagy
átalakuláson megy keresztül. Bár pillanatnyilag valódi krízist él át amiatt, hogy a metodikai szabadsága nem eléggé egyértelmű tudományos meghatározása következtében nagyfokú metodikai szubjektivizmus jelentkezik, — ez átmeneti jelenségnek tekinthető egy
objektív kritériumokkal meghatározható módszerfogalom s a maga egészében elasztikus
módszer-fejezet tekintetében; a körvonalaiban alakuló új módszer-fejezet által feltárt
eljárások (tanári és tanulói munkamódszerek) dinamikusan illeszkednek majd a tanításitanulási folyamat egészébe (amely maga is rendszer = a tartalom, szervezeti formák,
módszerek és eszközök rendszere).
Az oktatási módszerek területén szinte áttekinthetetlen terjedelmű publikáció áll
rendelkezésre, amely nemcsak vélekedéseket, de világszerte jelentkező kutatási eredményeket is tartalmaz; ezeknek integrálására természetesen még csak „holnap" lehet majd
vállalkozni. A fejlődés azonban biztatóan állítja előtérbe — a tanítás-tanulás viszonylatában történt hangsúlyáttevődéssel adekvát szellemben — a felfedezéses tanulás metodikai
eljárásait, a problémamegoldás módszertani kultúráját, a heurisztikus eljárás melleit
azonban megadja a magáét a program-irányította tanulásnak és különböző kondicionáláson alapuló gyakorlásnak is.
h) Végül — a didaktikai koncepció színtiszta mennnyiségi és minőségi gyarapodásának
újabb bizonyítékaként - egy legújabb és egyre terebélyesedő fejezetére kell hivatkoznunk
az oktatáselméletnek s ez a „Taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban". Magának
ennek a kérdésnek szinte könyvtárnyi irodalma van már. Annyi az eddigiekből is bizonyos, hogy a taneszköz funkciójának rendszerszemléletű megközelítése lehetővé teszi e
funkció olyan értelmezését, hogy a taneszköz nem egyszerűen a tanítási-tanulási folyamatnak mint rendszemek az alrendszere, hanem minden olyan esetben, amikor a folyamatirányítást képes közvetlenül elvégezni, a tartalom-módszer-szervezeti formák rendszerével egyenlő rangú s azok realizálásának színvonalát minőségileg befolyásoló párhuzamos,
velük kölcsönhatásban levő rendszer. Ezt a tételt — amit az új didaktikai koncepció adott
fejezete nem egyszerűen deklarál (mint ahogy e helyütt módunk van tenni), hanem
részletesen bizonyít, — még kiegészíti a „komplex tanulási környezet" nagyjelentőségű új
fogalmának kifejezésével, továbbá a taneszközök és taneszközrendszerek felosztásával,
valamint a taneszközök kiválasztásának, a döntéshozatalnak szempontjaival.
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Ha korábban az összehasonlító-pedagógiai áttekintés következtetéseként arra utalhattunk (a „quo vadis"-kérdés kapcsán), hogy egy elméletileg és kísérletileg egyre jobban
megalapozott oktatáselmélet felé megy a didaktikai fejlődés, akkor most ezután — a
nagyon vázlatosan és szükségképpen hiányosan feltárt „tényanyag" után — nagyjából
ugyanarra a következtetésre juthatunk, éspedig induktív módon, minthogy nagyrészt már
kirajzolódott fejlődési vonulatokra lehetett utalnunk: jelentős változásokról, új periódusról van szó a didaktikában; olyan változások összességéről, amelyek a didaktika hagyományos határain túl is, azon belül is gazdagon jelentkeznek, sok tekintetben szétfeszítve
ezeket a határokat s olyan „teóriát" ígérnek, amely még a legfejlettebb korábbi koncepcióknál is adekvátabban tudja megközelíteni a tárgyát képező problémákat.
Meg sem kísérelhettük, hogy egyetlen tanulmány keretében mindezt részletesebben
demonstráljuk: csak a hazai didaktikai kutatásnak legalább kéttucatnyi szerzőjét és
sok-tucatnyi monográfiáját, tanulmányát kellett volna idéznünk. Mindezt megtettük egy
új oktatáselméleti kézikönyvben; itt csak utalhattunk magukra a fejlődési tendenciákra,
vagy legalábbis ezek közül az általunk legjellegzetesebbeknek tartottakra.
Azt reméljük, az elmondottak mégis elegendőképpen igazolhatják kezdeti tételünket:
nemcsak árnyalatnyi, hanem sok tekintetben lényegbeli különbségek adódnak a didaktika
korábbi periódusa s az utóbbi egy-másfél évtizedben bekövetkezett fejlődési szakasza
között. Végülis a komparatív tájékozódás tényeit, valamint az induktív úton is megközelített tartalmi változásokat figyelembe véve — lehetségesnek látszik válaszolni a kérdésre:
merre tart a didaktika? Nyugalommal mondhatjuk: nem a káosz felé, nem a szétesés felé,
hanem — egy oktatáselmélet felé!
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VASS JÁNOS
A KEDVEZŐTLEN KÖZŐSSÉGI
MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÍSÉRLETE

HELYZET

TISZTSÉGMEGBÍZÁS

SEGÍTSÉGÉVEL

Szocialista nevelésünk elméleti és gyakorlati alapját a személyiségfejlesztés közösségi
szemlélete determinálja. A közösségszempontú nevelés legalapvetőbb és legáltalánosabb
feladata a személyiségformálás folyamatában: következetesen megvalósítani azt a célt,
hogy a személyiség nézeteiben, tetteiben meggyőződéssel érvényesüljön a közösségi és az
egyéni szükségletek folyamatos összhangja, a kollektíva elsődleges dominanciájával.
Ennek tartalmi oldalát főképpen az erkölcsi-politikai-világnézeti nevelés feladatain
belül biztosítjuk: az értékes társadalmi-erkölcsi magatartásformák munkáinak hierarchikus
készségrendszerét kell úgy kialakítani, hogy azok a személyiség erkölcsi motivációs
bázisának szilárd szükségleteire épülő jellemvonásaivá interiorizálódjanak.
Az osztályközösséget az általános és a konkrét nevelési célok, feladatok megvalósításának folyamatában, a személyiségfejlesztés egyik legfőbb e s z k ö z e k é n t értelmezzük.
Ennek megfelelően a közösségi nevelés általános célja: a fejlődő személyiséget érő hatásrendszemek olyan céltudatos szervezése és Irányítása, amelynek következtében a személyiség közösségi beállítódásának kialakítása biztosítható.
A személyiség beállítódásának három alaptípusát különböztetjük meg: aj kollektív
beállítódás; b) szítuatív beállítódás; c) egocentrikus beállítódás.
A beállítódás tipológizálásában azonban még nem alakült ki egységes szemlélet. Bábosik István pl. csak a két szilárd orientáltságú, de ellentétes minőségű típust jelzi: a
társadalmi (azaz kollektív) és az egyéni irányultságot.1 Neveléskutatási és gyakorlati
tapasztalataink alapján viszont arra a következtetésre jutottunk, hogy e két típus között,
minőségileg létezik egy harmadik forma is, amelyet szituatív beállítódásnak neveztünk el.
E típusról akkor beszélünk, ha döntően az adott helyzet körülményei határozzák meg azt,
hogy a gyermek viselkedésében, cselekedeteiben a közösségi vagy az egyéni szükségletek
érvényesülnek. A szituatív beállítódás oka a szilárd orientáltságú magatartás kialakulatlansága.2 Pszichológiai alapját a motívumok harca képezi, amely jelenség viszont a kollektív
és az egocentrikus beállítódásra nem jellemző. Legfőbb tartalmi komponensei: a kezdeményezés nélküli segítőkészség, a passzivitás, az önállótlanság, a következetlenség, az értékes
erkölcsi tudatosság motiválatlansága, vagy ambivalens motiváltsága, az átlagos közösségi
beilleszkedés és népszerűség, valamint a döntési labilitás miatti befolyásolhatóság.
Az osztályközösség fejlődés-fejlesztése során két strukturális összefüggést kell figyelemmel kísérnünk:
1
Bábosik István: Az erkölcsi-társadalmi motívumok és a magatartás sajátosságai. Pedagógiai Szemle
1978. 9 9 - 1 1 1 .
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1. Az egyik összefüggés az osztályközösség formális-informális rendjének kölcsönhatása, ahol a pedagógusnak a folyamatos összhangot szükséges biztosítania.
2. A másik összefüggés az osztályközösség szerveződésének, fejlődésének hierarchizálódási és differenciálódási tendenciájában nyilvánul meg. E két folyamat összessége alkotja
az osztályközösség informális rendjének a struktúráját.
a) A hierarchizálódási folyamat a rokonszenvi-ellenszenvi megnyilvánulások kifejeződése, amelyben
a tanulók között fölé-, mellé-, alárendeltségi viszonyrendszer alakul ki, szubjektív megítéléseik alapján.
b) A differenciálódási folyamat a szerepképződést jelenti, amely az osztályközösség életében adódó
feladatok ellátására való alkalmasság objektív megítélésében nyer kifejezést.

A pedagógus feladata a hierarchizálódási és a differenciálódási folyamat alakulásábanalakításában kettős jellegű:
— egyrészt biztosítani azt, hogy a tanulók értékes erkölcsi normarendszer alapján
ítéljék meg egymást;
- másrészt a pozitívabb társas formációk interperszonális hatásrendszerének meghatározó jellegét érvényesíteni, és azt folyamatosan megerősíteni.
Mindezek figyelembevétele alapozza meg a tisztségviselő rendszer kiépítésének és
működésének céltudatosságát ill. eredményességét. A tisztségviselés szervezeti és tartalmi
szempontból egymással szorosan összefüggő, de eltérő nevelési feladatot jelent.
Az alsótagozaton nagyobb hangsúlyt kap még a pedagógus tervező-szervező-irányító
tevékenységének direkt jellege, a tisztségviseléssel kapcsolatos normainteriorizáció folyamatában. A felsőtagozaton alkalmazott nevelői hatásrendszer viszont már elsősorban a
közvetett ráhatás módjával válhat eredményesebbé.
A tisztségviselő rendszer kiépítésének és működésének általános alapelveit, páratlanul
gazdag empirikus megfigyelései alapján már Makarenko felállította.3 Tökéletesen igaza
van Pataki Ferencnek akkor, amikor lépten-nyomon utal arra, hogy ezeket az általános
alapelveket — az eltérő sajátosságok figyelembevételével, de — napjaink általános iskolai
nevelésének gyakorlatában is következetesen kellene érvényesíteni.4 Több tanulmány is
részletesen elemzi azt, hogy ezek az alapelvek igen hiányosan és nem egyszer téves
pedagógiai szemlélettel valósulnak meg a gyakorlatban. A szervezeti kiépítettség és a
funkcionálás tartalmi jelenségeit, valamint ezek ok-okozati összefüggéseit vizsgálja sokoldalúan Hunyady Györgyné.5 Hasonló megállapításokat tartalmaz Fejes János tanulmánya.6 Elsősorban a helytelen nevelési szemlélet megnyilvánulásait tapasztaltuk, a tisztségviselő rendszer kisegítő iskolai helyzetének feltárása alkalmából is.7

2

Vass János: A személyiség beállítódásának feltárása az osztályközösségben. Magyar Pedagógia
1977. 163-185.
3
Makarenko Művei II. kötet.
4
Pataki Ferenc: Makarenko élete és pedagógiája. Bp. 1966.
5
Hunyady Györgyné: Kollektivitás az iskolai osztályokban. Bp. 1977.
6
Fejes János: Egy iskolaközösség fejlettségének vizsgálata. Köznevelés 1966. 5 9 5 - 5 9 9 .
7
Vass János: A kisegítő iskolai tanulók tisztségviselő rendszerének helyzete. Gyógypedagógiai
Szemle 1975. 3. sz. 191-199.
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A KÍSÉRLET KÖRÜLMÉNYEI
Az 1978/79. tanév októberében 20 általános és 24 kisegítő iskolai osztályközösség
szociometriai felmérését végeztem el. A vizsgálatokban 564 általános és 266 kisegítő
iskolai tanuló vett részt, 2.-8. osztályig. Novemberben a feldolgozott vizsgálati anyag
alapján nevelési értekezletet tartottunk az öt iskolában, amelynek tárgya volt: az egyes
osztályközösségek strukturális fejlettségszintjének részletes elemzése, a kísérleti személyek együttes kijelölése, valamint a tisztségviseléssel kapcsolatos célok, feladatok, alapelvek és módszerek megbeszélése.
A kísérlet november végétől májusig tartott. Az osztályfőnökök a kísérleti személyek
megbízásos tevékenységét fél éven keresztül szervezték, irányították, és a tisztségviselési
folyamatot, valamint ennek tanulókénti hatásait megfigyeléssel ellenőrizték. Kísérleti
tapasztalataikról és annak tanulónkénti eredményességéről írásbeli véleményben számoltak be. A kísérleti személyek számát 53 általános és 50 kisegítő iskolai tanuló alkotta. A
kontroll csoport azokból a tanulókból tevődött össze, akik az elővizsgálati eredmények
szerint, a kísérleti személyek előtt egy hellyel szerepeltek a közösségi helyzet rangsorán.
A kísérlet harmadik szakaszát a 44 osztályközösség megismételt szociometriai felmérése zárta le.
A KUTATÁS MÓDSZEREI

/. A kutatás feltáró

módszerei

A kutatás induktív módszerekkel történt. A feltáró módszerek közül a vizsgálat és a kísérlet fő
módszerként szerepelt, a megfigyelés pedig kiegészítő jellegű volt.
1. A kísérlet módszerei:
A kísérleti személy kiválasztásának alapvető szempontja a kedvezőtlen közösségi helyzet enyhe
fokozata volt, mert az extrém kedvezőt lenség megváltoztatásához a tisztségviselés önmagában kevés;
ezeknél a tanulóknál feltételezhetően több tényező együttes hatása vezethet kedvező eredményre.
Enyhén kedvezőtlennek tekintettem azokat a tanulókat, akikre a személyiség beállítódásának a
szituatív és az egocentrikus típus határa körüli tendencia volt jellemző. (7)
A kísérlet során külső független változóként a tisztséggel történő megbízás szerepelt két formában:
tisztaság- és rendfelelős. A két tisztségforma követelménye az volt, hogy gyakorlása mindennapos
legyen, és interakciós helyzetek közvetett létesítésével, a társakkal való kapcsolatfelvételre késztesse a
kísérleti személyeket, ill. megteremtse bizonyos függőségi helyzet létrejöttének a lehetőségét.
A függő változó a kísérleti személynek, az osztályközösségben bekövetkezett helyzetváltozása volt.
A független változó jellege szerint előidézett kísérletet végeztünk. A kísérleti szerkezet kétcsoportos
volt, a kísérleti és a kontroll csoport összehasonlításával. Végül a kísérlet szintere szempontjából
természetes kísérletet alkalmaztunk, mert az a gyermekek mindennapos iskolai tevékenységének
folyamatában zajlott le.
2. A vizsgálat módszerei:

»

A vizsgálat két, saját összeállítású kérdőíven alapult, valamint a tanulók néhány iskolai paraméterének tanulmányozásán: életkor, nem, osztályfok, tanulmányi eredmény, azonos iskolába járó testvérek
közösségi helyzete, a szülők gazdasági körülményei és nevelési kulturáltságának színvonala.
Az egyik kérdőív a szociometriai felmérésre, a másik a tisztségviselés tartalmára irányult. Ez utóbbi
zárt kérdéseket tartalmazott, kiegészítve alternatív kérdésekkel; de a kauzális összefüggések feltünteté415

sének igényével, valamint skálába sorolt válaszokkal. A tisztségviselés kérdőívét az elővizsgálatok idején
vettem fel egyéni beszélgetések formájában, az osztályfőnököktől és a tanulóktól egyaránt.
A szairodalomban található, sokszor ellentétes szemléletek miatt, alapvetőnek tartom a szociometria alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalást. A neveléselmélet számára a szociometria csupán vizsgálati
eszköz
,de ilyen minőségben nélkülözhetetlen. Pedagógiai szempontú céiszemléletében az a funkciója, hogy a nevelőnek objektív információkat nyújtson az osztályközösség informális struktúrájáról,
a megfigyelés és egyéb vizsgálati módszerek kombinációjával. A szociometria alkalmazásának köre: a
megalapozott egyéni-közösségi helyzetelemzésre, a konkrét nevelési-oktatási feladatok céltudatos tervezésére-szervezésére, valamint ezek megvalósításának objektív ellenőrzésére-értékelésére terjed ki
3. A megfigyelés módszere
A megfigyelés kötött, személyes és ezen belül aktív volt, mert az osztályfőnökök a pedagógiai
folyamatban közvetlenül vettek részt. A kísérlet folyamatában a kauzális és a genetikus megfigyelés
volt a jellemző, míg az értékelő véleményezéskor az összehasonlitó.

II. A kutatás feldolgozó

módszerei

A vizsgálatokon belül központi kérdésként szerepelt a szociometria értékelési rendszerének olyan
kidolgozása, amely elsődlegesen nevelésszempontú értelmezést tesz lehetővé. 210 általános iskolai
osztály 5355 tanulójának szociometriai tényanyaggyűjtése alapján egy olyan értékelési rendszer
kidolgozására törekedtem, amellyel az osztályközösségek szerkezetének fejlettségszintje, és a gyermekek személyiségének beállítódása, a tanulók információin, a közvélemény tükrén keresztül egzakt
jelleggel feltárható. 8
Alapvető szemléleti állásfoglalás ezzel kapcsolatban az, hogy az osztályközösségnek ilyen módon
megállapított fejlettségszintje kizárólag és csakis a szerkezeti sajátosságokra vonatkozik, és nem
tartalmazza az osztályközösség erkölcsi tartalmának fejlettségszintjét!
(A gyakorlatban is találhatók
olyan csoportok, amelyek szerkezetileg egységesen funkcionálnak, de értéktelen társadalmi-erkölcsi
normarendszerrel; pl. extrém formája a galeri.) A szociometria módszerével csupán a csoportviszonylatoknak, rélative értékmentes jelenségeit lehet feltárni, azok kauzális tartalmi minősége nélkül! Ez
utóbbi megállapításához már más vizsgálati módszerek szükségesek, mint amilyeneket napjainkban pl.
Bábosik István vagy Hunyady Györgyné dolgozott ki.'
Az osztályközösség fejlettségszintje, a 210 osztály átlagértékéhez viszonyítva, az alábbi nyolc
fokozatba sorolható, a pedagógiai irányítás hatékonyságának mértéke szerint:
Relatív
gyakoriság
%

Fokozat

Fejlett osztályközösség:
(24,3%)

— öntevékeny
— Irányítottan öntevékeny

7,6
16,7

Átlagos osztályközösség:
(53,4%)

- Konfliktusos
- Jól irányítható
- Megfelelően irányítható
-Indifferens

14,3
18,1
10,5
9,5

Fejletlen osztályközösség:
(23,|%)

- Nehezen irányítható
- Formálisan irányítható

16,2
7,1

8
Vass János: A többszempontú szociometria alkalmazásának rendszere 6 - 1 6 éves korig. A Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai-Tanképző Főiskola Évkönyve. VIII. 1975. 3 8 1 - 4 1 3 . - A kisegítő iskolai
osztályközösségek strukturális fejlettségszintjének standard értékrendszere. Gyógypedagógiai Szemle
1979/1-2. 3 8 - 5 0 .
9
Bábosik L m., Hunyadyné i. m.
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A KÍSÉRLET EREDMÉNYESSÉGE
A kísérlet eredményességét több szempontból is igyekeztem elemezni, hogy az egyes
tényezők befolyásoló szerepét tisztázni lehessen.

1. A kísérlet eredményessége az iskola szervezeti tagolódása alapján
A szervezeti tagolódáson belül osztályfokok, alsó- és felső tagozat, valamint a párhuzamos osztályok „A"—„B"-„C" formája szerint történt a feldolgozás.
a) Osztályfokok szerinti bontás:
— A 2. osztályokban a személyiség beállítódásának mindhárom eleme (aktivitás, beilleszkedés, elfogadottság) azonos szintet mutatott az elővizsgálat során. Utóvizsgálatra az
aktivitásszint hasonló maradt, ugyanakkor a ksz.-ek beilleszkedése és népszerűsége lényegesen kedvezőbb lett. A javulás főképp abban jelentkezett, hogy jelentősen csökkent az
egocentrikusok aránya. A tagolódási dimenziók (pregnancia, szerep, centrális helyzet)
negatív jellege az utóvizsgálatra teljesen megszűnt, sőt a tisztségviselők egyötöde rokonszenvileg centrális helyzetű lett. A ksz.-ek kétharmadának jelentősen (x = 37%) javult a
beállítódásszintje, amelyet az osztályfőnökök is reálisan észleltek.
— A 3. osztályfokon hasonló jelenség figyelhető meg azzal a különbséggel, hogy a
ksz.-ek kevésbé lettek népszerűek. A személyenkénti beállítódási típusok minőségi változása nem mutat olyan egységes képet, mint a 2. osztályosoknál. A tanulók egyötöde
ugyan kollektív beállítódású lett, azonban egyharmaduk egocentrikus maradt. Hasonló
heterogenitás tapasztalható a tagolódási dimenziók gyakoriságában is. A negatív pregnánsok aránya változatlan maradt, viszont a szerepküszöb értékét az utóvizsgálatra már senki
sem érte el. Ezzel szemben a kollektív beállítódásúak egy részét pozitív szempontból is
kiemelte az osztályközösség. Az osztályfőnökök megítélése már kevésbé reális, mert a
ksz.-ek háromnegyedénél jeleztek javulást, holott ez csak a felénél következett be.
— A 4. osztályokban a beállítódás mindhárom komponensénél enyhe javulás figyelhető
meg, ami a számok értékénél relatíve mégis jelentősebb minőségi változást takar. Ezen az
osztályfokon ugyanis a közösségfejlődés folyamatában visszaesési tendencia tapasztalható.
Nem utolsósorban azért, mert általános jelleggel némileg értéktelenebbé válik a 10—11
éves korú tanulók beállítódásszintje; ami tkp. bizonyos tartalmi átstrukturálódás tüneteként értelmezendő. A tisztségviselők felénél beszélhetünk egyértelmű javulásról, amelyet
a nevelők reálisan is érzékeltek.
— Az 5. osztályos kísérleti csoportnak különösen az aktivitásszintje fejlődött, valamennyi osztályfokhoz viszonyítva a legjelentősebben. Értékesebb lett a beállítódási
típusok aránya, és.az összes negatív tagolódási kiemeltség megszűnt az utóvizsgálatra. A
ksz.-ek kétharmada mind a vizsgálati eredmények, mind a nevelői megfigyelések alapján
javulást mutatott.
— A 6. osztályfokon már kisebb mértékű, de még mindig jelentős a globális javulás. Itt
vált legértékesebbé a ksz.-ek beilleszkedése. Az egocentrikus beállítódású tanulók aránya a
felére csökkent, és a közösségi helyzet rangsorán is jelentősen előbbre léptek. Mindez úgy
8 Magyar Pedagógia 1980/3
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alakult ki, hogy csupán egyharmaduk beállítódássziníje javult érdemlegesen; bár a nevelők
ennek majdnem kétszeresét jelezték.
— A 7. osztályos ksz.-éknél a hatodikosokéval azonos eredményesség keletkezett, de
enyhébb mértékben. Náluk is csak a beilleszkedés vált lényegesen kedvezőbbé. Az eddigi
összefüggésektől eltérő, hogy bár e tanulók beállítódása lett a legértékesebb összetételű,
ennek ellenére a közösségi helyzet rangsorán változatlan helyet foglaltak el. Ugyanakkor a
negatív pregnánsok aránya nem csökkent, sőt az utóvizsgálat idején negatív szerepértéket
elért személyek is találhatók. Mindennek elsődleges oka az, hogy a 7. osztályok mutatták
a legintenzívebb közösségfejlődést a félév folyamán, és érték el egyúttal a legfejlettebb
közösségszintet is, valamennyi osztályfok relációjában.
- A 8. osztályok alkották az egyetlen olyan kísérleti csoportot, amelyiknél a beállítódásszintben globálisan is csökkenést eredményezett a tisztségviselés. Az egocentrikusok és
a negatív pregnánsok aránya nőtt; a beilleszkedés és méginkább az elfogadottság értéktelenebb lett. Ennek ellenére a ksz.-ek a közösségi helyzet rangsorán előrébb kerültek. Fő oka
az, hogy a 8. osztályokban általános jellegű, egyéni-közösségi értéktelenedési tendencia
volt tapasztalható. E jelenségnek pedig nem utolsósorban az a magyarázata, hogy a
nevelési tevékenység céltudatossága felületesebbé válik a 8. osztály második félévére. Ezt
támasztja alá az is, hogy itt kaptuk a legirreálisabb osztályfőnöki információkat a
változások mértékével kapcsolatban.
b) Tagozat szerinti

csoportosítás:

Alsótagozaton a kísérlet egyértelműen igen eredményesnek bizonyult. A tisztségviselés folyamata
elsó'sorban a ksz.-ek közösségi beilleszkedésében mutatott érdemleges javulást, de az osztályfok
eló'rehaladtával csökkenő' tendenciában: azaz minél korábban alkalmazzuk a tisztségviselés személyiségformáló eszközét, hatása annál eredményesebb lesz.
Az alsótagozatos kontrollcsoport tagjainak beállítódásszintje a félév eltelte során változatlan
maradt, sőt beilleszkedésük némileg kedvezőtlenebb is lett. E mellett nőtt a negatív tagolódási
kiemeltségük, az egocentrikusok aránya, és a közösségi helyzet rangsorán két hellyel hátrább kerültek.
Beállitódásszintjük féléves változásának a mértéke, valamennyi kisérleti csoporthoz képest a legértéktelenebb, mert csupán egyötödüknél mutatkozott enyhe javulás.
A felsőtagozatos kísérleti személyek beállítódásszintje egészében és komponenseiben is kisebb
mértékű javulást eredményezett, mint alsótagozaton; egyedül pozitív szerepet tudtak többen elérni. Itt
is érvényesült viszont az a törvényszerűség, hogy az osztályfok eló'rehaladtával egyenes arányban
csökken a tisztséggel való megbízatásnak személyiségformáló hatása. Másképpen: minél később kezdjük el e nevelési eszköz tervszerű•
alkalmazását, (hiszen a ksz.-ek ezt megelőzően nem láttak el
funkciót!) annál nehezebb értékes változást elérni.
A felsőtagozatos kisebb fokú eredményességgel szemben, jelentősebb volt a kísérleti- és a kontrollcsoport változása közötti distancia, mint az alsótagozaton. Amíg az alsótagozatos kontrollcsoport
eredményei az elő- és az utóvizsgálat idején hasonló szintűek voltak, addig a felsőtagozaton egyértelműen és általánosan értéktelenebb szintet mutattak a félév elteltével. Mindkét kontrollcsoport eredményeinek alakulása a tisztségviselés személyiségfejlesztő hatékonyságát igazolja, tudomásul véve természetesen azt, hogy e tanulók személyiségfejlődésére nem csupán ez az egyetlen tényező hatott.

cj A párhuzamos osztályok összehasonlítása:
Az elő- és utóvizsgálatok alkalmával az „A" osztályok minden tekintetben a legfejlettebb közösségek voltak, amelyektől lényegesen elmaradt a „B", de még hatványozottabban a „C" osztályok struktúrájának fejlettségszintje. Ezzel az aránnyal megegyezett akí418

sérlet eredményességi foka is. E jelenség is jelzi azt a komoly problémát, hogy a párhuzamos osztályok összetételének szelekciós gyakorlata helytelen. A „C" osztályokban szinte
minden szempontból értéktelenebb lett a ksz.-ek helyzete, és ezzel összefüggésben a nevelők is itt jelezték legirreálisabban a kísérlet eredményességének tapasztalatait.
dj A kisegítő iskolák

jellemzői:

A felsőtagozaton némileg eredményesebb volt a kísérlet, összességében hasonló mértékű volt az
általános iskolaihoz. Megegyezett a változás mértékének beilleszkedés - aktivitás - elfogadottság
sorrendje. Kevésbé érvényesült viszont az osztályfokok előrehaladtával, az arányosan csökkenő kísérleti eredményesség. A nevelők itt reálisabban minősítettek, bár ezt kétségtelenül megkönnyítette az
alacsonyabb osztálylétszám, és a felsőtagozaton is uralkodó egytanítós rendszer. Mindkét iskolatípusra
érvényes ugyanakkor, hogy az osztályfőnökök a ksz.-ek beállítódásszintjének csökkenését, a közösségi
helyzet kedvezőtlenebbé válását gyakorlatilag nem észlelték.

2. A kísérlet eredményessége a nemek viszonylatában
A két nem között lényeges differencia alakult ki. Legnagyobb mértékű javulás az
alsótagozatos fiúknál jött létre, főleg a beilleszkedés terén. Őket követik a felsőtagozatos
fiúk, elsősorban aktivitásuk értékesebbé válásával. Némileg javult a felsőtagozatos lányok
beilleszkedése is, míg az alsótagozatos lányok helyzete hasonló maradt.
A változásoknak ez a sorrendje minden paraméter esetén nyomonkövethető. Fiúknál a
beilleszkedés, de főképp a beállítódás globális szintje ötszörösen növekedett a lányokéhoz
képest; a közösségi helyzet rangsorán lényegesen előbbre léptek; csökkent az egocentrikusok aránya, a lányoknál viszont változatlan maradt. Jelentősebben csökkent a negatív
pregnanciával és szereppel rendelkezők aránya, ill. pozitív pregnanciát és szerepértéket
csak a fiúk értek el. Ezzel szemben az utóvizsgálatra csak a lányok közül kerültek ki
ellenszenvi centrális helyzetű személyek. A két nem közötti többszempontú eltérés
ellenére az osztályfőnökök fordított eredményességet jeleztek: megítélésük szerint a
lányok nagyobb arányánál mutatkozott fejlődés, mint a fiúknál.
A két nem között tapasztalható közösségi helyzetváltozás eltéréseire több kauzális
magyarázat kínálkozik. Az egyik ok az interperszonális közeg, amelyben élnek. Az
alsótagozatos lányok közösségi helyzete lényegesen értékesebb a fiúkénál. Részben természetes jelenség, hogy aki a sok értékes személyiség között kedvezőtlen helyzetet foglal el,
annál ez a diszpozíció erőteljesebben fixálódik, ezzel egyenes arányban nehezebben is
mobilizálható; - fiúknál viszont fordítottan érvényesül e jelenség.
A felsőtagozatos fiúk aktivitásszintjének elsődleges javulásában szintén szerepe van
mind az életkori, mind a közösségfejlődési sajátosságoknak. A praepubertas életszakaszban lévő fiúkra az aktivitási készség előtérbe kerülése a jellemző, nem utolsó sorban a
lányoknál kezdődő, pubertáskori passzivitás által nyújtott lehetőségek miatt. Ez osztályközösségi szinten tkp. átstruktúrálódást, mintegy újjászerveződést is jelent, amikor a
relatíve szilárdabb interperszonális kapcsolatok is, átmenetileg szintén labilissá válnak.
Ezzel összefüggésben — nyomonkövető vizsgálati eredményeink szerint is — ezt az
időszakot (5. osztály és 6. o. első féléve) kritikus időszaknak is tekinthetjük személyiséglélektani ill. nevelési szempontból: akinek egocentrikus beállítódásán, s ennek következté-
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ben kedvezőtlen közösségi helyzetén a nevelő (és az osztályközösség!) érdemlegesen nem
tud változtatni, annak a beállítódási minősége spontán már nem válik értékesebbé, sőt az
értéktelen jelleg egyenletesen fixálódik iskolai tanulmányainak befejezéséig. Később pedig
középfokú tanulmányai során a közösség iránti beállítódási készsége még nehezebben
változtatható, mert az éveken keresztül tartó tervszerűtlen és formális, ún. quasi-nevelés
hatássorozatainak hiányosságai hatványozottan nehezebben korrigáihatók, mint az oktatás terén! Nem beszélve a munkát vállaló fiatalokról, mert a munkahely már nem elsődlegesen nevelésközpontú intézmény.
Ez a gondolatkör nem pesszimizmust igyekszik sugalmazni, hanem - a gyakorlati és a vizsgálati
tapasztalatok alapján - a p r e v e n t í v n e v e l é s szemléletének érvényesítési szükségességét
kívánja hangsúlyozottan kiemelni; ezúttal az értéktelen beállítódás fixálódásának folyamatában.
A kisegítő iskolában a kísérlet nem hozott lényeges különbséget a két nem között.

3. A kísérlet eredményessége a tisztségformák alapján
Az alkalmazott kétfajta tisztségviselés eredményeit alsó- és felsőtagozat szintjén összegeztem. A beállítódás tényezőinek globális eredményességében a következő sorrend
alakult ki: az alsó tagozatos tisztaságfelelősők helyzete javult a legjelentősebben, majd a
felsőtagozatos rendfelelősők, az alsótagozatos rendfelelősők és a felsőtagozatos tisztaságfelelősők képezik a sorrendet.
A tisztségformáknak e hatásai ügy értelmezhetők, hogy a tisztaság felelősségnek, mint
feladatnak lényegesen nagyobb az erkölcsi tartalma alsó-, mint felsőtagozaton. A rendfelelősök hasonló helyzetét is magyarázza részben a megbízatás tartalmi jellege, amelynek
hatása az erősebb függőségi viszonyban rejlik.
A kisegítő iskolában a tisztségformák hatékonysága szerint sem volt különbség.

4. A kísérlet eredményessége a beállítódás típusa szerint
Mind alsó-, mind felsőtagozaton azoknak a ksz.-eknek lett lényegesen értékesebb a
beállítódása és annak mindhárom tényezője, akik elővizsgálatkor egocentrikusok voltak.
Jelentősen csökkent ennek az értéktelen beállítódásnak a gyakorisága; a közösségi helyzet
rangsorán előbbre kerültek; a negatív tagolódási formációk csökkentek; pozitív tagolódási
dimenzióban viszont csak alsótagozaton tudtak némi szerephez jutni. A szituatív
személyeknél a beállítódás és komponenseinek szintje a félév alatt hasonló maradt.
Felsőtagozaton általánosan kedvezőtlenebb is lett a ksz.-ek helyzete, bár a változás igen
heterogén. Egyharmaduk egocentrikussá vált, nőtt a negatív pregnánsok aránya, ugyanakkor ennél a csoportnál értek el a legtöbben pozitív szempontú jelentőséget is. A
változás iránya intenzív és mindkét előjellel egyenletes volt.
A kisegítő iskolában a két csoport között nem volt lényeges különbség.
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5. A kísérlet eredményessége a nevelők minősítése alapján
A nevelők 19%-ánál egyáltalán nem kaptunk minősítést, 16%-ban pedig a vizsgálati
megállapításoktól lényegesen eltérő kísérleti eredményességet jeleztek. A ksz.-eknek tehát
mintegy kétharmadánál kaptunk reális minősítést az osztályfőnököktől.
A három csoport közül ez utóbbiban állapítható meg egyértelmű fejlődés, általános
jelleggel: mindhárom beállítódási alkotóelem jelentősen javult; e ksz.-eknek egyharmada
kollektív beállítódású lett, míg az egocentrikusság a felére csökkent; kevesebb lett a
negatív tagolódásban szereplők aránya; a pozitív tagolódásba viszont csak ebből a
csoportból kerültek. A kísérleti eredményesség vizsgálati és nevelői minősítése megegyezik, amennyiben e tanulók kétharmadának beállítódásszintje lényegesen javult.
A másik két csoport közül azoknak a ksz.-eknek helyzetében nem történt változás Ül.
inkább enyhe csökkenésről lehet beszélni, akiknek osztályfőnöke nem adott visszajelzést.
Ezzel szemben azoknál a gyermekeknél, akiknél a nevelő véleménye lényegesen eltért a
vizsgálat eredményeitől, ott egyértelműen kedvezőtlen helyzet alakult ki: mindhárom
beállítódási komponens szélsőségesen értéktelenné vált; az utóvizsgálatra szinte valamennyi tanuló egocentrikus lett; jellemző rájuk a negatív pregnancia, amelynek gyakorisága az elővizsgálathoz képest megnégyszereződött; a csoportba tartozó ksz.-ek kétharmadának a beállítódásszintje jelentősen csökkent, az osztályfőnökök közül azonban
senki sem jelzett értéktelenedést.
Más megközelítéssel jellemző volt, hogy az alsótagozaton a kísérlet tanulónkénti
eredményességét túlértékelték, főleg a lányoknál. Felsőtagozaton az alá- és a túlértékelés
egyenlően oszlik meg. A legreálisabb minősítést a felsőtagozatos fiúk esetében kaptuk.
Intenzitását tekintve az extrém eltérés kétszeres a felsőtagozaton, az alsóhoz képest.
Általánosan jellemző továbbá, hogy az elővizsgálatkor egocentrikus ksz.-ek változását
aláértékelték, míg a szituatív beállítódásuakét túlértékelték.
A kisegítő iskolában hasonló sajátosságok tapasztalhatók azzal a különbséggel, hogy a nevelői
minősítések globálisan reálisabbak, de az eltéréseknél az aláértékelés dominanciája érvényesült.

6. A kísérlet eredményessége az osztályközösség
strukturális fejlettségszintjének változása alapján
A vizsgálati módszereknél ismertetett, nyolc fejlettségi fokozatba tartozó ksz.-ek
beállítódásának elővizsgálati szintjében 10%-on belüli volt a rang érték.
a) Négy olyan közösségváltozási forma van, amelyikben a tanulók kísérleti eredményessége jelentős
és egyértelműen pozitív irányultságú: az elő- és utóvizsgálatkor egyaránt öntevékeny, a konfliktusosról
öntevékenyre változott, a fejlett típus bármelyik fokozatáról konfliktusossá alakult, és a több
fokozatú visszaesést mutató osztályközösségek.
Az első kettőnél a kísérlet eredményességét az osztályközösség strukturális fejlettsége ilL fokozatos
javulása segítette elő. Az utóbbi két esetben viszont ellentétes jelenség figyelhető meg: a közösség
érdekében kifejtett tevékenység következményeként, az osztályközösség szerkezetének enyhe ilL
jelentős visszaesése biztosított lehetőséget az egyéni érvényesülés kibontakoztatására. Ezekben az
osztályokban különösen a pozitív tagolódás dimenzióinál sikerült a ksz.-eknek kiemelkedni
b) E négy csoport után következik azoknak az osztályoknak a kísérleti eredményessége, amelyek
jelentősen javultak. Ezekben az osztályközösségekben - éppen a nagy belső változások következtében
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- a ksz.-ek feladata sokkal nehezebb volt, mert a pozícióként folytatott harcban kevésbé tudták
felvenni a versenyt. Hasonló jelenségek tapasztalhatók azokban az osztályokban, amelyeknek struktúrája a félév elteltével is konfliktusos maradt, sőt a tartós konfliktusosság egyik magyarázatára az is
utal, hogy az osztályfőnököknek e csoportjától származnak a legirreálisabb információk.
c) Végül a legértéktelenebb változás azokban az osztályokban alakult ki, amelyek az elő- és az
utóvizsgálat idején egyaránt az átlagosnál fejletlenebb struktúrával rendelkeztek. A ksz.-ek közül itt
mindenki egocentrikus, a csoport fele pedig ellenszenvi pregnáns lett.

összegezve tehát a tisztségviselésnek akkor legoptimálisabb a személyiség- és közösségfejlesztő hatása, ha fejlett vagy fokozatosan fejlődő közösségről van szó. Az eredményesség perspektívájának második fokozata az, amikor hatása csak a személyiség szempontjából kedvező. Ez akkor érvényesül, ha az osztályközösség bármilyen mértékű
visszaesést mutat. A harmadik fokozatnál gyakorlatilag hatástalan azokban az osztályokban, amelyek jelentős átstrukturálódáson mennek keresztül. Végül eredménytelennek
tekinthető azokban az osztályokban, amelyek huzamosabb ideig konfliktusosak vagy
fejletlenek: azaz nehezen ill. formálisan irányíthatók csupán. Ez utóbbi esetben viszont
mind a személyiség-, mind a közösségfejlesztés oldaláról alapvető tényező a nevelési
tevékenység céltudatosságának hiányosságai, sőt hibái.

A KÍSÉRLET NEVELÉSELMÉLETI ÉS NEVELÉSGYAKORLATI
KÖVETKEZTETÉSE
A kutatás alaphipotézise bevált, a kísérletet eredményesnek tekinthetjük, mert a
kísérleti személyek többségénél a kedvezőtlen közösségi helyzet megszűnt. A kísérleti
anyag egészét tekintve a ksz.-ek 56%-ának jelentősen, 24%-ának pedig enyhén javult a
beállítódásszintje. A kisegítő iskolai arány 46-38%. Ezzel szemben az elővizsgálatkor
hasonló helyzetű kontrollcsoport 15%-ánál lett csak értékesebb félév alatt a beállítódásszint. Azon kísérleti személyeknél, akiknél nem következett be javulás, azoknál a hasonló
vagy csökkent helyzet oka nem a feladatból, mint nevelési eszközből adódott, hanem a
tisztségviselési folyamat feltételeinek hiányosságaiból. A kutatás egyik alapvető célja
ugyanis az volt, hogy a tisztségviselés folyamatának eredményességét ill. eredménytelenségét kiváltó okokat feltárjuk, továbbá az optimális eredményesség f e l t é t e l e i t
megállapítsuk. A kísérleti folyamat mechanizmusának analízise viszont nem képezte
célunkat. Ennek kivitelezéséhez más kutatási tervre és más módszerekre van szükség.
A kísérlet eredményességének elemzései során bebizonyosodott, hogy az általános
iskolában több befolyásoló tényező szerepelt, mint a kisegítő iskolában. Szoros összefüggés volt az osztályfok emelkedése, a beállítódási típus kiindulási szintje, a nevelő
véleménye, valamint az osztályközösség strukturális fejlettségi fokozatának változása
között. A kisegítő iskolában csak ez utóbbinak volt jelentősége, ill. még egy tényezőnek: a
debilitas súlyossági fokának a tisztségviselés gyakorlásában. A kisérlet eredményessége itt
tehát nem csupán a jellem általános minőségi tartalmától függött jelentősen, hanem attól
is, hogy az enyhén értelmi fogyatékos gyermek mennyire k é p e s a funkcióellátásra.
A Kísérlet kimenetelének f e l t é t e l e i t kutatva, az eredmények analízise során
szinte minden relációban előbukkant egy tényező, amely az eredményességgel vagy az
eredménytelenséggel egyaránt igen szoros kölcsönhatásban állt: a n e v e l ő s z e 422

m é l y i s é g e . A nevelő meghatározó szerepe mind a tanuló személyiségének, mind az
osztályközösség struktúrájának változása szempontjából pregnáns volt; s amelyet közvetett vagy közvetlen formában, de a leggyakrabban ki is lehetett mutatni. Ezen túlmenően az osztályfőnököknek, a kísérlethez való viszonyulásukban megfogalmazott véleményeik is tükrözték determináns szerepüket. A 44 osztályfőnök személyiségfejlesztő
beállítódása csak 65%-ban valósult meg egyértelműen. Akiknél viszont ez érvényesült,
azoknál e tényező optimálisan biztosította a kísérlet eredményességét.
Napjaink pedagógiai gyakorlatában általánosnak tekinthető még az a jelenség, hogy a
pedagógusok nevelési tudatossága és tevékenysége között hatványozottabb az eltérés,
mint oktatási tudatosságuk és tevékenységük között. Részben ez is az oktatáscentrikusság
megvalósulását jelenti, s ilyen értelemben a nevelés-oktatás fordított arányban érvényesül
a gyakorlatban, szemben az elmélettel. E jelenség ugyanakkor az elmélet és a gyakorlat
eltávolodásához is vezet, amelynek oka azonban sokszor a gyakorlatban keresendő. Nem
ritka, hogy az elméletnek, szinte már axiomatikussá váló tételeit sem érvényesítik a
nevelési tevékenységben. Ezt viszont gyakran a különböző szintű ellenőrző szervek
oktatáscentrikussága is előidézi.
A céltudatos nevelési tevékenység kiindulási alapját csak a minél sokoldalúbb és
részletesebb, fejlődésszempontú személyiség- és közösségismeret teremtheti meg, amely a
személyiség- és az osztályközösség fejlesztésközpontúságának létfeltétele. Amilyen
mértékű és mélységű egy nevelő személyiség- és közösségismerete, azzal egyenes arányban
hatékony nevelési tevékenységének eredményessége; és a tétel fordítva is igaz.
Mindennek végül rendkívül lényeges prevenciós szemléletű funkciója van: hatványozottan könnyebb és eredményesebb perspektivikusan nevelni,
mint a nevelési
problémák spontán halmozódása esetén átnevelni!
E régi alaptétel érvényesítése
elképzelhetetlen az objektív helyzetelemzés alapján feltárt f o l y a m a t o s személyiségés közösségismeret nélkül. A tervszerű megismerésre való törekvés és ennek egyik eszköze,
a méréses módszer, az oktatás gyakorlatában ma már elfogadott jelenség. A nevelés
folyamatában is el kellene érni ennek evidenciáját, mert ha nehezebb is az alkalmazása,
azonban az egyéni és perspektivikusan a társadalmi jelentősége fokozottan nagyobb
horderejű, mint az oktatás folyamatában. Az általános alkalmazásnak ugyanakkor elengedhetetlen feltétele a standardizált vizsgálati módszerek körének kialakítása.
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KADOSA ÁRPÁD
FALUSI NÉPISKOLAI RENDTARTÁS A 18-19.

SZÁZAD

FORDULÓJÁRÓL

Fontos szerepet töltenek be a mai iskolákban a rendtartások. Érdemes ezért visszapillantani a múltba, s felidézni egyik-másik régi rendtartást, hogy lássuk, mely állomásokon, fokozatokon jutottunk el napjainkig.
Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Mss II. 163. jelzetszám alatt terjedelmes, 400
oldalas kéziratot őriz. Sem szerzője, sem leírásának ideje nem derül ki a szövegből, de
kétségtelen, hogy 1797-1810 között vetette papírra az Esztergom megyei Nagyölved1
plébánosa, Kratochvila Mihály, aki 1786-1817 között töltötte be ezt a tisztséget.2 A
kézirat gazdag anyagot nyújt a korabeli falusi élet, ezen belül a korabeli falusi népiskola
életének megismeréséhez.
Kratochvila plébánossága előtt három évvel, 1783-ban végzett egyházi felügyeleti látogatás 3 szerint
Nagyölved összes lakóinak száma 1185, ebből katolikus 892, református 293. Katolikus tanító és
kántor Rosovics Pál, télen 50 tanulója van, esetenként több is. A filiák közül Farnad lakosainak száma
1234, ebből, katolikus 758, református 231, luteránus 245. A katolikusok közül 456 a 10 éven felüli.
A katolikus tanító Kotulács István, 14 tanulója van. A másik filia, Kural lakossága katolikus, számuk
469. A kántortanító Paulovics István, télen 10 iskolást tanít.
Az 1783-i felügyelet jegyzőkönyvéhez csatoltak egy 1788-ból származó jelentést, amelyben feltüntették, hogy Kratochvila Mihály anyanyelve magyar, jól beszél szlovákul, németül pedig közepesen.
Ekkor a nagyölvedi iskolamester Hundi Ferenc. Elvben 100 iskolása lenne, ebből télen jár 36, nyáron
10. Kúrálom a tanító Budiáts János, 50 iskolása van, ebből télen 39, nyáron senki sem látogatja a
tanítási órákat.
A következő felügyeleti látogatás 1824-ben történt." Ekkor Nagyö Íveden 905 katolikus és 412
református lakott, összesen 1317. A katolikusok közül 636 tíz éven felüli, 269 tíz éven aluli volt. A
tanító, kántor és jegyző egyszemélyben Reviczky János. A tanítás nyelve magyar, 63 fiú és 60 leány,
összesen 123 tanítvány volt. Mivel Farnad időközben 1787-ben önállóvá lett, ezért a korábbi filiák
közül csak Kuralt említik, ahol 490 katolikus élt, köztük 342 tíz éven felüli, 148 pedig tíz éven aluli. A
tanító-kántor-jegyző Porubszky István, a tanítás nyelve szlovák, 51 fiút és 36 leányt, összesen 87
gyereket tanít.

1
Ma Csehszlovákiában, neve: Veiké Ludince.
'Kratochvila Mihályról ld. Fábián János: Kratochvila Mihály. Magyar Sión 1865. 5 0 6 - 5 1 4 . ;
Zelliger Lajos: Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat 1893. 271—272.; Ludovicus Némethy: Series
parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis. Esztergom 1894. 713.; Szinnyei József:
Magyar írók élete és munkái Bp. 1900. VII. kötet, 220-221.
3
Acta visitationalia. Prímási Levéltár, Esztergom. Lib. 203.
"Uo. Lib. 370.
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Kratochvil Mihály tehát kezdetben három, majd két település katolikus népiskoláinak volt az
igazgatója (a falusi népiskolák igazgatói ezekben az évtizedekben mindenütt a helyi plébánosok
voltak). Ezeknek az iskoláknak a r é s é r e állította össze az alábbiakban ismertetésre kerülő népiskolai
rendtartást. 5

A kéziratnak a helybeli népiskolával foglalkozó anyaga ezt a címet viseli: „Iskolai
Rendtartás"6
A szöveg egyik része a hét egyes napjaira elosztott tananyaggal, valamint a tanítás
módszereivel foglalkozik.
„Mindennap Reggel korán az Oskolába Mise előtt öszve gyűlnek mind a Deákok; a
Tanétó vagy a Praeceptor korán ottan meg-jelenvén halgatni fogja a be-jövő Kisdedeknek
köszöntésit, és azt vagy maga el-fogadja, vagy más bent levő Deákokat ki fog rendelni,
akik azt fent szóval el-fogadják" — kezdődik a szabályzat. Mise előtt a tanító, vagy a
segédtanító magyarázza el a soronkövetkező hittan-anyagot, majd pedig — a mise után - a
tanulók feleltetése — vagyis a rendtartás szóhasználatával: a „recitállás" — következik. A
tanulóknak ugyanis „a leczkéjeket mindég otthon i? előre kell meg tanulni"
„A recitállás módgyáról" szóló fejezetből megtudjuk, hogy a nagyölvedi plébános
érdekes módszert alkalmazott iskolájában. A tanév elején két-három hétig a tanító vagy a
segédtanító „recitál" vagyis felelteti a gyerekeket, azután kijelöl a jobban olvasó fiúk és
lányok közül négyet-négyet. Közülük kettő-kettő recitáltatja a fiúkat, illetve a lányokat;
kettő-kettő pedig hallgatja őket s megnézik, ellenőrzik írásbeli leckéjüket. Minden héten
másokat jelölnek ki e feladatra. Maga a tanító vagy a segédtanító hétfőn a már olvasni
tanulókat, kedden a szótag-összevonást gyakorlókat, szerdán pedig a betű-tanulókat
felelteti, ugyanilyen sorrendben csütörtökön, pénteken és szombaton.
A rendtartás kötelességévé teszi a recitálást végzőknek, hogy a „leckehibákat" a tanítónak bejelentsék, aki „többnyire pirongatással vagy dorgálással" köteles azokat „megorvosolni". Aki a leckét nem tudja, annak másodszorra is fel kell adni, de „tüstént. . . megmondogatni avagy meg-mutogatni".
Az „első recitállás" vagyis az első feleltetési-gyakorlási óra után szünet következik,
ekkor „fölöstökömözni fognak és szükségleteket végezni". Ez után következik a második
„recitállás" az elsőhöz hasonlóan, kivéve csütörtököt és szombatot. E napokon csak egy
„recitállás" van, a második helyett a katekizmust tanulják.
De ezzel még nem ér véget a délelőtti tanítás. A második „recitállás" után a tanító vagy
a segédtanító tovább magyarázza azt az új tananyagot, amelyet reggel, a mise előtt
elkezdett. E tanítást néhány hét után átveszik a jobb tanulók, akik a rájuk bízott kisebb
tanulók csoportjaival foglalkoznak, a tanító felügyelete alatt, aki „maga még-is
minnyájokat szorgalmatosan igazgassa és kormányozza".
Amikor azután „három fertály 11 órára" jár az idő, vagyis 3/4 11-kor, imádság és
éneklés után befejeződik a délelőtti tanítás.
A délután egy órakor ismét iskolába jövő gyerekek „köszöntését figyelmezi a tanító", s
ima után papíron és fekete táblán a betűknek és a számoknak az írását mutatja be, s ezt
gyakorolják. Ez fél óráig tart, majd ugyanúgy „recitállás" következik, mint délelőtt. Majd
•mádság és vecsemye után a szokott köszöntéssel fejezik be a délutáni iskolai tanulást.
5
A kézirat mikrofilmje az MTA Könyvtárában, jelzete: 5460/V., pótlás az 5460 végén.
* A kézirat II. részében, 1 - 4 7 . oldal.

425

Mindez Kratochvila Mihály kéziratának első nyolc oldalán található, amelyet 24
oldalon követnek az előírt köszöntések, imádságok magyarul, majd szlovákul. Az iskolára
vonatkozó szöveganyagot a következő szabályzat zárja le:

A Tanettóknak oskolai és más Kötelességekrül
§1.

1. Leg-főbb kötelessége a Mesternek az oskola tanítás, azért vagyon néki leginkább jó
Mesterháza, tanéttó pénze, és minden Mesteri jövedelme.
2. Mivel pedig a Mester itten egyszer smind Nótárius hivatalt visel, a Mester fő
kötelességinek eleget nem tehet maga, azért elkerülhetetlenül szükséges neki Praeceptort
tartani.
3. Ezen Praeceptornak pedig ollyannak kell lenni, a kit az oskola Director is alkalmatosnak itéllyen.
§11.

A Praeceptornak ha itt való Lakosbul lészen, a tanétásért fizetése légyen leg-alább az
egész tanittó pénz.
§111.

1. Mindazonáltal ha Praeceptor fog is lenni, a Mester Ur ne gondolja, hogy már az
oskolához semmi köze nem volna nékie; mert tsak akkor is ö az oskola Mester, és ö veszi
az oskola Mester fö jövedelmet, azért valahányszor a Notáriusság mellett üres hely
találtatik, mindenkor a Praeceptort segétteni köteles lészen, és ha néha a Praeceptornak
nyomos oka lesz az elmaradásra, a Mester Urnák mint Principalissának kel őtet supleálni,
és helyt állani.
2. Ezen kötelesség igen terhesnek nem fog lattzani, a Mester Urnák, ha meg gondolja
hogy itten az oskolák tsak Télen tartattnak, mert nyáron a Tanítványok mind eloszlanak; Télen vagyon tehát az oskola aratás, azért akkor kézzel lábbal rajta kell lenni a
Tanéttóknak.
§IV.
Annak az ideiben tartoznak a Tanéttók az oskolában meg-jelenni korán, a Tanétványokat magányossan nem hagyni, netalán az oskolába tsintalanságot indítsanak, mikoron
pedig azok a Templomba mennek a Tanéttók kisérteni fogják.
§ V.
1. A Tanéttók a Tanítványokhoz Atyai szívességgel, és nagy békességes tűréssel legyenek, azért is illetlen lármázástul és főképpen szidalmazó szavaktul magokat tartóztassák.
2. Az oskolabélieknek büntetésit mértékletessen tegyék a Tanéttók: azértis őket
pofozni, pálczával verni, kezeket, ujokat ferulázni nem szabad: fenyegetés, pirongatás, és
térdepelés leg-közönségessebb büntetés légyen az oskolába, a Virgást pedig és korbátsot
tsak nagyobb hibákért, és akkoris a Director Urnák helybe hagyásával kell gyakorolni.
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§ VI.
1. A Deákok az oskolába jó rendbe fel-osztassanak, külön legyenek a Gyermekek a
Leányoktul, külön az olvasók a Syllabizálloktul és Betüzöktül.
2. Meg-kell mutatni a Tanulóknak, miképpen kell tartani a könyvet, miképpen mutatni
a betűket, hogy el-ne rongállyák a Könyveket. Az írókat pedig pennát tsinálni, azt
keziben fogni, és az íráshoz miképpen kell ülni, tanittsák.
§ VII.

1. Közönségessen kétszer fog a tanittó minden nap ebéd előtt, dél után is a Deákokat
recitáltatni, ki-vévén ha Katekizmus tartatik, vagy temetés adódna elő, mert ezen esetekben az egy recitállás is elég.
2. Tiltatik a Tanéttónak a Deákokat akárminémü ajándékoknak hatására intézni, vagy
az oskolabéli fábul valamit el-venni.
3. A Tanéttók a fűtésre gondot tartsanak hogy az rendibe, és mértékletessen légyen,
szinte úgy az oskola ajtóra, pléhre, kultsra, kályhára, ablakokra, 3 asztalra, 9 hosszú
székre, egy fekete Táblára, ivó Korsókra gondot visellyenek.
§ VIII.
Az Oskolát mindennap ki kel söpretni, mellyet legalkalmatossabb lesz dél után tanétás
után, akkor az ablakokat is ki kell nyitogatni, szobát szellőztetni, ugyan akkor helyes
lészen az innya való vizet is hozni, mellyet mindég a Tanítványok közül rendre a
nagyobbak fogják hozni, valamint az ablakokat is le-törölni.
§ IX.
1. A Mester Urnák Lajstroma légyen, a mellyre fel-jegyezve legyenek a Deákoknak
nevei.
2. Hogy a Betüzö Gyermekek a Könyvet szét ne rongállyák, leg-jobb lészen nékiek
először táblátskákat adni, a mellyet onnan hazurul hozván az abecze reák ragasztatik, és
eddig még a Betűket meg-tanullyák a Könyvök is maradhat épen.
§X.

1. Kezdete az Oskolának őszkor Szüret után, vége pedig a még tsak járnak, mind azon
által az Examenttel kell sietni, mert mihelyst ki keleti munkák kezdődnek azonnal
fogynak a Deákok, és Szent György napig mind el-oszolnak.
2. Nálunk ideje az Oskolának mindennap; azért itten semmi,recreatio nintsen, hanem
tsak Ünnepeken. Azomba November, December és Januarius holnapokba az Oskolának
üdeje reggel Misével edgyütt 11 óráig, dél után 1 órátul fogva 4 óráig. Más Holnapokban
pedig reggeltül fogva 10 óráig, és dél után 1 órátul egész 5. óráig.
§XI.
Iparkodgyanak az Oskola Mester és Praeceptor magok közöt jó harmóniában lenni,
mert így magoknak betsültetet, a Tanítványoknak pedig jó példát fognak szerezni, a
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Praeceptor a Mester Urat tisztellye, mint Principálissát; de a Mester Ur is meg-gondolván
azt, hogy a Praeceptor Mesteri hivatallyának fele-segétsége légyen, ötet Böcsbe tartsa.
*

Anélkül, hogy a fentiek részletes elemzésébe fognánk, meg kell állapítanunk, hogy a nagyölvedi
rendtartás elsősorban oktatás- és neveléstörténeti vonatkozásai miatt figyelemre méltó. Érdekes
számos olyan pedagógiai elve, gondolata miatt, melyet napjainkban is nem győzünk eleget hangoztatni,
újólag és újólag felhívni rá a figyelmet
Előírja a Rendtartás, hogy a tanító már a gyerekek érkezése előtt az iskolában legyen, s fogadja a
bejövöket. Meghatározza köszönésük módját, s annak fogadását is. Itt és több más helyen a példamutatás nevelő hatására támaszkodik. Naponta vagy misével, vagy fél óra hitoktatással kezdik a
foglalkozást. A vallásos nevelés az iskolai oktatás alapját képezi. Csak ennek napokra történő beosztása
után szól a tanító és a segédtanító egyéb teendőiről.
A továbbhaladás alapja az otthoni leckekészítés és tanulás. Az anyagot mintegy három hétig a
praeceptor recitálja, felolvassa, majd a jobban olvasó tanulók. Ha ez eredményesnek tűnik, a leckenézők egyben ki is kérdezik társaikat.
A tanítónak az eredmény hetente történő ellenőrzését úja elő. Nincs szó osztályokról és osztályozásról, de az ismeretek ellenőrzése céljából, annak megkönnyítése végett csoportosítani kell a
tanulókat: betűzőkre, szótagolva és jól olvasókra.
A leckenézők és kikérdezők jelentenek a tanítónak, aki ennek alapján pirongat vagy dorgál dicséretről nem szól - , de a meg nem értett anyagot köteles újra „meg-mutogatni", azaz elmagyarázni.
Pontosabb időbeosztást nem ad, gondolni valóan, ha elpilledtek, megéheztek, vagy szükségleteik
megkívánták - , került sor szünetre, melyben a fölöstökömöt imádság előzi meg s az is követi. Utána két nap kivételével - következik a második recitálás, délelőtt háromnegyed 11 óráig. A foglalkozást
befejező imádság és éneklés eltarthatott még 11 óráig.
Úgy tűnik, hogy a délután 13 órától való iskolai foglalkozás jelenti „az új anyag nyújtást", az írást,
számolást. Fél óra szünet, ezt követi az elsődleges recitálás, azaz begyakorlás. Végül ismét ima,
köszönés, s a tanulók hazamehetnek. íme: majdhogynem egésznapos iskola a kor lehetőségei s e r i n t ,
mikoris a közétkeztetés még nem jöhetett s ó b a , csak ebédelni mentek haza.
Nemzetiségi problémának nyoma sincs, nem kisért, előírja a szlovák gyerekek „tótul", anyanyelvükön való imádkozását, oktatását!
Igen érdekes a tanítók kötelességeinek össefoglalása. Legfőbb kötelességük: az oktatás! Ezért kap
a tanító lakást, fizetést és egyéb jövedelmet.
Praeceptor - segédtanító - csak az lehetett, akit a mester arra alkalmasnak talált. Vajon milyen
alapon bírálta el? Elég volt a jelentkezés, s annak kijelentése, hogy: s e r e t e m a gyerekeket?
Jól ki kellett használni a tanítási időt, amely nem lehetett túlságosan h o s s ú . Kezdete „ s ü r e t
után", alighanem Szent Mihály napjától, september 29-től Szent Gyöigy napjáig, nálunk április 24-ig.
Október, november, december, január hónapokban 8 - 1 1 és 1 - 4 óráig napi 6 órás foglalkozás volt,
misével együtt. A többi hónapokban is ugyanennyi, csak délelőtt 1 órával rövidebb, délután ennyivel
hossabb. Ha nem volt téli és tavasi s ü n é t , csak az ünnepek, s ha átlagosan 25 napot számítunk
havonta, ez 6 hónapra 150 nap, amelyhez a legjobb esetben áprilisban még 20 járulhatott, ö s s e s e n
170 nap.
A megelőzés elve érvényesült abban, hogy a gyermekeket nem volt s a b a d magukra hagyni, mivel
az esetben kevésbé „tsintalanok", mintha egyedül érzik magukat.
Nagyon figyelemre méltó, hogy kötelességévé tette a Rendtartás a tanítóknak az atyai hangot,
türelmet, s tiltotta a szidalmazó savakat. Nyilvánvalóan az ellenkező magatartás sem volt ritkaságszámba vehető.
Az V. §. 2.bekezdése résletesen kitér a testi fenyítésre, s határozottan tiltja azt! Csak súlyos vétség
esetén engedi meg, akkor is csak a „Director Urnák helybehagyásával".
Külön ültették a lányokat és a fiúkat. Óvták a tankönyveket, márcsak azért is, mert alighanem
kevés lehetett.
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Már akkor is tilos volt a tanítóknak - ahogyan ma mondanánk - „hálaajándékot" elfogadni. Miben
kedvezhettek akkor, hiszen elnézésró'l, osztályismétlésről nemigen lehetett szó? A tiltás értelmében az
oskolabéli fát sem téveszthették össze a sajátjukkal. Más anyagi kísértésnek aligha lehettek kitéve.
És hát ügyeljenek a felszerelésre! Ez látszik abból, hogy tételesen felsorolják az értékeket: ablak,
szék, asztal, kulcs ivókorsó stb.
Kötelező volt a napi söprés, szellőztetés, az ivóvízről való gondoskodás, mely munkát a nagyobb
tanulókkal végeztették.
A tanári noteszt vagy osztálykönyvet valamiféle lajstrom helyettesíthette, ez azonban nem maradt
fenn.
Nem lényegtelen a záró paragrafus, mely „vezető és vezetett" harmóniájáról szól. Az indító okok
ma is helytállóak: egymás tisztelete, egymás munkájának megbecsülése és megbecsültetése, a példaadás. Manapság „tantestületi egységről" beszélünk, úgy tűnik, sokszor nem is feleslegesen.
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SZEKERCZÉS PÁL
A BERETTYÓÚJFALUI

JÁRÁS

TANÍTÓI

1806-1848

KÖZÖTT

A berettyóújfalui járás a XIX. században közigazgatásilag Bihar vármegyéhez tartozott.
Földrajzilag is egységes területen helyezkedik el a Berettyó folyó mentén az ún. Sárréten.
Az elsó' szervezett települések a XIII. századtól kezdődtek, de az évszázadok során dúló
veszedelmek többször lerombolták és a nép elbujdosott a nádasok közé. A vidék 1720
után véglegesen benépesült, a lakosság állandóan növekedett. 1
A járáshoz a következő községek tartoztak a Berettyó folyó felső folyásától lefelé
haladva: Hencida, Gáborján, Szentpéterszeg,
Váncsod, Berettyóújfalu,
Berettyószentmárton, Bakonszeg, Fúrta, Zsáka, Darvas és Csökmő. A járási székhely Berettyóújfalu volt, mely a XIX. században jelentős gazdasági központja lett e területnek. A
lakosság megélhetési körülményei, a földek minőségétől függően, eltéréseket mutatnak. A
Sárrét területét lápos, mocsaras és szikes talajok szelték át, de Zsáka és Darvas kivételével,
minden község rendelkezett jó minőségű művelhető területtel is.
A lakosság létszáma a vizsgált korszakban
Község
Bakonszeg
Berettyóújfalu
Berettyószentmárton
Csökmő
Darvas
Fúrta
Gáborján
Hencida
Szentpéterszeg
Váncsod
Zsáka

1806-ban ;
843

i

1628

3715

i
i
i
1
;

4483

559
1118
471
804
992
1163

i

,

1848-ban

i 942
1185
1110

j
!
j1
1

i

i

740
2084
647
1330
1374
1395
1213
1552
1545

A lakosság létszáma azt mutatja, hogy a községek egyenletes fejlődésen mentek keresztül, ami
jelentősen befolyásolta a települések gazdasági és népoktatási haladását
1
Osváth Pál: Bihar vármegye sárréti járása leírása. I—II. Nagyvárad 1873.
' T R E L I. S. Mutatótáblák 1806-1848 között.
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A XIX. század elejére a protestáns egyházi egységesítő rendelkezések hatására3 a
Debrecenhez tartozó partikuláris iskolákban, így a vizsgált területünkön is, megszilárdultak az oktatás szervezeti keretei, tartalma a korszak végére jelentősen bővült. A
járás iskoláiban 1830-ra alakult ki a négyosztályú iskolaszervezet, mely a korszak végéig
érvényben volt.

Község

Tantermek
száma

Tanító
fő

A 4 osztályú
iskolaszervezet
kialakult

2
5

2
5

1823-ban
1809-ben

1
2
1
2
2
2
2
2
2

1
2
1
2
2
2
2
2
2

1807-ben
1807-ben
1808-ban
1808-ban
1808-ban
1830-ban
1808-ban
1810-ben
1820-ban

Bakonszeg
Berettyóújfalu
Berettyószentmárton
Csökmő
Darvas
Fúrta
Gáborján
Hencida
Szentpéterszeg
Váncsod
Zsáka

Törekvések a tanítók képzettségének

növelésére

A protestánsok a kisiskolák tanítókkal való ellátását évszázadokon keresztül a rektorság és a preceptorság intézményének fenntartásával biztosították. 4 A falusi tanítóskodás
előfeltétele volt a papi hivatás elnyerésének. A tanítóságban eltöltött időt, a tanitás
módját és egyéb kötelességeket az egyházi zsinatok határozatai,5 a canonica visitatio
felügyeleti előírásai,6 valamint a kollégiumok jeles professzorai által készített tanítási
útmutatók 7 tartalmazták.
A vizsgált területen, ebben a korszakban sem változott az iskolák tanítókkal való
ellátásának rendszere, de felkészítésükben jelentős változás következett be.
A fejlődés első lépéseként a Tiszántúli Egyházkerület 1817-ben foglalkozott a
pedagógia tanításának szükségességével és számára külön tanszéket létesített 1825-ben. A
pedagógia első tanára Zákány József professzor ( 1 7 8 5 - 1 8 5 7 ) volt, aki már 1818-ban
rendszeresen látogatta a kollégium alsó osztályainak óráit és az ott szerzett tapasztalatait
ismertette a diákokkal.8
3
T R E L I . S. Tiszántúli Egyházkerületi jegyzőkönyv 1795. május 10.
"Mészáros István: A magyar nevelés története 1790-1849. Bp. 1968. 145.
5
Mészáros István: Népoktatásunk 1553-1777 között. Bp. 1972. 43. _
6
Mészáros István: A népiskolai felügyelet hazai kezdetei Tanítóképző Intézetek Tudományos
Közleményei XII. Debrecen, 1977. 201.
1
Mészáros István: Az első debreceni tanítói útmutató (1597) Tanítóképző Főiskolák Tudományos
Közleményei XV.
1
Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp. 1976.
90, 92,105.
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A tanszék felállításával a tanítóságra kimenő diákoknak a vallás, mennyiségtan,
geometria, mechanika, rajz, építéstan, természetrajz, szépírás, földrajz, történelem, fizika,
pedagógia és ének tantárgyakat tanították, melynek eredményeként lényegesen jobban
képzett tanítók látták el a kisiskolai szolgálatot.
A tanítóságra kimenő diákok vizsgaanyaga nem változott az 1792-ben kiadott szabályzathoz viszonyítva,9 de a kibocsátás feltétele igen. A rektorok az akadémiai tagozatról a preceptorok a gimnáziumi tagozatról az előmenetelüktől függően kerültek ki az
iskolákba.
A pedagógiai tanszék felállítása azonban kevésnek bizonyult a tanítók képzésében. E
tényt felismerve a kollégium három tanára - Kerekes Ferenc, Eresei Dániel és Zákány
József — tervezetet dolgoztak ki, az előbbiek a tanárképzés az utóbbi a tanítóképzés
javítására. Mindkét tervezet szeminárium formájában képzelte el a képzést. A Kerekes-féle
tervezet a „seminarium philologicum" a Zákány-féle tervezet pedig a „seminarium
pedagogicum" nevet viselte. Az egyházkerület mindkét tervezetet 1838. április 18—20-án
tartott közgyűlésén elfogadta és elhatározta annak megvalósítását. 10 Ettől kezdve
szilárdul meg a pedagógia tanrendszerű oktatása, mely a közvetlen gyakorlati képzés
mellett, magasabb szintű elméleti felkészítést is biztosít.

A tanítók anyagi helyzete
A tanítók javadalmazása ebben a korszakban is a telekhasználatból, pénzbeli fizetésből
és a falu lakossága által teljesített termeszetbeni szolgáltatásból állt. A telekhasználathoz
tartozott még kisebb-nagyobb szántóföld és kaszáló, melyet az egyházközség műveltetett.
A pénzfizetés, a községek szegénysége miatt, sokszor késedelmes volt, olykor természetbeni juttatással váltották fel. A tandíjakat a tanítóknak kellett beszedni, ami igen sok
kellemetlenséggel járt, különösen azon szülőknél, akiknek gyermekei egész esztendőn
keresztül keveset jártak iskolába. Előfordultak olyan esetek, hogy a szülők gyermekeiket
az első félévben az egyik, a második félévben a másik iskolába járatták és így egyik
tanítónak sem fizettek tandíjat.
A tanítók ezért gyakran fordultak panasszal az elöljárósághoz. Nem volt ritka eset,
hogy a távozó rektornak sok „kintlevősége" maradt hátra, melyet lehetetlen volt utólag a
szülőkkel megfizettetni. A fizetések bizonytalansága és csekélysége miatt a tanítók
gyakran fizetésemelési kérelmekkel fordultak az elöljárósághoz. A válasz általában az volt,
hogy a tanító kihozatalakor megismerte a conventionális levélben leírt járandóságát, akkor
azzal meg volt elégedve, tehát ezután sem lehet követelése.
A tanítók és a szülők közötti viták elkerülésére az egyházkerület 1841-ben úgy
intézkedett, hogy a tanítókat felmenti a tanítási díjak beszedésének terhétől és azt a helyi
egyházi elöljáróságok kötelességévé tette. Ez azonban csak a pénzbeli tandíjakra vonatkozott. A természetbeni juttatásokat továbbra is a tanítók szedték be a szülőktől.
A pénzbeli tandíjakra vonatkozóan 1815-ben adtak ki rendelkezést, mely osztályonként szabályozta a tandíjak mértékét.
'Iskolai törvény Debrecen 1792. De prof. Lex. VII.
' "Bajkó i. m. 89.
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Mind a fiú, mind a leány gyermekek után a következő tandíjakat állapították meg:
ábécések 25 krajcár, syllabizálók 50 krajcár, olvasók, zsoltárosok 75 krajcár, bibliások,
írók, számvetők 1 Rft. Ez a tan díjmegállapítás a négyosztályos iskolaszervezetre is érvényben volt. A-rendelkezés ügyelt arra is, hogy a gyerekeket a megfelelő osztályba sorolják a tanítók, mert „ . . . akik folyvást nem olvasnak olvasók, vagy Zsoltáros számba ne
menjenek, a vigyázatlanság miatt a Szülék meg ne tsalódjanak". 11 Erre a kitételre azért
volt szükség, mert számtalan esetben a tanítók „továbbvitték" a gyermekeket a következő
„classisba" akkor is, ha pl. nem tudtak olvasni és így a nagyobb tandíjkategóriába kerültek.

A tanítók iskolai munkájának

értékelése

A felügyeleti rendszer kiépülése és megszilárdulása nagymértékben elősegítette a
tanügyi egységesítő rendelkezések megvalósulását — Ratio Insütutionis, Tanítók kötelességei, az 1820-as tanterv 12 — az oktatási színvonal emelkedését, a tantervi fegyelem
betartását. Az egyházmegyei vizitátorok minden évben (tavasszal) ellenőrizték a tanítók
munkáját és a tanulók tudását.
A jó eredményt elérő tanítókat megdicsérték, sőt az egyházkerületi körlevelekben is
népszerűsítették őket, példaképül állítva a többi tanító elé„ B korszakban több dicsérő
szót lehet olvasni a tanítókról, mint dorgálást, megintést. Ez annak is eredménye, hogy a
helyi ellenőrzés is rendszeresebbé vált és nagyobb érdeklődés nyilvánult meg az iskolával
és a tanítókkal szemben.
A rektorok és preceptorok kiválasztása is igényesebben ment végbe a helyi elöljáróság
részéről. Általában nagyobb tudású rektort és preceptort kértek a kollégiumból, aki nem
„közönséges tudású", hanem aki „ügyes a tanításban és az éneklésben". A tanítók
évenkénti marasztását 1837-ben eltörölték és egységesen a rektort három évre, a preceptort egy évre választották. Aki ellen panasz nem merült fel, hivatalában maradt a megválasztás egész idejére. Ez az intézkedés jelentős volt abban, hogy a fluktuációt bizonyos
mértékig csökkentette.
Á javulás ellenére az egyházkerület az esperesek által állandóan serkenti és
figyelmezteti a helyi elöljáróságokat az iskolai munka színvonalának további javítására. A
tanítók fegyelmének szilárdítására gyakoriak az éles hangú, fenyegető és nagyobb
követelményt támasztó körlevelek is, melyekből kitűnik, hogy vannak még olyan tanítók
akik keveset tudnak, a törvényekkel szembehelyezkednek, kocsmáznak, henyélnek,
restek, anyagiasak, kegyetlenkedők stb.
íme egy körlevélrésdet, mely ezeknek megszüntetését szorgalmazza. „ . . . ha ilyenek
valahol találtatnának, akik az tanításra rendelt időt heveréssel töltik, Oskolájok rossznak
találtatik, vagy akik magokat az XCIV-dik Canonnal és önön reversálisokkal ellenkezőleg
viselik és ez ellenek törvényesen megmutatódhatik az nevezett XXVD-dik Canonnak
betűiben, törvényesen pártfogást nem kereshetnek, és annak lelke és tzélja ellen
igazságosan nem is találtatnak. Minhogy továbbá az olyanok, kik magok nem tudnak,
11

Presbiteri jegyzőkönyv í. kötet, ,54. oldal, 1815. Berettyóújfalu. Egyházkerületi rendelkezés.
Mészáros István,: A magyar nevelés története 1790-1849. Bp. 1%8. 92.
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njásokat nem taníthatnak, az dolog természete kívánja, azok kik az Tanítói hivatalt
viselik, vagy arra felvétetni akarnak, jártasak legyenek azonn tudományokbann, melyeket
tanitaniok szükséges. Erre nézve megkérem arra is N. T. Jó Uraimékat, hogy az régibb
tanítókat is serkentsék ugyan arra, hogy igyekezzenek a folytatott tanulás, és az letzkére
való készülés által magokat hivataljokra nézve tökélletesíteni; különösen pedig adják
tudtokra azoknak, akik az közelebb történt választásokban vevődtek fel Tanítói hivatalra,
vagy akik ezután kívánnak arra felvétetni; úgy készüljenek, hogy az következő
Consistorium előtt az hogy hová fognak iiivódni, az Hiedelbergi Catechizmusból, az
Útmutatás mindenik részéből, az Bibliai Históriákból, az Éneklés mesterségéből, az
Arithmeticaból, Geographiából meg fognak vizsgáltatni és az Iák ezekben járatlanoknak,
tudatlanoknak fognak találtatni, az Tanítói Hivatalra méltatlanoknak fognak ítéltetni. Az
jó készületűek ellenben, ha erköltsi magokviseléséről is jó tanúbizonyságok lészen, az
adandó alkalmatossággal reményihetik méltó promoveáltatásokat." 13
A fenti körlevélrészlet bevezető szavai is arról tanúskodnak, hogy csökkent azoknak a
száma, akik fölött, valamilyen ok miatt ítélkezni kell, de ennek ellenére „serkenteni kell
mindenkit a tanulmányok folytatására és a tanításra való felkészülésre."
1834-ben az egyházkerület az espereseknek utasításba adja, hogy mindenütt szigorúan
vizsgálják meg, hogy a tanítók ismerik-e a kánonokat, betartják-e a rájuk vonatkozó
rendelkezéseket, teljesítik-e azok szerinti kötelezettségüket, megfelelő függésben vannak-e
a prédikátoroktól, stb? 1 4 Az utasítás azzal fejeződik be, hogy akiket ezekben vétkesnek
találnak, azokat büntessék meg és a bizonyságlevelükbe annak idején vezessék be. Ezzel
egyidőben utasították a kollégium professzorait is, hogy mindezekre figyelmeztessék és
előre kötelezzék a tanítóságra kimenő növendékeket. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint,
néhány esetben a kötelességmulasztó, vagy erkölcsi tekintetben kifogásolható tanítókkal
szemben alkalmazták is a törvény szigorát.
Miért volt szükség ilyen szigorú törvényekre és miért kellett ezeket újra és újra
megismételni? A választ nemcsak a protestáns, hanem az országos népoktatási állapotok
is megadják. A tanítóképzés a követelményekhez képest nem volt megoldott. Az iskolák
szegényesek, többségük elhanyagolt, túlzsúfolt. A tanítók megélhetése legtöbb helyen
szűkös. A családja eltartása érdekében a tanítás mellett kénytelen gazdálkodni, vagy más
fizetett állást elvállalni. Mindezen nehézségek ellenére a tanítók többsége igyekezett
kötelességének eleget tenni, hogy hivatalában megmaradhasson.

A berettyóújfalusi járás községeiben működő
Bak

tanítókról

o n sz eg

A tanítók többsége a debreceni kollégiumból jött ki a rektóriára. A korszakban kilenc rektor és tíz
preceptor tanított a községben. Alkalmazásukra az 1 - 3 év a jellemző, de néhány tanítót 6 - 9 évig is
marasztottak állásukban. A preceptorok közül - Kállai József — aki mindvégig kitűnő tanítónak
bizonyult, 15 évig tanított a községben. A tanítók személyének változása jelentősen csökkent, aminek
arányában növekedett az oktatás eredménye. Ezt igazolja a tanítók minősítése is. A három évnél több
13
Esperesi körlevél 1831. október 28. Presbiteri jegyzőkönyv I. köt. 64. oldal, 3. bekezdés,
Berettyóújfalu.
14
Esperesi körlevél 1834. Presbiteri jegyzőkönyv 1. kötet, 70. oldal. Berettyóújfalu.
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szolgálati idővel rendelkező tanítók lényegesen jobb eredményt értek el a tanításban, mint az 1—3 évig
tanítók.
Az elöljáróság rendszeresen ellenőrizte az iskola munkáját, melyből kitűnik, hogy a tanítók
többsége jó felkészültségű, szorgalmas és jó erkölcsű volt. Jó eredményekről számolnak be a vizitációs
jegyzőkönyvek is, melyekben általában az olvasható, hogy „az iskolákat jó karban találták és a
tanítókat további szorgalmas tanításra buzdították.
A jó eredmények mellett néhány kirívó eset is előfordult, mely hűen tükrözi a tanítóság körében
meglévő megoldatlan problémákat. Ezek elsősorban a tanítás elhanyagolásában, iszákosságban,
engedetlenségben jutottak kifejezésre. 1808-ban a kurátor által végzett iskolalátogatás során az
osztályteremben találta a tanító disznójának vályúját, melyet Mile Bálint rektor nem volt hajlandó
eltávolítani, mondván „ . . . ha én el állhatom, úgy ők is el állhatják". 1 5 Az elöljáróság falugyűlésen
szavazást rendelt el a rektor ellen, aminek eredményeként tovább nem marasztották. Bihari István
rektort, aki hat éven keresztül jó minősítéssel tanított, veszekedő és házsártos magatartása miatt,
1829-ben elbocsátották. Szűcs József preceptor Berettyószentmártonban lévő saját földjének művelése
miatt hanyagolta el a tanítást, ezért egy évnél tovább nem marasztották. Szondi Lajos rektor
részegségében az iskolában elaludt, majd felébredve ütötte-verte a gyermekeket, alig tanított valamit. A
szülők e miatt nem járatták gyermekeiket az iskolába, mondván „ . . . inkább tudatlanul nőjjenek fel a
gyermekek, mintsem ilyen Rectorra bízzák neveltetésöket". 16
A tanítók fizetését 1834-ben az alábbiakban határozta meg az elöljáróság: rektori fizetés: készpénz
76 Vrft, szántóföld 6 köblös, gabona 20 köböl, őrlés 3 köböl, tűzifa 2 öl, tandíj a kánon szerint;
preceptori fizetés: készpénz 35 Vfrt, szántóföld 3 köblös, gabona 10 köböl, tűzifa 1 öl, őrlés 2 köböl,
tandíj a kánon szerint. 17
Bakonszegi tanítók 1806-1848
Rektorok

(18)
tanítása

erkölcse

1806-1809
1809-1816
1816-1823
1823-1829
1829-1836
1836-1841
1841-1844
1844-1845
1845-1848

rossz
jó
jó
jó
dicséretes
jó
közepes
rossz
jó

rossz
jó
jó
rossz
jó
jó
jó
rossz
jó

1806-1807
1807-1816
1816-1817
1817-1832
1832-1835
1835-1838
1838-1842
1842-1843
1843-1846
1846-1848

jó
jó
rossz
dicséretes
közepes
közepes
közepes
rossz
közepes
jó

jó
jó
rossz
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó

(fiúk tanítója)

Mile Bálint
Szabó Márton (Sápról)
Tarcsi Sámuel
Bihari István
Dobozi Beniamin
Adóiján István
Marton István
Szondi Lajos
Nagy István
Lányok

között

tanítói:

Nagy István
Gyulai Gábor
Szűcs József
Kállai József
Ecsedi Áron
Oláh István
Kovács Márton
Szilágyi János
Nagy Antal
Körösi József

*

15
16
17

Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1808. február 15. Bakonszeg.
Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 1844. december 26. Bakonszeg.
Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 1834. március 12. Bakonszeg.
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Bsrettyéújfáhi
E k o r n a k forrásai arról tanúskodnak, hogy a rektorokat és pzecspíorokat — néhány kivételtől
eltekintve - a debreceni kollégiumból kérték k i A tanítók aSkabmsásában ésvényeátették a zsinati
törvényben meghatározott 1—3 é v e t Az ettől való eltérés a fiúk tanítóinál 1832-ben, a leányok
tanítóinál 1822-ben következett be és ettől kezdve a tanítók állandósítására törekedtek. A rektorok
közül 77%, a preceptorok közül 66% szolgálati ideje 1 - 3 év. A rektorok 23%-a 4—5 évet t a n í t o t t a
községben. A preceptorok 34%-a 4 - 2 4 évi szolgálattal rendelkezett Ebből a 10 évet meghaladó
szolgálati idővel rendelkezők aránya 8%. A tanítók „marasztása" minden év decemberében t ö r t é n t Ez
alkalommal a tanítókat beidézték az elöljáróság elé és nyilvánosan ismertették a munkájukról és
erkölcsükről kialakított véleményt Kedvező esetben a tanítók helyükön maradtak, vagy a h á r o m év
elteltével visszatértek a kollégiumba, tanulmányaik folytatására. A tanítóknak ekkor alkalmuk volt
kérelmeiket, vagy panaszaikat elő terjeszteni, ami általában a fizetésük javítására irányult.
í m e egy 1833-ban készült jegyzőkönyvi részlet, melyből kitűnik, hogyan minősítették a tanítókát
és a tanítók milyen kérésekkel fordultak az elöljárósághoz.
az Oskolai Tanítók hivódtak elő, hogy a fennt tisztelt Előljáró Urak, hivatalok serény és
pontos folytatását nékik meghálálja és egyseisaiind, hogy panaszok és kívánságokat kihallgassa és
teljesítse.
1-ször: Oskolánk szeretett Rectora Ns. Török József Úr reólíttatott bé kinek is, esenn utolsó 4-ik
esztendei pályafutásában is szembetűnőleg ki tettszvén Tanítói s z o r g a l m a t o s b a és meggyőződvén
azonban az elöljáróság az felől, hogy tovább kérésével és marasztásával nem tartóztathatja az f e n n t
tisztelt Rector Urat az legforróbb köszönet tartozása most is megbizonyítván az T . Presbytérium az
híven tett fáradozásaiért — önként maga az szeretett Rector Űr, hivatala folytatásával felmondott.
2-szor: Tanító Tóth János Uramnak panasza ugyan nem — de kérelme egy kevés s é n á t s k a volt — d e
meg nem igértethetett.
3-szor: Correktor Karátson Pál Uramnak sem kérése, sem p a n a m azon 4 köblös föld megszántása
helyett, melyet eddig Városunk F ő Bírája tétetett, az Ekkla. résziről rendelődött 12 Vtfet.
4-szer: Kisebb Praeceptor Kakócz Gábor, mint az ki az 1832-dik esztendei szorgalmatossága
következésibe marasztódott meg az Kisebb Oskola gyemgédedei körül é folyó esztendőre is — és ezen
szorgalmatos munkásságába híven eljárván, és annak pontosan megfelelvén — n e m lévén sein az Ekkla.
Elöljárói, sem az Szülék, sem említett Kakócz Gábor Uram résziről — sem kéretem avagy panasz — ki
marasztatott.
5-ször: Kántor - egyszersmind Külső Oskola Leányok Tanítója Bemáth Károly Uram hivatalával
felmondott, mint okot úgy említvén, lakhelyének az Templomtól való távol létét, mely miatt sokszor
vagy elmaradt, vagy elkésett az Isteni T i s t e l e t r e való feljövéssel. A T . Presbytérium kérésére az
Kántori hivatalt elvállalta, az tanítói kedvét közmegegyezésből bétöltetvén, mostani Rábái Lányok
Tanítójával, Kasza József Úrral jónak láttatott és végeztetett.'" 8
A berettyóújfalui tanítók iskolai munkájáról és erkölcsi magaviseletükről a felügyeleti vizsgálat
többségében jó véleménnyel volt. Ennek bemutatására kiemeltem néhány jellemző dicsérő és
elmarasztaló véleményt a tanítókról
1810-ben a tanítók dicséretes exament tartottak. 1817-ben mind a rektor, mind pedig a
preceptorok szorgalmasaknak bizonyultak, minden tudományban. 1829-ben a rektort és a preoeptorokat jegyzőkönyvi dicséretben résesátették „szorgalmatosságukért és becsületes megokvireletéert". 1840-ben ez áll a látogatási jegyzőkönyvekben: „Rector Kiss Beniamin Úr Oskolája megelégedést nyert azon észrevétellel, hogy a földleírás tudománya ne tsupán könyv nélkül taníttassák,
hanem helyesebb és állandóbb megfogás és tartás végett, mappán mutattassák meg ezután a
gyermekeknek. Corrector Karátson Pál Uram tanítványai a feladott tudományokból értelmesen
feleltek, Mind a kis leány oskolák tanítói T ó t h János és Kasza József dicséretes exament adtak. Vágó
Lajos praeceptor oskolája silánynak találtatott és a tanítás utáni szorgalmatosabb kötelességébe
tétetett."20
18

Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet Bakonszeg és T R E L I . S. Mutatótáblák 1 8 0 6 - 1 8 4 8 .
' Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet 2 1 - 2 3 . oldal, 4. bekezdés, Berettyóújfalu 1833. december 26.
2
"Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1840. március 10.1. szám, Berettyóújfalu.
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1841. augustucában a megyei alispán — Bőthy Ödön — az iskolákban végzett látogatásakor
megállapította, hogy a gyermekek igen szép előrehaladást mutattak a tudományokban és J e l e s "
erkölcsi magaviseletet tanúsítottak. Á tanítók munkájáról is a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott.
Az elismerések mellett, a tanítás elhanyagolása, nem megfelelő magatartás és egyéb panaszok miatt,
elmarasztaló vélemények is illették a tanítókat A k o r n a k elején, 1818-ban, Borbély Sándor preceptort
„kocsmában való idő töltésért, sok gondolatban másokat gyalázó beszédéért és káromkodásért,
hivatalából az elöljáróság elbocsátotta" 2 1 Szigorú ítéletre került sor 1823-ban Juhász József rektorral
n e m b e n is, akit solgálati ideje alatt t ö b b s ö r is m e n t e t t e k a tanítás elhanyagolása és a
tanítványokkal szemben alkalmazott kegyetlen testi fenyítéke miatt, ezért még az exdmen előtt
elbocsátották. 2 2
Több oldalnyi jegyzőkönyv foglalkozik, 1828-ban, Hadházi István rektor által kezdeményezett
vfe^álateól, ami Elek Mátyás preceptor ellen indult. A vád az volt ellene, hogy kötekedő, függést nem
akaró, engedetlen, goromba és durva természetű, aki éjszakákon át „kóborol", tivornyázik, a tanítást
efemilastja, tanítványain „kegyetlenkedik" és a rektort mint felettesét nem ismeri e l Elek Mátyás a
vizsgálati tárgyaláson, ellenszegülve az elöljáróságnak, saját maga mondott f e l 2 3
A rektorok felügyeleti és ellenőrző tevékenységének fokozódását mutatja, Csóka István rektor
1846-ban tett hivatalos jelentése, mely s e r i n t a fiúiskola két p receptora - Bernáth Károly és Karátson
Pál — figyelmeztetéseit és utaMtásnit nem fogadják el, sőt ellenszegülnek mondván:
az iskola
rector ő felettek, mint idősebb tanítók felett, febigyázást ne gyakoroljon." " E bejelentés nyomán az
elöljáróság a rektor felügyeleti jogkörét megerősítette és kötelezte a tanítókat, hogy minden esetben
tartsák be a rektor rendelkezéseit, „mert a tanítók közötti függést nem az életkor, hanem a hivatal
tekintélye határozza meg."
A s ü l ö k r é s é r ő l is előfordultak p a n a s o k , elsősorban a gyermekek testi fenyítése miatt. Az
elöljáróság számtalan esetben kérte a tanítókat, hegy „szeKden" bánjanak a gyermekekkel, mégis
előfordult, hogy néhány tanító kegyetlen módon alkalmazta a testi fenyítéket. A gyermekek testi
fenyítése általános volt a k o r n a k iskoláiban, de a túlzott keménységet az egyház sem hagyta s ó
nélkül, mint azt a következő eset is tanúsítja. Karátson Pál ellen a s ü l ö k panaszt emeltek, hegy
„ . . . az ő kis gyermekeiknek fejőket, artzukat az említett tanító kezével megtsapdosta, hogy fülük
megriketüit, vagy annak megromlásától lehet t a r t a n i " Á tanítót az egyházgyűlés előtt sigorúan
megintették és figyelmeztették arra:
hogy a fenyítékben illendő mértéket tartson és se vesszővel,
se tenyérrel a gyermek fejét, ortzáját ne üsse, indulatján uralkodjék.. ." 2 5
A s ü l ö k úgy védekeztek a kegyetlenkedő tanító magatartása ellen, hogy nem járatták gyermekeiket iskolába,.-vagy másik tanító elébe vitték. Előfordult olyan eset is, hogy e miatt a tanítónak alig
maradt néhány tanítványa.
A berettyóújfalui tanítók munkájának értékelését a következőkben lehet össefoglalni. A legeredményesebben tanítottak a rektorok, akiknek 30%-a dicséretes 31%-a jó és 24%-a közepes
minősítést k a p o t t Ez nem volt véletlen, h i s rektornak a legjobb felkészültségű diákokat hozattak ki a
kollégiumból Az eredményes tanítás tekintetében a leányok tanítói következnek, akik közül 73%
dicséretesen és jól tanított. A fiúk tanítói közötti fluktuáció a tanítás eredményét csökkentette, de a
dicséretesen és jól tanítók aránya elérte a 60%-ot A k ó r s a k b a n a közságben solgálatot teljesítő 58
tanító közül, m i n d ö s s e 9 f ő volt az akinek a munkája nem volt megfelelő. A tanítók többsége
megfelelő ismeretekkel rendelkezve, közmegelégedésre látta el tanítói hivatalát.

21

Presbiteri jegyzőkönyv II. Kötet, 13. oldal 4. s . 1818. Berettyóújfalu.
Présbiteri jegyzőkönyv I I kötet, 28. oldal, 1823. Berettyóújfalu.
23
Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 43. oldal, 2. s á m , 1828. április 13. Berettyóújfalu.
24
Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 2. oldal, 24. s á m , 1846. Berettyóújfalu.
^Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 39. oldal, 10. s á m , 1846. március 29. Berettyóújfalu.
24
Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 2 5 - 2 7 . oldal, 1834. Berettyóújfalu.
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A tanítók anyagi helyzete
A tanítók fizetése beosztásuktól függően - rektor, fiúk tanítója, leányok tanítója - volt megállapítva a díjlevelekben. Járandóságukat 1813-ban, 1821-ben és 1834-ben sabályozták. A szülők által
fizetendő pénzbeli tandíjat 1847-ben - mind a fiúk, mind a leányok után - egységesen 50 krajcárban
állapították meg. Jelentős előrelépés volt 1841-től az a határozat, mely szerint miiid a természetbeni,
mind a pénzbeni tandíjat az egyház szedte be a tanítók helyett. Ennek ellenéit, a tanítók bérének
kifizetése, az egyház nehéz anyagi viszonyai miatt, állandóan késedelmet szenvedett. A tanítók ez ellen
panasszal éltek, de az elöljáróság a panaszok jogosságának elismerésén kívül alig tudott tenni valamit.
A legnagyobb problémát a tanítók számára az jelentette, hogy földjük megműveltetését az egyház
közmunkával végeztette, aminek következtében gyenge termésre számíthattak.
1813-ban az elöljáróság elrendelte, hogy a tanítók a nagyon szegény és árva gyermekeket ingyen
kötelesek tanítani. Ezeknek számát osztályonként 3—4 főben állapították meg. A tanítók tandíjból
származó jövedelmét a tanítványok száma határozta meg. A tanítványok számát a tanítónak szorgalmatossága f o g a meghatározni, olvasható az 1821-ben kiadott díj levelekben. Ez az intézkedés nem
oldotta meg sem a hatékonyabb beiskolázást, sem a tanítók jövedelmének alapvető növekedését.
Berettyóújfaluban az egy tanító által tanított átlagos tanulói létszám 7 0 - 8 0 fő volt, de ezeknek
25-30%-a nem járt rendszeresen, vagy egyáltalán nem járt iskolába, így a tandíjat sem fizették.
A tanítók fizetése
Rektor

Fiúk
tanítója

Leányok
tanítója

4 köblös
20 köböl
1 öl

16 vékás
8 köböl
1(2 öl

11 vékás
8 köböl
2 öl

100
elegendő
250

62
elegendő
elegendő
150

62
elegendő
elegendő

kánon szerint
1
1
1

kánon szerint
1
1
1

kánon szerint
1
112
1

Járandóság
Szántóföld
Gabona
Tűzifa
Készpénz, váltóforint
őrlés (búza)
Fűtő
Hús (font)
Tandijak
Pénzbeni
Búza (véka)
Árpa (véka)
Csirke db.

-

Berettyóújfalui
Rektorok

1834-ben

tanítók 1806-1848

között2

-

7

(nagyobb fiúk tanítói)

Kocsis István
Kovács Ferenc
Temessi Károly
Pósa Lásrló
Sarkadi Sándor
J u h á s József
Hadházi István

szóig, idő

tanítása

erkölcse

1806-1809
1809-1812
1812-1814
1814-1817
1817-1820
1820-1824
1824-1829

jó
jó
közepes
közepes
jó
rossz
dicséretes

jó
jó
jó
jó
jó
rossz
jó

77
Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet 1806-1848. Berettyóújfalu és TREL 1. S. Mutatótáblák
1806-1848.
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Török József
Teleki Péter
Kiss Beniamin
Veress Imre
Oláh András
Csóka István
A legkisebb fiúk

szolg. idő

tanítása

erkölcse

1829-1834
1834-1837
1837-1840
1840-1843
1843-1846
1846-1848

jó
közepes
dicséretes
dicséretes
rossz
dicséretes

jó
jó
jó
jó
rossz
jó

1806-1808
1808-1809
1809-1810
1810-1811
1811-1812
1812-1813
1813-1814
1814-1815
1815-1819
1819-1827
1827-1832
1832-1834
1834-1835
1835-1836
1836-1837
1837-1838
1838-1840
1840-1842
1842-1848

jó
rossz
dicséretes
rossz
közepes
jó
jó
jó
rossz
dicséretes
jó
dicséretes
rossz
jó
jó
jó
közepes
közepes
jó

jó
rossz
jó
rossz
jó
jó
jó
jó
rossz
jó
jó
jó
rossz
jó
jó
jó
jó
jó
jó

1806-1807
1807-1808
1808-1809
1809-1810
1810-1811
1811-1812
1812-1813
1813-1814
1814-1815
1815-1822
1822-1828
1828-1832
1832-1847
1847-1848

jó
jó
jó
közepes
jó
dicséretes
közepes
dicséretes
közepes
közepes
közepes
dicséretes
dicséretes
dicséretes

jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
rosffi
rossz
jó
jó
jó

közepes
közepes
jó
jó
közepes
közepes

jó
jó
jó
jó
jó
rossz

tanítói

Nagy Antal
Kelemen András
Verebi Sándor
Turóczi József
Újhelyi István
Bujdosó László
K. Nagy Péter
Bárányi József
Borbély Sándor
Horváth Lajos
Börtsök Mihály
Kakócz Gábor
Tóth András
Bereczki István
Paksi János
Török Pál
BádiJános
Vágó Lajos
Bernáth Károly
A középső fiúosztály
Kerék János
Erdó's Imre
ölveti János
Módos Péter
Kiss János
Daróczi Elek
Dénes István
Balogh Imre
Szabó Lajos
Bíró László
Elek Mátyás
Kovács József
Karátson Pál
Boros Lajos

tanítói

A leányok tanítói a belső iskolában
Kiss István
Udvari József
Bán Imre
Keresztesi György
Danka János
Bélteki György

1806-1808
1808-1809
1809-1811
1811-1813
1813-1815
1815-1820

Karnison Fái
Bernáth Károly
K a s a József

szolg. idő

tanítása

erkölcse

1820-1832
1832-1834
1834-1848

jó
jó
dicséretes

jó
jó
jó

A leányok tanítói a külső iskolában (Épült 1817-ben)
Dobozi Beniamin
Tóth János
Kovács József

1817-1823
1823-1847
1847-1848

dicséretes
dicséretes
jó

jó
jó
jó

o
Berettyószentmárton
A berettyószentmártoni iskolában ebben a korszakban egy tanító Eátta el a fiúk és leányok
tanítását, egy tanteremben. A tanítók a debreoeni kollégium akadémiai és gimnáziumi tagozatáról
kerültek k i A tanítók, néhány kivételtől eltekintve, szorgalmasak és j ó erkölcsűek voltak. A k o m a k o t
nyolc tanító 'szolgálta k i Alkalmazásukban nem ragaskodtak a három éves időszakhoz. Tanulmányaik
folytatására négyen tértek vissza a kollégiumba, a többiek más községekben vállaltak tanítói állást.
Á rektor ellátta a kántori és egyéb egyházi hivatalt is. A rektorok kihozatalakor a legnagyobb
követelmény az volt, hogy jó énekes legyen. Erről tanúskodik a kollégium professzoraihoz intézett levél
is 1818-ban: „ . . . ezért alázattal késjük Tisztelt Professzor Uraimékat, hogy Ekklésiánkba olyan jó
előmenetelő és jó hangú énekest küMenének, aki az kántorságban.dicséretesen szolgálna." 20 Terraésetesen nem mindig sikerült az igénynek megfelelő tanítót hozatni a Icisíátszámú iskolába. így
néhányan sem a tanításban, sem az egyházi szolgálatban nem jeleskedtek. 1837-től 1848-ig, három
egymást követő rektor igen gyenge, sőt r o s s eredményt mutatott fel az oktatásban.
Egy jellemző példa 1838-ból: „Az egyházi elöljáróság s o m o r ú szívvel tapasztalván, hogy j ó
reményeitkei, az elmúlt évben hozatott Osváth Imre Rektorunk, mit sem törődik tanítványaival,
tanitásbeli ügyessége meg éppen r o m , e miatt a gyermekek mind azt e l f e j t e t t é k , amit az előző,
dicséretesen tanító Rektorunk beléjük tsepegtetett A tanulásra mit sem ad, hanem r o m társaságokkal
tivornyázik, kocsmázik, mivel megbotránkoztatja a szüléket Arra határoztatott, hogy Ostváíh Imre
Rector Urat komolyan megintjük, szorgalmatosabb tanításra és j ó erkölcsre serkentjük." 2 9 A figyelmeztetés nem hrnnált, mert a következő évben is dorgáJásban részesítették, ö t évi szolgálat után
elbocsátották. A következő két rektor sem jeleskedett a munkában. Az egyik „gyenge", a másik
„sikertelen" munkát végzett.
A korszak első kétharmadában v i s o n t dicséretes előmenetelt állapítottak meg a felügyeleti látogatások. Az öt rektor közül ketten dicséretesen, hárman jó eredménnyel zárták az ex ámeneket. 1816.
márciusában tartott examenről ez olvasható:
Balassa Bálint Rector Úr igen j ó exament tett, úgy
hogy gyönyörűság volt hallgatni.. . " 3 0 Hasonlóan jó véleménnyel voltak Szabó Bálint rektorról is, aki
13 évet szolgált a közságben.
A rektorok fizetése a következőképpen alakult 1834-ben: K é s p é n z 127 Vtfrt, tavaszi és őszi vetés
12 köblös, gabona 2S köböl, tűzifa 3 öl, ház után való föld 1/4 köblös, kaszáló 4 köblös, őrlés
elegendő, fűtő amennyi kell, minden tanítványtól egy véka búza, egy véka árpa és egy csirke, pénzbe ni
tandíj a kánon szerint. 31
A fenti járandóság lényegesen nagyobb volt, mint Berettyóújfaluban. Ennek oka az volt, hegy a
Rhédey földbirtokos család jelentős anyagi támogatásban ré&esftette az egyházat és az iskolát A
rektorok nem is panaszkodtak a szolgáltatások miatt, de a tandíjait beszedése itt is nehézségekkel j á r t
A korszakban az iskolába rendszeresen járó tanulók átlagos száma 58 f ő volt.
3

"Presbiterijegyzőkönyvi, kötet, 25. oldal3. szám, 1818. február 5. Berettyósentmárton.
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet 84. oldal, 5. szám, 1838. Berettyószentmárton.
3
"Presbiteri jegyzőkönyvi, kötet, 20. oldal, 1816. március hó, Berettyószentmárton.
31
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 78. oldal, 4. szám, 1834. Berettyószentmárton.
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Berettyószentmártoni
szolg. idő
Csató Zsigmond
Balassa Bálint
Farmasi István
Kovács Ferenc
Szabó Bálint
Osváth Imre
Fodor Imre
Bod János

18061807181818231824183718421847-

1807
1818
1823
1824
1837
1842
1847
1848

tanítók 1806-1848

között3

3

tanítása

erkölcse

jó
dicséretes
jó
jó
dicséretes
rossz
gyenge
sikertelen

jó
jó
jó
jó
jó
rossz
jó
veszekedő

Csökmő
A rektorokat és preceptorokat a debreceni kollégiumból hozatták a kialakult szokásoknak megfelelően. E korszakra jellemző, hogy a tanítók nagyobb hányadát állandósítani igyekezett az elöljáróság aminek következménye, hogy többségük j ó eredménnyel tanított A hosszabb szolgálatot az
átlagosnál nagyobb jövedelem is befolyásolta. A tanítók munkájáról az egyházkerületi mutatótáblák
tanúskodnak, mely szerint a korszakban a községben működő 11 tanító közül 8 f ő jó, 2 f ő közepes és
mindössze 1 f ő kapott sikertelen minősítést A csökmői elöljáróság a rendszeres és sigorú ellenőrzéssel
biztosította az iskola előrehaladását
A tanítók jó munkáját igazolja az is, hogy a korszakban az iskolázható tanulók 80%-a (árt
rendszeresen iskolába. Különösen kiemelkedett a fiúk iskolázása, mely a korszakban átlagosan elérte a
91%-ot. Az egy tanító által oktatott gyermekek létszáma a korszakban a fiúiskolában 4 7 - 1 0 4 fő, a
leányiskolában 5 2 - 9 9 f ő között mozgott A tantermekben a nagy tanulólétszám miatt túlzsúfoltság
volt, amit a vizitáció többször kifogásolt
A tanítók fizetése itt is pénzben és természetben volt megállapítva. A tandíjakat 1841-ig a tanítók
szedték be a szülőktől, de ezt követően erről az egyház gondoskodott
A tanítók jövedelme a következő volt: rektor: készpénz 127 Vtfrt, szántóföld 15 köblös, gabona 20
köböl, kaszáló 5 köblös, tűzifa 2 öl, őrlés 5 köböl, f ű t ő elegendő, tandíj a kánon szerint; preceptor:
készpénz 52 Vtfrt, szántóföld 10 köblös, gabona 12 köböl, kaszáló 5 köblös, őrlés 5 köböl, f ű t ő
elegendő, tandíj a kánon szerint. 3 3 A fenti járandóságban nem szerepelt az iskolán kívüli szolgálatért
járó fizetés
Csökmői tanítók 1806-1848 között3 4
Rektorok:
szolg. idő
tanítása
erkölcse
Demjén Pál
Sulyok Mihály
Bogya József
Major András
Újvári József
Varga Lajos
Leányok

1806-1818
1818-1823
1823-1824
1824-1825
1825-1846
1846-1848

jó
jó
közepes
sikertelen
jó
jó

jó
jó
jó
rossz
jó
jó

1806-1818
1818-1819
1819-1828
1828-1841
1841-1848

közepes
jó
jó
jó
jó
*

jó
jó
jó
jó
jó

tanítói

Karakas Péter
Bársony István
Piski István
Győri N. Dániel
Nyikos János
33

Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet 1806-1848. Berettyószentmárton és TREL I. S. Mutatótáblák
1806-1848.
33
Presbiteri jegyzőkönyv IT. kötet, 1801. 2. szám, Csökmő
34
Presbiteri jegyzőkönyvik kötet, 1806-1848. Csökmő és TREL I. S. Mutatótáblák 1806-1848.
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A fiúk és leányok tanítását egy tanteremben egy tanító látta eL A preceptor beállítását sem a
tanulók létszáma, sem az egyház anyagi helyzete nem tette lehetővé. A járásban ez a második község,
ahol a fiúk és a leányok együtt jártak iskolába. A tanulók létszáma a korszakban 2 0 - 5 0 fő között
ingadozott.
A tanítókat - egy kivételével - a debreceni kollégiumból kérték ki. A korszakban mindössze 4
tanító teljesített szolgálatot, akik 5 - 1 4 évet töltöttek el a községben. A szolgálat után nem tértek
vissza a kollégiumba, hanem más községekben vállaltak tanítói munkát. A vizitáció és a helyi
elöljáróság minden évben jó eredményt állapított meg a tanításban és a tanítók szolgalmában. A
tanítók közül 2 fő jó, 2 fő dicséretes minősítést kapott. Különösen kitűnt tanításbeli ügyességével
Sulyok Mihály, aki Csökmőről jó ajánlólevéllel érkezett a községbe és közmegelégedésre 14 évig
szolgált i t t A tanítók életkörülménye nem érte el a többi község színvonalát, mert a szikes talajú
földek kevés termést adtak. A tandíjból származó jövedelmük is szerényebb volt a csekély létszámú
tanítvány miatt. Fizetésük volt: szántóföld 12 köblös, gabona 23 köböl, készpénz 80 Vtfrt, őrlés
elegendő, f ű t ő elegendő, tandíj a kánon szerint. Szokásban volt, hogy a vizsgák alkalmával a gyermekek szülei megajándékozták a tanítót. 3 s
Darvasi tanítók 1806-1848
szolg. idő
tanítása
Kozma Ferenc
Sárközi István
Sulyok Mihály
Szőke Bálint

1806-1818
1818-1823
1823-1837
1837-1848

jo
jó
dicséretes
dicséretes

között3"
erkölcse
jo
jó
jó
jó

Fúrta
A rektorokat és a leányok tanítóit a debreceni kollégiumból kérték ki. Az elöljáróság arra törekedett, hogy a rektorok minél több időt töltsenek a községben, hogy az iskolai munka „hátrányt
ne szenvedjen". 1812-ben olvan rendelkezés született, hogy az alkalmasnak bizonyuló rektort véglegesíteni kell hivatalában. Ez meg is valósult, mert a korszakot mindössze három rektor szolgálta ki.
Közülük Kovács Ferenc 15 évet, Császár József 25 évet töltött a községben. A leányok tanítói közül
csak néhányan tanítottak huzamosabb ideig a községben, a többi a szokásos 1 - 3 évi szolgálat után
eltávozott.
A tanítók munkájáról megelégedéssel nyilatkozott a vizitáció. Megállapításaikban gyakran olvasható, hogy a tanítók szorgalmatosak a tanításban. Az elöljáróság az 1823-ban tartott vizitáció
alkalmával írásban is rögzítette a tanítók kötelességeit és a velük szemben támasztott elvárásokat. A
határozat szerint a tanító legyen mélységesen vallásos, alázatos, ismerje a bibliát, a zsoltárokat, a
könyörgéseket Legyen jó énekes. Erkölcsében feddhetetlen, jámbor, aki képes minden körülmények
között az egyházat szolgálni. Legyen birtokában mindazon tudományoknak, melyet tanítványainak
tanítani keü, és a tanítást szorgalmatosan lássa eL Törekednie kell a tanítónak arra, hogy tudatlanul
egy tanítványa se legyen, mert mint mondja a határozat „egy j ó és értelmes emberben több a haszon,
mint akár egy vagy több tudatlan emberben". 3 1
A furtai elöljáróság határozata nagy jelentőségű volt, mert határozott igényekkel lépett fel a
tanítókkal szemben, melyben jól tükröződik a falusi kisiskolában folyó nevelési és oktatási színvonal
emelésére irányuló törekvés. A „mindazon tudományok" alatt az 1820-ban érvénybe lépett ú j tanterv
anyagát értették, igazolva ezzel azt, hogy a furtai elöljáróság magáévá tette a felsőbb egységesítő
rendelkezéseket és a tanítókkal végre is hajtatja. Ennek érdekében kiépítették az iskolai felügyeleti
szervezetet, amely havonta és az examenek idején megvizsgálta a tanítók munkáját. A vizsgálatok
anyaga azt igazolja, hogy a furtai tanítók megfeleltek az elöljáróság követelményeinek és elvárásainak.
35

Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1836. március 15. Darvas
Presbiteri jegyzőkönyvi, kötet, 1806-1848. Darvas és TREL I. S. Mutatótáblák.
37
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1823. 3. szám Fúrta.
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Csupán a korszak elején - 1807-ben - két esetben fordult elő, hogy a tanítás elhanyagolása miatt,
dorgálásban kellett részesíteni Kiss Elek rektort és Csomós János preceptort. Ezt követően a korszak
végéig, mind a helyi, mind az esperesi vizitáció megelégedéssel, sőt dicsérettel nyilatkozott a tanítók
munkájáról íme néhány jellemzés a tanítók munkájáról: „Császár József Rector kitűnő exament
adott, tanítványai szépen feleltek a vallási tételekből és az közhasznú tudományokból. Hajdú István
leányok tanítója, tanítványai körében dicséretesen forgolódik, tanításbeli ügyessége és erköltse példamutató".3'
„Az igen Tisztelt Visitatio legközelebbi látogatása alkalmával presbytériumunk örömmel vette
tudomásul, hogy Tisztelt Oskola Rectorunk Császár József és Leányok Tanítója Lengyel János
tanításbeli szorgalmatosságokért és jó erköltsükért megdicsértettek. Az elöljáróság örömét fejezi ki
Oskolánk haladásának és Tanítóink szorgalmatosságának, melyet Tisztelt Tanítóinknak tudomására
hozni rendeltetett." 3 '
A tanítók életkörülményei nem tértek el lényegesen a járási átlagtól. A tandíjat 1841-ig a tanítók
szedték be a szülőktől, ezt követően az egyház gondoskodott róla. A tandíjakból lényeges jövedelem
amúgy sem származott, mivel az átlagos tanulólétszám 50 fő körül mozgott, mind a fiú, mind a
leányiskolában. 1839-ig a tanítói földeket az egyház műveltette. Ezt követően évenként 2 0 - 2 0
forintot fizetett az egyház a tanítóknak, munkáltatási térítményként, tehát a tanítói javadalmi földek
műveléséről a tanítóknak kellett gondoskodni. Fizetések a következők voltak: rektor: készpénz 50
Vtfrt, gabona 20 köböl, szántóföld 12 köblös, kaszáló 2 köblös, őrlés elegendő, tűzifa 1,5 öl, tandíj a
kánon szerint. A leányok tanítójának fizetése annyiban tért el a rektorétól, hogy a készpénzfizetése 30
Vtfrt. és a szántóföldi juttatása 8 köblös volt 4 0
Furtai tanítók 1806-1848

között41

Rektorok:

szolg. idő

tanítása

eri

Kiss Elek
Kovács Ferenc
Császár József

1806-1808
1808-1823
1823-1848

rossz, közepes
jó
dicséretes

jó
jó
jó

1806-1808
1808-1818
1818-1828
1828-1830
1830-1837
1837-1840
1840-1842
1842-1846
1846-1847
1847-1848

közepes
jó
dicséretes
közepes
közepes
jó
jó
jó
közepes
jó
*

jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó

Leányok

tanítói:

Csomós János
Szegedi Mihály
Hajdú István
Sulyok András
Szőke Bálint
Nagy Sándor
Marton István
Lengyel János
Dobai János
Kovács Károly

Gáborján
A rektorokat és a leányok tanítóit egyrészt a debreceni kollégiumból, másrészt a környező
községekből hívták meg. A korszakban két tanítói állás volt. Az egyik tanító a fiúkat, a másik tanító a
leányokat tanította. A fiúk tanítója egyben a kántori szolgálatot is ellátta. A tanulók létszáma a
fiúiskolában 4 8 - 6 7 fő, a leányiskolában 3 0 - 6 0 fő között volt. Ez az iskolázható létszám 72%-t tette
ki. Azok a rektorok, akik más községből jöttek, csak úgy nyerhették el a tanítói állást, ha az ún.
próbatételen megfeleltek. A próbatétel alkalmával a gyülekezet előtt prédikálni és énekelni kellett. A
tanításbeli jártasságát az ajánlólevélből állapították meg.
3

'Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1825. 4. szám Fúrta.
' Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 1845. március 21. 2. szám Fúrta.
4
"Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 1834. március 12. Fúrta.
3
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Az alkalmazásra akkor került sor, ha a próbatétel és az ajánlás minősítése a legjobb v o l t Az így
alkalmazott tanítótól minden esetten ún. reversalist leértek, melyben kötelezte magát a tanító a
hűséges és szorgalmatos tanításra és a j ó erkölcsre. Ezzel a módserrel más községekben is éltek, de
ilyen következetesen sehol sem alkalmazták a járásban. Az igényes kiválasztásnak meg is volt az
eredménye, mert a tanítók többsége jó és dicséretes minősítést kapott a vizitációk alkalmával. Az
elöljáróság arra is törekedett, hogy a tanítók h o s s a b b ideig maradjanak a községben. A jó munka
elismeréseként a tanítóknak külön járandóságot is megsavaztak jutalom címén. (Más községekben erre
vonatkozóan feljegyzést nem találtam.)
A tanítók iskolai munkájának eredményéről a vizitációs jegyzőkönyvekben a következők olvashatók: „ . . . az 1818-dik esztendő márciusában tartott egyházlátogatás alkalmával megvizsgált, mind a
Rector Úr SziMgyi István, mind Boros Dániel iskolája, jó karban találtatott, az tanítványok az vallási és
egyéb tudományokban szépen feleltek, magokviselete meg éppen dicséretes." 41 Hasonló elisnerés
hangján s ó i a többi jegyzőkönyv is kiemelve, hogy a tanítók nemcsak könyvnélküliztetnek, hanem a
.jobb megfogás végett magyaráznak és használják a mappát is." 4 3 1830-tól 1848-% a rektorok és a
leányok tanítóinak munkáját dicséretesnek minősítette a vizitáció.
Az e g é s k ó r s a k b a n mindössze két rektor munkája ellen volt kifogás, akik h o s s a b b időt nem is töltöttek a községben. Az egyik közepes eredményt elért tanító esete azért említése méltó, mert annak
a kiváló tanítónak a fia volt, aki a községben az előző kórsakban 25 évig solgált. Az elöljáróság bízott
abban, hogy az ifjú Bernáth Ferenc is éppen olyan jeles eredményt fog elérni mint édesapja. A gimnáziumi tagozatról hozatták ki a kollégiumból. Az 5. évi solgálat után visszaküldték a kollégiumba tanulmányai folytatására. A leikés így jellemezte 1810-ben s examen idején: a tanulóival türelmetlen
és csak tanultat, nem is várható tőle jobb eredmény, mert csak gimnáziumi tanuló volt kihozatalakor.
A gáborjáni elöljáróság igényesságét jellemzi az, hogy csak a legjobb tanítókat alkalmazták, de segítették is őket elismeréssel és az átlagosnál nagyobb jövedelemmel.
A járásban a tanítók fizetése Gáboijánban volt a legmagasabb. Ez e g y r é s t a jó minőségű földeknek
is volt k ö s ö n h e t ő , m á s r é s t a lakosság fizetőképessége is nagyobb volt, a bővebb termés m i a t t
1834-ben a következő fizetések voltak: rektor: k é s p é n z 155 Vtfrt, gabona 24 köböl, őrlés 15 köböl,
szántóföld 14 köblös, k a s á l ó 7 köblös, kenderfold egy vékásnyi, dinnye és burgonyaföld a lakossági
osztás s e r i n t , ház után való föld 1/4 köblös, egy icce méz, egy icce vaj, két öl tűzifa, tandíj a kánon
s e r i n t ; leányok tanítója: k é s p é n z 130 Vtfrt, sántóföld 6 köblös, gabona 20 köböl, őrlés 10 köböl,
kaszáló 7 köblös, kender és dinnyeföld mint a lakosságé, másfél öl tűzifa, tandíj a kánon s e r i n t . 4 4
Gáborjáni tanítók 1806-1848

között4

5

Rektorok

szolg. idő

Csske Beniamin
ifi. Bernáth Ferenc
SziMgyi István
Pataki János
T. Zolnai L á s l ó
Osváth Pál

1806-1807
1807-1812
1812-1823
1823-1830
1830-1840
1840-1848

gyenge
közepes
jó
jó
dicséretes
dicséretes

jó
jó
jó
jó
jó
jó

1806-1812
1812-1815
1815-1823
1823-1835
1835-1848

jó
közepes
jó
dicséretes
dicséretes
o

jó
jó
jó
jó
jó

Leányok

Presbiteri jegyzőkönyv
Presbiteri jegyzőkönyv
43
Presbiteri jegyzőkönyv
44
Presbiteri jegyzőkönyv
4
'Presbiteri jegyzőkönyv

43
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erkölcse

tanítói

Kádár Mihály
Ambrus József
Boros Dániel
Szűcs András
Horváth János
41

tanítása

I—II. kötet, 1806-1848. Fúrta és TREL I. S. Mutató táblák.
II. kötet, 17. oldal, 3. s á m , 1818. Gáborján.
II. kötet, 48. oldal, 5. s á m , 1832. Gáborján.
II. kötet, 52. oldal, 6. szám, 1834. Gábosján.
II. kötet, 1806-1848. Gáborján és TREL I. S. Mutatótáblák.

Hencida
Hencidán a korszakban a tanítókat véglegesen alkalmazták állásukba. A tanítók véglegesítésének
gondolata már 1804-ben felmerült, de döntésre csak 1807-ben került sor a Ratio Institutionis hatására.
A határozatban kimondták, hogy „Iskolánk felvirágoztatására és a tanítványok vallásos szellemben
való folytonos nevelésére ezen Consistórium elhatározza, hogy ezt követően csak a legjobb ajánlólevéllel hozatunk Tanító Ifjakat a Főiskolából és ha az első évben tanításbeli szorgalmával és ügyességével, valamint jó és erköltsös magaviseletével kitünteti magát, véglegesítjük hivatalában. Ezért Elnök
Tiszteletes L e i k é s Úr és Curator Űr oda folyamodjanak T. Professzor Urakhoz, hogy elhatározásunkhoz híven küldjenek hozzánk Tanító Ifjakat." 4 6 A határozat jelentősége abban van, hogy felismeri a
tanítók állandó változtatásának hátrányait az oktatásban és felismeri a tanító döntő serepét a nevelésben. Jelentős azért is, mert az egyházkerület még nem a tanító véglegesítésében látta a kisiskolák fejlődésének lehetőségeit. Hencida az első olyan közság, ahol az általános protestáns gyakorlattal s e m b e n ,
véglegesített tanítókkal látják el az iskolát.
A korszak 4 2 évét négy rektor és három preceptor aolgálta ki. Munkájukat, mind a helyi, mind az
egyházmegyei felügyelők igen jónak minősítették. A korszakban egyetlen elmarasztaló vélemény sem
illette a tanítókat, annál több az elismerő és dicsérő megállapítás.
A tanítók fizetése a következő volt: rektor: k é s p é n z 183 Vtfrt, sántóföld 9 köblös, gabona 17
köböl, őrlés 4 köböl, tűzifa 3 öl, fűtő elegendő, ház után való föld 1/4 köblös, kender és krumpli föld
osztás s e r i n t , méz és vaj 2 - 2 icce, tandíj a kánon s e r i n t ; leányok tanítója: k é s p é n z 32 Vtfrt,
s á n t ó f ö l d 6 köblös, gabona 10 köböl, őrlés 3 köböl, tűzifa 2 öl, f ű t ő elegendő, kender és krumpli föld
osztás s e r i n t , tandíj a kánon s e r i n t 4 7
Hencidai tanítók 1806-1848

között4

0

Rektorok

szolg. idő

tanítása

Váradi Imre
Szőke Mihály
Kiss Lajos
Újvári Sándor

1806-1818
1818-1833
1833-1845
1845-1848

dicséretes
jó
jó
dicséretes

jó
jó
jó
jó

1806-1818
1818-1831
1831-1848

jó
jó
dicséretes

jó
jó
jó

Leányok

erkölcse

tanítói:

Szilágyi Ferenc
Pataki Zsigmond
Nagy István

Szentpéterszeg
A tanítók ebben a k ó r s a k b a n is a kollégiumból jöttek a községbe, de itt meg is maradtak
véglegesen a tanítói pályán. Hasonlóan mint Hencidán a tanítókat véglegesítették állásukban. Esést
csak olyan diákokat alkalmaztak, akiknek jeles kibocsátó levelük volt. A k ó r s a k b a n 3 rektor és 4
preceptor tanított a közságben, 6—24 évi solgálati időveL A községből való eltávozások után más
iskolákban vállaltak tanítói hivatalt. Az iskolalátogatások alkalmával, minden esetben elismeréssel
nyilatkoztak a felügyelők a tanítók szorgalmáról, tanításbeli ügyességükről és erkölcsös magatartásukról Különösen kitűnt szorgalmával és jó tanításmódjával Bartha Mihály rektor, aki 24 évig
tanított a községbea Tanításáról megállapították, hogy csak a legszükségesebbeket könyvnélkülizteti,
jól magyaráz és szemléltet. Úgyszintén kitűnő eredménnyel tanított Dobozi Beniamin, akit Bakon-

46

Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 1807. február 6. Hencida
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1801. Hencida.
° Presbiteri jegyzőkönyv II. kötet, 1806-1848. Hencida és TRBLI. S. Mutatótáblák.
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szegre hívtak meg rektornak. Az egyházkerületi jelentésekből kitűnik, hogy a szentpétérszegi iskola,
ebben a korszakban, a kerület legjobb iskolái között szerepelt
A tanítók fizetése a következő volt: rektor: készpénz 110 Vtfrt, szántófold 8 köblös, gabona 20
köböl, őrlés elegendő, tűzifa 2 öl, f ű t ő elegendő, ház után való föld amennyi a lakosoknak, tandíj a
kánon szerint; preceptor: készpénz 48 Vtfrt, szántóföld 4 köblös, gabona 16 köböl, őrlés elegendő,
tűzifa 2 öl, tandíj a kánon szerint, melyet 1841-ig a tanítók szedtek be a szülőktől. A földeket az
egyház műveltette. A járandóságokon kívül különböző alapítványok kamataiból is részesültek a
tanítók. A szegény és árva gyermekeket itt is ingyen tanították a tanítók. 4 9 Az iskolába járó fiú
tanulók száma átlagosan 7 8 - 9 2 fő, a leányiskolában 5 6 - 8 0 fő volt Az iskolába járás aránya 74% v o l t

Szentpéterszegi

tanítók 1806-1848

között5

Rektorok

szolg. idö

tanítása

Szűcs István
Bartha Mihály
Dómján Dániel

1806-1818
1818-1842
1842-1848

jo
dicséretes
jó

jo
jó
jó

1806-1818
1818-1829
1829-1836
1836-1848

jo
dicséretes
jó
jó

jo
jó
jó
jó

Leányok

0

erkölcse

tanttói

Szabó János
Dobozi Beniamin
Fodor Jakab
Kiss Bálint

V á

ncsod

A váncsodi elöljáróság a tanítók alkalmazásában betartotta a marasztás szabályait Az eset£k
többségében a debreceni kollégiumból hozatták rektoraikat és preceptoraikat. A korszakot Í 1 rektor és
10 preceptor szolgálta. 1828-ig a tanítókat 2—5 évre magasztották. Ezt követően mindkét tanító 9 évig
tanított a községben, majd újra 5—6 éves ciklusok következtek. A tanítókat — 1815-től - egyszerre
váltották állásukban. Ennek oka az volt, hogy a tanítók kihozatala Debrecenből igen körülményes és
költséges volt. A fiúk és leányok tanítójának egyidőben történő alkalmazásával csökkentették a
költségeket.
A tanítókkal szemben támasztott követelmények megegyeztek az egyházkerületi rendelkezésekben
foglaltakkal. Külön, helyi szabályozókat nem alkalmaztak a tanítókkal szemben. Fontosnak tartották,
hogy a tanítók jó eredményt éljenek el a vallásos nevelésben és a tananyag elsajátíttatásában.
Törekvésük eredménnyel járt, hisz a korszakban a 11 rektor közül egy bizonyult gyengének, a többi
közepes, vagy annál jobb eredményt ért eL A leányok 10 tanítója közül egy mutatott gyenge
eredményt, a többi szorgalmas és jó tanító volt. Erkölcsükre nézve, egy kivétellel, jó minősítést kaptak.
A rossz erkölcsű rektor „rest" volt a tanításban, emiatt sok panasz merült fel ellene a szülők részéről
is. Többször intette az elöljáróság, nem sok eredménnyel. A többi tanítóról annál jobb eredmények
olvashatók a vizitációs jegyzcíkönyvekből.
Néhány dicsérő vélemény az examenekről: „Rektor és Leányok Tanítója növendékei szép feleletekkel örvendeztették meg a Tisztelt Visitátorokat és a jelenlévő S z ü l é k e t . . . ' " 1 „ . . . a tanítványok
különösen az olvasásban és a kérdésekre adott válaszokban tűntek ki, ezért a Rector Urat a Presbytérium közmegelégedéssel továbbra is bizalmába meghagyja.. , " 5 2 „ . . . Elekes Mihály Rector Uram
49

Presbiteri jegyzőköny I. kötet, 1834. Szentpéterszeg.
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1806-1848. Szentpéterszeg és T R E L I . S. Mutató táblák.
51
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1816. március 23. Váncsod.
52
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1839. március 12. Váncsod.
50
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példás sikert ért et tanítványaival a tudományokban és a biblia ismeretében . . 3 Az exameneket,
minden esetben a templomban, ünnepélyes keretek között tartották meg és ilyenkor a szülők a
tanítókat megajándékozták.
Az 1834. évben érvényben lévő járandóságok a következők voltak: rektor: készpénz 130 Vtfrt, 12
hold föld négy fordulóban az egyház műveltetésével, 6 kaszást és 3 gyűjtőt adtak a tanítónak, kiket
más munkára is alkalmazhat, munkásokat kiskertje kapálására tavasszal, gabona 15 köböl, tűzifa 1 öl,
tandíj a kánon szerint; preceptor: készpénz 80 Vtfrt, 6 hold föld négy fordulóban az egyház
műveltetésében, 6 kaszást és 3 gyűjtőt kiket más munkára is alkalmazhat, gabona 12 köböl, tandíj a
kánon szerint, melyet a tanítók szedtek be a szülőktől. 3 4

Váncsodi tanítók 1806-1848

között5

5

Rektorok

szolg. idő

tanítása

erkölcse

Nagy Sámuel
Balogh Péter
Katona Károly
Fekete János
Csató Mihály
Papp József
Bogya József
Móricz Mihály
Kiss Ferenc
Lipovszki Dávid
Elekes Mihály

1806-1808
1808-1811
1811-1815
1815-1818
1818-1823
1823-1825
1825-1828
1828-1837
1837-1842
1842-1847
1847-1848

jó
közepes
jó
jó
gyenge
közepes
jó
közepes
jó
jó
dicséretes

jó
jó
jó
jó
rossz
jó
jó
jó
jó
jó
jó

1806-1809
1809-1812
1812-1815
1815-1818
1818-1823
1823-1825
1825-1828
1828-1837
1837-1842
1842-1848

jó
közepes
közepes
jó
gyenge
jó
jó
közepes
jó
közepes

jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó

Leányok

tanítói

Körösi Mihály
Nagy István
Kelemen Ferenc
Sáfrány József
Rohodi Mihály
Szántai Mihály
Kátai János
Aggod György
Ambrus József
Kiss József

*

Z sá ka
A zsákai elöljáróság a rektorokat és a leányok tanítóit véglegesítette állásukban. így alakult ki az a
szokás, hogy a megüresedett helyre csak olyan tanítókat választottak meg, akik legalább 5 évi
szolgálatot vállaltak a községben. Ezért legtöbb esetben nem a kollégiumból hozattak tanítót, hanem
jó minősítéssel rendelkező, gyakorlott tanítót a környező községekből A zsákai elöljáróság is felismerte a tanítók állandó változásainak hátrányait és az állandósítással igyekezett az oktatás színvonalán javítani.
33

Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1848. Váncsod.
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1834. március 5. 3. szám, Váncsod.
33
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1806-1848. Váncsod és TRELI. S. Mutató táblák.
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A vsitációs jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, hogy ez sikerült, hiszen csak néhány esetben
található a „restes" és a „gyenge" minősiéfes a tanítók nevei mellett Annál több volt a jól működő és
jó erkölcsű tanító.
A zsákai eHMjásóság szigorú követelményeket támasztott a tanítókkal szemben, elsősorban a
vallásosság és az iskolai fegyelem megszilárdításában. Az 1817-ben kiadott helyi rendelkezés előírta a
gyermekek testi fenyítésének fokozatait az alábbi esetekre vonatkozóan: „Aki a templom kerítésébe
mégyen lekésni, a ki ottan a Templomra, Toronyra hajigál s a Toronyba felmégyen, annak hat vessző
adatik. Aki szemérmetlenül és -tisztességtelenül csúnyát tselskszik, annak hat vessző, vagy korbáts
adatik. Aki az utzán nem köszön, veszekedik, bifcózik, hajigál, kiabál, télen pedig iszonkodik, az ilyen
hat jó v e l ő v e l , vagy korbátsal megverettetik. As ki valami kárt í&ezen sz épületben, ablak, ajtó, s é k ,
asztalokban, azonkívül, hogy a kárnak árát tartozik megadni, meg is verettetik hat vesszővel. Ha pedig
az Oskolai Tanítók árát nem tudják adni a kárnak, az ő fizetésükből hozattassék helyre a kára.
Senkinek nem szabad kést, villát, acélt, kovát az Oskolába bé hozni, akinél ilyenek találtatnak, hat
vesszővel, vagy korbátsal büntettetnek meg. Senkinek fürdeni menni nem szabad, mert keményen
megbüntettetik. Az istentiszteletre nézve végeztetett, hogy az Oskola Rector a maga tanítványaival
Szép renddel bemenvén a Templomba, a már ottan énekeltetett s arra megtanított gyermek az Éneket
kezdje el, hogy az Isteni tistetet meg ne tsufoltasson, az köznép meg ne b o t r á n k o z z o n . .
A jegyzőkönyvek tanúsága s e r i n t a zsákai tanítók éltek a rendelkezés adta lehetőségekkel. A testi
fenyítés túlzásai miatt, több esetben panaszt emeltek a s ü l ö k a tanítókkal sernben. Az elöljáróság,
ilyen esetekben, szigorúan figyelmeztette a tanítókat, hogy csak a törvényes kereteken belül alkalmazzák a büntetéseket. A zsákai tanítók fizetése lényegesen elmaradt a többi községek átlagától
Ennek oka a nem megfelelő minőségű szántóföld és a lakosig szegénysége. Ennek ellenére a tanítók
közül többen becsülettel szolgálták az iskolát, vállalva a legénységet és a nélkülözést.

Zsákai tanítók 1806-1848

között3

7

Rektorok

szolg. idő

tanítása

Hqjdú György
Bakos László

1806-1822
1822-1848

restes, jó
jó
gyenge, közepes
jó
jó

1806-1818
1818-1828
1828-1837
1837-1842
1842-1848

jó
jó
jó
jó
gyenge,
közepes
jó

Leányok

erkölcse

tanítói

Szigeti Miklós
Muzsai Péter
Szegedi Miklós
Teremj József
Oláh András

jó
jó
jó
jó
jó

A tanítók fizetése 1835-től a következő volt: vektor: k é s p é n z 76 Vtfrt, s á n t ó f ö l d 6 köblös,
kaszáló 3 köblös, gabona 14 k ö b ö l tűzifa 1 ö l 108 kéve nád az iskola fűtésére, vagy e helyett 16
köböl búza és 16 köböl árpa, de az iskola fűtéséről a rektornak kell gondoskodni tandíj a kánon
s e r i n t ; Lányok tesátója: k é s p é n z 42 Vtfrt, s á n t ó f ö l d 6 vékás, 1 köblös .kaszáló, gabona 10 k ö b ö l
őrlés 6 k ö b ö l 100 kéve nád az iskola fűtésére, fűtési díj 1 köböl búza, tandíj a kánon s e r i n t . 9 0

99
Presbiteri jegyzőkönyv l kötet, 1817. december 3. Zsáka.
•9 7 Presbiteri jegyzőkönyv l kötet, 1806-1848. Zsáka és TREL l S. Mutató táblák.
90
Presbiteri jegyzőkönyv I. kötet, 1835. január 22. Zsáka.
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Járási
összesítő táblázat a tanítók szolgálati idejéről 1806-1848

között

Tanítók száma a szolgálati évek szerint
Község

'

1 j 2
Bakonszeg
Berettyóújfalu
Berettyószentmárton
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Darvas
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2sáka
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4
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7
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7
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i

1806-1848

között
<
i
j

„Hogyan járt el hivatalában"
Kozseg

-

dicséretes

jó

—

1

•-

••

közepes

166

100

17

2 i 3

táblázat a tanítók minősítéséről

'

21-30

-

-

19 i 26 i

összesítő

:

-

Tanító
összesen

1
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116

3 :
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í

rossz

Tanítók
szama
összesen

|

Bakonszeg
Berettyóújfalu
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Csökmő
Darvas
Fúrta
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Szentpéterszeg
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Zsáka

1

i

;

Járás összesen:
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i
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4
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-
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1
-

;

-

2

I
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összefoglalva a vizsgált területen működő tanítókról alkotott képet megállapítható,
hogy jelentős szerepük volt a kisiskolai oktatás és nevelés hagyományainak ápolásában és
megszilárdításában. Jelentős százaléka hozzáértéssel, szorgalommal és becsülettel szolgálta
a nép oktatását az iskolában és az iskolán kívül. A berettyóújfalui járás kisiskoláinak
színvonala a községek anyagi lehetőségeitől függően változó volt. Ez tükröződött a
tanítók alkalmazásának módjában, a tanítók élet és munkakörülményeiben is. Ha szerény
keretek között is, de az itt dolgozó tanítók hozzájárultak az oktató-nevelő munka
folytonosságának biztosításához.
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TVERDOTA MIKLÓSNÉ
EÖTVÖS NÉPNEVELÉSI

EGYLETEI

A KORABELI SAJTÓ TÜKRÉBEN

(1867-1871)

Eötvös József második kultuszminisztersége kezdetén is egyik legfontosabb feladatának a népoktatás polgári átalakítását tartotta. A körülmények és a lehetőségek számba
vétele után, társadalmi segítség nélkül n e m bízott e feladat sikeres végrehajtásában. Mint
széles látókörű gondolkodó és egyben tetteit a realitásokhoz méretező ember segítségül
korának egyik, több helyen bevált lehetőségét, az egyleti tevékenységet
próbálta felhasználni.
Ezért 1 8 6 7 június 3-i keltezéssel felhívást intézett a megyék és egyházak vezetőihez
népnevelési egyletek szervezése érdekében. Felhívóleveléhez mellékelte a gyakorlati megvalósításhoz segítségnek szánt „előleges tervrajz"-ot.
Az egyletektől k o m o l y társadalmi mozgósítást, anyagi és erkölcsi támogatást remélt.
Teljes meggyőződéssel hitte, h o g y a népoktatást csak úgy lehet korszerűvé alakítani, ha
annak formálásában maga a n é p is részt vesz. „Az emberi szellem úgy egyéni létében, mint
társadalmi közösségében oly önálló hatalom, amely egyedül önmunkásságával fejtheti ki
erőit és képességeit. A népnek csak magának lehet önmagát művelnie" — írta. 1

Gondolata nem volt ismeretlen, hiszen a fejlődő polgári társadalmakban (Európában és Amerikában
egyaránt) elfogadott és közkedvelt gyakorlat volt, hogy az állam erejét meghaladó, de kívánatos célok
megvalósítására egyleteket hoztak létre. Az egyletek szervezése hazánkban is már a reformkorban
megindult. Ezeket az egyleteket egészen különböző indítékok alapján hozták létre. Viszonylag gyorsan
a társadalmi tevékenység kedvelt színterei lettek.
A kiegyezés korának sajtója szinte áttekinthetetlenül sok egylet működéséről hozta folyamatosan a
híreket. Ezek az egyletek céljaikat, feladataik minőségét és mennyiségét, elért eredményeiket, tagjaik
létszámát tekintve erősen különböztek egymástóL 1866-ban a Magyar Helytartótanács felszólítására
Buda városa 30 működő egyletről készített statisztikai kimutatást. 2
A dualista állam engedélyezte, sőt szívesen vette az egyletek működését. Arra viszont vigyázott,
hogy ezek tevékenységükkel ne sértsék az állam érdekeit, sőt nehogy politikai klubokká alakulva
szembeforduljanak a hivatalos rendszerrel. Ezért az egyletek a belügyminisztérium jóváhagyása után,
állami ellenőrzés mellett tevékenykedhettek.
1867 júliusában a „Lajthán-túli" kormány törvényjavaslatot állított össze az egyletek működésének
szabályozására. A törvényjavaslat értelmében pontosan meg kellett határozni, hogy az egyleteket kik,

1

Eötvös József felhívása népnevelési egyletek alakítására és az alakulandó népnevelési egyletek
.előleges tervrajza". Eötvös József: Kultúra és nevelés. Bp. 1976. 330-338.
2
Egyletek Budán. Fővárosi Levéltár, Budai tanácsi mutató 1868 V 1422.
s*
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mikor és milyen feltételekkel alakithatják. Mi az adott egylet célja, melyek a feladatai, milyen a
szervezeti felépítése, milyen tisztségviselői vannak, működése milyen formában történik, alakításának
és feloszlatásának melyek a feltételei. Ezt a törvényjavaslatot a népszerűbb napilapokban is ismertették. 3

Eötvös közoktatáspolitikai elképzeléseinek megvalósításában nemcsak azért fordult az
egyletek felé, mert látta, ismerte egyéb egyletek működését, hanem azért is, mert
állambölcseleti eszméi között az egyleti eszme központi helyet foglalt el. S mivel Eötvös
gyakorlati cselekedeteit eszmeileg is mindig igazolta, talán ez utóbbi volt a döntő. Már ifjú
korában centralista nézeteinek kialakulásakor megpróbálta a központi állami irányítás és
az egyéni szabadság kérdését összeegyeztetni. Társaival együtt az egyleti tevékenységet
hídnak, kiegyenlítő társulati lehetőségnek tekintették a központi államhatalom és az
egyes emberek törekvései és érdekei között. „Eötvös szerint egymással szembe kerül és
egymást egyensúlyban tartja a központosítás és az egyéni szabadság."4 Ezért „ . . . a
központosítás és önkormányzat közti egyensúly biztosítása céljából valóságos egyensúlyrendszert épít ki. Az államhatalommal szemben áll a községi önkormányzat, a községi
önkormányzattal pedig az egyesületek . . ." s
Eötvös a felhívólevélben és az „előleges tervrajz"-ban körvonalozott népnevelési egyletekkei a népoktatás bizonyos fokú decentralizáltságát akarta az előbbi modellhez
hasonlóan úgy biztosítani, hogy társadalmi csatornákon keresztül az egyletek és a minisztérium közötti jelentéstétel útján állandó kapcsolat legyen a minisztérium és az iskolák
között. így „egyensúlyrendszer" létrejöttét remélte a decentralizált iskolarendszer és a
centralizált irányítás között. Eötvös szerint ezen az úton lehetett volna a népoktatás
fejlődését a legjobban elősegíteni, mert az állam, az egyházak, a megyei, községi önkormányzati testületek egymást kiegészítve, saját lehetőségeiket s egyben a másik lehetőségét is biztosítva, az erő és ellenerő párosításával közösen dolgoztak volna.
Eötvös a népnevelési egyletek útján így különböző erőketakart egyesíteni és a köztük
levő ellentéteket kiegyenlítve széles társadalmi rétegeket akart bevonni a népoktatás
intézésébe. Egyébként az egyleti eszme megvalósításától más területeken is sokat várt.
1866. július 18-án ezt írta naplójába:
„Ha minden egyes fontosabb érdekre nézve az egyes megyékben s városokban egyletek
alakulnak, melyek egy Pesten székelő országos egylet fiókjai, úgy hogy az országos egylet
mind ezen helyhatósági egyletekkel folytonos összeköttetésben marad s az egyletek
küldöttei évenként egyszer képviselőik által összegyűlnek s közös érdekeiket rendezik s az
országos egylet vezetőit választják, - ha ily módon legalább az ország három legfontosabb
érdekét: a köznevelésit, a mezei gazdaságot s az ipart nem törvény által, de tettleg
centralizáltuk, mind azon veszélyek, melyek nemzetiségünket az egyenlőség miatt fenyegethetnék, bőven ellensúlyoztatnak"6

'Egyesülési jogról. Budapesti Közlöny 1867/105.; Pesti Napló 1867/170.
* Sőt ér István: Eötvös József. Bp. 1967. 264.
5
LG. 262.
'Eötvös József: Naplójegyzetek-Gondolatok. Közzétette Lukinich Imre. Bp. 1880. 178.; Felkai
László: Eötvös József pedagógiai művei. Bp. 1957. 172.
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A felhívás visszhangja
Eötvös felhívólevelét és a hozzá mellékelt „előleges tervrajz"-ot az egyházkerületek és
megyék vezetőihez küldte el. A szélesebb népszerűsítés miatt a sajtóban is közzététette.
A felhívás visszhangra talált minden területen, az egyházak és a megyék közgyűlésein
éppen úgy mint a sajtóban. A kezdeményezést pártolók és elutasítók egyaránt megszólaltak, közülük többnek a véleményét a sajtóból ismerjük. Az ellenzék tábora azonban
lényegesen nagyobb volt a pártolók táboránál.
A napilapok közül legtöbbet a Pesti Napló 7 és a Budapesti Közlöny 8 foglalkozott a
felhívással, de a Hon 9 és a Magyar Újság 10 is bőven kifejtette nézeteit. Ebben az időben a
Pesti Napló a Deák-párt legjelentősebb napilapja volt, a Budapesti Közlöny pedig a
kormány hivatalos lapja, mely a törvények és rendeletek hivatalos közlése mellett színvonalas napilap szerepét is ellátta. A Hon a „balközép" irányvonalát követte, a Magyar
Újság pedig az országgyűlési „szélsőbal" nézeteit népszerűsítette.
Az említett napilapok szellemük politikai meghatározottsága miatt, a népnevelési
egyletekről alkotott és leírt véleményeikben is szemben álltak egymással. Amiért a
Budapesti Közlöny és Pesti Napló lelkesedett, azt a Hon és a Magyar Újság elutasíthatta.
E két utóbbi napilap mindent kritizált, bírált, mindennel szembefordult ami a kiegyezés
eredményeként jött létre. Ezért természetes, hogy a kiegyezés kormányának kultuszminiszterétől származó népnevelési egyletek gondolatával sem érthettek egyet.
De az egyleti mozgalom Eötvös-i elképzelése még a kiegyezés hívei között sem talált
egyformán és osztatlanul rokonszenvre. Ezt a Pesti Napló írásai egyértelműen bizonyítják.
Ezek az írások elvi problémákkal foglalkoznak. Leggyakrabban előforduló kérdéseik:
Szükségesek-e az egyletek, de legalábbis hasznos-e az egyleti mozgalom? Ha létrejönnek
életképesek lesznek-e? Mennyire zavarják meg az iskolaügy fejlődésének eddigi útját?
Milyen bújtatott centralizációs törekvések rejtőzködhetnek a felhívás mögött? Mi lehet
az egyházak véleménye az őket is érintő új törekvésekről?
A Budapesti Közlönyben a népnevelési egyletekről megjelent írások általában az
egyleti gondolat sikeres megvalósításáról szóltak. Az Eötvös-i gondolat helyességét, életrevalóságát bizonyították. Ellenérvekkel ebben a napilapban nem találkozhatunk.
A napilapokhoz hasonlóan sokat foglalkoztak Eötvös felhívásával az egyházi tanügyi
lapok is, mint pl. a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 11 és a Tanodai Lapok. 12 Mindkét
lapban az egyleti gondolatot pártoló és elutasító írások egyaránt megjelentek.
Az említett napi és pedagógiai lapok népnevelési egyletekkel foglalkozó írásaiból
látható, hogy kiknek a támogatására számíthatott Eötvös és milyen nagyságú és összetételű lehetett az ellenzék tábora.
A meghirdetett népnevelési egyleti mozgalom komoly akadályokba kellett hogy ütközzön, hiszen a sajtóban alig találkozhatunk az Eötvös-i eszmét elfogadókkal. Ezek az

'Pesti Napló 1867/184., 198., 199., 205., 207., 209., 215., 224., 227., 203., 266.
'Budapesti Közlöny 1867/121., 158., 162., 163., 172., 207., 213.
' H o n 1867/213., 215., 217., 218., 241., 242.
•'Magyar Újság 1867/150., 151., 213.
11
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1867/32., 35., 37., 38., 41., 46.
" T a n o d a i Lapok 1867/37., 38., 40., 50.
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elfogadók kevesen voltak, és főleg a kiegyezést támogató világi értelmiség soraiból
kerültek ki.
Az egyleti eszmét ért támadások a társadalom minden rétegéből és m i n d e n politikai
pártjától jöttek, még a Deák-párt oldaláról is, de elsősorban az iskolák m o n o p ó l i u m á t
kezükben tartó
egyházaktól.
A protestánsok autonómiájukat féltve szálltak szembe. Azt kutatták, hogy az állam az egyleti
mozgalom segítségével mennyire tud behatolni iskoláik belső' életébe, s ezáltal az egyházi iskoláztatási jogát mennyire tudja csorbítani. Az állami beavatkozástól való félelem ebben az időben nemcsak negatívan értelmezhető, hanem úgy is, mint elzárkózás a dualista államvezetéstől. Ez volt az a
szál, melyen a baloldali politikusok és az egyházi vezetők találkoztak. Egyáltalán nem hittek az
Eötvös-i felhívás magánjellegének. A felhívás mögött csak a közoktatásügyi minisztert látták. Elképzelhetetlennek tartották, hogy iskoláik állapotáról, a tanítás milyenségéről, a tanítók munkájáról a
népnevelési egyletek az egyházi hatóságok megkerülésével, közvetlenül a közoktatásügyi miniszternek
adatokat szolgáltassanak. Állították, hogy egyházuk szervezeti felépítése értelmében az „előleges
tervrajz"-ban körvonalozott feladatokat mindig is végezték, és a presbitériumon keresztül világiak is
beleszólhattak a népoktatás intézésébe. Az Eötvös által elképzelt felekezetközi egyletek lehetőségéről
nem is tárgyaltak. Azonban az általános ellenállás ellenére sem zárkózott el minden protestáns
egyházmegye a népnevelési egyletek alakításától.
A katolikus egyház esetében másképp állt a helyzet. Egyházi autonómiájuk hiánya miatt nem
hivatkozhattak a világiakat is mozgósító társadalmi mozgalom feleslegességére. Itt az egyletektől való
idegenkedés okát a világi katolikusok beavatkozásától való tartózkodás és az államhatalom intenzívebb
beavatkozásának lehetősége adta. Felekezetközi népnevelési egyletek alakításától ugyanúgy elzárkóztak, mint a protestánsok. Idegenkedésük megoldására áthidaló megoldást kerestek: az Eötvös-i
„előleges tervrajz" átdolgozásával megfogalmazták a „Katolikus népnevelési egyletek alapszabálya"-it,
melyet a Tanodai Lapok 1867. december 12-i számában tettek közzé. A megalakult népnevelési
egyletek jelentős része (a sajtó tudósításai szerint) katolikus népnevelési egylet volt.
A népnevelési egyletekkel szemben az egyházak felső vezetői — katolikusok, protestánsok egyaránt
- elutasító álláspontra helyezkedtek. Viszont a megalakult népnevelési egyletekben az alsó papság
(lelkészek, plébánosok) szép számmal képviseltették magukat.

A sajtóból az is kiderült, h o g y az Eötvös-i népnevelési egyleteket n e m csupán az
egyházak támadták, hanem támadta mindenki, aki a kiegyezéssel
nem értett
egyet.
Ez a tábor nagy volt. Bár igaz, h o g y a lehetőségeket józanul számításba vevő, politikával foglalkozó emberek többsége n e m állt szemben a kiegyezéssel, mégis a létrejött
kompromisszum formájával az emberek legnagyobb része n e m értett e g y e t , nosztalgiával
gondolva a 48-as eseményekre és emlékezve az azt k ö v e t ő ö n k é n y u r a l o m rémtetteire.
Ezért a hazafiúi érzelem a magyar társadalom kiegyezéssel lehetséges békés fejlődésének
elismerésétől távol tartotta az emberek nagy részét. N e m ritkán azonban a „ n e m h a z a f i ú i "
tett szolgálta a társadalmi haladást. így történhetett m e g n e m egyszer, h o g y a h e l y e s
kultúrpolitikai irány elfogadása ellentétbe került az illető általános politikai elveivel.
Illetve az egyes embert általános politikai hitvallása megakadályozta a h e l y e s kultúrpolitikai törekvések elfogadásában. Ezt az alapellentmondást b o n y o l í t o t t a a h a t a l o m
megtartásának, illetve megszerzésének kérdése, azaz jelen esetben az iskolaügy feletti
diszponálás kérdése.
A népnevelési egyletek körül kialakuló vitában a dualista rendszenei való szembefordulás egymással teljesen ellentétes
érdekeket
képviselő
elemeket
hozott
össze e g y
ellenállási egységfrontba.

454

így történt, hogy a baloldal sajtója és neves politikusai, például Mocsáry Lajos és
Várady Gábor egyaránt élesen és gyilkos gúnnyal támadták Eötvös javaslatát, szigorú
logikai rendben felsorolva ellenérveiket. Örömmel üdvözölték a Tiszántúli Egyházkerület
népnevelési egyleteket elutasító határozatát ugyanúgy, mint a kolozsvári ev. ref. püspök
esperesekhez szétküldött interdictumát.
így tehát az Eötvös-i népnevelési egyletek ellenzéke nem csupán az autonómiájukat
féltő protestáns egyháziakból és a papi hatalmat a világi elem befolyásától féltő katolikus
főpapokból tevődött össze, hanem csatlakozott hozzájuk a 48-as eszmék talaján álló,
jelentős tábort magába foglaló baloldali ellenzék is. Az ellenzéknek ezt a táborát az a
szövetség hozta létre, amely különböző indítékok alapján az egyházak iskoláztatási
jogainak érdekét képviselte az állammal szemben.
Az ellenálláshoz csatlakozott a radikális baloldal is, követelve az iskola és az egyházak
szétválasztását. Megengedhetetlen és kompromisszumos módnak tartották a közoktatás
területén az állam és az egyházak békés egymás mellett élését. Követelték, hogy törvényes
és hatalmi úton fosszák meg az egyházakat iskoláztatási joguktól. Ennek a tábornak adott
hangott Irányi Dániel. Gondolatait a Magyar Újságban közölték. 13
A felsoroltak a népnevelési egyletek alakításának aktív ellenzői voltak. Véleményüknek
a sajtóban és a gyakorlati életben egyaránt hangot adtak. De nem hagyható figyelmen
kívül a népnevelési egyletek gátló tényezőinek az a jelentős csoportja sem, akik érdektelenségből meg sem hallották a felhívást; értelme, lényege tudatukig nem jutott el. Több
helyen olvashatunk a földesurak, s általában az úri osztály érdektelenségéről.

Népnevelési egyletek a gyakorlatban
Az éles támadás és erős ellenállás ellenére 1867 őszén mégis megindult az egyletek
szervezése. Több helyen lelkesen fogtak munkához, és az idő múlásával sem halt el
egészen ez a lelkesedés. Eötvös hívei és közvetlen irányítása alatt dolgozó munkatársai
még a következő években is hittek az egyleti mozgalom erejében és hasznosságában.
Molnár Aladár minisztériumi osztálytanácsos például 1869 tavaszi zalai útja legjelentősebb eredményének a Balatonfüreden megalakított népnevelési egyletet tekintették. Az egylettől 30 népiskola teljes felszerelését várták. 14
Az 1868. évi XXXVIII. tc. életbe lépése után a Budapesti Közlönyben gyakran írtak iskolaszékek
és iskolatanácsok alakításáról. Ezek feladata a népnevelés helyi irányítása volt Többször olvashatjuk,
hogy az iskolaszékek megalakításakor egyik alapvető feladatuknak népnevelési egyletek szervezését
tartották. Zilahról írták: 1869 szeptemberében az iskolatanács első üléséről: „Határozatba ment, hogy
az iskolatanács minden tagja oda hasson, hogy társadalmi úton, minél szélesebb körben népnevelési
egyletek jöjjenek létre." 1 5
A Néptanítók Lapjában 1868-ban, 1869-ben, 1870-ben rendszeresen tudósítottak megalakult és
alakulásban levő népnevelési egyletekről, az elért kezdeti eredményekről és a gyakorlat közben
felmerült nehézségekről. A Budapesti Közlöny szintén szorgalmasan hozta a híreket a következő
13

Irányi Dániel: Levelek egy képviselőhöz. A közoktatásügyi miniszter felhívása népnevelési
egyletek alakítása végett. Magyar Újság 1867/150., 151.
1
"Nevelés és oktatásügy. Budapesti Közlöny 1869/58.
1
'Nevelés és oktatásügy. Budapesti Közlöny 1869/212.
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években az egyletekről, tevékenységükről, és megemlítettek néhány kudarcba fulladt kezdeményezést is.
Ney Ferenc, korának elismert elméleti és gyakorlati-pedagógiai szakembere, aki ekkor az O r s á g o s
Középiskolai Tanáregyesület elnöke volt, elkeseredett hangú írásban számolt be a Budapesti Közlönyben a Pesten kudarcba fulladt népnevelési egyleti kezdeményezésről
Az írás szerint Simon
Florent, Pest városának képviselője a városi bizottmánynál próbálkozott népnevelési egyletek alakításával Az írás szerint valószínű, hogy a tanbizottmány tagjainak aktív közreműködését akarta kieszközölni, sőt talán a tanbizottmányt egy az egyben akarta egyleti tevékenységgel is felruházni Erre
utalnak Ney Ferenc sorai: „Helyesnek kelle találnom azon nézetet, hogy a hatóság, mint olyan, nem
lehet egyúttal egylet is, sőt nem is állhat közvetlenül mint érdeklett vagy működő tényező valamely
egylet élén, sem mint vezérlő, sem mint intéző vagy végrehajtó, mivel mint hatóságnak egyletekkel
szemben némileg a felügyelő és ellenőrzőnek szerepe jutott neki.'" 6
Sem a sajtóban, sem a Fővárosi Levéltárban nincs nyoma Pesten megalakult népnevelési egyletnek.
Nem lehet tudni, hogy a sikertelenség oka a helytelen kezdeményezés vagy valamiféle ellenállás volt-e.
*

A sajtóból kibontakozo kép azt mutatja, hogy az egyletek az „előleges tervrajz" által megadott
rugalmassági határok között alakultak. Több helyen sikerült Eötvös eredeti elképzelése szerint,
felekezeti különbség nélkül megalakítani. Ilyenek voltak Aradon, Budán, Felső-Nógrádon, Irsán és
Visontán. Katolikus népnevelési egyletek alakultak Báthmonostoron, Huszton, Makón, Szigetváron,
Zelizen. Protestáns népnevelési egyletről eddig még nem találtunk tudósítást. Külön nemzetiségenként
alakult egyletekről sem tudunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nemzetiségek kimaradtak az egyleti
mozgalomból, mert például Grőner Ádám szinóbányai néptanító 1868 október 1-én keltezett levelében, melyben a Felső-Nógrádi Népnevelési Egylet történetét foglalta össze a következőket írta. „A
vidék tót vidék, ezért az alapszabályokat tótul olvasták f e l " 1 1
Az Eötvös által elképzelt egy teljes megyét átfogó népnevelési egylet megalakulásáról nincs
tudomásunk. Legnagyobb földrajzi területet, legtöbb községet átfogó talán a Felső-Nógrádon alakult .
lehetett. Kb. 40 helységből és pusztából állt, 8 kerületre osztották: a divényi, tamási, kálnói,
szinóbányai, poltári, dobrocsi és uharszkai kerületekre. 1 8
Elég sok városi és községi népnevelési egylet alakult. Pl. Arad, Báthmonostor, Buda, Bodony,
Bogyoszló, Cegléd, Dunapentele, Huszt, Irsa, Makó, Nagytapolcsány, Német-Boly, Német-Palkonya,
Ozora, Szigetvár, Tab, Tüije, Űj-Hartyán, Udvarhelyszék, Vágh, Visonta, Zeliz, Zflah. Ezek a városi és
községi egyletek általában nem egy, hanem több helységet fogtak át.
A felekezetenként alakult egyletek nagysága mindig az adott egyházkerület nagyságától függött. A
felekezeti különbség nélkül alakultak is egy-egy nagyobb közigazgatási területet fogtak át. így pl.
Arad-vidéki Népnevelési Egylet vagy Irsa-vidéki Népnevelési Egylet tevékenységéről olvashatunk. Az
egyletek a helyi erőviszonyoktól függően alakultak, nem tartoztak megyei szervezetbe, egyedülállóan
léteztek.
Megyei székhelyen általában nem sikerült egyletet létrehozni, de valamelyik városában vagy'
községében mégiscsak megalakítottak egyet. Pl. Sopronban a kezdeményezők minden erőfeszítése
ellenére sem tudták a népnevelési egyletet megszervezni, de egyik községükben, Vághon sikerült. A
Néptanítók Lapja szerint sikerrel működött is. Legjelentősebb eredményük egy új, az egész megyének
díszére váló iskola építése volt. 1 '
Az „előleges tervrajz"-ban Eötvös az egyletek feladatául az elemi oktatás állapotát feltáró statisztikai adatok gyűjtését; elemi iskolák, óvodák, polgári iskolák állítását; az iskolába járás ellenőrzését; a
szülők buzdítását gyermekeik iskoláztatására; a szegénység miatt iskolába jámi nem tudó gyermekek
segítését; a rosszul felszerelt iskolák hiányainak pótlását és iskolai könyvtárak alapítását jelölte meg.
i 6 N e y Ferenc: A népnevelési egylet érdekében. Budapesti Közlöny 1868/81.
1
'Felső-Nógrádi Népnevelési Egylet. Néptanítók Lapja 1868/40. 683.
1
"Egyletek. Néptanítók Lapja 1868/38. 598.
"Egyletek. Néptanítók Lapja 1868/45. 718.
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A megalakított egyletek általunk ismert tervrajzaiban ezek a feladatok szerepeltek. De mivel az
egész országot átfogó egyleti hálózat nem jött létre, ezek a kezdeményezések és elért eredmények
kimondottan helyi jellegűek maradtak. Ezért a legelső feladat, Eötvös f ő kívánsága, az egész ország
elemi oktatásának valódi képét feltáró összefüggő adatgyűjtés nem valósulhatott meg.
Több helyen fogtak iskolaépítési akcióba. Német-Bolyban az egylet fő feladatának
tekintették,
hogy a községet rávegyék új iskola építtetésére. Törekvésük sikeres volt. Az egyleti felhívásra elhatározták egy új 4 tantermes iskola építését.2" Ozorán az egylet szintén új elemi iskola építését
kezdeményezte. Itt a község az iskolaépítés költségeit nem vállalta, ezért megegyeztek, hogy az alapító
egyleti tagok tőkésített és kamatoztatott tagdíjából építik fel az új iskolát. 21 Német-Bolyban női
egyletet is alakítottak, melynek feladatául egy óvoda alapítását határozták meg. 22 A Tolnai Népnevelési Egylet szintén egy óvoda létesítését szavazta meg.2 3
Bogyoszlón a népnevelési egylet megalakulása után az egyleti tisztviselők azonnal hozzáláttak a
tanulók rendszeres, mindennapos iskolábajárásának előmozdításához. Szorgalmasan látogatták a hétköznapi és a vasárnapi iskolákat. Serkentették az elmaradó gyermekeket, a hanyag szülőket pedig
felelősségre vonták. 2 4 Az Lrsai Népnevelési Egylet aktívan működött. Tisztviselői szorgalmasan látogatták a körzetükbe tartozó iskolákat. Tapasztalták, hogy az evangélikus iskolában a tanulóknak csak
egynegyede voltjelen. 2 5
Mindegyik népnevelési egylet fontosnak tartotta a szülők meggyőzését a tanulás fontosságáról.
Több helyen már az alakuló ülésen ezt jelölték meg legfontosabb feladatuknak. Az egyletek működésének eredményeként, a jelentések szerint, a szülők rendszeresen küldték gyermekeiket iskolába. Ez
azonban az eredményes tanuláshoz kevés volt. Báthmonostorról érkezett panasz szerint a gyermekek
buzgón jártak iskolába. A baj az volt, hogy egy tanítóra 256 gyermek jutott. Ezt még az is tetézte,
hogy a tanító egyéb elfoglaltsága miatt 11 óra előtt nem érkezett be az iskolába. Érkezéséig felügyelet
nélkül rendetlenkedett kb. 220 gyermek egy túlzsúfolt levegőtlen helységben. 2 6 Azonnal felmerülhet
a kérdés: ilyen tanítás mellett meddig tarthatták fontosnak a szülők gyermekeiket iskolába küldeni?
Zelizen az iskolakerülőket pénzbírsággal sújtották. Ezt igen szigorúan behajtották és a népnevelés
céljaira akarták fordítani. A vasárnapi iskolát mulasztókat eltiltották minden mulatságtól, sőt a
tudósítás szerint házasságkötésre sem kaphattak engedélyt. 2 7
A büntetések mellett a tanulók jutalmazásával és segélyezésével is igyekeztek az iskolába járást és a
tanulást megkedveltetni. Szigetváron a legjobb magaviseletű tanulók jutalmazására alapot létesítettek. 2 8 Szinte minden egylet vásárolt a szegényebb tanulók részére tankönyveket, tanszereket. A
legtöbb helyen ruhaneművel is segítették őket.
Az egyletek a tanulók segélyezésén túl az iskolákat is segítették anyagilag. A hiányzó oktatási
eszközöket, szemléltető eszközöket pótolták. Sok helyen az iskola az alapvető higiéniai követelményeknek sem felelt meg. Szigetváron az egylet első feladatai közé árnyékszékek építtetése tartozott,
ezelőtt ilyen egyáltalán nem volt. 2 9
Az elemi népiskolában a tanítás minőségét erősen rontotta az egy tanítóra jutó gyermekek magas
száma. Ezért több helyen felmerült új tanítói vagy segédtanítói állás szervezése vagy a tanítói fizetés
felemelése. Huszton egyleti pénzen új segédtanítói állást tudtak biztosítani 3 évig.3 0

20

Népnevelési egylet Német-Bolyban. Néptanítók Lapja 1868/22. 351.
Vidéki tudósítások. Néptanítók Lapja 1868/26. 411.
22
Vidéki tudósítások. Néptanítók Lapja 1868/22. 351.
23
A Tolnai Népnevelési Egylet működése. Néptanítók Lapja 1868/5. 71.
34
Egyletek. Néptanítók Lapja 1868/18. 288.
2
'Népnevelés és oktatásügy. Budapesti Közlöny 1868/86.
26
Egyletek. Néptanítók Lapja 1868/12.184.
27
Nevelés és oktatásügy. Budapesti Közlöny 1869/1.
28
Jegyzőkönyv a Szigetvári Katolikus Népnevelési Egylet első választmányi üléséről. Néptanítók
Lapja 1868/15.227-228.
29
U o . 228.
Jegyzőkönyv a Huszti Római Katolikus Népnevelési Egylet 1868 júl. 9-én tartott alakuló
gyűléséről. Néptanítók Lapja 1868/37. 5 8 2 - 5 8 3 .
21

/
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Eötvös komolyan vette a jó és szorgalmas pedagógiai munkát végző tanítók jutalmazását és
segélyezését. Az Aradvidéki Népnevelési Egylet elnökségéhez ez ügyben írt 1868 novemberében egy
levelet.
„Azon meggyőződés által indíttatva, hogy jelenleg a közoktatási kormány rendelkezése alatt álló
módok és eszközök közül semmivel sem mozdíthatom leghatékonyabban elő népiskolai közoktatásunkat, mint azáltal, ha a szegénységgel küzdő és egyszersmind igen kitűnő és szorgalmas
népiskolai tanítók törekvését, amennyire országos pénzviszonyaink engedik, anyagi gyámolítás által
jutalmazom: a törvényhozás által népoktatási célokra megszavazott pénzösszeg egy részét az országban
levő legkitűnőbb s egyszersmind anyagi gondokkal küzdő néptanítók között szorgalmuk elismeréseid
és a jövőre való buzdításul kiosztani szándékozom. E célból tisztelettel megkeresem és felkérem tisztelt
elnök urat és a vezérlete alatt levő népnevelési egyletet, hogy szíveskedjék legkésőbb december hó 6-ig
hozzám fölteijeszteni az egylet működési körében levő azon legkitűnőbb népiskolai tanítókat, kiket az
egylet: 1. a tanításban tanúsított szorgalmuk, odaadásuk és szakképzettségüknél fogva legérdemesebbeknek és egyúttal 2. anyagi szegénységüknél legrászorultabbaknak tart a jutalmazási
segélyre." 31
Az egyletek teendőjüknek tekintették a tanítók továbbképzését is. Az Irsa-vidéki Népnevelési
Egylet alakuló ülésén az egylet alapszabályába foglalták népszerű nevelésügyi előadások tartását,
melyeket néptanítók részére kívántak szervezni minden negyedéves ülés alkalmával. 3 2 Az egylet első
negyedéves közgyűlése alkalmával meg is tartották az első ilyen előadást. Témája a Frőbel-i óvodapedagógia volt. 3 3
Az Arad-vidéki Népnevelési Egylet központi választmányának első ülésén hasonló javaslatot
vetettek fel, ami itt is helyesléssel találkozott. A javaslat értelmében a központi bizottmány szakembereit, középiskolai tanárokat, városi tanítókat szándékoztak felkérni, hogy az őszi szünidőben
pedagógiai továbbképző előadásokat tartsanak néptanítók részére. Az indítványozó, aki egyébként
reáltanodai tanár volt azonnal felajánlott egy előadást a számtan legújabb rendszereiről. 3 4
Az egyleteknek iskolai könyvtárak alapítása és működtetése is feladata volt. Eötvös elképzelése
szerint ezeknek a könyvtáraknak nem csupán a tanulók könyvigényeit kellett kielégíteni, hanem
valamilyen kezdetleges népkönyvtári funkciót is el kellett volna látni. Néhány helyen a gyakorlatban
tényleg megtörtént, hogy
vetélkedő szorgalommal olvasták a tanulók a fölfogásukhoz mért
könyvtári művecskéket, s mennyi hasznot merítettek azokból nemcsak ők, de környezőik is. Mert mi
volt természetesebb, minthogy a tanító által kiadott könyveket a gyermekeken kívül még a szülők is
átolvasgatták." 3 5
Később amikor a népnevelési egyletek és a népoktatási körök összenőttek, a közös egylet keretén
belül kezdetleges népkönytárakat és olvasóegyleteket hoztak létre. Itt már nem az iskoláskorúak,
hanem közvetlenül a felnőttek részére alapítottak könyvtárakat. „Az egylet alapszabályai kimondják,
hogy az egylet célja egyebek közt, hogy . . . az egylet tagjait arra bírja, hogy ezek községenként
társulatokba egyesüljenek, úgynevezett önképző népköröket alakítsanak ki avégből, hogy nekik az
egylet könyvtárakat létesítsen, s őket vasárnapokon és téli estéken összehozza, hogy az egylet
szakosztályai szerint felolvasásokkal, sőt ha lehet, hogy előadásokkal töltsék idejöket." 3 6
A népnevelési egyletek teendőik közé Eötvös által megjelölt feladatokon túliakat is felvettek. Az
Irsa-vidéki Népnevelési Egylet közgyűlésén javasolták, hogy az egylet adjon támogatást egy magánintézethez, melyben a helybeli fiúk gimnáziumi oktatásban részesülhetnek. A közgyűlés elfogadta az
indítványt. 3 7

31
Eötvös József levele az Arad-vidéki Népnevelési Egylet elnökségéhez. Budapesti Közlöny
1868/264.
3
'Egyletek. Néptanítók Lapja 1868/8 119-120.
33
Nevelés és oktatásügy. Budapesti Közlöny 1868/86.
34
Nevelés és oktatásügy. Budapesti Közlöny 1868/107.
3s
Alakítsunk iskolai könyvtárakat! Néptanítók Lapja 1868/13. 210.
36
A tizenhetes bizottmány alapszabály-javaslata „Szatmár megye népnevelési egylete" részére.
Néptanítók Lapja 1869/27. 279.1.
37
Nevelés és oktatásügy. Budapesti Közlöny 1868/86.
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Az egyletek munkájáról érkező későbbi tudósításokban állandó ismétlődő feladatként szerepelt új
tagok toborzása. Problémaként gyakran felmerült a felajánlott pénzösszegek beszedésének módja. Az
egyletek vagyonának gyarapítására több helyen előadásokat, hangversenyeket szerveztek.
A Budai Népnevelési

Egylet

A sajtótudósítások az egyleti mozgalom gyakorlatáról mozaikszerű képeket villantottak fel. Legtöbb és leginkább nyomon követhető
anyagot a Budai Népnevelési
Egyletről találtunk. Ezeket különböző sajtótermékekből összeszedve és összeillesztve nagyjából
összefüggő képet kaphatunk ennek az egyletnek alakulásáról, tagjainak társadalmi összetételéről, munkájukról, törekvéseikről, elért eredményeikről.
Érdemes eddig feltárt történetét röviden áttekinteni, mert így példaként áll előttünk
egy kb. 4 évig több-kevesebb sikerrel m ű k ö d ő népnevelési egylet, melyet neves közéleti
személyek, tudósok és pedagógiai szakemberek irányítottak.
A Budai Népnevelési Egylet alakításának körülményeiről, sorsának későbbi alakulásáról a Budapesti Közlöny rendszeresen tájékoztatott.
Megalakítása érdekében az első értekezletet 186 7 októberében tartották a Budai Takarékpénztár
épületében. Az értekezlet elnökéül Karátsonyi Guidót kérték fel, a jegyzőkönyvet Ribáry Ferenc
vezette. Hunfalvy János felszólalásában a megalakuló népnevelési egylet hasznosságát méltatta. A
népnevelési egylet megalakítását senki sem ellenezte. Ezért azonnal bizottságot választottak a leendő
egylet alapszabályainak kidolgozására. 3 8
A bizottság hamarosan hozzálátott feladatához, amit bizonyít, hogy a Budapesti Közlöny 1867.
november 24-i számában közzétették az alapszabály előzetes tervezetét. Ugyanebben a számban
ismertették a Budai Népnevelési Egylet ideiglenes bizottságának névsorát: Andorffy Károly, Balássy
Antal, Belányi Ferenc, Hunfalvy János, Peregriny Elek, Ribáry József, Scheich Károly.
Az alapszabály közzététele után egy hónappal, december 24-i keltezéssel Eötvös jóváhagyta a
tervezetet: „A Budai Népnevelési Egylet alapszabályai ellen észrevételem nem lévén, a Magyar Királyi
Belügyminisztériummal egyetértve ezennel jóváhagyom. Miről a főváros közönségét saját tudomása
végett oly megjegyzéssel értesítem, hogy erről a helybenhagyási záradékkal alapszabályok átküldése
mellett gróf Karátsonyi Guidó elnököt egyidejűleg tudósítom." 3 9
Az alapszabály tervezete formájában hasonlít az egyesülési jogról közzétett alapszabály formájához.
Hét fejezetből áll: I. A népnevelési egylet célja, mivolta és teendője; II. A tagok; III. A közgyűlés; IV.
A központi választmány; V. Az egyleti tisztviselők; VI. A bizottságok; Az egylet alakulása és
feloszlása.
Mint a fejezetcímekből kiderül: részletesen kidolgozták az. egylet szervezeti felépítését, a tagok, a
közgyűlés, a központi választmány, az egyleti tisztviselők és a bizottságok hatáskörét és feladatait.
A tervezet tartalmában követte az „előleges tervrajz"-ot, pontosítva és a helyi körülményekhez
igazítva. Az egyletet felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül kívánták alakítani.
Az alapszabályok minisztériumi jóváhagyása után nagyon gyorsan, december 29-én vasárnap de. 10
órára összehívták a tisztségválasztó gyűlést. 40 Késett viszont az egylet központi választmányának
megalakítása, aminek fő oka az alapszabályokban rögzített decentralizált egyleti szervezet volt. Az
egyletben a miniszterelnök felesége Andrássy Gyuláné, valamint a kultuszminiszter felesége, Eötvös
Józsefné is aktívan dolgoztak. 1868 tavaszára Eötvös Józsefné elkészítette a krisztinavárosi iskolákról
szóló jelentését, aminek alapján elhatározták 90 leánytanuló palatáblákkal és írószerekkel való ellátását.
A Budai Népnevelési Egyletnek ekkor már 1097 tagja volt, 794 férfi és 303 nő. 4 1
*

38

Egyletek. Budapesti Közlöny 1867/185.
'Egyletek. Fővárosi Levéltár, Budai tanácsi mutató 1869 P 212.
4
"Budai Népnevelési Egylet. Budapesti Közlöny 1867/239.
41
Budai Népnevelési Egylet. Budapesti Közlöny 1868/85.
3
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„

A központi választmány első ülésére 1868 április 8-án került sor. Ezt követően április 14-én a Budai
Népnevelési Egylet elnöke és titkára folyamodványt terjesztett elő Buda sz. k. főváros tanácsához,
melyben engedélyt kértek a népiskolák látogatására:
„Tisztelt Tanács! A Budai Népnevelési Egyletnek bizottságai az egyes városrészekben megalakulván, miután alapszabályaink értelmében azoknak teendői közé tartozik azon városrészbeli elemi
tanodákat sőt lehetőségig még a hatóságilag engedélyezett magánintézeteket is látogatni, anélkül, hogy
az egylet az illető egyházi és világi hatóságok dolgaiba avatkozni szándékoznék, mint . . . alatt
mellékelt alapszabályok 2. 3. 4. és 31. §-ai tanúsítják: bátorkodunk az egylet nevében alázatos
kérelemmel járulni a Tekintetes Városi Tanácshoz, hogy erről sz. k. fővárosi elemi tanodák és
magánintézetek elöljáróit tudósítván, egyletünk avval megbízott tagjainak, kik háromnál többen
egyszerre soha nem lehetnek, a város mindennemű tanodáiba a szabad bejárást megengedni; s illetőleg
kieszközölni méltóztassék." 4 7
A tanács a kérelmet még aznap megtárgyalta és engedélyezte az iskolák egyleti tagok által történő
látogatását. Ezt a határozatot azonnal közölték Karátsonyi Guidóval, az egylet elnökével és a Budavári
Városi Iskolák Igazgatóságával.4 3 Engedélyezés után az egyleti bizottságok tagjai megkezdték az
iskolák látogatását. A hatóságokkal együtt tervbe vették polgári iskolák, kisdedóvodák és minta-leánytanodák létrehozását.
A felmérésekből kiderült, hogy Budán ekkor 7200 tanköteles gyermekből kb. 4200 került iskolába.
Az egylet 1868 június 28-án tartott közgyűlésén elhatározták a jó tanulók segélyezését és a
néptanítók számára egy könyvtár létrehozását.4 4
Időközben törvényerőre emelkedett Eötvös József népoktatási törvényjavaslata. 1869 áprilisában a
végrehajtási utasításokat is szétküldték az országban. A törvény értelmében szervezett iskolaszékek és
iskolatanácsok feladatai megegyeztek a népnevelési egyletek feladataival. Életbelépésük,
lényegében
feleslegessé tette a népnevelési egyleteket.
1968 szeptemberében elhangzott Türr István felhívása a felnőttek oktatását szolgáló népoktatási
körök alakítására.
Feltételezhetően ezek voltak az előzményei és közvetlen okai, hogy a Budai Népnevelési Egylet
1869 novemberében felnőttek részére ingyen előadássorozatot szervezett. Az előadásokat a tabáni és
az országúti elemi tanodákban heti 3 alkalommal: kedden, csütörtökön és szombaton este 6 órai
kezdettel tartották. Az első előadás 1869 november 9-én volt.4 5
A Budai Népnevelési Egylet további működéséről kutatási eredményeink nincsenek. 1871-ben még
létezett. Ezt bizonyítja Karátsonyi Guidó által Rudolf főherceg születése alkalmából tett alapítvány
kamatainak 1871. évi elosztása, mely szerint egyéb egyletek mellett, a Budai Népnevelési Egylet
részére szeptember 21-én 1150-Ft kiadását rendelték el. 46 Az alapítvány kamatainak elosztásában a
későbbi években a Budai Népnevelési Egylet nem szerepelt. Feltételezhetően azért, mert nem létezett
már.
*

A Budai Népnevelési Egylet még működött, amikor a Központi Népoktatási Kör választmányának
javaslatára Pesten is megalakítottak egy népoktatási kört, melynek alakuló közgyűlését 1870 december
18-án tartották.
A felnőttek oktatása a népnevelési egyletekkel szemben álló emberek egy részét egységfrontba
tömörítette. A népnevelési egyleteket messze elutasítók közül itt lelkes szervező és munkálkodó
tagokként találkozunk Irányi Dániellel, Várady Gáborral; az Országos Köznevelési Egyesület szervezői
közül Schvarcz Gyulával, Somsich Pállal; a népnevelési egyletek hívei közül Ney Ferenccel, Simon
Florenttal; a Budai Népnevelési Egylet alapitó tagjai közül Hunfalvy Jánossal, Hunfalvy Pállal, Peregriny Elekkel.
42 3
Népnevelési egyletek folyamodványa iskolák látogathatása iránt. Fővárosi Levéltár, Budai
tanácsi mutató 1868 4137.
44
Budai Népnevelési Egylet. Budapesti Közlöny 1868/155.
4
"Közlemény a Budai népnevelési Egyletről. Néptanítók Lapja 1869/47. 750.
46
Gr. Karátsonyi Guidó alapítvány elosztása iránt. Fővárosi Levéltár, Budai tanácsi mutató 1869.
2753.
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Pest, Buda, Óbuda egyesítése után a Pesti Népoktatási Köt az újonnan létrehozott főváros egész
területén gondoskodott a felnőttek oktatásáról. Neve ezután Budapesti Népoktatási Kör lett.
Az a tény, hogy a Budai Népnevelési Egylet már 1869-ben foglalkozott a felnőttek oktatásával, azt
a hipotézist engedi meg, hogy tagjainak egy része átkerült a Budapesti Népoktatási Körbe, miután
1873-tól ez utóbbi gondoskodott a főváros budai oldalának felnőttoktatásáról is. Mivel nincs
tudomásunk a Budai Népnevelési Egylet 1872-es, 1873-as működéséről, feltételezhetjük, hogy
1873-ban szervezeti összeolvadásról nem lehetett szó.

Nem tudjuk, hogy mi lett a Budai Népnevelési Egylet által kezdeményezett
felnőttoktatás sorsa, de gondolhatjuk, hogy 1873-ban a Budapesti Népoktatási Kör
épített az 1869-ben már megindított és 1870-ben és 1871-ben sikeresnek elkönyvelt
felnőttoktatásra.
Az mindenképpen biztos, hogy Budán a felnőttek oktatásának megindítása a Budai
Népnevelési Egylet kezdeményezése volt.
Népnevelési egyletek és népoktatási körök

kapcsolata

Nem csak Budán, hanem sok helyen az országban a népnevelési egyletek meghirdetése
és a népoktatási körök alapítására elhangzott felhívás a közművelődés sorsának javítását
fontosnak és kívánatosnak tartó embereket arra ösztönözte, hogy a két egyleti mozgalom
feladatait közelítsék egymáshoz, megoldásukat egyesült erővel szorgalmazzák.
Legtöbb helyen a két egyleti mozgalmat egysítették.
„Dacára annak, hogy a
népnevelési egyletek s a népoktatási körök eredeti programjukhoz képest különböző
irányban működnek, amennyiben amazok a népiskolai közoktatás fölemelésére, emezek
pedig az iskolából kinőtt népre iparkodnak hatni, mindazáltal nem nehéz bennök,
fölismerni az egységes célt: az általános művelődésre vezérlő irányzatot. Célja
mindkettőnek oly magasztos, hogy nehéz lenne meghatározni, melyik áll a másik fölött.
Mi legalább azt tartjuk: hogy édes testvérek ők, s épp ez oknál fogva, minthogy alig lehet
hazánkban hely, hol úgy az egyik, mint a másik eszme megindítása nélkülözhetőnek,
fölöslegesnek mondható volna, egyiránt nemes céljok pedig a választást fölöttébb
megnehezítené, nézetünk szerint legtanácsosabb azokat összefoglalni, egyesíteni, s azt
mondani: éljen a népoktatás-nevelési egyletek eszméje." 47
A felnőttek oktatását Eötvös nemcsak örömmel üdvözölte, eszmeileg pártolta és
támogatta, hanem a társulati útról letérve miniszteri rendeletet adott ki a felnőttek
oktatásának segítésére.
„ . . . Ugyanezért bekövetkezett az idő, melyben minden igyekezettel s közerővel a
felnőttek köztudatlansága homályának oszlatásához fogjunk . . . Ezennel el is rendelem a
felnőttek oktatásának már ez őszön megkezdését és a ránk következő őszön folytatását. A
felnőttek tanításának legelső tárgyai az írás, olvasás, számvetés elemei. Ha e részben
sikeres előhaladást tesznek, követheti ezeket: a hasznos ismereteket terjesztő könyvek
olvastatása és magyarázása."48
A miniszteri rendelet által nyújtott állami támogatás nagyban segítette a
felnőttoktatást és a támogatás megléte idején jelentős eredményeket értek el. 4 9
4 1

Népoktatás-nevelési egyletekről. Néptanítók Lapja 1869/9.132.
Eötvös József miniszteri rendelete a felnőttek oktatásáról. Néptanítók Lapja 1870/45. 6 7 3 - 6 7 4 .
49
Felkai László: Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Bp. 1879. 211.
48
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A népnevelési egyletek mozgalmának rövid értékelése
Visszatekintve a népnevelési egyletek általunk ismert és itt vázlatosan bemutatott
sorsának alakulására, azt láthatjuk, hogy Eötvös népnevelési egyletekhez fűződő vágyai,
elképzelései nem valósultak meg úgy, ahogy alkotójuk szerette volna. Lényegesen
kevesebb eredményt hoztak indítványozójuk elvárásainál.
A nagy lelkesedéssel és ügybuzgalommal megindított egyleti mozgalom fél- és részsikereinek okait kétfelé bonthatjuk.
Egyiket magában a mozgalmat megindító eszmében kereshetjük, mely elképzelésben a
realista meglátások és elvárások utópista vonásokkal keveredtek. így az indítvány eredendően magában hordta a kudarc lehetőségeit is. Eötvös hite az eszmében nagyobb volt,
mint magának az eszmének az ereje. A megfogalmazott feladatok egy része (pl. az egész
országot behálózó egyleti szervezet, az iskolák pontos statisztikai adatainak összegyűjtése)
meghaladta a társadalmi út, a társadalmi munka lehetőségeit.
-A részeredmények másik lényeges oka a kiegyezéskori Magyarország erőviszonyaiban
keresendő, aminek következménye a mozgalommal szemben túlságosan széles fronton
jelentkező ellenállás és ellentámadás volt, mely sok felől jött, de legintenzívebben az
egyházak oldaláról érte Eötvöst és a népnevelési egyletek mozgalmát.
A részeredmények hangsúlyozása nem azt jelenti, hogy a megindult egyleti mozgalmat sikertelennek tekintjük, hanem azt, hogy az egyletek kevés helyen alakultak meg. Egymástól elszigetelten
működtek, eltértek az eredeti Eötvös-i elképzeléstől s a felhívásban megfogalmazott teendőknek csak
egy részét vállalták.

Mindezek ellenére az az Eötvös-i indítású egyleti mozgalom figyelemreméltó eredményeket is elért.
Legjelentősebbnek tekinthetjük, hogy egy évvel a népoktatási törvényjavaslat parlamenti vitája előtt sikerült igen élénk érdeklődést keltenie a népoktatás iránt. Később
azután a megalakult népnevelési egyletek saját körzetükben jelentős mértékben segítették
a népoktatási törvény végrehajtását.
Bár Eötvös felhívása szerint a népnevelési egyletek csak az iskolás korúak oktatásának,
nevelésének kérdéseivel foglalkoztak volna, mégis a kezdeteknél felmerült a felnőttek
művelésének gondolata is. Ezért másik jelentős eredménynek kell tekinteni, hogy a
felhívás és a megindult egyleti mozgalom gyakorlata előkészítette és segítette az egy évvel
később, 1868-ban Türr István által meghirdetett népoktatási körök szervezését és gyakorlatát. Ezután sok helyen a népnevelési egyletek a népoktatási körökkel egyesülve segítették a felnőttek oktatását, a közműveltség terjesztését.
De a népnevelési egyletek sem mindenütt sorvadtak el. Egyes helyeken évtizedekig
biztosították a népoktatás társadalmi erővel történő segítését, érvényesítve ezen a területen Eötvös demokratikus gondolatait.
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F O L Y Ö I R A T S Z E M L E

AZ OKTATÁS-NEVELÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK PROBLÉMÁI
A JEDNOTNÁ SKOLÁ-BAN

Szlovákia neveléstudományi folyóirata folyamatosan foglalkozik az iskolareform különféle kérdéseivel. Az 1979-es évfolyamból három tanulmányt mutatunk be, ezek az oktatás-nevelés korszerűsítésének három problémáját fejtegetik.
Az 1. számban jelent meg Rudolf Pravdík munkája, címe: A marxista-leninista világnézetre nevelés
tartalmának és hatékonysága növelésének időszerű kérdéseihez. A szerző először bemutatja, hogyan
fejlődött a felszabadulás után Csehszlovákiában a világnézeti nevelés koncepciója, ismerteti az egyes
fejlődési szakaszok jellemző vonásait és hiányosságait, majd meghatározza a világnézeti nevelés terén
napjainkban jelentkező fontosabb tennivalókat.
Ami az egyes fejlődési szakaszokat illeti, az első időszakban (a IX. Kongresszustól az ötvenes évek
végéig) a világnézeti nevelést elsősorban ateista nevelésként fogták fel s a leggyakrabban így is
nevezték. A második időszakban (az ötvenes évek végétől az ország és a társadalom fejlődési kríziséig)
túlsúlyban volt a nyilvánvalóan pozitív törekvés az ifjúság világnézetének kialakítására, de más
egyoldalúság és a világnézeti nevelés tartalmának és céljainak szűkített felfogása jelentkezett: a
marxista-leninista világnézetre nevelést azonosították a filozófiai neveléssel. Az újabb időszak 1969.
áprilisától kezdődik, amikor az ország új vezetősége megkezdi munkáját, fokozatosan felszámolja a
krízis-időszak ártalmait, kárait úgy, hogy a nevelés pozitív eredményei napjainkban már túlnőttek a
60-as évek eredményein. A világnézeti nevelés színvonalával kapcsolatos vizsgálatok azt mutatják, hogy
az ifjúság túlnyomó többsége egyértelműen materialista platformon áll. Mégsem lehet többségüknél
távolról sem megállapítani, hogy a középiskola, sőt a főiskola befejezése után a marxista-leninista
világnézet alapjait a meggyőződés szintjén sajátították el. Több kísérlet, amely vizsgálta, értékelte a
nevelési értékrendszer - különösen az erkölcsi értékek rendszerének - kapcsolatát a politikai,
világnézeti neveléssel, azt bizonyította, hogy ezen a téren problémák vannak. A személyiség világnézetének formálása nemcsak az értelmi nevelés ügye, jóllehet az értelmi nevelésnek ebben a folyamatban alapvető szerepe van. Igaza van Lernernek, hogy: „Az ismeretek akkor válnak a kommunista
világnézet formálásának tényezőjévé, amikor a szociális nevelés és oktatás bizonyos szintjéhez, az
értékek rendszeréhez kapcsolódnak, amelynek a formálása már a világnézet alakításának a kezdetén
elkezdődött és amely ennek a folyamatnak a része" (Lerner, I. J.: Problemi formirovanyija kommunisztyi-cseszkovo mirovozrenyija ucsascsichsza V I I - X . klasszov. Moszkva, APN 1973.) Sokkal jobban
kell - éppen a tudományos világnézeti meggyőződés kialakításával összefüggésben - hangsúlyozni a
kommunista erkölcsi nevelés, az erkölcsi-politikai nevelés jelentőségét és fontosságát, mert irányítja és
értékeli az emberek erkölcsi magatartását, felveti az erkölcsi problémákat s ezáltal serkent, segít
kialakítani, esetleg átalakítani azoknak az erkölcsi értékeknek a rendszerét, amelyek minden egyes
személy világnézetével összefüggnek. Ezért a világnézeti nevelés színvonalának emelésével összhangban
elkerülhetetlenül következetesebben
kell kidolgozni az esztétikai, az érzelmi és az akarati nevelés
rendszerét, elsősorban a szocialista értékek rendszerének a tanulók tudatában való formálásának
szempontjából. Ennél a munkánál különös figyelmet kell fordítani az iskola előtti időszakra és a
fiatalabb iskolás korosztályokra - az ember értékrendszerének alapjai ebben az időszakban alakulnak
ki. így a pedagógia számára fontos azoknak a nevelési céloknak, értékeknek (a nevelés tartalmának) a
pontosítása, melyekre az erkölcsi, a politikai, az esztétikai és az érzelmi-akarati nevelésnek irányulnia
kell, ha ki akarjuk a tanulókban alakítani a szocialista erkölcsi értékrendszernek azokat az alapjait,
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amelyekre majd a magasabb osztályokban a tanulók tudományos, marxista-leninista meggyőződése
épül. A nevelés fontossága természetesen következik abból a tényből, hogy a szocializmus és a
kommunizmus felépítéséhez nem elég társadalmi tulajdonba venni, fejleszteni a termelést és bevezetni
a termelés társadalmi elosztását. Ezenkívül át is kell nevelni, meg kell változtatni az embereket, az
erkölcsi értékrendszer által meghatározott életmódjukat és életstílusukat is. Arra a kérdésre, hogy mi a
szocialista ember legfontosabb tulajdonsága, amely leginkább megkülönbözteti a burzsoá társadalmi
rendszer által felnevelt embertől, a cikk írója így válaszol: „Egyértelműen azt lehet mondani, hogy a
kommunista nevelés leglényegesebben abban különbözik a burzsoá neveléstől, hogy közösségi jellegű;
arra törekszik, hogy kollektív tudattal és érzéssel rendelkező embert formáljon, ellentétben a burzsoá
neveléssel, amelynek fel kell készítenie az embert a magántulajdon feltételei közt folytatandó életre és
ezért mindig elkerülhetetlenül individualista jellegű és az individualizmusra irányuló nevelés" (12. o.).
A kollektív tudatra, érzésre és tevékenységre (cselekvésre) nevelés a kommunista nevelés alapvető
követelményét, elvét és semmivel sem pótolható módszerét jelenti, mert a szocializmus lényegéből nő
ki - azaz a termelés társadalmi módjából, a termelési eszközök társadalmi tulajdonának feltételei
között és az emberek azoknak megfelelő termelési kapcsolataiból. A kollektív tudat, érzés és tevékenység formálása követelményének mint vörös fonalnak kellene a kommunista nevelés egész rendszerével összefonódnia. Az emberek tudatát a nevelésben úgy kell formálni, hogy a legnagyobb értéknek, legértékesebb dolognak, az élet értelmének elsősorban az egész társadalom javára végzett munkát
tartsák - ennek a segítségével képes az ember megvalósítani egyéni, szubjektív értékeit, szükségleteit
és érdeklődését. Életünk gyakorlatában még sok olyan tényező, élmény, régi hagyomány és új külső
hatás érvényesül, amely néha ösztönösen, máskor céltudatosan is negatív irányban hat az emberekre
és az ifjúságra. Ezért is hatékonyabbá kell tenni a marxista-leninista világnézeti nevelést sát kell dolgozni az erkölcsi és politikai nevelés egész rendszerét, különös tekintettel a fő szocialista értékek formálására, amelyeknek összhangban kell lenniük a marxista-leninista filozófia elveivel. Ez a feltétele annak, hogy a tanulókban az idősebb iskoláskorban kialakuljon a tudományos világnézeti meggyőződés.
A másik fontos feladat - a világnézeti nevelés színvonalának emelésével összefüggésben és tekintettel a pedagógiai elmélet és gyakorlat jelenlegi állapotára — az egész nevelési-oktatási folyamatban lényegesen következetesebben érvényesíteni a tanulók aktivizálásának az elvét, a nevelésnek-oktatásnak az
élet gyakorlatával való összekapcsolásának az elvét, s így legyőzni a mélyen begyökerezett és érvényesülő verbalizmust, a világnézeti nevelés intellektuális felfogását. Elkerülhetetlen mélyen tudatosítani, hogy a világnézetet nem lehet senkinek sem készen „adni", mert saját világnézetét minden
ember maga alakítja ki és magának kell kialakítania. Az élet materialista módjának objektív hatásán és
az emberek tudatának a kialakulását egyenesen befolyásoló szocialista társadalmi feltételeken kívül a
pedagógia és a nevelés legfeljebb a feltételeknek és a hatásoknak azt az optimális rendszerét képes
kialakítani, amelyek a legnagyobb valószínűségét biztosítják annak, hogy az egyes tanulók a leghelyesebb, legtudományosabb marxista—leninista világnézetet alakítják ki.
Pedagógiai szempontból nagyon fontos a tanulási folyamatot felhasználni a
marxista-leninista
világnézet formálására és így elérni a célt, hogy a tanulók megértsék és megismerjék, hogy a
tudományos világnézet elsajátításával, a marxista filozófia birtokbavételével először is hihetetlenül
értékes metodológiai, gnoszeológiai eszközre tesznek szert a környező világ és élet helyes megismerésére, megértésére, elemzésére és értékelésére, a tudományos ismeretek megoldásához szükséges
új ismeretek megszerzésére, osztályozására és általánosítására, az új megismerési módszerek keresésére.
Ha legalább lényegében elérjük ezt a célt, a marxista-leninista világnézet önmagában az ifjúság
legmagasabb és legbecsesebb szocialista értékévé válik: olyan iránytű lesz számára, amely az ifjú
nemzedéket egész további életében megbízhatóan tájékoztathatja úgy, hogy az a társadalom fejlődését
egyértelműen segítse.
A tanulók passzivitását úgy lehet legyőzni, ha őket nemcsak az oktatási folyamatban aktivizáljuk
mindenoldalon, hanem iskolánkívüli tevékenységükben is. „A tanulóknak erejük és lehetőségeik
szerint kell bekapcsolódniuk a szovjet népnek a kommunizmus megvalósításáért vívott közös harcába.
Csak abban az esetben, hogyha az iskolai oktatás minden lépése összekapcsolódik a dolgozóknak a
kommunista társadalom felépítéséért folytatott közös harcával, lehet az ifjúságot a kommunista
világnézet szellemében felnevelni - hangsúlyozza Monoszov, szovjet akadémikus, ajednotná §kola 3.
számában közölt, A tanulók kommunista világnézete formálásának metodológiai és elméleti alapjai
(198-217. o.) című cikkében.
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Figyelemreméltó Ondrej Báláz, A szocialista személyiség
kialakításának
szociálpedagógiai
aspektusai című cikke (7. szám, 5 9 0 - 6 0 7 . o.) Bevezetőben abból indul ki, hogy a pedagógia a többi
tudományággal a visszacsatolás alapján sokoldalú kapcsolatokat képez. Ezek a visszacsatolási kapcsolatok lehetővé teszik, hogy felhasználja más tudományok módszereit, eredményeit és tanulságait,
illetve tudományos információkat nyújtson egyéb tudományágak számára. Egyik fontos határtudomány a szociálpedagógia. A Szlovák Tudományos Akadémia kollektívája az alapkutatások állami
tervének keretei között tanulmányozta - s erről számol be a cikk írója - a dialektikus kapcsolatokat a
fejlődés, a szociális környezet és a nevelés között, különös figyelemmel azokra a szociálpedagógiai
aspektusokra, amelyek lehetővé teszik tudományos prognózisok készítését az iskolai nevelési-oktatási
folyamatnak a társadalmi gyakorlattal való szorosabb összekapcsolására.
A nevelés és az önnevelés hatására az ember fejleszti örökölt képességeit és a szociális környezettel
való konfrontációban aktív részt vesz személyiségének formálásában. A kommunista nevelés nemcsak
az emberre irányuló szándékos hatás, hanem egyben olyan bonyolult, soktényezős, dinamikus
folyamat is, amely az egyént az önnevelés folyamatában sokoldalú aktivitásra serkenti. Az ember
nevelése és önnevelése az egész életen végigvonuló, a szociális környezetben megvalósuló folyamat,
amely döntő mértékben befolyásolja a nevelő hatás eredményeit.
A „szociális környezet" fogalmának a tisztázása lehetővé teszi, hogy azt a pedagógusok megfelelően alkalmazzák a nevelési jelenségekre s ezzel összefüggésben bekapcsolják a nevelés céljainak,
tartalmának, folyamatának és eszközeinek sokdimenziós problematikájába. A cikk írója hangsúlyozza,
hogy különös jelentősége van a „nevelési környezet"-nek - a nevelési-oktatási feltételek és hatások
összeségének. A nevelés fogalmát nem lehet azonosítani az iskolai neveléssel. A cikk írójának az a
véleménye, hogy a „nevelési környezet" fogalmát ki kell szélesíteni a család, a társadalmi szervezetek
és a tömegkommunikációs eszközök hatására is.
A szociálpedagógiai vizsgálatokat végző kollektíva kutatási hipotéziseinek a kialakításánál abból a
tézisből indult ki, hogy a nevelés olyan funkció, amelyet elsődlegesen a társadalom jellege határoz meg.
A társadalom határozza meg a nevelési célokat s teremti meg a megvalósításokhoz szükséges feltételeket. A fejlődés és a nevelés közötti kölcsönös (visszacsatolási) kapcsolatok konkrét társadalmi
környezetben alakulnak, differenciálódnak és fejlődnek. A fejlett szocialista társadalom feltételei
között - amely összekapcsolja a tudományos és a technikai vívmányok hatásos alkalmazását az
optimális társadalmi szerkezettel és „klímával" - a fenti kapcsolatok a társadalom és az egyén fejlődését különösen hatékonyan, gyorsító, dinamikus tényezőként nyüvánulnak meg.
A tudomány és a technika fejlődése - amely közvetlenül össze van kapcsolva az ember szakmai
képzettsége színvonalának emelésével és alkotó erőinek fejlődésével — forradalmi változásokat követel
a termelőerők és a termelési viszonyok szerkezetében, valamint a nevelési-oktatási rendszerben. Ami a
társadalmi aspektusokat illeti a nevelést és az oktatást négy síkban lehet vizsgálni:
— mint össztársadalmi funkciót, a reprodukciós folyamat részét,
— mint a társadalmi intézmények részfunkcióját,
- mint a nevelési-oktatási rendszer céljainak megvalósítását;
- mint a nevelési-oktatási folyamatot irányító emberek szakmai funkcióját.
A szocialista nevelési-oktatási rendszerek perspektivikus fejlesztési koncepciójának kialakításánál a
kutatást végző kollektíva figyelembe vette az összes alapvető junkciót a társadalmi
összefüggésekből
következő szociálpedagógiai aspektusokat, különösen a reprodukciós folyamat minőségi és mennyiségi
szükségleteit, a nevelést és az oktatást biztosító intézmények megfelelő szerkezetét, a nevelés, az oktatás céljainak tervszerű és intézményes megvalósításának szükségletét, a nevelési és az oktatási folyamatban résztvevők aktivitása és szakmai színvonala állandó emelésének követelményét,
materiális-technikai feltételeik javítását. Az alapvető feladatoknak meg kell hogy feleljen a nevelési-oktatási
rendszer
fejlesztésének a szintje és dinamikája.
A szocialista nevelési-oktatási rendszer az ember felkészítését szélesebb általánosan művejő és olyan
alkotó, differenciált és intellektuálisan igényes munkatevékenységgel összekapcsolt alapokra építi,
amely munkatevékenység lehetővé teszi az ifjú ember számára érdeklődésének tudatos fejlesztését, a
pályaválasztást, annak a konfrontációját, összehangolását egyéni képességeivel.
Az emberi szükségletek a társadalmi gyakorlatnak, a társadalom fejlődési tendenciáinak, így az
embernek az életre és a fejlett társadalomban végbemenő munkára való felkészítésének f ő kritériumai.
A népgazdaság szerkezetének változása a Csehszlovák Népköztársaságban, a' beállítottság a tudomány
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és a technika egyre bonyolultabb és igényesebb alkalmazására, meg fogja követelni már az egyszerű
munkásoktól szakmai képzettségük lényeges emelését s a minőségi és mennyiségi növekedés meg kell
hogy feleljen a társadalom fejlődésére vonatkozó prognózisnak. A társadalmi fejlődés alapvető
tendenciái, következményei tükröződnek a nevelési-oktatási rendszer minden fokozatának tartalmában
és szerkezetében, kezdve az óvodáktól egészen a felnőttek nevelésének és művelődésének rendszeréig.
A szocialista nevelés-oktatás teljes rendszerének felépítése a társadalom folyamatos fejlődésének
perspektívájával összhangban folyik.
A forradalmi intézkedésekben a cikk írója szerint különösen élesen rajzolódnak ki egyes jellegzetes,
a minőségi változások jellegét, lényegét meghatározó vonások:
- következetesen felhasználják valamennyi tudományos ismeretet a társadalomnak a személyiség
fejlődésére gyakorolt serkentő hatásáról, valamint a gyerekek és az ifjúság fejlődésének gyorsulására és
az ember aktív korának meghosszabítására vonatkozó kutatások eredményeit;
- elmélyül a nevelés-oktatás egysége az összes nevelési-oktatási intézményben, ami megteremti a
nevelés össztársadalmi rendszere építésének feltételeit;
- fokozatosan biztosítják az általános, teljes középiskolai oktatásra való perspektivikus átmenet
feltételeit;
- javul a nevelési-oktatási rendszer minden fokán és típusában az egymásraépülés és a kapcsolat a
társadalmi gyakorlattal;
- különös figyelmet fordítanak a munkásosztály ifjú nemzedékének felkészítésére;
- növekszik a nevelési-oktatási rendszer valamennyi részének dinamizmusa és mobilitása, ami
lehetővé teszi az új tudományos-technikai ismeretek és társadalmi igények figyelembevételét a nevelés
és az oktatás tartalmában és folyamatában;
- elmélyül a törekvés, hogy jobban előzze meg a nevelés és az oktatás a népgazdaság és a kultúra
feltételezett fejlődését. A prognosztikus aspektusok egyre hatékonyabban érvényesülnek a nevelésioktatási rendszer irányításában, valamint a szocialista ember nevelésére és oktatására vonatkozó
kísérletekben.
Ezek a tendenciák a baráti szocialista országokban közösek. Megvalósításuk sikeresen halad előre,
miközben a szocialista országok kölcsönös segítése és együttműködése ezen a területen is a fejlődés
haladó jellegének, az iskolának a fejlett szocialista társadalom felépítésének gyakorlatával való
szorosabb kapcsolatának fontos tényezője.
A Szlovák Tudományos Akadémia az állami terv V I I I - 5 - 3 számú főfeladatának keretében
empirikusan és részben kísérletileg vizsgálta a fenti aspektusokat különös tekintettel az alábbi problémakörökre:
- az oktatás hatékonyságának fokozása tekintettel a társadalmi gyakorlat perspektivikus szükségleteire (különösen a matematikában és az alapiskolai nyelvi képzésben);
- a gyerekek és az ifjúság érdeklődési tevékenységének fejlesztése az iskolában és az úttörőszervezetben a szocialista személyiség fejlődésének szempontjából — különös tekintettel a perspektivikus
társadalmi szükségletekre;
- a munkára nevelés, a politechnikai oktatás és a szakmai orientáció tekintettel az ember felkészítésére az életre és a fejlett szocialista társadalomban való munkára;
- a nevelés az élőkömyezet alakításában és védelmében való aktív együttműködésre
különös
tekintettel annak természeti összetevőjére, mint a minden oldalúan fejlett szocialista személyiség
formálásának részére.
Ami a szakmai orientációt érinti, az fontos részét alkotja a munkára nevelésnek és az általános
képzés politechnizálására épül. Abból a tapasztalatból indul ki, hogy a munkaerőforrások a felnőtt
lakosság körében gyakorlatilag kimerülnek és azokat a felnövekvő nemzedék soraiból kell pótolni.
Egyértelműen meg lehet állapítani, hogy az ifjúság munkás pályára való orientálásának ma különös
jelentősége van. A középfokú szakmunkásképző iskolák a középiskolák rendszerének kulcsrészévé
válnak és szerepük a csehszlovák iskolarendszerben ma már egyértékű a többi iskolatípuséval, a
gimnáziumokkal és a középfokú szakiskolákkal. A kvalifikált munkások általános és szakmai oktatása
színvonalának emelése a csehszlovák népgazdaság elsődleges szükséglete.
Az iskolarendszer valamennyi részének nyíltsága a demokratizálódás magasabb fokának a kifejezése, mert a leghatékonyabban biztosítja az ember felkészítését a társadalmi érvényesülésre
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A szakmai orientációnak hosszan tartó, távlati jellege van. Olyan folyamat, amelyben az iskola —
együttműködve a családdal, az üzemekkel, az ifjúsági, társadalmi szervezetekkel, a pályaválasztási
tanácsadó intézményekkel - tervszerűen készíti fel a tanulókat a pályaválasztásra. A munkás pályákra
való orientáció az egyes tanulók személyiségének alapos ismeretére, önismeretükre és önértékelésükre
támaszkodik, s a társadalom objektív szükségleteiből indul ki. Külön is hangsúlyozni kell, hogy a
szakmai orientáció a tanulóra nevelően hat, midőn megkönnyíti számára a döntési folyamatot s a
pályaválasztás optimalizálására irányul.
A fentiekben említett kutatási területekkel kapcsolatban a cikk írója ismertet néhány kiindulópontot, eredményt és előzetes ajánlást. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a társadalmi
igények sokkal hatékonyabb kielégítésére konkrét lehetőségek vannak. Az érintett problémakör
szociálpedagógiai kutatásai eredményesen járulnak hozzá az iskola kapcsolatának a társadalmi gyakorlattal való megerősítéséhez - ez pedig a szocialista személyiség formálásának fontos tényezője.
*

Az ismertetett cikkek kutatási eredményei érvényesülnek az iskolarendszer tartalmi megváltoztatására irányuló új dokumentumokban. A gimnáziumi nevelés-oktatás új koncepcióját Emil Straéar
ismerteti, A nevelés és az oktatás koncepciója a gimnáziumban és annak kísérlete (1. szám, 2 0 - 3 5 . o.)
című cikkében, amely az új gimnáziumi kísérleti óraterv, tantervek és nevelési terv kipróbálásának
az eredményeit, tanulságait foglalja össze. Bevezetőben abból indul ki, hogy a gimnázium, mint
szocialista jellegű, középfokú, általánosan művelő politechnikai iskola, részt vesz a felnövekvő nemzedék mindenoldalú és harmonikus fejlődésének biztosításában. Figyelembe veszi és kielégíti a lakosság
egy részének azt az érdeklődését, hogy olyan teljes középfokú műveltséghez jusson, amely nemcsak a
felsőfokú tanulmányokra készít fel, hanem lehetővé teszi a munkába állást, a pályaválasztást is.
Napjainkban a gimnázium meghatározó jegyeként előtérbe lép általánosan művelő politechnikai
jellege, amely a gimnáziumi műveltség új minőségének, valamint az élettel és a szocialista építés
gyakorlatával való kapcsolatának feltétele.
A gimnázium mindkét funkciójának a megalapozottságát a szocialista társadalom mindennapos és
perspektivikus szükségleteivel lehet indokolni - ezek a szükségletek nemcsak a társadalomtudományok és a természettudományok terén jártas, hanem mindenekelőtt technikailag is tájékozott,
a munkásosztállyal szoros kapcsolatban álló intelligencia állandó növekedését kívánják meg. Egyes
tudományos és technikai szakmák fejlesztéséhez, valamint egyes termelési és társadalmi folyamatok
irányításához elengedhetetlen olyan széleskörű általános politechnikai műveltség elsajátítása, amelyet
optimális minőségben éppen a gimnáziumoknak kell nyújtaniuk.
A termelési szféra követelményei között a dolgozó képesítésével szemben, a várt gyors fejlődéssel
összhangban, előtérbe kerül annak a képességnek a fejlesztése, hogy a modern termelés változó
technikai és technológiai feltételeihez alkalmazkodni tudjon, rugalmasan be tudjon kapcsolódni a
társadalmi gyakorlat különböző területeibe.
A gimnáziumi nevelés-oktatás koncepciójában és mindkét funkciójának biztosításában elengedhetetlenül érvényesülnek az alábbi meghatározó kritériumok:
aj a műveltség tartalmának differenciáltsága tekintettel a felsőfokú intézményekben való tanulásra;
bj a társadalmi gyakorlat, különösen a termelés jelenlegi és perspektivikus formáinak növekedő
sokoldalúsága és igényessége;
cj a felnövekvő nemzedék egyéni érdeklődésének és megnyilvánuló képességeinek természetes
sokoldalúsága.
A gimnázium társadalmi funkciójának, valamint két feladatának szempontjából a megoldás elkerülhetetlen kiindulópontja a gimnáziumi tanulás új tartalmi, a modern középfokú műveltség három
alapvető területét (az általánosan művelő, a politechnikai és a szakmai területet) egyesítő struktúrája.
A gimnázium átszervezésében fontos probléma volt az új kísérleti óraterv és a gimnázium egyes
tantárgyai tanterveinek a kidolgozása és igazolása. A kísérleti tantervi javaslatokat • a pozsonyi
Pedagógiai Kutató Intézet szakmai bizottságai készítették el. A kísérleti tantervek alapján nekiláttak az
alábbi feladatok megoldásához: A gimnázium egyes tantárgyaiban a kísérleti tanítási szövegek koncepciója, készítése és kipróbálása. A kísérleti tanítási szövegek kialakításánál fontos szempontnak tekintették a sikeres önálló tanulás biztosítását. A kísérleti szövegek és tankönyvek új struktúrájának a kidolgozásánál megvizsgálták a programozott, a problémamegoldó és képességfejlesztő oktatás és tanulás
eredményeinek felhasználási lehetőségeit az oktatási folyamat irányításában.
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A műveltség új minőségi jegyeivel összhangban, a fejlett szocialista társadalom feltételei (annak
produktivitása, aktivitása, dinamizmusa, tudatossága) között, az alapvető probléma további megoldásánál elkerülhetetlennek mutatkozott — az oktatási folyamat irányítása általános elméletének új eredményei alapján - meghatározni az egyes tantárgyak oktatási folyamatában a műveltség tartalmának
megvalósításához szükséges elméleti kiindulópontokat és stratégiákat, különös tekintettel a tantárgyak
belső struktúrájának jellegzetes jegyeire, mint a művelődés tartalom-folyamat kapcsolata megvalósításának meghatározó tényezőjére. Az egyes tantárgyak - esetenként egyes tantárgycsoportok tartalmi profiljának sajátosságaiból kiindulva elméletileg meghatározni a műveltség tartalmi fejlesztése
forrásainak, logikai útjainak, módszereinek, forrásainak és eszközeinek az együttesét, tekintettel:
a) a tartalom és az oktatási folyamat informatív funkciójára;
b) egyes fázisaira (az új információk, ismeretek, jártasságok és ügyességek hozzáférhetővé tétele,
megszilárdítás, elmélyítése és ellenőrzése);
c) beépítésük a didaktikai rendszerbe;
d) lehetséges belső kapcsolataik körülhatárolása az egyes tantárgyakban folyó oktatás és tanulás
feltételei között.
Az új gimnáziumi műveltségi modell kísérleti kipróbálásának alapos előkészítésekor elkerülhetetlennek látszott kidolgozni a tanítási folyamat dialektikus-materialista felfogása alapján eredményes
irányításának modelleit. A műveltség tartalmának - mint az egyenrangú tények homogén együttesének, tömegének, vagy az emlékezetbeü tanulás tárgyának - hagyományos felfogásával szemben
kialakult a műveltség tartalmának haladó felfogása: az elemek belsőleg (didaktikai és ismeretelméleti
szempontból) differenciált szerkezete (tények, kapcsolatok, műveletek), amelyeknek különböző (elsődleges vagy másodlagos) jelentősége van az ismertek struktúrájának a felépítésénél és a tanulók
sokoldalú intellektuális fejlődésében. A tartalom-folyamat kapcsolatának kidolgozása az egyes tantárgyak tartalmi szerkezetének alapvető építő elemeire, a tematikus egységekre épül. A műveltség
tartalmának tematikus koncentrálása (tematikus egységekben, témákban és témakörökben) a tartalmi
rendszer (didaktikai rendszer) és a tanítási folyamat irányítási rendszere modellezésének alapja. A
műveltség tartalmára és az oktatás folyamatára vonatkozó általános érvényű felfogásokat a kölcsönös
visszacsatolási kapcsolat (mindenoldalú és részleges, absztrakt és konkrét) viszonyának szempontjából
alkalmazni lehet az egyes tantárgyak oktatási folyamata irányítása konkrét modelleinek a kidolgozásánál is.
Ugyancsak átgondolták a következetes politechnizálás érvényesítését. Ennek érdekében egybevetették az oktatás jelenlegi tartalmát és folyamatát a politechnizálás elve érvényesítésének alapvető
követelményeivel és kritériumaival a természettudományos és a társadalomtudományos tantárgyakban.
Módosították a tantárgyak tartalmát a politechnizálás elvének szempontjából és kidolgozták a javaslatot a megfelelő formáknak, módszereknek és eszközöknek az együttesére, amely biztosítja a
politechnizálás megvalósítását az oktatási folyamatban.
Átértékelték a termelés alapjainak koncepcióját és tartalmát. A termelés alapjai tudományos
oldalának tisztázásával párhuzamosan meghatározták, megindokolták és a gyakorlatban kipróbálták a
munkaszokások gyakorlati elsajátításának lehetőségeit, formáit és módszereit különösen az egyszerű
termelési tevékenységek területein.
Megvizsgálták és a kísérleti iskolákban átmenetileg kipróbálták a gimnáziumi tanulók elméletigyakorlati felkészítése biztosításának az útjait és eszközeit a társadalmi termelés választott, alapvető
ágazataiban (géptan, elektrotechnika, építészet, bányászat, kohászat, kémia), illetve a termelés és a
számítástechnika gazdaságosságának és szervezésének területén a főiskolai tanulás választott irányára,
valamint a kiválasztott tevékenységek és funkciók eredményes elvégzésének felkészítésére való tekintettel és a társadalmi termelés figyelemmel kísért ágazataiban.
A főfeladat megvalósításának fontos része volt a Kommunista nevelés programja a gimnáziumokban
című dokumentum kidolgozása különös tekintettel a követelmények megvalósíthatóságára és érvényesítésük lehetőségeire a nevelési-oktatási folyamatban, valamint az osztályon kívüli és az iskolán
kívüli tevékenységben.
Az új dokumentumok kipróbálása 1979. szeptember 1-én kezdődött a pozsonyi Pedagógiai Kutató
Intézet irányításával s az első tapasztalatok összefoglalására előreláthatóan 1980-ban már sor kerül. A
kísérleti kipróbálás érinti:
- a gimnáziumi műveltség tartalmának koncepcióját és szerkezetét (a gimnáziumi óratervet),
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- az oktatás tartalmi modelleit (a kísérleti tanterveket és az azok alapján kidolgozott didaktikai
eszközöket és metodikai anyagokat az egyes tantárgyakban);
- a javaslatot a gimnáziumi tanulók kommunista nevelésének programjára;
- a gimnáziumi műveltség szakmai összetevője bevezetésének funkcionálását és hatékonyságát;
- a véglett gimnáziumi tanulók felkészültségét elsősorban a természettudományos és a technikai
irányú főiskolai tanulmányokra és a kvalifikált munkába állást;
- az oktatási folyamat eredményes irányításának modelleit;
- a tanulmányi eredmények ellenőrzésének és értékelésének rendszerét;
- a gimnáziumban folyó nevelési-oktatási munka pszichohigiéniai feltételeit.

*

Az ismertetésekből megállapítható, hogy a szlovák iskolaügy hasonló elvi és gyakorlati problémák
megoldásán, azonos elvi megközelítéssel fáradozik mint hazai iskolaügyünk. Több esetben a megoldások is hasonlók, bár széleskörűen alkalmazkodnak a hazai sajátosságokhoz is. Úgy vélem; hogy a
gimnáziumi óratervi koncepció megérdemli a mélyebb elemzést: többek közt elfogadható megoldást
talált a második idegen nyelv vonatkozásában is.
Szoboszlay

Miklós
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K Ö N Y V E K R Ő L

SZÉKÁCSNÉ VIDA MÁRIA: A MŰVÉSZETI NEVELÉS HATÁSRENDSZERE
Budapest, 1980. Akadémiai Kiadó. 116 oldal

A művészetpedagógiai irodalom értékes és szép munkával gyarapodott: Székácsné Vida Mária sok
éves vizsgálatait összefoglaló könyvével.
Értékes ez a munka mindenekelőtt azért, mert szakszerűen elgondolt és türelmesen végigvitt, de az
indokolt korrekcióra is kész kísérletekre épül.
A szerzőnek természetesen volt előfeltevése, kísérleti koncepciója: a játékos esztétikai tevékenységek különböző fajtái, kísérleteiben az éneklés, a táncolás, a drámai megjelenítés, a festés kiegészíti és
erősíti egymást.
Türelmesen és szellemesen alakította ki munkatársaival az említett tevékenységeket, különböző
gyermekcsoportok munkáját és fejlődését hasonlította össze.
Különösen is érdekes a Rózsa és Ibolya feldolgozását, képi ábrázolását bemutató részlet.
A szerző a vizsgálatok menetéről, feltételeiről pontosan beszámol, a nyert adatokat tárgyszerűen
közli, nem hallgatva el a be nem vált feltételezéseket sem.
A kísérleteket bemutató és elemző első rész a gazdag anyaghoz képest mértéktartó következtetések
levonásával zárul. Ezek közül talán a leglényegesebb az, a művészeti nevelés a kisgyermekkorban még
szintetikus. Negyedik osztályos korukban ezek a tartalmak differenciálódnak (talán helyesebb ez a
kifejezés, mint a szövegben használt polarizálódás). „Tízéves kor körül a művészeti ágak szétválasztódása, polarizálódása akkor a legtermészetesebb, ha az egészet a mozgás kapcsolja mégis egységbe". (61.
old.)
A második részben az esztétikait, a pszichológiait összekapcsoló, határterületi jelenséggel, illetve
fogalommal, a mozgással foglalkozik a szerző. É r t ő és a kifejtés tömörsége ellenére is gazdag
információkat kapunk arról, hogyan értelmezi a művészetesztétika a mozgást. Természetes az olvasó
számára, hogy a mozgásnak mi a szerepe a zenében, a táncban, a drámában, a képzőművészetben, de
eljutunk egészen addig, mivel is foglalkozik a jelentés mozgásával foglalkozó művészetszemiotika.
A továbbiakban ugyancsak tömör, tartalmas, sokrétű közlést tartalmazó fejezet következik a
mozgáselv pszichológiai jelentkezéséről, illetve - kissé improvizáltan - a neveléslélektani összefüggésekről.
A harmadik - Továbblépés című - részben egy újabb érdekes kísérletről (Paul Klee: Fuga in rosso)
tájékozódhatunk. Legvégül sor kerül néhány fejlödéslélektani tanulság levonására. Ezek közös eleme a
tudatos és intenzív művészeti nevelés fejlesztő hatásának igazolása.
A könyvet tudományos szempontból nemcsak értékesnek, hanem szépnek is mondtuk egyúttal.
Szép a könyv azért, mert szerzőjét tárgyának rokonszenvesen elfogult szeretete hatja át. Igaz, hogy
ezek a gyerekek esztétikumot „esznek és isznak," s életük más összetevői és feltételei csak felsejlenek;
ez az egyoldalúság mégis azt sugallja, esetenként kimondja: az esztétikai fogékonyság megkönnyíti az
élettel való teljesebb kapcsolatteremtést.
Szép azért is a könyv, mert érzékeny, költőien árnyalt, minden tartalmi és kifejezésbeii sablont
elvető modorban íródott. Helyenként talán finomkodónak is érezhetjük ezt a stílust, de végül is tárgy
és szerzői alkat megteremti a kifejezési móddal való összhangot. Szép a könyv nyomdatechnikai
tekintetben is: a gyermekrajzok bája és evokatív ereje enélkül nem érvényesülhetne.
És mi lehet a recenzens kifogása? Nem kötelességszerűen, hanem azért, mert valóban gondot
okozott számára. Egyet említek. Lehet, hogy az effajta kísérletekben, egyáltalán a komplex művészeti
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nevelésben bevált eljárás a páros festés, számomra mégis természetellenesnek tűnik, s ezért érthető,
amit a szerző hiányként értékel: „A páros munkába való beilleszkedés utánzásra vagy egyéni vetélkedésre beállított gyereknek nehezen megy." (31. old.) Csak nekik és csak ezért? Továbbá más dolog
az éneklésben, mint a rajzban való együttműködés. Nem merném azt sem állítani, hogy az elszigetelt
rajzi figurákból feltétlenül az érzelmi elszigeteltségre, magányosságra lehet következtetni. A figura
nélküli ábrázolatok így valóban a teljes magányosságra utalnak. Ezt azonban inkább talán sejtetik, és
nem bizonyítják. (29. old.)
Székácsné Vida Mária a művészeti nevelés lelkes és hozzáértő kutatójaként az általános neveléselmélet számára azt a felismerést támogatja; a nevelőhatások kölcsönösen áthatják és erősítik egymást.
Szükséges és érdemes ezeket minél pontosabban és találékonyabban megszervezni.
Szarka József

A K Ö Z Ö S S É G L É L E K T A N ELMÉLETE

Tanulmánygyűjtemény
Moszkva, 1979. „Pedagógia" könyvkiadó. 238 oldal
„A közösséglélektan elmélete" címen Moszkvában a „Pedagógia" Könyvkiadó gondozásában jelent
meg az 1979-es esztendő egyik legfigyelemreméltóbb pszichológiai kiadványa. Szerzőgárdája a Szovjet
Tudományos Akadémia Általános- és Pedagógiai-pszichológiai Kutatóintézetének olyan tekintélyes
munkatársaiból áll, mint Petrovszkij A. V., Spalinszkij V. V., Obutoroval. A., Turovszkaja A. A., stb.
A kötet pedagógiai vonatkozásai minden kétséget kizáróan érdeklődést váltanak ki.
A 238 lap terjedelmű könyv igazi tudományos és szakmai újdonság: az elmúlt évtized tudományos
tapasztalatait összegezve a csoportpszichológia elméleti, gyakorlati és metodikai (ezen belül pedagógiai) problémáinak megoldására szolgáló koncepciót tálal. A közösségekben kialakult kölcsönös
személyiségviszonyokra vonatkozó legmodernebb elmélet az ún. stratometrikus koncepció ebben a
könyvben kerül először széles körű, komoly elméleti-filozófiai és gyakorlati megalapozottságú bemutatásra.
A három részre tagolódó mű ismerteti a stratometrikus elv előzményeit, vagyis azokat a munkákat,
melyek először foglalkoztak a szociálpszichológia körébe vonatkoztatható problémákkal (Wundt,
Durkheim, Freud, Lavrov, Mihajlovszkij és mások irásai). Részletesen kitér a nyugati szociálpszichológiára jellemző mechanikus értelmezés és a szovjet kutatók sokoldalú, szociológiai szemszögű,
elsősorban minőségi jegyeket figyelembevevő közösségelmélete közötti különbségekre. Meggyőzően
hangsúlyozza a szovjetunióbeli kísérletek legfőbb tanulságát, miszerint a kollektívában mint legmagasabbrendű emberi csoportban szükségszerűen megnyilvánulnak olyan szociálpszichológiai fenomének, melyek a diffúziós csoportokban egyáltalán nem, vagy csak jelentéktelen mértékben érvényesülnek.
A stratometrikus koncepció lényegét a csoportaktivitásról alkotott hipotézisek rendszere adja.
Ebben a rendszerben a csoportdinamika paramétereit a következőképpen határozták meg:
1. Az együttes tevékenység tartalma által meg nem határozott emocionális kölcsönviszonyok
kifejezői, amelyek érvényesek lehetnek kollektívára, de diffúziós csoportra is.
2. A csoportaktivitás lényegére utaló, a kollektívajelleg kritériumát jelentő paraméterek
- kollektivisztikus önrendelkezési képesség
- érték-orientációs egység
- emocionális identifikáció
3. A csoportaktivitás legmélyebb rétegeiről, legspecifikusabb jellemzőiről valló paraméterek
- a kiválasztás motivációs magvának tartalmassága
- részvétel az együttes munka sikeréért való felelősségvállalásban.
„A közösséglélektan elméleté"-nek szerzői nem elégszenek meg elméleti állitások közlésével, hanem
minden esetben rendkívül gazdag kísérleti anyaggal illusztrálnak, illetve bizonyítanak. Mindez természetesen jelentős mértékben növeli a kiadvány értékét. Hiszen a számos nagyszabású kísérlet ismertetése révén az olvasó alapos betekintést nyer a kutatók hosszú ideig tartó, nagy felelősséggel végzett
munkájába, s maga is közvetlenül részt vehet annak szinte minden mozzanatában.
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Különösen vonatkozik ez a csoportdinamika egyes paramétereit részletesen tárgyaló második
részre, mely érdekes kísérletek egész sorát ismertető körültekintő elemzés. Ezen belül úttörő jellegüknél fogva elsősorban a kollektivisztikus önrendelkezésről, az érték-orientációs egységről és az
emocionális identifikációról szóló fejezetek tarthatnak igényt a szakemberek figyelmére.
A kollektivisztikus önrendelkezés vizsgálatát célzó legizgalmasabb kísérletek Obutorova I. A. és
Turovszkaja A. A. nevéhez fűződnek, Obutorova I. A. egyik érdekes kutatásának tárgya a következő
volt: hogyan változnak a csoport tagjainak értékítéletei a csoportvélemény hatására. Kísérleti csoportjaiban, melyek egy iskola különböző osztályai voltak, a szocialista társadalomban elfogadott ill. el nem
fogadott értékítéleteket tartalmazó tesztlapokat osztott szét. A tanulók feladata abban állott, hogy
jelöljék, egyetértenek-e az adott értékítéletekkel, vagy sem. A kísérlet második szakaszában megismételték ugyanezt, de már az általános csoportvélemény ismeretében. így lehetőség nyílt a kollektivisztikus önrendelkezési képesség és a konformista reakciók különválasztására.
Turovszkaja A. A. a dnyepropetrovszki Pedagógiai Főiskola hallgatói körében végzett háromfázisú
kísérlete során különböző célokat tűzött egyes, a célokhoz hasonló emocionális viszonyulású csoportok
elé. A csoporttevékenység ettől kezdve a kitűzött célok végrehajtása érdekében történt. Kiderült, hogy
a kollektivisztikus önrendelkezés kialakulása attól függ, mennyire tartják személyes céljaiknak a
csoporttagok azoknak a feladatoknak az elvégzését, melyekre az együttes tevékenység irányul. A
hosszabb közös munka és az aktív pedagógiai ráhatás nem maradt eredmény nélkül.
„A közösséglélektan elméleté"-ben újszerű értelmezést kap a csoport tartalmi lényegére utaló
másik fontos jellemző, a csoportegységesség is. A nyugati szakemberek szerint a csoport színvonala
az egyének közötti kontaktusok számától, ill. gyakoriságától függ. (Homans hipotézise, Argyle,
Moreno, Crathfield megállapításai). Ezzel szemben a szovjet szerzők könyve azt hangoztatja, hogy a
csoportegység minőségének megállapításához feltétlenül figyelembe kell vennünk a szociális determinánsokat, hiszen a személyiségstruktúra legdinamikusabb részét éppen a szociálisan befolyásolt
jellemzők adják: az irányultság, motivációk, normák, értékorientáció stb. Ez utóbbi a csoportegységesség mutatója és a csoporton belüli kapcsolatok rendszerének integráns jellemzője.
A könyv szemléletesen mutatja be azt a három irányt, amelyben ma folynak a szovjet szociálpszichológusoknak a csoport érték-orientációs egységre irányuló kutatásai. Weismann, Janotovszkaja és
Komarova különböző szituációban működő, eltérő funkciójú csoportokban (nyári diáktáborban és
munkásbrigádban) végzett kísérletei azt mutatják, hogy a személyiség lényeges jegyeit illetően a
csoportegységesség a munkáskollektívában a legnagyobb, mert annak tagjai tudják, hogy egyéni
teljesítményüktől függ a csoporttevékenység eredményessége. A diákbrigádban a leglényegesebbek az
emocionális viszonyulások, második helyre az etikai sajátságok kerültek, a harmadikra pedig a
munkához való viszony. A munkásbrigádban ez utóbbi állt az első helyen. Mindez azt tanúsítja, hogy a
csoporttevékenységre szociális appercepció jellemző, vagyis létezik egy aktivizálási képesség. Tehát
mindig a csoporttevékenység szempontjából legjelentősebb személyiségjegyek aktualizálódnak ill.
kerülnek előtérbe.
Davidova Spalinszkij hipotézisét alátámasztó, több iskolai csoportban végzett vizsgálata képviseli a
másik irányt. A csoportaktivitás különböző paramétereinek különböző csoportokban történő megfigyelése arra mutat, hogy az egyes paraméterek között korreláció van. így pl. abban a csoportban,
ahol jelentékeny a kollektivisztikus önrendelkezési képesség, nagyobb az érték-orientációs egység vagy
az emocionális identifikáció is.
Dancov egy harmadik irányt jelző kísérletének tanulsága a következő: érték-orientációs egység elsősorban az együttesen végzett munka eredményeként alakul ki, amelynek során a csoport tagjai az együttes feladat megoldása közben egymásnak segítséget nyújtva dolgoznak. (A tanári kollektíva tagjainak a
tanulókról alkotott értékelései egységesek, míg egymásról kevésbé egységesen nyilatkoznak. Oka:
közös tevékenységük a tanulók oktatására-nevelésére irányul.)
Pankin A. I. kísérletei alapján foglalja össze a kiadvány annak a több kutató által végzett sokrétű
munkának az eredményeit, amely az egyik legkevésbé kézzelfogható csoportdinamikai mutatónak, az
ún. hatékony emocionális identifikációnak a vizsgálatára irányult. Az emocionális identifikáció olyan
szociálpszichológiai jelenség, melyben a személyiségnek önmagához és a közösség többi tagjához, ill. a
közösség egészéhez való viszonya realizálódik. A legnagyobb értékű közösségekben a személyiségviszonyok lényeges pszichológiai tényezője, melyet az egyén és közösség érdekeinek egybeesése
eredményez. Az ilyenfajta közösségekben érvényesül az igazi szocialista humanizmus.
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A könyv legújszerűbb részei vitathatatlanul a csoportdinamika paramétereiről írott fejezetek.
Figyelemre méltóak azonban a csoportos tevékenység eredményességéért való egyéni felelősségvállalásról, a partnerválasztás motivációjáról és a személyiség és környezete közötti referenciás kapcsolatokról
szóló megállapítások is.
A stratometrikus koncepció és a szociálpszichológiai kutatás c. harmadik rész a stratometrikus
koncepció és a csoporteffektivitás
problémáival foglalkozik. Rámutat, hogy az új elv módot ad a
csoporteffektivitás pszichológiájával kapcsolatos bonyolult gyakorlati problémák új megközelítésére és
megjelöli az idevonatkozó tudományos kutatás továbbhaladásának útját. Bemutatja a kezdeti szakaszt
(XIX. sz. vége - XX. sz. 30-as évei), amikor azt vizsgálták, hogy az individuális vagy a csoportos
tevékenységnek nagyobb-e az effektivitása. Részletesen leírja a szociálpszichológiai kutatások második
szakaszát, melyet a csoporteffektivitás változóinak árnyaltabb differenciálása jellemzett. (A XX. sz.
40-es éveinek végétói már beszéltek független, közbeeső függő változókról. Ugyanakkor azonban
figyelmen kívül maradtak a csoport szociálpszichológiai jellemzői.)
„A közösséglélektan elmélete" a csoporteffektivitás változóinak differenciálását a stratometrikus
koncepció szerint értelmezi: 1. az összes többi fenomén szociálpszichológiai alapját magukba foglaló
paraméterek, 2. a második réteg paraméterei pl. kollektivisztikus önrendelkezés, értékorientációs
egység, stb. Az első és második réteg paraméterei együttesen alkotják a csoporteffektivitás fő
szociálpszichológiai tényezőit. 3. A harmadik réteg paraméterei szorosan függnek az első két réteg
fenoménjeinek fejlettségétől. A csoportok fejlettségük szerint lehetnek: diffúz és asszociációs csoportok, valamint szocialista kollektívák.
A könyv nem elégszik meg az eddigi eredményekkel, hanem további kutatásokra ösztönöz.
Különösen fontosnak tartja a stratometrikus koncepciónak a pszichopedagógiára való kiterjesztését.
Hangsúlyozza, hogy jelenleg az oktatás folyamán az együttes tevékenység meghatározó szerepe
legfeljebb csak epizódszerűen érvényesül. A szerzők kitérnek azokra a szovjet próbálkozásokra, melyek
a stratometrikus koncepció oktató-nevelői munkában való alkalmazását célozzák. írnak azokról az
egyelőre még kísérleti, kislétszámú tanulócsoportokról, melyekben újszerű, aktív szubjektum - ,
szubjektum - objektum viszony kialakításával hatékonyabb nevelői és tanulói munka valósul meg.
A modern szociálpszichológiai koncepciót ismertető kiadvány* új szerű, de nem a hagyományokkkal
való teljes szakítást hirdeti. Hangsúlyozza, hogy a szociometria módszerével nyert ismeretek csak
gazdagíthatják és segíthetik az új koncepció alapján dolgozó kutató munkáját.
„A közösséglélektan elmélete" olyan nagy igénnyel készült tudományos munka, melynek nagy
hasznát látja a gyakorló pedagógus és mindenfajta nevelési intézmény dolgozója is.
Petrikás Árpád, Bagi Éva

FELKAI LÁSZLÓ: EÖTVÖS JÓZSEF KÖZOKTATÁSÜGYI
TEVÉKENYSÉGE
Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó. 323 oldal
Eötvös József személyisége, politikai pályája és közoktatásügyi tevékenysége több mint egy
évszázaddal halála után is azonos súllyal és terjedelemmel szerepel a szakirodalomban, kap helyet az
Eötvös-kutatásban mint irodalomtörténeti értékelése. Ha pedig közvetlen hatását, nemzettudatunkban
kivívott helyét és „népszerűségét" vizsgáljuk, aligha kétséges, erősebb politikai szerepének történeti
befogadása mint szépírói olvasottságának foka. Természetesen aligha lehet egy emberi pályát és
életművet úgy feldarabolni, hogy ne foglalkozzunk valamennyi ágával, legalábbis választott tárgyunk
szempontjából. Ezt egyetlen szakírónk sem tehette meg.
Az Eötvös-kutatás és szakirodalmi méltatása bő termést hozott az elmúlt évtizedekben. Aligha
mehetünk el szó nélkül Sőtér István két kiadást megért Eötvös-monográfiája mellett, amely nemcsak
szépirodalmi munkásságának, hanem a „teljes.Eötvös"-nek vonja meg mérlegét. Persze az sem véletlen,
hogy az irodalomtörténész biztosabb ítélőképessége kevésbé érvényesülhetett az eötvösi életmű más
területeinek, a politikatörténet, a közoktatásügy-történet stb. viszonylag „idegen" világának megítélésében. (Más helyen foglalkoztunk már az 1848-as és az 1867-es Eötvös téves szembeállításának
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só'téri koncepciójával, amelyet a második kiadásban a módosítás indokolása nélkül módosított a
szerző.)
Arra sincs módunk e helyen, hogy az elmúlt esztendők számos résztanulmányát, tanulmánykötetét,
itthon és külföldön dolgozó szerzők fontosabb munkáit megidézzük. De aligha születhetnének meg a
jövőben is átfogó szintézisek, ha Nizsalovszky Endre, Oltványi Ambrus, Fenyő István, Köte Sándor,
Szabad György, az USA-ban Bödy Pál és Várdy Béla kutatásaira, iránymutató írásaira nem került volna
sor. Aligha lehet kétséges, hogy az elmúlt három évtizedben - a változó politikai légkör meghatározó
faktorát el nem kerülhetvén - egyre mélyülő tudományos értékkel, egyre átfogóbbat alkotva, Eötvös
közoktatásügyi tevékenységét Felkai László kutatta legszorgalmasabban és legnagyobb sikerrel. (Ha
minden fontosabb szerzőt sem volt módunkban megemlíteni, alig menthető szerénytelenség lenne a
jelen sorok írója részéről a politikus, a publicista és a művelődéspolitikus Eötvösről szóló tanulmányainak megidézése, amelyet nemcsak a felsorolt szerzők, hanem éppen Felkai László is oly nagyvonalúan
és tisztességgel tett meg.)
Mi teszi Eötvöst ma is korszerűvé, mi vonzza a kutatókat életműve vizsgálatára? Nem a szépíró,
hanem eszmeisége, erkölcsi alapállása és a politikai realizmusnak a forradalmiságnál egyébként lényegesen kevésbé vonzó „idő-álló"' építő szándéka. Esetleg éppen az a határozatlanságnak tűnő türelem,
amivel mások nézeteit kezelte, pluralista szemlélete, amely a biztos igazságok közepette mérlegelt és
fenntartotta a tévedés jogát. A feszülő válságok helyett egy olyan politikusi életmű, ami az egyetlen
lehetségest emelte stratégiai magaslatra, az infrastruktúra kiépítésének programját, amely idő-álló és
annyira hiányzott a magyar történelem változó periódusaiban. Szilárd intézmény-rendszer modelljét
vázolta és vázoltatta fel a közoktatásügy, a gazdasági-társadalmi élet számos területén, önmagában az
államépítés alsóbb régióiban. De nemcsak tervezőként, hanem kivitelezőként is vállalta szerepét.
Eötvös semmitől sem félt jobban, mint az előre történő „beskatulyázástól", a „szakminiszteri"
Prokrusztesz-ágytól, hiszen általános politikus kívánt lenni, társa és programban támasza vagy éppen
alternatívája a nemzeti liberalizmus legnagyobbjainak, Széchenyinek, Kossuthnak, Deáknak. Nem
véletlenül kerülte, hogy közvetlenül szóljon közoktatásügyi kérdésekről miniszteri kinevezése előtt a
Politikai Hetilap hasábjain (1865-66). Életművének mégis ez a legjelentősebb fejezete, e területen volt
módja, hogy politikai filozófiája mélyében gyökeredző programját a gyakorlatban is érvényesítse.
Éppen ezért van olyan jelentősége Felkai László könyvének, amely kandidátusi disszertációjának
átdolgozott változata. Méltó kiegészitése Sőtér István monográfiájának a közoktatásügy vonatkozásában, méltó folytatása és új interpretációja a közoktatásügy-történet területén, elsősorban Hajdú
Jánosnak, a művelődéspolitikus Eötvös legjelentősebb kutatójának vagy éppen Molnár Aladárnak, aki
nemcsak krónikása, hanem igaz értékelője is volt a második miniszterségnek.
Felkai könyvében nyolc átfogó fejezetben tárgyalja Eötvös közoktatásügyi tevékenységét, nem
mellőzve az életút legfőbb állomásainak és a korabeli Magyarország bemutatását sem. így az I.
fejezetben a „terepet" mutatja be, ahol később Eötvös tevékenykedik, a korabeli művelődési és iskolai
viszonyokat, javaslatokat és elképzeléseket. Ezt követi a II. fejezetben életútjának ismertetése 1848-ig,
különösen jól sikerültek a politikai pályafutásának kezdeteit, a centralisták élén folytatott harcát
bemutató sorai. Ha néhol elnagyoltnak tűnik jellemzése, a centralista kör „politológiai" elemzése, az
semmiképp nem Felkai László hibája, hanem a magyar liberalizmus-kutatás adóssága.
Nem volt könnyű dolga a szerzőnek a III—IV. fejezet megírásakor, hiszen Eötvös első miniszterségéről írta Hajdú János alapvető fonásművét. De Felkai László jó érzékkel összegezte Hajdú megállapításait, sikeresen egészítette ki újabb adatokkal, közvetlen kutatási eredményekkel. De ennél is
fontosabb, hogy Felkai interpretációjában a pozitivista mű még értékesebb megvilágításba került,
szintézis-igénye többletet eredményezett. Jól érzékeltette azt a közeget, amelyben Eötvösnek végre
módja nyílt programja valóra váltására, de egyben jelezte, hogy az egymásnak feszülő politikai ellentétek, valamint a szabadságharc felé sodródó események nem éppen kedveztek az alkotó művelődéspolitikának.
Az V. fejezete a két miniszterség közötti évtizedeket tárgyalja a közoktatásügy-történész szemüvegén keresztül. Természetesen ismét csak másodlagos szerepet kap az oktatásügy, hiszen a neoabszolutizmus éveiben az emigráns, az állambölcselő és a bukott szabadságharc után alternatívát kereső
államférfi képében jelentkezik Eötvös, aki az „Uralkodó eszmék" megírásával a magyar politikai
irodalom egyik - ha nem a - legnagyobb remekművét alkotja meg. A nemzeti és nemzetiségi
kérdésnek legalább annyira szakértője volt Eötvös, mint a közoktatásügyi politikának. Éppen ezért e
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korszakban ennek - a magyar politikai életben elsődleges szerepet kapott - problémakörnek szakértőjeként kívánt inkább mutatkozni, ami nem csökkentette, hanem egyenesen elősegítette a kiegyezési tárgyalások előtt önálló hangjának érvényesítését.
Felkai alapvető könyvének igen jelentős részét képezi a „második miniszterség" időszaka, amelyet
a VI-VII. fejezetben tárgyal. Előbb a népoktatási törvény útját mutatja be a javaslattól a megvalósulásig, a parlamenti és parlamenten kívüli harcokat. Megállapítva a kétségtelen tényt, hogy Eötvös
művelődéspolitikájának legnagyobb, de mindenképpen a befejezett alkotása ez. Jól sikerültek könyvének további részei is, ahol a miniszteri működés egyéb területeit mutatja be, noha a tervekből nem
mindig lett még valóság, de senki sem vitathatja el a kezdeményezőt, az indítót e téren sem Eötvöstől.
Hangsúlyoznunk kell Felkai érdemét abban, hogy e fejezetekben a megvalósuló közoktatásügyi
politika eredményeit tárgyalja. Gyakran az a benyomás alakulhatott ki nem egy szerző munkájából,
mintha Eötvösnek kiváló tervei lettek volna, amit nem volt ideje megvalósítani. Felkai szakított e
„biográfiai-írói" koncepcióval és az infrastruktúra egy adott szakaszát építő munkásságot vizsgálja meg
a források alapján és a megvalósult közoktatásügy eredményeiből, statisztikai adataiból következtetve
vissza mutatja be hősét.
Utolsó fejezetében (VIII.) mintegy a mű összegezéseként Eötvös közoktatásügyi politikájának
elméleti alapját, eszmerendszerét, politikai filozófiáját veszi vizsgálat alá. Kétség nem férhet ahhoz,
hogy Felkai a közoktatásügy vonatkozásában sikeresen oldja meg az elmélet és gyakorlat szintézisét.
Ha van, amiben nem feltétlenül azonos képet festenénk, az az általános poütikus és a magyar nemzeti
liberalizmus, valamint a neoabszolutizmus viszonyának, értékelésének kérdésében merülhetne fel, de
aminek elvégzése - ahogy jeleztük - még hátra van. Vonatkozik ez az Eötvös-életmű általános
jelentőségének, értékelésének és aktualizálási szándékának megítélésére is, ami nemcsak Eötvös, hanem
a szerzők alapvető szemléletének függvényében jelentkezik.
Felkai kitűnő könyvet írt, amiért a legnagyobb elismerés illeti. Jegyzetapparátusa, irodalomjegyzéke, általában a mű szerkezete és kezelhetősége kifogástalan. Sajnálni csak azt lehet, ami a szerző
hibáján kívüli tényező, hogy a hosszú hazai átfutási idő miatt is nem egy mű kimaradt a feldolgozásból, ami nem egyszer tartalmi vonatkozásban is hátrányt jelent. (így felsőoktatási, orvosképzési
vonatkozásban Markusovszky Lajos nevének említése stb. nem maradhatott volna el.) Talán néhány
illusztrációt is szívesen vettük volna még az eddigiek mellett.
Antall József

VASKÓ LÁSZLÓ: A KÖZNEVELÉSÜGY FEJLŐDÉSE A TISZÁNTÚLI
TANKERÜLETBEN ( 1 9 4 4 - 1 9 5 0 )
Debrecen 1980. 404 oldal
Opera Facultatis Philosophicae Universitatis de Ludovico Kossuth Nominatae 2.
A Vörös Hadsereg által felszabadított Tiszántúlon a demokratikus erők kezdeményezésére az
ország újjáépítésének szerves részeként 1944 őszén megkezdődött az iskolák helyreállítása, a tanítás
megindítása, a köznevelés demokratikus reformja. Vaskó László arra vállalkozott, hogy feltárja,
áttekintse és értékelje azokat a demokratikus kezdeményezéseket, amelyek a tiszántúli tankerületi
főigazgatóság területén a köznevelés demokratizálása érdekében történtek. A főigazgatósághoz tartozó
öt megye az ország területének 20%-a, s lakosságának száma az ország lakosságának mintegy 17%-a. A
háborús események következtében ezen a területen már akkor megkezdődött az új rend építése,
amikor az ország nagyobbik részében még folyt a harc, ezért az itt kidolgozott és bevezetett javaslatok
és intézkedések szerves előzményeit jelentik az országos, átfogó köznevelési reformnak,
A könyv szerzője vállalt feladatát igényesen és színvonalasan oldotta meg. Legnagyobb érdeme,
hogy rendkívül gazdag levéltári és irattári forrásanyagot dolgozott fel szakszerűen és mértéktartóan. De
felhasználta a korabeli sajtó közleményeit is. Egészében sikeresnek mondható az a törekvése is, hogy a
helyi forrásanyagot az országos tervek és intézkedések tükrében vizsgálja és értékelje. A gazdag és igen
szerteágazó forrásanyagot szuverén módon kezeli ennek következtében gondolatvezetése világos, jól
áttekinthető. Az események, kezdeményezések bemutatásánál és értékelésénél felhasználja az idő-
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szakkal foglalkozó neveléstörténeti, történeti, irodalomtörténeti publikációkat is. Ennek a széles körű
tájékozódásnak birtokában' tudja bemutatni azokat a kezdeményezéseket, javaslatokat és intézkedéseket, amelyek a köznevelésben ezen a területen bekövetkeztek.
A munka három fejezetben tárgyalja a köznevelés demokratikus átalakításának történetét. Az első
fejezet azokat a kezdeményezéseket és intézkedéseket tekinti át, amelyek az 1944/45-ös tanévben
láttak napvilágot. A második 1948 nyaráig tekinti át az iskolák és a köznevelés fejlődését. A harmadik
fejezet pedig a szocialista jellegű iskola megteremtésére irányuló törekvéseket és intézkedéseket
vizsgálja 1950-ig. Ez a felosztás több tekintetben vitathatónak mondható, de a szerző számára lehetővé
teszi, hogy mondanivalóját jól strukturáltan tárja elénk. Ugyanakkor talán az időszak túlzott feldarabolása is akadályozza abban, hogy elég világosan és érzékletesen tárja elénk az iskolaügy változásainak és fejlődésének folyamatát, ennek a folyamatnak ellentmondásait.
Az első, rövid terjedelmű fejezet megismertet azokkal az intézkedésekkel, amelyek a tanügyigazgatás újjászervezését, az iskolák tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését az iskolai élet
megindítását, az oktatás és nevelés demokratikus szellemű átalakításának megkezdését lehetővé tették.
A fejezet gazdagon dokumentáltan tárja elénk a tanügyigazgatás új szervezetének kialakítását. Azokat
az erőfeszítéseket és helyi kezdeményezéseket, amelyek lehetővé tették a tanítás megkezdését a
különböző iskolatípusokban. Az előadottak alapján indokoltan állapítja meg, hogy ezt az időszakot a
bátor kezdeményezések és az öntevékenység jellemzi. Ez jellemzi a diákságot is, akik a tanítás feltételeinek megteremtésében és a köznevelés demokratikus reformjának kidolgozásában egyaránt jelentékeny
szerepet vállaltak. A fejezetnek nagy erénye, hogy a köznevelés demokratikus reformjára irányuló
tervezeteket és javaslatokat, köztük a diákság által készített javaslatokat is részletesen tárgyalja. A különböző javaslatok elemzőbb bemutatása és markánsabb értékelése a szakirodalom alapján ma már
elvárható lenne. Az egész fejezetről alkotott kedvező benyomást rontja, hogy a fejezet elején „Előzmények" címen vázlatos, s ebből következően elnagyolt áttekintést ad a főigazgatóság területének,
viszonyairól és progresszív szellemi mozgalmairól. A tájékozottabb olvasót ez nem elégíti ki, a kevésbé
tájékozottat a sommás megállapítások esetleg helytelenül informálják.
A második fejezet indításaként olvasható politikai viszonyok rövid áttekintése a mai olvasó számára
sematikusnak tűnhet. Ezt követően az általános és középiskolák szervezeti és tartalmi fejlődésének
néhány sajátosságával foglalkozik a munka. Itt mindenekelőtt az általános iskola kiépülését kísérhetjük,
nyomon s közben megismeijük az általános iskola körül kialakult helyi vitát, a tanyai iákolák, a
nemzetiségi iskolák helyzetét. Röviden jellemzi az általános iskola 1946-os tantervét. Sajnálni lehet,
hogy értékelő megállapításai (a népiskola tantervéhez viszonyítva egyértelmű előrelépést jelentett, vagy
a koalíciós korszak szükségleteit tükrözte, de jelentős hozzájárulás az általános iskola megvalósításához) differenciálatlanságuk következtében nem igazítják el az olvasót. Az viszont máig figyelmeztető,
hogy a tanterv és a hozzá kiadott utasítás nem volt elég instruktív az osztatlan iskolákban dolgozó
pedagógusok számára. A fejezetből képet kapunK azokról a nehézségekről, amelyek hátrányosán
befolyásolták, vagy éppen akadályozták az iskolák munkáját. Megismerjük azokat a helyi kezdeményezéseket is, amelyek az általános iskola kiépítése érdekében a községekben közös iskolák megteremtésére irányultak. A középfokú iskolákkal foglalkozó rész jól érzékelteti, hogy milyen sok gond és
nehézség jelentkezett ezen a területen. A gimnáziumi óraterv változásait tárgyalva kiemeli azt a
kezdeményezést, amely a román nyelvnek nem kötelező tantárgyként történő bevezetésére irányult.
Szépen dokumentált sorokat olvashatunk a dolgozók iskoláinak kiépüléséről. Ezt követően a nevelés
elméletének és gyakorlatának főbb kérdéseit tekinti át a könyv. Ez a rész sajnos mozaikszerű,
visszatérően olvasunk olyan sorokat, hogy ,,nem egy testületben felvetődött" ez vagy az a kérdés. Ez a
mozaikszerűség jól érzékelteti az akkori helyzetet, de nem segíti Kellően az olvasót az uralkodó vagy
jellegzetes törekvések felismerésében.
A fejezetben olvashatjuk, hogy a tankerületben is kimutathatók reformpedagógiai törekvések, de
felelevenítésük ebben a korban „a tekintélyelvű, különösen pedig a fasiszta pedagógiával szemben
előremutató volt". (158.) Az olvasót zavarhatja, hogy az előremutató kitétel meglehetősen súlytalan,
nem ad konkrét eligazítást. Sajnos, a fejezetben gyakorta előfordul hasonló jellegű „értékelés". A
fasiszta pedagógiára történő utalás nem tartható szerencsésnek, még akkor sem, ha ismerjük a
nacionalista-revizionista-militarista nevelésnek a fasizmus szolgálatába szegődését hazánkban is. Nem
értjük, hogy mi indokolja Karácsony Sándor pedagógiai elméletének ilyen vázlatos és elnagyolt
tárgyalását. Az itt olvasható megállapítások akkor kapnának helyes dimenziót, ha látnánk legalább
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ilyen terjedelemben azt a pedagógiai felfogást, amely Karácsony idejében jelen volt az egyetemen. Itt
olvasunk még a szovjet pedagógia hatásáról, a népi kollégiumokról, a debreceni Makaienko-vitáról.
A következő alfejezet olvasásakor - amely a pártok és társadalmi szervezeteknek a közoktatás
demokratizálásáért folytatott küzdelmét tekinti át - az olvasóban az a benyomás alakul ki, hogy nem
szerencsés ezt a kérdést az előzőektől elkülönítve tárgyalni. Az iskolák működése elé tornyosuló
akadályok elhárításában vitathatatlanul kitűnő szerepe van az MKP PB 1946 júniusi irányelveinek, de
ennek tárgyalása helyénvalóbb lett volna előbb. Ott, ahol az iskolák állapotával, a nevelés tárgyi és
személyi feltételeivel foglalkozik. De ide csatolva lehetett volna bemutatni azt is, hogy-a három éves
terv elfogadása mit jelentett a köznevelésben.
Ennek a fejezetnek érdekes, sok új összefüggést feltáró, része a demokratikus diákifjúsági szervezetek tevékenységével foglalkozik. Itt olvasunk a MADISZ keletkezéséről, iskolai szervezetei megalakulásáról és munkájáról. A diákönkormányzatokról írott összefoglaló utal a történelmi előzményekre, majd megállapítja, hogy a felszabadulás évében megszervezett diákbizottságok részben
1919. haladó és forradalmi hagyományaiból is merítettek. Ezt a megállapítást azonban semmivel nem
támasztja alá. Az erről a témáról írott lapok jelzik, hogy a diákönkormányzat kérdése ezekben az
években is sok vitát váltott ki, de jelzi azt is, hogy a középiskolás ifjúság tetemes része éretten vett
részt közneveléspolitikai és egyéb társadalmi-politikai kérdések vitájában is. Igen jól dokumentált
lapokat találunk az iskolai 48-as bizottságok tevékenységéről és a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének tevékenységéről. Hasonlóan kedvezően lehet nyilatkozni az úttörőmozgalomról írottakról.
Legfeljebb az okozhat zavart, hogy az úttörőkről és a MADISZ-ról az előző fejezetben is szó esett. Igen
érdekes forrásanyag alapján mutatja be a népi kollégiumok megszervezését és munkáját, illetve a
különböző pártok égisze alatt működő kollégiumokat és egyesülésének előkészületeit. A fejezetet a
felekezeti iskolák államosításáért folyó küzdelem bemutatása zárja.
A harmadik fejezetet ismét rövid politikai állapotrajz indítja, jelezve, hogy a köznevelés területén
lehetővé vált a demokratikus feladatokról a szocialista feladatokra való áttérés. Majd megismerjük a
felekezeti iskolák államosítását, a kisiskolák összevonására tett lépéseket, a Dolgozók áz Iskoláért
mozgalom eredményeit. A kép, amit kapunk reális: bemutatja az államosítás következtében előállt
nehézségeket, ill. új feladatokat iskolafokonként. Értékes sorokat olvasunk az iskola és a társadalom
kapcsolatáról, az MDP 1950-es közoktatási határozatának értékeléséről. Miután ez a fejezet követi az
előző szerkezetét, itt is olvasunk az ifjúsági szervezetek munkájáról. A Diákszövetség munkájáról
rajzolt k é p az előzőekhez viszonyítva szürkébbre sikerült, amiben nyilván szerepet játszhatott a helyi
források csekélyebb volta. A diákszövetségi vezetők munkájában mutatkozó torzulásokról szívesen
láttunk volna dokumentumokat. Az általános iskolai egységes ifjúsági egyesület megszervezéséről írott
rész leegyszerűsíti a kérdést, amikor a cserkészszövetség beolvadásáról ír. Az egységes ifjúsági szervezet
tartalmi munkájáról elemzőbb szöveget szívesen látnánk.
A fejezet befejező része röviden foglalkozik a népi kollégiumokkal utalva az MDP NÉKOSZ
határozatára és Révai beszédére (1948). Felidézi a párthatározatban megnevezett hibákat, majd
kijelenti, hogy ezek az avantgardista törekvések kismértékben
a vidéki kollégiumokban is fellelhetők
voltak. Megpróbálja indokolni azt is, hogy miért csak kismértékben. Majd megkapjuk a rövid krónikát
a kollégiumok tevékenységéről, azzal a megállapítással, hogy a kollégiumok küldetése a végéhez
közeledett, mivel napirendre került az egységes állami kollégiumi hálózat kiépítése. A Köznevelés
egykorú híradása alapján közli, hogy a NÉKOSZ III. rendes közgyűlése kimondta a NÉKOSZ
felosztását. Mindezt olvasva úgy tűnik, a szerző nem vette figyelembe az elmúlt másfél évtized
publikációit, a NÉKOSZ dokumentum-köteteket, s egyetlen szava sincs árról, hogy a NÉKOSZ-kritika
szerves része volt a politikai életben jelentkező torzulásoknak.
Ezzel összefüggésben jegyezzük meg, hogy más helyen is örömmel vettük volna a hivatalos
dokumentumok regisztráló bemutatásán túllépő, elemzőbb tárgyalást és értékelést. Ezt a szemléleti
kérdést azért is szóvá tesszük, mert hasonló jellegű kutatások esetében nélkülözhetetlen ahhoz, hogy
azok valóban új összefüggéseket tárjanak fel s lehetővé tegyék egy-egy korszak árnyaltabb és differenciáltabb bemutatását és értékelését.
Köte
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PERMANENS NEVELÉS A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN
Szerkesztette: Mihály Ottó
Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó. 156 oldal
Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat. 12. kötet
Az utóbbi években megnövekedett azoknak a könyveknek, tanulmányoknak a száma, amelyek az
egész életen át tartó nevelés, művelődés fogalmával, szervezésével foglalkoznak. Ezek sorában jelentős
helyet foglal el a „Permanens nevelés a szocialista országokban" című tanulmánykötet. Az az igény
hozta létre, hogy megismeijük a szocialista országok kutatóinak véleményét a permanens nevelés
fogalmával, társadalmi jelentőségével és várható következményeivel kapcsolatban.
A pedagógusok, kutatók széles körének érdeklődésére tarthat számot a hét tanulmány szovjet,
jugoszláv, német, román és három lengyel kutató tollából. Tájékoztató, eligazító jellegű a gyűjtemény,
jelzi, hogy a permanens nevelés, művelődés körébe tartozó problémák sokszínűek, az egymásnak
ellentmondó értelmezések állásfoglalásra késztetnek. A további kutatásra a könyvben található, a
szerkesztő által összeállított tájékoztató bibliográfia is serkent.
Miért kerül napirendre a permanens nevelés, művelődés problémája?
A kialakult társadalmi-gazdasági feltételek (a tudományos-technikai forradalom következményei, a
társadalmi termelés szükségletei által felszínre került felnőttoktatás, a felnőttek át- és továbbképzésének megoldása) követelik meg, hogy a közoktatási-köznevelési rendszer megváltozzék. Biztosítani kell,
hogy a modern kor embere egész életén át tanulhasson. Ehhez rendelkezésre állnak a megnövekedett
lehetőségek is, az életszínvonal, a szabadidő növekedése, megváltozott életmód, a széles körben
elteijedt tömegkommunikációs eszközök.
A permanens nevelés, művelődés lényegének feltárására kutatások folynak a fejlett tőkés országokban és a kelet-európai szocialista országokban egyaránt.
Milyen álláspont alakítható ki a szocialista országok törekvései alapján?
Az egész életen át tartó nevelés, művelődés átalakítja és áthatja az egész pedagógiai gondolkodást.
Suchodolski filozófiai, antropológiai alapokig visszanyúló szép és mély analízise a következőképpen
fogalmazza ezt: „a képzési folyamatnak az ember egész életére való kiteijedése megváltoztatja annak
jellegét, és egyes szakaszainak feladatait is. A képzés folyamata megszűnik tisztán iskolai és tisztán
intellektuális ügy lenni. A tudománnyal egyenrangú tényezővé válik a képzésben a művészet, a munka,
a társadalmi aktivitás és a szabad idő is." Az iskola nem felkészítő jellegű, minden életszakasz teljes
élet, ezt kell mindig megszervezni. „A képzés első szakaszának feladatai között a permanens képzés
vágyának és jártasságainak kialakítását kell előtérbe helyezni." Végülis az életmód átalakításáról van
szó.
Ezt az állapotot támasztja alá Meier szociológiai megközelítésű, a permanens képzés társadalmi
funkcióinak elemzését tartalmazó tanulmánya is. A permanens nevelés leszűkítését jelenti, ha az
iskolarendszer, a felnőttoktatás, a művelődés elemeinek összességét értjük rajta. A tanulmány hangsúlyozza, hogy nem iskola utáni képzésről, művelődésről van só, hanem a képzési rendszer strukturális átalakításáról. A permanens nevelés a közoktatási rendszerek szervezésének alapjává válik.
Keveset olvashatunk a tanulmányokban a permanens neveléshez kapcsolódó formák megvalósításáról. Tehát még nem, vagy alig váltak egységes rendser részévé, a különböző szervezeti keretek nehezen
feltérképezhetők, szisztematikus tervezésről pedig csak legfeljebb egyes fonnák esetében beszélhetünk.
A gyakorlat vizsgálatakor kitűnik, hogy a feladatok közül a szakmai továbbképzés megszervezésével
kapcsolatos teendők állnak előtérben. A Szovjetunióban jól kiépült, a társadalom által szervezett,
iskolához kapcsolódó és iskolán kívüli felnőttképzési rendszer funkcionál, részben szakmai, részben
általános továbbképzési jelleggel. Az NDK-ban is jól kiépített szakmai továbbképzés folyik.
A tanulmányok a közoktatás felülvizsgálatának a permanens nevelés sellemében történő megvalósítására hívják fel a figyelmet. Jugoszláviában különböző kísérletek folynak az iskolai képzés és a
felnőttoktatás szorosabb kapcsolatának, egységes rendszerének megvalósítására. Lengyelországban is
törekednek az üzemek és az iskolarendszer fokozódó integrációjára, kapcsolatuk szorosabbá tételére.
Erről Szczepanski tanulmányában olvashatunk. Lengyelországban, az NDK-ban keresik a nyitott
iskolák megvalósítási lehetőségeit. Az iskolának és minden fokának az a feladata, hogy bekapcsolódjon
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környezete életébe, beépüljön a képzési-nevelési funkciókat ellátó intézmények rendszerébe, és
azokkal ésszerű munkamegosztást alakítson ki.
A pedagógusok számára a könyv legfontosabb tanulsága, hogy a permanens nevelés, művelődés
elfogadása a tanár szerepére nézve is következményekkel jár. A tanár feladata, hogy tanítványainak a
permanens tanuló modeltjéül szolgáljon, ezt a beállítottságát átadni is képes legyen.
Befejezésül Suchodolski tanulmányának egy mondatát idézem: „A permanens képzés sorsa attól
függ, hogy mit képesek tenni az emberek annak érdekében, hogy civilizációjuk »emberibb« legyen, s
ők maguk életüket azzal a boldogsággal tudják összekötni, amely megérdemli a valóban »emberi«
nevet."
Tóthné Dudás Margit

G. DONÁTH BLANKA: SZEMÉLYISÉGFORMÁLÓ KISCSOPORTMUNKA
AZ ISKOLÁBAN
Budapest 1980. Akadémiai Kiadó. 171 oldal

,

Az eredményesebb, hatékonyabb nevelés érdekében tevékenykedő pedagógusok széles köre igényli
a gyakorlati pedagógiai munkát közvetlenül is segítő szakkönyveket, elsősorban olyanokat, amelyek új
kutatások friss eredményeit ismertetik. Ilyen könyv Gádorné Donáth Blanka új műve. A karcsú
kötetet végigtanulmányozó osztályfőnökök sok vonatkozásban saját diákjaikra ismerhetnek az itt
szereplő vizsgálati alanyokban, és - kiemelve az általánosítható vonásokat - újabb hasznos ismereteket szerezhetnek a velük való pedagógiai tevékenységgel kapcsolatban. A szerző jól használható
praktikus módszert ad a gyakorló pedagógusok kezébe a gondjaikra bízott tanulók személyiségének
tüzetesebb megismeréséhez, s ezeknek az új ismereteknek a személyiségformálás érdekében való
gyakorlati felhasználásához. A könyvben közölt módszer bárhol megvalósítható.
A csoportmódszerek alkalmazása elterjedt a pszichológiai és pszichiátriai gyakorlatban. A pedagógia azonban eddig csak az oktatási folyamat keretében alkalmazta. A kötet függelékében közölt
szakirodalmi áttekintésből kitűnik, hogy ez az első olyan hazai mű, amely a személyiségformálás
céljából szervezett kiscsoportokkal foglalkozik. A szerző meggyőződése szerint ugyanis - mint a
bevezetőben írja - a pszichoterápiái és szociálpszichológiai indítású kiscsoport-kutatások az egészséges
személyiségfejlődés menetére
is adtak útmutatásokat. E tapasztalatai alapján szervezte meg a személyiségfejlesztő kiscsoportokat a budapesti Arany János 12 évfolyamos, nevelőotthonnal kombinált kísérleti iskolában, ahol korábban a tanár-diák kapcsolatok alakulását vizsgálta. Az akkor szerzett
tapasztalatokat is felhasználta e könyvében.
A szerző korszerű pszichológiai és pedagógiai szemlélete hatja át a vizsgálat egészét, amely
szervesen beépült az iskola mindennapos életébe, a tanulók folyamatos-természetes tevékenységébe.
A vizsgálatot - tantestületi segítséggel - 1967-től nyolc tanéven keresztül a felső tagozatos általános iskolai és a gimnáziumi osztályok tanulóiból szervezett csoportokkal végezte, kiegészítve egy tanárokból és szülőkből alakított csoporttal. A csoportok létszáma 5 - 8 fő volt, a csoportmegbeszélések
időtartama 4 5 - 6 0 perc, amelyeket egy hatodik órában tartottak meg, évente 5 - 1 5 vagy 25 álkalommal. A legtöbb csoportban vegyesen voltak fiúk-lányok, de létrejött csak fiú és csak leány csoport is.
A szerző a bevezetés után hét nagyobb részre bontva írja le tapasztalatait: 1. Az emberi kapcsolatokról. 2. A kiscsoport-beszélgetés kialakulása és változatai. 3. A kiscsoport módszerbeli kérdései.
4. A célcsoport mint konkrét iskolai problémák megoldásának színtere. Jegyzőkönyvi szemelvények.
5. A nyílt csoport pedagógiai „hozama". A gyerekek jobb megismerése és új kapcsolatmodell nyújtása
egymással és a pedagógussal. 6. A zárt csoport specifikumai. A személyiségértékelés tágabb lehetőségei
nevelési szempontból. Problémák, perspektívák. 7. Kiscsoportmunka az iskolában.
G. Donáth Blanka könyvének első részében - mielőtt a vizsgálat eredményeit ismertetné és levonná
következtetéseit - elméletileg tisztázza a leggyakrabban használt fogalmakat (interperszonális kapcsolatok fajtái, szimmetrikus, aszimmetrikus, komplemeter kapcsolatok, kiscsoport, nyílt csoport, célcsoport, zárt csoport stb.). Saját tapasztalatai alapján főként a nyílt csoportot tartja a legalkalmasabbnak az iskolai nevelési célok megvalósítására, mert „ez látszik legjobban biztosítani a bekapcsolódásnak, az involválódásnak azt az optimális középszintjét, amelyik az intim szféra autonómiáját tiszte7*
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letben tartva eléggé megmozgatja egy-egy osztály tanulóit ahhoz, hogy egyéni és közösségi magatartásokat lényeges pontokon és perspektivikusan formálni lehessen" (30. old.).
A következő rész a kiscsoport módszerbeli kérdéseit elemzi. A szerző ismerteti a csoport-beszélgetések („ülések") részletes lefolyását („ugyanaz a hely, ugyanaz az időpont, nagyjából azonos
időtartam" a célszerű) (31. old.), majd a felnőtt csoportvezető helyzetére, feladataira mutat rá, elemzi
a kettős vezetés (pl. osztályfőnök és pszichológus) előnyeit és a két vezető funkcióját. A kiscsoport
működtetésére a legalkalmasabb időkeret az egy év.
A könyv talán legérdekesebb, legszínesebb részét alkotja a negyedik rész: részleteket olvashatunk megfelelő elemző kommentárok kíséretében - csoportülések jegyzőkönyvi
anyagaiból
A célcsoportos beszélgetések - ezekkel viszonylag keveset foglalkozik a kötet - a szerző szerint a
legalkalmasabbak az iskolai (osztály) problémák megoldására. Fejtegetéseinek illusztrálására példákat
is hoz egy jól megoldott és egy meg nem oldott helyzetre.
Az ötödik részben, a nyílt csoportok témáinak, üléseinek bemutatása során az olvasó a gyerekek
belső világának sajátos megközelítéséhez kap útmutatásokat. A nyílt csoportok üléseinek jegyzőkönyveiből megtudhatjuk, hogy főként mi foglalkoztatja a tanulókat. Az általános iskola felső
tagozatán a diákok „vágyálma" a jó osztályközösség, egymás jobb megismerése. Sokat töprengenek a
másik nem viselkedésén, de gyakori téma á „verekedés és az agresszió, a veszekedés, árulkodás, illetve
az összetartás, szolidaritás érvényességi köre: barátok, osztálytársak . . . szervezési funkciók, szervezési
tehetetlenség; az igazság és igazságtalanság, főleg a nevelők magatartásában" (77. old.).
De mi veti felszínre a csoporttagokban éppen ezeket a problémákat? A pszichológus szerző
tapasztalata szerint „a megoldás, a válasz keresésére ösztönző belső feszültség" (78. old.).
S mi a nyílt csoportokban folyó beszélgetések „pedagógiai hozamd' ? Ezt szerzőnk így fogalmazza
meg: „A tanár (az osztályfőnök, a nevelő) jobban megismeri az osztályt, a gyerekeket, egyéniségüket,
valódi szükségleteiket, érdeklődési körüket, hogy mi hat rájuk igazán. Bele tud kapcsolódni mindabba,
ami tanítványait foglalkoztatja, s ezzel - szinte észrevétlenül - befolyásolja, segíti, irányítja őket,
sokkal több területen, mint ahogy arra a tanítási órákon alkalma nyílik" (86. old.). Természetesen a
gyerekek is jobban megismerik a nevelőt, s a vele való kapcsolatuk emberibbé, bensőségesebbé válik.
Előre eltervezett témát csak a célcsoportok foglalkozásainak keretében vet fel a tanár, máskor a
gyerekek maguk mondják meg, hogy miről akarnak beszélgetni. A problémákat a tanulók tárgyalják
meg; a vezető, a tanár a háttérben marad.
A könyv legrészletesebben a zárt csoportokkal foglalkozik, mivel ez - a szerző szerint - a
személyiségfejlesztés tágabb lehetőségeit nyújtja. Példákat olvashatunk a könyv e részében a zárt
csoportban történő jellemzésre, önjellemzésre, a csoporttársak, a csoportvezető katalizátor szerepéről.
Ezt a részt is, mint az előzőeket, a szerző összegezése zárja: miért és mikor érdemes zárt csoportot
alakítani iskolai keretben, melyek a csoport hatótényezői, hatásának feltételei.
Végül az utolsó rész a kiscsoportmunkát
irányító pedagógust sokoldalúan elemzi, részletesen
bemutatva feladatait.
A zárszó összefoglalja, hogy lényegében mire alkalmasak a személyiségfejlesztő kiscsoportok:
1. felvetik a primer szocializáció zavarait, 2. lehetővé teszik a kora gyermekkori fejlődés részleges
zavarainak kiküszöbölését, 3. segítséget nyújtanak a szekunder szocializációhoz.
A kötetet gazdag bibliográfia záija, amely jól eligazítja a téma behatóbb tanulmányozása iránt
érdeklődő olvasókat.
A könyvet különösen a gyakorló pedagógusoknak és a pedagógusjelölteknek ajánljuk, mivel
mindaz, ami a kötetben olvasható, a tanulók személyiségének alaposabb és mélyebb megismeréséhez
ad új eszközöket és módszereket. Tehát az eredményesebb, hatékonyabb neveléshez.
Szabóné Fehér Erzsébet
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MEZEY LÁSZLÓ: DEÁKSÁG ÉS EURÓPA
Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata
Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó, 282 oldal
Mezey László talányos című könyvében a 11-14. századi hazai irodalom európai gyökereit tárja
fel, a kezdetektől 1350-ig tekintve át a horizontot. Az irodalmi élet ekkor - és még sokáig - szoros
kapcsolatban állt, illetőleg teljesen összefonódott az iskolával, az oktatás-nevelés különféle intézményeivel. Ezért a magyar irodalom első korszakának európai forrásvidékeit feltérképező könyv - túl
az irodalomtörténészeken - az iskolatörténet-tananyagtörténet-tankönyvtörténet kutatói számára is új
eredményeket ígér.
A szép kiállítású, bő képanyaggal, térképekkel és mutatókkal ellátott kötet tulajdonképpen két
nagy részből áll.
Az első részben a kiváló szerző azt az európai műveltséget mutatja be, amellyel a 11. század elején a
hazai új művelődési intézményrendszert szervezők szembetalálkoztak. Teljes, szinte hiánytalan az itt
felvázolt kép, a szerző nagy érdeme az európai művelődésbeli alakulás-fejlődés f ő vonulatának
határozott és biztos kiemelése (I. Az antik örökség. II. Az örökség továbbadása: Bizánc és Itália.
III. Az örökség újrafogalmazása: a Karoling-kultúra. IV. A Karoling-kultúra továbbadása: dómok,
monostorok, iskolák).
Pedagógiai szempontból különösen szép és tanulságos a Nagy Károly-kori műveltség anyagának
részletes bemutatása.
A könyv második részében kerül sor a tulajdonképpeni téma kifejtésére: milyen külföldi hatások
érték az 1000-től 1350-ig tartó időszak hazai irodalmát, milyen európai kulturális hatások befolyásolták fejlődését. Míg az első részben a fővonulat markáns rajza a jellemző, ezekben a fejezetekben
inkább a részletek rajza a meggyőző, maga a fejlődési folyamat eléggé háttérben marad az olvasó előtt.
Az ezredforduló körüli kezdetektől kiindulva először az itáliai hatásokat, majd a bizánciakat,
azután pedig a párizsiakat részletezi a könyv (V. „Pannónia quae et Ungaria". VI. Priscianus,
Cassiodorus és a „musikos anér". Vll. Kelet és Nyugat között: Bizánc és Párizs).
A második rész következő fejezetei a kolduló szerzetesrendekkel - domonkosok, ferencesek,
ágostonosok - foglalkoznak, kitekintéssel párizsi és bolognai filozófiai-teológiai és jogi oktatásukra, s
ennek hazai hatásaira.
A magyar neveléstörténet számára nagy nyereség ebből a részből a Gellért-életrajz iskola-vonatkozásainak, valamint a hazai Priscianus-említéseknek remek mikroelemzése, a domonkosrendi
„studium"-ok oktatási programjának plasztikus bemutatása, valamint a „magister" és a „lector"
szavakkal kapcsolatos szófejtés.
A X. fejezet pedagógiai-neveléstörténeti vonatkozásai miatt a könyv második részének kiemelkedő
pontja: nagyvonalú és frappáns összefoglalása a különféle hazai iskolások tananyagának (A deák és
deákossága. A „clericus chori" és a „procedens").
A kötetet záró XI. fejezet költészeti témájú („Virágok virága." Misztika - költészet - anyanyelv).
A könyv - a fentiekből is kitűnik - szorosan kapcsolódik az iskolatörténethez, hiszen a műveltség
- ezen belül az irodalmi műveltség - legközvetlenebb forrása akkor (akkor is) az iskola volt. A szerző
jelentős érdeme, hogy könyvében nem maradt háttérben a korabeli konkrét hazai iskolaügy, és
megfelelő hangsúlyt kapott műveltség és iskola szerves összetartozása, szoros kötődése. Határozott
vonásokkal mutatta be az iskolát, mint a legfőbb műveltségforrást, jól érzékeltette műveltségteremtő
és -fejlesztő funkcióját; biztos kézzel vázolta fel a hazai műveltséget - irodalmi műveltséget - a hazai
iskolákon keresztül érő európai hatásokat.
A szerző eddigi széleskörű és mélyrehatoló munkásságának eredményeit gyűjtötte egybe e könyv
lapjain, imponáló alapossággal dolgozva fel a régebbi és az újabb szakirodalom eddig feltárt adatait,
megállapításait. A kötet értékes, gazdag összefoglalása eddigi ismereteinknek.
Új és eddig ismeretlen adalékok viszont e korszak magyar művelődéstörténetéhez, annak európai
kapcsolataihoz azok a kódex-töredékek,
amelyeket a Mezey László professzor vezetése alatt álló
munkacsoport kutatott fel. Különös érdeklődésre tarthatnak számot ezek a kódex-maradványok,
számomra a kötet legértékesebb részeit az ezekkel foglalkozó bekezdések, illetőleg az általuk reprezentált dokumentumok elemzései jelentették.
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Ilyen például az a kódex-lap, amely a középkorban oly népszerű Pseudo-Dionysios „De coelesti
hierarchia" című művéből való. Azt a kódexet, amelyből ez a lap megmaradt, szerzőnk szerint a XI.
század közepén az esztergomi iskolában használták! Maga a kódexlap telve magiszteri glosszákkal,
előadói magyarázatokkal, s ezek nemcsak a szöveg tartalmára vonatkoznak, hanem a görögből történő
latin fordítás filológiai problémáira is.
De ugyanilyen figyelemreméltó a többi kódextöredék bemutatása és a hazai iskolaügy térképén
való elhelyezése is.
A hallatlanul gazdag anyagú, kiváló könyv arra készteti-kényszeríti olvasóját, hogy a szerzővel
együtt meditálja át az itt tárgyalt művelődéstörténeti problémákat. S a könyv érdeme, hogy ebben az
együtt-végiggondolásban az általa képviselt irodalomtörténeti szempontok szembesíthetők a pedagógiatörténeti szempontokkal. A magam pedagógiatörténeti álláspontjáról nézve ugyanis a könyv elolvasása
után néhány problémát másképpen látok, mint az illusztris szerző. Ezek közül csupán kettőt említek
itt; egyrészt a terminológia, másrészt az „antik örökség" és a középkori műveltség-állomány kapcsolata
kérdését.
A terminológiai problémák közül itt van mindjárt a címben is szereplő, a kötet alaptémáját
meghatározó „irodalmi műveltség"-fogalom. Ez a könyvben erősen keveredik, sőt azonosul a „műveltség"-gel, valamint a „tananyaggal", jóllehet e három alapvető fogalom sajátos-speciális jelentéstartalommal rendelkezik (illetőleg sajátos-speciális középkori jelentéstartalmuk volt). Ezeket — bár
szoros kapcsolatban vannak egymással - összevegyíteni nem ajánlatos, ellenkezőleg: e három kategória
egymáshoz való viszonyának tüzetes feltárása és bemutatása elengedhetetlen.
Nem segíti elő a terminológiai biztonságot, hogy az összevegyített „műveltség", illetőleg „irodalmi
műveltség" szinonimájaként szerzőnk a „literatura" kifejezést alkalmazza. Nem szerencsés ez a
megoldás: a „literatura" szót a középkor nem használta, s csak a humanisták újították fel Quintilianus
és más ókori szerzők nyomán (de már egy új, irodalom-központú műveltség megnevezésére). A
nagyobb probléma azonban az, hogy így az „irodalmi" műveltség nagy, átfogó - de teljesen bizonytalan határú - keretei közé kerül a „musica", a „doctrina", sőt a jogtudomány, de még a hiteleshelyek
oklevélkiállító szakembereinek speciális gyakorlati szakképzettsége is éppen úgy, mint a teológia és a
filozófia, Aquinói Tamás és Arisztotelész: minden és mindenki, aki és ami a „litera"-val valamiképpen
kapcsolatban állt. Érdekes és ötletes a szerző által igen gyakran említett szókapcsolat - „a literátus
literaturája" - , de félreértést kelthet a tárgyalt századok műveltség-fogalma körül. Ily módon a
korabeli műveltség belső rendszere, a tudományok rendszere aligha érzékeltethető.
A kötet másik kulcs-fogalma a deák. Szerzőnk - szándékának megfelelően témáját lehatárolva - a
korszak „latinos" műveltségéről tárgyal, amelyet ekkor kizárólag a klerikusok birtokoltak különféle
szélességben és mélységben. A könyv szóhasználata e tekintetben is igen változatos, de ez nem mindig
segíti elő a világos és egyértelmű kifejtést. E latinos klerikus-műveltséget a szerző ugyanis dazkműveltségnek, deákosságnsk is nevezi, e műveltség hordozóját pedig deáknak. A bonyodalmat az okozza,
hogy — amint közismert - a hazai szakirodalomban Kardos Tibor 1938-beli nagy tanulmánya óta
meghonosodott a „deák" kifejezésnek a 1 4 - 1 6 . századra vonatkozó sajátos jelentése: világi értelmiségi
férfi, akinek nincs egyetemi fokozata. Ezek a „deákok" a 14. század elején tűntek fel hazánkban, tehát
még szerzőnk tárgyalási időszakán belül. Az ő „deákműveltségük" azonban gyökeresen különbözött a
1 1 - 1 3 . századi - szerzőnk által ugyancsak „deákműveltségnek" nevezett — klerikus-literátus műveltségtől, mivel az sajátos világi-gyakorlati-praktikus irányultságú és tartalmú volt. (S nyilván jócskán eltér
az előbbi két „deákműveltség" tartalma attól a „deákos műveltség"-től, amelyet a 1 8 - 1 9 . század
fordulójának irodalmárai neveztek igy.)
Azt hiszem, jobb volna meghagyni a „deák", „deákműveltség" szavak jelentéstartalmát a Kardos
Tibor által kezdeményezett, s azóta számos szakember által részletesen kidolgozott jelentésében; vagy
pedig valamiféle jelzővel megkülönböztetni az egyes korszakok deák-megnevezéseit.
Az első fejezetcsoport középponti témája az „antik örökség", s az ezzel kapcsolatos gondolatsor
végiggyűrűzik az egész könyvön, szinte az utolsó oldalakig. Szerzőnkkel szemben úgy látom, hogy az
antik örökség középkori jelenlétének lényege nem az ókori műveltség-anyag „recepciója", „továbbélése", „átigazítása", vagy esetleges „újrafogalmazása", hanem ennél sokkal több és minőségileg
egészen más: az a kétségtelen tény, hogy a középkor — éppen az érdeklődő, majd megerősödő feudális
társadalom igényei alapján - létrehozta, kifejlesztette a maga új tudományrendszerét,
a maga új
műveltséganyag-együttesét,
s ebbe beleillesztette az ókori arsokat, s más tudományszakokat is, de
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teljesen megváltoztatott tartalommal, egészen más funkcióval. (Ez egyébként minden korszakban így
történt, egészen máig.)
Mezey László kitűnő könyvének egyik nagy értéke éppen az, hogy vitára ösztönzi olvasóját. Túl a
benne összegyűjtött hatalmas és gazdag tudományos értékű anyagon, éppen ezzel válik a még ezután
elkészítendő középkori magyar művelődéstörténet egyik alapvető bázisává.
És amiatt, amelyről a szerző a bevezetésben így ír: könyvében bemutatta „a középkori európai
civilizáció különböző megvalósulásait", azokat, „amelyek a hazai literatura leglényegesebb összetevőit
szolgáltatták. Az ő jobban és biztosabban megismerhető egészük segítségével kíséreltem meg azután a
hazai törekvéseket értelmezni, deák műveltségünk tartalmának megismeréséhez közelebb jutni, és így
az egykori Magyarország népeinek még közös literaturáját is - fő vonásaiban legalább - rekonstruálni:
Hungáriát Európa segítségével jobban megérteni."
Mészáros István

DÉNES MAGDA: JOHANN FRIEDRICH HERBART PEDAGÓGIÁJA
Budapest, 1979. Tankönyvkiadó. 178 oldal
Egyetemes Neveléstörténet 40. szám
Az Egyetemes Neveléstörténet sorozat új számának megjelenését kétszeres érdeklődés előzte meg.
Az immár több évtizede megindult sorozat nehezen válik teljessé, így az olvasók örömmel nyugtázzák
minden újabb füzetét. Különösen áll ez az olyan kötet esetében, mint amilyen a Dénes Magdáé, aki az
utoljára sok évtizeddel ezelőtt megjelent Herbart-tanulmányok után végre arra vállalkozott, hogy teljes
és korszerű képét nyújtsa Herbart rendszerének.
A régebbi ilyenirányú kísérletek sorából a kötet végén közölt bibliográfia is közli a magyarországi
herbartiánus iskola egyik korai képviselőjének, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium gyakorló iskolájában működő Gockler Lajosnak nevét, aki folyóiratcikkének keretei közt foglalkozott Herbarttal az
1910-es években. Az irodalomjegyzék még két magyar nyelvű Herbartról szóló művet említ, egy 20-as
években megjelent pécsi kiadványt a matematikai oktatásnak Herbart pedagógiájában betöltött szerepéről, illetőleg egy újabb évtized múlva Fináczy Ernő ismert neveléselméleti összefoglalását a XIX.
század nevelési elméleteiről.
Bár a magyar nyelvű irodalom közlése — ahogy erre később utalunk — távolról sem teljes,
kétségtelen, hogy újabban nem jelent meg átfogó értékelés Herbartról. Marxista megközelítéssel
magyar nyelven több szerző csak érintette a témát részben didaktikai tárgyú művében, részben a
német mester tanait országunkban korszerűen átplántáló Kármán Mór pedagógiájának ismertetése
kapcsán.
Ilyen körülmények között nemcsak a feldolgozás módszerének és a neveléstörténeti irodalmunkban
példát adó, a szerzőtől közismert filológiai pontosság miatt illeti elismerés Dénes Magdát, hanem
önmagáért a vállalkozás miatt is. Hiányt pótló, régóta várt írással gazdagodott egyetemes neveléstörténeti irodalmunk, hiszen az elmúlt évtizedben nemcsak a didaktikai elmélet és Kármán Mór
helyének kijelölése kapcsán kellett állást foglalnunk a harbartizmust illetően, hanem iskoláink gyakorlati oktató-nevelő munkájának megítélésében is szembekerültünk azzal a kérdéssel, mennyiben találhatók abban ma is a múlt század neveléselméletét és gyakorlatát - mondjuk'ki bátran - legmélyebben befolyásoló herbarti irányzat hatásai.
Ha Dénes Magda könyve erre a kérdésre nem is ad „egyenesben" választ, hasznos tájékoztatást és
biztos eligazítást nyújt a herbarti irányzatról. Teszi ezt annál megnyugtatóbban, mivel a német mester
pedagógiáját széleskörű, a filozófiát, a pszichológiát és az etikát is felölelő rendszerben mutatja be.
A kötet első fejezete végigkíséri Herbart életútját, kiemelve érdeklődési köréből a pedagógiai
műveiben később nyomot hagyó jellemzőket (pl. hajlamát a természettudományos egzaktságra, Kant
és Fichte hatását, de egyben az utóbbi szubjektív idealizmusával szemben az önálló útkeresés vágyát
stb.). A Jénában folytatott egyetemi tanulmányok után a Svájcban magánnevelőként eltöltött években
különösen jól mutatkozott meg későbbi elméleti fejtegetéseinek két jellemzője, a nevelő oktatás
gondolata és a pusztán a külső rendre szoktató fegyelmezés helyett a sokoldalú érdeklődés jelentőségének kidomborítása. Jól párosult nevelői gyakorlatában a gyermek iránt érzett szeretet azzal a törek-
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véssél, hogy a gyermeket a tanulás során erőfeszítésre kell késztetni. Svájci tartózkodásának kiemelkedő eseménye Pestalozzi burgdorfi iskolájának meglátogatása. Az itt szerzett tapasztalataiból és
benyomásaiból kitűnik rokonszenve a nép felemelését szolgáló törekvésekkel, noha ezeket - ahogy
szerző megállapítja - csak pedagógiai vonatkozásban ismerte el helyesnek. Herbart életének legtermékenyebb éveit a königsbergi, majd a göttingai egyetemen töltötte, ahol főművei (az 1806-ban
kiadott Allgemeine Pádagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet és az ezt majd három évtized
múlva követő Umriss pádagogischer Vorlesungen) születtek.
Herbart filozófiai elmélkedéseiből - helyesen - főleg azt elemzi a szerző, ami pedagógiájának
megértéséhez szükséges, tehát az asszociációs lélektannak alapját képező, az ismeretelméleti fenomenalizmussal és a metafizikai idealizmussal együttjáró, az oszthatatlan és önmagukban állandó változóan
létező ún. reáték elméletét. Jól érzékelhető a különbség Herbart és Kant metafizikája között, noha
előző idealizmusához sem fér kétség, hiszen a reálék szellemi természete és az anyagi világ másodlagossága mellett foglal állást, miközben ismeretelmélete reálisabb vonásokat is tükröz.
Noha Herbart több pontban nem ért egyet Kanttal, etikája kifejezetten kantiánus jellegű. Pszichológiájára rányomja bélyegét az a nézet, hogy az én a képzetek kapcsolódásának központja - és így a
képzetek terméke. Mindenféle lelki megnyilvánulás a képzetalkotásra vezethető vissza. A képzet
mozgása során áll elő a reprodukció folyamata és az ezzel ellentétes appercepció. Ez utóbbi mindenféle
szellemi tevékenységnek, így a tanulásnak is döntő tényezője. E mechanikus asszociációs lélektan
tanulságai szerint lelki életünk egyedül valóságos elemei a képzetek, amelyek változatai a különböző
lelki jelenségek.
Rendkívül tanulságosak a tanulmány azon megállapításai, amelyek igazolják Herbart pszichológiájában annak spekulatív filozófiai jellegén túl az egzakt természettudományi módszerek jelenlétét, sőt a
modern nyelvpszichológia kiindulópontját. Újszerűen mutatja be Dénes Magda azokat az elemeket,
amelyek a pszichoanalízissel hozzák kapcsolatba Herbartot, nyitva hagyva a kérdést, hogy a két
irányzat találkozása mögött tényleges hatás vagy pusztán bizonyos gondolatok megegyezése rejlik-e.
A gyakorlati filozófiától (az etikától) és a pszichológiától függő pedagógiának tudományos rangra
emeléséért Herbart igen sokat tett. Vallotta, hogy csakis az elvi kiindulás, a tudományos felkészültség
adhat útbaigazítást a nevelés gyakorlata számára. Meg van Herbart győződve a nevelés lehetőségéről,
noha óvakodik hatalmának túlbecsülésétől. Felismeri ugyanis a gyermek egyéniségének és több külső
körülménynek a hatását és jelentőségét. A nevelés szükségét indokolja az is, hogy segítségével nyeri el
az ember igazi formáját. A nevelői tevékenység azonban nem hasonlítható a kertészéhez, hiszen a
gyermek éppen azt dolgozza fel, amit a környezet - és így a nevelés - nyújt számára, szemben a
növénnyel, amelynek csírájában a fejlődés minden lehetősége eleve adva van.
A nevelés célja az erkölcsiség jellemszilárdságának kialakítása (Charakterstárke der Sittlichkeit). Két
mozzanata közül az egyik a helyes belátás kialakítása, a másik az akarat megszilárdítása. Előző az
oktatással, utóbbi a vezetéssel érhető el. Az általános pedagógia harmadik, az előzőeket logikailag megelőző fogalmát, a kormányzást a szerző külön tárgyalja, helyére téve azt a nevelés egész folyamatának
értelmezésében. Bár nem tagadható az ennek során megmutatkozó ridegség, szerző állást foglal amellett, hogy Herbart pedagógiájának központi problémáját nem ez, hanem a nevelő oktatás képezi. Az elsődleges lelki jelenségeknek tekintett képzeteknek a megmunkálásával foglalkozó oktatás a nevelés legfőbb eszköze és mint ilyen nemcsak a puszta ismeretközlést tűzi ki feladatául, hanem az erkölcsi belátás fejlesztését is.
Az oktatás tartalmilag egyaránt magában foglalja a természet világára és az emberi világra vonatkozó tárgyakat. Előbbieknél a tapasztalásra épülő megismerés, utóbbiaknál az érintkezésből eredő
részvét a lényeges. A tananyag tartalmának megszabásában éppúgy a neohumanizmus eszményei kísérik
Herbartot, mint a műveltség fogalmának körülírásában és értelmezésében is. Nagy szerepet tulajdonít
így a klasszikus tanulmányoknak, de a matematika és a természettudományok fontosságának elismerése is igazolja tantervelméletének haladó jellegét.
Kiemelkedő helyet foglal el Herbart didaktikájában az érdeklődés, amelyen keresztül vezet az út az
erkölcsi belátáshoz. Az érdeklődés azonban nemcsak az eszköze a tudás megszerzésének, a tanulásnak,
hanem eredménye is, és mint ilyen a szellem eleven öntevékenységeként élete végéig kiséri az embert.
A herbarti tanok átvétele során a több követője által túlhangsúlyozott és a formalizmusig eltorzított fokozatelmélet eredetileg a szellemi élet alapritmusát kívánta kifejezni. Amikor ezzel - és
egyebekkel - kapcsolatban Dénes Magda a Herbart mellett és ellen szóló érveket összegezi, alapjában
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nemcsak azt mérlegeli, hogy mit jelentett Herbart saját korában, mennyiben szolgálta a fejlődést,
hanem azt is, hogy milyen szerepet játszik a mai pedagógia életében. A nyugati országokban észlelhető
Herbart-reneszánsz eredményeinek ismeretében állapítja meg Herbart érdemeit és hibáit. Kiemeli
előzők közt, hogy rendszeres és autonóm tudománnyá tette a pedagógiát, amelynek tételeit a nevelés
céljában megfogalmazott centrális eszméből vezette le.
Nem vitatva Comenius érdemeit, a szerző azzal is indokolja Herbart korszakalkotó jelentőségét,
hogy felismerte a tudományos pszichológiai és etikai megalapozás szükségét, és ezek alapján alkotta
meg az első tudományos pedagógiai rendszert. Pedagógiájának gyengéi közt elsősorban annak individualisztikus irányát, a kormányzás kapcsán annak ridegségét, a testi nevelés említésen kívül hagyását,
valamint azt jelöli meg a szerző, hogy éles határt vont az általános képzés és a szakképzés között.
önálló fejezetben foglalkozik a tanulmány a Herbart követőkkel, Zillerrel és Reinnal. Itt az a
szerző törekvése, hogy az előzőekhez hasonló mélyreható elemzés helyett megvilágítsa, nem
Herbartnak tulajdonítható az oktató munka megmerevítése, hiszen ő csak annak tudatos, cél- és
tervszerű alakítására törekedett.
Sajnálatos, hogy a magyarországi herbartizmusra, így Kármán tevékenységére még utalás sem
történik a szövegben, noha részben kárpótol ezért, hogy a rendkívül gondosan összeállított, az eredeti
forráskiadványokat és a Herbart-irodalmat egyaránt felölelő „Irodalom" felsorol Herbart hazai visszhangjára utaló műveket is. Még teljesebb lett volna örömünk, ha az Irodalom utalt volna a régebben
magyar nyelven megjelent Herbart irodalomra. Ilyen tanulmányokat szép számban közölnek a korabeli
folyóiratok (Magyar Tanügy, Magyar Paedagogia, Néptanoda stb.). A téma népszerűségére - és az
irányzat elterjedtségére - utal a szerzők széles köre, akik közül nem kapott a bibliográfiában említést
például Bánóczy József, Fináczy Ernő, Hajdú János, Kelemen Ignácz, Krausz Sándor, Schneller István,
Schön József, Weszely Ödön. A bibliográfiába kívánkozott volna Waldapfel János összeállítása a
magyar nyelvű Herbart-irodalomról (Magyar Paedagogia, 1896. V. évf. 5 0 6 - 5 1 2 ) , valamint Fináczy
önálló műve (Herbart élete és pedagógiája. Bp. 1932.).
Nem valószínű, hogy a szerző jámbor óhaja teljesülni fog: nem fogják ezután sem többen olvasni
Herbartot, mint ahányan bírálják. Az újabb Herbart kutatásokra is támaszkodó mostani kiadvány
azonban bizonyosan elősegíti, hogy a hozzátapadó előítéletektől megtisztuljon Herbart képe, és
tárgyilagos szemlélet alakuljon ki a hazai nevelés elméletét és gyakorlatát is oly nagyban befolyásoló
német elmélkedőről.
Felkai László

ALBERTO MELO, ANA BENAVENTE: EXPÉRIENCES D'ÉDUCATION
POPULAIRE EN PORTUGÁL 1974-76.
A portugál népoktatás eseményei 1974—76-ban
Párizs, 1978. UNESCO. 47 oldal
Études et Documents d'Étucation. 29. sz.
A címből és a könyv adataiból látható: a portugál forradalom első köznevelési és közművelődési
erőfeszítéseiről van szó. A kiadás gazdája, az UNESCO pedig a feladat nemzetközi segítését jelzi.
Nagyon súlyos volt az örökólt elmaradás, súlyosabb, mint nálunk 1945-ben. A köztársaság
annakidején hat osztályos elemi iskola elvégzésére kötelezte a tanulókat, ezt a Salazar-kormányzat
négy, majd három éves oktatásra csökkentette, azután pedig mindenféle oktatást megszüntetett
azokon a településeken, amelyeken nem volt legalább 45 tanuló. Sok faluba tanító helyett képesítés
nélküli tanembert (a francia fordításban: régent) küldtek. így államilag szervezték az írástudatlanságot.
Az ország viszonylag legfejlettebb körzetében, a fővárosban, az analfabéták aránya megközelítette a 20
százalékot. A nagybútok uralta mezőgazdasági vidéken a 40 százalékot is elérte. A lakosság ennél jóval
nagyobb hányada nem járt iskolába. A könyvből nem tudjuk meg, hogy a 10-20%-nyi különbség
miként magyarázható, t. i. az iskolába nem járók hol, hogyan tanultak meg olvasni.
Az ötvenes években a kormány nem kerülhette el az oktatási reformot, az elemi oktatás javítását és
kiterjesztését. Ezt követelte az ipar és a vendégmunkások kiáramlása miatt a külföld is. A politikai
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óvatoskodás miatt azonban radikális eredményt nem értek el. Főként a különbőzé' országrészek
iskolahálózatának sűrűség- és szintkülönbségei torzították az oktatási rendszert ezután is. Az írástudatlanság megszüntetését és az egyéb kulturális feladatokat a forradalomnak kellett vállalnia.
Már a forradalom előtt is alakultak öntevékeny népi művelődési szervek, de csak a forradalom után
kaptak erőre és jelentek meg országszerte (Comissoes de Moradores - körzeti bizottságok; Comissoes
de Trabalhadores - üzemi bizottságok stb.). Sokféle feladatot vállaltak magukra, népművelési központokat hoztak létre (Centro Cultural Popular, de más elnevezések is használatosak). A mindennapi
élet és a termelés szempontjából az írásoktatás a legfontosabb.
A lakosság eleinte vegyes érzelmekkel fogadta, örült neki, mert részesülhetett az elemi műveltségben, és mert a gépkocsivezetéshez, az ipari munkavállaláshoz igazolni kellett az írás-olvasás ismeretét.
De volt bizonyos ellenszenv is az elmaradott vidékeken. Az írást úri huncutságnak tartották. Aki
tanfolyamra jelentkezett, az deklarálta, hogy írástudatlan, és ezt sok ember megbélyegzésnek érezte.
Gondot okozott a záróvizsgák megszervezése is (itt az elemi iskolák 4. osztályának elvégzésével azonos
értékű bizonyítványt adnak). A vizsga tananyagot követelő, iskolás merevsége nagyon sok parasztot,
munkást elriasztott volna. A vizsgán tehát a jelöltnek olyan feladatokat kell megoldania, amilyenekkel
a mindennapi életben is dolga lehet: felolvas egy újságcikket, hivatalos iratot, kitölt egy nyomtatványt,
pénz- és mértékszámítást végez stb.
A könyv több művelődési központ megszervezésének és működésének részletes leírását is tartalmazza. A központok nemcsak oktatással, hanem közművelődési feladatokkal is foglalkoznak: zenetanítással, sporttal, klubélettel, néprajzi gyűjtéssel, képzőművészeti tevékenységet és tárlatokat szerveznek, helyi újságot adnak ki stb. Elsősorban a felnőttoktatás intézményei, de gondoskodnak a gyerekekről is; sok helyen elvállalják a napközi szerepét. Együttműködnek a parasztság szövetkezeteivel.
Szervezetük demokratikus, értekezleteik parlamentárisak, széles körű az autonómiájuk. Az országos
központ, a D . G . E. P. (francia fordításban: Direction Générale de l'Cducation Permanente) inkább
csak tanácsadói és ellenőrző jogkörrel rendelkezik. Munkájukhoz, amelyet a szerzők szerint lelkesen
végeznek, az állam szerény anyagi támogatást ad. így főállású hivatalnokokat is alkalmazhatnak, de
ezek sűrűn, általában félévenként cserélődnek, hogy ne váljanak bürokratákká. Érkezik szakmai és
anyagi segítség külföldről is, főleg a svédektől.
Külön fejezet foglalkozik a Franciaországban dolgozó portugál vendégmunkások és gyermekeik
tanulásával. A tanulók kisebb része portugál tanítási nyelvű elemi iskolába jár. A portugál gyerekeknek
a francia állam megadja a szükséges különleges segítséget a tanköteles kor végéig. De csak addig, ezért
kevesen jutnak közülük magasabb iskolába.
A könyv végén három függeléket találunk. Kettő a jogszabályokat tartalmazza, a harmadik azt a
nyilatkozatot, amelyet az újonnan létesült központ vezetőségének tennie kell.
Csak látszólag kicsi a kiadvány terjedelme. Nagy lapokra nyomtatták, eléggé sűrű szedéssel. Az
UNESCO ezzel a könyvvel ismét felhívta a világközvélemény figyelmét egy alakuló nemzeti oktatási
szervezet munkájára és terveire.
Bán Ervin
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N A P L Ó
A PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

Az MTA Pedagógiai Bizottsága 1980. április 25-én ülést tartott.
Első napirendi pontként — Salamon Zoltán titkár előterjesztése alapján — megvitatta
azt a kérdést, hogy milyen teendőket lát a középtávú kutatási tervek kialakításával
kapcsolatban.
A bevezető és a vita során az alábbi főbb szempontok és javaslatok alakultak ki.
Bárhogyan is alakuljon a konkrét terv sorsa, gondolkodni kell arról, hogy megkezdett,
alaposan tervezett és időszerűnek bizonyuló kutatások ne szakadjanak meg. Ennek az
elvnek az érvényesítése azonban ne jelentse a kialakult témákhoz mindenáron való
ragaszkodást. Ismét át kell tekinteni a kutatási hálózat helyzetét, mert a feladatok és a
kutatási kapacitás távolról sincs összhangban. Erősíteni kell az interdiszciplináris
együttműködést, a pedagógiának vállalnia kell a pedagógiai nézőpontok igényes védelmét,
de ehhez kompetens vitapartnerekre van szüksége.
Tovább kell folytatni, aktívabbá és színvonalasabbá kell tenni az elvi vitákat. Ennek,
mint ahogy a neveléstudomány elismerésének igazi fedezete a tudományos értékek
létrehozása, az alapos szakmai felkészülés. Szükséges kiszélesíteni a pedagógiai kutatások
kísérleti bázisát. Ismételten felvetődik a tervszerű kutatóképzés szükségessége. A kutatási
pályázati rendszer, esetleg a személyes meghívás rendszerét a demokratikus ellenőrzésnek
kell átvenni. Indokoltnak látszik, hogy a lehető legtöbbet tanuljunk más országok
tervezési módszereiből.
A második napirendi pont keretében Szarka József bizottsági elnök adott rövid
áttekintést az elmúlt négy éves megbízási időszak tevékenységéről. Megállapította, hogy a
Bizottság több vonatkozásban - elméleti viták megszervezése, tudományszervezési
teendők ellátása — eredményesen működött. A tudomány általános helyzetével
összefüggő hiányosság, hogy nem tudott igazán hatékony tényezőjévé válni a pedagógiai
közélet alakításának, a neveléstudományi produkciók elismertetésének.
Az elmúlt időszakban sikerült felszámolni az akadémiai kiadványokban mutatkozó
nagy elmaradást. Befejeződött a Pedagógiai Lexikon megjelentetése, az osztályülés alapjában véve pozitívan értékelte a Magyar Pedagógia munkáját és szempontokat adott a
folyóirat továbbfejlesztéséhez.
A bizottsági ülés állást foglalt amellett, hogy a továbbiakban is célszerű működtetni a
neveléstörténeti albizottságot, a többi albizottság tevékenysége a megváltozott helyzetre
való tekintettel átgondolandó.
Végül tájékoztatás hangzott el az akadémiai bizottságok újjáalakulásával kapcsolatos
szempontokról.
$z j
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A NEVELÉSTÖRTÉNETI ALBIZOTTSÁG FELOLVASÓ

ÜLÉSE

A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Pedagógiai Bizottságának Neveléstörténeti Albizottsága 1980. április 18-án felolvasó ülést tartott. Az ülésen a k ö v e t k e z ő előadások hangzottak el: Mészáros István: Első pedagógiai hetilapunk, a Religio és Nevelés ( 1 8 4 1 - 1 8 4 9 ) ,
Felkai László: A tanügyi sajtó fellendülése a kiegyezést k ö v e t ő évtizedben, Vág O t t ó : A
magyar óvodapedagógiai sajtó kezdetei ( 1 8 7 0 - 1 8 7 8 ) , Kotnyek
István: Fejezetek a zalai
pedagógiai sajtó történetéből ( 1 8 7 0 - 1 8 8 7 ) , Szűcs Ágnes: A Gyermek, Jáki László:
Pedagógiai folyóiratok a két világháború k ö z ö t t , Szabó József: Pedagógiai periodikák
Szabolcsban a két világháború között. Bereczki Sándor: A szegedi pedagógiai folyóiratok
története és értékelése ( 1 9 2 0 - 1 9 4 5 ) , Anderkó Lajosné: A Kisdednevelés c. óvodai szakfolyóirat Kenyeres Elemér szerkesztése alatt ( 1 9 2 3 - 1 9 3 3 ) , Kövér Sándorné: A Kisdednevelés c. folyóirat a fasiszta szellemű értelmi nevelés szolgálatában ( 1 9 3 3 - 1 9 4 4 ) .

SZERZŐINK
Dr. Zibolen Endre, a neveléstudományok kandidátusa, c. egyetemi tanár (Budapest), dr. Nagy Sándor,
a neveléstudományok doktora, tanszékcsoportvezető egyetemi tanár (ELTE BTK Budapest), dr. VŰSS
János gyógyped. tanár (Jászkarajenő), Kadosa Árpád ny. tanár (Esztergom), dr. Szekerczés Pál főiskolai docens (Tanítóképző Főiskola, Debrecen), Tverdota Miklósné dr. könyvtárvezető (Szabó Ervin
könyvtár, Budapest), KovácsnéSzabó Márta főelőadó (Magyar Unesco Bizottság, Budapest), dr. Szabolcs
Éva tud. munkatárs (ELTE BTK Budapest), dr. Schmidt Ibolya pszichológus (Módszertani Intézet,
Budapest),Eszik Zoltán tanársegéd (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged); dr. Szoboszlay Miklós
ny. főiskolai tanár (Budapest), dr. Szarka József, a neveléstudományok doktora, tanszékvezető
egyetemi tanár (ELTE BTK), dr. Petrikás Árpád, a neveléstudományok kandidátusa, tanszékvezető
egyetemi docens (KLTE Debrecen), dr. Bogi Éva tanársegéd (KLTE Debrecen), dr. Antall József
főigazgató (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár, Budapest), dr. Köte Sándor, a neveléstudományok doktora, egyetemi tanár (ELTE TTK) Budapest), Tóthné Dudás Margit főisk. adjunktus
(Tanárképző Főiskola, Pécs), Szabóné dr. Fehér Erzsébet gimn. tanár (Sárospatak), dr. Mészáros
István, a neveléstudományok kandidátusa, egy. docens (ELTE BTK Budapest), dr. Felkai László a
neveléstudományok kandidátusa, osztályvezető (Könnyűipari Minisztérium Módszertani Intézete,
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SUMMARY

ENDRE ZIBOLEN: REPORT ON THE SITUATION OF THE SCIENCE OF EDUCATION
The author analyses the situation of the Hungárián science of education in 1979 grouping his views
round the following subjects: The development of the branch of learning. The main trends of scientific
work. Interdisciplinary relations, A generál valuation of the results. Connection with the practice of
society. International relations. The personal conditions of research work.

SÁNDOR NAGY: A NEW PERIOD IN THE PROGRESS OF DIDACTIC THEORY
The author introduces his study as follows:
When surveying the international- and home situation of the trend of the didactic issues, one can
come to the conclusion in a natural way that in the past ten or fifteen years essential modifications in
attitűdé have ensued in several domains of didactic theory, and certain problems have got more tinged,
more differentiated responses in consequencc of the inflow of the recent achiwvements of research.
Together with this the joining-in of new possibilities of interdisciplinarity enabled to approach the
teaching—learning process, this central chapter of didactics in a more complex way; and the empirical
consequences of certain innovation processes of the practice brought spectacular resuls in curriculum
theory and even more so in the domains of the forms of organization, methods and means.
For the time being it is easier to take note of all these changes and modifications than to attempt
their synthesis of somé kind or to undertake to find out which of tliem are lasting and principal
tendencies of development, and which are, on the other hand, the at times spectacular ideas,
"coruscations" that are shooting up in the course of progress and - at least in part - pass away or
burn out.
So that the basic tendencies of the progress of didactic theory could be circumspectly presented at
least in outline it is expedient to start in two directions, i.e. to introduce two examination methods:
— on the one hand it is necessary to take a survey with a comparative-pedagogic method of the
conceptions that indicate the major courses of the didactic development in the 60s and 70s, or at least
seem to be of representative character as regards the modern interpretation of the concept of
didactics;
- on the other hand it is indispensable to survey - proceeding so to speak from chapter to chapter
in the theory of instruction - what has actually been modified, what has changed in attitűdé, guality
and nature; a however roughly outlined concrete survey of this kind ensures a practically inductive
possibility to find out: how far have we got and in what direction do we proceed? This factual
examination can, at the same time, answer the question to be found in the heading of the present
study (although in affirmative form, yet provisionally rather as a hypothesis) that namely it is a new
period - is it really that? - in the development that is in question here.
Cömparative research and a horizontal survey of the present situation of didactics together may
perhaps alsó give an answer to the great question, which in our days - amidst a profusion of extremely
controversial views, which in cases simply and non-dialectically negate the earlier ones - should be
answered by all means: "Quo vadis Didactica? "

The author expounds his views in the twofold direction indicated in the above introduction, and
closes the study as follows:
As a conclusion drawn from the comparative-educational survey we have referred t o the circumstance (in connection with the "Quo vadis.. " question) that the development of didactics
proceeds towards a theoretically and experimentally better and better founded instruction theory;
relying upon the horizontal survey - having disclosed the fact-material rather roughly and of necessity
incompletely - we can come to largely the same conclusion (and that in an inductive way since we
could refer for the most part to trends of development that had already become distinct): there are
significant changes: a new period in didactics; changes that appear in abundance both beyond the
traditional bounds of that discipline and within same, changes which, in numerous instances, force
these bounds open and promise a "theory" that can approach the problems constituting its subject
more adequately than even the most advanced earlier conceptions.
The demonstration of all these in greater detail cannot even be attempted within the compass of a
single study: for this at least two dozens of authors and scores of monographs and studies of
Hungárián didactic research ought to have been quoted. All this has been done in a new manual of
instruction theory; here we could merely refer to the tendencies of development themselves or at least
to those of them we thought most typical.
We trust that what has been said above can nevertheless adequately support our initial proposition:
not only slight but in many respects essential differences present themselves between the earlier period
of didactics and its developmental stage to be observed in the past ten or fifteen years. Eventually,
taking into consideration the results of comparative investigation, as well as the changes in content
alsó approached in an inductive way, it seems possible that an answer can be found to the question: in
what direction does didactics proceed? We can safely say: not towards a chaos or disintegration —
rather towards a theory of instruction.

JÁNOS VASS: ATTEMPT AT STOPPING AN UNFAVOURABLE SITUTATION
IN THE COMMUNITY BY MEANS OF CHARGING WITH OFFICE
The author performed the sociometric survey of 564 primary- and 266 auxiliary school pupils. Out
of them he selected 53 and 50 experimentál persons, respectively, who were of a shghtly unfavourable
situation within the collective, i.e. according to the opinion of the form community their personalities
were of a somewhat egocentric disposition. The experimentál persons were charged with activities that
had to be performed each day and within the scope of interpersonal interactions. The commission to
perform the offices lasted half a year, under the guidance and control of the 44 form-masters. At the
end of the experiment another sociometric examination gave information on the change of the pupils'
interpersonal attitűdé.
The success of the experiment showed a close connection with the age, the sexes, the stage of
development of the structure of the form community and with the form masters' stand taken up in
respect of the experiment. In the conclusion drawn from his attempt, the author emphasizes the
preventive attitűdé of education, the fundament of which is a striving for a continuous and manysided
cognition in the relation of both the personality and the form community.
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