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Jakubovits Elek :  

Az eszmőnykép és a péld ,kép problém .  ja, 

a nevelésben  

Erkölcsi neveléscinkkel kapcsolatban altalanos az a pa-

nasz, ho y nem elég hatékony. Szavai Nandor i3 megjegyzi egyik t4nul-

manyában1 , hogy a sziilők és a pedagógusok nem egyszer ugy érzik, 

minél többet faradoznak, ónnal kevesebb eredményt érnek al. Easel 

kapcsolatban három alapvető okot sorol fel .  Elsőnek a kétségtelennek 

meglév erkölcsi v.. judást jelöli meg. Megkül'inböstetve a nyugsti 

ii jus a►g I,roDlémáját a szocialista i!' jusag probléma jától. P,'4sodik 

okként emliti a tars::dalmi környezet neveluhatásanak egyenlótlensé 
L_ 

..ezt, hogy az iskola és a cl::lad moralja nem azonos. Harmadik nehéz- 

séget pedig az erkölcsi nevelés mFdszerében latja. Ezzel ,apcsclatb.an 

tesz emlitést a nev ölök egj részénél tapasztalható pk?ds k ,6giai pe :szi-

r,:_ízmusról. VitázvJ a k lönféle nézetekkel, vé. ül mer; jo zi: "A mi er-

kölcsi nevelésünkre nem az e,yoldalu hanem inkabb 

val:.,mi perppektivanélkiili prakticizmus jellemző." 2  

Menjünk eg' lépéssel tovabb. b,i, a szocialista taroadalom 

épit :gyére képes és kész embereket akarunk nevelni. Tehát oly.,n er- 

larsi t::datot és készségeket kell kiiialakitsnunk, amely erre a fel-

adatra ; észiti tel öket. Erkölcsi nevelésünk előbb felsorolt problé-

main tul a gyakorlatban ez et;y rr,a'iik lényé t;es vitapofit. JuhaOz ' 'erenc 

ezzel kapc;:,olatbsn igy ir: "Követelmény, hogy erkölcsi nevelésünket 

kőm •nista célratöré3 jellemezze. "`' azonb ,n... "nalunk is voltak és 

vannak, akik ugy vélik, hogy az iskolának valamiféle általanos erkölcs 

szellemében kell nevelni... .sokan a társadalmi egüttélés és az 



illem lapvető követelményeire redukálták a tematixát.. W és a mi.4,44614 

oldalon fejlett személyiség kialakitásának szocialista  követelése 

a gyakorlatban "a mindent tudni", könyvekből, tehát k'izvetve a 

lehetőleg mindent me;ismerni elvvé torzult." 

Itt e két véleményben latszólalt ellentmondóan tükrütődnek 

a problér_mak. Az erkölcsi nevelés intellektualizmusa és a perspek-

tiva nélküli prakticizmus. kérdés tehót, hogy az ellentmondós két 

tagja kizárja -e egymást, vagy pedig mégis valamilyen össseftiggés-. 

ben varnegymás3al. 

Ússzefoglalva a problémáka t azt latjuk leglényegesebbnek, 

hogy nevelésünkben nagyobb a befektetett energia, mint a kapott 

eredmény. Ennek okaként felsorolhatjuk, hogy pedagógusainknal 

nem minden esetben egységes a nevelési cél, különféle tartalpi 

differenciák adódn_,k, és ezenkivül ott vannak még a módszerbeli 

gyengeségek is. /Pl. szétforgácsoltság, koncentráció hiánya, cse-

kély érzelmi hatás, sőt ellentmondó hatások, atb./ Azonban nem vi-

tás taroadalmunk követelménye, hogy ujfajta szocialista embert kell 

nevelni. Ebből a követelésből azután megrajzolhatjuk :_;z uj ember 

eszmén.képét, amelyet a nevelés folyamán tokosaLosan ki kell alakí-

tanunk tanulóinkban. Ez az eszményké. végül, a mindennapi életben 

pé' aképekben testesil meg, válik láthatóvá, tapasztalhatóvá. Hi-

szen éppen azáltal válik valaki példaképpé, mivel me;;valósitotta 

a taraadalomkövetelte eszménykép legfőbb voná :alt. 

Most már caak az a kérdés, hogy a fentvázolt nevelési hibák-

nak mik az okai, hogyan tükröződik tanulóinkban az uj ember e:;zmé-

nye s, ez a kép mé,, nem felel meg 8z6rt a követelményeknek, akkor 

hogyan lehetne fejleszteni. Éppen ezért ebben a munkában ezeket a 

problém kat próbalom vizsgálat tárgyává tenni, továbbá, mert ugy vé. 

lem, ho(y ar iaa a lényeges ..érdélre, hogy  mi  az eszményképpM és a 

i.éldaképrk azerepe a nevelésben bár sok sző esett mar róla .. 1114 



eléggé elnagyolt választ szoktunk adni. ' : tért a válasz pontosabb 

vilagosabb megfogalmazasa 63 u gyakorlati nevelőtevékenység diffe-

renciáltabba tétele sokban hozzrjarulhat nevelésünk hatékonyabbá 

tételéhez. 

I. 

Az eszaénikép eredete, tartalma és fontossága a nevelésben.  

A neveléstörténet tunusá:a szerint sokat vitatk . ztak .z 

az eszménykép eredetén és a nevelésben való fontosságán. 

Mar az ókorban is részletesen fo glalkoztak ezzel a kérdés.. 

sel, (itt volt például Platon, aki szerint z eszi: émgsk örök életii:-

ek, földöntuli vilá:;ot alkotnak /az ideák vilagát/. g8 az ember 

élete sorara csak éppen viláosabban kezdi latni és felismerni 

eze} et az eszméket, de ma ;  uk az eszmék örak életűek. szerinte ez a 

mi vilagunk a látszat átmeneti világa, melyet az ideák, ezek az 

aképek hoznak létre. Eseknek az ideáknak legfőbb sajátossagai 

a tökéletesség, tisztaság, és a minden idegen elemtől való mentes-. 

ség. :.z ember lelke valamiKor, mielőtt egyesült volna a testtel, 

Szintén  ebben :az idealis vilarban volt és ott szemlélte a tiszta 

ideákat. azonban a testtel való e,,yedtilésekor a lélek félelmében 

és zavarában elfelejtette a tiszta ideákat. Tökélete edése éppen 

abban all, hogy fokozatosan ismét ráeszmél ezekre teljes tisztasá. 

okban. Idea természetesen sz:mtalan sok van. Platon ezekből az 

ideakból eész piramist épitett, amelynek csucsán a 16 ideája 

foglal helyet. Ez azanos :.az .stenséggel, melynek a tiax.tamág 

igazság és szépség alá vannak rendelve. 

.i nevelés feladata tehát Platon szerint ezekhez az ideák.. 

hoz kell, no :7  iazodjon, sut nemcsak a nevelés, hanem az egész 

társadalmi berendezkedés. Innen is ered tulajdonk ppen az elve' 



"easmei vagy eszményi nevelés", azaz olyan nevelés, amely az 

eszmék felé vezeti a nevelteket. 

Ez az ideali3td tanitas, int ahogy a marxizmus klassziku-

sai tisztázták, feje tetejére allitja a valósa. os viszonyokat. 

L;yanis ténylege.en as a helyzet, hogy nerc az ideaktól függnek 

a dolgok, hanem a dolgoktól az ideak. ;ível az ember  a me,ismerés 

foiysmatab .n alkotja  meg  magának a beszéd Jegit.>é ,ével, absztrak-

ció utján a dolgok tényleges vonassit tar,almaz fogalmakat, 

idedkut. 

Ugyanez a helyzet a tökéletes er:ber fog.iluval. A tarsadil-

mi viszonyoknak me .felel e-n az emberek egjmásközti kapcsolatába=n 

jönnek lére és al ..kulnsk a különféle mberi tula jdonsagok és 

azok szervezett együttese az e,s yéni é. Ezeknek a valóságosa meg-

lévő, a lakuló kapcsolatoknak tükörképei az eeberekbec r^e7,n il t-

i,ozó t,i1 . jdons'gok és ezeknek szervezett, tökéletesnek igényelt 

eg,, ü ;tele ? ; amit, mi eszményképnek nevezünk. 

Z társadalom - osztalytarsa , almakban a különböző osztalydc . 

.övetelés forrnájdban absztrahálja ezeket 	jellemvonásokat az 

emberek felé /ez az eszménykép/, melyeket aztán a nevelés hivatott 

m ( dszeresen valóra váltani, dz u j nemzedékben. . s igazolandó ezt 

a célt, eszményt mindjárt konkrét példákat /példázat, példakép/ 

is felsorolMi. 

Amikor tehát a nevelés felépítmény jellegérol beszélünk, 

akk zr éppen ezt az áttételes meghatarozottsagot értjük alatta. 

Vagyis valóban társadalmi meghatsrozottsagu, a  társa ialmi viszo-

nyoktól függ a nevelés, de ez a fü4;gés követelések, eszmények., 

fcrmajában nyilatkozik meg. Igy a nevelés eszményét a társadalom 

követelései határozzák meg, amely követelésekben mindig az adott 

tarauddlmi viszonyok tükröződnek és minden történelmi kor, társa-

dalmi forma, állam igyekSWik megrajzolni a maga embereszményét, 



amelyet azut+an a nevelés céljául tűz ki. Tehát net igaz az idea 

ták altat hangoztatott tétel, mely szerint az ideik, az eszmény"': 

a valós alttól ftiraellenek lennének. 

Lrdemea megfigyelni milyen logikai bakugrasokat vé eznek 

fejtegetéaeik soran, teai _or ezt a fejetetejére allitott nézetet 

próbalják bebizonyitani. 

KornisS G  ,.cla 1.16—ban megjelent Aztékelmélet és pedagógia 

c. tan.1lmanyab an a pE d .gógiat els usorban a vilimézet tudomanyÁnak 

tartja, azaz filozófiai di ,zciplinsnak. "A nevelés céljanak, azaz 

értékeszméinek kitüzésében nem a ténytudomanyok döntnek, hanem itt 

a me ;gy aző.iéa, a s sjatos értékismerés a perdöntő. " 4  i:ornisie tehat 

az értékismeré.=t fiig getleniti a tiu m pyoktól, ahogy a mondja a 

ténytudomanyoktól és c ak a meggyózn..és körébe utalja, amely ezek 

szerint fiigaetlen a tudomanyos megismeréstól. aelmerülnek tehat az 

alapvető kérdések, amelyeket 	is megfő;~almaz' "L?f.lyek az értékes 

h,a íaok, mi kölcsönöz a lelkiélet bizonyoslfiva16 formálá3ának 

értékee Ni a nevelemunka végső szankciója?... Honnan kapja a peda-

gógia a maga célkitűzésének végső igazolasát? Melyik nevelési cél 

értékesebb? Mi legyen a végaó életcél é3 eszmény?" 

A kérdések nagyon helyénvalók, nézzük meg, hogyan próbál 

Kornisp felelni rá? Először is kifejti, hogy sziknek találja azt az 

e yetemessé valt felfogant, mely szerint cs.,k az erkölc.:i értékek 

tana /etika/ szol:,álna a pedagógia alapjául. "A pedagógia az e;é::z 

filozófiától, mint igazolt vilag és életnézetre való törekvéstől 

függ". Egyet-re csak annyit fülök ehhez az idézethez, ho;y rö tön 

szembetűnik a peda 6gi :nak és a peda aSgia céljainak ere .setét lesz.. 

k i eeni akaró törekvés. Vagyis a társ .dalmí ha ásnak teljes ne F  ,1igá l' 

sa. Láz az előzőkben beJzéltem arról, hogy lénye es a céloknak 

az eszméktól való fli,;gése, de ez nem e y elszigetelt,minden mástól 
független 

yalt  eg,;etemes viszony. íli.azen az es - mék,ay követelmények, az adott 



kor történelmi és t4rssdalml vissonyaiból ered Nem lehet teiti  

függetleniteni é:3 egyetemessé tenni ennek az ösaatett hatásláma- ,  

colatnak az eg,yik agját. /Tarsadalmi viszonyok,- követi lményekf 

- eszmék - pedagógiai célok, eszmények/ 

Kornis$ a tovabbiakoan azzal vádolja a korabeli pedagógia 

idrekvéseket, hogy azok "legnagyobbrészt az utak kereaésébea, az 

eszközök vizsgálatiban mertilnek ki anélktil, hogy a céloknak meg-

felelő, a tényektől különtartott-  autonóm megismerését tiizné ki 

elsősorban feladatukul. A nevel,:s nem egyéb mint az igazi érté- 
, 

keknek /eszményeknek/ megvalóaitasára való készségeknek fejlesz-

tése... ,►zt hiszik a cél kitiishetó a puszta tények vizsgálata 

alapján, holott a tényeknek csak a végső célok szolgálataban van 

ér péktik... Csak 1 végső célok, mint abszolut alapértékek, ideális 

világából verődnek érték3ugar1k a magában teljesen k6z6mbös 

matter of fact" 	idézetből most már megtudjuk, hogy a nevelést 

meghatározó végső célok abszolut alapértékek, és ezalaa k z 

li 
 

világaOligge 	minden függéstől. 	fizok a pedagógiai 

irányzatok, amelyek nem ismerték el az ideáknak azt az abszolut 

mivoltát, de ugyanakkor nem ismerték fel a társadalom valódi tör-

vénjeit és ezért végeredményben mégiscsak idealista .módon a 

pszichológiában vagy a biológiában keresték a nevelés célját. 

kornis s itt ezeket birálja, akarja vissz,tériteni a maga végered-

ményben azubjektiv idealista álláspontjára, mint ahogy ez a kés8b4 

biekböl is világosan ki fog, rajzolódni. Végeredményben tehát azt 

mondhatjuk,  bogy  itt Korni$Q a polgári pedagógiát jobbról, a ré-

gebbi, feud311s nézetek felől birdlja. A megtévesztő az egészben 

csak az, ho:,y annyira altaljno .an fogalmaza mondanivalóját, hogy 

azt hihet jiik, valami ujat akar mondani. De  abban  a pillanatban, 

ahogy tartalmi kérdésekre kerül a sor, részletezni kezdi ai 

mondanivalóját, azonnal0 ider 	1 világnézeti hovatartozósága. 



Az értékelméletnek Kornisk két főfeladatát jelöli meg. 

"a. iáz értékelés pszichológiai természetének vizsgálata /éhi az értód 

eredete? Hogyan folyik le az értékelés processzusa? Mi az értéke-

lés érzelmi koefficiense ?stb./ b. :► helyes értékelés elveinek meg-

állapitasa.Az értékek lo,;ikaja, az értékek érvényének és fajainak 

megallapitása/ . " 

Itt megint tel kell hivnom a figyelmet arra, hogy amig a 

többi pedagógiai irányzatot pszichológizmussal vádolja Kornis, 

azalatt 6 maga is ebbe a hibába esik, hiszen az  egyik  leglényegesbbb 
.41.44r 4<d)  

kérdésiNrIkely alapjában véve társadalomtudományi kérdés, a pszicho-

lógia tárgykörébe utalja. Ezzel a fogás al, miután kijelenti, hogy 

6 pszichológiai kérdésekkel nem foglalkozik, ügyesen megkerülte a 

leglese és legalapvetőbb vili, :nézeti kéridst. I ost már c ; ak az ér-

ték érvényének kériését kell boncolgatniaz az értékelmélet az 

abazolut és autonóm erkölcsi értékek tana.Unak. Kornisl tehát ezután 

már csak az értékek érvényéről beszéli "Világos ugyanis, hogy a gon-

dolat intencionAlt tartalmának érAnye nem empirikus, időbeli moz-

zanat... hanem fölötte áll a tér, az idő és a változas kategóriáinak. 

A  ne ;; jelenéitől f ;getlen1l önmagában is megall, vagyis időtlen 

Wahrheit an sich, s nem feltétlenül kell egyszersmind gedachte 

Wahrheit-nek is lennie." - A.z érték érvényessége tehát önmagától függ 

--vaovia isteni jelenség a teológia xmíz3 szav..val élve és igy most 
• 

már elég magasra emeltetett, hogy a Sajátos tars dalmi viszonyoknak 

megfelelő tartalma az ''abszolut igazság" és az "abszolut érték" ké-

pében rátukmalja az emberekre. Irne bizonyság; a távabbiakban Kornisg 

az etika kérdéseiről igy ir ■ "Erkölcsileg helyesnek oly cselekedetet 

mondunk, amelynek önértéke van /Kiemelés Kornis1tól/, azaz oly 
értéke, mely nem változik eg,,esek esubjektiv élménye, pazi hológiai 

Alkat,.., és az egyes korok és népek felfogása szerint. .. azért igaz 

vagy jó valami, mert a mi szubjektiv élményeinktől függetlenül is 

ti 



jó /igaz/ vagyis olyin, amilyen."  Ennyi tehát a r+a„ yar izaat. Nem  

valami mitsgj ózó, a részleteket és daazefü,.gdaekat alaapo aan feltar  

fe jta$IUM• Ehhez hasonlóan pregníne uegfogalmasfeaal Aalaii Nagy  

Józiefbak  a Filozófia kis tiikre c. könyvében  talalkoztam, aholis .  

a következőt ' lvashatjuk "igaza annak as embernek van, aki as igaz-

síg birtokosa." Az egyik ugyanazzal magyarísza ugyanazt, a mAsik  

pedig kényes kérdéseknél fölényes kózlegyintéasel siklik el. Vagy-

is azért jó valami, mert olyan amilyen. Fzenkivül figyelemreméltó  

az előbbi idézetben a dolgoknak az .:z ősszekevr:réae, amelyet egyen  

sek szubjektív 61*ánye éc a korok, népek felfogésa, mint eg;inevezá.  

gytivé aorolh..tó jelenségek yelfoga3a jelent. ;zonkivül, ha való-

ban igy vannak a dolgok, ahogy Kornie$ bemutatja, akkor nc•a is  

lehet tudom4nyosan megismerni az értéket. Ezt 6 is bevallja, amil.or  

igy ir aar továbbiakban: 'Az értékességet közvetlenül  /intuitive/  

ismerjtík fel... .z önértékOség ezen kőzvefen felismerése adja  

meg  ,  inden értékitélet szaankc:iójaát. 'ehát nem a tér: adelmi Tyakor-

lat dönt ás törva=nyosit, hanem csak sajt "intuitiv felismerésünk  

Ime előttünk áll tel jen egészében a azub jektiv idealizasue.  

Latacat szerint aornia)ti eddigi fejtegetése teljesen mento3 minden  

valláaosAgtól és uz ob jek
kt
tiv tudom nyos:,ág szinében tűnik fel, hi-

szen istenrol, vall'sról, e rjéb egyenes: konkrét utalasról a-m esett  

sző, de ha ösazehasonlitjuk a fentvázolt Kornia$ féle ílláapontoa  

kaarczell 	1 8-ban irt neveléstan c. könyvének  fejtegetéseivel  

rö tön vili.osaá válik, hogy csak a kor vitáinak hangulatra miatt  

hagyta el korniaR a közvetlen vallísos fog imakat, de lényegében  

ugyanazon alapon all, mint a kifejezetten *heocentrikus 1arczell.  

~~caell igy ir: "Ha azonban a atílönbösu vilagnézeti alapolcr;  

kipontozott életcélokat közöse nevezőre igyekezztik hozni, azt tepess-

tal juk, ho ;y ez _3 leeg; szerüsitéaí eljárna vég . eredménye két élet-

célmegjelölés, amelyek  azonban  e, ymÁot6l nemcsak alt 	ke  hanem  

es r ritasal ellentétesek is. ►z egyik az élet célját az eabcri egyén,  



közösség vagy a földi élet keretein belül jelöli ki és igy  a rr~ c`7 
valósitásában a földi életre korlatozott nevelő gyakorlót szeol 

pontjából bennrejlő / immanens/ célna k nevezhető. :. másik az  

élet értelmet adó céljat tul a csak földi életre korlatozottrak  

felvett emberen, az egyetemen, föltétlen érvényes égek körében  

leli fel és igy ez az előbbi szempont alapján érzékfölöttinek  

/transzcendensnek/ mondhr-.tó.....az immanens célkitűzések belső  

ellentmondásaik miatt maguktól semmisülnek meg." — Korni$s higgadt  

az előadásban, tarczell viszont olykor elragadtatja magit és ilyen  

kor teljes egészében feltárul előttünk gondolkodasanak teljes mi..  

volta. Például igy ír az emb,ri életben jelf:ntk ző "transzcendens"  

jellegii igényekről; "Ha e tény okát keresflük, a kegyelmi erek  

átfogó áramlásáru kell rámutatnunk. Az isteni természetben része-

sitó kegyelem ereje emelhet csak fel; erre a transzcendens ivelés  

belső igénye egymagában elégtelen. Az isteni gondviselés fenséges  

nagyszerbsége jelentkezik abban a ráeszmélésben, ami a gyakló em-

beri testben munkáló lélek égi gravitaciójának mindent elöntő  

no:;ztalgídját jellemzi. A lélek minden tudatnál biztosabb és fel-

emelőbb sejtelme ez a tökéletes Atyáról, akiben, mint Teremtő-

jéhez közeledik a fiusag érzésében az örökkévalósággal eljegyzett  

embri lélek. Az istenfiuság mélységes megsejtése nem kevésbbé  

utal a transzcendens célra, mint a do .;matíkai tanitas, amely sze-

rint az ember )stenhez hasonló szellemi lény.... Az élet célja  

nem lehet más, mint a földi élet gátjait minél diadalma:iabban le-

gyezve egyre jobban megközeliteni a transzcendens mozzanatok vég-

ső szintézisét, Istent."...."Annyira megközeliteni /Istent/, hogy  

mibenlétét örök fenr..táaának és mindeneket fenntartásának módját  

megragadhassuk, inkább lehetséges a  kegyelmi hatásként jelentkező  

intuíció. mint az értelmi elj rás ut'an. Ebben a t ,:ljes intuitiv  

átfogásban a vé*id.en "hn" nem megsemmisitő fölényben jelenik meg  

az emb ri "én" előtt, hanem a jóságos Atya meleg, odaha jlá .,ával. "5 
 



Mosolyogni lehetn e ezeken a naiv .szavakon, ha a valósgolAkft  

lett volna olyan komoly és véres, mint amilyenné tették a két vi'  

haboruban, amelyép,en ezek az emberek sznteltek meg. A két né•  

zet közötti különbséget magyarázza az a történelmi tény, hogy a  

10-es években leálisan és nagy` eret foglaltak el a materialista 

szinezetü nézetek, törekvések, és a tudomány eredményezi alapján iga-

zan neve sé ;esnek hatott volna a peda ógia ilyen eminens képviselő j'  

ozájábll, mint i ~ornis%' a Marczell féle beszéd. Viszont a 30-es évek-  
crwi 

ben az ellenforradaldi # 	időszakának kellős közepén legel i- 

san nem volt ezeknek a nézeteknek szabad vitaterlik es igy szabadas-

jara engedhették ezek az emberek szarnyaló fanté.ziájukat. Ismert  

tény, hogy kagyarorszá on ezen az idószakon keresztül végig feudál-

kapitalista rendszer uralkodott. Igy érthető csak, hogy miért tudott  

ftpilbtaMOMMilta kílönben már vilagozerte eluvUlt, kiizépkori feudalizIam  

ban gyökerező, vallásos ideológia ilyen sokáig és ilyen nagy teret  

betöltve megélni. Ajz előbbiekben már látott elvi viták egyik része  

a kapitalizmus-feudalizmus közti ellentétekből eredtek, s mivel ná-

lunk, sajatos történelmi helyzetünkből kifolyólag a kapitalizmus  

ideológusai nem tudtak lényegesebb ideológiai vezetőszerephez jutni,  

ezért volt Kornisl például 1y48-ig a budap:sti egyetem pedagógia és  

filozófiai tanszékén iranyitó.  

Korni4 a maga "ob jektivabb" hozzáállásával uegpróbál"korsze-

rtin vagyis a feudál-kapitalista viszonyoknak megfelelő következtetést  

levonni az"önértéktiség"elóbb fejtegetett al1aspontjából a cselekvé-

sek erkölcsi megitélésirei "Ebből /mármint az önértéki , ség közvetlen,  

intuitiv felismerésének szankciójából/ egyszersmind következik, hogy  

valamely cselekedet erkölcsi helyessége /értéke/ nem dönthető el té-

nyekre, ontológiai mozzanatokra való hivatkozással, vagyis nem jön 
 

szemitásba vajjon például, hogyan cselekszenek az emberek, hanem cuki 
 

az autonóm értékfelismerés által azaz értékrációk segitségével." -  

Magyarázatképpen az i értékeszme. "Ertékitéleteinknek minden pszíchul6-  



• 

giai vagy biológiai szempontbál független mozzanata, mintegy  

sajátos idealis tartalma, melyre itéletiinket vonatkoztatjuk."  

TEhát imei Kornis objektivitása lehetővé teszi, bogy ne  

sértse a burzsoázia osztlyérdekeit,a feudális kötöttősgeket idé-

zG vallasossabb fogalmazá , sal, aft a régi alap lényegi megtartásí- 

v, ' l egyszersmind igazolni is tudja  a tőkés viszonyok ember ember  
az  

altal  -Art4nő kizsákmanyolásáa*1,individuálisabb, "saját felelős- 

cégre" történő tevékenység ujabb módszereit. gondoljunk csak  

a modern polgári filozófiai iranyzatokra, mint például az existen-

cializmusra, amelynek éppen egyik alaptétele az embernek a so jat  

felelősségre való ~T1,  (5 4 
 

Egyébként érdemes megfigyelni azt a jelenséget, ahogyan  

Kornis és a hozzáhasonló iaealistak az értéket  fügetl ~niteni, 

abszolutizálni szeretnék ...z értéket létrehozó társadalmi mozzanat- 

tól. Hasonló ez a jelenség  

Ott ugyanis :az áru értékét  

ahhoz, amit Marx fedett fel a Tőkében.  

igyekeznek fü getleniteni, :bsz:;lutnak  

beállitani, azaz önmagától  
v~~..~.,.~~ 	i', ,,  

z t nyezökkhk. Marx vilago.ian kifejti, hogy 4 az érték :hegalvadt mzn-

kaidő, pusztán tárgyi alakot öltöt!, munka"..."é. az értéktöbblet  

megalvadt tulmunkaido, pusztán tárgyi alikct öltött tulmunka."  

...."Csak az a forma, melyben ezt a tulmunkat a közvetlen termelő..  

ből - munkasbdl - kipréselik, i:ülönb;zteti reg a c;azdasagi, társa-

dalmi alakulatokat egymástól, például a rabszolga°.ársadalmat a bér-

munka tarsadalméitól. " b  Egy másik helyen még azt is megjegyzi Marx,  

"felületes elképzelés, ho ; ;y az áru önköltségi ara az áru igazi  

értéke. " 7  Ny ilvánv aló ennek a sors;oázia részérul történő ködö.-

sité ,nek az értelme. Hiszen a valódi viszonyok feltárása nyíly sa..  

valóan megmutatja az emb rtelen kizsákmányoló.; tényét. Az annyira  

elvont területen, mint az etikaban,mely val jab.n persze nin  

olyan mesze és nem is olyan független a termelési viszonyoktól,  

mint ahogy azt beallitják, Marx által leirtakhoz hasonló jelenné_  

változónak mondani, azi éket létreho_  
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,eket napasztalunk, hiszen a görögösnél, a rabazol(;atarsadal mbaa 

a  rabszolgákat egyenesen kizárták az erkölcs vilá ;áh 61, kifejezet- 

ten  ta 'adták, hog,' erkölcsi lények lennének. ' '.nnek az oka is ny31-

vánvaló, hiszen a kizaákmanyolás teljesen drasztikus, nyílt formá-

ban történt. Est az álláspontot Kornis idejében már nem lehet 

képviselni, fejledtek a társadalmi viszonyok, bon'4lultabbá váltak 

az emberek közti kapcsolatok, tehát keresni kellett az etikában is 

egy olyan alláspontot, amely homályban hagyja az értékek valódi 

eredetét, a társadL'lom tényleges viszonyaitól való fügóst, mert 

ha a valóságos összefg éleket nyiltan feltárják, lehetetlen to- 

vább folytatni a kizsákm.anyol st, nem lehet ?  rablóháborukat inditan i 

az amugyis egyre inkább magára eszmélő,osztályöntudatra ébredő 

és forrachlniasodó munkás,fs dolgozó osztályokkal. volna tehát 

mindentől fiF,getlen "önérték' keletkezősének magy_.rázata. 

kornis a fent vázolt filozófiai alapvetés utan, azt követke-

zetesen érvényesitve kezdi elemezni a pedagógia céljait "Amikor  

pedagógiai céljainkat mint  nevelői eljárásaink értékes végpontjait 

kitiizzük, nem a valóságra támaszkodunk /kiemelés teles J.E., nem 

azt nézziik, vajon hogyan szoktak cselekedni az emberek, /-N.B.mert 

akkor sok piszkos dolgi derülne ki a feudál-karitalista társadalmi 

viszonyokról. J.E./, hogy folyik le a gyermekek lelki élete, mi-

csoda közvetlen időbeli precedensem hozzák létre mint okok /causa/ 

a szemlélet, érdekludé:s, érzelmi reakciók, stb. folyamatát: hanem neem 

valamely önértéknek ismert al_,pértékhez, mint értékeszméhez ??:érjük 

itéleteinketh  Olyan é'tékelméleti alapokat, belatásokat /ratio/ 

keresiink, melyek alapján a kitüzendő célt erk?Slesile;, helyesnek 

ismerja fel, azaz  céljainkat értékeseknek, felismert elvekből 

igazoljuk."/kiemelés tőlem J../ Tehát csak ,saját magunk dönthetjük 

el,kizárólag saját mál 	altal elismert önértékek alapján a 

pedagógia céljai, olyan  önértOkek alapján, :amelyekről mink döntjük 



el, hogy értékek. Ime vi légosun előtttlnk All a ssub. ektiv ideal is- 

orni3 u *y latszik nem na.-.yon biz az Eddi . iek meggyősé' 

erejében, mindesek utin adgsgysser felveti tanulm4nyribun, vajjon 

"vajjon hol tial al jut meg  az c 4etemeeea daclikas érvényes é_•ték-

rend3zert?" Válaszadása soran ismét birdlatru kertinek a polgari 

biológista is ads materialista el©éle ea, 	&!l,. ket ó egyszóval 
► 1 	 ' 

rekativizausnak neves. .tat mondja a relativisták naiv pasicholdets-

muabu . ;nek1^Mert össaezav.Jrjdk :is erkölcsi itélet órtékturtalmdt 

az itéléa élményének pszichológiai lefolyaoAv 1." - Ime  as  érték 

fü,; ;etlonitéae uz órték létr,  hozó jatól. : orjae na  :ion csalóka 

ez a fenti i'ogalaazaa, mert bisonyoe részletigasaégokat azért tar-

talmas. Ugyanis  as Wlde élményének pszichológiai letol; asa, bar 

öa.mefUgg -as itélet tartalmavul, mégis bizonyos szempontból normai 

kérdés. ,Lsonban K6rnia a leglényeger;ebt '5aozeftk gdsrca,a tareadal-

mi vinonyox altal való detcr©in.*ltadgr61 mélységesen hallgat. 

-u hallgatólag utasitja el az érték lítr.hozó tényestijét. ikszel 

kapcsolatban mér előleg réssletesebben 	Tehát, ahogy 

? ornia mondja "us etii ui érték is magaban értéken, tekintet nélk ,..l 

arra, vajjon ei ;yc•3 korok vagy népek annak tekintették vagy  Jen , 

td*jrles u► egvalósitotték vagy .4em". Mindezek utrin igasün meggyua6 

us u ssg[llapittní3 	hogy  "az erkölcsi érték nem a:jubjektiv, ha- 

nem objektiv, nom relatív, hanem abuz . lut; az igazi erktilo3í érték 

is önérték, melynek r'inma Alma  vun az  igazoldsa, nem pedig azon 

őŐ tényben, hogy az$ emberek elismerik... Nem es  erkölcsi  értékek 

valtoznuk, hanem tasak . mberi telieaerea nk, mely tertdneti c valuci ó 

eredménye. L3 	 előttünk all .j tiszta platonizmus. 

lf4 Ill eszel az Utolsó döfdsacl próbaija kivOgezni a mate-

rL.lizi ujt' "t'inden rel_itiviuta értékelméleti alapon nyugvó perfa 

;iai rend ,ser a lev 'góben lóg és 1t;azolható progr:Am nólklil azAköll.t 

dik. 
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Hat ezt ;al 6b,n elmondhatjuk, de inkabb forditott értelem-

ben. A  materializmus még egy helyen teritékre ker 1 Kornísnal a 

azecio166izmus cimszó alatt. A ezoetol6gizmuss_.l vitázva megdlla-

pit ja, hogy  ez  :az irányzat a társadalmi élet tiineményeiból akarja 

megrillapítani az erkölcsi értéket és igy a pedagógiai célokat.- 

Jellemző a fot;almazéis, amely a taraadalmi élettel kapcsolatban 

nem tarrá iskuAl* ismer törvényeket, hanem c.:ak "tüneményeket"  

•Kétségen kivii.], az erkölcsiség tárcadalai tünemény, a szociológia 

is foglalkozik vele. )e csak mint az emberi térriadalomban kifej. 

lódé ténnyel, ennek feltételeivel, kauzális alapon magyarázható 

fejlődésével -/NB van ezen kivül mde is? Ugy latszik van, mert 

igy folytatja/ - de semn:iesetre sínes hivatva :Az erkölcsi értó. 

kesaégnek /!?  J. :/ az empirikus mozzanatoktól, a sociales Wirbel-

tier .ényleges alkata.tól füe getlen teraiesetét ős szankcióját 

vizagélni... Mie kérdés a szociális ténylageeeig is +ás a szociáil-

etikai helyesem;, r:ás a természete a tőnytőrvénynek.... ős mas az 

értéktörvénynek. 1  - Megdöbbentően has nl6 a politikai gazdase r_ 

tan burzsoá eljaráwaínak módszeréhez. Mintha csak ott hallanánk, 

hogy más kérdés a munka és ras kérdés az aru értéke. A pénz, az i n 
önmagitól értékes, fuggetlen társadalmi tényektól. •Kornis tehát 

mindent odaad a ,szociológiának, ceak éppen a dolgok írtékes.;égét 

ezt az Bea autonóm és abszolut valamit hagyják meg neki, mert csak 

igy tudja a maza idealista alláspont ját i F_;azolni. ..zonban ez már 

a saját korcban is problematikus volt, ezért sllapitja eajnalkoz-

va "az önina eeiban drtékeJ igazam; fo ; ,almarak nem  ísmeriae...seve lt 
ségtöa•ténetí szempontbál korunkat ezomoruan jellease tsfnemény.R 

Latjuk tehát, hogy ez az elmélet nem állt valami biztosan 

• latbán a ma a korabah sem. igy aztán nem kell kfllőnöaebben csod al 

koznunk, ha az ilyen pedagógiai elméleti .lapokkal delc,ozó pedig( 

unnak a tudás nem jöhetett segitségére és csak  hihetett. i'ornia 

sem tud mast javasolni nekik "A nevelonek, mint a világnézet Por. 
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mál6jának, személjiségek alakitójanak hinni kell önértékekben, 

önina ukban me -álló idealis tartalmakban; hinnie hell _abban, hogy 

lehetségesek olyan gondolatok, melyek önmagukban is igazak, minde-

nütt, minc'ig van értékük, valamint, hogy lehetsé-esek emberi cse-

lekvések, melyek önina ;ukb. a 1.8 erkölcsösek r;indenütt és mindenha 

etikai értékinek. " d  

ivel azonb .n nevelni mégims_3k kellett é . &kor, bármenyi-

re  is hitt szegény pedagógus, mégse tudot sokra menni ezekkel az 

általános Urea égekel. Ugy latszik ezért volt kénytelen tanulm4. 

nya vé én Kornis mé iecsak igy irni; "Végso célok kétségkivül nem 

a té.Lyekbol folyn-k, de a nevelni el jarasok konkré, adott xiszxmly  

viszonyokhoz mért külö. ös céljait éppen a tények ható ozzak me ,.. 

Kornis alláspontjaval teljesen mege g yezik Fináczrn6  

véleménye is. 137-ben meEjelent r:lméletí pedagógiájában 

igy ir; "kilyen lesz tehat a pedagógia megalapozására alkalmas 

világnézet nk? .... Csak az, amely abszolute értékes célt szolg Alt4: 

Ilyen azonban az örök változásnak, alakulájhak, fejlődésnek alá-

vetett tények tünékeny vilagaban nem találunk, fel kell keresnünk 

az abazolut é téket, vagyis az eszmények világát. Ezekre kell ala-

poznunk világnézetünket. Nem a realizmus, hanem az idealizmus 
V 

vilagnézete az az alap, amelyre a pedagógusnak helyezkednie kell.' 

Ismerve a nevelésjörténet tényeit, tudjuk, hogy ez a nézet, aki 

csak Kornisé, mar a inga korában is meglehetősen avult volt. 

A fent vazolt elvektől részleteiben tér csak el, pl. B., 	. 

Gerg . Lényegileg azonban 6 is az -bszolut által:inossag világa.. 
OAN 

ban mozog. Megengedi  m  g azt is, hogy az ember társadalmi és 

törtLíneti lény, de "a világtörténetnek az etika a logikája", e-

zért a nevelésnek is etikai célokat kell megva,l6sitani. Tehlt 

nem i;azdaeági, politikai tényezok mozgat jak a törtéel ei,, 	- 

nem az etika. Mivel "a lét legfőbb törvényei az erkölcsi törvé-

nyek...  Az  Igaz, Szép, J6 létalapja, veleje, célja, jelentése és 
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.:rtelme minden létnek, az egész mindenségnek. ".10. "Az etikai  

lagr'end alapján nem mondhatunk egyebet erkölcsileg derék embere ,  

ket kell nevelni." Latjuk, ez is egy nagyvonalu ember, aki a tar-

talmi részletesMael nem sokat törődik. Azt mondja; "Az  ideálok  

léte letagay(I tatlen, aksrmik azok /t ?J.E./... szilárd  al.~ puak, 

bármik legyenek, s bórhogyan keletkezz ,, nek - gyökerei a lét leg-

mélyére nyulnak. " i,ppen ezért "a nevelés; metafizikai m•'vészet"  .  

Í l,zt hiszem, ezek az utóbbi idézetek világosan zaaafk áb,z0l-

j3k, hugy közelediink egy parancsuralmi ellenforradalmi rendszer  

kiteljesedéséhez, tetőpontjához, amelyik nem hajlandó vitázni,  

nem érdeklik a részletek és  OmmimilM4 nyílt agresszióval szerez  

érvényt igazinak. Lz elvi alupokat viza alvu ugyanazt a hibát t -

lal juk, mint az eldóókben, vagyishogy az etikát elszakit ja az azt  

létrehozó tarsaJalmi viszonyoktól, abazulutnak kiáltja ki.is  

mint ilyen r minden időkrá', és minden helyre érvényes tételeknek  

az alapjan vezeti le a magma pedagógiai eszményeit, h rajzolja  

meg a ma a vszmőnyképeit. Persze itt 	tényleges igényeiket nem  

merik nyiltan réuzlctezní, 	,csak a •yakorlatban igyekszenek kö- 

vetkezetesen mevalósitani. .z elméletben csak ilyen altalAnossa-  

f;okat mondanak ,•' erkölcsileg derék embereket kell nevelntink."  

~k nagyon is j61 tudt'k, hogy milyennek képzelik részletesen  

ezeket a "derék embeteket", dehat  erről jobb  volt j 	 a nyilvános- 
ság előtt inkább hallgatni.  

Mindezzel szemben 	osan felfedve a  törvényeket, áll a  

dialektikus és történelmi materializmus tanítass, miszerint az  

osztalytar;ad;:lmabban nem b--szélheteink sltalAnoa, o.;ztályok fö-

lött álló erkölcsökről. 	;tért mondja Engels; "Mi tehit visazuuta- 

situnk minden ki:,érletet arra, hogy valamely erkölcsi dogmatikát  

örök, végleges, a jövőben valtosatlan erkölLai törvény gyanánt  er t~ --

3za}.ol janak ránk azzal az ürüggyel, hog,, az erkölcsi vJ_ld ;nak is  

megvannak a maga mar .dandó elemei, amelyek 1 történelem 6,3 a né  
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~ kuiöablisdeipi telett *Uleak. Mi eszel esemben azt `llitjuk,  

May  minden adóigi urklilaoelaéle t végsó fokon a s indenkuri gas- 
.  

aataisi, taraadalmihelyset terméke." - Ea hogy mikiet, zt mar es  

eldsbltben ré zlete ebben tejtege :tem.  

Az e-,zmnk, e3zményekeredetét .•iza„alva,löttuk, fi0gy amok  

végeredményben a$ :adott történelmi 68 taL•aadalmi Viszonyokból ez1r-  

r,azntak.. 4yuttal  azt  le sikeirillt feifc dnl, hogy a pedagógia elé  

,ittzött eszményeket esekb4l as eszmékből azarcrrastatták. A kor  

követelményeinek menf lelü fesemily iset _ rAz..t pedig eaa eeseények  

.9 pjati 	ea es os, aeit as egyik uld..lr61 ,z ,Jzr.,ériy-  

kép f'cj @;aLsanat turtalaát adja. Proha3ska pjoa  1033-ban kiadott  

Pedal,dgiai Lexikonban igy ir erről: - Az értékbec;ilé3ben altalebna . 

valamilyen létezemek /vagy valamilyen létezC r. agr;turtée3eak/, asei.o  

lekvAtisének eterr•lél ~ tilag megragadott tel jesAgét, raximalia  

tökéletesWét _';:izménynek nevezzük. Maga a az6 az  eszméből :3z4rma-  

zik /idea—ideal./ ős eszel vonatkos 1 abr,n iri All,  mindamellett lé-  

nye t ;e6en kitl 4 nb ;zik tőle. iz easse u.i. valaminek a lénegét a  

fabazolut tiikólateseégében ~ogalmilaq fejesi  ki, as eszmény  ea-

sel eseieben ezem141vtöen, t ar ju fel, az eeaae r!iindic absztrakt és  

440s1e®ea, us e:sz.raény ellenben konkrét é .3 individudíli3un azínezett.  

Ur  is eszmény ebben  a jelenté3ében ra platoni eszmetanban &;;ökere—  

sik, ahol !,is F azme, mint mintakép /ei!!oe/ toreél  ja as egész vald•  

®ágot, s bar a lals#satklan■k pintoaízmusnuk es a tani ti3c3a a nyu ati  

gondolkodyaabFan neg3zl3kitatlLxnul tovabb élt, mégis a kifejezés vol-

taképpen conk ujabb kelatti. 'inckelmanntdl asirmazik, akinek szeme  

el tt a gtirö trrA azobrkíaeat t±Skéletes alkotánai lebsgtsk. amikor a  

szót / raincienetietre platonikus tradicicSk ralrapjan/ a nyelvhasználatba  

belevitte, a az 6 nyoman Kant tette knzkelettivé. :'irrckelmann  

:asellemét idézi as, hogy az eazcaénybel mitfd®3ig bizonyos ,pla$ztici_  
r . 

test  jutt stunk kitejezéore, víazont i'rynttbl ered, annak regulaJ,tív  
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jellege. 	a kettősi természete  leni érthetávó as  eszmény eu j dt 

tos uzerepét cm  emberi életben.  ritles eesaény  abból a eóv 

ből azA.etik, amely a lélekben 61 a tőkéleteseég, as élet plaszti-

kus kialakituua ut a és mint a tökélete3Jég képe, ej:lben ö;ztln-

aóie,,  u,1 yszólvan preaktív tényezője, rugója ennek a kidl:ikitéanak. 

egulativ szerepében viszont egyfelől iranyitója  a me t  valósitás 

fo1yemat3nuk,  misfelól pedig; a rae gitóléa mértékéti) szolgál. " Il  

Ldtjnk tehdt,  hogy roh:iszka 3z e. ar•mék eredetének kérdésében "re-

latíviatdbb" álláspontot foglal el, mint az elózőkben idézett 

szerzők / Kornia, '-'insczy/, az .: nban ef;ydltalan nem tarthatjuk ki-

elégitdnek, vul.Amilyen•'1ltalanos altaléaam 1é tez9 bf 1"vall, le-

vezetést. egyébként nyiltan is feltár ja a platonista eredetet. 

, z vezet asutun oda( aazficitds(ftlt 1képszeruaeg ét/ kérdésében, 

hogy teljeaen hi*nyzik a társadalmi követelésnek, mint hategy erűnek 

esz etil i tése . Á helyett valamiféle, a lélekben élb''sóvdrgaa"szerepe L 

dér mdr a korabeli ruzíchológia vilé6osan  Latta, hogy itt  egy  

pszichológiai folyamatnak mdoodik fazísaról van sző. gy unia, a 

társadalmi követelés hatéra az egyén alkalmazkodik, a maaodik 

lépésben pedig magaévi téve ezeket a kt$veteléaeket, DellIlról is 

oszt?inzá erőként hatnak ugyanezek a kávetelraények. /"Qrkilcai én" 

- lelkiismeret/ ;.z eszménykép reguletiv szerepének  •iSsga  atanal 

is végeredményben ugyanezt a pszichológiai alapot találjuk. 

trohasika egyébként sehol nem hasznalja az eszménykép el-

nevezéat, mindenütt eazmónyről beszél. :1z eszménykép megzlcveaés 

ujabb keletű a pedagógiai terminológiában 6s kifejezi as eszmék 

ubsztrukt mivOoltaval szemben az emberek felé tama'ztot t követel-

mények "plaaztikua" jellegét. Lppen ebben a kérdésben téved iro-

haszka, ,mikor a kérdés individualia oldalét hangaulyozza ee mint-

egy abazolutizal ja , teljeaen negiigalva, a tir sudalmi, közösségi  

hataat, és eredetet. Ezt bizonyítjuk as  alabbi sorok is. "A ne-

velés eazménye szemléletes k ife,,ezese, képe azoknak  a  azemélyiaég 



maslit megbatirosti von eoknak, amelyeket a neveliark a fejlődő 

egyéniségben a maguk elérhető teljességében a ♦aldságra kell szoit`-

taata. A nevelé3i f.azmény tehát lényegében reláció, as egyoniaég 

/egyéni létező/ 48 az érték között. t ativelődési caasdnek ezt es 

individu lia  vonatkozását /kiemelés Prohészkát61/, soha sem lehet 

figyelmes kiről hagyni, sert az egyéniaég értéke -éppen azokon az 

írtéke&gin nyug' zik, amelyeket az esssényber, önmaga állit maginak. 

isksiati kanti elvnek itt is érvényesülnie kelli As ember soha.- 

sem tekinthető e3zk5z nek,. ea ode  annyira magasztos ees■rény 

gélataban aem. Ezért pl. merőben elhibazott volna a nevelés ott, 

ahol kimondottan prar tíkus - technikai értékr4irányulá3 dllapithete 

agg, valamilyen teoretikus vagy esttétikai esseény szerint alakita-

a* ki az egyéniségét. r,  politika és a pedagrigía közti kUlül b.iég 

épp itt nutatkosik; aig ugyanis u politika as embert bizonyos egyfx 

feletti eszményeknek-fafalt alé, ezek me valósitás'ra ugyszólvdn 

eszköznek tekinti, addig a pedagógiai eszmény  2.411.4.23Letue 

van szabva, ráz érték3llitas itt  eindíg ez esberb81 , _mint  középpont-. 

bbl történik /kiemelés tdles .í.E./ - z as individudlia jelheg teszi  
érthetővé, hogy miért nem ] .ehet ativeládési eszmény az Ntltalynoe 

emberid. ,z dltal4nos emberi nem szemléletes, hanem elvont:róla c 3sh 

giiiiiit lehet, de sen eszményiünk, amely mindig sejáto3 egyéni értté 

ré.irdnyulas teradke. Nll- Zas, mivel m€igy yarazza Proh iazka azt a 

tényt, hogy as sastilytirsada].eukban a k'il%inb iső osztályok';  

kalZnböző "nevelési es 	t* irnuk elő. -'--eh.t ez a tény nem abból_ 
erod , hogy az o ztélytérssdaLakban osztályharc van, hanem ebbiSi, 

hogy az :tltal'noj emberi„ nem szealéletea, hanem elvont. Igy Ja ss . 

tan létre as a képtelen polgurí nevetéselmélet, amrlly a nevelde e éVt 
ját es emberből /a gyerekből/ • prób il j a levezetni. Fbben ben a sa j Tito a 
felfogésban azután ezUkségszerüen felaszol a kdrdis, hogy a renge-

teg j egyéni/ eszmény kóswsl melyik az értékes? Prehdszka így prbbdl 
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felelni a kérdésrei "Az egyénnek és az értékeknek  ebben a  reláci6j4.-

ban, amely a művelődési eszmeny sajatoa lényege,' azután mindenesetre 

a legkülönbökőbb fa ju /vallási, teoretikus, esztétikai, vitális, stb/ 

értékek léphetnek fel s ez az értékvonatkozás adja meg viszont az 

eszménynek  az  egyetemesség jellegét. j?!/ Minden emberi tevékenység 

a  neki megfelelő értéktertiletet hívja életre  /t. tehát nem  a társadal-

mi viszonyokb61 ered szükségszerüségl J.E./,  de ainden  miivelódési 

eszmény egyuttal döntést tartalmaz a kiilönbözé  minőségei  értékek /vagy 

!q nx 3cheler nevezi értékmodalitások/  raegeorolasára  nézve. Ez az 

értékritika azonban, amelyet  a  rangsorolás feltesz,  csak  akkor lehet. 

céges,  ha  van normánk, amelynek alapján értékelhetünk,  s  amely meg-

határozza, hogy mely értékeket kell megvalósitani. -tehát ki-.ki a 

saját magából fakadó /itt ki nem mondo*t, de hozzágondolt intuició 

alapján/. "a neki megfelelő"eszményeket választja.  Vagyis  nem táts, 

sadalmi szükségszerűség, hanem szubjektiv döntés  a  lényeges. Viszont 

a  gyakorlatban az események közt  megkülönböztetést,  értéksorrendet 

tapasztalunk. :i tehát  a  norma, ami szerint  itélünk? Prohászka 

is felveti ezt  a  kérdést. Felsorolja  a  neveléstörténet különféle 

eszményeit, majd korunkhoz érve ezeket mondja•  "Korunkban  is a leg -

különbözdab értékteriiletek felől történik közeledés  a  művelődési esz-. 

mények felé. Igy pl. ahol a pragmatizmus értékfelfogása uralkodó 

/főleg az angolszász Kulturkörökben/, ott a művelődési eszmény kivált 

képpen utilitárius jellegű; „ a latin fajoknál ezzel szemben tulnycm 6-

lag <iz életértékek, vagy a szociális értékek irányitják az eszmények 

kialakulásit, mig a németség mindig hajlik a teoretikus értékek tul-

becsülésére  / "Geleh.tenbildung"/, csak ujabbaa jelentkezik az eszmé-

nyek alkotásában az esztétikai értéke ismét erősebben. Melyik minde-

zek közül  a  nevelés helyes eszménye?'i!;rre a kérdésre végérvényes  

választ soha nem tudunk adni. /Kiemelés tőlem J.E./ - i'rohaszka 

ahelyett, hogy feltárná a valóságos történelmi és társaialmi viszo-

nyokat és az azokból fakadó törvényszerűségeket, egyszerűen megá3e0,-- 
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pitja, hogy ez van, mondvan, hogy ezek az eszmények tertlleti, faji 

vagy nemzeti sa játosságokbő1 erednek. '., nem dent, hogy  melyik  a helyen 

di4ivégérzényes válasz ehetetlen vagyis agnosztikus álláspontot fog- 

lal el vele szemben. •.gyébként az eszmények eredetének ilyenfajta 

beállitáea mar  mutatja a fasizmus ideológiájának térhóditásait. 

f ;vel  	 ►  mégiscsak állást kell foglalni, Frohészka is megteszi. 

Itt aztán világossá válik politikai hovatartozása. Ime; "Oly eszmé-

nyek alkotása. mely mindenkor és minden egyéniség számira egyformán 

érvényes volna, nem lehetséges. /. 1%z eddig nagy általánosságban igaz. 

Node miért? J.E/ Egy ugyaz6lvan kor feletti eszmény megállapitását 

lehetetlennő teszi éppen az a kapcsolat, amelyben az eszmény az índia 

vidualitáeaal ill ée ahonnan mindig uj lendület é3 szin áramlik belé-

je. /!!/  Kétségtelen, hogy minden értékterület, ha izoláltan tekintjük, 

alkalmas arra, hogy művelődési eszmény középpontjavá váljon. LIme a 

burzso:i liberalismus.J.E./ Ebben az esetben azonban az egyes értékek 

necc kizárják egymást, hanem csak máiként csoportosulnak, a kiemelkedő 

érték körül. '.'z a vatiabilitás természétesen távolról :;ere értinti magi-

nak az értéknek abazolut voltát./?? Kiemelés tőlem J.?:;/ Nem az érték 

é5 az értékek ramora változik, hanem az eszmények záUimzmikx v ltakoz-

nak, mindig más és más érték. felől .keresve a tökéletesedés utját. csak 

az eszmény viseli az értékbecslés t rténet#í változásinak n orrait 

/ Jcheler ezt az értök tényleges megjelenési relativit9sanak - Jaseins-

rel.itivit; t der lerte -nevezi/, maguk az értékek azonban lényegükben 

függetlenek 1 becslés minden változásitól. 	épp az értékeknek ez a  ma.  

ggban független rendje szolgáltatja azt a nos,   amelynek  al pjan 

az eszmények megitélése lehetővé válik. :;sak ez teszi érthetővé, hogy 

minden -kor kritikát gyakorol a maga eseményei felett./??/ Ez a kritika 

heti :,z e yes /törtónetileg kialakult/ eszmények Ösaeemérésíból 411, 

hanem mindig annak vizsgálatában, hogy Biz egyes eszmények mennyiben l- -

kalmasak az ecyéniségnek olyan formálisara, hogy ennek értékmegvalóei -

si te fékenysé. ében a mak;asabbrendü értékek /az u.n. önértéki k/ legye4' 2  , 



uralkodik. ; éti3é:rtelen, 	ezek élén a azakrális értékek állnak . 

amelyek a kinyilutkoztAtás abszolut volta k8vetkestiben nem rendel-

hetők mái értékek alá vagy Bellé./fleselés tales  J.  " ./ Mindjárt 

ezeket követik a szociális értékek, amennyiben épp a. társai közösség 

az az életforma, amely lehetővé teszi az 8 a szes értékek sagvalósul4-

sát é9 csak utanuk következnek as esstétikai és teoretikus értékek. 

Bármily iránya legyen is a muvelődés e 3zménye, bármelyik értéit áll-

jon is a középpontjában' a asskrailis és a szociális értékeket soha-

sem sellőzietjqk. Minden  kritika tehát elsősorban annak vizsgálatára 

fog kitórjeszltedni, hogy valamilyen müvelódési eszménynek gennyire 

sikerül a saga középpontjába helyezett értékét a szakrális és a azo-

ciélía értekkel egys. tteasn lehetővé tennie. "11 

Ebből az érvelésből . is nyilvánvaló, hogy ! ro 1 atka alapjihat 

véve ugyanazon a szub jektiv idealists állásponton van,  mint  előtte 

Korais és Anáczy. .zt nyáltan kifejezésre is jattat4n az önértékek, 

hangsulyozasaban. :3ar igyekssik felvenni egy bursesá liberális pózt, 

de ;árikor mégis csak állásfoglalásra kényszerűi.,. akkor as értékelés-

ben első helyre helyezi az ugy nevezett "szakrális értékeketW, ame-
lyek a "kinyilatkoztat a abszolut" órvényévei. birsek. ns eddígieihes 
képest Proháesks csak annyiban lép tovább, hogy nyiltabb,_3n, z'ezlete-

se bben fejti ki a polgéel alláspon tot és próbálja egyeztetni a réget 

r1 lcsdíilis érdekekkel, fenntartva a feudális érdekek elsőbbségét. 

látjuk tehát, milyen pontosan ttkrdsik esek s felfogások a társadalmi 

viszorxjok alakulásalt és senn;'ire aeg. eleltlsk a fel : ab,Id.aást előtti 

feudálkapetaliata Magyarország viazonyainak. A :fo..,aa ésokben és a 

4o-es évek elején vilik központi kérdés ó s feudális és polgári né. 
zeteknek ez uz e s7eatc téve. L ttuk, hogy Kornis a lo-es években még 

va  IAA  2tiu( 
a leghatározottabban elitéli a polgtsri b  . 	, b ur ugyinekkor 

lényegében megteremti as egyeztetés ideolt ;i©i alapját. 

Ez a felemás álláspont természetesen ellentmondásokhoz is 
vezet, k{.álönösen, ha azt is számitásba vesszük, hogy az osznény  - 

kép 
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nemcsak az adott kor követelményeit tartalmazza, hanem a jövő  

is  irányulnia kell. Prohászka pest igy fogalmazza; "Az egyénis', 

amikor az értékekre ráirányul, ebben a ráir_ínyulásban nemcsak a 

saját individualitását, de egyszersmind a maga egész koranak 

szellemét is kifejezi ős viszont az értékek is,  amelyek lányegeik-

ben korfelettiek, itt ebben a viszonylatban, mindig t^rténetivé 

válik. iainden kornak olyanok a mtvelcdési eszményei, amilyen 

az á.ltalanos szelleme /kiemelés tőlem J. ? ./, de uryankkkor ezek-

ben  az eszmékben érezhetővé válik a jövő szellem ici, az ami *ég 

nincs itt, ami éppen az illetője korban hiányzik... *xxagyliiáxág 

aáiaxaacaláaaxazxáxt ezt mondhatjuk tehát; minden míivelődési  o,nan 
kettős komponensból alakul ki; egy formálisból ős egy tartalmi-

ból. 	formális tényező az egyéniség és az érték sajátos relació- 

jaban áll; a miivelódési eszményt ezért mindenkoron az fainitA4Ai 

e ,géni hajlam iránxa határozza rseg. /es a jellegzetes burzsoá 

álláspont. V.ö. korabeli amerikai pedagógiai irányzatok4.E./ 

De ugyanakkor azt ia mondhatjuk, hogy a mtvelődési eszményt ráz  

egyetemes érték határozza meg._ /Ez a régebbi feudális ideológia 

.11ásaontja. J.E./ " Ehhez az ellentmondáshoz Prohászka még egy 

látszólagos, általa tartalminak nevezett ellentmondást ftiz; 

"vagyis  a  miivelődési eszmék kialakulását mindig a jelen történeti 

helyzet befolyásolja, de ugyanakkor az eszmény mindi,r, más, töb-

bet  akar, mint ami a jelenben vane tehát kialakulását tulajdona 

képpen mar nem a korhelyzet befolyásolja." Ez utóbbi igy nagy 

általanossban nem is mondható kifejezett ellentmondásnak, ha 

nem világitjuk meg részletesen elemezve a jelen és a jövo tartal-

mi kérdéseit. Viszont az előző, ugy nevezett formális tényezők 

ellentmondása világos. Részletesebb elemzé é}azonban Prohászka 

nem megy bele, tudomásul velzi és cs pán annyit tesz, hegy nevet 

ad neki, mintha ezzel a probléma megoldódott volnsi"A ter j almi 



is fermalis tényezőknek ezt a látasóla ;os ellentétességét a 

sfIvelődiai eszmények satinomikus szerkezetének  saoktUk nevezni." 

`lehat Prohaszka előtt egyenlő bizonyító erővel restelkezik as 

ellentmondas mindkét tagja. Tovabbi elemzések  helyett uj  foga-

lom bekapcaoldsdval próbál$ kilébolni ebből a helyzetből. 

"Az ujabb kutatá az eszményt közelebbi kapcsolatba hozta a ti-

pus fogalmával is. i:nnek a kapcsolatnak felkeresósáre inditékot 

éppen az eszménynek ez a sajátságos antinomikus szerekezete adott, 

az a közbtilső helyzet, amelyet ennek következtében az eszmény 

elfoglal,  4z  egyes 6s az egyetemes, a történeti jelen és  a  jövő 

szelleme közt és amely mindenkor megneheziti a fogalmi megiOzeli-

tést." :szerintünk az egész következtetési sornak mér a kiinduló 

pontja, a _ premissaék  helytelenmk. Ezekkel  sár előzőleg  foglalkoz.- 

Wok.  itt  moat-  ism  akarok ismét kitérni rájuk. 

A  típus, ideáltipus  j Max .ebes/ Prohásska szerint ugyan-

csak medíalia helyzetet foglal el az egyes és az egyetemes közt, 

az nban nem normativ jelleg{1, hanem  csup4aares eszköz. 

felmerül a kérdés, rogy mindez mire j6%  Erre  is rövidesen v31aszt 

kapunk ",t  miivél& ési eszménynek ez a tipológiai vizsgálata 

nyilvan egészen más terméssebi,  mint annak kritikai vizsgálata, 

amelyről  fentebb volt szó.  ; tipológiai Vizsgálat teljesen  érték. 

mentes; nem  azt nézi, hogy valamely eszmény mennyiben telel  meg 

az értékek követelményeinek, hanem as eszményeket legtisztább 

alapformáikban tárja fel ugy, amint azok a vi,lóstigban kétségkivül 

sohasem fordulnak elő, teh t ugy azólvan megszerkeszti őket 

.de éppen ezzel a kon:atrukcióval sikeriil azutan as egyes konkrét 

esek lényegét teljesebben megértetnie. Legáltalánosabban 

két ilyek tipusát lehet megkülönböztetni a műveltségi eszmények.. 

nek; a formális és  a materiális  /enciklopédikus/ irdnyú ■i' vrl t-

sig eszményét." - Teháts"tipológiai" vizsgálódás mentesit  mambet 
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az értékelés kényes problémaitól és lehetővé teszi, hogy az es 

ményeket "tisztán", "önmagukban" vizsg.ílhasauk. Ezzel eljutotta 

a burzso4 pedagógia lényegéhez, alobjektiv kifejeződéséhez. 

burzsoá filozófia klasszikus bépviselői John ')ewey, i ílpat-

rick, varnap, Jertrand ttussel, bar kcilönbüző filozófiai iskolák-

hoz tartoznak /instrumentalistdk, szemantikusok, perszonalist4k 

stb./, az idealizmus és a materializmus "kibékitésének 11  kérdésé-

ben  azonban meget;yezneki"a filozófia - irja lewey - akkor lesz a 

sz, igazi értelmében korsz'rü, mikor bennerejlő objektivizmusát 

és szubjektivizmusát ugy tekintik, mint a kölcsönös e.  ;yrittmiikö-

dés eszközét a két merőben különböző feltétel-sorozat között, és 

Igy a megk{ilönböztetésükre irányuló ismeretet arra lehet felhass.. 

nálni, hogy kö lcsönhatasukat tudatos vezetésnek vethessük alá." 12  

tsz ellentmondasokut pedig ei,j, a rszichológiától kölcsönzött, meg.. 

lehetősen kétes értéki, hiszen tudományos vizsgaládás szdmdra nem 

ellenőrizhető Xíl kifa;szésaal 'élmény"-kifejezéésel igyekszenek 
re 

megoldani. ":'.z emberi ismeret keletkezésímmk vonatkozó ismeret- 

elméleti kérdés megoldása igen egyazerü," mondja kilpatrick, 

"az emberi ismeret az élményben adott tény. "13  Tehát véL;eredrleny_ 

ben szubjektiv tényezőkre vezeti vissza az ismereteket. .z érté-

kekre vonatkozóan, amely alapjt.n aztán a minket közelebbről érdek-

145 'etikai kérdéseket targyalj4k, igy nyilatk znak; "i;;í az érték, 

amelyre Marx egész gazdas -gi rendszere épül? - kérdezi Chase, a 

közazdasdg szemantikus szakértője.- Az érték, amely különbözik 

az ártól és felette áll -- misztikus fogalom... Hdt a tőke? A ka-

pitalizmus, a monopólium, magántulajdon vajjon nem puszta absztrak-

ciók-e?... Tőke, ez vauk szó.... 'róbulj-ítok meg lefényképezni a 

"tőkét" mük dés közben... ,'!1t jelentenek mind-e kifejezések? 3e- 

szavamra, nem tudom. ityeg voltan győződve, hogy tudom, de 

ez a szemantikával való megismerkedésem előtt volt." 14  Tehát ez 

• 



-26—  

legegyszerűbb megoldás. Mindent letagadni és csupán tires sza-

vakká degradálni.  

)e mivel az emberrel kapcsolatos jelenséget mégiscsak kell  

valahonnan eredeztetni, a puszta élmény fogalom ehhez kevés,  

ezért megpróbálják ezeket a jelenségeket teljes egészeikben a  

biológiából, az egészen humályos •ösztönvilágból levezetni.., 

 például a tekintély 48 egyéniség c. ®övében /l*4y/ A  

törzsi, őseinktől örökölt öszt'inök arra tanitanak, hogy az Met  

elveszitené minden samatját, ha nem volna valaki, akit gyölölhet-

nénk." Es ugyancsak ezek az ösztönök kényszeritenek arra, hogy  

"megtartsuk azt, amit birtokolunk és megszeresztik azt, amit má_  

sok birtokolnak."15  Legteljesebben azonban a perszonalizmus állit-

ja a személyiséget a filozófia középpontjába. A :;zemélyiség sza-

badságát követelik, de ha jobban megnézzük, ennek a filozófiának  

a lényegét  0  a vallásos idealista ideológia adja akárcsak a  

neotomizmusé ozerinttik a'tudomány a rabság és tudatlanság  szol-

gálója." /Flewelling/.... "A termé.3zet egyetlen szubsztanciája  

az isteni személyiség." Ebyuttal nyíltan meg is tagadják az elő-

ző álláspontok által oly hflen áhitott demokráciát is. "Hiába kép-

zeljük azt .-  irja Flewelling -, hogy  az  egyenlőség a javak eltiosz-

tásában, az előjogokban, vagy az oktatásban a társadalom meguju,.  

lásához vezet... :.z egyén csak a szellemi értékek területén érhet  

el határtalan fejlődést, gazdasági jólét terén azonban nem....  

Az igazi perszonalista az En legmagasabb megjelenési formája felé  

tör, de azt az önfeledtség és isten szolgálata utján éri el."  16  

Hasonló elvi alaXpokon álltak Magyarországon a 3o-as,4o-.es évek-

ben  az u.n. "U j Iskola hivei".ri,,,  .~ 

`ugyancsak ilyen biológizaus nyilvánul meg ebben az időszakban  

pl. Hézse? László dr. Átöröklés mint végzet c. könyvében. Mir 
 

a cim is elárulja a szerző szélsőséges biológiai determinista  

álláspontját. )e nézzük részletesen, mit ir az erkölcsről;  
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"Amióta az élettan és a lélektan válaszfalai ledőltek, nyilvánvaló 

vá lett, hogy a szellemi életünk  hatalmas törzsfájának  nincsen 

egyetlen olyan hajtása  sem, amely  számtalan finom hajszálgyökér-

rel hozzá ne volna nőve az  ösztönélethez.  Éppen ez az összeftiggés 

adja meg az erkölcsisi *k a  létért való  klí$ lenen  kipróbált 

biztonsagát és maradandóságát."/kiemelés tőlem  J.S. 	i.me, a 

kapitalista  viszonyok farkastörvényeinek "igazalása"p biológista 

alapon. - "Az erkölcsiség  egy olyan  ösztönderivátut, aaslyben az 

érzelmi és  értelmi  tényezők,  csak mint  járulékos  el•m h  szerepelt 

nek.  .ppen ezeknek a  járulékos  elemeknek tulártékelése  vezetett 

arra a felfoasra, hogy az erkölcsiség egy  ppirítuílis  hyperp*men 

...Az  erkölcsiség nem egy önálló morális ösztönnek, hang magámat 

a szocialis ösztönnek a leszármazottja és maga az  erkölcsi  átörök-

lés  is csak egy szekunder  tünet  csoportja  a  szociális  átöröklés-

nek." - Bár  elismeri!, hogy az "egyénnek a társadalli  közösséghez 

való viszonya az a döntő tényező, amely az erkölcsiséget aaghat4ros.. 

za és, hogy mit tartunk  erkölcsileg jónak,  vagy erkölcsileg  rossz-

nak, az attól függ, hogy milyen közösséghez tartozunk." Azonban 

ezt,akáresak a már előzőkben  látott  nézetek, tulságosan  nagyáltalá-

nosságban fogalmazzák megi  "Erkölcsileg  jó mindaz, imi a  társadalom 

javát  szolA.41ja,  ami pedig ezzel ellenkézik az  erkölcstelenség. 

.z erkölcsösség  vagy  erköl  stelenség  csak egy szekunder  tünete az 

egén szociális  orientációjának" ..  Igy *agy  általánosságban  ez a 

felfogás látezdiag  közeledik  a aprxismus  felfogásához. Azonban,  ha  
a részleteket  megnézzük, rögtön kiderül  a  különbség. Az első, mind. 

járt .. társadalom kialakulásának kérdésében  mutatkoziki "Ugypi a 

társadalmi, mint az  erkölcsi fejlődésnek, közös kiindulási pontja 

az individuális anarchia,"  irja  Hizser. Ezzel szemben a  története 

ti kutatások nyilvánvalóan megmutatták, hogy az ősember már a  kez- 
14-(.ti tá ) 

det kezdetén Sem  élt"elszigetelt  magányosságban." Itttág  mindig 

érződik  az Ádám-Éva komplexum. E8  igy  fejtegeti  tovább a maga  állás- 
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pontját, végül eljut odáig, hogy az erkölcsisít,ilyan biol6gi 

tényezőnek tekinti "amelynek tulajdonképpeni detesainánsai a 

. szociális hajlamokban keresendők. "amely  ugyancsak biológiai 

jelenség./ "...:csakis ezeknek a tényeknek a  figyelembevételével 

jogosult az a feltevés, hogy az  erkölcsi  átöröklés a  szociális 

átöröklés függvénye.  " 18 Végtél az egyéniségről megállapit ja, hogy 

"egy bonyolult biológiai folyamatnak az eredménye.... Ha az egyé-

niséget as átöröklés szabja meg, ugy a adegteradkenyitett  pete_ 

se3tben már jelen vannak a Kialakitandó egy ais4 konstituciiiii i ' 

előfeltételei... Ha az egyéniség elsősorban az  ősök osirasejtke_ 

veredésének a mikéntjétől fiigg, ugy természetesen Biadasek  a kül,-  

só események is, amelyek lehetővé tették a csirasejt keveredésé.. 

nek ezt a módját, hozzátartoznak  az 6 családi történetihez. 

Ezen a réven kapcsolódik be az egyén az egyetemes emberiség tör-

ténetébe, amelynek minden egyes Misalata  kitör'ihetetlen  nylao-

kat hagyott az utódok  életében."  1.V letében. " ly  Itt  azutfa kidertil, hogy as 

egész biológizmus arra j6, hogy egy látszólagos Materialista Ma.. 

gyarázattal kikerteljék a tényleges emberi, társadalmi  tárványsze-

rüségeket ds azok hatásának valóságos utját, ás helyette hozzansk 

egy ilyen mindent mcghatarozó,biológiai alapon t8rténá,'átöröklé-

se s végzetet.' 

A fasizmus erősődősének időszakában vagyunk. Az elóbb ismer-

tetett polgári álláspont talán éppen azért látszik k zeledni a 

marxizmus álláspont óhoz, mivel kimondottan is szembekertel  eszel 

a fasia"ussal. *Max Hésser például  igy ir erről a kérdésről 

"Az erkölcsiség problémája egyenértelmii az individualizmus és 

kollektivizmus problémaíjával. Természetesen az individualisták 

óriási tábora tilatakozik az olyan beállitás ellen, hogy az ő 

morálja egy paradoxon, amely teljes mértékben kimeríti az  erkölcs_ 

nélktiliség kritériumát. _szerencsére az itm individuálisták sokkal 



kevésbé individualisták, mint ahogy 6k képzelik... •z individualis  

ta etikának prototipusa Nitzsche filozófiája, amely épp olyan `ér—.  

tékbe* 'amorális, m i nt amilyen mértékben 6 maga antiszociális...  

Ktnéletlen és kegyetlen az ősi tr.ai.td  kal szemben.... Nagyon is  

érzi az átöröklés óriási hatalmát. Annak dacára elképzeli, hogy  

az évezredes totemek uralmát megdönti és uj törvényekkel  szabályos—

hatja a fejlődés folyamát• Csakhogy az ősök szelleme őnála is  ha.  

talaiasabb.... ~,zzel szemben a keresztény erkölcstan azt tanitja&  

*fis Isten törvényei a ti szívetekben vagyon megirva.«:u modern  

biológus sem vélekedhetik fiaképpen az igazi erkölcsi tőrvényekről,  

mint a námáreti  Jisus..'aki/  aélysígee intuicióval megérezte t  hogy  

a teremtő evolució csak a lelkek bensőséges harmóniájában teljeatil-

het ki igazán és csak Igy töltheti be kozmikus rendeltetését. Ha  

az ó etikájának nesz lett volna biológiai alapja, bizonyára nem  

érte volna meg a U.  századot.'?/Oe éppen azért, mert ő egy biológiai  

igazság prófétája, még évezredek multával is 6 lesz az eMberiség  

hit és erkölcsi életének a kutfeje. „ 2o  .. Igas'a illuzórikus  az  

ilyen elemzésen alapuló birálat egy olyan fenyegető veszéllyel szem.  

ben, mint a fasizmus. Ydgeredményben  semmit sem mond a létrehozó  

erők tényleges társadat, gazdasági törvényeiről,  igy  aztán a véde-

kezés is vajmi kevéssé less  hatékony. Sőt arra is  van  bizonyitékank,  

hogy, ha ezt az illuzórikus polgári álláspontot  végső  kérdések elé  

sllitjákt akkor inkább a fasizmust választják, mint a forradalmat.  

"Ahhoz, hogy saját házában rendet teremtsen — irja Kílpatrick —  

Amerika nem hivja és  nem  fogadja el sem  Want,  sem Mussolinit.  

Ilyesmit csak  a legvégső  esetben szabad kipróbálni, ha már minden  

más kisérlet csődöt  mondott. Sőt tovább, ha'a dolgok egészen rosz-

szul  mennek, a !animas inkább ellsgadhat6, mint a proletáriátus  

diktaturája.M21  Ez világos álláspfoglaláa.  



A polg'raág, alig azembenáll a feudaliamnaeal, tutit a feltörek-

vő asakaesban as e rkNlc3 forrását mar nemis tivildgon, hanem . 

as emberi értelemben, az erkőlcadsig élet célját perdifi sz egyéni 

boldogadban, as ember szamara hasznos dolgok megvalóaitasaban 

kereste. A francia materialista Gassendi, az angol Locke és 

Hume, továbbá a 1VIII. század francia materialistái ennek leg-

jellemz¢bb kifejesói. Helvetius például kifejezetten tagadja 

priori adott erkölcsi elvek létezését. 'tzt vallja, hogy minden 

emberi tevekenysé * •végső iatá inditéka a jől felfo gott c, yéni 

érdek é3 az önzés. 

Jurkheim például a :{IX. az tzad vdt én igy ír " •c: ncaak as 

igaz, hogy a társadalom emelte az emberi tipuat arra améltóságra, 

amelyet a nevelámek mintaképpen megerőltetés arán meg kell valósi-

tania, de a maga a társadalom alkotta meg.... ,z es ember, akit 

a nevele3nek keli bennünk megvalóaitania, nem az ember, ugy aho.. 

ryan a természet alkotta, de olyan, amilyennek a tdrsa:lelom l *tni 

akarja; s a társadalom olyannak akarja látni, amOilyennek a belső 

berendezkedése megköveteli...  A  társadalom vázolja fel annak as 

embernek a képét, akit meg kell knzelitenünk, is ebben az arckép-

ben visezat+lkrösóáik szervezetének minden sajatessigs.• 22  

Irattok anonban, hogy ezek a haladó polgári telimosok es is- . 

perialisaus korszakában tár hogyan torzultak el. A durkheimi ezo-

ciológlibal például Le ion "larsadalomlelekfaate csinál. Mar a 

kifejezés is helytelen, hiszen a társadalom nem rendelkezik ideg- -

rendazerrel, k6vrt.kezéaképpen nem lehetnek lelki jelem seggei sem, 

amelyet visa,s. dlhatnánk. Viszont, ha me's*ged jtik de bassnal juk a 

tárcadalos lélektan homályos fogalmát, ezáltal utat nyitunk a kfl--

l'$nféle biológista, mélylélektani / Preud, Jung/ de egydb elmélete) 

nek a társadalmi jelenségek magyarázatéban. iáz vezethetett ezu-

tán oda, hogy például nálunk "'érei Perenc Gyermektanulmány c. ktS-- 



tetében /P48/ bír elismeri, hogy az eszmények, erkölcsi szabályok, 

stb. a társadalmi életből erednek. 34% azt is kimondja, hogy "az 

erkölcsi szabály követése nem vele született tulajdonság". Ugyan-

akkor azonban a gyerneek erkölcsi felfogásánál sár siskdppen véleke-

dik. 	gyermek erkölcsi felfogásit természeti erkölcsnek nevekhet- 

jiik. Lényege, hogy a világban bekövetkező fizikai történéseknek 

elsősorban erkölcsi okuk van és hogy maga a természet gon :oskodik 

a z igazsdgszolgáltatásról... ..z igazságosságit és az erkölcsi ité.. 

letet a természetnek talr3jdonitja a gyermek. Ez realizmusának jele. 

természetnek szánlakokat tulajdonit. _,bben intencionalizmu ea és 

animizmusa jut kifejezésre. " 23  - Piaget-t Wivetke Vérei nem birál ja 

ezt a nézetet, hanem egyszertten átveszi és leír ja. 	al seri neriil 3z 

a kérdéa, hogy vájjon honnan ered ez ap "természeti erkölcs","termé-

szeti igazságszolgáltatás." hasonlóképpen. jár el az eszménykép és a 

példakép hatásán vizsgálatanal is, amelyet 6 egyrészrőletirsadalmi 
hi7 0,e 

modellnekg másressrol "ideálnak" 1 	t a pszichoanalitikus termi- 

noi6gidt, anélktil, hogy me f;vizagxlta volna a pavlovi kutatások alap-

ján fejlődésnek indult uj materialista lélektant‘- " A pszichoanaliti-

kus visagálódások tárták fel a kcavil>igban Szerzett tapasztalatok 

os as sasokhoz fűződő indulatok belső feldolgozasának azt r, folyamatát 
_ 	--- 

amely as erkölcsi smabr3ilyrendszerbe 43 a tilalmi rendszerekbe való 

beilleszkedés egyénlélektani oldalról meglta;yarizza 3 egyben as ide-

alalakitást is érthetővé tészi. ;z a folyamat a bevetitóe ... és as 

azonositás a bevetités következtében enyhül a bevetítetthez ftizodó 

indulati feszöltség. AZ  azonositás igy indulatlevezető  folyamat, 

amely elősegiti a kivizlról való befogadást."-7 1 em lehet azt mondani, 

hogy akkoriban még nerc lehetett ezen a területen vil'gosan látni, 

hiszen már a 3o-as években k%iztudott volt Pavlov birálata és kutató•• 
aainak eredménye, l/agy hogy nyugati példát mondjak az angol marxista 

' .Caudcvell; aki ;panyoloraz3gban halt hősi hal4lt,—szintén a Jo..as évek& 
' 

160, élesen biralta a freudi felfogast. "Lreudra bizonyára ugy 
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fognak emlékezni és ugy fogják tisztelni, mint a tudományos lélek-

tan  egyik tm elófutárjat. De az is valószinti, hogy Keplerhez hason-

lóan olyan tudósnak fogak turtni, aki ugyan fontos empirikus té-

nyeket fedezett fel, de képtelen volt felfedezéseit másként szinte.. 

tizelni, mint egy primitiv, félig mágikus keretben...Preud minden be.. 

csúletessége mellett is a lélektan mitikus korszakét képviseli. ,tz 

egy illuziő jövőjében fenntartja a polgári tudomány eredményes, ma-

terialista hagyományait, amelyet a polgári tudomány ma, amikor kezdi 

talaját vesziteni, lassanként cserbenhagy.... ?reud a neurolh;ikus 

viselkedésnek belső szerkezetét olyan szsvaLkal szimbolizilja, amelyek 

éppen annyira dicsőségesek és személyesek, mint  agit az olimpuazi is-

tenségek.... A  korai tudósok minden k6 esésében egy neh.zkedésnek 

nevezett misztikus erőizonyitékát látták és a meleg és hideg minden 

jelenségében azt látt ak bizonyitva. hogy a rejtélyes "calorie" mos.. 

gás ban van. freudizmusban a "libido" játssza a XVIII. század. Mime- 

chanik1 rejtélyes "caloric."—janak Szerepét... Nimí alappal azt lehetne 
terepe 

mindani, hogy a lélektan megfelelő karate a meséknek, az emotiv seism. 

bolizációnak, de az álíitás elvonná a lélektant a tudomány köréből a 

z vészetébe. ;okkal helyesebb azt követ-lni ... hog ms:a a lélektan 

tudomány legyen....hogy vile -osan me mutassak felfedezéseik oka 

összeftiggéseit, anélkftl, hogy mitológiai jelenségekhez fordulnának. 

?reud és követői ezt nem tették meg,  igy  lélektanuk ahelyett, hogy 

oksági és materialista lenne, vullasos ős idealisztikus... "25 

3ajnos a pszicholója hE.lyes irányu fejlődése nagyon lassan 

haladt az utóbbi években, ezért én sem tudok itt most részletesebben 

fOglalkozni a minket érdeklő kérdésnek  mélyebb  lélektani vonStkoza3ei-

val. ízzel kapcsolatban szeretnékzzel ka P.V. Bassín A  freudizmus a 

sat  tudományos viták tükrében c. tanulmanyából; "•i tudatalattinak 

pszichológiai problémáját és kéreg alatti képz'dmények ma;asabb- 



rend* ider;milködésben való részvételének problémáját éveken keresz-

tel módszertanilag  hibas, idealista, áltAományos módon tárgyal-

ták.  mi felduutunk, hogy ezeket a magyaráratokat felszámoljuk 

és mindkét kérdést tudomanyos analízisnek  alávetve olyan  tételek 

alapján dolgozzuk  ki,  amelyeknek a fre .dizmua  kateglfriáibos  prin-

c.ipélisan  semmi közük  ewe  lehet."26  

x 

Összefoglalva ennek a fejeztnek a tanulságait, megállapíthatjuk, 

hogy  az•eszménykép eredetének /és ezzel kapcsolatban az eszméknek, 

az  erköle  snek, az erkölcsi normaknak/, valamint ezek fontosságának 

kérdése a nevelés  t;rténctében  mindvégig elentáa  probléma  volt. 

Lenek oka fiz eddigi fejtegetések során feltárul.  Ugyanis  az eszmény 

kép tartalmának., azaz a nevelés céljának, továbbá a nevelés módszere) ,  

nek és a többi részlétkérdésnek 4 megoldása szoros  kapcsolatban  van 

ennek  a  problémának ilyen vagy olyan megválaszolásával. 

nevelés  gyakorlatában  a  táraadal*i  viszonyok kOzvetlenül is ér. 

vényesitik  hat.sukat.  Csak a tudatosság magasabb fokán fogalmazzák 

meg az ideológusok Isszefiggően a vég3ő kérdéseket - egyrészt elméle , l  

i:azolá.-u1, másrészt, hogy a részleteket egységbefogva hatékonyabbú, 

a társadalmi viszonyoknak megfelelőbbé tegyék a nevelés gyakorlatát. 

mezzel tehát tis:;tán kibontakozott előttünk a nevelés elméletének 

felépiiny  jellegű. funkciója is egy konkrét problémán  vizsgálva. 

Kiteltettem  továbbá, vitázva az ellenkező nézetekkel az eszmény-

kép eredetének dislektikusemat , riali ata álláspont]  t4  annak téirsadat -. 

mi meghatározottságát. Az eszménykép alakulls 	e* egyén  szem pont- 

j3b6l, annak pedagógiai és lélektani  vonatkozásait  pedig a későbbiek. 
ben külön 	 !-tárgyalni. 
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iI. 

Az eszménykép tartalma. 

Ha a társadalmi követelélt, a neveléaLeszményt, /célt/ rész-

letesentarcalmilag, kifejtjük, akkor felrajzoljuk azt, amit vég- 
i--#A ,J-i v--t 

.eredménybán eszménykéknek  nevezünk. Ez a részletes kép 

függ a legáltalánosabb céltól,azonban alakulxsát, tartalmát döntő-

módon a közvetlen viszonyok határozzák meg, azt tükrózi.JA neve-

lés történetei is bizonyit ja, hogy ez mindig  igy volt. A spártaiak 

eszményképe a j6 katona, a rómaiak' az az ember, kinek jogai van-

nak, melyet ékesszólással 6s karddal meg tud védeni. A  középkoré 

a testet és a földi életet megvető, az ég és a tulvilági élet fe-

lé forduló ember, vagy a hét lcitagi készséggel rendelkező feudális 

hübérur, a reneszansz korában 	által megrajzolt életet él- 

vező, széleslátókörü, életörömteli ember stb. Ezeknek az eszmény-

képeknek társadalmi meghatározottsága részletesebben elemzik a 

marxista neveléstörténet irói /például Fedinszkij/. .Lrre most nem 

akarok részletesebben kitérni. Azonban szeretném felhivni a fi-

gyelmet arra, hogy még ezekben az elemzésekben is mindig az általá-

nos embereszményről van szó az elemzések során. 1;1ár pedig tudjuk, 

hogy a történelem során egyáltalán nem került egyenlő elbirálás 

alá a férfi és a nő helyzete. 1 ü1önösen érvényes ez az o3ztálytár-

sadalmak időszakára. Pontosan ezt a különbséget mossák el azok a 

fejtegetések, amelyek az eszménykép tartalmának vizsgálata során 

csak az általános embereszményt veszik figyelembe. Speciális 

helyzetbál adódhatnak kivételek, mint például a spártai nevelésben, 

ahol a 11 j6 katona eszményképét, az edzettséget és harckészséget, 

a nőkre is vonatkoztatták.E nnek magyarázatát az uralkodó osztály 

tagjainak alacsony létszámában lehet keresni, abban, hogy amig a 

férfiak rabszolgaszerző háborukkal voltak elfoglalva, addig a nők-

nek otthon nemcsak a rabszolgákat kellett fegyveresen kordában taT -- 
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tani, ivaraz esetleges támadásokkal azemben a várost ellett véden 1K fe. 

/i.e. VIII. században kb. 000 család alkotta az uralkodó osztályt, 

ugyanakkor 2b0000 heldta rabszolga volt. 

Tekintve, hogy a nevelésben az ujkorig annak inUizm nyes for-

májában, főleg csak a fiu4 részesültek, azért a megrajzolt, által4.. 

nos mx embereszménykép PRO4dikki01444 zömmel a férfieszményre vonat-

kozMr. y 
Azonkivül figyelembe kell vennünk, akár a  férfi, akr a nőesz-

ményen belül is az egyes társadalmi osztályok, továbbá azon belül 

a különféle csoportok, foglalkozások eszményképeit is. Ezek mind 

megtalálhatók a különböző korok nevelésébentannak legapróbb részle-

teiben is. Csak egy példát emlitsek; a Horthy korszakban az elemi 

iskolai természetrajz tankönyvekben határozottan kirajzolódik egy 

áo holdas kisbirtokos paraszt eszményképe mindenféle vonatkozásban. 

Azonbaq,ha arra keresünk magyarázatot, hogy vajjon miért nem szer e-

pel.ez az eszménykép a polgári iskola, vagy a gimnázium hasonló-

koru tanulói számlíra irt természetr e, fiz tankönyvekben, holott éppen 

ezeket az iskolatipusokat látogatták azok a gyerekek, akiknek szü-

lei éppen - ilyen, vagy ennél nagyobb birtokkal rendelkeztek. d 

válasz keresése során kiderül, hogy ennek magyarázata abban rejlik, 

hogy a dolgozó ouzt&lyok gyerekei az elemi iskolát látogatták is 

el kellett benui k hinteni a magíntula fidon utáni vágyat. A lyly—es 

forradalom nagyon is világossá tette az uralkodó osztály számára 

a dolgozó osztályok követeléseit, amely a magántulajdont ériiti. 

Ha utána gondolunk, gyakorlatilag lehetetlenség, hogy ennyi ember-

nek 3o holdas birtoka legyen, még akkor Li, ha felosztják a nagy-

birtokokat. Tehát csak az igényt kellett beléjük, nevelni, nehogy 

eaz,;kbe jusson a kollektivizálás gondolata. Ez volt az értelme 

ennek az eazraényképnek még a városi iskolák elemi iskolás tanköny-

veiben is, ahol váltOozatlanul ugyanaz az anyag szerepelt, mint a 



falusi iskolák tankönyveíben.[Ugyanakkor az ipari élettel kapce- 

latban alig-alig találunk ilyen határozott:3aggal fltgrajsolt 

eszmanyt. Eseket inkább a korabeli 	pÁlyavála3zt33i 

tanacsad6k ismertették kiadványaikban. 1;tilönféle pályaismertető 

füzeteket adtak ki  As  ezekben rajzolták meg as "iparo ifju", 

vagy ''üzletes tanonc^ számara az eszményképet. ?éldául"egy fps-

roe ifju mindenre viheti. Szabad előtte az egész világ, béirhol 

megvetheti libát, felveheti a versenyt és megtalélhatja az érvé-

nyesülését, nincs iróasztalhoz és akták zsinegeihez kö tve,.ahol 

a "biztos" jövedelmi sohasem haladja meg a legszükebb asgélhe-

tés azinvonalát. Ha dolgozni tud ás akar, hu, miivelt és lépés 

tart a kor szukaég eteível, a változó divatirányokka44  ha ki 

tudja keresni cikkeinek legjobo elhelyezési piacát, olyan módot 

teremthet magának és csalódjanak, amelyet a közszolgálatban A116 

altiszt, segédtiszt vagy hasonló foglalkozásu sohasem álmodhat, 

Hány 	iparos  legény lett nálunk is. külföldön  As  dus.az- 

dag ember, sőt milliomos is. Hánynak van saját bérháza, villája, 

földje, értékpapir ja, mig a "biztos" közszolcslatban 4ll6k kény- 

telenek egé:;z szerény jövedelemmel beérni és gyakran sulyos adós -

:3agokkal küzdeni. " 28  -  Egy másik ilyen füzetkében a következő 

formában rajzolják meg ezt az eszményt. "4 nemesi családból szár- 

fiazó földbirtokos és tábornok, aki Bárd Miklós néven irt költemé-

nyeket,az egyik versében a következő tanácsot adja unokájának' 

faraatftf sarjain, nemes, nemzetes 
valamit  mondok'  légy te üzletes, 

maradjp a millióknak termőtalajön, 

köveid a kort, mely fiának nevez. 

kiz abban győz, hogy ád, vesz ás Szerez. 

Far-éjt összetéve' venni, adni 

míg százszorosára nőtt vagyon, hitel: 

egy dacos gondolatban élni, halni, 

hogy Isten után bennilnk a siker." 21' 



Már ezekből az idézetekből is világos, hogyan prdbáltát szembe411i 

. tani eby©as:3al a dogozók különféle csoportjait. -mmonkivtil, hoc 

aikóst csaptrák be őket a  mindenki  szamára elérhetőnek mondott 

milliomos-eszménnyel, Je ha valaki zugolódott, hogy nem leW millio- 
m i  

mos, annak ant vágták a szemfbe Ogigp utehetségtelen! is csak a 

tehetségtelenség az oh: *.  sikortelensé nek. 

meszely a Nev léstan c. könyvében külön figyelmeztet a nevelés 

általános céljára és a ktiliinös, speciális céljaira. Az általános 

embereszmény képénél a következő vonásokat jelöli meg' egészség, 

anyagi boldogulás, tudományos ismeret és helyes _;ondolkodáa, izlés 

3s erölcsiis jellegit: indebból mint leglényegesebbet kiemeli  a$ 

erkölcsös jellem vonását. 3 O  ,zután felveti A  kérdést, hogy milyen 

erkölcsi eszmény irányába kell fejleszteni a gyermek lelkét. Majd 

igy telel "Három vezéreszme legyen az elad a becsület érzése;  

láttassuk 4t a gyerekkel, hogy az erkölcsi kötelesség hü tel jesité. 

se, a becsület érzése, az életben vala igaz boldogulásnak is leg-

jobb alapja; töltai3k el lelkét a becsületes ember kii teleaséatudásá.. 

val és önérzetével.  A  magyar nép erkölcsi felfogása tiszta és ép. 

,z eE tréni máltla4g érzése az erkölcsi életnek ez az erős alapja, 

erősen ki van fejlődve benne. Erre nyelvön][ le utal, mely becsületes 

nek mondja ki magát megbecsüli és tisztességes embernek, ki másokat 

is m.:g tud becu , !lni. Kant, a nagy német filozófus is igy fogalm az ta 

a legfőbb erkölcsi törvényt. Becssild meg magadban és másokban az 

erkölcsi méltóságot. Amely nép lelkében ily tiszta formában 41 az 

erkölcs törvénye, annak gyermekeit nem lehet nehéz erkölcsileg képez.. 

al.... /. Ime megfigyelhetjük, hogy a részletezésnél is mennyire 

általánosságban fogalmaznak!J.E./ $Qsodik vezéreszménk legyen a 

"unka► szeretete.  A becsüzletes munka szerzi meg  a  lélek nyugalmát 

és boldoga4gat.;7- Ime az. altal:noaság eredménye az olyan kényes té- 

manal, mint a munka. ; ..ost már csak az kérdés, hogy mit értünk ''be. 

csületes munka" alatt, részletében. i:zt azonban nem szokták kifbj. 



teai az elméleti telyvekben, hanem csak a gyakorlatban valósitot.  

ték meg, de ott astán annál erélyesebben. I... A hastyadik a szere  

tet, az odaadás. Tiszteljük istent, szeressük embert'raainkat,  

segitsük őket erőtkhőz képest, és szeressük királyunkat, hazánkat  

népUJnket, míndeniinket ezeknek köszönjek. da ezekhez az eszmények. 

 közelebb juttatjuk tanitványainkat, akkor Jónak a diadalán  

ezen a Aildön a haza és az emberiség javira becs:iletesen közremü- 

kiídtffnk. "31  .. ks Avszely mindezt 1Y22—ben a koraboli dalarai tan- 

tervhez irt ,útasitás alap j 3n ir ja. — tizt hiszem *  ogéazen  vilsgo:~~ 

—már az előző fejtegetések alapján ezeknek a törekvéseknek  t3raadal-

i~i—politikai alapjai.  

Nézzük azonbln részletesen először egy a fíuk_,osáiéra kézbe_  

adott könyvben kima jzolidő eszményképet. h könyv 1839—bá► jelent  

megt 'rlgy szebb az élet r ~cimr-:el. A  könyv bevezetésében a szerző  

azt irja& "A Wíndenh.stó jósága és bölcsessége az élet szépségei ~ 

nem  tartotta fenn a gazdagok és szerencsések szara, az élet  

szépséget mindenki által megtalálhatók....Llni és tanulni kell...  

ráz elmult nan idők egyik  leggyakrabban hangoztatott jelszava volt  

az emztályharc, az osztslyellentét. Aa u3 magyar élot hajnalán  

ezt a suit, ezt a fogalmot nem ismerhetjük. De , ha mélyére nézinik  

a dolgoknak, azt is megéllapithatjuk, hogy a közép$ vagy felaiosz.  

talybeli mdvelt ember nem a szegény embert nézte le, hant a  

miiveletlen, a piszkos, a durva jelleme, a mocskos szava embert.  

A tisztességtüdd falusi embernek, kisiparosnak, gyári nunkaanak  

meg volt a multban is  a  becetilete! Tehát nem oaztályel fen tét volt  

a magyaa és magyar kcizt, hanem milveletlensér de mdveltség karült  

szembe egymással... Ma nekünk, fiatal magyaroknak, át kell hidalnun'  

ezt az étkos szakadékot, mert a történelmi viharok alatt, a nagy 
 

feladatok előtt együtt kell éllnunk szivvel—lélekkel. .1 találkoaés  



utja az, hogy a adveltebbek segitójobbot Uyejtaeak  adidasoknak. 

akik erra r3aserelaek• A dolgozd magfar pedig ast eltaadva, emel-

kedik lelki és testi erőben, t;3rtalomben._ Ravelt emberré less, 

hogy többet  k asenaluare on s haznn3kt Lz nem t " az anyagiaktól, 

csup n a jószandéktól de a szaka h..Aza zeretettőI•.. /Nb. l'°41-ben 

a 10-11 éves gyerekek 4€3,0-a nen járt ískolábatd.E./ Ilyen kéz--

nysujtás ez a kis könyv is, vezetni akar a szép életre, mart  ha 

szebb lesz a te életed, szebb le =z a magyar jövendő is.*32  
Nos, ez vaises. ehat minden tÁrsadelai bajunk 19á'-ben 

abban rejlett, hogy Sok ember "mliveletlen" volt vagyis nem volt 

tökéletes ember.  Osztályharc nincs, ast el kell !elejteni. ! ` zt 

a könyvecskét azután ktxlönféle alkalmakkor iskolákban, itjus:igi 

egyee4.iletekben, cserkészeknél oszto ,attÁk a fiataloknak, hogy 

ebből megtanulják, milyen embernek is kell lenniök. 

:, könyv először "az egyéni élet elemibb szabályaival foglal, 

kozik.. Rildaul; "Na jutasd a sseaed. i c less a szened sarkából, 

es a ravasz esberek szokása... Mosolyogj esnél tőbbet,a nehéz és 

kellemetlen helyzetekben is... Ha katol1k e ember  pfiepökkeí fog 

kezet, a szentelt puspökgyurtít illik csókkal illetni... 1etcél-

jaid ne önzők legyenek. Arinak kitüzásekor gondolj zit assddra, 
K 

családodra, embertdrsaídra is.::'s igy tovAbb foglalkozik a lelki 

tufa jdonsagokkal, napi renddel, öltözködéssel, utcai viselkedéssel 

még a levéliris tudom3gy'vel is.  r,  mbsodik fejezetben aftica veszi 

a családi élet kérdéseit. Itt 	 a esatilőkkele testvérek- 

kel való viselkedés szabályait, sőt  a ssereimről, udvarldaról, 

hasaasáról is szál. Részletesen ismerteti a teaploaban való 

viselkedést 	következő fejezet a t4raaasgí visselkedés sz,a}- 

balyait adja. ül. °ria akaratlanul megaértettél valakit, uri lélek, 

kel kérj tőle bociínstot... . tévedést eliamernitnvi time  lélek. 
re vall... Nőktől ne kérdezi, hogy  hAny évesek, férfiaktól, hogy 
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gennyi a jövedela ►_ik... Ha a tegezd viszony mellett is ki akarod  

ttjesoi a tiszteletet, akkor használd a sib bácsi vagy bátyám meg-

szrSlitáaokat. - Jégig A gyakorlati  élet c. fe jezetnLl részletesebb  

politikai, társadalmi és guzdasigí tan:ácuokat kapnak a gyerekek.  

pl• "Magyarság= A felszabadult, de csonka hazádban kötelességed  

aagyarabb magyarnak tenni... !agyar árut vásárolj... Tartsd az fimon  

as elezakitott orsidgrészek értékeit, kincseit... agyaddal és min-
ha kell 

den isaod1al dolgozzál sr  arcol jál ezeréves hazádért; Nagy Magyar.  

országért... Lunkában ne válogass, munkahelyeden légy pontos...  

Az élet rendje az, hogy vonnak vezetők és vezetettek, alá égj főlé-

rendeltek. :elrendeltedben is becatild meg az embert és a magyart ... 

Alkalmazottakkal sohase bizalmaskodjal... Ha  hivatalban, hatóságnal  

van elintézni valód, ne ellenséges érzéssekkel lépj oda be. A hive-

taa , a hatóság é3 ezeken keresztiil az egész állagrend, nem azért  

van, hogy ellenséged, rosszakaród legyen... A törvény, a hivatal,  

a hatóság éppen a gyengébbek érdekét szolgálja! ?;e feledd' érted  

etánnak  .a  hatóaágók...'  (  5r7tilön fejezet sorolja fel ;;irzéaek tana  

   

cimmel a kill  ginféle megazólit3aokats "í`.'üvelt embernek nagyjából  

tisztában kell lennie  a  cimek h ~:aználLtával... Kivel egyes emberek  

nem viltoztathatnak ezen a helyzeten, nekünk is bele kell nyugod-

nunk a cimek özönbe." A következőkben felsorolva olvashatjuk' 1  

szentséges a római papa, felaége:3ek a király meg a királynő, feíteé-

geaek a hEresgek... nagyságos a pk1á plébános, apátplébános, eaperea  

alezredes, őrnagy, a miniszteri o3ztilytanÁcsos, a táblabiró, az  

országgyülési kópviselÓ, a kormanytanácsoa, a kereskedelmi, gazda s  

gi, egészségügyi és bányatanácsos, atb, stb..  

könyv, tehát, amint l3t3uk, hüaigesen 3zolg; lja a letagadott  

oaztályérdekeket. 1.z általa felvázolt eazpénykép meglehetősen  

kaotikus logikai Szempontból, tartalmilag pedig issase tulsulybdn  

vannak a külsődleges vonájokra való utalások. A 1yegesebb jellem- 



-41-  

vonások ezek kitté vannak elkeverve és mindegyikben nagyon éle-

sen kietközik egyréNsnr6?. a nacionalista jelleg, másrészről az 

oszt dy békébe*" éld, "movE lt", wjd munkás" jellemvoniaai.  tyilváa-

való, hogy nem lehetett itt határozott 68'361 felépített logikai  

rendet teremteni, mert  akkor  rögtön és közvetleea11l 	1ef 

lett volna az egéaz könyv valódi politikai tendenei4 js. 	=~1■I~s.  

A  Gyernektsnulmanyi és Nevelésügyi  Társaság  éóissse slá ter-

toz6  Uj  Iskola  pro;gzjában /134/ cég rekciósabb ess 	kép  raj- 
zolódik  ui.  3serintt% " .! legutóbbi esztendőnek •alláei,  népéleti,  

irodalmi  és művészeti mozgalmai uagmutatták.  hogy  a korsmellen  

mind  szélesebb  területen  fordul  szembe a lg.ssasad szellemi örök-  

sé •$vel. ,Nz az örökség  az  anyagot  es az  azt legyőző gépet  báIvé-

nyozta... .zonban as a hatalmas társadalmi megmozdulás, amely  ma  

sir a  vallssi  élet renaissance..sea terén nálunk is  mutatkozik,  

.  moat c! ír  biztathat minket a korszellem gyökeres dtalakul'aával.  

A  me,gtoghat6  té ~ekrs "ezakt "-s4gara bttazke lv•ssdsedi p ositivists  
aide  helyébe   a mai_ emberbe az élet, e *cent titok, kim ithatet-

lansdQAnak alézeta  lépett. Irracionális vilégszeslélettel 6e  

asellemtudomannyal találkozunk. AN Ismeretlen keresésével As  szen-

tek kultuszával. As Istennel  töltekező  ember essménye  eairázik a  

világban... „  lélek tud  vslogatni, mert  terméseetfelettí  szellemi  

graviticióval  érzi, serre  van  felfelé... Az intellektus  utat egyen-

get a 3itán száméra.  \ tiszta  lélek t!sltekezéje  Szentlélekkel olyan  

hely4 amelyben maga az Vr dolgosik: As intellektuális kor  nevelési  

jeleeava  volt'  tuáni.hegy légyőszök a viligot és magunknak j6  

helyet biztositeunk beesne. A spirituális kor jelensava:  legyőzni  

Magunkat, bogy eeskömei lehessitnk  az isteni  tervnek a  világ és  

embertársaink  ssolgdlatéban.e3_  Tehát buta,  alkatos,  vak eszk -  z  

legyen cauk az  ssber.as  ölet  "kissAmithatatlanságénak"  játékszere.  

:'s3 aztan igazan nyílt  6e egres:izlv  rekciő,  amely sió a saját  tejl  



^wmr'-. ygr-•..; • 91,f:~ 
 

désének kaiad6bb korabakát  .-  a  P.  esisadot,_  is megtagadja.  

A "totalitis,  vagyis as lgéez egyénre it médazortuni  elvét"  

követiki " Hasson a tanitás a nrSvendik érzelmeire, midositaa  vallág-

erkőlasi, hazafias, is esztétikai felfogását is teatesql jőn meg  

akaratában, cselekvéseiben as evangdlium ssslleae ".  As objektiv  

isseretaserzés helyett as "intuitiv..aaonosuld"  eljárást dolgoszik  

ki, hiszen,, "dint mondják" •sem tapasstalkttal nem 4rsdicelkat',  

sem  logikával nem indakoiható  pl. az a tarka  eeeménysoty, amit  

t?örtimalsí suit elink  tár.,.  Az  ilyen dlő dolog  gyöker'ben más  

táli toaltt követele Hegélése  irracionális,  belső utakon  történik.?  

lme az intuicíd, amely mint  as elad fejezetben  láttuk  as "önérté-.  

kek» megi.3iuerésire is igasoldoára  szolgál, most már központi he-

lyet foglal  el  a nevelís  gyakorlatéban 49 mint az uj  ember egyik  leg..  

lisyegeaebb jellemző vonásaként  jelentkezik. t1  valóság helyes  aegis.  

met sz helyett a beóessilís  ssuggesstiv  módszerével  akarják  as  'Qy   s  
élesedő társadalmi konfliktusban  a népet "megóvni a  káros ezsmékta   

és L;yakoriattőlt  -  mármint az  ural cod6 osztilyok aziimara káros dol-

goktól.  

As essaénykipnek ilyen negativ rajza  különösen me mutatkozik  

a  altasagaimma. Itt általában valamennyi  iránysat, amely a férfi-

easminyké  nál külonbözik egjmástól,  AIM  rendszerint  egységes  állág..  
pontot  togiLil el.  A  férfi  esrméayképe  a történelem  tanuladgm  zsarut  

megegyezik  as  általános  embereszmdnyképpeit.  lids a helyzet  nzcnban a  

női  esssénykérnél. Es  a  kérdés . mar osak az erre vonatkozd irodai-

mat  tekintve  ii, ..  hatalmas dssuegel ktpft  idézi,  amikor  hozzányulunk.  

ks,  hegy miért, erre a A  t  törtéaeti társadalmi helysete  adja reg  .  

választ.  Bebelik  nő da a saooialismusg  c. könyvében  mér a  smdsadfordu..  

lón  részletesen foglalkozik marxista  szemmel a nők problímájával.  

Hatalmas  biz nyitó  anyag alapján vonsija le a követkestetiseket, hogy  

a történelemben a nő volt az elsó  kissíkaányolt  a  tőrssi.assseti■ig<  
forma  felbomlása ide én és ráz  oizt'lytársadaltsak telssimalása  idej`t  



6 as utolah, aki majd  aegasi;nik kissdkr lnyolt lenni. A nőnek  

es az elnyomott helyzete, em.or is  Penall,  ha a törtOnelem bár-

melyik uralkodd Oszt:;lydhoz tartozik. Az an,ya jOg msgaziinése óta  

t 	 kie8ol ;  tdsOac3algilög, ~adasi~i2ag 	~dltatott he]ysetbe iesttlt*  •  

A  rob.iaola tásstda3lrskb.sn háromféle lehetőség tint o1őttfsle;  

eLiő a feleeég, akit tel jceon elzdrtak a v113gt61, míg a hés an  

ía }:°°1t5n 11kréasben tilt, ellátta a h4zimunktit, de  pé'lddul mds  

vcndégeket sea  .:bgalhetott. itdeodik; hetaira, ak i  nem 	hajlan-  

dd mgg kiz ;rhlag  egy  férfié lenni. x?:;velt volt, sow  tdrria3ági  

életet élt. abban a korban nagy kö  z*,  iszteleben dlltak. A hesms-  

dik lehetőséar, a BroeAitRai helyzete volt, aki bdjainak eladdea-  

bc51 tartottra fenn magit. - A  rabesolgák kör ben nem volt ilyen  

aiegkttl'labncteté®. Ott egyarant kellett dolgozni fLrtirwk és nő-

nek,  legfel jebbt r-Jebezolgund olyan kiváltaágban réEjzeeíl].hetett,  

hogy uranak iiqaeáft lehetett.  

A  tRudalisaus keresztény ídeolcSddjábfsn, ug,yanugy, mint  a  

többi keleti tralZáaokbun, a nőt as emberiség dtkdrl.ak rajsoljak meg,  

aki tiUnte cedbitottn a .tértit. A !3iblia rövidén de Y.óatiren  

"ee9zonylllatnak« nevezi. Ki !aa ódrva :3 tir$adalmi életből.  

kizsdka,dnyolt oaztdlyok nőtagjai igy kettős Qls.yomdtu ulatt van,-  

nek. ' .s a helyzet fennmarad-még a  kapitali z®uri korában la,  caupán  

Iasitottabb, 1_�tszc4lag asr.:ba3abb formdban. rur.kitt vilialhat, bar»  

kumollabb funk .. 3cíba iia:von sokziió itt zee jut be. '_4 ®aAnvíp3ci6e  

harcok oaekély eredménnyel j3rnak. je, ha  mégis razQrephes jut,  

akkor ofaekélyebb ér -téktfsá3ét a maut  férfihoz képesot alacaonyabb Bun-  

kBbÁrben fejezik  ki.  

A  n6 a01Absti0e tehtit a férfitól  ft~;glitt, annak kiazolg3lás ti.  

t61. l.:bbdl Qiridf a ad& az  a kép, arait  Ortega  y tfeeaet igy  ra jsol  

meg:  "A  nd hiltatdOa, ha  semmi  egy3b, mint nő, abban  411, hogy a  

tórfi konkrét eam3nye, vardsaa, illuziója legyen... A nő  tahdt  
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olyan mértékben nő, amilyen mértékben megbűvölni, "illuziondlni" 

tud. Egy tlSkéletss anya bizonnyal eszménye az anyáknak, de anyd-

nok lenni azért még nem jelent eszményt. t nd különböző hivatásai 

tehát élesen elk ,aönülnek egymástól. Mindegyiknek megvan a maga 

mértéke előnyökben és erényekben. Meglehet, hogy egy  feleség,  

egy anya, egy nővér tökéletes a maga nemében és mégsem az, mint 

nő... Másfelől a nőnek e irázslatos küldetésén  alapszik a női 

lét minden egyéb lehető séga -u9 A nő nem bűvöl el, akkora férfi 

nem választja nejévé..." - És ez  utóbbi a lényeges, vagyis külön-

ben  nem tud megélni. Ez a lényege annak, hogy a nőnél "minden 

az elbűvölés m3 :  jikus hatalmán fordul meg(" 

A férfiban is két eszménykép él' saját nemének, a fíi'finak 

az eszménye é3 a másik nemé, a nőnek az eszménye. :;gyanigy van 

nőknél. 	férfi nem vallja be nyiltan, még saját maga előtt sem 

a kizsákmányolás tényét, hanem azt azzal leplezi, hogy ő a nőt 

elnyeri, megküzd érte, majd eltartja, stb. Vagyis a nő neki a 

sorstól természetesen jár. Az Ilids első énekében is már ugy je-

lanii meg a nő, mint a játékban, a csatában győztes dija. Leg-

szebbet a leggyorsabbnak, legerősebbnek. Viszont a nők férfi-

eszménye - helyzetükből következőleg - nyilvánvalóan az a férfi, 

aki a legjobban,a kor szinvonalának megfelelően, a legmagasabb 

nivon tudja őt eltartani. Ezen  belül azután "szabadon" válogathat. 

Ternéazetesen a maga osztdlykorlátai között. Ortéga ezt ma a 

tényt  megintsak egy misztikus ködbe burkolja, mikor igy irkA tir-

fi eszmény, a példakép, mit a nő szivében rejteget, hogy alkalom.. 

adtán az élet vásárára kivigye, olybá tiinik fel előttiink, mint a 

sorsjegy. .ináig azok a férfiak nyernek, kiknek azonos a számuk. 

3 itt szinte kezünkkel tapinthatjuk a történelem szellemét is  az 

nem egyéb, mint az asszonyok szivc`ben nőtt férfi eszmény története. 

/!?/... Linden  nemzedékben azoké az ifjaké a palma, kik leginkább 

megfelelnek koruk közkeleti; női eszményeinek. :gint férfiak, ezek 
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fogjak a  legmelegebb ttazhclyek parazsat azitni, .sint,fér jak, 6k lesz-.  

nek azok, kik u le ckfl'inb fiakat nemzik... zen rti ars nem v3ltozt:at-

hatunk kedves Asszonyon. :1yen az éli. tl í hitte volna, bogár  -aayes-

valami mecfoghatetlan, illó dolog, mint « fiatal leanyok aztizies  

_  ezob i j:►ban szőtt légies képhetek, .a sz'zadok husóba mélyebb nyomot  

! nak, mint a harc istenének acélja. 7itkoa leányképzr lotok szö-

nea-fon3caiból fliet nek a lgyrószt a jövendő ez4zad val(,o i ' t1i. °35  

Azért tahin Adagio  efu jta erők is  alekit3 k a történelmet. ''ea! 7)  

A férfi és a  nő  ke*ti kelenbség szeaélyiuégUkben abból adódik,  

hogy átal nbc6e6 helycetet foglalhak el a tursadalosian. A  férfi  

c asz daye attól függ, hogy a termelésben a gazdaeagi brre ,  de5kedésben  

milyen helyet fok;;lal el. A  női vissont a férfitól fti;  g, attól, hogy  

minél jobban 	(5t." nő c aak az, amivé uraikodh ja), a t'ér- 
~V 

fi tetA" - mondja Rebel, majd így folytatja ":, férfi  kiá zé ►ének  

a célja - le„alább azt  dilit jak, noha as alkalmazott e azké3zr3kkel e  

oélt nem érik el, sőt gyakran nem is akarják elérni -Biz értelem  

fejlesztése, a gondolkodó képesség éleditéue, a  retina  tudda bóvitéae  

és az ak Iraterő a aegaztlárditása, usőval az értelmi funkciók kiképzé--

ue • llonben a nők kiképséae a felsőbb oaztlyo$cnál főképpen a ke-

dély raólyitéc;óre, formai r3 veléare irányul, umol ', altul coJk ideg-

rendszerének ísgékonysti p és képzelőtt,hetéége lesz nagyobb. képzés  

•ősközei• enne, esépirodalom,apvdeset, kaltéazet. s podi a,  a  lehető  

legviaaz►aabb dolog. ittinik ebből, hogy azok a h,talmak, kiknek a  

nőkő zóa mértékét meg kell alilupitaniuk, caak előitél©teiktól vezet-

tetik magukat, melyeket a női jellem mélyéről de  a nő korlátolt élet-

hiv tusról táplatnak. t nő kedélyéletét és fantaziajrat non szabad  

még jobban kifejle.s ..: tcni, mert ez cask fokozza as idegességre való  

hujlandóaagot; hanem éppen agy, mint a férfinyíl, a ndnil is az értel-

mi tuvdkenyadget ell fejleszteni de  vele i.a a , yakorlati élet jelen-

ő4eit kell a Megismertetni... Általában eddig a nűk kedély úa lelki- 
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életét mértéktelenül tdp1e,ltak, ellenben értelmi fe jltdését aegak:i-

dalyos✓ tak, elhanyagolták Ó elnyomtak. lennek következtében a 856 

azoroa értelmében a kedély- és lel.iőlet tultf'nréoében szenved, miért-

is nagyon fogékony minden babona ős :szédelgő csodahit irdnt, nagyon 

is hálás tral:i ja a vallási és egyób szél .amoasúgoknak, engedelmes  esz--

köze minden reakciónak... / - ?ehlt nem veleszületett 6s ISr'iktől 

adott' aa játca33ga a nőnek as, hogy 'érzelmi lény", aki mt akőpp képee-- 

en élni, hanem történeti képződmény, amely nagyonis valáeégoe t4r-

sadalmi-gazdaeegi alapokból fakad  és évezredek óta tudatos beavatko-

z3esal forin ltatott ilyenné. -/ ...A  tudatlan, knztinyda nő értelmet-

lentil nézi a dolgait, - folytatja }3ebel - net lehet mondani, hogy  a 

férfi és nő közt a szellemi elkUliiniiléa ma nagyobb, mint régen volt, 

midőn a viszonyok egyazcfrübbek és szűkebbek voltak és a nő ;elfogás'.. 

hoz Wisclebb estek. :ovábbé napjainkban a kézügyekkel való foglalko-

zas a férfiak nagyrészét annyira leköti, mint ezelőtt soha; es az 

illető férfiak l:itók3rdt tágítja, de egyuttal a esalddi körtől is 

mindinkább eltdvolitja Őket. .A nő emiatt mellőzöttnek érzi magit és 

ebből uj kcs1 nbedgek aziirmoznak. A férj csak ritkán képes magát a 

nővel megértetni és őt meggyőzni. :, férfinak rendaherint :. z a nézetd, 

hogy amit ő akar, ahhoz az asszonynak :semmi köze, mert hiszen ugy 

sem ért hozzá; ezért nem is iparkodik feleségét _felviláóosi ►_•ani. 

"Ehhez te  nem értesz!" ,z a férj sztereotip válw;za, mihelyt a fele-

sége a mellőztetés miatt panaszkodik... Kedvezőbb viszony képződik 

férj és feleség közt a proletariatusb,n, amennyiben mindkét fél fel-

isseri, hogy ugyanazt a jármot huzzak ős hogy ak d eoberhezmél t6 jö-

vőjüket caak egy eszköz bizto3itklat ja : a cyökeree tara_:dalmi stulaku-

lae, amely minden embert szabndda teas. "36  

közóletb61 tehát kizárjak a nőt. ölre konkrét bizonyiték volt 

napjainkban ivajcban az a hutarozat,©mely elvetette a nők szavazati 

jogir61 szóló törvényjavaslatot. 

Viszont a munkásosztály maképpen értékeli a nőt."rről í r i,; ir 
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kebel ":fiz erde sebb férfi, a létért való harcban Mindentett vissza-

szoritja a nőt ős ha ez mégis fölveszi a küzdelmet,  akkor at  erő-

sebb nem gyakran mint kellemetlen konkurrenst 	fld^izi. 

Különösen  a fölsőbb  rétegekhez  tartozó férfiak  ázok, Bakik a női 

konkurrencia  ellen  a  legelkeseredettebben és leghevesebben küzdenek. 

Hogy munkások is követelik a női munka kizárását, az csak kivétele-

sen fordul elő. Amidón pl. 1877..ben egy francia munkáskongresszuson 

valaki ilyen írányu inditványt tett, a nagy többség ellene nyila tko.. 

zott. azóta pedig minden ország osztálytudatos munkasai között még 

jobban meggyökeresedett  az  a fölfogás, hogy  a munkásnő a  munkással 

egyenlő ozu lény  kelönösen a  nemzetközi munkáskongresszusok bizo._ 

nyitják ezt. Az osztálytudatos munkás tudja, hogy a jelenlegi gazda-

sági fejlődés kényszeriti a nőt  a  férfival aló konkorrulásáa, de 

azt is tudja, hogy a női munka eltitltása éppen olyan esztelen do-

log volna, mint a gépek használata ellen szóló tilalom; tehát arra 

törekszik, hogy a nőt társadalmi helysete  felől fölvilá:ositsa ős 

a proletáriátusnak a kapitalizmus ellen  való szabadságharcában küzdő  

társivá nevelje.  Bizonyos, hogy a  női  munkának egyre általánosabban 

való alkalmazása a mezőgazdaságban, iparban, közlekedésben és kézmű.• 

vességben a munkás családi életét szétrombolja ős a létért való 

ktizdelss sag a háztartás  kettős jirma alatt görnyedő női nem elfaju- 

lását okozza."37  

Ezzel szemben a kispolgárság nőeszményét 3tein L. tanár "A nő 

a nemzetgazdaság terén"c.  munk:sjában  rajzolja  meg= Esen  a képen azon-

ban a nő alárendelt helyzete domborodik ki, mondja Bebel,"A férfi 

egy olyan lényt kivan, aki 6t nemcsak szereti,` hanem meg  is érti. 

Olyan valakit kivin, akinek nemcsak a azive dobog érte, hanem akinek 

keze az 6 homlokának a redőit is elsimítja; olyan valakit, akinek 

megjelenése a békességet, nyugalmat, a rendet sugázoeza ki  magából, 

meg azt a csendes uralmat, melyet maga fölött ős azon ezer dolog 



fölött gyakorol, melyekhez a férfi naponként visszatér; kiván vala-

kit, aki mindezen dolgok körfül a nőiességnek  ama kimondhatatlan 

illatát árasztja  szét, amely  az életnek és családnak éltető melege". 

hogy  ez an  elképzelés a  gyakorlatban mit  jelentett, 

" ezt a  házi  nyornoreetgot,  melyben korunk háziasszonyainak többsége 

él, találóan festi a polgári gondolkodásu Gerhard von .imintor 

"Randgloasen zum Buche des Lebens" oimü mink á jábaz ..KxsNa akxhaa 

Ulna  ...  /A  háziasszony /....üdeségét ős 4i4ssességét nem a megró. 

zó csapósok  ássák  alá, melyek senkit meg  nem kímélnek égi, itt a 

térj halálát,  amott  e .y szeretett gyermek erkölcsi romld.sá.t hozzák 

magukkal, itt hosazu, sulyos betegségben nyilvan Inak, amott met 

egy régóta táplált, kddves terv ha jótör :sében hanem a napról—nap- 

ra  iamétlő46, csontot ős velőt emésztő gondok... Hány millió derék 

családanya főzi ős surolja el életkedvét, rózsaarcait ás arcinak 

gödröcskéit házi gondok szolgálatában, még végre ráncos képit, száraz. 

összetörtÁ mumia lesz belőle. Az örökké uj kérdés Mit főzzünk má-

ma?  a seprés, porolás, kefélés és törülgetés  örökké ismétlődő azap. 

ségessége, az a folyton hulló csöpp,  amely lassan,  de biztosan fel. 

emészti a lelket és a testet. A tiizhely az  a  hely, amely mellett a 

bevételek és  kiadások szornoru mérlegei késsülnek... azon a  lángoló 

oltáron, amelyen a leveses fazék rotyog, áldozódik fel az ifjuság 

és elfogulatlanság, a szépség és vidámság; és az öreg, gondtól me g—

görnyedt, csepegő szemit szakácsnéban vajjon ki ismerné fel az egykor 

viruló, pajkos,  szemérmesen kacér, ragyogó ékszerrel és mirtuazkoszo. 

ruval pompázó menyasszonyt. Már a régiek is szentnek tartották a tüz 

helyet és amellett állitották fel Lafes—eiket és védő isteneiket 

— tartsuk hat mi is szentnek a ttighelyt, amelynél a német polgárnő 

mint a kötelességniiudás áldozata, lassu halállal hal meg, hogy házát 

kellemessé, terített asztalát vonzóvá és csal íját egészségessé 

tegye."—Az tehát a vigasztalás — mondja 3ebel,— amelyet a poliri 

világ a dolt;ok  mostani rendje miatt nyomorultul tönkremond nőnek 



nyujt."3e  - Esek után irthstő, hogy a mii essm'nykipben miért  he-

a  kösippontba as olyan vonásokat , mint 'z4tosedg , 	 •infelél- 

l1ozis, a szeretet, mártiromsdg vállalása, hf.iaég stb. 

A jobbmódu polgári körökben a nők viszonya* stabedabbak, de 

esi osak a köSzvc,tlen hisiaunkára voaatkozik, amit cselédekkel 

végastétnek el. r.gyébként ngyanasok a vonások jeneseik, mint 

a 'többi  polgárasszonyt. ,zabod  iie  jük növekedésivel, mivel moan-

akkor társadalmilag hasznos munkát nem végéznek, mert ama kell 

vigesniük, hiszen eltartják őket, igy alakul ki  az u.n. nagypolgári 

massony típusa. Bsek "rendszerint egyoldalu is fölületea művelt-

séggel rendelkeznek... Többnyire csak puszté külsőségek iránt van 

érsiklRk, cask oioomával és cifrálkodással törődnek és életcéljuk.. 

nak romlott ízlísek kieligitését és a buján felburjánzó szenvedd 

lysikask való aldostst tekintik. A gysseakek és ezek nevelése 

ránt alig érdeklődnek  /-  hiss elfoglalja őket e "társadalmi élet"/ 

...."a a sonka nekik nagyon kellemetlen ős unalmas, tehát inkább 

dajkáknak és cselédeknek engedik  át,  később pedig gyermekeiket 

nevelő intézetekre biszák.  tzt  mindenesetre feladatuknak tart]  k, 

hogy  leányaikból cicdmazkodó  babukat  neveljenek, fiaikat pedig 

jeunesse  .doreé  /arayif jusfg/ svádára kípezik  ki,  amelyből a gipr., 
1i-népe"  sorozódik, a férfiaknak as a megvetendő osstá ya, amelyet 

egy fokra lehet helyezni a prostituáltakkal. Ebből a jeseess* 
doreé_bdl, amely a se■mittetíz és pesarldst tekinti hivatásának 

kerülnek ki nagyobbrészt a munkálkodó nép leányainak osabítói is."3/  

Ás hogy • nőkkel is női eszményképpel nálunk s'g a feissabs. 

ducis  utwn  is teyenez  volt  a helyzet, erre bizonyság °euss  Tibor 

,iagyogó szemek  c.  könyve, amely 1646_baa jelent meg. A könyv 061- 
ját  az előszóban vilagosan megfogalmazza Mihalovios Zsigmond; 
"Adjuk  azért leányaink kesébe  e  könyvet, hadd ismerjék meg  belőle 

igazi értéklikek,  hadd vardssolja  át  Őket  s  aseretet tündéreivé. 



:3egitseek, hogy óessetogjanak azok a lanyok, kiknek si eréből as 

istengyeaaekség csillaga ragyog és hogy megeservessík tűnél 

több helyen a szeretet tündérképző iskoláját." - A sserző nagy 

vallásos pátosszal, szuggesztiv parancsolással és 14nylevelek 

bz-.in nek bizonyitiktval prób31X hatni.  Példám mi a  legnagyobb 

érték? "M.gmonde•  mi' as, ami szinte varázsigeként hat. Ami szia. 

te hoalokonas6is1! 

Csak figyelj nagyon! 

Nyisd  ki  egészen szerető szíredet! 

As  a  valami a "minden ": 

AZ önfelildozd  szeretet! "40 

A  fejezetek  elé  irt jeligéket sorbaszedve, világos kép rajzolódik 

elénk."lrtékee leszek, a szeretet tündére!  -  Ak  önfeláldozó  j6. 

edgkdl  soha  semmit sem engedek  /"Mert ez :3  lánynak a  nőnek a 

Isgezebb  erényei  A szeretet! As áldozatos szeretett As  önetlen, 

öni:eluldozó szeretet! stb, stb/ Egyben önző  lessek] Másnak 

őrömet én ezerzekt  -  Nem engedem, hogy letörjenek! -  Ha  elfárad-

tam  is, lelkesedéivel ujból kezdem!  -  Addig  dolgozom,  mig  tündér 

nem leszek!" 

A  könyv végén még  hónapra, napra kidolgozott + tündérképző 

lskelai  tantervet is találunk. 

Mindesek  után  joggal  felmertilhet  asegihy lányban a kérdés, 

Begy  nem  haesnáljAk-e kit  Erre is nyilt,  egyNSS Választ  ad • 

kisy►vi "Le igen!  Ki ásznak  haeznulni! 	t-'ert  mindenki  azt keresi, 

tiki magát töláldossal üreljn,  ha kihasználnak,  ha  elfogad jt.k  J6-
sítodat!  A  napsugár is  drill,  he  ragyoghat, ha  élvezik  meleg sug fa- 

v 
. rait! Arra  azonban  vigyáznod kell, hogy ne erőltesd  tul magad! 

Mert  es is  előfordulhat...  De,pes  a veszély nem  411  fenn,  akkor 
őrfal  j,  hon kihasd! "41  ..  Tehát a nó"mindenkinek mindene," 
ahogy  az  egyik tejeget cinre is mondja.  zitt  Itt olvashatjuk" 
"As  a ad j  aki ást• as  életcélt tűzte  ki somínak, 	elmondhatja  vaj. 



Orel. Urea; mindenemet odaadva, mindenkinek 'Madame  lette'...  

rővatlek ?fgett •  

uindesek .ellett mig egy lényeges feladata is van a nőnek•  

a lelkek eegrntise. "Mesa pa lelkit mpg  kell  mantes as erek hald  

iól." slmeeóli, hog,Tmn isoktattai •p lány apjAt a tsapti imbajtrda-  

hos. Najd Jr' "Mennyi pildil  tudnák  hell Kiosit, aprdaak láte  zót !  

A*  nagyot. Nestírislhits íttirisihett Mind leén9ek snaki,lat A  

kiosiket oktatjdk, A nagoka t lelkigyskorlatokre ktLllliki A v'-  

lesdnyt atgde aegtáritik. yalliasseá tessikt etb....stb.•.  :°ehdt  

egyik jelsmink' Lelkeket mentenit w43  

► burseotsia által aesrajselt esza6nykipekkel sseabea Mark  

is Megele a sokoldalu ember essménykipét ra jsol  ja meg,. mint a Ova  

szocialista tírsadalieának emberképét.  Alum  birdlják ast a telg-  

letessiget, sal a polgári essafAykipben  megnyilvánul is helyette  

a Taldsds helyes, pontos és  slaps*  isasretit kővetelik. a► sokolde-  

lrsigot nimosal  wuz4ztaAk,  as Srtelea tertiletbn istiit, haos.  
egyeriMt, testi e too/mike/  vonalon is. Yegyis as nj embernek  

námesak elaileti tudl.sbaa kell soicoldaluaait lanai, hasrs  ismernie  

kell a teresiis mindes tolyametieak td elveit és readelkesaie kell  

2-- ,  asgl a kisni~el, hogy bánni tudjanak ainaente jta termel' munka 
 

legegyszrrttib esahüteitr+al• A jellett lesléneReJebb  von938iban,  

~ va,gyis' as  erkölcsisig ~raletiae a leglisyegesebb vonis~,  a kis.3 ~k- ,  

.' aányaldk elleni t+srrallalai hare,  a  proletáriitus irdeksiaek védel- 

me  vélik. A kommunista ssíatra "egéasbea *mil vas esd,  bogy  

torsedalaasitsa a jelenlegi vílásot, hogy cselekvően  forduljon  a ,  
dolgok jelenlegi illít ellen is megviltestasaa est."  ..  asn ~d ják 

 

~ MOM  6s ,ttagels•A girt ideológia"-bas. 	t 	alap►etid , jellem-  

< venáaok, amelyek a# kommunista erkölcsi etelis feladatait  adják,  

a hivetitesdk; kiesduiti swollen  /lcollektivismoa/, a *socialists  
kaiSnisws, a kiamdkmioyolóh iránti gyölöle  t is harobiossis simi-

le.* • ninklM►en4dly drdekíbea.•~  
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:i  szocialista társadalom  létrejöttével  az  uj  embereszmény  meg-. 

valósitása előtt a lehetőség  megnyilt.  ,szemben a polgári  eszmény.. 

képekkel, itt  a nőt eg.yenrangunak  és  egyenjogunak ismerik  el és 

ugyanazokat  a leglényegesebb  jellemvonásokat  követelik mindkettőjűk.. 

től.  A  hazafiság érzését  szorosan  ös szekapcsolták az  internacionaliz-

mussel,  a saját nép iránti  szeretet  a  világ  népei iránti  tisztelettel 

és barátsággal. A hazaszeretetnek ez a formája minöséileg  más, mint 

a  polgi?i eszménynél  látott nacionalista,  faji  gyűlölködés  alapján 

álló ,  a  burzsoázia  érdekeit  szolgáló  ugynevezett  hazaszeretet. A 

munkaszeretet kérdésében  is hasonló minőségi változásnak lehettink 

szemtanul.  A vakon  engedelmeskedő ember  képe  helyett megjele nik 

az  Öntudatos, a közjóért  munkálkodó eaberk eszménye, aki most már 

nest  kizsíkmányolt, hanem a többi dolgozóval egyiitt az ország kincsei-

nek ás a termelés eszközeinek tulajdonosa. Lenin az ifjusági szövet. 

36g tagjaihoz szólva azt mondotta "Ugy vesszük dolgunkat, hogy mun-

kánkat, erőnket a közérdeknek szentel jtik...  Csak  ilyen mun  <.  iban vá.. 

lik  a fiatalember vagy lány komnunistává... Csak a munkásokkal ás 

parasztokkal vállvetve végzett munkában válhatunk valódi kommunis.. 

tákká."45/kiemelés  tőlejt  J.E./ 

Láttuk, hogy a polgriri  easményképek tartals'baa vagy egy  egyol-

dalu intellektualista beállitás ti:4kröződik vagy  ugyanakkor  Valami.. 

féle "magasrendű célért" végrehajtandó egészen prakticista törekvés 

valósul meg, attól függően, hogy a tarsadalom melyik osztályáról van 

szó. ezzel  szemben a   szocialista embereszményképben szorosad kapcso.. 

latban van  a'müvel "tség+a gyakorlati cselekvéssel é9  az ujfa  to er.. 

kalesiséggel.   Ugyanakkor nincs  IslAsmoltinyeges  jellembeli megkülön,. 

bőztetés  a n6  is  a férfi  eszmény köz tt. Tehát  végeredményben  as uj 

társadalmi viszonyoknak megfelelően egy harmónikus,  minden  oldaluan 

fejlett közösségi ember eszményképe rajzol$dtk elénk,  akár  férfiről, 

akár nőről van szó. 
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As  uj t'readalmi  rend pedagógusai ezt  az  eszményképet  i ,ye-

kesask megval6eitani.  Makarenko igy ir  erről• "A szovjet  tlreada-

loa nagy hadjáratot veset.abban  a nevezetes  időbea írlak, mikor  a< 

emberiség  be  fe jests megelőző  életének  Sokezeréves eaataasát is s 

tőrtéaeleaben erősser  bontja ki as  emberi  road stssla$át. A Sarais- 

5us-laninismus  haiat#vfszetével tslfegyveresve harcolunk as uj  bel- 
, 

dogadOrt,  ujA  tudásért,  uj életért."A6  

Mekarenkonak  es a felfo Asa, valamint  as  ember kstartalan 

képességeibe vot(tt  optimista meggyeződése -hozta létre us egyik 

legfontosabb  aakarenl:ol elvet, a tévl«tok  ki épíUsék rendszerét.  

As uj  ember  essmilyrkdpében  rendkiviii fontos  esetepe van a tévlatek-

nak, hiszen es  as egyik  leglényegesebb  hajtóerő,aaely as emberi 

as eszmény  kép  aegvalósitáua  sorsa hajtja, vezeti. -  '"As ember 

nem tus ugy  élni,  ha  nincs kildtáaa  valáaí  Örvendetes  dole.*  - ir-

ja Makarenko,  -  as eabsrí  élet  igasi öasttlisóje& a holnapi nap 

erőse. ks  a  kilittaban  léve  öröa a pedagógiai eljárdeok egyik 

fcntoaabb ob jektums.Ylóbb meg kell essrvesai dagit azt as  armada.  
tea valamit,  életre kelteni és  elérhető közelségbe hozni. 	Eta. 

Másodszor peg isll illapitari as  brnabk rangsorsa... Megszoktuk, 

lop as emborbea as erőt is asipaéget bid beeesljik legbbre. 

M$rikdt tulajdonig tiset'fa arra vesetketd  vissza,  mit yir  as lile- 
, 

tó as élettől,  mik a killátteei,.. A megldvők telbaesaiáia"►l  uj 

távlatokat  és  egyre irtikesbbeket kell as  amber  el'  U 1047  
Tehát  a  szocialista ember  e s sményképi  bea  fontos  sserspet 

esik  as uj keresése,  a  fe  jlődíe  figyelem  sel  tartana,  annak  elől egi--

tiae  .  !' indes pedig ab o  ál  as xj társadalmi he lysetből fakad, amit 
a *socialiYty jelent, vagyis  hogy a szocialista  tárasdalom radii-. 

san egyenlő lehetőséget nyu  j  t  minden dolgozó szamarai  assaben as 
előző  társadalmai  egyenlőtlenségeivel.  Igy  litre jön  a nunkd  oz vele 

uj  viasz. Alig • polgári  tár.3_ydalombun a konkurrencia elve azt 
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mondja; as egyiknek vereség és halál, a másiknak gydselém fe  nral.. 

kodds. `'szel szemben a szocialista verseny elve e].vtdrsi segitség 

az elmaradottaknak az• élenjárók részéről, hogy ezzel általános  fel-

ie&düléet érjünk el. "48  

Makarenko neveltjeinek leglényegesebb jellemvonéisairól beszélve 

aegjegysi ;  "?oh6 ssemmel  figyeltél életünk nagy felemelkedését és 

tudták,  hol kevés  a munkáskéz, hová hívja őket a párt.  A7 első öté.. 

ves terv kezdetén valamennyien az iparra vetették magukat. "mérnők".. 

ez a szó fejezte ki szemti'sbea .a kötelességteWesitis legmagasabb 

fokát, a tevékenység legfelsőbb formáját... Azután, mikor az idő 

tulásdval az kulturépitési kérdések léptek előtérbe, növendékeink 

utjai igen sokfelé ágaztak  al.  Sokan mentek a történelmi, pedagógiai 

orvosi karokra stb, stb."  —. Tehát ezek az ifjak, lányok ős Fiuk,  as  

"ölet  titóeréa" tartották a kesiiket. Hiszen... "A szovjet ember munká-

ja bármilyen területre vonatkozik is, testi és szellemi értékek 

bonyolult szövevénye és végeredményben nem más, mint teleeértékti 

élet élménye, az ember_ önérzetnek és az emberi védettségnek, a dol, 

gozók egységének és  a  szocialista állam hatalmának as érzékelésey 

is a komplexus tulnő a kötelesség megszokott értékelísén,  hozzátarto.. 
mik as 'élet  céljához, a  lét öröméhez. "4»  

fermészctesen a szocialista ember  eszményképében is szerepelnek 

amok a legelemibb  jellemvonások, amelyek  is  emberi együttélés alap.. 

feltételeit tükrözik,  is amelyek ősidők óta ismertek és évezredek  óta 

minden intele mben ismételtek, azonban ezek az  elesik  k*vete3.mények 

nem merítik ki soha ráz adott történelmi kor társadalmára jellemzel 

követelmények egészét. erpen ezért a nevelésben sem helyettesithetd 

az eszménykép tartalma ezekkel az  elemi  normákkal. Nincs elvont em-. 

ben, tehát nem  lehetséges valamiféle elvont, általános erkölcse mm, 

mondja Juhász  'prene a tár emlitett tanulmányában. "Az erkölcs fej-

lddését teh át mindig az elnyomott osztalyok harca szülte. ".lnyomittitx 
°Ye?  

tömegek voltv3zázadokon át a szabadság, a haza szeretetének, a mun- 
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ka aegbeaslllíeinek, társaik raegbecatilésének de  segitisinek letéte-

nieyiesei, 1e csak a kizs34knányolAstd1 ealí segssabadults után ér-

tek meg a teltételek ahhoz, hogy ezek as erónyek ainósígileg uj 

tartalmat nyerjenek.  A  haladó erkölcs tehát mindig  szoros  kapcso-

latban állt a  tórsadaloa  haladó osztályainak harci feladataival. 

Igy  kapcsolódik  a szocialista  erkölcs - saint  azt Lenin  haegsulyos-

ta .. szorosan as osstályhato feladatóval. "3  

bsszefoglalva az eszményk'p  tartalmáról mondottakat,  aegdl3a-

pithatjutk, hogy as esssdeykip tartalan  legesorosabb  kapcsolatban 

ill az adott kor  társadalmi  vissonyraival,  a lites6 osztályuk knit-
r: t érdekeivel,  attól  függnek, azt  te jesik  ki,  azt ttkrissik.  A 

nevelósela61eti  irdeokban  as eszményki4  tulajdeaaigainek tuláltalA-
nos  fogalmasása  a konkrét érdekek elrejtíe't,  elhoa'lyosit'sót  szol-

;Alta  ée egyben  azt  hittik, hogy  igy seggyőshetik as embereket 

arr61, hogy  esek a  tulajdonságok "ö'rök 43 változatlan" tula jdones gok 

:. konkrét  elősiz  azonban kideriti, hogy ezek az elvont, változat-

lan  tslajdons'gók nagyonio véltes* is nagyonis koakréta9z  adott 

kor  osztályharcainak  állapotából g  fakadnak. 
Á:ppen ezért az uj szocialista  esbereesniay aegrajzolásás'l  vi-

'14go3an és részletesen itamtisalue  kell as amberessmiay  valamennyi 

ti la  jdonaig't felv'solaank,  da  egybea sasabe'llitant*k as  előző 

Lorok kizsókadnyollst célzó tartalmával. 

:='e l kell  figyela%nk  ar a a tényre,  hogy dvesrsdek óta  milyen 
élesen  megkulönbőstettdk  a férfi és a nóesz©ényt.  MI  sír  a  nőt a 
férfival  .;yenjogunk de  egyenrangunak tartjuk  de  emberileg nen 

ktilönböztet jtik  meg a nőt  a férfitől,  egyenlő nevelésben rdasesitjtik 

őket, nigis részletesen da ktilön is  meg kell rajzolnunk a  szociális. 

ta n6  •ssmimgképét,  hogy  ezzel telvil'gositva a málcet, harcolni 

tud juak a s/g mindig  616 régi esamieyekltel ssesbea. 
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Az általano 	 ezmé _ 	- 	.. 

Az előző  fe jesetsk elvi fejtegetései  •tém mem leas „ktelen  a 

gyakorlathos  tardulasnk  Lés  megvizsgdlnuak, begy  tanulóinkban je-

lenleg milyen  esesdnykép  él.  Tekintve, hogy  törvényeink értelmé-

ben  14 éves korig kötelező és ingyenes  es iekoláztatiaés  ezért 

ifjuságunk  valamennyi  tagját érinti  as fltaltáea lskelsi  oktató_ 

nevelő munka  milyensége,  ezért  ebben a tanulmányembaa as éltalá• 

nos iskola  felső tágcsatának  tanulóit vizsgáltam.  Természetesen 

hasonló  vizsgálat  alá lehet é3 kell venni  as  idősebb korosztályo-

kat is /gimnázium, technikum, ipari  tanuló  iskolá tanulóit, vala. 

mint  a  főiskolásokat/, azonban ez  egy későbbi  munka  feladatát  fog. 

ja képezni. 

AZ általános iskolai tanulók  vizsgálatánál nay válogathattam 

volna  ki  őket, hogy a szereplő tanulók as ország ktil ínféle  tójegy.. 

cégeiről kerfllJet►ek  ki.  /Nagy város  -  ezen  belül  különböző  jellegit 

kertiletek, kis  város, falusi, tanyai  iskoláit./ Kisirletképpen  as 

általam felmért  anyaggil 3sszehasonlitottam egy gyöngyösi  iskola 

tanulóinak válaszait.  Yegdllapitaeom  szerint  lényegíbem ugyanazo-

kat as  arányokat  tapasztaltam, mint a  pesti  tanuldknél,  csupán  élt• 
ferenciáltságban mutatkozott eltérés  a városi  tanulók javára. 

Tekintve, hogy  a  vizsgálat eredményét  általános  iskolai oktató-ne-
velő munkánkban  kősvetlenbl  is  hassnosithatóvd akartam  tenni, ezért 

azt eJy  kertileti osstdlyfőnőki munkakös8sség  /XY.kertilot/ proeranm- 

aának  réseként kivdntam megvaldeítani. Ezért a  felmérésben a 
általános 

Aü►. kerület kltlgmfála iskoláinak tanulóiból  kerültek  ki  a  vizegá_ 

lat atan résztvevői. 
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A vizsgálatban résztvevő iskolák; /XX.kerületíek/  

Mártirok  utja 215.sz. iskola  

Seroksár,fáamtmst Tinncsics  Mihály-u.iskola  

Soroksár, Marxr;ároly  uti Központi Iskola  

Ady  Endre utcai iskola  

Attila utcai iskola  

Török elóris utcai iskola  

Kossuth Lajos utcai általános lányiskola.  

A felmérés kérdéseit mindenqtt  az osztályfőnőkök  tették fel  

a  tanulóknak  a megadott  szempontok  szerint. Ahol ettől  eltérés,  

vagy egyéb befolyásolás mutatkozott, azoknak az anyagát nem  vet-

tem  fel  a feldolgozásba.  '1)b61  adódott azután az, hogy a k lönbö-

ző  zzzta1jnkbam korcsoportokban több  vagy kevesebb osztály szere- 

pel.  l,tlagbin igy is 12 osztályból  tevődtek össze egyes  korcsopor-

tok tanulói. Mivel  igy  is tulságosan hatalmas lett  volna  az  

anyag, ezért koroszttlyonként fiuknál és lányoknál  is  átlagban  

loo-loo  gyerek válaszait  dolgoztam fel.  Végeredményben összesen  

51 osztályból  816 gyerek válaszát vettem számításbap. A  felmérés-

nek ez  a  módja annyiból is érdekes,  hogy a vissgált  terfilet homo..  

gén, zömmel munkásszármazásu tanulókból  ad'dtak  a  vissgáltak.  

at: fiban 6o-.'lop szakmunkás, gyári munkís, 15p  alkalmazott  és  

egyéb, kb. lop  értelmiségi, 5,' parasztazármazásu tanuló.  

Ilyen formában vizsgalódásunk tanulságai közvetlenül is hasz-

nostthatóvá válnak az osztályfónőki munka során.  

,t felmérés az 158/5-es tanév második  felében  történt, két  

szakaszban.  Az első szakaszban fiuk és lányok  különböző  kérdéseket  

kaptak,  tekintve,  hogy nem  lett  volna helyes csak az általános  

embereszménye kérdezni.  Kelön  kérdés  foglalkozott  a  férfi és  

kqlön  a  nőeszménykép tulajdonságaival.  Tehát ez az első  kérdéscso..  

port közvetlenül, egyenesen  as  eszménykép különféle tulajdonságaira  

~ 



70mtkozott.  

lPluk ké 	a:7-7)  
	 —~ — 

1. Mayes as  imgasi  /tökéletes/  férfit 

2. Milyenek a 1lnyok, és milyennek sseretnéd te rket?  

,  y j~►~~r~  

~ • 	=yen a tikéletes /igasi/ nőt  

B  •  Milyenek a fluk e  és ailyeanek  ssere  tnéd to őket?  

♦  kérdések egészen 	jellejlak. de azigneB Voltak any- 

aira általánosak. nog' ne  tudtak  volna részletesen villaesolai ré  

es  T. osztályosok is.  ♦  ateodik k#rdé.a mindkét helyen két rész. -

1r61 ólit'  Al  első rész  kózvetleatil' kérőesett a másik nemre - nix'e-

atk a fiuk? A sésodik réz pedig ettől elkrtlönitve kifejezetten as  

essaényre vonatkosett milyennek eserethéd te őket? Erre azért  

vi►lt estikeég,  hogs  világosan  külön tudjam v4lasstani * lo-14 éves  

kor életkori sajétosságaiból adódó, nemenként meglévő egya4selleni  

vádaskodást. Ssásitésaia szerint ez az dassvélassokhoz képest  

utaltéban 8-loa..os arányban szerepel. Tekintve. hogy erre a további  

akbun nem  less esükségenkp ezért ezeket a vádaskodd megnyilatkos'.  

aokut leazamitottam as beszválassből  de  minden további százalék..  

arany ezek nélkül értendő. 	0-- 

Az  első  kérdés mindkét nemnél  egar'ati ját aeaére  vona tko._  

xi  essményképet érintette.  ,zt a  kulöaválasstdsts alit  mér az elő- 

ző fejtegetésekből is  kittirat, azért tettem  mert igy  világosan fel-

t4rult, hogy aesnyiben  élnek még a régi  esenémyképek hattsai, k$..  

lónösea ami  asekból a nőeszményre vonatkozik. fia én oOak azt  kér. 

deztes volna, hogy"milyen a tökéletes ember ",  akkor est a differen-

ciálast nem tudtam volna ilyen világosan végrehajtani. Viszont  

ösozeaitve a fink térfiessményének és náessaényének, valamint a lá-

nyok nőeszményének és férfieszményének xe fel:iorolt vonásait, ki.  

rajzolódott az as általános embereszmény, amelyet a le.14 éves ta- 



nulák előkészités nélkül is, spontán rákérdezősre felvázolnak. 

Az osztályfőnökök a kérdés feltevése előtt tires papirt osz-

tottak ki :  amelyre azonban a tanulóknak nem kellett felinni a 

nevűket. Tehát az utólagos szamonkérés félelme nélkül Őszintén 

megnyilatkoshattak. A kérdések általában meglepték a tanulókat 

mégis komolyan, érdeklődéssel fogtak hozzá a megválaszoláshoz. 

..;fElenyésző ezrelék volt csak olyan, aki komolytalanul, 	évtelen 

írás lehetőségét kihasználva össze-vissza firkált volna mindenfé-

lét. Sok esetben tapasztaltam azt is, hogy a gyerekek a felkérés 

ellenére is odairták a nevüket, ezzel mintegy kihangsulyozva azt, 

hogy vállalják aztiamit írtak. Az osztályf5nökök számára is, a, 

hogy a veliik való beszélgetésből kiderült, érdekes és hasznos 

volt a gyerekek válaszainak elolvasassa. r.rdeklődéssel vartők a 

feldolgozás végső eredményeit. Bár az időn már nem vagyok az 

osztályfőnöki munkaközö éség helyettes vezetője, mégis igéretem.. 

hez híven beszámolok majd az eredményekről valamelyik munkaköz3ssé-

'gi értekezleten. Tehát a vizsgálódasaim szervesen beilleszkedtek 

az iskola oktató-nevelő munkájába, maguk a gyerekek nem is tudtak 

arról, hogy itt valamiféle ltalános felmérés történik. 

A  vizsgálat második szakaszában, amely körülbelül egy hét-

tel az első kérdés♦k megválaszolása után történt, felhasználtam 

egyik I.keriilet Attila utoában tanité kollegám kérdéscsoportját. 

Azonban á csak az iskola napközi otthonának tanulóit vizsgálta 

meg ezekkel a kérdésekkel, alig husz gyereket, igy az összehasonli-

tás nem áll módomb an . 	ivel ez a kérdéscsoport igy előzetesen 

Kipróbálásra került és használhatónak bizonyult az én szempontom_ 

ból is, ezért vettem át őket. Ugyanis a vizsgalat második szaka.. 

szának kérdései igy hangzottak; 
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1. kihes asere:tn41 baasnlitamiQ  

2. milyen tule jdonasipti tdmseaek neked? /a  veiilae►stotl plillalt4pb41 /  

i . sit  tettél uzért, hogy haeonlits hossá?  

_'ehAt as  tanulék ennól u kérdéscsopsrtid3,  konkrét  é1ó ,pí3,da-  

Wet.  vagy  pilg11k6peket  va►lasstottak.  /lrkiatve,  hogy  empAgerd-  

t!k  az ela6 kérdésnél több személy vaLl,asstQa3dnak lehetőségét./  

Igy asután egyrészt kontOrűlleilni tudtal as elsó Kérdéscsoportra  

adott  vdlassas% seek  araiegat%  Msliezt k1llönbadgmt  tehettitek-  

a s 4 t ta l:uzo s e.artMyké p  de  a kobifgit példakép k6 sitt. Nell a md-  

sodlk  asalcaas harmadik khedése mt.gpZ óbd].t  a pélitskeft gyakorlati  

hatáat után íriaklódni.  

 ee 	mar  rr  se►lihttte a  ki3érle ti  b~-  ~  as~psibrc 	IWá  

,;elleget. UgyaMii lehetlSaíNs nyilto iwp visa;,;dl.6láaais asisi-  

ra hossátdrlelt a Tdbortes cieRü uttdr6 lap  legaktivabb  olvasóinak,  

íf  jusdgi riportereinek népes  tábordhos. ' zek. a  gyesksk  as  or.  

-ssóg legktl5nbds6bb sKaseln  élnek, hasonló  koruak /10-14 ivseek/  

as elós<<kben vissgílt gyerekekkel, czupdn ::3rcadalsi akt~.Yitdsbei 
,

To• 
vA1na;;k  ki  kö zi~ltk. S  mint  legkivslóbb 	

w
~ 

wc 	
as 6 dltaluk  

adott  vile  .zok teldQlgozatsa ai7epjdn, összehasonlitAtai alapot kap..  

hatunk arra,  hogy sayen positiv eredményeket érhe3tiiult  el nevelé-  

ourikben,  ugyanakkor vileEgoean la3►thatdvá teesi es  az öeszehasonlii  

tds á aatikaigasesien  adFdó  életkori sajitoaségskst is. Ugyanceók  
cc.iln=lv ~t { 

esekkerl  acomiiiiONMMI  hdrom napos  tibembea visegLlltattuts bogy  sá-

lyen  batilesal  latri juk egy  érselellileg jdz megfogott pillakip,. ~kesp.  

1Q :ua,  aial„T as  uj  ember e azményltripdt klipwiaelte.  

Meet  gickar ittérek as elsó saakaas viimigílati esedieéecy►niasY  

iasartetéedrs. i kevritke:zd  oldal tdblipt lbs,rtjábaa matatja be,  

9essevontan  az  embeqsssaény tula jdonedgniesak arsnyait,  osstdiyon.-  

Ipiet  rlssl.te2ve é• óseseaitve s  valasiett bemutatva  a :k':3l?snböz6  

lula jd onadgc eo portoitat.  
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• A  tiblázatról leolvashatjuk, hogy 316 gyerek összesen 848o vá-

laszt adott, aselyben nem szerepelnek a vádaskodó jelzők. Tehát 

lllagban egy főre lo tulajdonság megjelóléae esik. 

• A vádaskodó jelzőkkel együtt CkerekityOoo féle jelzőt hasz-

naltak összesen az eszménykép felrajzoláaa sorrn. 

A jelzők fajtáinak száma az illető tufajdons4rcaoport vagy 

*slieiSógében as illető korosztály embereszményképének differen-

ciáltságát mutatja. As  egy-egy tulajdonságra vagy tulajdonstgcao-

portra esó válaszok szita százalék1rinyban kifejezve az illető 

tulajdonság hangsul oss=íját  mutatja meg. /gyakoriság/ 

A tablázatokban általam használt csoportosit4s a következő; 

tülső tulajdonságok  alatt értem' X. 

A/  
l.ktilalakra vonatkozh jelzők /szép, ma„as, t13z a stb/ 

13/ 
4.” 	" 	negstiven if  /mem iszik; 

3első tslaJdopeáilok  alátt értem' 

1. alta14nos bel tula jdonagágok Am anlata *ask/ 

a./jletitivan fogalmazva /bee 	etes,tiaztes3é';es/ 

b./negativan fogalmam /nem hazudik/ 

2. hazesseretet von$eai 

3. 

 

szocialista  tulajdon védelmére vonatkozó tulajdonaág jei7re i 

4. munkaszeretet vonalai 

5. családszeretet jellemvonásai 

magatartás pozitiven fogalmazott jegyei /udvarias/ 

. ideológiai megjegyzések /pl.vallábosi-idealiata értelembe 

A műveltség  jelletső vonásai /okos, tanult, olvas, stb/ 

Tehát a "belső tulajdonságok" gok" cimszó alatt csoportositottam 

az erkölcs lényegét alkotó ös:;zes jellemvonast.A máveltség vonz_ 

sast, mivel azok nem erkölcsi jegyek, külön csoportba vettem. 
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i'zziik elásatr as őeezes felsorolt jelzők qn kereszti 1, mennyire  

ditSereno1Ultak a közvetlen megnyilatkoz3a e orran az egyes tulajdon. 

34 c2opor tok:  

Ktilad  tulajdonai  

1. ailalakravonatkozó jelzők; csinos, tíeate, ipolt, mug -

val törődd, nem piszkos, senir- ihez s G m nyul piszkos kőzel, minden  

nap  mosakszik, moissa a fogat, keze ápolt, arca ápolt, testét po l- 

j,a,'pelt ha ju és körn:d, szép, bajos, fess, jcSmeg jelenésed, helyes  

jóvfigaeu, jő aliku, daliás, kellemes tegjele.aészi, as legyen csutLya  

jő  ttstif, fírfias, megtermett, izmos, magas, egyenes tartasu,  

széles v.állus  edzett, dletertia, testileg  fejlett, jómellú, er6s,  

kösiptermet, kispoI tolt, karesu, jóladu; - szf,ke, fekete, szépha-

ju, barnahaju, halv:iny vi3rTis haju, göndör, huliirrtos haju, rendes  

frizura ja van,  fástil't, nem festi a hajat  ho3yzu haju, dauer nem  

Void, rövid haj u, na le;,>ya:'n 16farkra, nem hord ketetrizury  t, hstra-  

4rás+tlt ba ju, borolvAlt, ne k5lnizze raag at, Wireát lskkozza, ne   
•  

lrakkoezz<r, legyen ruasos, M legyen  russos, lei;yen ;-ondoaan  kiké- 

szitve, sseaae  legyen  fekete, kék, burns, tiszta teltintett. i66/  

2. ev 
wrr-~ 	

osz5elz6 t 	r 	 quhá ja mildes t  e  asvr;i,  
.~.  

v:altozuto$, nem piazkitjo be, vivysz ra ruhajata, nem  j:ir aeqkszok- 

s 

nyabun, ne hord jon csőnaadrsf;ot, divot szerint öltdzík, nem feltffnő- 

en, izléseaaen, 	szépen kiöltözik, rendesen, mo:lerndl, szé- 

pen jar, ad a killsc jére, keféli a ruha jat, ne lecen 	nem  

cicoma, hanem e s seri,, nem Xx1 flancol, nem hord ti > .sa kot, j61  

öltiz:itt, ne kuzsetik'lju mait, nen. ,; n'  halai. z n;.jdr:& ban, nem vi-

uzi tu1%3sba :is 41tPaést, ne kövesse a divatot, t l aros, ne legyen  

hanyag magira, nos divatovik, csak 12 éves korban 61tiizik ki,  

]7 éves korban huzryon nylon hcarisn;; at, ne leelen elampo:a, ne j :r -

Jon nylon harisnyában, ne hordjon kal pot, ne legyen tine haju,  

ha szebben öltbs.-k, ejáaz.;é . • , ei aebb less, nylon heriunye ooikj• agye- 
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nes legyen, ridikülje modern legyen, kivágott ruhája legyen,  

nem hord zaakruhát, patent harisnyát hord, tiszta cirője legyen,  

nem kivágott a ruhaija. /44/  

4.-4. YLiilső magatartás pozitiven és negativan fogalmazott  

/tiltő/ jegsei'  rendes, ketves, udvarias, illedelmes, tisztessége.+  

sen viselkedik, kulturember módra, tisztelettudó, betartja az eti-

kett szabályait, j6 magaviaeletü, köszön, utcán rendesen jár,  villa  

moson atadja a helyót, nem ugrál, jól viselkedik, jómodoru, j61  

nevelt, finom, szóo jadó, figyelmes, szdgálatkész, készséges, ,  pél-

dás magatartásu, komoly, büszke, szégyenlős, pirulós, engedelmes,  

megnyerő, ragaszkodó, elézékeny, büszke arra, hogy férfi, ember a  

talpín, magabiztos,/a lány/ha kell jól verekszik, tapintatos,  

korrekt, gyengéd, seelid, csendes, józan, hizelgő, jókedvű, vidám,  

szereti a humort, tud tréfálni, jó humora, vicces, gavallér, lo-

vagias, megvédi a lányt, alljon szóba a lánnyal, ajándékozó, min..  

dig fizesse be a lány t, csak a katonaság után udvarol, n yugodt,  

fürge, friss, rendszerető, pedáns, ismerőseit becsüli, kemény,  

barátságos, szigoru, határozott, uralkodik magán, 361 bánik a nők_  

kel, rendes társaságba jár, nóhóditó, fiukkal tartózkodó, de ked-

vel, utcán nem ismerkedik, kényes, szépen, f.noman beszél, gördü.  

lékenyen, nőies, szókimondó, csak rendes ráf férfiakkal áll szóba;  

- sex. jellegb válaszok feküdjön le, jöjjön a kapu alá, szerespen  

csókolózni, engedje felhuzni a szoknyáját, jól domborodjon, melles;  

- ne igyon, ne részegeskedjen, ne kocamázzon, ne lumpoljon, mérték-

kel igyon, nem züllik, pénzét nevigye kocsmába, nerc lóversenyezik,  

ne cigarettázzon, ne kártyizzon, nincsenek ,>zenvedélyei, le  legyen  

goromba, nem beszélget, fecseg, felesel, csufolódik, nem káromko.  

dik, nem beszél csunyákat, jampisan, nem vagány, erőszakos, nem  

kötekedd, veszekedő, verekedő, nem vihog, nem  jár  a fiuk után,  

fiukkal, huligánokkal, nem csavarog későn, nem rendetlenkedik,  

szemtelenkedik, pletykai, ne legyen kényes, hiu. utn ~lánv* „e sm 
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gr-e el a férfi minden idejét, ne hagyja megcsókolni magát, ne  

legyen kacér, feltűnő viselkedésd, nem kelt felttinést, ne legyen  

ideges, ne járjon mulatóhelyekre, nem fölényes, flezmu, makacs,  

nem szélhamos, beképzelt, ne feküdjön le, nem ismerkedik utcán,  

ne korzózzon, ne kezdjen ki lányokkal, ne kisórgesse őket, ne  

dobáljon, hógolyózzon, re locsoljon, vizipisztolyozzon, ne vágjon  

grimaszokat, ne járj a örökké lányokon az esze, nem nőzik, nem  fir-

kál leveleket, nem tesz mejegyzéseket, nem kiabál, fü.*yül a lányok  

után, nem cukyolAdik, ne avatkozzon a mások dolgdba, necc jár fiata-

lon b-Alba, ne legyen csapodar, ne udvaroljon egyszerre  többnek,  

ne szeressen kiemelkedni a többiek közül, soha nem  sir,  nem vágyik  

szebb lányra, mint saját maga, nem csinál botrányt, nem dobja föld-

re a papirt, nem szemetel, nem köpköd,/85+76 = 161/ 	 . 

Belső tufa idonsá~ok~ 
. 	ágok  

1. t.ltalános  belső tulajdonsmAgek pozitivan és negatvian  fo-

g  alrnazvat becsi`{letes, erkölcsös, erényes, tisztességes, lelkiisme-

retes, erős jellemii, jó, gerinces, jelltnies, mindig igaz, igazságos,  

igazmondó, oszinte t  igaz lelkű, :,zavatartó, tiszta3<.ivíi, jóra való,  

jólelkű, jóakaratu, jó indulatu, jó erkölcsű, erélyes, bátor akarat  

erős, merész, határozott, segitőkész, öregek, társak, barátok fel'  

gyengék támogatója, megvédi a kisebbet, finom lelkis, élelmes, talpra•  

esett, kitartó, türelmes, megértő, titoktartó, Fegyelmezett, mérték-

letes, tanácsot ad, és fogad tanácsot az idősebbtől, sz rény, jót  

tesz, szolid, odaadó, gondos, előrelátó, önmegtagadó, nemes lelkű,  

önt.-datos, ön4116, önérzetes, t>rhetetlen, megbiz.ató, hü, példamu-

tató, kel,, td1l6, felelősséget váll_z1, megfontolt, bármit tesz számi4  

son a következményre, barauj t, embertársát szereti, becsüli, meg-

vAlasztja éket, rosszra vezető utakat elkerüli, szeretetre méltó,  

érett, egyszerü lelkü, nagyüravágyó, céltudatos, tettre kész, ki-  

egyenaulyozott, legyen egyenrangu, szemérmes, álszenteskedés  nélkül 
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kül361eg is mutassák jótulajdonságukat, hibáit javitsa ki, 

komolyan foglalkozik, nem játszik a férfival a  nő, óvatos, nem 

alázatoa, nagyobb cél felé törekedd, - alázatos, vall4los, alkal 

iazkodó, elégedett; - nem rossz, nem hazudik, csal, glkkaaxc 

nem csap be senkit, nem tanítja rosszra a kicsiket, nem fvl;letes, 

nem meggondolatlan, nem veti meg társát, nem riad vissza az  aka  -

dályoktál, nem tagadja meg barátait, nem varja, hogy kiszolgálják, 

kerüli a rossz tarsasagot, ne legyen erkölcstelen, hiuw. gőgös, 

mulya, irigy, nem terjeszt rágalmakat, ne szólja meg a másikat, 

nem indiszkrét, idejét nem panarolja felesleges dolgokra, nem 

másit ja meg a szavat, ne legyen _53va, könnyelmee sagyravagyó, 

féltékeny, ne caaoitsa el a lányt, ne titkolja a ros szut, nem 

bosszuilló,, nem magiányos. /88+:31 = 11 9/ 

2. Hazaszeretet vonásai:  hazasseretó, hazafias, hü gyerme-

ke a hazának, a  Magyar  Népköstérsasálnák, 'infel41dozó, katona 

lesz, 	 még a há!boruban is, hazáját ha kell fegyverrel i3 

vádi, szeresse a népeket, legyen uttör6, párttag, betartja a s 

uttörók 12 pontját, haladó gondolkodaeu, megbecsüli a magyart, 

megvédi haftzj t, harcol az igazságtalanság ellen, szereti népét, 

haz4ját, szűlöföldjót, ne szegüljön ellen a kormany parancsénak, 

tuduadval, murki jóval gyurapitja az országot, megfelel a térsa-

dalom követelményeinek, hasznos tagja a tdrsadulormnak, békeszerető 

védi a bókét, harcol érte, épiti a szocializmust, ne Eárkózzon el 

a közr;aségtől, idegen orszigbeli népekért is harcol, erősíti a 

népek beratségát, - ne avatkozzon a p litikdba, ne legyen vélemé-

nye a politik Áz'6l .  /nőessaényképnél/, /33/ 

.S. - 3sociatlista tulajdon  védelméniLmatiluLltaxeki védi 

a nép vatyonrít, a társadati tulajdont, ne legyen táppénzcsalí, 

nem sikkaszt, nem csapja be a tareadalmat, nem fusizik a gy3rből, 

munkafan keresztül keresi a megélhetést, nem lop, becstletes uton 

szerzi a pénzt nem tékozló, ne■ dorbézol, nem költ értéktelen hol. 
mikra, e nzt okos dolocrr■ ;alti. takarékes, s hwei, másat nem 
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rongálja. talált tárgyat vioazaad ja, /17/ 

4. '-unknoz••retet vonssui: rendes, 36, becoUletra, lelkiis-

meretes munkát véges, U ryea, szorgalmas, dolgos, kntele33Ctud6, 

kitartó munktis, igy kVő, asgbeceuli a  munkát, a  munka1olyes, :a 

aunkotdraát, szereti a aunk't, ozekmunkés, azukembor, pontos a 

munkabun, iakolábun, nem késik el, okosan vérzi a  munkajat. lr►z••' 

■olyan végei u leckét, ,fid munkás, megdicsérik, bictoa a munkájéban, 

jcikedvvel dolgozik, szeret dolgozni, nem lessel, női lusta, nos 

naplopó, tiszta, rendes munkát végez a g 4.rban, praktikum, első 

legyen a m nk ban, példaadó, ujit, nem munkukertilÖ, nem berugva 

megy dolgosai, nem tél a munk4t61, megállja a helyét, teladatái, 

tsljeaiti, j61 kcroe a gáyu gyarban, sokat barkácsol, ezermester, 

ne• kiSti1 sdetól olyat, amit  maga  nee tud megc3 nální, Ass  vál-

toztatja a munkahelyét, ne legyen ingyenélő, hu b!, j Van a gy4rban, 

regit, aki ör"nmel dol:;ozik, annak Sröa az élet. n©r ak a dsden-

napi kenyérért dolgozik, életcélja van:szép kényelmes otthon, bol- 

og ölet, képcsaaógeihez mérten cselekszik, apja Szakmáját tanulja, 

36 tanuló, figyel az 6rÁn, közértes, eseter®t1t s, tiastviaeló, 

sok pénzt keres, en, nagyobb hivatásra legyen alkalt:au, a nő jdr jon 

1o1gozni, magat.tart'a el, munkával thrOdj"n. ne a tártiakkal. 

M dolgozzon gyérbon, Wínnytt munkája legyen, ne til jen a  munkatő l. 

kézimunk zzon, tiazteaségesen keresse a pénzt. /68/ 

5. asz  retet jellemvonásai: családszerető, rendesen e1- 

1dtja a coul666t4 dolgozik értük, hvzaudja a tizetésat, családra 

költi a pénzt, 	b énzt az ust:zony ad, tdródik a csald javal, 

CSZeket neveli, tanitja, bőkével, nem veréssel neveli, gyerekeit 

Aereti, bsröylt okoz iiekik, tsleségével ns+a vesaaksaik, nem verek-

szik, nem haq ja s1, nem j ar rpis asszonyhoz, nos c csal ja, ze re ti 

feleségét, tiaztelir lagórti, emberien  viselkedik, ass idegenéti, 

minden kényelmet megad feleségének, csak akkor kiilli dolgozni, he 



kevéa a pénz, caalad javai Jrcá szórakozki, hu , nem féltékeny,  

ne nőzzön, ne maradjon agglegény, legyen 6 férji - kellemesaó  

teszi otthonát, gópeeiti a h&start:iat, beosztja a pénzt, hését  

ssépiti, rendben tartja, amit tud segit a hdztartáaban, h3zimun-

kat végez, Pát vág, vizet hoz, bevásárol, nem hagyja el a csalad-

jdt, szereti szüleit, testvéreit, apjának regit, házias,  szelei-

vel bizalmas viszonyban van, a f'iu elvégzi a áazimunkfat ugy mint  

l'ng, este időben hazamegy, nem éjazakdzik, ne legyen aok gyerek,  

NO  tartsa élen a normát a gyerekben, aztileire ne hozzon szégyent,  

stegbeszéll az asszonnyal a dolgokat, beszamol, ne legyen kicsa-

pongó, hÁzaaságát oudol ja meg, ismerje mei; a llíny enapid j Át,  

Nő: alapítoon caalddot, férjes legyen, jól főzzön, takrritaon,  

tud ottni, háztaridst jól vezeti, üljön otthon és horgoljon, férte  

jét étellel é3 caókkal várja, jó hlzissszony legyyof, házias,  

ne uralkodjon a férfin, ne sziiljbn Hírvénytelen gyereket egyen-

joguságbál, éjjel  ne a gavallérn i1 alud jnn, hanem otthon, tőr$-

d ik a  férjével,  szeresse férje je sztileit, nem vdlík el a férjtől,  

ne menjen komin férjhez, csuk otthon dolgozzon, lakása tiszta,  

stoppol, gyerekét jól öltőzteti, első a házimunka, üstári a szóra-

kozás, anyussal ne lakjon ?  tartsa meg  a lanysagat, udvarlója  

családját ismerje mer., katonaidő után mentien a fiuhoz, ha lehet  

ta iittasse tovgbb a  gyerekét, 361 válassza meg a Férfit, ne panasz-

kodjon 3 fórjnekk, no hajazolja, bee,stilje a férjet, ne sok gyere  
~  

ke 	férjnek is vesz ltphtít, ne cusk magira 	tisz- 

ta, lágy anya 1r, ,;yen, minden  rime a család, j6 feleség, férjét  

jókedvvel v=arád haze r6/.  



A mttveltség jellemvoná sai: 

miivelt, okos, kulturált, miivelődik a korral, eredeti, intelli-

gens, tanult, értelmesen beszél, könnyed társalgó, rendesen, 

szépen beszél, sokat szórakozzon, jól tanácol, nem szórakozik 

reggelig, kétszer havonta jar moziba, sokat jár szinházba, tárlat, 

muzeum, rendes filmet nézzen meg, szereti a földrajzot, szereti 

a természet szépségeit, szereti a virágot, szeret művelődni, 

szereti a művészetet, zenét, szeret olvasni, ne olvasson nem 

neki való könyvekst, ne olvasson éjfélig, jóizlésű, szabadidejében 

valamivel foglalkozik, mindenttudó, mindenhez ért, továbbfejlesz-

ti tudását,, logikus, sokoldalu, normális, fejlett gondolkodásu, 

j6 felfogásu, értelmes, gyorseszü, szereti a szépet, sokat uta-. 

zik, külföldre jár, szereti az illatot, szineket, szeret sportolt 

ni,  futballozik, kerékpározik, lehessen vele beszélni könyvekről, 

széles érdeklődésű, bárhol megállja helyét, józan gondolkodásu, 

modern, tudományban jártas, szeresse a kulturát, a nők egyenlők 

legyenek, álmodoznak, szép lelke legyen, nem a ruha, hanem a gon-

dolkodás teszi naggyá a nőt, nem jár fiukkal moziba, 14 éves ko-

rig ne szórakozzon, iskolázott legyen, mindig továbbtanul, ko-

molyan veszi az életet, tájékozott a tudományok terén, érdeklődé-

si köre tág, de nem a pletykázásnál. /67/ 

Vádaskodás 

rossz, szemtelen, pimasz, goromba, durcás, makacs, verekedős, becs-

telen, csufal6d4, jampec, stb. - Ezeket nem részletezem, mivel 

zöme a tiltó formsju fogalmazásoknál megtalálhat ó, Különben is, 

mint már az előzőkben irtam, az erre vonatkozó kérdés levezetó 

jellegii volt, azért az ilyen jellege megnyilatkozásokat leszámol-

tam, ős minden számitás ezek.: nélkül értendö. ' 

Most hasonlitsuk össze a különbszó tulajdonságcsoportok jel-

zőinek számát, tehát a differenciáltságot és az ugyanezen jelző- 
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csoportokra esett válaszok szÁeát, azok gyakoriiid$t, tehát  _ 
illető tufa jdona44;o oport han;TsulyossÁg t us eazméáykópen 

bclfil. 	/As értékek azizalékban értendók/: 

➢ifi*erenci3ltsá}4 HARAeulX  
Kiilalak 	 f; 	 12,3 

xltskddés 	 6,6 	 8, 2 

k.mcgptartá:3 

pozitiv fog. 	12,7 	% 	20,7  

negativ foe. 	11,3 	' 	13,3 

•••••■•■■• . 	_ 

 

 

54,5  

A.t. belsc 	436tYS 17,7  

haza;3zeretet 	 400  

azoc.tul. 	 2,5 

munkasseretet 	 19,1 

csal3d 	°' 	 14.3 • 

4a,5 j 38,7 

MtSveltség 	 lo 	 6, 8 

Levonhatjuk a kö vetkeztelA:3t, mely szerint d3.fferenci41t_ 

sugban a belaó tulajdonaggok vezetnek  1-4:v-al, hangsulyban vi-

szont a kti ad tulajdonságok _16. 4-al. Ha mindehhez végigtekin_ 

tUnk az egyes tábllzat adatalti, amely osztalyokra bontka matat-

ja meg az c6:13 tula jdonalecsopor. tok hungsulybeli arányát 

/61.oldai/, azt tapasztaljuk, hogy a külaó as belső t+.lajdonsá_ 

gok ar-ny:►ban mututilozó altérés ill.l.osztaly felé haladva csök-

ken. jV.o._20p, Vi.o. 	111- .o. _13,<, , flhl.o. -10 a ki:1ső 

tu1. $Msagok javára./ rnnek magyarázata es, hog' iskolai nun- 

klnk inkébb oktutd jellegű, ami ez eszménykép résplexit illeti, 

a han6eulybeli aranytalanság pedig arra utal, hogy a nevelés 
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háttérbe szorul az oktató munka mellett és ezért az es%mén kép 

ozompontjaból inkább iskola nkivüli tényezők hatnak. t:rre mér' 

részletes bizonyitéko t fog szolgáltatni a vizag alat második ass-

kaasaban felmárt ;ponkrét példakép választ sok megoXszl.asi ará- • 
nya. /Lásd később/ 

EZ a helyzet az altalanoa embereszményképei áa vizagalva. 

iifegállapitható méh; .az a pozitiv nevrAési eredmény is, amely 

a vallaaosa:agnak, mint tulajdonságnak az egészen alacsony széza-

lékaranyu /0,1J/ jelen :,Kezésében mutatkozik. i zze1 szemben 

nem értékelhető pozitívan, hogy a belső jellemvonások közel a 

lényeges, konkrét legyek olyan :alacsony :azáz ,slékkal szerepelnek. 

iéldyuil a hazsazere tet 1,"._kal! chunkúszeretet 8,1,0! stb. 

ONONAAaakia§va az absztraktabb, általinosabb értelmű jeÉ.yek szá-

zalékar nya viszonylag magas. Var itt megjegyzem ezzel kapcsolat-

ban, hogy egy további vizst'alatnak kell majd kideriteni, hogy 

a gyerekekben milyen tartalmat fognak össze ezek az általános 

belső tulajdonságjegyek. :Például mit értenek azalatt, hogy 

becatiletee? stb. 

ugyancsak sajnálatos, hogy a m'iveltség vonásai is ilyen ala-

csony szazalékb»n szerepelnek. 

.fokkal vil'gooabb kéret kapunk azonban akkor, ha  nem ilyen 

rlsszevontan nézziik az embereszményt, hunem felbontjuk killön a 

férfi eseményre és kisdin a nőeszményre. ú6t, ha azt is negnézztk, 

hogy  milyen arányban oszlanak meg a fiuk és a lányok válaszai 

az egyes eaznényképeknéli/. A következő táblázatok; II. !'iuk fér-

fieszménye, III. fiuk nőeszménye, IV. Lányok n(eszménye, V.Lá-

nyok dérfieasadaye /lásd 72-.'f5.oldal/ világosan megmutatják, hogy 

a férfieszménynél a belső tulajdonságok szempontjából a k'vetke_ 

ső kép alakult ki; differenciálta*g szempontjából f-l1,0 a belső 

tulajdona *gók javára, hansuly szempontjából -ICI,. a  kill®d tulaj- 
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l.a•á sk jardra. Tehát  itt is jóval  ditterenoi[ltabb a tanulósban 

• belső Culajdonségokra  vonatkozó  jelzők baszn3lata, sssel esemban 

szivesebben 	 vs,I  yis riangsulyosabb  eldttiik  az  emberek  kll- 

•ő3égei. Ogyanak,or a nőeszménynél  a  differenciáltság  cask 

a belső  tulajdonságok javára %tehát kevésbé differenciált,  mint  a 

férfieszmény/, ellenben a  kiillő  Cula  jdonaigok javára mar  .2o J  esik  

vagyis a  nőeszménynél  még hangeulyoaabb a küleódlegeaaég. 

/Li még jobban szétbontjuk az  eszményképet és  azt is  na viza. 

gál juk, hogy  a  fiuk valaazai  és  a Linyok wilaasai  mind  a férfi 

eszményre, mind a  nőeszményre milyen  arányokat mutatnak, akkor 

azt  látjuk ' 

f érfieszmény 	 nőeszmény 

fiuk 	irányok 	 lányok 	fiuk 

űifferenciáltsag  +110.' 	+lb 	+a* 	-3* 

hant s ulyo  s  s ifi; 	+40 	-36.4 	 ..18 r 	-24ó 
vfl .utas ;yako- 
riaat ;a/ 

/a + jel  a belső tulajdonságok felé  való  eltolódós mértékét  mutatja, 

a - jel  a külső It  

tatát  a  fim g  ea  ját  eseményképben /férfiesssényben/  domi.-

*Wok  a  belső tulajdonságok. Lágyoknal vissont sós a sajtit  eszméim 

képben  is a kÜlsó3é `,;ek  vese  tnek.  Nos  beszélve  arról,  hogy a lUjsk 
fiueszményképében  égiszes sagas ssazalékkal  több a  ktilaődleps 

tula jd  )nsigokra  eső  hangsuly.  /••36/01/ Igaz, hogy a  fiuknil  is  ma= 
sasabb a másik neare  /va;yis a nőeszményre/ a.zifix vonatkozó  eas*ímy-

kapben a kulsőe'gekre esd  hangsuly. /X24;./ De oévaeo olyan  sagas, 
mint a  lányoknal. 

Oestályokra  bontva,  még  világosabban  látjuk  est  de  ugyan-

akkor fejl V`:•déiében is elénk  tárul ez a probléma. /Lásd TI.tibla 

a  77.oldalon.phol  a  fiuk  é:3  lanyok  valaszainak arányát mutatat be./ 
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V . osztályban a fiuk f'rfi•ssainyínil  hangsulyossdgbaa 

' 2,s-kal tlb nagyobb hansuly esik a belső tula jdonsaígokra. Ason-

ban a belső tulajionságok zlmét egyrészről as általdo•sán fogal-

mazott #nai tulajdonságok /becsületesíig,stb/ ás a osaládsasretet' 

vonásai adják. /24,5 lo,44 lessel sseaben a hasasser•tet a szocia-

lista tulajdonvidelaí s a aunkasseretetre vonatkozó tulajdonságok 

nagyon alacsony •sdsalikar ,Anyban szerepelnek., /2 - 2,3 .7p/ 

A.  külső tula jdoasigek kősiíl  pedig a *agatartásra vonatkozó jegyek 

as  uralkodók.  /ai / Es egyébként  jellemző valamennyi osztályra. 

., fiuk  aőessminyénél • külsődleges tulajdonságok szerepelnek 

nagyobb hangsullyal /-34,4/i!/.  Ellen  belfil is a ktilalakra  vonatkozó 

jegyek,  nea ugy, stint a férfieszménynél, ahol a aagatartdsi jegyek 

voltak hangsulyosak. 

belső  tulajdonságok  közül a fiuk nóessaéayénél as áltklános 

sagok. ás a aunk•sserete  t vonásai • döntők /12.6 _ 11A/.  A c  salád-

sseretet  csak  7;...baa szerepel, a hasasseretet és  a szocialista 

tulajdon vid•lainek vonásai pedig •gyfttesen  teszik ki  as leo-ot 

/0, 6r/. 
YI-VIII. osztályig a fíuksze.a férfieszménynél  ugyanazok as 

aranyok mutatkoznak, mint  az  V. U,ist  *lyban. Csupán a kfils6  és  bel-

ső  tulajdonságok szán$tban találunk  változást, amennyiben a belső 

tulajdonságok hangsulyossága növ ,,kasik. /6-5 - $6,3,.-.kal./ Esem 
belül növekedést eutat a hazaszeretet vonásainak százaléka. 

/100  - . 3,5 -  „4../  A  *unkaszeretet vonása zonban csak a VI.YII. 
Osztályban  magasabb,  VIII-ban visszaesést tapasztalunk /11.2  -11s8%, 
8.1./• A családszeretet voaásainsl ugyancsak a YL.TII. osztály-

ban  találunk kiugró esásalikardnyt /24.4  -18,6 -11.8ir/,  amely 
ezekben az osztályokban siga az általános belső tulajdonságok. 

nál  is  magasabb.  /lo,  e -15,1  -  22;s./ Tehát • VIII. osztályban lass 
csak ujra magasabb  az általános belső tulajdonságk aránya. 
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,L14.uk aQes~y~il a ~.~►YSII. osstdlybea as V. ésstdlyhos  . ....~~.....~  

hatsonl óan eu ndvdgig előnyben vannak a ktüsó tula jdonsdgok. de  

a bels(Shns vissosyitva csökken a hangsulyossiguk. /-3e, -12,  

-8r+-kal/ Tehatt kesdenek igényesebbek lenni,  ma a belső  tulajdon..  

eágokat illeti. :,zonbas tel kell figyelnünk arra, hogy a beled  

tulajdonsagokban val6 igdayessdg növekeddae new a hasaezeritet  

vagy a  aazoc ialiata tulajdon  vddeladre vonatkozó tula jdonaatgók  

tQr;:leta3n törtdatik, banes a osaládsseretet vona3aaiinaaa,k teruletén.  

!Ia as V. osstdlyt is idessdmitjuk, itt ldt juk a legnagyobb fejlő.  

déast. /0salddsseretet vonasai l T - 19-22, 3 - 24,0,/ ~ ~s a nave-

betide •  munkaaazeras  te  t revfisdra történik /11 .. 6,6 -  2,8 -  

llagyis a fiuk szerint a nők inkabb a csaliddal t6rdd jenek, mint  

aasal, hogy dolgozzanak. A hasaaaaseretet és a ssooialiata tulajdon  

vddelmcinask vonásai ugyancsak nagy igénytelenségről tsanekodnak.  

/0,6 - 1,6 - 1,3* lisesevontan. / Ugyancsak itt jelentltesik a  
vallásosság, mint  igény VII. d• VIII. osstdlyosok nőeaszaényképé-  

bea /0,6 -  

As Y. osstatlsrbata  a  l~,vok  u ess~ étnél  ugyanosak a külső.  

ségek dosinálnak-14,44...ka1. nsen belül pedig alig magasabb a  

aagatartasre vonatkosé jegyek hangsulya, mint a külalakd.  

/26,  - 2404./ A  belső tulajdonságokt a csa3lddezeretet, a ■uuaka-  

szeretet 41,3 az Altal=.iaos jeg. ,ek dominálnak. /ls,a - 13,7 - lep./  
♦ Lasassere te t éa a a zo c lallsts tulajdon edde lasére vona tkosd je-  
i1'sk hatsgsulYaa ilyen alaoaray /0,1 -  

Mtersaaaact • fdrilesssdnynd1 a külsődleges tula jaeaaadgok Aria#s i  
aar3taytban hangeralyes4 /..464-kal1/, csen belül is a taagstartdas jel-

dye. Saab: egymagukban 58,40-.ot tesznek ki. ♦  belső tulajdonságok  

kősül as  általánosegyek, a c:3alád és a$unkasseretet voYtásaai hang..  

asulyoaaa►ak /10,9 - 0,6- 69/.  b hasasseretet és a asocial/eta tulaj-

don védelmére vonatkozó  jegyek együtteaaut százaléka 0,8•.osak.  



:,.~VIII.  osztáloe l3nyok  nőesz~ényképénél  a külsődleges  

tulajdonságok hangsulyosságának aránya csökkenő tendenciát mutat.  

/15 - 16  -  11,3-kal./ Tehát, alig a fiuknál a saját eszményképben  

a belső tulajdonságok domináltak, addig itt a lányok a saját esz..  

ményképükben mindvégig nagy ktilönbséggel a kiilsöségeke* tartják  

fontosabbnak. 	külsóségeknél is a külalakra vonatkozó jegyek  

nagyjából egyenlő aranyban szerepelnek a magatartás jegyeivel  

28 -250r- 23,3,.  (144;,4a.4,044) 

b 27 -',2 - 28,1:0  1k.0.. ,J. 3i
,  

Ezzel szemben a belső tulajdonságok  közA.  az általánosságok  

és a családszeretet vonásai mutatnak magasabb százalékot,-.d munka- 

szeretet, a hazaszeretet ős a szocialista tulajdon védelmére vonat-

kozó jegyek még a lo,o-ot sem haladják meg /egyiittesen&  12 -  8,3  -

8,5./. Tehát a lányok is hasonló aránytalansággal nézik a saját  

eszményképüket, mint a fiuk a nőeszményképet. Vagyis igénytelenek  

saját magukkal szemben. Ami a belső tulajdonságokat illeti, te-

hát csak általánosságokat emlegetnek főleg és a családszeretet  

vonásait. A vallásosság mint igény, csak a VIII.-ban jelentkezik  

/0,2#/. 

A VI-VIII. osztályos lányok alias férfieszményé _él v3ltozatlanül  

magasabb a kiilsódleges tulajdonságok arányai  /31,6 -  30,6  -  614.►-

kal./  Tehát a lán o 	•  •  	•  	-  • •  = 	fiakkal szemben  

növekedéstik Során.  Láttuk,  hogy a fiuknál, ha csekély mértékben  

is,  de mutatkozik az igényesebbé válás a nőkkel szemben. A lányok  

férfieszményének ktisődlegaa vonásai közül a magatartási jegyek  

dominálnak. /46,5  -  42,1 >'$í.A külalak jegyei nem olyan hangeu-

lyossak, mint a nőeszménynél. A belső tulajdonságoknál ugyancsak  

általánosságokat hangoztatnak zö°-  mel  /15  -  14,8  -  13, 24•/. Ezenkivül  

a családszeretet vonásai lényegesek m`g, de állagban alig lom  ez. 

A többi tulajdonság pedig, munkaszeretet, hazaszeretet, szocialis-

ta tulajdon védelmének jegyei, igen alacsonyak. /V,4  -  4,4 - 4,8h/  
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Tehát a lányok a férfiakkal Szemben még igényt. : lenebbek a belső 

tulajdonságokat illetően, mint au jart magukkal  szemben. 

x 

>®szefoglalóan megállapithatjuk, hogy a férfiak és nők szem.. 

léletébeirmutatkoző sltalánoo aranytalanság a gyerekek eszményké-

peiben is megmutatkoznak. Lz, mint a történeti elemzés során 

láttuk, a régebbi korok masdv 1nya. U j társadalmi helyzetcinknek 

és az ebbol erede nevelés céljainknak ez nem felelhet meg, nem  

törődhetünk bele ebbe a helyzetbe. T hát neveléstank aor3n már az 

általános iskola felső tagozatiban is sokkal nagyobb gondot kell 

forditani ezekre a kérdésekre. Icuk é3 lányok, férfiak és nők 

legyenek egyarásat igényesek a belső tulaa jdonslgokat illetően mind 

.iaaját magukkal, mind a másik nemmel szemben. 

;.z a vízJ&dódás azt is megmutatta, hogy az embereszménykép-

ben,  ami  benniik 61, nem elé differenciált és nem elég hangsu.. 

lyos a szocialista emberre vonatkozó specijlis tulajionságok 

csoportja, ami végeredmOnyben megkqltinbtízteti az uj embert a ré.. 

gebbi korok embereitől.;tolvaaava a gyerekek által használt jel-

zők tömegét, látjuk, hogy azok mennyire ellentmond áuosaak, kt18-

nöaen a  belső  tulajdonságokat illetően. Arra kell tehát tnreked-

ndynk, hogy világosan, differenciáltan és egyértelmtien álljon 

előttünk ez uj, szocialista ember eszményképe. Ls nevelésünkkel 

el kell érnünk, hog a gyerekeknél hangaulyosságb:n is a b 1st 

tumlajdonoágok kerüljenek Pi1 ,nybe. v:rre megvan a lehetüség, 

hiszen viz ,sgálódáJaim harmadik részében bizonyosságot szereztem 

arról, hogy a kiileő tula jdonsdgok ilyen nagymértéki tulaulya nem 

életkori dada j átessig. Vagyis neveléstank hatékonyabbá válhat. 



A második viza ~d1at sorón  az eszményképet a példaképeken  

keresztül próbIltas megközeliteni. ;.mig az előző vizsg4la tn41 köz-

vetleniil nőztem az eszménykép tulajdonságait, itt konkrét példa-

kép választást kértem a gyerekektől. A kivetkező három kérdést  

kapták: 1. Kihez szeretnél hasonlitani?  

2. rilyen tulajdonságai tetszenek neked?  

3. ]fit tettól azért, hogy hasonlits hoztá?  

Tekintve, hogy a második vizsgálat második kérdése végered-

ményben kontrollként szerepel és az elsó vizsgálatot van hivatva  

ellenőrizni, ezért ennek értékelésével kezdem.  

Itt is megdllapitható volt, hogy a kíilső és belső tulajdon.  

rágok x *a a arányában a külső tulajdonságok javára billen a  

mérleg a példakép választások sorön. A fiuknál 5o:46 , tehát  

hangsulyosabbak a külső tuls jdons4gok. A  lányoknál vici  

3zont ?o 1 25, vagyis 2 -45;0-kal hangsulyosabb a választások során  

a kiiluódleges jegy. /Magatartás,  külalak./ 

Tehát megallap thatjuk, hol a kontrollvizs6illatnál ugyan-

olyan eltol6dáaokat találtunk a 1Clsódleges ős belső tulajdonság.. 

csoportok között, mint az elnő vizsgálatnál. Dominálnak a külsőd-

leges jegyek. Ez azonban a fiuknríl rali: észrevehető, lányoknál  

azonban nagyon nagy mértékig. :gyuttal azt is bizonyitja ez a  

jelenség, a két vizsgálat közti megegyezés, hogy az általános  

eszménykép megrajzolása és a konkrét példakép vála3ztdsa szoros  

kapcsolatban van egymással, függnek egymástól.  

vizsgálat harmadik kérdése, a példaképek hatása után érdek -

1ódött. itt a gyerekek válaazXai .:lapján a kővetkező caoporto_  

sitdst lehetett vér;reha jtania  
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a./ Az első csoportbaA azok tartoznak, akik csupán szimpá-

tiát vagy követés iránti törekvést, szándékot fejeznek ki. Vol-

tak olyan gyerekek, akik a kérdést kihuzták, vagy csak annyit ir-

tak, hogy "tetszik", vagy hogy "igyekszem", "akarom kövtni át".  

Tehát végeredményben ebbe a csoportba tartoznak azok a válaszok,  

amelyek semni konkrétumot nem mutattak, ami  a követé. Ige utalt  

volna. A fiuk válaszainak 5? -a, a lányok válaszainak 65;o..a  

tartozott ebbe a csoportba. Tehát mi.nyd,a fiuknál, mind a lá- 
~,t- 	K"moh ih:-L•r. is o: '1 4 "YY i 

nyoknAl a választott példakép 	. Követésében a gyerekek_  

nek több, mint a fele végeredményben nem jutott tul a szándékon  

vagyis, hogy "kővetni szeretnék" a példaképet.  

b./ A következő csoportnál már valami hatás mutatkozik.  

Igaz, hogy ez a hatás még nagyon általános vonatkozásu. Azt mond-

ják, hogy a példakép hatására segitenek, szétfogadnak, igyekszik  

jól tanulni, sokat olvasni. A válaszok közül a fiuknál 38,  

a lányoknál 31,o tartozik ebbe a csoportba.  

c./ A harmadik csoport a példakép választott tulajdonságai-

nak megfelelően már cselekvésről is beszámol. Például fur-fa-

rag, verseket ir, jó uttöiő munkát végez, stb. Ebbe a csoport-

ba a fiuk válaszai közül 5p, a lányokéiból 4,-0 tartozik.  

A  példakép hatásának fejlődésében észrevehetők, hogy elő-

ször csak egy-egyieltünó tulajdonsága miatt választják, ezen  

keresztül kezd hatni a példakép. Ha a gyermek érdeklődése t,srtó-

san fordul  ebbe az irányba, akkor vilik csak a példakép olyan  

batásuvá, hogy a gyermek erkölcsi tulajdonságai a választott  

példaképnek megfelelően formálódnak, rendeződnek. cint végső  

fejlődési szakaszt emlithet jtik, amikor a gyermek irkarakterében,  

jellemében, mar határozottan felismerhető a választott példakép. 

rre a fokra 10-14 éves korban elenyésző kevesen jutnak el. 
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Nézzünk néhány példáti Baik V. -es fiu nagybíty jáhos akar 

haaeonlitani, mert renden, elengedi mindenhova. Ezért azt"tette," 

hogy"elment cin ars etaért. " 'lngy1a még aornrnit nem tett a hason--

lstossegért, érdekeiből fakadd aisimpatia v:slasztría történt és 

hajlandó a példaxkéYlst kiazolgilni. a  példakép nyilv:anv lóan hat 

itt i3, de nen tudatosan, hanem ::önkéntelen utanzas formájában. 

=; cry ndaik ötödiken :odol.tóhoz szeretne  hr27Jonlit;an , Alert "okos, 

jól t d varazoolni". ,.zt tette, hogy sok előadását assnéate. 

Még nem követi, de igyekezik a  választott példakés et, arait kl. 

emelkedő tulajdtnaát;ait megismerni. !°erese előfordult olyan eset 

is, hogy a_ gyerek más tulajdonságot jel ált meg, mint ami miatt 

valauzt tta aa Példaképet. pre ez rögt6n kiderült a harmadik kér-

déanél. Példaadul egy  ő tökike8 lány Gina 1ollobrigida hoz szeretne 

haeonlitani, mert "nagyon ügyes, jókedvű, , becsületes." - Hogy 

hasonlitson hozz4, azért ezt tett& "Pelvettem egy olyan r hát, 

amelyet littam rajta a moziban." Nyilvánvaló, hogy a gyerek a 

külsőség alapfan. választott és est igyekezik belaődle ges jegyek-

kel igazolni. 7gyébként a "hirességek" rovatba sorolt példakép 

váleeztssokra teljes egészében jellemsó as ilyen  valaustás. .. 

kifejezett azintiest sportoló, stb. tehát hirnévnek örvendő alakok 

vála3zt aa nál nem az áltanuk nyujtott tel jeaitgy s  hanem a  lir-

név, a feltünöeég, a közvetlenül tap' szbiható kttlobdleges jegyek 

dcntik hl a vsl av 1st. 

AB utóbbi esetoknél tehát mar megjelent a  tudatos ut nsáa 

a példa hegínára egy-egri kie,aelt .  tula jdona3g vonalán. Nem a példa -. 

bép edzze hat, de a hatás már eléri a cselekvés szintjét. hiaa-

talabb korban előfordulhat az is, hogy nem személyt valaast, pé]t-

daképtil, hanem valamilyen tárgyat. :;gy másodikos lény példaául 

ridióhoz szeretnek hasonlitani, mert "gaz sok éneket tud". 
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A példa hatásának módjára jelleorzó még a következő példa; 

Az ötödikes fíu "egy bátor pilótához" akar hasonlitani - mozi 

hatása - mert az lbátor, önfeláldozó". Azt teazi, írja, "hogy 

próbálok magasból ugrani, Magasban tartózkodni veszélyes helyeken" 

- Tehát a gyereket a szituáció ragadta meg, amelyben valaki az 

általa fontosnak, vagy nagyra tartott tulajdonságot életre kel-

tette. Ez határozta azután meg a példakép választását is. 

Majd a választás után el kezdte a példaképet utánozni. Hasonló 

szituációkat keresett, amelyben gyakorolhatja magát. V.- VI.osz-

tályban még nagyon labilis a példakép helyzete, gyakran válto-

zik. Hogy milyen mértékei ez a változékonyság és hogy álta14ban 

mennyi ideig hat tudatosan egy-egy példakép, erre nézve majd 

további vizsgálatokat kell folytatni. 

A választott példakép általános hatása a VII. osztályban 

jelenik meg. Péliaául az egyik fiu egy gimnazista uttÖróvezetó-

höz akar hasonlitani, mert az rendes, pontos, figyelmes, tiaz.. 

tele ttudó. Ezért igyekszik a sodorát, a viselkedését átvenni. 

másik hetedikes Tumpek György uszóhoz akar hasonlitani. Ez 

a gyerek maga is jól uszik, sportol. Az általa választott példa-

kép már második éve heti Ma már határozottan észrevehető a 

gyerek viselkedésében, sőt lényegesebb jel:!emvonísaíban is a 

válassiatt példakép hatása. 

A vizsgálat általános iskolákban a példakép hatásának ez 

volt a legmagasabb foka, amit tapasztaltam, vagy ehhez hasonló, 

de egészen elenyésző aranyban. 

i egállapithatjuk, ho gy  az általános iak.olás o  öbb mint 4o;0-agy, 

nál a példaképek csak egy-egy tulajdonságukon kereszttel hatnak, 

tehát az eszménkép formálódásában, cask mint"t nyanyag"azerepel-

nek. Ls, ha a gyerekek eritt nem áll egy határozott rajzu esz- 
ménykép mint k vetelrnény, akkor a választások esetlegesek lesznek 
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s a gyerek értékelése bizonytalan. EzenkiWil a jellem egészé-

nek alakulására kevesebb hatással lesz a példakép, mint amilyen 

lehetne. 	gyerek innen—onnan öaszeszedve a r::üzleteket ugy- 

ahogy megrajzol magában egy eszményképet, de ez az eszmény- 

kép nem mindenben fog megegyezni nevelésbak általános céljaival. 

példaképek nevelőhatasa közismert, és jellemzőnek tart-

hatjuk tanuliSink v ilasztásait arranézve, hogy milyen irányult-

ságu a mögtte meghuz6dó , s a vá.laaztásokat nagymértékben be-

folyásol eszménykép. 

Llőazör vizsgáljuk meg tartalmilag, hogy milyen páldaké-

púket választottak a gyerekek. Az elsó vizsgalatnál a már fel-

sotolt iskolákbfl 11A 11o3 gyereket kérdekztem meg, ebb61 

465 fiu és 638 lány volt. A valasztatt példaképeket a követke-

zőképpen lehetett caoportositani; 

Családtag választások. - Ide  soroltam uz apa, anya, testvré, 

és egyéb rokonválasztásokat. Természetes, hogy a fiuk nagyobb 

százalékban választották ars apát z példaképnek, a lányok viszont 

az anyát. 

Hirességek.Ebbe  a csoportba az ugyancsak iskolán kivíli 

hatásból eredő, hirnévvel övezett alakokat soroltam és mint már 

mondtam, a gyerekek nem belső vonásaik alapján, hanem kUl.sódle-

gee tulajdonságok miatt választották őket. közismertség döntő 

tényező ezeknél a választáaoknal. A fiuknál; zömmel sportolókat 

találunk, azokat is különösen a VII. osztályban. 2'7 sportoló 

nevet /Grosits, Papp László, Xo' sis, Bozsik stb./, 11 filmezi... 

nászt /Latabár, N'erriandel, stb/ sorolnak fel. A  lányoknál a 

szinésznók képviselik.a többséget a választásoknál ebben a 

csoportban. 28 nevet sorolnak fel /Gina Lollobrigida, 3ophia 

Loren, Törőcsik Mari, stb/. 

A következő csoport a pedax6gus választások.  Ide az osztály-

főnök, tanár, uttörővezetó példaképválasztásokat soroltam. 
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í:azttilyt *re. Ezek • v4luuztások, "'AMMO a  pedagógus va-

1aaztások, az likolsi életből ftakadnak. Indokláeképpin 36 tanu--

láo 6zukott bs„erepclni, különessen ez Y.  oazt*lyban., *  V2-VJ I. 

ouztálJ ban pedig inkább a ve'éregyéniaégek váltanak ki oestály-

tars-v4laas;t45t. A pedergóguuvalasztásokhoz hasonlóan ezek is  

pozitiv jellegit éld példaképválasztások.  

:} következő három csoport ::z iskola oktató-.nevelő munkája-

nak hatására választott pozitiv ér telmti példakép*;  

történelmi alakok= fiukul 24 történelmi ssemélyiséget sorol-

nak fel' ntityáe király, Hunyadi, 7iák6czi, Dob6, Irinyi. illós,  

.)ugonics, Liormegdawzmie Attila, Almos, i3.dai. hagy Antel, r . ossauth,  

_fankel Leo, Osspé Vilmos, Lenin,  Marx,  Hrueosov, Ze lka Matti,  

.J'gvári Endre, 'Lója, -leg Kosevo j, "atroszov, stb.  

lángoknál csak lo történelmi  nevet találunk. Leek kiízül its  

csak 6 nő. Debó Katie., Irinyi Ilona,  izilagyi :.rssébet, 'ar-

tos falcint, Zó ja és az ellenforradalomban meghalt edsott nő alak- 

ja. /Nem volt mej evezve./ kiseken 	férfi péidsképek szcrepel.  

tel: ltann,;oknal• 4íák6czi, Jobb istván, Mátyús király és Lenin.  

.:a jnoa oeekna a választtiuohnál, akárcsak az ezután követ-

kező kettőnél  le, naa,yon differencidialeapak mutatkozott estiknek  
a pozitív padaképoI nek 	innokl aa. z is tény arról  

árulkodik, hogy a  gyerekek  kevé:s3é mélyedtek el a választett; pél-

daképt•k Liegísme résében.  

irodalmi ul;:kok*, A fiuknal itt is több alAot tul'lunk fel-  
Sorolva • (16 személyt, demo kapitány, J .ónos vitás, Neaaallik,  main 
flood, :elli. /U.eazidlyl/, stb. Jellcmz6, ~lu y Toldi D iklőat Y.- 

.ben két gyerek, Vi--bűn 28 gyerek választ ju, azután cenki többet.  

Mi1 kell ficyeln :nk erre tényre, mert esi uzt jelenti, taogy ginig  
• gyerekek tanulnak, ismerkednek egy alakkal, közel érzik azt ma-

rukhoz, akkor na:;von azlveeen valauzt ják azt példaképnek. Je  
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ha  es  a  személy a tananyag sorsra telbbet nem szerepel és a pe-

dagdguaok sem tartj:ik evideneidban wit • példaképet, akkor a  

gyerekek sem f'ogjÁk többet v*lasztani,  

I'üdósokk -`i vóazek,_ ir6k, festőkz  zeneszerzők.  ',bben a csopo*-

ban is több  saendlyt talllunk a fiuk vdla.sztasaban, /14/ mint  

-  a liayokéban. /12/ A fiuk inkdbb vAlusztunak tudósokat, a 14-

ayok 'inkább mttvéeieket. A fiuk példaképei; Fulton, Watt,  Yem-

pelen, *btvti s, Paekda Tivadar, 861yai, Ya11id, `;e.MlnelN,-Aető.  

fi, Arany, JQeeet Attila, lorkij  -  itruuae, Liszt, üaadin,  

:,aray ::yörgy /he edti miivész/  -  akarenko, elki rxdríe, Ezek a  

v4lasztaso,. is zömmel : VII. osat31yban történtek. irthetó, hi-

azen akkor kezdenek f .zikdt tanulni. A 14nyok vd1  . sztdsai;  

ketóti, arany, Jók i, rdra, Verne, :orki j,ithury Zsuaaa,  -  tenb..  

randt, lubens, funkAcei -- 3eethoven, Mozart. ..rdckes, hogy a  

14nyokn,l a lttilc VII. osztalyban a legalacsonyabb de  1egdifferen- 
a 

ci.ilatlunat~ b is jnaZatos, hogy rá jak a tuddsvk, sifli p614aképek  

nem hatnak. t legdifferenci'ltabb mt3vészv!ílasztdeokat a VIII.  

oJzt iiyban ta14? juk.  

Egocentrikus vjluszokat is taldlunk, krilWnősen a Idnyokndl  

VIZ-YlII. oszt4lyban. Eze, kire jezetten azt ir j dac, hogy meg van,  

nak elégedve saját magukkal. év ezért nem akarnak senkii: ez sem  

haaonlitani.  

401 kupi, e3oportot alkot az d1 altinosaagbsn AllOalezott  

példakép v11asztdook, péld ul egy  36 kial:Ányhoz akarod hasonli-

tagi ", "eiy bec3ulctes villanyszerelőhöz", stb. Ezek a valasztd-  

sok is,  akdres e as  előzök, azt mutu t jak, hogy a gyerekeknek  

nines konkrét példakiptik. mert vagy Mgelégedettek önmagukkal,  

vagy nem tudnak vé1aektani, nom tel4lnak maguknak megtelelőt.  

Természetesen itt id akadtak gyerekek, akik egyáltalán nem  

vAeazoltak a kérdésre, de ez elenyésző volt, 1,5J ars öaazes gyerek  
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közül. 

Az indoklások során, különösen feitttnó az, ho gy  a konkrét 

példakép válaaztásokná1 a gyerekek sokkal nagyobb százalékban 

emlitik az uj szocialista ember jellemvonásait, ezek közül is 

pl. a hazaszeretet jegyeit, mint az általános eszményképnél. 

A fiuknál 12@--os arányban szerepel itt, a lányoknál 6,J-os arány-

ban. ízemben az általános eszményképpel, ahol a fiuknál 5,10-os 

arányban, lányoknál 1,27.-os arányban szerepel. Ez azt jelenti, 

hogy a gyerekek 10 -14 éves korban konkrét embereknél világosab-

ban látják és hangsulyozzaák uj társ,3ialmunk szempontjából lé-

nyegesebb jellemvonásokat, mint az elvontabb eszményképnél. z 

természetes életkori sajátosságnak tudható be. atz azonban itt 

is kérdésee, hogy sztikaégezerb.-e a kul:őségeknek az  ilyen nagy 

százalékaránya. 

Nézzük hát részleteiben a példakép választá:;ok százalékos 

megoszlásalt tanuláinknál. / VI_ VII-VIII. tábla a 'o., 91.,2.olda-

lon./ 

fiuk példakép választásai: azt mutatják, hogy általában 

első helyen áll a családtagválasztás /ó1,60-kal/. Különösen 

érvényes ez az V. osztályban, ahol eléri az 5o,6,0-o9 arányt. 

Ez érthető, hiszen a gyerek életében az V. osztály fordulópont, 

sok szempontból uj helyzetbe kerül /felső tagozat, több tantárgy, 

több tanár, fokozottabb feladatok, stb./. T;bben a helyzetben 

inkább a családból választ példaképet. Ezc,n kivül az uj helyzet-

ből eredően magas az osztálytársválasztás is. /2o/0/ A történelmi, 

irodalmi és mtivészválasztások együttesen 15,o-ot tesznek ki. 

A pedagógusválasztás is itt a legmagasabb, 4,4,o. Az iskola ha-

tása és a külsődleges hatások aránya tehát 3 ,453,1. Tehát 

13, 7,0-kal nagyobb az iskolánkiviili hatás. 
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A VI. oaztál,ybran, mint a nevelőhetaeAk szempontjából leg-

erede nyeeebb ek mutatkozó o.azt3lyban legalacsonyabb a csaldd-

tag  v slu ztdaok ardnya. Ugynnugy, mint a hireenógekó. /lv--5,5»/ 

Igas, hogy a ped ,agőue és o©ztilytára váluestdsok is nagy mérték-

ben eaökkennek. /J, V  • 2,8,4. !-szel szemben nagy mértékben meg-

növekusik a történelmi, irodalmi, stb. alakok példaképv:laastá-

sa. /6$t/ AS  is : ols nkivtil 6s az iskolai hataaok aranya tehát 

i!;y aldltal G 7, 7 1  22, 5 '-hos, as iskolai hatások javara 45, 2 0-knl I 

Jajnoe es a positiv eredmény a VI!-VIIT.osstdlyban fokozatosan 

csökken. ismét eltitórbe kevflnek as iskolankivi;li hatások. l.ti.. 

lön0sen as ugynevezt!tt hiresAgek hatása. "ekintve, hogy esek 

a v ílaaztasok kftlsőslgek alapán történnek, nem ártókelhetjtik 

positiven. - . 12 irodalmi alakok hataaa, aasly olyan astas volt 

s VI.  oastalyban, itt megint egészen csekély mdrtékű 1sse. 

Jo,4-kal esik a választás aránya. /TX-ban 32/0, YII-ben I. $/ 

1.4v usutsn törtónelmi, irodalmi és tudós alakok sp*ttose csalt 

3o.-4-oo aranyban szespelnek a vátasstáeok során. VII. oaztalyban 

topat  as  iskolai és 	hutaaok aranya a pJld®kép-- 

valFasztásban 30, 5 40,3, tehet v, 8,i►..kal magasabb  az iskolánkivLli 

hatás isméit. Hasonló us arány VIII. osztályban is, ahol lo, vf'-kal 

magasabb as iskolynkivtili hugis. hrdekes seglieyelnilnk, hogy 

as iskolai hataura választott példaképek kösul V. oe$tilyban 
as osztálytárs és psdagdguesalaestáe sagas, VI. osztályban as 

irodalmi alakok valaastaisa, VII.ouztalyban tudósok alakja, VIII. 

oostalybun pedig  a  történelmi alakok, hőink kerülnek előtérbe 

a válaastasok uorsín. ehat a tanulók példakép v lusstdaaíban 

jelentős szerepet játusik as illető tunév oktatási anyaga. La, 

ha est sikerU a  gyermekek számara érzelmileg is hozzáférhetően, 

átélhetően nyujtuni, akkor as iskolánkiVelí haj tuookkal. szemben 

uralkoddval válhat ara iskolai nevelés hatása a. pflda1:ópválaastas.. 



ban is. 

Agyelem ailtó az a jelenség is, hogy VI. osztálytól 

kezdve lo,' körU1 Mozog as általdnosságokban fogalmazott példa-

képv4laezt4s, yawls.  aaikor a gyerek nem tud konkrét példaképet 

megjelel lni magának. ha egyrészről negativum, azonban ugyaneh-

hez a jelenséghez t rtozik as a magyarázat is, hog, éppen a 

;I. osztilyt61 kezd a gyerekekben az eszménykép vt14 osabban meg-

rajzolódni és es a szélesebbkdr1 tula jdonsdgokat magébranfogla- 

16 eszménykép nem mindig találkozik konkrét példaképpel, ilyen-

kor nyilatkoznak  meg  egy-egy gyerekek ugy, hogy nem talulnak 

olyan sseaólyt akiben az eszménykép minden tulajdonságcsoportja 

követelményeknek megfelelően volna található. 

465 fiu választásainak f tlag4ban meg4llapithatd, hogy náluk 

egyE- nlóen oszlik meg példaképv:alaaztio:ak soran us iskolai és az 

iskolán kiviili hatásra ttirténó valasztts. /45,2 1 45,1/. 

41 lányok péídaképvalasztásai ;  A  fiukig hasonlóan azt, 
mutatják, hogy első helyen 4llnz.k.a cealédtagv4laest4eok 3b,2A. 

Ez 7,6,o-ka1 magasabb, mint a fiuknál. A os;aladtugv3luaztások min-

de.yik osztályban elsó helyet foglalják el, sőt a YIl..YIII.oss-

tályban még nti vekszik is /j4 ..:3i, 4 - 44 -5.34. . ti hirességek 

szempont fi ából itt a VI. oszt:lyban találjuk a legmagasabb szza -. 

lékarányt /fiukn:il ez  a jelenség a VII. osztályban jelentkezik /. 

A pedaagégusválasztÁsok és az osztálytáravalaeztások VII. osztá-

lyig jelentós százalékot tesznek ki, csak a VIII. osztályban 

csökken nagyobb mértékben. 	-  20,4  _  20,6 .. y,3;o/. Magasabb 

azízalékarinyban mint a fiuknál. Viusont, a történelmi, irodal-

ant do tudás alakok választása as V. osztályt kivéve, jóval ale.. 

csonyabb százaléksl*iyban szerepel, mint a fiuknjl. .ítlagban 

2o ;J a különbség. Itt az irodalmi alakok elsőbbsége az V. osztály. 

ban jelentkezik. ' ; gyéb kiugrás nincs, legfeljebb negutiv értelem.. 
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ben, hiszen VI. osztályban 45,4,0-kal kevesebb ilyen jellegű  

válaazt4s történik, mint a fiuknáll VII. osztályban pedig már  

a történelmi, irodalmi és tsdAs alakok egytittvévé, cskk 4,1N-

ban szerepelnek a választások során a lányoknál, ez 26,4-kal  

kevesebb, mint a fiuk hasonló választásai.  

.,z iskolai hátások szempontjdbhl legjelentáeebb a lányok-

nál us V. osztály, ahol 61,5'42, az iskolai haté.eok javára.  

Vagyis ',5,a-kal alacsonyabb az ,.akolankivüli hat-s. VI. see.-

táilyban már 3"51,#,  tehát 12, a ;•--kal hangsulyosabb már az isko-

lánkiv ~ili hatásra történő példakép választ>i3. Ez az arány  

VII.-ben 24,7:54, már 2'01 1 az iskolánkiW'li hatás javára,  

VIII. osztályban pedig 21,2'6l, tehát majd 4o,..-kos a ktilönbaég!  

Negativ jelenségnek kell tartanunk azt, ho;y a tanitás  

anyaga és az abból fakadó példaképvál 3ztási lehetőségek a 14-  

nyokra nem hatnak de OUIOMMOM, mint  egyik legdöntőbb  

nevelési eazköa# az uj ember e•z9ényképének formálásának gyakor-

latéban hatástalan marad. Nem mondhatjuk szt, hogy ez a lányok  

s  "lelkiségéből" ;származik, hiszen akkor a régi idealista né-

zetek állappontjára helyezkednénk. inkább meg kell mondanunk  

egyenese hogy mindez(negativum a nőkkel szembeni helytelen  

nézőpontból fakad. Hem elég deklarálni nők egyenjoguságát,  

hanem  azt konkrétan, mar itt gyerekkorban a nevelési során el  

kezdeni alakitani. tehát a tankönyviróknak és a pedagógusoknak  

i:3 gondolniok kell erre, amikor a munká j't végzik. y!gy néz  

ki, hogy wig mindi "férfiazabasu" az eljárásunk a nevelés fo  lI a.  

*+attban. aAkal, de sokkal igényesebbnek kell lennünk a lányok-

kal elemben ás ugyanilyen igényességre kell őket is n<>velni  

saját magukra vonatkozóan. .rre If  figyeLneztet az a jelenség  
• 

is,  hogy  az egocentrikus válaszok legmagasabb sz-zalék't a lányok  

nál, ott is a VII.-VIII. osztályban találjuk /12 -  



!le a VIII. táblait vizagaljuk meg, ahol a fiuk és lányok együt-

tesen vett példaképvála::zt*saínak százalékon megoszlását nutatoe  

be, ezek a különbségek elmosódnak. De továbbra is villgoaan  

látszik, hogy az V.-VI. osztály a példakápválusztásban és az  

eszménykép alakulásiban pozitivebb, mint a VII-VIII. ooztály  

V.0. 46,247,8 az i3kolánkivüli hatások javára, 1,6,)  

VI.o . 44',1;41," az iskolai hatások javára 7,20  

VII.o. 31,4 ; 52 	az iskolánkiv;;li hatások javdíra 2401*  

VIII.o. 26,3;57,7 az iskolankiviili hatások javára 311,0!  

atlagban 4o 4` 	iikolánkivüli hatsok javára  

amuriképpen nem lehetünk megelégedve ezekkel az eredmények..  

kel, és azzal Sem védekezíletünnk, hogy itt életkori aajátoes gok-

rbl van 3x6, hiszen ezt azt jelentené, hogy VII. o ztálytól  

visszafelé fejlődnek a gyerekek. Vagy talán a lányok fejletle-

nebbek lennének, mint a fiuk? a seal igaz, hiszen tudvalévő,  

hogy 10-14 éves korban a lányok fejlettebbek, mint a fiuk bio-

lógiailag. Ennek megfelelően a  szellemileg i3 érettebbnek vár-

ná őket az ember. Vagy mégiscsak olacsonyabbrendtiek lennének  

a nők a férfiaknál`: De  he ezt feltételezzük, akkor megintcsak  

ott vagyunk a régi idealista felfogásnál, amivel egyáltalán nem  

érthetünk egyet.  

x 

ooszefoglalva a vizsgálódtsba második részét, 'me$llapithat- 
L~ i~vLríá  f.tpi[ 

juk, hogy  példaképSnalinglialibm4  hasonló aranytalanságokat ta-

pasztalunk, mint az eszményképeknél. !gyuttal megrillapithatjuk  

azt is, hogy new szUkségazerü ez az állapot, hanem végeredmény-

ben egyrészről a nemekre vonatkozó helytelen felfogásban gyö-

keredzik, máorészről a példaképnek és az eszmen,képnek, mint  

a  nevelés kőt fontos tényezőjének  a munkánkban való elhanyago-

lásából fakad.  
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Vizsxltom harmadik résre egyrészről kiegész:it6 jellegit 

volt, amelynek sorön az eszménykép hatását vizsgáltam a gyere-

kek érdeklődési területeinek megoszlásában. Másrészről kisérle-

tet végeztem 30 adott lehetőségeken belül az eszménykép hatá-

sosabb, tudatosabb bevonázdra a nevelő muik$ba. 

4z érdeklődési terület .vizsgálatát  agy iskolában és a tú 

Tióortüs cimü ifjusági lap országos lAnylevelezésének alapján 

szereztem meg. 

az eredményekből megállapithat65Ó , hogy első halyen áll 

fiuknál is, lnyoknál is az érdeklődési teriiletek k;z" 1 szóra - 

kozás, játék, séta, :<;'ilönősen a llayoknál kiemelkedően a VII. 

osztályban /62,14. í tlagban a lányoknál 64,8)-os arányt talál -

tdm, fiuknál 61 ; 2-os arányt az iskolában. LK országos levelezés 

alapjait a lányoknál 51'-os.  a fiuknál viszont /a lei;aktivabb 

gyerekekről lévén szó érthető a pozitiv eredmény/ kb 35,0. 

Gyii j tér, furis, farag's, léayokn l idetartozik a háztarta- 

si munka, /bar ezt a fiuk is megemlitik, -  -  k±ifin érdeklődési 

területet jelent megoezlasban. ez az érdeklődési terület mar 

konkrét munkával vzn kapcsolatban. AZ iskolában fiuknál, lá- 

nyoknál Pgyar3nt 1g00-os  arányban  szerepel  mcgoszl4©ban ez az 

érdeklődési kör aX Y.rIII.osztál;/ban. liagyon alacsony! Kiilön8- 

aen az uj embereszménykép szempontjából. Az országos lánylevelee 

zéa alapján 17.J-os arányt találtam. Legaktivabb fiulevelezőknél 

pedig kb 5o,a-os arányt találtam. Tehát lehet komoly eredményt 
is  elérni.  ;a jnoa megint tapasztalni kell, még a le: gaktivabb 

és legvilágosabban látó gyerekeknél is a fiuk lányok kusti 

aranytalanságot. rég az érdeklődési terület megoszlásában is 

igénytelenebbnek, felületesebbnek mutatkoznak a lányok. A fenn- 



maradó szazalékot a harmadik nagy, intellektuális irányu ér-

dei.lődési területre esik /riivelódés, ismerétek szerzése, isko-

lai, politikai élet iránt való érdeklódés/. Itt azt látjuk, 

hogy fiuknál is, linyoknál is egyaránt nagyobb hangsuly esik 

erre a területre, mint a gyakorlattal szorosabb kapcsolatban 

4116 érdeklődési területekre. Itt nyilvánul meg legvilágosab-

ban a gyerekeknél az intellektualizmus. Hiszen kétszer akkora 

hangsuly esik az intellektuális érdeklődési ter l etekre, mint 

a gyakorlatiaikra. 

AZ  eszménykép szempontjából ezek az adatok is jelentősek, 

hiszen azt mutatják, hogy a gyerekekben nem él még kielégitő 

módon az uj ember eszményképe.iis A már előzőkben vizsgáltak 

eredményeiben mutatkozó aránytalanságok végeredményben tehát 

itt is jelentkeznek s rávilágitanak arra, hogy tanulóink az 

életkori sajátosságokkal nem magyarázhatóan felületesebbek, 

mint ahogy az megengedhető volna. 

x 

Kísérleti jelley11 vizsgálódásaim a következőképpen történ- 
- 

tek. A Tábortiiz ciamü országos ttttörő lapnak van egy marból 

álló klubja "A Zapitányok clubja". lik ezek a gyerekek, kik 

ezek a kapitanyok? 

A Tábortűz cimtt fa  uttörő folyóirat hasábjairól már régi 

j6 ismerősei az uttörőknek a Kapitányok. Két évvel ezelőtt talál 

koztak velük először, csak a lap hasábjain. I+iazen a Kapitá.. 

nyok végeredményben egy-egy tulajdonságot testesitenek meg, 

tehát inkább eszmei jellegű példaképek ós együttvéve az uj 

embereszmén„képet képe( élik. "Szertitkok kapitányit” a kiván-

csiság, a bátorság, a megfigyelés embere, aki expedicióin meg-

ismerte  a különböző zöldrészeket. t, a Kapitányok Tanácsának 



vesetCje, hiezen lo-14 éves korban  a jellemvonások között  

d5nt4 helyet foglal el az által képviselt  barom t6 tulajdonság,  

ezek  kiit{fl is kiil5n5©en a kiadncdiaég, aktltatás vdg©, amely  

ma meir aawkaégképpen kell, hoE;y egytitt jeírjon a széle®ktSrti  

tudással. Ls utóbbit "X Kapitány", a modern technika anbere,  

a* tirha jós3a, a csillagt3ssit és egyéb tc.~raésaettudoeiriyok  

ismerője testeeli Mg. Tekintve, hogy as Pl etélettel a gyakor-

lat szoros  kapcsolatban All  és a mu  emberének politechnikailag  

la képzettnek kell lennie, ezérz megtaláljuk a Kupitányok  

közt "'Tizek r ; a pitanyát", az eKermestert, aki a legmostohabb  

körlilmén,rek kjizt is  megtalál ja a  leghelyesebb ;. yakor? ati  

megoldáuokat. - oz4cializmust épittink, ezért as tAj ember esz-

ménye atiikabgkáppen er;,;, et jelent a ssooialiatb ember eszményé-

vel. ami  azt jelenti, hoy tároadslati kérdéaekben a multat és  

a jövőt  illetően na ;~,:c:n is világos látisdódra éa helytállásra  

van saükségtink. ;áeQket a minőségileg uj jellow,Onialilkat "kép-  

viseli a maaoclík legtgkíntélyeaebb Yapitány; 	taxitAnya",  

aki ha jóskupitanyi mivolta mellett alapoaan ismeri ta ; ~ .:aztalat-  

bdl is a népek multját, jelenét 63 a szocialista jövőbe vezető  

utat. A Kapitdnyokon kivül ananácaban megtalálható még a  

Iiajóorvoa, ea ember te3ti-lelki egészségének ismerője 8s 6re.  

A gyerekeket a foeioa titkára "Kukkant6" képvisr►li.  

rii.apitiieyok két év óta a lap hasábjain kcreast:1 :3$elnak  

a gyerekekhez‘ Waimea  élményeik, gazdag tapa32tllataik leirde`  

val, vitákkal oegitenek es ezernyi kamaszprobléma megoldásában.  

7..eivolok ez3sai érkeztek  a ©zerkeaztóségbe a 'r;apitárt,yok ciniére  

ős  e levelek ir6ib61 az Uetott meg  a"xapitánryok lubja".  

A flub  taajai rendszereaan leveloznek a saerkesstóaéggel,  

tud6aitdpokban asámoln.ak be uttőrő munkájukról, 	eseményet.  

203l. Teljeaitik n i'apitányok megbizatasflít, például tanulmányoz- 
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eyk falujuk ttirtdmelMito munkAamamgalmi áokumentutsot í yüjte-

nak, ezermester feljdatoket hajtanúk végre, stb. 

.1 Klubnak tdbb mint 200 tagja van, akikből id'nt fel-

fedező drubket botnak létre az orszég kUldnböző részein egy-

egy feladat vógreh f jtA3 r 3 . Van zdszló, igazolvtny, jelvény 

e 

yür»e :mint arra am01041, a  kapítdny l:lub tagaissml együtt, 

begy a gy('rekekben kiformaddjon az uj embernek a8 oazményképe 

cos ennek hatríuira a :3u jat uttdrő csapatiban e& re aktívabb 

nunk'tt tudjon végezni. }.ife jesi ezt u fenti jelvóny' 'olum-

buss hajója, amelyst bátor felfedezés jelképe, amel,hez ma 

mar uok tudasnuk kell jirulnia ;(viterlin az elnateini képlet. 
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s 6v agggsstM'nat vdmitelé a több mint  kdtoséa  tag 

k CzWl hatvanan nesze jöttek talalkozóra a ráckevei táborban. 

hároaSames ,táborban azutan a gyerekek telalkoz ak az easaény-

képoket  immáron  megteatesit6 é így példaképnek azola16 

hapit'nyokkal. izi',ot adtak tudaai król, •méazuége kről, vs--

gyaikr61 és elképz li.seikről. Magam is a Hajóorvos képében 

voltam jelen ezen  a  talalkosason N $akorlathan  is  tunulmd-

nyozhuttaa  a myerókakimik  az caze:inyk'p de a példeWpc k huta-

sat. 

t•:zekkel a gyerekekkel is a tan tvdzolt kiaérl®ti uzituació-

ban megc:iinaltam '.ugyanazokat a vizsg alatokat, mint  as  előzők- 

ben iaaertetett ilkolei tanulóxnal. Tehat magxkits megkértem 
ir'  ak le, 

őket is, milyennek szeretnék a tökéletea férfit év nőt. 

j,gyancsak meggirdeztem ezutan teatik, bogy kihez azeretnének 

haaonlitani, Stb. 

► 8 első kárdám valaszainak feldolgozasa azt mutatta, hogy 

a : api :any Klubtnguknal' 

as V.-ea  korola.41&41 a külaő é3 belső tulajdonodgok aránya 

5o, 5 . 4b, tehát a k ,1a6 tula jdonsagokra euik nagyobb h.angauly.  . 

/..: ,5,o-kal./ B valamivel roas:Jab, mint Im az előzuN ben ia-

aertetett átlag. 

;L.  oaztail o soknál air komolyabb eltdrda mutatkozik a 

Ragit iny Klubtagok javára, ugyanín naluk kssls6 év beloó tub . 

donasgok aranya itt mar .36,5•57,6, azaz 21,1 -hal hmageulyosab-- 
, 

bak a belső tufa jdonst* ok. / .Az dtlugn *l ez csak I-6,0 Volt/ 

VII. oszt4Lb a 14'5o, ez rngy$bbl ugyanaz  as  riryny a 

belan tulajdonsagok favara, mint as itlagnfl. itt'+6,o, ott 

r5J. 

_xI . oazShcsoeoknál 37.8*, 8, tehát 22, 5,s--kel hangaulyo-

eabbak a bela6 tulajdona gok /as aitlagndl csak i-6,5 -kal/. 
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lo-l'  évesek átlagát nézve azt látjuk, hogy a 1 itany  

Klubtagoknál a kt;lső és belső tula jdonsdgok ar}inya  

tehót átlagosan is 1-12,1-kal hangsulyosabb ik a belaó tulaa jdon-

sígok itt, mint as első vizagAlatban ismertetett tanulóknál,  

ahol +54 volt az eltolódás a belső tulc jdonsaigok jmvirs.  

Tekintve,  hogy a Apitány Klubtagoknak kb 45 i-a fiu,  

ezért csak a fiuk eredményeivel tudom összehaasonlituni.  

Egyébként sós itt megjegyzem, hogy a fiuk és lányok közti  

uánytalansAgmak ez is egy kiáltó, figyelmeztető példtija.  

Lapon "fiussabdau" még, ez a megfogás is, amit  a  fentismerte-

tett kisérletnől lőttunk. Viszont a l4nyokat is  meg  kelli  

valahogy fogni, de ugy litszik ezt itIMMIlwmasképpen kell  

elkezdeni.  

A.  Klubtaftok nóeazmén ~~k~,  óipét vizsgálva a kfilj6 ős belső  

tulajdonságok el nidban ugyanolyan rossz eredményt kaptam,  

mint  a  már előzőkben ismertetett felmérésnél. Átlagban itt  

i3 -25-kaal hangsulyosabbak a kiílsó tulaa jdonsdg jegyekL  

A  m4sodik kérdésre jkihez azeretnAl hasonlitani`'/ kapott  

válaszok feldolgozásdn4l azt tapasztaltam, hogy a Klubtagok  

példaképvalasztdsaikbaan sokkal nagyobb arányban éltek oktató-

nevelő munkank célkitöméseinek megfelelőbb választsokkal.  

Y. osztályt kivéve mindvégig ez a hutás dosinalt. Ahogy a tu_  

la jdonaagcsoportok megoszl4s4n41 a pluszt a t.lubtagok a eau- 

1 dszeretet vonósaiból vonták el z)mme : l ős kevésbé a k ils6  

tulaajdonsőgok jegyeiből /életkori sajdtosatig!/, itt  a  példakép  

választásoknál is  a csal4dtag v4luaztasok cenkkentebb az izalé-

kdból adódnak a történelmi, irodalmi, tudós alakokra esett  

vailasztasok nagyobb százaléka.  

IX. tAbla /lo.S.old./ világos képet ad  erről.  
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Látjuk, hagy  as iskolénktv')li hatáa V. osstafbas *dal 
nagyobb. ,s slőső felméréandl u9,yanez -13,?.'_kal volt nagyobb. 

- VI. osztályban 54,81-kel több választás történik a seeree-

sett oktató-nevelő munka hatásara. ; s az előzőkben 48,2 --kal 

volt osak nagyobb./ Tehát mindenképpen óriási tejlődé:jt ta-

. preztalunk a  71. ooztályban. ;z előző visagálatok eredményei- 

ail l'ttuk, hoppi /II. és VIII• osetalyra telőt vi:3:3zájára 

lrrdul ez a vicrAmy év as iskoldnkivuli hatások v3l.ciek aröeeb-

14. /10A-os átlu6v° 1/. A Y_apitéay Klubtagoladl amonbem a neve-

lőmunka aservozett ilatásura történő példaképvrlaas 	k tovább- 

re le magasabb száz llékarár ban szerepelnek. /4-43; +65,0-kal! j 

átlagban tehát lo-14 éves Klubtagoknál a szervezett nevelőmun-

ka hatására történő példakópváluiztaaok 38,5.-ka1 nagyobb 

aranyban történnek, mint az ezenkivüli hatásokra /család, hi-

resAgek/ tört 'a választás. 

A kiserleti szituációnak aestelelóuut kapunyi példaképek 

vóalasztasa VII. osztálytól tapaastalhatd, va ts 13 éves kor-

t61. /lo,4 - 7,,» Es a jelensó arról is tanuskodik, hoc., a g 	 hogy  
gyerekek elé tllitott példaképek nemcsak közvetlenül hatnak, 

vagyis olyan értelemben, hogy azokat a kitiisött póldakipeket 

fogják választani, hanem átvitt ártelesben is hatnak ás igy 

erőoitik az egyéb pesitivjellogü példek'pv'leestdsokat. 

:4lsaefoglalva az eddigieket, elmondhatjuk,  hagy világo-

san 6s határozottan kitüsött easeényképz érzelmi hatást 

is j61 megazervezve, a gyerekekben is nemosak differenciáltabb 

ég  egyértelsübb eszményképet  formál,,-hanem   az  eves tulajdon- 

sugcsoportok hanl;s: lyossagában is positivabb eredmiinyt érhetc:44 

el. 
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Láttuk, hogy az iskolai oktató-nevelő munka lényekében  

megadja ehhez az alapot, de ezt nem haszniljuk ki eléggé, es  

hagyjuk, hogy Q gyerekekre nagyobb mértékig hassanak az iako-

lÁnkiv'lli, sok esetben pozitívnak kevéssé mondható tényezők.  

:abból ered azután az, hogy tanulóink többé-kevésbé tudjak  

milyennek kell lenni az eszményképnek, vagyis tuddouk differen-

c Alt a belső tulajdonragokat illetően, de ezt nem tartják  

fontosnak. 	kUlsődlegességek haagsulyosabbak az értákitéle- 

teikben. Ls ennek következtében saját karakterük formálódása  

is ilyen irányban tolódik el.  

:éezleteket farigcsálunk és elhanyagoljuk az egészet. Pz  

körcabeltl kimeríti a bevezetésben emlitett egyik problém:t, a  

"perspektivanélkiili prakticizmust".  

gyerekek tudják, milyennek kellene lenni, de ezt kevéssé  

követik' ime az intellektualizmus. A kettő tehet azoroJan  

összefügg egymdsaal, együtt jelentkező hibak, és  nyily ~n eg;~ üt-

teoen is szüntetendők meg.  

A nevelés folyamatának egyéb kérdéeeíkel ósozehasonlitva  

az eszménykép d3 a példakép problematik3jdt, azt látjuk, hogy  

011iftWOMPfts  nem hasznaljuk ki azokat a lehetségeket, ame-
lyet ezek a ncveló ; hatékonyságban képviselhetnének.  

1yilvdnvaló, hogy  a  probléma megolddsat ott kell elkezdeni,  

hogy pedagógusaink előtt legyen nagyon világos, differenciált,  

és ellentmondós-mente3ekb a neveltsiink cél jóul kitüzfitt esz-

ménykép. Tovibbd tioztdbban lótva a k'ildnbséget ez eszménykép  

és példakép fogalma között, valamint ezek szerepét a nevelésben,  

hatékonyabba *ehetjük nevelőmunkankat.  

t.nnek a kárdéanek részletesebb taglalására a  következő fe.  

jezetben térek ki.  
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LT'  

As ea 	k 	ld d a neve i 	at~b 

Bogy nevelísünkben nincs sitiden rendbeat,- ka nőeen ami  as  

•aeaÉnyképet illeti,-  erre aiw a szépirodalomban is taltlunk fi-
gyelseststést. Innyira fontosnak tartom ert a jelsist, begy réss-

letse bben be 13 mntatsk.  

Anatsli, KumgccovIA;gmada tslyiatá.• s. kisreg40bsa id,  

ir erről a kérdderól;1938/:  

"9sttile tagkönyv van a vilégon. Tanuljuk a hsgysket,tengsre-

ket éj isv4nyok•t. Pejankbe verik, hogy a befogók ssdgsiaek  ő ~ese. 

ge egyenlő as  átfogó solgdvel. 'idom, hogy • váltódvism egyeneraa-

má alakul, és assel is msgiesertet a könyv, hogy • ]cinsav képlete  

há-ke t t c-es-O-nigy.  

Do hol as a tankenyv, mely as életre fanit?  

Igen j6 irodalomtan4rnónk volt, Nagyeseda vassiljevndnak hivt*.  

Csodálatosan basaalt a Javoin raj atyregia ssame/ sealanivalé jeról,  

as aestályhare tbréssolásdről Gorkij Anya. nog 3slohov U3 bardadát  

szent us eke címd re; önyében. de akkor nen okozott fejtörést sem i;  

olyan k rulnények k ;nitt, szokbai ► as időkben mindent tisztának, ért-

hetőnek *status  létté, alinden pontosan a helyén volt.  

i0 és mi a helisst ara? • tandror. csak azzal törődnek. begy  k  ys-

gist év ecsorint Fiként deltozzák fel az őrikon, easel saseben  
ma  árva percet eat szentelnek as élet nkről ssóleí bsssilgetisek..  

nek. Mintha as, h o ;y va,;gon milyen legyen  a ma  igas embere,  

mindenki elött vi1 os és maarít61 értetődő volna! . .  

Vagy telk as őaSagunkr61 éo a jnvónkről as616 ezeavNdlyse  

vlt4knak, beasdlgetisekrek a komssomol-bizottefgban kellett volna  

lezajlaniakt  Yea tudom,  ■le  iskolában hcgy van, de a mi seasse-

mol-as.Vesetc leginkább • tagdi jakrdl meg a iikverssnyekrál  



leadesett vitúat. EgyetleasC gyUléare ealikssea ssu$fn, ame-

ijea a "ssovjet amber erklloii arczulataról" volt esd, de nerc  

volt érdekes as asiss; valasil unalma  . •lösiist olvastak  

.z egészet kellwtlss kŐteleseigaek éreztflk, is aligka thait  

kedve bankinak is a Mao erkölcsi arculaton gonlelkoan., de  

az  a  tó, hag, est  a pro f -rompontot is  kipipúlhatt& • "remiss-

v'sy10  megtartották....  Moir Art  sq  tudom, miről  is volt  szó  

estikben az  előadiaakb a agy shük.  mindig  upanaeoi,bdl a  

kSnyvekból ifiztek paddkat.ia  Pavel  Koresagiat ass  Pureszje-

vet amleiettik.  

As lit, hogy beszélt as  életről .'ityka apja,  virígoe hangulat.  

batik ` 

-  A aoltisa dlet, fiatalemberek,  sura  vadon, melyben croak  

ag ayusailguek a saosk. A  gyöny3rü  essa4k  a  firkászok agyiban  

•atiletnek  de  oink "ktils4leg• baroználatosak.  

Iont  cask egy faltuk "u aedlt asrisik»-pt nog a "1Git kepi*   

Ezek a  könyvek ate  időkről  sadltsk. Ngyött d11Wit,  

egyat3 harcoltunk Koval  Korc  _3aginnal  a tehérek  ellen.  
Bej, de  hogy  verctkedtEtlkl d  Olaj  lCoeslrjjal vertük a tasieatdk  

kat. 	de most?  ~ . :  gyan ki  cáfol  ja nag  rltflta ap jttt Agpdn egy.  

. s ee  ast mondta  nekra'  

Aaig fiatalok vagyunk,  mindny'jan  álltat kergetunk, kesse :3;  k as  

isassiot, kisóbb aztán megállapodunk... A legbiztoasigosabb,  

ha  találsz zugsisak ep e  bndea  saget, is  szerényen,  bikase*  

éldegílss. ism törődj a  pénzzel,  ranggal."  

most elvecsetnek asnd  és  éjjel-napfal a kiintyit hullajtja utdame  

hindnyéjen  forrón  lelkeseiteak a szüzfőldekíst /ez is atslyan  

• Korc  aÁgin-dolog, ez  a magi a forrongó életi  /.  Akkor Vityka apja  

Le©ztirt  élettapaastalatira" hivatkozva elmagyarázta, hogy csak  

us ostobát utaenek a satinfaldre, mert becaiapjtk, rabasolgamun- 

kíss l'jik as embert. Sere  nyomban  lehiggadtunk is aig sa  jnál- 
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tuk is szegény jelentkezőket. Vityka apja mind?n alkalmat meg-

ragadott, hogy az életről beszéljen nekünk. 

— kedveseim — mondta nevetve — nézzetek kör'il' a józan 

ember köp a ti Koresaginotokra. r,mi.g gyerekek vagytok, szórakoz-

tok, összeolvasták mindent, lelkesedtek, pedig a felnőtteknek 

csak egy gondjuk vart' a pénz, a ruházkodás, a j6 lakás. 

'z lett a vége, hogy Vityka elegáns öltözékben jelent meg az 

iskolában, csónadrágboá, osatos gumitalpu cipőt viselt és ki, 

jelentette, hogy a vidám, gondtalan szórakozás az élet bölcsessé.. 

ge, mert rövid az élet és az ifjuság még rövidebb. 

A Komszomol—szervezet elintézte ennyivel' 

"Eh,  te divatmajom! ".... 

Honnan keritsek, hát honnan keritsek tankönyvet, amely az életre 

tanit? Nem rideg szabály, nem törvénykönyv kell nekem, hanem 

meghitt, okos, becsületes és szivből jövő beszélgetés arról, 

hogyan kell igaz emberként, lelkesen és tisztességesen élni. 

Kedves j6 igazgatónk, nagyrabecsült •ktat6inkt Sok—sok hasznos 

dologra tanitottatok, tőletek kaptuk a tudást. Köszönet értet 

De talán magatok se vettétek észre, hogy a legaagyobbr6l mindvér 

gig hallgattatok. Gonddal belénk S1 plántáltátok a ránk várói 

könnyti élet rózsás legendáját, mintha már csak az lenne a dol-

gunk,  hogy belesüllyedjjak a bársonyszékbe, kitátsuk a szánkat 

és bekapjuk az orrunk alá rakott j6 falatokat — és azzal bocsá- 

totok utra' "legyetek adltók" — azaz boldoguljatok, ahogy tudtok. 

De hát hogyan boldogalluok?" 51  

Ha belegondoltak, bizonyasok hasonlóságot találunk hazánkban 

is a fent idézett helyzettel. ?lelfegyverezni tanulóinkat tudás-

sal és a hozz$ tartozó készségekkel. — Ez j6, de nem j6 az, hogy 

saját magáról és a többi emberről a követelményekről és az azok 

megvalósitásához vezető mai utakról nagyon keveset beszélünk ve-

111k . Kevéssé vértezzük fel őket az "eszmények harcára". Márpedig 



•  tNt•tt lelop, hagy es ideológiai ktisdelsek ld yep• taralant  

Jelenti a kttt'sab'ssó korok embereasaényei körtál folyó harc:*.  

Tudta est a r40, bursaot  ssdagdgia 1s t  Esdrt  rísseei.  

tette aegktilönbbstetett  elbdn4eban • nevelési  eazai*yeket,  as  

oesaieyk'pet.  Megkennbnstetik a pol/akiptól  6e az akarat  

nevelésénél, "as irinys6 fegyeiiezéanél" boezélnek róla.  

"Egé3z taaitésunka sgées nevelő eljÁrdeunk célja a jellemkdpsis..  

An  irinyi+i  fivislamI  ,  is rend tarts a kőit  •s •  kUlönb®ég, hegy  

aig  anaa  a jövőre irdnyul de célja erkölcai akaratot l4tesiteai,  

moos  eeak  a jelenre vonatkozik de  célja a szttkségea rendet  

toaiteni ... 	irányzás abban Áll, hOgy  non  kányaserit jük a ad- 

Vendéket valamely cselekedetre, hanem  odatllitjuk valamely  le-

hetőadgek elé,  asabad  vulasztriat  engedilyestink neki, csak  tanAcs-.  

e•al, lgpdala•iak  elaondásdval ir'nyit juk  elhatáresdaát.  „g2  

fermdeaetesen  enndl jóval többet  -tettek,  mint  est air  az  elő- 

ad  fejezetekben bemutatott idésetek alapján  láttak.  

A  példát,  pillaképet  az erköloei nevelés aódazerei kősé so-

rol  jdk. "A belátást de  meggyr's6diat  a tanitde de példa érleli  

meg... A példa is  voltakdypen tanitte.  Szemléltető  taaitds errs  

aisve,  hogyan kell oselekedni...  hpáltalún  igazén gyakorlati  

isiima  e' ak se olyan tanitdanak  van,  melyet a példa aeÉ;elós,  

igy  példa kisár. ',  

A  régi pedagógia tehát vildgosau látta á  palagdos  oldeldról  

begy as esas' yií, tulajdonképpen  rendezőe  v,  saely se epre  

erkdicsi tulaj&oaa'gokat egyesiti  ée  egy  asghatározott irénybsi  
P,~ t  

tessi  hatékonnyá.  Sea  tel  esstbeladk  agyat  ales elől  a kialakitandd  

ember  karakt-rét, erkölcsi  egissit, arculatét,  fontosnak tartot-

tik 4ppen  ezért  as sssaiayk'$llitáet, melyet asutdn  részletesen  

is aegrajaolt+k,  ahogy  est • második  fejesetbea láttuk.  

.  Arr61 azonban sár nem irnak,  hogy  e•  as ess:' k'p  hogyan  



-110-  

alakul, v3ltozik a tanulókban, milyen törvén,yeserfisdak érvé-  

nye au lne k ae alakul ds során, stb.  Csak a relaiigms sNyont  jáb61  
vetették  rat  a kirae#at. A pélAének pedig  ,  mint  middaaQrnek, ezen  

as  agdszen éiltá jel!lltdit Nog  a  llslrit. is  aautwn mindest na-  
gyon  alapos; aas •oas tatntirgarakre  lebontva, azokon balül a  

lehetősigeket  kihasználva,  r¢ssleteeen !'isltáate;k, et  t, ha a  

tanitott anyag objaktiv  tertalas.ssembekertilt  sisal  az .sa.ény.  
kip~el•  olykor bizony minden tovsbbi  nélhffi seghesisitot*/k  •  
tutssldynokat. 	jelességek  tapasztühutók például  a  Horthy-.  

korssak tersissltrajztanitésiban.  Ha$onlé  nddazerekkel  jártak  

el az íf  juaigg  szervezetek munkájában is.  (8stv"r'a. ceerkisset,  
stb9  

A ssoeiallit♦ yeasg6giÁban  kairov a  píltLrál 1paaaseik  as  
erkölcsi  nevelés  oídssereisil  bsssdi: 'WI  ember  eadllosi  arcu-
latát  esMiisdp, nísetei, arggyősddiN, vi].igalMts de  cseleke-  
Ost+si batirossiit Mg.  Mob 81  as követkesik, hogy  a kOseunista  

esttilletsi nevelde sulk  legfontosabb  módcsere a  seggyrdods... mist  

aloha  tsigalool kialakit3adnél,  igy as  erkí3lc:ei  .toplealt  ltiaalakl.ti..  

•dail is  a konkrét eleven tények  asgligyelé$ébdl kell  kiiaislni.  

Medal a  felnőttek  do  idősebb  tars*  se`etart3s3nak idlcié►ja,  de  

l•gtókint ■agdoak a tasiiiaak,  a  példája  az a mértik, Amellyel a  

kOsuunista nagstart3s nolstit asgval6sit  ja; döntő  jelentóségk `a-  

soknak az erkölcsi  követsiasnyeknek  konkrotizálasdbelt,  amelyeket  

, •  tanulóval ezemben tanaestunk. Azonban nem  elegendő  a  sssaléle  ti  

•ktaiiLs, a bemttatisr illuastreilís,  fontoe ezek  e1Qmsise  is érti-  

isw1die is. A pM14410tó  példik  msgZipelise  6:3 olessise alapján  

amok  L1tal+irsittiss utjia  kell kidolgosnunk  a asptartís  konkrét  

sOabil,l►ait, asilik  a  kOsimnnista  erkölcsnek  asglelelnek is  ezeket  

as•1•ketetekbsa kell  aegval6eitanunk..." -  At  ovdbbiakban Kairov  

sgpreicssk itt, a ssggyösis sdl  esereindl bessil arr61, hogy ezeket  

M sOlLosi l0galiikat as it jakeak  mélyen  it  kell élniök. A  aeg- 



-yőzésnek nemcsak a tanulók tudatara, hanem érzelmeire is  

hatni kell • "... Az eeaisény irja 1-airov - nem azt ti f ezi ki,  

amit as ember elér, hanem sat, amivé lenni akar. Amikor  vala- 

 

-
mely példakép a tanuld aséa'ra eszminayó, aínden vigyinak is  

ttrekvisének mrgtestssit4 jdv alik, a telaótd smbir 	pillért  

talál erkölcsi te jlédése ssiaira. l$*ten *shds-esetbau, gondo- 

latban eismdmyképéhez fordul is benne erkölcsi téaaszt talál." 54  

1  {~  Végigtekint a pedagógiai irodalomban, a példa h eszmény-

kép problimájs't illetően, akkor a már elemzett óriási vilagné-

zeti, tartalmi k i iönbeégektól eltekintve asz tapasztaljuk, hogy  

a .éldi éit  t,  mint módszert tokiatik és ebben 1d*ysgóben meg  

•gyesek. Yaf;yis asz ár as oktatten3l, a nevelési folyamat  ki-

iaduladei pont j.inak veszik. Pereme itt is van ktilönbeígé mert  

aLsirov nagyobb han;;sulyt ad as elemzisnek, a megértdmmsk de  as  

iltalimssítasnak.  

Am e s zenén.  képe t pedig,  mint as erkölcsi követelmények  lgg-

iltaldMesabb megtestesitését eslitik. A példaképnél valamilyen  

formibaa magasabb tokot létnek benne. 56t, a burzsoá pedagógia  

ennél tovább is Begy, amikor az eszménykép fontosságit hang-

amlyossa am "iramszó tegyelaezésnél', amely lényegesen  kiilön-

bö sik g napirendet cólsó rendtartástól. italában a pedagógus  

gsgsatj  *b61  elmmzik  ezt  az eszményképet, moadva&n, hogy >az  

v436 cél, amely teld a tanulókat vezet jtlk.  -  A  tanulók  szem.  

pontjából K airov is ósak annyit esilit, hogy  a joildekép eszmény-

képpé valva esskis, uj pillér less erkölcsi fe jlódé.iünkben.  
irat a fogalmazást azonban nem tarthatjuk kielégitőnek a fogal-

mak  •ifferenc ia;ilésúban. Vár csak sasért sem, hiszen a harmadik  

te jeasetben  ism-•rtetett konkrét felmérés  sorsi  kiderült,  hogy a  

tanulóknak akkor is  van essndeykóptlk, amikor még nincs "aiadea  

vágyukat egyesitő" és igy "essméaykdppé vált példa kiprke.  

Hazai vonatkozásban a budapesti ► :ötvös Lóránd udomÁny.  

OIL  
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egyetem i edagágiai Tanszékén folyt vizsgálat az  l4056•.se  

tanévben "Tanulóifjusagunk  példaktpei"  cimmel.  /Lizirnt/  

A tanulmány ké;szitői zár igy tűzik ki a célt'  'As  alakulás, a  

fejlődés érdekel bennünket elsősorban, hiszen csak ennek is..  

meretében tudunk irányitó, befolyásoló szerepet vállalni...  

ki, ifjuságunk erkölcsi magatartását befolyásoló tényezők kö_  

P  
sill a példa jelentő-égének vizsgálatára vállalkozunk." — A kér..  

dést tehát a tanulók oldaláról vetik fel. Ez helyes, uj próbál-

kozás. _; tanulmány megkisérli a példa fogalmának tisztázását  

is,, de csak azt elemzi, hogy a tanulók számára mi töltheti be  

a példa  szerepét.  Nagy vo=alakban utalás történik az életkori  

sajátosságokra is, de ezt nem tarthatjuk elegendőnek. .-  A  példa-

kés és eszménykép differenciáláaár_ál a köv,tkezőket olvashatjuk'  

",1 pozitiv erkölcsi tartalommal jelleme .~ L.ető példa sokkal maga-

sabbrendű, mint a legáltalánosabb értelemben vett példa. Az  

ilyenpéldát eszménynek mondjuk, /Kiemelés tőlem J.E./ és ezt  

a választást eszményválasztásnak mondjuk...  el  példa, eszmény  

látása — példával, eszménnyel való találkozás, már önmagában  

is jelentűs lehet... flagyobb  jelentőséget kap a példa,  ha az  

egyén magara is vonatkoztatja. Atlas, azt amit libtt, hallott,  

olvasott, azt ami a figyelmét  megragadta, magával  hozza összefüg-

gésbe, maghoz hasonlitja 68 ez az összehasonlítás saját sea  

•swmélyével, magatartásával kspcaolatbún itéletalkotásre, bi..  

zonyos kővetkeztetések levonására készteti. Ez esetben beszélünk  

példaképről :  ver-,'  eszményképről. " Ez az idézet is világosan  
mutatja, hogy  mennyire  tfnzemoaódák a két fogalom, a példakép  

és az eszménykép, és inkább csak azt boncolgat ja, hogy mi a kü-

lönbség a példa, eszmény és példakép, eszménykép között. Vagyis,  

hogy ha a példa hat, eredménye van, akkor válik példaképpé.  

Azonban es a meghatározás végeredményben homályban  hagyja as  



esssiaykép de  piláakip Usti differencia epecitikikat. 

A  kirtis iskolai, gyakorlati oldalát vizsgálva hasonló 

sav:,roa képet kapunk. Ha tellapossuk az osztRlyPísLőii 6rék v'ezeté- 

séhez kiadott iltaldnos iskolai oegádkőnyvet /gegídkönyv 1"59. 

TanktinJvkiadó/ t  akkor sat taliljuk, amist sir as  előbbiekben 
4 110A- 

is 
 

 kito jtettük, ltogy  polda 41110101111110 akarnak  a  gyerieknr;k 

tdnyan.y aGot nyujtuni 'is est mint a ateggyóaée eesk8sát baeanélai. 

erre szolg41 a köz{Slt irodalmi anyag ís, de as eslaölesi mevaelée 

szerteif,as6 tol- tileteit mss tsgj• doom us eaamén;ykép. -rr61 vajmi 

kevds asó esik. Mint jvasolt tíadval telillteaunk példíul  aVY. 

orrtittilyail "liemaietl s+ul  í; unk  nagyjait bolyi aagy j•imk, "c  . anj8g- 

gal. Yatgjr a:III. oesttLlyaiLl a "igultwcilt magatartdee elmosó 

slats, es as  osstilytósöki éra aaysga' "Altekistdl,y, limai tekiao 
tily. Milyen  as ignsi példakip.e A többi javaaelt tam  alma 
• gy-egy réa$letet világit nog as erkölcaisig batals•s teruletei- 
bdl. ' éldául  ilyenek  "AR  egyfai is knsairdek hely.s  viszonya • 

3zoc  ialista. tirsaalalosban. ♦ VIII. osstályoaa helyes vissdaya as 
ala6osatatlyosokhos"i stb. termíaetk s•a Wpm es • riezletes 

, 

eleasís,  de  vajai kevmse*  dr, ha await* man  törtisik egy  maga-

sabb ssintézi:s,  at •  sok-sok 	tul az  eezaadnykaip  jelentene. 

at :krggle#ayv as órtelai noggáaiesn tul hangsulyossa ant  is,  hogy 

• ta■alőknak somosait a tudatit, banes as órsels+it is i9ejlessts.. 
aO* bell. ~s azonban aif;  m  ndig• kevés. 	 r 

11ámei a már idiaott Gyeuaektanulaaity  o.  a,üvibeMl •ssda,y.. 
Up lVrgair  helyett WitássadaLaí metellellfgalmit haamLlj•,ialyeti 
xeraamat  Imrétől  vett tte ski "aseltat as előzményeket moresi 
mri•lleinok , amelyek sum  egyedsli argbatires6i Agyam a lelki meg- 
nyilvdnultsoiaak, de aswlyekre asok tartalmukban vac  ibrn[jukbstlt 
mintázódnak."  .. Mires segillapit  ja,  hogy na  társadalmi modellek 
a tudaton it ab•lada•k, gondolkodási tart•loaatist jeleamok nog 
és csak asat& Musk el •  magatartás  •lakitáaéibes. " ]1st veld . 
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bn tapasztéljuk, azonban már nem érthetünk egyet a folyamat 

pszichoanalitikus magyarázatával. - ".6ppen a modell és a modell-

nek cselekvésben való követése közé iktatamdóttada tudatfolyamat-

ban  ... észlelhetik a vágytelejesitó irányulást és a gyermekek 

indulati hullanainak nyilt vagy jelképes me;nyilvá.neldaát• 

Az tar3a :almi modellekre mintázódd tudatfolyamatokban, majd az 

ezt folytató tényleges társadalmi cselekvésekben mggtalálju: a 

szem lyiség indulati feszitő erőit - szeretetéhség, siker vágya, 

vetékedés, hatalmi törekvés, stb. ezek adnak egyéni szinezetet 

a i]aaonlá modellekre mintázódóé társas magatartásokra." 55  

Liérei a példaképnél, amelyet ó ideálnak nevez, hasonlóképpen 

pszichoanalitikus állispontot foglal el. ezt írja "az ideál nem-

csak egy személy, akit utánozni törek -z>>nk, hanem helyzetképe].. 

nek hatalmas rendszere. Egész életünk során gyüjtjük ezeket, 

a főeszerepbe saját magunkat helyettesitjük be, elvárjuk magunk-

tól, hogy hasonló helyzetekben ugyanigy cselekedjünk. Egy kérdés 

marad nyitva' miért éppen ezeket a  képeket gyűjtöttük össze, 

miért nem niaokat. LAért á: pen a kopasz urről készitettem ideális 

könyvtárlátogató figuráját és miért nem arr6l a sok száz más 

könyvtárlátogatóról, akit hasonló helyzetben láteam? Erre a kér-

désre a pszichoanalizis próbál válaszolni, 

lélekelemzés tapeoztalai azt mutatták, hogy olyan helyze-

teket ragadok meg a szövök ideálemma, amelyiknek anal szereplője 

vagy szereplői indulati hullámokat váltottak ki belőlem. Rokon-

szenv vagy ellenszenv, szeretet vagy gyűlölet, - tehát mindenkép.• 

pen érzelmi, indulati kapcsolat az, ami a helyzetet ideálképessé 

tegye. „ 56  

A pavlovi eredményeket, a uz ezeken alapuló lélektani kutat'. 

sokat ismerve, ma már tudjuk, hogy a pszichoanalitikus szemlélet 

nem tárja fel a lényeges összefüggéseket, hanem aug'll a  felszines 

jelenségeknél. - -adjuk például, hogy - az érzelmek is jelzések, 
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dolgok Vac  szemflyek de k8sttik ldva kaposvlat jelséaei,  

tehdt ahol érzelmi Jelensigeket tapeflztalunk, ott is réesle-  

tesea 	kell viasgálnunk az egyén és a ktill►ilág Usti kayo's,-  

latot,  mint elsődleges tényesőt, amely lstrehozea as drselai,  

indulati  jRlPnaígeket. Vagyis nem dllhatu.nk  meg egy olyan rna-  

gyaryzatnal,  mint as  analitikusok,  akik  elsődlegesnek  tekiatik  

az érzelmi  jeleasdgeket. bből  eredhet aztin  az a furcsa kövt-  

kestetés, am•iiitss Mdsei  is eljut' "As azonoeit4s e  a b•vetitds  

következménye kíppea eny!►iil  a bevetitetthQz  rti.ződő indulati  te- 

ssultsis. as  onositéa i* indulat  ev 	d !ol 	 • i~ 

eegiti a kivt1401  vq1AL  IsPoBedáet  057  ..  vagyis  as okosat aagya-  

rdsó okki  lép  elő  is  easel mintegy telmerttést nyernek a további  

► 	katat3s alól. ks•katáa ass esoda as  am  sea,  amikor  bérei  ha-  

tdro'aottian kijelenti Rtskoláink térsatalai irdtdyaldsa a  7-12  

dv~ir korban tiibds. Hibás asRdrt, mert as iá•álké pldsre teszi  a  
haagsulyt és  nem a gyermekek egyfás költi ssolíclaritdaénak  ki-  

teljseitésére. Mir  pedig es  a kor  ;rdekl4ddsében, asük•fgletei_  

b•n  a lctilositnós  eegiteóg,  as egyiittmiiködds teld fordul." "  

- Yagyib Qondjuak le  arról,  hogy gyermekeinket ebben a korbaa  

ik a tAgabb, ressslbti matató tarsadalmi p•rspektivdk tslé esse.  

stk.  •aizzuk  magunkat  teljesen  a gyermek "ssöksigleteirQ". "rd.:  

gyaira" és akkmr trs#ik  helyesen  eljirai. i>tidt akk•r (Wen a  

nevelés  1 eglányegesebb td;eadulmi jele.•tóségfról da hatdeérQi  

mondunk le. 	lőnbe3n is a tények ellentflundanak  as-  előbbi reg—  

dllapitdeoknak., hiszen stir as altal:jno3 iskola als6 tagesatoiban  

is tapasztalhatunk a gyesyeekekndl az ee;ymia közti vissonyokon  

tnlautató n ti.rsadalati iréuzyulást. •  
JuhA3z ereno is összekeveri a péld.akbp is sezaénykép fo-

galmát. amikor ii7 is' "sok kritika értes s elmult ivekb•a as  

oktatA-nevelő  make  tartalagt, a tanterveket és tankönyveket,  

azért  aert  nem  volt elég hatékony eesaéaykóp lors3d16 erejSk.  
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Nem illitottak elégd vonső, tettekre moz' óait6 eszményképeket 

3 fiatalok elé, ellentaondasos, a neasetl ault haladó nagyjainak 

ábrázolása, eszménykép-formáló hatásuk tekintetében... As agy-

nevezett eszményképekben a nevelés szempontjából elsősorban az 

a döntő, hogy milyen nemes tulajdonságok birtokában voltak képe-

sek eredményesen résztvenni a társadalmi eszmék regvalősitásában. 

.••A példaképek és eszményképek alapján a fiatalnak sigieak kell 

produkálnia a .3ajat e•;zményképét a nevelő segitség6vel." 5  

At idézet első mondátában helyes az eszménykép fogalmámnak a hasz-

nálata. A  második mondatban azonban már példaképről van szó, 

amely formálhatja ezt az eszményképet. Ugyancsak ilyen értelem-

ben kellett volna használni a példakép fogampát a harmadik mon-

datban. Végül a negyedik mondatban a  példakép és es ménykép 

fogalmának egyenlővé tett használatát tapaoztéljuk. ár pedig 

ha hatékonyabb munkát akarunk ezen a terf'leten végezni, nem 

élhetiink ilyen tisztázatlan fogalomhasználattal. 

Nézzük hát, hogyan differenciálhatjuk, kűl6nböztethetjük 

meg e ym4atól az eddigiek alapján az eszménykép é.s példakép re-

galmát. 

z e.izlaén_ y,k p,. ..print mar az elsó fejezetben lattok, társa-

dalmi eredetű. 	társadalom követelmén ey it foga Imazza_  me ;Q  az,  

e  in  felé és tartalmaban ezeket .a követelményeket bontja a 

legapróbb ré:,zletekre. 

:+.z eszménykép főbb vonasai a szocialista ember eszményképében' 

/  z ember / férfi- nő/ k0i1s6 megjelenése, magatartása, as 

illik, nem illik kérdései, vagyis az etikett rendszere. 

b/ 	jellem belső jegyei, az erkölcsős,eriClcstelen kérdé- 

sei,  vagyis iz etika rendszere. 

Ide tartoznak' 

• 



dltaliu®s belae. hued& tulajdonságok /pl. beoseletes/ 

- hazaaseretet de internacionalis®us jegyei 

- a  3zoci•lists kősen  Big  uj tulajdonviassoa;sraibdl fakadd 

jel.lemvoiksfsok /azocialisata tulajdon védelme. taltrikos3adg./ 

munkához veld uj  visson y  41ta1 meghatárosott tulajdon. 

ságok 

- a ossalsldsseretet tulsss jdonsagai 

c. /A aeveltsfi jegyei' 
- dialektikus materialista  vil4gnézet 

- sokold  :sivatig  /intellektu4lis és  gyakorlati-teohnikai/ 

Ilyilvénval6, hogy egy ember megitélésérlél  a  legfontosabb a 

jellem Wlad jegyei alapján  t<'Srténó érts4ki•léa.  ..s3 hatíx'ozza meg 

Végső  (loran as, illető  térsadalmi hcvatur*.oz3aat. 

A társadalom tehát követel,- vissox alnak segiielellea  -  de 
a követelsígyekhez mérten átél.  értékel.  Vagyis nem Valamiféle 
"abssolut ".  vagy "önmagában  léteső" értékek  al:pján. 

liássilk most  az (  -, én oldalzr6l  es essménykdpet. As embere ép-
pen  usaltal lett amber. hogy létrehozta a t4raad•lmat. termelői 

kezdett és  a termelés Borcin különféle vissonyoket ipitett ki. b.. 

hát  létérdeke, hogy a tárcadalom  követeléseit valóra véntea. Oas.. 

ttlft*readala2takban • saját Osetályanak követelieeit. 

Mindennek  bizonyitéke es a nearigen  Franci©orosz4, ben  tartott 

közvéleménykutat4o,  amely arra a kérdésre  kért  v3lauet. hogy meztik.. 

®éhes-e,  hogy  as essseeény ir'nyitaa  az  életünket•? A fiatalok 74041 
felelt i, enne! is csak eA..a nommel. Tehtit as ifjasság •Bég oly 
dekadense nyugaton is igényli, keresi  as  eszményt.  amely  nemesek as 
irselmeket alekitje. s nemcsak anyagot .ssolgdltat bisonyoe sseg. 

győződések levesetésire, irasoldaára. hanem egységbe eservesi jet-
lemtket,  erkölcui arculatokat.  -  egéss egyéniségeket. ,z esasmia,  
részletes kibontd Bokor létre övd essadn ké • tehát irdeyitja ílete- 



kett  e gyrészt  rendező  elvként, célt adva, utat  mutatva, más-

ré3zt  állandó  értékelést, kontroll lehetőaigít  nyu  tvaJlelkí 

sn.Ieret,.  

s.ogyan alakul ez az eszménykép? 

Tartalmát illetően a társadalom viszonyainak változása ha-

tározza meg alakulását. Ennek megfelelően az egyénben 616 esz.. 

ménykép is az egyén társadalmi helyzetének függvénye. Természe.. 

tesen előfordul az is, hogy valaki felismerve egy értékesebb, 

osztályhelyzetéből nem szükaégszerüen adódó eszményképet, ra-. 

;aazkodik ehhez és ennek következtében változtat táársadálmi hely 

zetén és harcol a társadalmi viszonyck megváltoztatásáért. igy 

hathat vissza a felépitmény az alapra. 

A társadalmi viszonyoktól való függésen belül beszélhetünk 

tehát csak az eszménykép kialakitásának menetéről az egyes em-

ber fejlődése során. 

A gyermek részleges utanzástól /mozdulatok_, kellem, visel-

kedés, különféle szituációkban való magatartás /, lassan eljut 

az eszménykép egészéne be$ látáséig, a világnézeti alapon tört 

nő értékelésig, a tudatos formálásig. 

A serdülés kora az az időszak, amikor a tanulók elérik ezt 

a fejlettebb tokot - persze itt sem 411 meg a fejlődés, hanem 

tovább alakul ez az eszménykép egész élete során, különösen az 

olyan gyorsan változó történelmi időben, amilyenben most is é.. 

lünk. 

gyermek a társadalom, annak valamely kisebb közösségének 

követeléseit magáévá teszi, majd mega is követelni kezd. /Makaren 

ko által leirt fejlődési menet./ - Igy válik a társadalmi igény 

egyénivé. 

A gyermek előtt példák, konkrét esetek állnak. Ezeket ész.. 

reveazi, hiszen a'legkisebb kortól kezdve állandóan Allitanak 

ilyen példákat, példaképeket eléje, különféle vonatkozásokban, 



ahol appee • fejlődésében tart. 

A né1da>tia  innen a által y lik példaképp'. wive a kdvete-

lhAALIALVIam  ISIOLcsoporlAtimartm160totta.  Ezért érthető, 

as is, hogy a gyerekek a szituációk alapján válauztják a eze-

silyt. As illető aseslly tapsa esetbe* a j61 aeg l'stt követelés 

atkíatjda.k kíyviaslUje, faltát ass • eseimily. it * kis elsősorban, 

hona as általa vigr€hajtott ssgoldlei sü. •• is  mer deket a pél-

daicce vtlasstts ugy is, hogy valaki sseresabb í► dskkapceolatban 

vas valakivel /pl,. (süld gyeaask vissony./. Itt a "tékiatólyely" 

a függőség 	válik tetesetdseé  ,  köve tat omlóvá, téreadal- 

ai követelések vigrehajtdedeak valamilyen módja. Tehát itt el-

sősorban a személy as éraelmes sor osak asutan ammak a cselekví-
se, példai ja. 

' z előzőkben Bár idistes két gyerek pi1dak'rtlasstistt. 

assk kbsüi as egyik 1tödikes "egy bátor pilótái" /ttle ssrep/ 
vainest.  Bert hullt egy nehéz esituációbas.  A gyerek  i• 
keres ilyen szituációkat maginak, jpróbál  asgasb'l  upppi, 

esélyei helyeken tartóakodni, stb./ -  4  másik ötödikes sagybttt- 

ját vilaastja, sert as "rendes, elengedi mindenhova". fisért ki-

ssel/013a,  cselekvéebe11 követi( azonbai *+g sitis. . 
Világos, hegy as elsó gyerek vdlaastáse fejlettebb,  6r14-

k.ssib.  t+  mer a bemar óid esss 'nykip egyik vonást  sort p  jaa vLlassí 
tott.  A  másik érdek alapsor fogadott el egy ssesilyt a/rvaddaak, 

tekintélynek és ha ez  a  kapcsolat ülaedóaul kösták,  akkor lrgjs 

osak cselekvésben is etánosai, követel,. cihát ennél a gyereksál 

sís kialakulatlan, gyenge as ess■éaykip. bár áttételesen itt is 
hat, ugyanis a nalvbácsi 6t sár "nagyttumak" tartja, alti tud  egye. 

dül menni sindehová. 

As eess  i  ykip  te  jlódéss mindig egészben tllrtésik, csak swiss 
ksrssakokbaa kern előtírbe egyik vagy másik tulajdia/[' vagy 

tulajdona" e Bio port.  -  _A  gyesnek issere tc inek,  vieaoayeiaek 
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váltosdsdt '  1 tIgeien. ;hogy t'gui  k  latslö tte  a vllAge *sgy 
uj mos uj viszonylatokba  kerül  easel • bővtli ItUgga1, ma  

Mevekesik, differenciálódik  benne es  es eaaslieykép  ia.  egyre 

több esés i talajdonaá:r vélik inzertté  do  alakal ki  benne, vd-

lik kéessigii '?hét  az eszménykép  tarlati képe adt8tt,  vele 

•soros ka'ssolatban  kialakul a  gyermek egyénieép is. - Pavlovi 

testlinoló iával  élve a d inamikua  sztereotipek hatalmas rend-

serre  . a 
intellektuelissus vessels akkor derül tele hi  as oss• 

mdnykipnek csak a !fit tudati vettiletit tarsáljuk és kazbe* el-
hanyagol  juk  a késsségek, tulajdonsdgsk msgerósi-

tisit. 
fossuk 

?raktietsmusrdl  pedig  akker bessilflnk,  ha  elv M 
kseeday 

egyes tula  jdonadgoke r'usletek  tarigos<ldsdban,  kom  • sserfl-

en,  hol  az  egyiketr Lel a a  fiaikat  "nevellek ",  -  küzbea  el--

wssitjtJk esem el61  a  tdvlatakat, a  kial©kitand6 eazudnykép egé-

ssit.  Ilyenkor  a gyerekben is elterelődik i figyelem  uz egészról, 

is e mi sseapontunkbdl  'véletlen  szer!" hatások,  vagjis  rajg/ak 

kivtild116  erők fok; jak átvenni  as irdfyitdat.  Hányszor  halljuk 

például sa l&töl  eat  a panaszt' "hiszen mindig  jóra neveltem, 

Itthon mindig csak józ ltktott é3 mégis csibész lett belőle". 

K118nöaen  a  serdali•  kordban veszélyes  es a  pwakticissue. 

Az c>asa'yki,  torsélés•, mivel a  .gyermek egiaisCének 

egészét érinti,  i•m  gondossi_ot igényel.  Tervossttlbbé  kell Lenni 

és  igy nevelistlrlt is hatékonyabb' vélik. .elséaisaa  fa eredményei 

azt  mutatjdke boy as eaastélykép kördli vitéz balhete a  terv.. 

eze-rÜtlenaés  a gyerek ok •ssaisyképóben as iskola nevelabatdsdaak 

cati.kkenését  eredési. ♦a oktatás eredmdnyeseégémek tudható 

ditferenuidlt k be, hogy 	, etlt van  a gyerekeknek ersbi as  eeseény-. 

képr(l, r. inndsen,  siti a  baled  tulajdonsdgskat illeti. De  as érté 

keldaben, a  kulsódlegeaaégek irdaydba  velő  hangsulyeltolódde  - a.. 
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mely ilyen arényokban nem 41ntkori sajitoss g /v.ö. kapitány  

klubtagok felmérésének eredményeivel/ már nevelésünk haté..  

konyaágának csökkentebb voltáról drulkoiiik. /Lásd 7o.oldal és  

a 151. 102. oldalt./  

Nézzük milyen tanulságokkal szolgdl még a felmérés az eaz-

Ménykép fejlődésére vonatkozóan.  

:ötödikes fink férf ieozmén él' foglalkozhatunk as ál-

talános belső tulajdonságok differenciálásával, konkrétumokkal  

való bővitésével. /Mi  a becstiletessén, stb./ Különásen a mase  .  

dik félévben, amikor már az általánositáeokb.sn na yobb gyakor-

latban tettek szert. Tisztázhatjuk a közönség illemszabályait  

/öltözködés, magatart4s/, kiilöniisen, ami a felső tagozatba kert. 

16'3 a1tal tetemtett uj helyzetet ta illeti. )Ezért Natúrozottan  

ki kell tűzni itt a miivelődési követelményeket is.  -  :rondelnunk  

kell már a fiuk nőeszményképének formálisára is. Fel kell  vilá-. 

gositani Őket, hogy a lányok is olyan elbir'lás alá esnek emberi-

leg mint a fiuk. tűluk is meg kell követelni a belső jelleavs-

naaok kialakitását. Vagyis legyenek igényesek a lányokkal zaz  

szemben és ne csak a külsőségeket nézzék. 

éldaképek állitásánal az ötödikes fiuknál még hatásms ~ 	c„.)  

az osztálytárs alakjának felhaaznalása, továbbá családtag,(tr.nár,  

g)dalmiés 	alak. 

A hatodik osztályos  klukrual  előtérbe kerül az család  kriti..  

kája. Itt már beszélgetnünk kell a családi problémákról, ezz F 1  

kapcsolatban, hogy mik az uj követelmények a jó csalddapúval  

szemben. - q  nő eszmén,rkép knél tovább kell fejleszteni az igé..  

nyességet, különösen a magatartás, az illeg vonLil4n. Itt mar  

"szerelmesek" is akadnak. Erre is nttmtk gondolnunk kell. Anon..  

ban ez inkább a V.I. osztályosoknál  kerül  elótírbe.s vele  

együtt a nők családi helyzetének kérdései.  
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Vigyáznunk kell arra, hogy a munkaszeretet vonásainak jelen- 

tősége ne halványuljon el, különösen a lányokkal szembeni  i- 

gényban /VII, VT.o./  

A VII.osztilyban iámét többet foglalkozhatunk az általános 

humán tula jdonaágokkal, tovább ubvitve azok konkrét tartalmát, 

3 egyben összefoglalva a részleteket.  /  Tiazteaség€;s ember az, 

aki  • • ./ 

A VI. osztályosok elé allitható példaképek közt jelentőn  helyet 

foglalnak el az irodalmi, t-" rténelhli alakok sőt még a Ludások .is, 

ugyanakkor háttérbe szorulnak a családtag és osztálytársválasz-

tások. A VII. oaztálybún különösen a tudósok példája hatásos. 

Hiszen itt mar komoly formában folyik ü természettudoványos  taE-

gyak oktatása. fiszint figyeleu7e1 kell lennfnk at  u.n. "hires-

ségek" utáni érdek1ödéare, korrigálva azok esetleges negativ, 

c aax a kalsódlegeségek felé mutató hatását. 

VIII.-os fiuknál különösen a történelmi / és irodalmi; példaké-

pek lesznek hatásosak. Yigyeleminel kell kisérn nk tehát a bel-

ső konkrét tulajdonságok /pl.hazaszeretet,../ fejládásét, tisz-

tázva az uj, szocialista kor ikövetelményeit, szemben a  régi, 

burzsoá, a kispolg-ári igényekkel. sokat kell foglalkozni  az 

emberiség távlatainak kérdésével is. akárcsak az egész  emberesz- 

ményképpel, annak rendszerével, s a részletek hangsulyával, helyei 

aranyaival. kritikával szembeállithatjuk a régi eszményképeket 

a mi uj eszményképünkkel. t'II+VCII. osztályban már határozott 

vilánézeti, milvelődési kérdéseket is kell targyalní,tisztázni. 

kiilöriösen o fiuk nőeszményére vonatkozóan. gyania itt kezdenek 

"konzertativ-kispolgári" nézeteket hangOztatni,s, ezzel egyiitt 

inkabb a család felé, befelé fordulni, el a társadalmi,közassé-

gi problémáktól. Lleaebb viták lesznek az osztályfőnöki órákon, 

de,ha a pedagégus határozott,vilagos bizoiiyitékok:kal /tárténel-

mi-tudományos-mgvészi/ komolyan vesz részt ebben a vitában, ak- 
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kor sokat tehet az uj, szocialista essménykép formálása és meg-

erő3itése terE;n ebben a két osztályban. gondoljunk arra, hogy  

sokan nem tanulnak tovább, teh 3t megfelelő eligazitás*al, utrma-

valóval bocsássuk el Őket. De ezt ne az utoloó percben tegyiik,  

a  bucsuszavakn-ilt  

A lánnyok eszmeképének alakitacan..l mindvégig igyekezniink  

kell a belső tulajdonságokat hathatósabban alakitani. szembe  

kell , zdl.lnunk azzal a helytelen, avult nézettel, hogy a nőnék  
sa ma,  

elég ha szép és házias. Gondosan végezz k tehát a munkeezeretet  

vonásaina alakitáatt, hiszen ezen alapul a nők e ;yen_jogusa€ának  

uj, a szocialista viszonyokbél fakadó elismerése. A lányoknál  
halvanyabb  

mar  áa33mamlAbxaxxxx ax,régi kispolgári kép az otthonülő nőről  

- ez inkább a fiuk nézetének a sajátossága - ,  de helyette nem  
ki  

ala ~ al megtelelő mértékben a dolgozó, önálló nő értékesebb képe.  

ianera olyan nők szeretnéner. lenni, aki sokat szőrahozik t sétal,  

talán még m$velódik is; hirneves, de nem munkája, vagy  a tudomá-

nya miatt, . . Dolgozni csuk végszak,égben , csak a pénzért  

mennek, akkor is kizárólag tetszet6s, k6nr_yii, "uri" munkaara.  

gyébként igyekeznek  minél  jobban eltartattni magukat, de nem  

ugy hogy otthon  kelljen  ;ölni• 

lányok hamarébb sere+lnek, ez m e mutatkozik az ezzel  

k :.. pcaolatos kérdések korábbi felvetéaében ís./141,1;0./ Beszélni  

hell minderrel, de végig elútérbex Allitva a belső tulajdonsá-

gok fontosasagati iielyteler ► , sőt egyenesen karos, ha csuk kiz xró.a  

lagosan '' egéazaégiigyi felvilágisit. st tartunk, a  ugyanakkor  

semmit nem beszéltute a helyes érzelmebről, tula jdon..aá )kről.  

em .szabad a aexua kérdését elszakitani az érzel  'ektől, a ma-

gasabbrendil. igények fontovis, inak kérd`sétci  

péld .képek 	is sokkal t:ibbet tehetnénk a lá- 

nyoknal. Sok-sok pozitiv női példaképet kell megismertetni velei, 
 

maiakat./Tudósokat, runkasekat, a munkásmozgalom nagy nő lakjai  

Llményematruen, és utána vitázva a ré.,zietkérdésekról.  



fiagyea nsptiv doleg 	hogy a klayok nem vdl :®st3nak a VII..  
♦I22 r eestdlybaa  nagy  pildsképeket, ugy mint a fink. Basel esssbea  

aagyoa  *eh as esresatriku• magival megelégedett vdlass.  

Vi3dpissti k'rdősek a VIII.  esstdlyban jelentős hanpnlyt ieelj ►a;  

hogy kapjassak, neg+rildgitva anal*  esleglati vonatkésésalt, vagyis oggtb  
, 

hal több tt~/ateesdgo  t, ,`oaBelleedd ~st  kővete~ ,  s as eaged j űk gel'ri• ►  

se3aesketsl"  -  a nróblóadkat.  (v.ö.  Babel  birdlatMrall,  

A lás,yek térfiess+ndayk'pé►el kapesel+atbea is ugyan oaeket  mead-

hatjuk ele igisyeo®ebbek legyessiie  !tt  soak a  hQlsűségekre adjanak  

(udvariasság, •sépeég, j6 kereset  stb.)  . 

i  vildakócrűl  mdr sok ssó eset.  LEít=uk,  kiből 	p'ldak'p,  
~~t.  

• ast hou  .FIn  dllitják a gyerekek  411110)  velt:y hogy a gyerekek  aiért  
vdlasstjdk. kindohhes még annyit akarok hossdfösai, hogy a példakdp . 

dllitdsdt a példa, a helyes oselsk  lá,,  asgatestd  s, dildsteglalds  

ismertetése, élaéayesesü bantatd 	gsrsserre assk egydedt tnlajim  

deaság venial*  eatassik be, est ellernessilk, s vonjuk is le a köve'••  

kestetéseket, vagyis éltaldnositsunk..Csak igy alakulhat tudatessa  

is 4.   a p'ldak'pa'1 absatsaletabb  ..  eesadaykdp. Abssolut tökéletes 'sow  
bort  ugyan tudunk segi emsrtetai a triaulikkal, aeg~istda olyan tdvelsdé  
ban lenne  as tam,  hogy  eleve  leNadaadaak a köv®téeázól. Tanulőialo-  
ask tehát erejikbila mérten követhető piltLdt  kell  ayujtaanak. iieaNrl•  

bed'  r'ssiettralajdeasápk képviselőit.  10111•2610•  Itei baj, ha a smelt'  
nek  kétAolsea p'idakfpe io van kólöafélo tesltletekről,  Is  esek a .  

pildak'pak egyttttvdve as  uj,  ssesialista emberessmény jellepetu  

,egyelt testesite'k aelv Terméssstesen figyelembe véve a gyerekek  

egyiai érdeklődési körét  i  s. 	 . 

As oesaéayk'p  rende4 ds fog,la buss as bosses_  tulajdone4got  
tá ato  ld  :  ._  é 	d  :  kö 

rto . ki  

tv,,,-  

ntr 9L  .  . T[; F1  tul  

tanuló tudja  •st de a  VII.-VIII.  osatdlybsa errs mér  képes,  eo kk: ,1  



könnyebben boldogul, ,jebbaa éttíkel, önAllább less,  -  s  később sajlt 

mai át in  formálni tudja. gdskdppeat undvas siltsdabb, hatikenyabb 

lelkiirspstse tog szert tenni4 -  HA el is felejti a kesdbbi példaki• 

peiseit nevét, di  a  tőlük vett tu]„•jdonsdgok ott lessesk as esssia>~• 

-képiben is a aeg►albsitott tuiajdoasdgaibsa, és es a léay,eaeso 
Alsóbb o e eta  okban gyakran v dl tosnak a példaképek, hiszen nob.  . 

sek tulajdonoégot kell még kialakita,nia a gyeselr,sk, s t+sindhes mints  

keli. 
 

Csak később tanulja  meg a k!lvetkssetessigit a péladképhes vald. , 

UAW . list is nevelni kello  só,g'bossd as dil.andó ssdmonkésiysl, 

hasoalitéssal. A pillanatnyi hatdsoktól, as állandó hatésig eljuttat. 

ai  •  piláeképet. Xs sok gondos siunkAt igényel a pedagógustól. Visont 

irtesrts energiét .fektetni bole, Meson a gyerek cselekedeteiben, je114 

sae tessd)óddedban hozza Mg  majd a gpaicSlc®ét. 

.i4g41 a sok  példa is pildakép lessitrt tulajdonsdgek hatted= 

sava16sa1 tanuláiáknál nevelisdnk eól,j+4ul kitiisött essstmispkip.' 

Riba lekstóségeka példakép dllité eban:  

a.) smpirissueról akkor beszélünk, ha mutatunk példát, de 

nem  elllor.lezzük,  nem  tesszük ® gyermek ssdmdra  követhe•• 

tővé. Ilyenkor  a taanlők v., ;:T semmit„  vagy má e-A  s tu- 

lajieasdgot g•ptaalR meg a polda_képbái. 

b4  illsAtrnonddsok  a  példakép belső  tulajdonaigaibRn.  Vagy 

tul haegsulyossuic, különösen a történelmi példaképeknél 

a kei►ól eredi o  de mai ssemmel mdr negatiV, elavult 

voatsekat. A példakép elveszti a tekintélyót. 

o.)  Slhany®goljuk as élaiényeseriiség®t, az örzelrni hatást. 

Asenkivlll, aem veessHk figyelembe  a  gyerekek egv énia 

sajdtesatgait, érdeklődési ktlrét és ezért tt51e tdvolesó 

8t kevissd  érintő  példát mutatunk  neki. 

ds) gdvetkesetleseig. U  j  póldaicépet dllitunk, amikoa még 

a ski  sea vált hatékonnyd: De  bibs as is, ha minden 



ts4ydon.sighli ngyaaat • pildakipet nyusulc• !'eluiass  
• 

 

mad, elsztitkiil. hetditalaaad estlik.  

•4 ins, ha asa tastink srdmea a peatilrk amok  válnestot-  
to pildalripiiti saa  kritiatl,lgk ia asosasra., vac/  1011 tsa—  
lo•stp#to ha  in  vdlasst•tt•  

fa)  fddini •il,OS #slp ti eas be, sines  e llstó,sasi so griksei+ltt  i  
• sieadalsis, molly sorts  a péidakip kevetiei►sa o1da.  
eledaiuyrrket 	iik eegaon a gyawektQl. ihgy ig slbssgra-,  

galjuk as isk=itiltae a "l`elk!►i•Meet" teilo•alieitt,  

. 	 • 	 / 
1 

öee3sotosie,áva metillapithatink. bogy  ei• oatdlytdntskki aaakébaaf  
•ekbai asagyebb gondot kell tosditani as esaasiaykép egirgcinek  toab+alld— 
*bay  i sea*  aestel•16ea teavssesUbben 	alaposabban ksll íelh+anz—  
ntlniapiliakipsket le.  

Necie sak  egy  dyes  t,el4l kell-  a terrret elkb®ait eni i  hems  

as  i►••T't7►I. osstilyig. Asonkivi31 as osatdlytónök 	lja sasso a ®zst  
taariarokka].R a ssaktdaEgye►k oyuj tntta nevelőit lehrtösddc~ket. sr ~6sita~dl  ,   
e~• e►e~reláaadakd-3tt• Ne legyeisek ellentrwni6  tllditoglaldsaik. 
is  ha  sgy  elkeres 	 t1fiNiat (Bi. taise,  vacs  türti-  
nelat alak) ealeou  eat 1aeretiaisotesea ease  aélyekbsaait tiaeldolaMo  
sataosiJt bee, •tsettasék siege  l !wawa  Ies7►eth.etd 1ese1sigbeisr  

VW, *ohm  !r tsleik1►sadak  aweg  ellendaeisati  a  batiste  is lyprea,.  
akkor 'éerkmntenia Dltsáit+arni a.  teltoli:ate  hogy  a  vil-estott pildal~11,44  
amastelelóen oeeleiaadletek.  Sokat seelekediMutk• Cask  igy korálhet3  l0  

íi egysisst  a  pernpektiva ROAM  taraktiais>aa, ertsrdeet as intel3.ok-  
tealiaans veseilyait.f  . 



vizsgdYdddseus  bór soak pillanatnyi helir íeticdpot mutat, azon- .  

kiviil ose►k a tanulók tsáatdba.n takrásós6 k'pets tsaatatja, r.:É gia  

ie]sut6e esimankx'e. Vilesatd7el ►'• a tanirtleány clej'án felvetett problP-  

MOM,  swet sir a ko nkrd t etesadstra ko ra s z tUl is n egdl la p  i  thn  t j uk,  
s 

hegy ,,p~.► „4g  dyes  t+anuldinkndl
- 
 a em4talieta emberersodnyb61 aagyebb.  

Oast a tdreadaltni egycittdlde de tltalánoe  seben együttlót legeler:ib  

tulajleneiga tilkröibdnek., melyek a ktizi3sedgi dlet elemi feltételeit  

tart Ar:azzák. Sank  ezonby±n ne n meri tik ki tdrsadalmur,kra jelleesd eve  

kncel káv eteLaaieyek egdesó t  cis non e lógedket mog neveldetink eeak  

esl.kke 1 as elemi nosrd k kal. 	akkor seaa  ha  teki n ze tbe v© s szaka  

10444 dims kor életkort eajdtosedgai dital adott korlátokat is, me.  

»okra a TdbortGz  c.  lap olvasóival vdgsett telaárdasstl való Ones*.  

hasonlitde adott  módot.  

Mindenekelőtt vi3.dgoe azi  hogy  ifjuetgaak emberee$móny!'Q tejtó-  

d6tt a telssabaduláe a1'tti .  +.ombereozmónyhe$  kópest,  azanb-n  v itatha.•  

t rt14  az  ie.  ho..,~  r~áE, 	 r zcalódott  k c~inde 16a 	 dbu  

tie  ui swooiali~i eta~i~nmóny,i  Ennek as eshesetasd[yhsk as alaiirm  

tdedibrin :odic, döntő  tabdón pi llanatnyilag a eea3iii his de  olykar  soig  
e  at is  wego  is  z  óen a nevelői 	aid sou tastoa' oirsdl,  t+Lrsa►dal-  
tsi hatdssk  (most,  utca)  fej  t*  ki  hatásigie  cloak abides* *Isla kap  
sierepet as eebereez,oe+iay a13ki tdetban  az i siaela.  Ilyento  rmdbaa Watt  

is iskola de as ott folyó oktat'-aevei4 make süg sea tudja bettlltsni  

ast a fontos szerepet as embo esa  _:dny  alakitde'baa,  mist  amit  Alba  
•i►  várhatwink  tőle.  

*a as  okok  telel akarunk tdjókos6'ai, sr; .kor elsősorban  is  szem_  

betase, az, hogy illgalk4 a podapógusokndl ős 	oktató sl1AAltskt  



AO  a ilaablisr ►tltbse  pO SI aslálilt ki alAr ®i3iM. 
 .  

sateasJaiimailas  ALLIssiru,~,taLsmalc  as  u! 	 alossak.4 ~ 

: a  , taboo,  Imrés tanstl6iab sac  rissénil tüstdaslal kostoílsidsOc  

u$ eroart álltot6 pttosn,  as  as erős  mealy axis  '  saedoalkd,  akccat, hoa  .~  
~  

igyebesstrk dtta,ssl a tgstinelal de  leosasiloss í6őt,  bogy  iglek®s~ '' 

bplt.tti a  tilrladalda és a tersialwrt  .  t41,Méa0iask krtelaaa terét, dolt  
• 	• 

bogy sislssk bitalitbaa óssiai ~it e Wires  1öb6terk aeN ~oni   

admit  est a seabed  és elsyesdt td1 smátet e aapot arel  (ogre  tébb,)  
jobb emberibb lett,  mist  abilgon eQd  s•  az ombariség törtdnslmdbeM   

erstl?ptílsaáal0ibga, vagyis s tegnapban  volt.  

aaltseiulee ped.eegit3dban többek köst éppen as as egyik leglénle••  

gssebb vanda l, bogy  hatiosottan törekedett ah►elt3einilasrn, boa  

kdp3+etesea 	mintegy aaptedlaopsa, peorerd]'•Derero rajta  tartsdic  

besekot a !s3166ó idswLa3aet gtdetéa• tsessék  amok  lnittetdeit, keresow  

eik, ii yelj  ék amok viltoaiee►it  de  aiadis ayrra törekstjsask, akdr a  
pái>ewt1Aeztissól logy* esá, skis Ural  adssdi, bogy mindig odatil•  

je►aak, edaroa3eseHt, sherd  tdssaáalapk tejlőódse lasinkdbb m.gltivAn3a,  

abet a legnagyobb psoblladlt vse ►nak és a lettebb sobiseda 'Addible  

. A  pea  •sliksigesr  de sem elegendő, de  hiba  lanes  arra vtsai+ -  

boss  ralmsrs],jr poldeltipbdl a taatl6 also  uA.rdss leven3a as essadnyffiilp  
fossil,  tsaeal,rdesbat, tőltlelt, sir+re'lóktRS1 tngsetlenül. ve s*s  Wirer.  

sett s61trn1ates awelöi terrélpssare6p aélkül  .•  Ilal6aöses wssdlyes, la'  

a saslekv6i sebAssigsit hsaysip13ak miR  de belyette csak "pilddledsdi4  

sal* élaab. 	 1  
asaksds ven teMt a tevAbbiakMsa még e1s61yö1tsilb, alaposabb  

elméleti inakdyrm, vitdsa, aarelyasft alapién hstisosottabb, aittessasi*+i y: 
Altabbi de kdlrroaalapettabb emberesiménykdpe t alakitbetnsk ki megnk  a  

peadaaá,puosk, smely.t e►stán  Milk  a  taegttalóoitds sordn nog is tudunk  

Inü►etel4►i. Tovdbbt ssüis4gos seodni Aséatritsa mindew segi t.dast ebbs*,  

N alapos tudssisyrea srwtseival tisstdssi pol+idttl as*, he  as esss/ttybl  

1  
 ~ 



alaiqsLtsiaak, lejiáddsinek peatesaar, kisdrletiles ellen8rsdttea  

mik  a sajdtersdgai külőabősd dletkerokban, hogyan juthatunk el 108•  

hatdsessabb af Miens  tnlaj doasdgek kialaki tdea se  ida alkalnase tt  

polddittdl, gdlAaképekt6l- as  egész erkölcsi atoulat ösesefogott form  

adldsdi6• Tovébbd kérdds e  sit tudnak mind  elihss ayai  taai as apes tan  

tftpadt. 0114- as sddi,diekbea f+ála,~  azzal  foglalkortunk,  ~f  as .tyres 
 

erkilssi t©rületekgtulajdonsdp.it miként alakithatjuk példéul a  

külőrtfile taatárgyak tanitdsa aorta  (pl hasafisdgsa  nev©láe  a törtd-  

nelem  taaitdeban, arsakdrarivelds a  bi6l6gia  6rdkea Ob.)  Mat  mér  
áb,.et kellene tö  .,. asaai  ie 	eatket a részleteket  céltu.  

datesaa egy  egissbe feelglt őesse.  Eiilőabea a befektetett energia  

aránytalanul ksveMbbot  ered:..ónyes, s a°iint lAttuk  as alkölcai  n.rcu-  

lat vógső ősdsefdggdeeinek  kialaki t.3sa kicouezik  a  kesünkból.  Lind.  

Milk  a kérdések 	hatvdnyozottea fontosak a  lányok  neveldedbeafr  

1Msi11apitdrlala alapjdasl sseloili adatok tesaNissetesen  több  eláalat  
keatsa].ra ssessli ►sit. illeaölsistOdppen ds üsssshassaiitd sal a  iedac.^i  

terdbbiakbaa. s,sg kell visyLlsssast ads iltaldaos iskeLlk helysetdt  i  

esea a területen. (ll. Pest náhday ads tr rtiletdból, viddki, falusi,  

kisvdresi inl,oldk tapeestFilatait.) Te7dbbd haisoniákdpp  meg  kelleaa  

vissaílai as essméa,icóp formd►ldgtsinak  holy zetbt a kösépiekolikbea*  

,plasdsitraskbsa!  tisinikrrreekita#  ipari tanuld iskolákban, stb. A feat  
1  

vdsrlt ki®drlsteket is el ksil vdgesni.  
Ilyen 9sdlasebb  kt3rü,  több ei~lydl is elle ~aór$dtt vissgílóádeek 

 

alaN !►a lehet assttda majd hatdrozottabíe  vild„gosabb képet kapai,  sorely  

dltaldltosabb drvdye, epbea több tstnitst  is  adhat a aegsldls iriyd-  

baal.  hathatdsabb segi tsdget nyali that  un.k  pl. as essttipllalki  siun-  

bLbay van as utttiaridletben, 	swnlpiban stb#  

Addis is, tindast, snit as eddigiekben benntattay, ks~►etkestsw  
tdslciat leveata. vegyük eldsetes hipetAsisssit, amely mds ssdlesebbkb•  

!r biseyitdsta szorul is amelynek  alapjdg as essmdQykép, as  uj, szo-  

sialista ember *Ass  erköleei aroulaténak neve ldsi ptebldmlirdl vi-
-  
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58  Mórei' Mat  151.old.  
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1giff.s8ake  625.old .  

44 Makarenko'  LIJ  Miter kovioea  262-266.o1d.  
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~  
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BÖLCS ÉSZETTUDOMÁNYI KARA  
Szeged, Tónaiu MIh61y-u, 2  

Dr.ÁG0ST0N GYÖRGY elvtársnak, 
tanszékvezető docens,  
Helyben  

A f. hó 3-án megtartott kari tanácsülés határozata értelmében megkiUl-
döm JAKUbOVTTS ELEK "Az eszménykép és a példakép problémája a nevelés-
ben" c. doktori disszertációját azzal a kéréssel, hogy mint főbirálő,  

sziveskedjék bírálatát irásban elkészíteni és azt a december els nap-
jaiban tartandó rendes kari tanács ülés elé terjeszteri.  


