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:szentség a munka és erő, 

tz a jövő nagy menedéke, 

h.mbert egekbe emelő. 

A munka *  a rend és a béke, 

Az életünk lelke ő. 

Dolgozni, föl, mind lankadatlan, 

Amig az élet fénye ég! 

hirdessük: itt nem boldogul más, 

Csak aki alkot, aki munkás! 

/Juhász Gyula/ 
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I. A munkára nevelési tórekvé sek turténeti előzményeinek 

vázlatos áttekintése 

ha elgondoljuk, vajon mi tette leúetővé, hogy 

az ember az ókori szúk technikai tudásitól és a közép-

kor misztikus, varázslatos elképzeléseitől a mai atom-

kutatusig, az űrhajózásig eljutott: magyarázatát csakis 

és kizárólag a munkában találjuk meg. A munka tette az 

embert emberré, és teszi ma is. Az ember a munka válto- 

zásának aktiv, tevékeny mozgatója, s egyben élvezője is. 

A munkán a társadalom szempontjából hasznos anya-

gi és szellemi javak termelést értjük. Más szóval a 

munka a társadalom életét és fejlődését biztositó köz-

hasznu tevékenység. 

Az ősközös:,:.:bi társadalomban  a termelőerők ala-

csuny szintjén méh; nem volt munkamegosztás, igy a tes-

ti és az értelmi nevelés szoros kapcsolatban állt egy-

mással. A nehéz életmód meókövetelte a jó erőnlétet, a 

hideget, az éhséget legyőző fizikumot. Az ősközösségben 

a nevelés általános, mindenkire kiterjedő, sokoldalu 

volt, hiszen magába foglalta a termeléshez való részvé- 

g .telt, azaz a munkára nevelést, a testi, értelmi és az 

erkölcsi nevelést. 



Az ókori rabszolgatartó társadalom kialakulása 

kezdetim még a munka megbecsült, a gazda együtt dolgo-

zik a rabszol.g óval. Közöttiek a viszony patriarchális. 

h em találtak semmi isivetnivalót a munkában, sőt azt 

tartották, hogy a tétlenség a szégyenletes. ha  dolgo-

zik, meggazdagodik, s ua gazdag e.uberré válik megbe-

csült lesz. Később, amikor az osztálytársadalom meg- 

szilárdul, az uralkodó osztály teljesen elszakad a 

termeléstől. 

Az emberi értékek megszerzésének lehetősége át-

tevudik a szellemi, tudományos és müvészeti tevékenység 

területére. A szellemi tevékenység annál értékesebb, mi-

nél távolabb áll a gyakorlattól. 

Egyértelmüen megmutatkozik, hogy ugyanannak a 

munkának egészen más pedagógiai funkciója lehet aszerint, 

hogy  milyen társadalmi osztály tagjai foglalkoztak vele. 

,i.a a fizikai munkát teljesjogu polgárok űzték, akkor 

"emberhez méltó" foglalkozás volt, ha pedig rabszolgák, 

akkor lebecsült tevékenység. Ugyanaz a munka, amely bá-

tor harcossá neveli a férfit, állati sorsba taszithatja, 

"beszélő szerszám" rangjára süllyeszti a rabszolgát. 

A rabszolgának nem volt erkölcsi becsülete, meg-

vetették őket. S mivel a rabszolgák végezték a fizikai 

munkat, a munka lenőzését plántálták el a fiatalokban. 

A fizikai munkára való nevelés hosszu évszázadokon ke- 

` -° 	resztül főleg  a dolgozó család kertén belül történt, 

amikor is a szülők átadták tapasztalataikat uyermekeik-

nek. 



A középkori társadalom. A legfőbb nevelési 

eszmény a hitben elmerülő v allasos ember, aki a földi 

..let6ól e,lordul, mert a földi élet siralomvölgy. 

Az uralkodó osztály erkölcsileg megvetette a 

fizikai munkát és a maba szarvára nem, de a kizsákmá-

nyolt osztály tagjai szársara IEteni büntetésből eredő 

kutelezettségnek, elkerülhetetlen sorsnak tartotta. 

Ilyen körülmí;nyek között a felnövekvő nemzedék mura- 

kara nevelését, a termelésre való felkészitését, a 

jobbur családok végezték, s nem a társadalom. A jobbágy 

is kizsákmányolt ugyan, de egyben tulajdonos is, mert 

t,ermelúeszközökkel rendelkezik, s mint termelő, érdekelt 

a termelésben. A munka tehát számára már nem pusztán 

külső kényszer, uanem egyéni érdek is. 

A neveléstörténet számára értékes a céhekben 

folyó munkára nevelés. A céhbeli tanulmányok elsődle-

ges célja mesterség, __Vehát_a_fisikaiogunka tökéletes el-

sajatitása volt. Bemek érdekében alakitották ki az okta-

tás keretét, s szex zték meg a sz ; leskörü tapasztalat-

szerzés hálózatát. A céhekben elsajátitott ismeretek a 

tyakor1ati életre készitettúk elő a jelölteket. Az ok-

tatás középpontjában maga a mesterség, a termék állt, 

s nem pedig az elvont skolasztikus spekuláció, a holt 

szöveg. A manuális munkaoktatást jól egészitették ki 

a sportszerü, a varul védelmét szolgáló katonai gya- 

korlatok és az intellektuális elemi ismeretek: az ol- 

vasás, irás e s a számolás. 
9'\7" 



A kézmüves ipar és a kereskedelem Latalmas 

fejlődése következtében a feudális termelné: keretei 

egyre szűkebbnek bizonyultak. 

A természet megismerésének vágya a reneszánsz 

emberében renukivül erős volt. A nagy földrajzi fel-

fedezések bővitik igényeit, látókörét. Az ipar és a 

kereskedelem erőteljes lenduletet adott a természet-

tudományok iejlődés,:nek. Az uj embereszmény: a sokol-

daluan és harmonikusan fejlett, világias müveitségü 

ember, aki mavész, tudós egy személyben, aki szelle-

mes, udvarias, jól Lud forgolódni az életben. Tartal-

milag beviti és humánus eszközökkel valósitja meg a 

testi, érzelmi, erkölcsi ás esztétikai nevelést. S a mi 

szempontunkból a legfigyelemreméltóbb, hogy a reneszánsz 

idején találkozunk először a neveléstörténetben a munka-

ra nevelés gondolatával. Most  mar  a munkavégzéshez szük-

séges technikai és egyéb ismereteket nem lehet pusztán 

tapasztalati uton elsajátitani, tehát szükségszerüen a 

munkaira nevelés, a nevelés részévé kezd válni. 

raucois Rabelais fő érdeme abban van, hogy 

felismeri a fizikai munka jeientőségut a 1.evelésben. 

Azonban nala a sokoldalu, harmónikus ember a társadalom-

tól elzart, elszigetelt állapo t ban alakul ki. Jelenős 

szerepet biztosit a fizikai munkaxiak a sokoldalu, har-

monikus ember n.:velésében. Pedagógiai n. ze bei, optimiz-

musa és az ember nars..i ;ába, a tudás erejébe vetett hi-

te nagy Tatással volt Rousseau nézeteinek kialakítására. 



'torus Tamers, Tomasso Campanella  utóFisztikus  

állaaaiban a termelő munkára nevelés áll az e~gésg ne- 
a őzös  

velés középpontjában, mert maga az uj társadalom tulaj-

donformán nyugszik. "Állameszményük az emberi egyenlő-

ség elvén alapul: nem a rang, nem a mód, legfeljebb te-

netség lehet  az ember és ember közötti különbség forrá-

sa. Nem néhány kiváltságos, a nép, a hatalom birtokosa,  

amelyre az eszményi államban szebb, jobb, emberibb élet  

v ár."x  

A munka társadalmi szerepének, gazdasági és er-

kölcsi jelentőségének felismerésén nyugszik legjelentő-

sebb pedagógiai felismerésük is: az oktatás 68 a fizi-

kai munka összekapcsolódásának gondolata. 

Még nincs lehetőség arra, hogy  felismerjek a  

munkásosztály történelmi szerepet, a korszerű termé-

szettudományokon nyugvó nagyipari termelés jövőjét, 

ez::rt társadalmutat lényegében még a középkorból fenn-

maradt kézműipari és patriarchális mezőzazdaságra ala-

pozzak.  

A reneszánsz korát a korai forradalmak kora  

váltja fel. A polgársag létérdeke követelte a reális is-

meretek, a tudományos, kritikai gondolkodás térhóditá-

sát az iskolai képzésben: hz a korszak a XVI. század vé-

gétől a XVIII. század elejéig a filozófia, a tudományok  

-- közöttük a pedagógia -- fejlődésének is nagy korsza-

ka. Kialakulóban v an  a polgári értelmiség.  

x 1'ölcies i va: A korai utópista szocialista pedagógia  
nézetei. Tanulmányok a nevel :tudományok  
köréből. 1958. 383. 1.  



A XVII. szazauban az életre való nevelés esz-

ményének egyik képviseluje Comenius  volt. Munkássá-

gának középpontjában a szorgos, aktív, cselekvő ember 

ki :..üvelésé t, a munkára nevelés gondolatát állította. 

iincs olyan  munkája, amelyben ne utalna a ter-

melési ismeretek jelentőségére. Tiszteletet és erkölcsi 

megbecsülést követelt nemcsak a munkának, hanem  magá-

nak a munkát végző embernek  is.  Kiem_lkedő mozzanat ná-

la, hogy  a tanulókat nemcsak a munkaeszközökkel kivánta 

megismertetni, hanem a munkaeszközűket kezelő emberrel 

is. Comenius felismerte a termelőerők, az ipar, a mező-

gazdasági fejlődésének  és az iskolai oktatásnak az ösz-

szefüggését. Az életre, hasznos munkára kívánta lelké-

sziteni növendékeit, amelyhez korszerű ,ís széleskörű 

termelési ismeretek szükségesek. 

J. Locke elsősorban  az uralkodó osztály számá-

ra dolgozta ki nevelési rendsüerét.'aevelési eszménye 

a művelt uri ember, a "gentlemant, aki jól forog a vi-

lágban, jó társalgó, okos, Kies, gyakorlatias. Locke 

is előirja a fizikai munkát, de nem azzal a céllal, hogy  

növendéke sokoldalubba, m gbecsültebué váljon, uanem mert 

"tökéletes polgár",  "Vállalkozó" és iiesti nevelés szem-

pontjából is uasznos, mert nem válik lustaVá. 

Adolgozó osztályok gyermekeinek nevelésével, 

képzésével csak olyan értelemben foglalkozik, waennyi-

ben a rohamosan fejlődő ipar képzettebb búrmunkásokat 

igényel. Az ilyen gyermekeknek un. munkaiskolát szán, 



amelyekben a S. életévüktől a 14 éves korukig szorgal-

mas kétkezi munkára szoktatjuk őket. Azonnal szembe-

tünik, hogy a dolgozó osztályok Gyermekeinek oktatá-

saban mas szerepet szán a  fizikai  munkának. 

John Bellers  mar  szélesebb talajon veti fel az 

if jusa , murrkara nevelését. Azt. tani t. ja, hogy a fizikai 

munkára nevelés nélkül nincs sem testi egészség, sem 

egészséges szellemi fe jlódés. 

A testi munka olajaL tölt az élet lámpásaba, 

viszont a gondolkodas ezt az olajat égeti fel. iga ko-

rán tanulják a mesterséget a legjobb mesterekké válnak 

majd felnőtt korukra. 

A Fizikai és a szellemi munka összekapcsolasát 

a nevelés egyik legfontosabb f elauatanak tartja. A  mun-

kakollégiumban való nevelést a Vagyonos osztályok gyer-

mekei számára is előirja, mondván, hogy a munka hiánya 

sok remLriyteljes if ju cser:ietót tett már tönkre, aki ha 

jót nem cselekdhet, hát ronoszsagou tölti el életét, 

mert a rest tanulás nem sokkal jobb a restség tanulásá 

nál.'lervezetének mottója: a szorgalom bőséget teremt, 

a naplopó jurjon rongyokban, s aki nem dolgozik,ue is-

egyék. 

A fizikai munka nevelésbeli szerepének megité-

l.:sével Rousseuau is foglalkozik. 

( 
	Azt ir ja, aogy "egy apa se,.  ruházhatja át azt 

i , a jogot, hogy embertorsai szaunára haszontalan legyen... 



A társadalmi ember számára tehát elengedhetetlen kö-

telesség a munka. Minden munkátlan állampolgár gazem-

ber, akár gazdag, akár szegény, akár haalmas, akár 

gyest e.x  

A munkára nevelés nála nemcsak a szellemi ké-

pességek fejlesztésének eszköze, hanem az erkölcsi ne-

velés alapja is. Liveti Locke "gentleman" ideálját. 

+evelési szempontból sokra oecsüli a mühelykornyezet 

hatását, a műhelymunkát, amely nemcsak "a kezet, ha-

nem az észt is fejleszti." 

A francia polgári forradalom  idején a közneve-

lés kérdései különleges jelentűséget nyertek. Több ér-

tékes tervezet született: Condorcet, Lapeleticr  és 

Lavoisier  tervezete. 

12:zekben a tervezetekben központi helyet foglal 

el a munkára nevelés gondolata. 

Peatalozzi  gyakorlati és elméleti munkásságában 

tovább fejlődnek  a munka és az erkölcs, munka és a ne-

velés kapcsolatának kérdései. 

Elmaradt gazdasági, viszonyuk, kezdetleges, pri-

mitiv mezőgazdasah;, éhinség, nyomor, koldulás, erkölcsi 

züllés jellemzi korcinak átalakulását. 

A nyumorusággal reménytelen harcot vivó r.éptö-

meg olcsón ás boaéggel kinalja munkaerejét a tőkés ter-

melés manufakturás formája számura. 

Rousseau: imil vagy a nevel,:sről. Tarakönyvkiadó,  

19e5. 213. 1. 
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Pedagógiájának alapvető gondolata az emberi 

erők harmónikus képzése volt. íeveléssel akart el-

esett, kizsákmányolt néptömegeket olyan nel.yzetbe 

hozni, hogy maguk erejéből seb ithessenek magukon. 

Célul t'üzi ki törekvéseiben, hogy egyes uj 

iparágakra megtanitsa a nép gyermekeit. 

Ugy véli, 606y ezzel nemcsak a nép gazdasági 

feleiaelkedésé t se ;iti elő, de egyuttal az emberne-

velés céljait is Lukéletesebben szolgálja. 

Pestalozzi elméletében a fizikai nevelés gon-

dolkodáson és cselekvésen kereszudl történő, a leg-

tágabb értelemben vett alkotóképesség nevelése. Bizo-

nyos ismereteket megszerezhetünk passziv magatartással 

is i  de teljesitményre képessé csa; cselekvés utján vál-

hatunk. 

Pestalozzinak ezek az alapjaiban helyes gondo-

latai azonban csak egy olyan társadalomban valósulhat-

nak meó, amelynek z;azdasági és politikai viszonyai nem 

a magántulajdonon és a kizsákmányoláson alapulnak. Ka-

pitalista viszonyok ku .:.vtt a neTyes eszmék megvalósitá-

sa is csak bizonyos foka utópia lesiet, s méz; elszige-

telt egyéni kisércetek esetében is sok kunarc.al jár. 

Uwen a tókés termelési viszonyok között dolgo-

zók körülményeit vizsz;álva arra a következtetésre ju-

tott, hogy az emberek jellemet a környezet viszonyai 

formálják, s hogy büntetésnek nincs helye a munkások-

kal szemben, mert ők nem felelősek életmódjukért, ha-

nem a tJrsadalmi renuszer. 



Egy jobb emberi társadalom mu teremtéséért 

küzdött. Az ebhez vezető utat azonban num a proletár-

forradalomban, hanem a jobb tarsadalmi rendszer felis-

merése és az uralkodók meggyőzése eredményeként végbe-

menő lassu fejlődésben látta. A proletariatus fejlet-

lensége miatt az osztályharc jelentőségét nem égette 

Mint a New-Lanark-i posztógyár igazgatója kü-

lönféle reformokat vezetett be. Csökkentette a munka-

időt. 10 éven aluli gyermeket nem alkalmazott, me{;ja 

vitotta munkásainak lakás- es munkabérviszonyait és 

három féle iskolatipust szervezett. Hatéves korig óvo-

dát, b - 10 évesek számára nappali, a 10 éven felüliek 

számára pedig; -- akik dolgoztak -- esti iskolát, ame-

lyet a jellemalakitás intézetének .levezett. Azt a célt 

tüzte ki, hogy a munkásokat a gépi nagyipar szükségle-

teinek megfelelő ismeretekkel ruházza fel, továbbá a 

munkusok és gyermekek  szellemi és erkölcsi szinvunalá-

nak emelését is. 14evelési rendszerének fő tengelyében 

a fizikai muntcára nevelés, illetőleg a termelőmunka az 

oktatassal és a tornaval való összekapcsolása állott. 

Véleménye szerint a sokoldalu személyisé{; ki-

nevelése csak közusségi formuban v<.lósitható meg;. i.zt 

a közösségi formát a ggiusrendszerben véli felfedezni. 

Marx csodálattal adézik Owen szellemének, aki 

az euLbernevelés szocialista eszméit kuzelitette meg. 

/Igy ir róla: " 	árrehdserbél -- amint 1 obert Owen- 
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nal réi•zlcteiben nyomon kisérhetjük -- a jövő neve-

lésének a csirája bontakozott ki, amely egy bizonyos 

koron tul valamennyi  gyermek számara a termelőmunkát 

az oktatással és tornával kapcsolja össze, nemcsak mint 

a tarsadalmi termelés tokozásara szolgáló módszert, ha-

nem mini olyan módszert, amely egyedül alkalmas sokolda-

luau lejlett emberek termelcsére." x  

0wennak ezek a törekvései azt bizonyitjak, hogy 

felismerte a sokoldaluan fejlett személyiség kinevelésé-

nek legfontosabb feltételeit. 

Marx í:s Engels előtti szocialista irodalomban 

a munKara i:evelcsre vonatkozó elképzelések sok vonat-

kozásban találkoznak Marx és Engels nézeteivel, azon-

ban több voLaLkozasban eltérés, illetőleg különbség 

található. Az egyik különbséfi; az, hogy Marxnak és 

Engelsnek az oktatás és a munka összekapcsolására vonatko-

zó nézetei mentesek minden tulzastól. Ilyen tulzás talál-

ható pl. Fourier  falanszterében, ahol mar a nógy éves 

gyermekek 20 iparágban szereznek bizonyos ioku jartas-

ságot, s a fizikai-szellemi munka valtakozásának elve 

alapján olyan nagy  a tanultisi k - dv, hogy 100 kétórás 

tanitás elegendő a szellemi ké zéshez. A másik különb-

ség, bogy elvileg tisztázzák az oktatás és a termelő-

munka kapcsolatát, de nem adnak erre vonatkozóan rész-

lc,es leirust. Az apró részletezés az utópizmusru jel- 

Marx: A tőke.Budapest, l)bl. Kossuth Kiadó. 
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lemző. Mivel nem ismcrhetb k a kommunista társadalom 

megteremtésének reális feltételét, az twalkodók Jó-

szivüségére kellett hivatkozniuk, s igy kellett meg-

győzést alkalmazniok az általuk megrajzolt társada - 

lom magasabbrendűségéről. Szükség volt tehát, hogy 

igen aprólékosan és vonzó formában rajzolják meg; az 

uj társadalmat. Különbséfi; az is, hogy az oktatás és a 

termelőmunka usszekapcsolásának elvét a proletáriátus 

követeléseként fogalmazzak meg;. Az utópistáknál a mun-

kásosztály csak szei.vedő osztály, vele szemben a  leg-

nagyobb együttérzést, megértést tanusiLották, de nem 

láthatták, hogy maga fogja megteremteni követelés nek 

összes lehetőségeit. Végül különbséf; az is, hogy  Marx 

és ,.Ln ;els az oktatás és termelés összekapcsolását nagy-

ipari szinten fogalmazta meg. Az utópisták - Oven kivé-

telével -- a patriarchális aezó"azdasági és kézműipari 

tevékenyséfet kapcsolták :,sze az oktatással. 

A munkásmozgalmak a politikai és gazdasági 

harc mellett mindig is nagy figyelmet szenteltek a 

népoktatás ügyének. Anuliában és Franciaországban is a 

kibontakozó munkásmozgalom határoza,tal elitéli a gyer-

mekmunkát, feltárja az analfabétizmus megdöbbentő té-

nyét. lerwiciaorszufi ban a "szocialisták olyan ingyenes kö-

telező és általános napoktatást kivártak, amely mindenki-

szamara elérhető, általános iráuyu és előkészit a terme-

lőmunkára."Y  Azonban nem jutottak tul az utópizmuson, 

x Bereczki - Komlúsi - Nagy: i4evelústörténet. Tankönyv- 
kiadó, Budapest, 1971. 139. 1. 
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mivel a társadalom megváltoztatását lassu folyamatban, 

a uevelsben vélték megoldani. A fokozódó osztályharc 

rranciaországban 184d-as forradalombah csap át, amely-

nek 'rutása egész Európálax kiterjedt. A párizsi forra-

dalom olyan népoktatás megteremtéséért küzdutt, amely 

készitse elő a felnövekvő nemzedéket az életre, a mur-

kéra. De megmozdult a német munkásosztály is. Hasonló 

követeléseket fogalmaz meg a berlinii kongresszus is. 

tiarx és ,Engels a marxizmus cárom alkotóelemét tanul-

mányozva a nevelésre vonatkoztatva l'nyeges következ-

tetésre jutottak. Az emberi természet sajátos: tulajdon- 

ságai a munkafolyamatban keletkeztek. Céltudatos, a tes-

tet es szellemet igénybevevő tevékenység nélkül az em-

ber testi, szellemi és erkölcsi tUla jdonságainak fejlesz-

tése sem lehets.ges. A személyiség fejlődését nem  a szü-

letett hajlamok hatc rozzák meg erősorban, hanem a kör-

nyezeti viszonyok, a nevelés. A XVIII. sz.zae előtti tu-

domaay nagy fogyatékossága, hogy  az embert a konkrét 

társadalmi viszonyiktól elvontan fogta fel. A XVIII. 

századi francia materialisták, a XIX. századi utópista 

szoc.ialistak ezt a fogyetékossái ot kikúszöbúlték ugyan, 

de ellenkező végletbe estek, s az embert a környezeti 

viszonyok mechanikus, passziv termékének tekintették. 

M arx és Engels  azt is f úlf edezt: k, hogy "amikor az em-

bernek a konkrét társadalmi viszonyok által ueterminalt 

forradalmi gyakorlata uj eszméket, uj tudatot üoz létre, 



-15 

ugyanakkor az uj eszmék hatalmas erővel tatnak vissza 

az ehlber forradalmi tevékenységére." x  

Rámutattak továbbró arra is, hogy a müveltség-

ben fennálló nagy szakadék az osztálytársadalmakban 

nem az öröklött tulajdonságok, hanem a tőkés munkameg-

osztás következménye. A aunka és a munkavégző testi, 

szellemi ós erkölcsi lényege közötti kölcsönhatás ob-

jekLive érvényesül függet Lenül attól, hogy azt felis-

merték vagy sem. .ogy ez a kölcsönhatás milyen ered-

méiinyel jár a mindenkori társadalmi-termelési viszo-

nyok jellegétől 

Marx a "Tőké"-ben, Engels "A murik .sosztály hely-

zete Angliában" c. művében foglalkozott azzal, hogy a 

kapitalista termelés hajtóereje az értéktöbölet terme-

lése. A termelésben dolgozók döntő többsége egyszerű, 

viszonylag kis képzettséget igún»ő mechanikus munkát 

végez, egy  sokkal kisebb réteg végzi a gazdasági és ál-

lami élet bonyolultabb funkcióinak  ellátását. Ennek a 

munkamegosztásnak tükröződése az iskolarendszer alsó-, 

közép-és felsőfoku oktatási ü,t . zményeki e való tagoló- 

dós. A polgári osztaly i:orlátozottságu tudományos kép-

zettség megszerzése a polgári értelmiség privilégiuma. 

A tőkés termelés azzal, hogy a férfi munkáso-

kon kivül a nőket és a gyermekeket is a gyárakba kériy-

szeritette, szétbomlasztotta a proletár családot, s 

x Dénes Magda: Egyetemes neveléstörténet. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1)62. 2t31. 1. 
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leletetlenné tette számára, hogy nevelcsi feladatát tel-

jesithesse. A munkaidő mértéktelen meghosszabbitálával 

levetetlenné tette azt, hogy a proletár gyermekek is-

kolai nevelésben részt vegyenek. 

Marx és Engels jól tudták, hogy a polgári tár-

sadalom viszonyai nem ideálisak a nevelés, oktatás és  

a termelőmunka összekapcsolása szempontjából, de azt  

is látták, hogy a tőkés nagyipari termelés magában Lord-

ja ennek lehetőségét. A nagyipar gépei alkalmasak arra,  

hogy az e :. ~u:.:rek felszabaduljanak a munkamegosztás eddi-

gi formája alól, s a felszabadult energiát felhasznál-

hatják művelődésre, s végül a fejlődő tudományok jó ala-

pot adnak a termelömunka és az oktatás összekapcsolásá-

ra. A tőke történelmi jelentőségét abban látták, hogy  

nagy mértékben fokozza a munka termelékenységét, kon-

centrálja a munkaerőket, a munkaeszközöket, fejleszti  

a kooperációt, és a tudományt a termelés szolgálatába  

állit ja.  

Marx és ,Engels  alaposan elemezte a korabeli  

művelődési helyzetet és kidolgozta a kapitalizmus ke-

retei között harcoló proletáriátus kulturális követe-

léseit. A  "Kommunista  Kiáltvány"-ban követelik minden 

Gyermek nyilvanos és ingyenes nevelését, a Gyermekek  

gyári munkájának akkori alakjában való eltörlését, a  

nevelés ebyesitését az anyagi termeléssel. Mindketten  

kötelességévé tették a munkasságnak, uogy az uj i,emze-

déket neki kell kinevelni. A tudás fegyvert jJ lent az  

elnyomott osztalyok számára, ha proletár szellemmel 
 



itatódik át. 

Kidohozták annak a nevelésnek az alapvonáuait 

is, amely a kommunista társadalom 1elépitésének szol-

gálatában áll. Lmbereszményük az osztálytársadalom— 

ban szükségszerűen utópiának megmaradt sokuldalu, har-

monikus személyiség. E cél elerésének, melyet a szoci-

alista társadalom szükségszerűen követel, társadalmi 

feitétele a szocialista forradalom, a magaatulajdon 

megszüntetése. Technikai alapja pedig a természettudo-

mányok alapjain nyugvó modern nagyipar. 

Marx a aevelesen elsősorban az alábbiakat ér- 

tette: 

a/ szellemi nevelést; 

b/ testi nevelést; 

c/ politecúnikai oktatást. 

eliegása szerint a puliteci,nikai képzés uj 

tartalma  nem abban van, :.ugy szellemi munkát kapcsol-

jon egybe kézaíüipari íauukával, hanem abban, bogy bi-

zonyos kézínüipari készségek kifejlesztése ínellett mu-

darn természettudományos ismereteket kapcsoljon sze 

a fejlett  nagyipari  termeles alapelveivel. /Marx az 

akkori tudományos fejlettségnek megfelelően meclani-

kára pisi technikai kémiára gunuolu./ 

A történelem egyik  legdicsőségesebb fejezete-

ként tartja számon a i--rizsi Kommünt /1671/, mert a 

munkaosztály először vette kezébe a Hatalmat. A me- 

változott tursadalmi re,duek megfelelő köznevelési 
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programot dolgozott ki, amelynek elsó lépései az isko-

lák állataositáaa, az állam és az egyház szú tválaszt.isa, 

az iskolai vallasoktatás megszüntetése volt. ,'mindenek-

előtt a közoktatási rendszer f ui damehtumát képező ele-

mi iskolák ügyét rendezték. Kimox.dták az ingyenességen 

alapuló tarkötelezettséget, Lapszerrel, ruhával, éle-

lemmel támogatták a dolgozók Gyermekeit. 

Legfőbb törekvése volt, hogy munkáséletre, a 

munka szeretetére, a munkait végző ember megbecsülésé-

re és tiszteletére nevelje a fiatal gec,eruciót. Emr. 

bereszménye a sokoldaluan képzett, rxarmóxiikus'fejlett 

személyiség. 	cél megvalósítása érdekében mühelyikso- 

lákat szerveztek, megtették az első lépéseket az okta-

tás és a termelőmunka összekapcsolására, hugy a gyerme-

kek szerezzék meg egy-két szakmához a legfontosabb jár-

tassaxgokat és készségeket. Igyekeztek felszámolni a 

sokolcialuan müvelt ember kialakitásúnak egyik legfőbb 

gátló tóayezűjét: a szellemi ás fizikai munka közötti 

külünöséget. De item kerülte el a Kommi a figyelmét a 

felnőtt lakussúi uktatúsának ügye sem. ivagy goxidot for-

ditott a müvelt szakmunkasok képzésére is. Ebből a cél-

ból szakiskolát szerveztek. A tanitókat az uj társada-

lomban betöltött szerepieknek megfelelő rangra emelte a 

prolutárdikta'ura. A tanítóság zöme lelkesedéssel .:s 

hittel támogatta a proleturáll_amot. 

A Párizsi Kommün ezekkel az int'zked.veivel az 

addigi  történelem le gmagasabb szintjére emelte a mun- 

kásmozgalom 	turekvéseit. 
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A Párizsi Kommün bukasa után levont követ-

keztetések egyike volt, hogy urszágonként önálló 

marxista pártok juttek létre. !kkor a központ Német-

ország, mert  ott vol u a legerősebb a munkásmozgalom. 

Marx biralta a német munkásmozgalom gothai programját, 

rámutatva,  hogy osztálytársadalomban nem lehet minden 

osztály nevelise e gyenlö. A 60-as években fellendülés 

Volt  tapasztalgató a munkásmozgalomban. lck )-ben összc-

ül rarizsban a II. internacionálé. V'iltielm Liebknecht  

a .iiarxizmus álláspontján áll a nupokt,atás kérdésében, 

amikor azt mondja, hogy "...a tudás tatalom, de a ludast 

a uataiom adja." 

August Bebel A nő és a szocializmus cimü művé-

ben széleskörben propagálja a marxistáknak a nevelésre 

vonatkozó nézeteit. Clara Zetkin a brémai nőkonferen-

cián fejti ki pedagógiai gondolatait. Kijelenti, hogy 

szucialista emuer csak közösségben alakulha6 ki. Ka l 

Liebuecht a német szocáldemekrata if jusági mozgalom 

egyik vezetője c:a.,gsulyoz ta, uogy a szocialis' a if jusag, 

csak a szocialista forradalomban nőhet fel. 

Az uj viszonyoknak megfelelően alkalazta és 

továbbfejlesztette Iiarx, Ec.gels tanitásait L_, aki 

aláuuzottan han sulyozta, 'hogy a forradalmi munkásság 

kbzoktat,asilgyi követeluseit csakis a régi rend forra-

dalmi u',on való megdöntése után a proletárdiktatura 

által tere:iitett kardlmények között lehet  csak meLvalósi-

tani. Lenin az iskola legfontosabb feladatának tekintet- 
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te, hogy segitse elő a szocializmus teljes felépitését, 

továbbá, hogy valósitsa meg; a kommunista Világnézeti, 

politikai és erkölcsi nevelést, valóean korszerű ós 

tudomiaryos ismere„eket nyujtson, s valósitsa meg a po-

litechnikai képzést. Ez utóbbi alatt Lenin azt értette, 

hogy a felnövekvő ne:izedék ismerkedjen meg; a termelés 

fő ágainak elméleti és gyakorlati oldai_aival, azaz az 

oktatásnak és termelőmunkának harm : nikus egységet kell 

alkotnia. !4e moralizáló szabalyokkal uraktálják a fi-

atalokat,iianem az osztályharc, a szocializmus aktiv 

épitőjévé kell nevelni őket. 

Az oktatás és a ter;nelúmunka összekapcsolása 

révén olyan nemzedéket kell felnevelni, amely hü a 

szocializmus eszméiaez, szereti igazaját, internaciona-

lista, oi,tudatos és fegyelmezett, szocialista módon vi-

szonyul a társadalmi tulajdonaoz és a munkacioz, tiszte-

li és megbecsüli a dolgozó eiubert. 

Lenin a politechnikai képzést Iontusnak tekin-

tette, mert nélküle a sokoldaluan képzett, uarmóniku-

sail fejlett ember kiművelése, a kommunista társadalom 

felpitése nn;m lehetst:ges. iiauesulyozza, hogy csakis a 

munkuban bontakozhat ki az ember mindenoidalu képessége.  

Megjelölte a termelés azon f;; ágait is, amelyek-

kel elméletben és gyakorlatban is meg kell ismerkedni. 

Ezek a következik: az energiatermelés, a gépipar, a ké- 



miai termelés és a mezőgazdasági tercpelés. Ez a meg-

áliapitás ma is helytálló, bár a tudományok Lenin óta 

sokat fejlődtek. 

A Burzsoá Larsadalopn i é nyeiuek kielé ;itését 

kivánta megoldani a századforduló idején az Egyesült 

i.11amokban és Ayugat i:urópában ki terebé iy esedíí "U j is-

kola" mozgalom, — számos változaLuval --- amely Laté 

rozo t tan szembefordult az addig uralkodó herbarti peda-

gógiai gyakori€ t tal. 6z.:,upos korabeli irat a régi isko-

lát "magoló--tanuló, kiinyv-iskolának" az "anyagközlés 

óvárának" bélyegezte. A régi iskola nem veszi figyelemi 

be eléggé az életkori sajátosságokat, tulterngenek a re-

ceptiv tLnyezők, elhanyagolja a képességek fejlesztését 

stb. 

"A reformpedagógia lényegében két nag#gérettel 

lépett a porondra. .Egyrészt meg akart alkotni eby olyan 

pedagógiát, amely maximális mértékben figyelembe veszi 

a Gyermek úletkori és egyéni sajátosságait. Aásrúszt 

előtérbe állitja a tanulót aktivizáló módszereket." 

Vúeeű soron kitsziitt célját uem tudta megol-

dani inert a korabeli iskolák egy-egy hiányosságával 

x }iuzás László: A reformpedagógiai kritikai ,..lemz(:se 
különös tekintettel a hazai uj isko-
lára /Pedagógiai Szemle, 190, 4. sz. 
341. 1./ 
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B egy masik, ellenkező előjelüt állit szemue. Igy  ke- 

rül a tekintélyi morai helyébe a gyermek auti,;aomi- 

Vagyának abszolutizálusa, a régi iskola materiális 

képzését az uj iskolák a lormalis képzéssel uulyette- 
N 	 , 

(,, N ` sitik: 
b 

A Gyermek fejlőn : ;;ében csakis a biológiai,

•  7 pszichológiai tényezőket méltatja figyelemre;. A uanu-

16k aktivizálasa kérdésében is egyoldalusag jellemzi, 

mert a tanuló öntevékenységének csupán a spontán, ter-

mészetes indl1:ékaira 6pit. 

A  reformpedagógiai mozgalmon belül fontos sze-

rep jutott az un. "munkaiskola" mozgalomnak. Fő jelszó 

a tevékenység, monuvan, hogy minden cselekvés, tevé-

kenység erősiti a régi érdeklődést és ujabbakat szül, 

illetőleg béviti az érdeklődési kört. Ugy vélték --

ho ,  ,y az érdeklődés felkeltésúnek, fokozásának leL;ua-

tékonyabu eszköze a munka: A "munkaiskola" az jusa-

got a jövőbeni szakmai munkájának Gyakorlati elsajá-

titására, a  önmaga elleliörzésére kivánta felkésziteni. 

A  "munkaiskola" irányzat elterjesztése és el-

méleti megalapozása Georg Kerschensteiner nevéhez fü-

zúdik. 

Kerscuensteinernél a nevelés célja "az erköl-

csös, hasznos állapolgárok kialakitasa. iiasznos állam-

polgárnak pedig csak az az ember tekirithete, aki dol-

gozik, arci a közösség iránti kuuelezettségétől áthat-

va tudatosan, hivatásként végzi munkáját. Arra hivat-

kozik, hogy az emberek nagy tubbsége csak fizikai muu- 



kát végez és ez a jövőben is i6y lesz. ; azért a tumegek  

nevelését a fizikai munka alapjára kell t elyezni.  

Feltétlen pozitiv vonás Kerschensteiner tőrek-  

vé,sében, hogy felic,aeri a fizikai munka nevelő jelen-

tőségét ós hongsulyozza a manuális tevékenységnek a  

gondolkodással való szoros kapcsolatát. Kicérleti is-

kolájában ezeket i(rekezett is iaegvalósitani. lsrtékes  

gondolat továbbá az érdeklődésről vallott felfogása is.  

Ennek lényege, hogy  mindennemű ismeretszerzés 1 nyeges  

alapfeltétele a tanulói érdeklődés fell.tése, egyben a  

további ismeretek megszerzésének is kritériuma. É s vé-

gül "munkaiskolájában" igyekszik maxi,iiális mértékben  

fejleszteni a tanulók ügyességét, önállós-igát, biztosit-

ja részükre a foglalkozások változatosságát, teret ad  

az önálló megfigyeléseknek, tapasztalatszerzéseknek.  

Csökkenti azonban neveléstörténeti értékét, bo gy  
m ~+a

e  a munkára nevelst az uralkodó osztály t: rermekeirelr- 

jeszti ki, arra való hivatkozással, hogy ők fizikai  

munkát nem fognak v._>i;ezni, hogy a munka fogalmat ma-

nuális munkára sz:ikiti, s hogy a "munkaisoláját" a 

gépipar korszakában a kézműiparra épitette fel. Az ál-

lampolgári nevelése viszont kifejezetten reakciós.  

Tessedik Sámuel.  Mig burópában a tőkés terme-

lési forma és a feudális abszolutizmus w apjai megin-

gaaak, addig nazánkban a nn :, mzeti és feudális elnyomás  
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erői úrvényesüliiek. A termelőerők fejletlenek, az ipar 

a legelmaradottabb gazdasági ág. A nemesség mereven ra-

iaszkodott a rendi kiváltságokhoz, nem ismerte fel az 

ipari  fejlődés jelentőséget, de kivül esett érdeklődé-

si körén a kereskedelmi hasznon gondolata ős a  1i4 mu-

Velese is. 

Kerszerütlen, alacsony szinvonalu külterjes 

gazdálkodás, nyomor, babona, sötétség jellemzik a ma-

gyar viszonyokat. hasonló elmaradottsál; jellemzi az 

oktatást is. lessedik fájdalommal állapitja meg, hogy 

a falusi iskolák célját félreértik. naponta 6-12 órát 

ülnek a gyermekek az iskolában, s mégsem tutinak semmit, 

az oktatás anarchikus, esetleges. .önts fizikai nevelés, 

a gyermek utánoz, de nem gondolkodik. nincs tanitóképző, 

a mdködő tanitók képzetlenek. Ezeken kíván 'lessedik vál-

toztatni. Megszervezi a Szarvasi Gyakorlati Gazdasági 

ős Ipari Intézetet, amelyben általános nevelő céljául 

a muriiásságra, a szorgalomra, a tevékenységre nevelést 

tüzte ki. Világosan felismerte az elmélet és a gyakor-

lat összekapcsolásának alapvető fontosságát, mondván, 

hogy ami nem párosul a gyakorlattal, üres szócsc:plés. 

Az ö alapgondolata a maira korában éppen az ál-

tal volt uj és baladó, ilo y kifejtette, a parasztságot 

a saját életkerülményeihez mért életfelauataikra elő-

készitő gyakorlati és gazdasági irányu müveltségben 
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kell részesiteni. Az oktatás irányát erőteljesen a 

gya:corlatiasság felé terelte. Ezzel jelentős eszmét 

hint el a  magyar  nevelés talaján, mely a korabeli 

népoktatás leg a1.aáúbb kezdeményezése volt. A le g-

jobb nevel '. si eszközt választotta, amennyiben munká-

val nevel a munkára. 

Tessed.ikciajótörést Szenvedett törekvése után 

csak az erőteljesebb iaprusodással, a imu&kasosztály 

politikai sziktérre lépésével villannak fel ujra a 

munkára neveléssel kapesoiat us elképze? ése t  illetőleg 

közoktatásiigyi reformtörekvések. Igy például az 1682- 

ben  kiadott tanterv mar lehetőséget ad varra, nogy ahol 

a lakosság fő k ' reseti ága az ipar, ott ipari irányu 

gyakorlati oktatásban része üljenek a tanulók. De erő-

sen le: zükült a munkaoktatás, szűk praktikus érdekeket 

szolgált, s szinte figyelembe se vették nevelési jelen-

tőségét. Az 1905-ös népiskolai taraterv arra törekedett, 

hogy  a tanulókat a gyakorlati ületre felkészitse. Ezért 

a tantervnek rekldes tárgya lett a kézimunka. 

A kéziuunka /kézügyesség, i ;y nevezi a tanterv/ 

oktatásának célja: "az, Logy  etyszerdbu és kisebb tár-

gyaknak könnyen kezelhető és idomiLható anyagokból va-

ló előállitása által a tanuló kézügyességét, szemmérté-

két, f'rmaórzékét, alakitó képességét ós izlését fej-

lessze, a kézinunkét megkedveltesse." X  

X Bori Istvár;: A munkaoktatás gazai előzményei. /Ta-
nulmanyok a politechnikai oktatás kö-
réből. 21. 1. Tankönyvkiadó, Bp. 1963./ 
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Jóval alapozottabb és előremutatóbb az 1913.  

évi f úvárosi tauterv, amely a fenti célokon tul ta-

pasztalati alapot kiván adni a reál ismereteknek, a  

gyermeket emberi rendeltetésére akarja előkésziteni,  

valamint az iskola elmélete ós az élet gyakorlata kö-

zötti kapcsolat megteremtséré törekszik. Ez volt az  

egyik irány. A kutatómunka másik iránya a Fővárosi  

Ycdag ,.~  ;iai Uzeminí:rium imanyitása, segitése mellett a  

nyugati államok munkaiskoláinak tanulmányozását és a  

hazai pedagógusokkal való megismertetését tüzte ki  

célul.  

1912-ben jelent meg Lechniczky Gyula "Az alko-

tó munkára nevelés" c. müve. helyesen állapit ja meg,  

hogy csak az alkotó munkában bontakozhat ki, illetőleg  

fejlődhet a szemLlyiség. iiangsulyozza, hogy produktiv  

ismereteket csakis öntevékenység és önkifejezés utján 

szerezhetünk. A kéz, a nyelv mellett a leiigyesebb gon-

dolkodás-fejlesztő eszköz. Van ugyan nálunk kézimunka-

oktatás, de az nem nevelő munkaoktatás. 

1914-ben jelent meg Jovicza Ignác "A munka is-

kolája" c. műve, melyben a cél: az összes képességek 

harmónikus kiváltása, izmositása, a jellem formálása. 

i zt a célt ugy érjük el, ha a szellemi tevékenységet  

összakapcsoljuk a testivel. 

Az oktatás módszereire vonatkozóan pedig az 

önálló megfigyelés, kisérletezés, szemléltetés, a te-

vékenység szerepét hangsulyozza. A szavak iskolája ala- 

kuljon át a cselekvések, a tettek iskolájává. Az ismere- 
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tek közvetitúse szóval, szemlelettel és cselekvéssel 

történjék. nem elég a munka tiszteletéről beszélni 

- irja - , a munkut gyakorolni kell. Munkára csak mun-

kával Levelhetünk. frissen, üdéd csengetek ezek a sza-

vak ma is. 

Ugyancsak 1914-ben jelent meg; úrel Géza "Műhely-

oktatás Párizs iskoláiban" c. műve, melyet a hazai mű-

helyoktatás bevezetése érdekében irt meg, amely az el-

vi, elméleti kérdések mellett a gyakorlati, szervezési 

kérdéseket is boncolgatja. faismeréssel adózik a fran-

ciák mühelyoktatási sikereinek, s keserűen vonja le a 

konkluziót, hogy nálunk e tekintetben mennyi minden 

hi:uiyzik m;:G. 

s álunk - irja csak az intelligens osztó' neve-

léséről gondoskodtunk, a többié hézagos, befejezetlen. 

Nem is választják szivesen az ipari pályát, mert itt 

hiányzik az ipari munkusosztály megbecsülése. Nálunk 

mindenütt hiányzik a munka nemes voltát feltünuető mü- 

holy. 

rediő éppen ez lenne egyik legfontosabb felada-

tunk, hogy a lenézett "műhelyt" mint nevelő eszközt 

fölvenni a tárgyak közé, amely szakszerűen irányitó 

szellemi és gyakorlati nevelést nyujt, s egyfelől a 

mühelyt kedvelteti meg; az ifjuval, másrészt általános 

müveitséget ad. 

Támogatta ezt a munkaiskola-mozgalmat népOsze-

rüsitő törekvéseket Nagy László is, külföldi szakköny- 
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vek forditisával, müveivel és a Gyermektanulmányi 

`i ársaságon keresztül. 

Az oktatás alapjává ő mat,a ,és a közvetlen meg-

figyelést, a gyakorlati foaalkozást, a cselekvést, a 

munkát tette, hangsulyozva, hogy a 10-13 éves gyermek 

egész lelkivilágának irányitója, fő mozgatója a gyakor-

lati gondolkodás és a tevékenység. Rendszerében az  el- 

oktatás és a gyakorlati munka tiarmónikus egysé-

get alkot. 

Az eddigieket összegezve roviden az alábbiakat 

állapithatjuk meg: Az ókorban megvetették, lealázónak 

tekintették a fizikai munkát. A feudalizmusban pedig 

isteni buntetésből eredő, elkerülhetetlen sorsnak fog-

ták fel. A kavitalizmusban a munkamegosztással együtt 

az ember is megosztódik, melynek következtében egyolda- 

luvá válik. A munka kényszer jellegű, a megélhetés esz-

köze. ['1embertelenedik, elveszti a legbensőbb tartalmát, 

az alkotó jellegét. 
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II. A  Magyar  Tanácsköztársaság munkára nevelési 

törekvései 

A/ A Magyar  Tanácsköztársaság általános közoktatásügyi 

törekvései 

Az első viláj háboru előtti Matyarország meg-

érett a forradalmi változásokra. A nemzeti elnyomás 

és iuggés, a feudális arisztokrácia álmait és érde-

keit őrző államgépezet, a féktelen terror és kizsák-

mányolás öuzsbakötötte a polgári fejlődést. De feszül 

az ellentmondás a város és falu között is, s mélyül a 

válság a nemzetiségi kérdésben. "ila Oroszország a népek 

távoli börtöne volt a íyyu ;at szemében, Ausztria-ndagyar-

ország a nemzetiségek Lurópa közepére kiállitott kalo-

dája"x  -- irja Hajdu Tibor. 

A négy évig tartó világháboru, melyben a ka-

pitalizmus egész lelketlensége és gonoszsága megnyil-

vánult, az éhínség íukozott nyomoruságával jelentősen 

hozzájárult ahhoz, ho gy a dolgozó túmegek 0yülöletének 

parázsa lángra lobbanjon. A Nagy Októberi szocialista 

Forradalom, mint messzefénylő fáklyaláng mutatta a ki- 

x h a jdu Tibor: Magyarországi Tanácskúz Lársaság. Kossuth 
Kiadó. 1969. 8.1. 



vezető utat, s növelte a dolgozók és a becsületes gon-

dolkodók öntudatát. 

Elérkezett a cselekvés órája. 1918. október 

30-31-én kitört a polgári forradalom. A munkásosztály 

vezetésével a magyar nép megdöntötte a n metbarát nagy-

birtokos, nagytőkés osztály uralmát, szétzuzta a mo-

narchiát, kivivta az elszakadást Ausztriától és poli-

tikai szabadságjogokat adott a népnek. Koaliciós kormány 

jött létre a Függetlenségi, a Radikális és a Szociáldemok-

rata i úrtbúl. Ez  a kormány nem akart a tőkés rendszer 

alapjához nyulni. A feudális maradvanyokat kivánták nye-

segetni, marrészt mérsékelt földosztást és jelentősebb 

szociális és kulturális reformot kivánt megvalósitani. 

Kereste a megegyezést a konzervativ monarchista erők- 

kel, s kezdte a proletárforradalom erőinek visszaszori-

tasát, valamint a néptumegek által kivivott politikai 

szabadságjogok nyirbálását. 

1918. november 24-én megalakult a Kommunisták 

Magyarországi Pártja, mely a politikai élet aktiv té-

nyezője lett. Az eszmei harcok höpepe tte fölényes po-

ziciókat vivott ki, s szinte hihetetlen gyorsasággal 

tömöritette maga köré a dolgozó tömegeket, befolyása 

ala vonta a különböző szervezeteket. A tömeg a Kommu-

nista Pártot követi, mert vágyát, törekvését, fogal-

mazza mcg, harcba hiv a szocialista forradalomért, a 

proletárdiktaturáért, a néphatalomért. Hallatlan di- 
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namikája, at loszférája volt ennek a rendkivüli időszak- 

nak. 

A Szociáldemokrata Párt és a Radikális Párt is 

kénytelen elis,,Lerni, hogy a szocialista forradalom el-

kerülhetetlen, a tömegek forradalmi lendületét megál-

litani nem lehet. A kormány hatalma megingott, a Szo-

ciáldemokrata Párt kénytelen elfogadni a kommunisták 

feltételeit, s 1919. marcius 21-én kikiáltják a Tanács-

köztársaságot. Békésen győzött  a szocialista forradalom, 

mely a Kommunista Párt nagy politikai és erkölcsi győ-

zelme volt. A hatalom birtokosa - a történelemben elő-

ször - a munkásosztály lett. "A mag, amelyet az orosz 

forradalom elvetett, kikelti t;urópában" -- mondotta 

Lenin. 

De nemcsak a fűvárosban, hanem a jelentősebb 

vidéki centrumokban is folyik a kiméletlen harc a ha-

ladó, a forradalmi ős reakciós erők között. A fővárosi 

események futótüzként terjednek szét az orszJgban, s 

a vidék min v a finom kronomó ter reagál minden megmoz-

dulásra. Csak példaként, emlitjük meg a lejér megyei, 

illetőleg székesfehérvári eseményeket. 

A munkásmozgalom vezetői igen nehéz körülmények 

között vivták a csatát, mert a megyében nagyon kisszá-

mu a szervezett ipari munkás. A lakosság zömét a sze-

gényparasztok, zsellérek, teszik ki, akik kúrülmsnyeik-

nél fogva nehezen tudtak szervezkedni. 
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Az események sodrában a forradalmi tömeg ki-

szoritotta a jobboldali szociáldemokratákat a szin-

térről, elkergette a népnyuzó jegyzőt, intézőt föl-

desurával együtt. A reakció megrettenve szemléli az 

eseményeket és döbbenet Lel nézi az uj csodát: a mun-

kásság és parasztság föld alól kitört óriási erejét.  

Győzött a szocialista forradalom Fejér megyében is. A  

megye egész területén zyorsan alakulnak a uirektóriu-

mok, s megkezdik működésüket. 

Azonban a szocialista forradalom után nem 

szüuc,ek meg a tőkés termelés által teremtődött ellent-

mondások. Az elidegenedés nyomai a gazdasági szerke-

zet, a munkamegosztás, a  tudat  korlátozottsága miatt 

megvannak. .A multnak minden k iros hagyatéka leginkább  

a munka területén, a munkához való viszonyban érezteti 

r,.,boló ivatását. 	romboló aatás elleni harc Jelentősé- 

get csak növeli az a tény, hogy társadalmi fejlődésünk-

nek népünk anyagi és kulturális fejlődésének kulcskér-

dése a termelés. 

Ugyanigy nem oldódik meg egycsapásra a szellemi  

és fizikai munka közti ellentét, a város és a falu köz-

ti szakad_Ls sem. 1)e ezek az ellentmondások nem antago-

nisztikusak, a fejlődés során megoldódnak.  

Uralkodóvá válnak a szocialista termelési  vi-

szo~~yok , megszűnik a munka csupán létfenntartási,  

kényszer és kizsákmányolt jellege, szabadon válasz- 
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tott tevókenységgé, az emberi sokoldaluság kibontako-

zásának fű mezgatój:avá és egyben legfontosabb eszkii-

'évé válik. A munka egyre jobban riumanizál édik, e y-

re több lehetőség nyílik az alkotásra. A kollektiv 

munkán keresztül megteremt.iclnek az alkotás élmény-

nek közvetett átéléséhez szükséges feltételek. A mun- 

ka társadalmi hasznának elismerése jelentős hatással 

Van a dolgozók tudatának, munkaerkölcsének alakulása-

ra. A delbozó ember minujobban megérti saját és mások 

munkájának jelentőségét. Az egyes ember erkölcsi érté-

ke s  társadalmi megitélésének legfőbb kritériuma a kö-

zösség javára végzett munka. Lmeli a munka erkölcsi 

értékét az a tény, hogy társadalmilag elfogadott alap-

elvvé vált: mindenki a végzett munka szerint rúszesed 

jék a megtermelt úavakból. A munka általánossá, e gyete-

messé válik, minden ember munkás lesz, és a munka nem 

osztálysajátosság többé. 

A marxizmus klas•zikusai a kommunista nevelés 

("c, lját a sokoldaluan fejlett embereszményben látják. 

A sokoldaluan képzett kommunista szemlyiséget az jel- 

/ lemzi, hogy a termelés technikai és társadalmi oldalá-

nak ura. "A napjainkban  lezajló  tudományos  és technikai 

forradalom mar  lehetővé tette  °byes  üzemek komplex auto- 

 matizálását és ez a folyamat egyre szélesedik" .x  Az 

x Ágoston György: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó. Bp. 
1970. 85. old. 



aa omatizálas felszámolja a ne néz fizikai munkát, a 

fizikai munka minden termelési folyamatában szorosan 

összekapcsolódik a szellemi munkával, s fokozatosan  

átalakul a rn rnöki és technikusi munka egyik Váljfa - . 

jóvá. Megszűnik az egér, életfogytiglani alárendelt- 

sége  = r  szakma yag ►  gév  alá. A  tulajdonviszonyokban, 

a termelési viszonyokban bekövetkezett változás, azaz 

a kizsákmányolásmerites társadalomban az ember által 

tudatosan és tervszerűen irágyitott gépi nagyipari 

tervelés a hiiniánus fejlődés forrásává válik, mert a 

gép a termelésre forditott munkaidőt fokozatosan csök-

kenti, az ember egyre több szabadidővel rendelkezik s 

igy lehetősége lesz arra, hogy a termeléshez szükséges 
tudományos ós technikai ismereteket megszerezhesse. A 

kommunista szemAyiság magas szinvonalu és sokoldalu 

képzettségénél fogva érdeklődésének, hajlamainak meg-

felelően szakiadon valaszthat ja ős változtatuat ja fog-

lalkozását. Az ember számára a munka belső szükséglet-

bál fakad, a munkához Való viszonya alkotó jellegű, 

mert megszűnik az elidegenüless minden formája, s olyan 

termelő koll.ekuivában fejtheti ki termelő tevékenységét, 

melyben védetté válik, élvezi szeélyes szabadságát, ké-

pességeit azaoadon kiburitakeztatilatja. 

A szocializmus, a kommunizmus épitése során 

uur nemcsak egy szűk társadalmai osztály érdeke a ter- 
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melőerúk és a termelés fejlesz,tése, hanem az egész 

társadalom üye. Ezért a sokoldalu ember-eszmény ki-

alakitására reális nevelési célként vetLdik i'ei, mely 

magába foglalja az értelmi, a politechnikai, az er-

kölesi, az esztétikai ós a testi nevelést. A  nevelés-

nek  ezek a területei nem válhatnak vizét egymástól. A 

nevelés egységes folyamat, mint aboa egységes az a 

szemólyiség is, amelyet alakitanak. Ezt az egységes ne-

velúsi folyamatot kell összekapcsolni a termelúmunka-

val. Ám ez nem máról holnapra megy végbe, ez meólehe-

tősen hosszu folyamat, különösen azokban az országok-

ban , amelyekben a proletariátus forradalma a termelő-

erőket elmaradott állapotban találta. 

A Tanácsköztársaság dokumentumaiból egyértel-

müen kirajzolódik, hogy a kultura, a közoktatásügy 

szakemberei jól ismerték a kommunista embereszmény 

kialakitásának felt : teleit., a szocialista munkásmoz-

galmak, a marxizmus idevonatkozó tételeit, s igyekez-

tek ezeket alkotó módon alkalmazni. 

A Tanácsköztársaság mindenek előtt mélyreható 

t azdasai;i, szociális és politikai intézkedéseket ve-

zetett be. Biztositotta a doltozók összes szabadság-

jogait, a nemzeti kisebbségek teljes egyenjuguságát, 

a  nagy-  és középipart a népgazdaság szocialista szek-

torává változtatta. Elkobozta a földesura birtokokat, 

s ezeken termelószövetkezeteket hozott létre. 
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L;zek a mélyreható változások megteremtették  

az alapját olyan közoktatásügyi rendszer kiépitésé-

nek, mellyel t.azáuk egy szerre a nemzetközi élvonal-

ba került.  

D~ milyen legyen  az u() iskola, mely a szoci-

alista rend igényeit kiele ;iti? Mi a teendú? t inde-

nekelűtt a népiskola egész rendszerét teljesen át  

kell ápiteni -&d uj szellemmel, u jj célokkal, uj igaz-

ságokkal kell az iskola életét megtölteni.  

A Magyar tanácsköztársaság közoktatásügyi po-

litikáján a Párizsi Kommün példáját és törekveseit kö-

vetve vezérelvkent huzódik váltig, hogy alkotni, dolgozni  

tudó embereket akar nevelni, akik becsülik tisztelik a  

munkait, a munkát végző embert. A  legmagasabb elismerés-

ben  ;s megbecsülésben kivánja részesitoni mindazt a tö-

rekvést, tevékenys'get, amely a profs  +:árállam, a dolgo-

zó nóp él.deké t szolgálja.  

Ahogy a jövő társadalom gazdasági és politikai  

alapszerkezetében, erkölcsi világfelfogásában tökéle-

tes szakizást jelent a kapitalizmussal, a polgári tár-

sadalmi readde.L, a brutális fe gy veres er' szakra épült  

állammal, éppui;y a jövő iskolája is teljes szakitást  

jelent a mult iskolájával szemben, alapszerkezetében,  

módszertanában és celkituzésében efyaránt.  

Az uj társadalom nevelési ideálja a sokoldalu,  

harmonikus emberképzés, mert a szabad emberek társa-

dalma csak összes testi és szellemi erőiket harmoni- 
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kusan kifejlesztett egyénekből állhat, akik a társa-

dalmilag hasznos munkák végzésébe öntudatosan bekap-

csolódnak. nem a le6ünt világ; királyainak, grófjainak 

példáját állítja az iskola, a gyermek elé ideálul, ha-

nem a munkának, a tudománynak, a sz:ilemi és erkölcsi 

fejlődésnek a hőseit. 

Olyan otthonokat kivánt teremteni a Tan zcsköz-

túrsaság a gyermekek számára, amelyekben testv:!ri kö-

zösségben, gondtalan anyagi jólétben, szabadon és vi-

dáman élnek e;;yütt, ahol a torna és a sport, a játék és 

a tanulás, a müvészetek és a tudás sok ;yúnyörüsége és 

változatossága tiszta, egészséges és munkás életet ala-

kit ki. 

Az iskola, még ott is, ahol ezt a kedves élet-

közösséget nem lehet rögtön megvalósitani, kell hogy  

védő, segitő intézmény legyen. Külön iskolát a bete-

geknek, a gyenge tehetségüeknek, de nem lehet alap 

elválasztásra a szerénység, az árvaság. Az iskolát 

egészitsék ki fürdők, uszodák, napfürdők, kertek, ja-

tékterek, olvasó és zeneszobák, mühelyek. Az iskola 

ne csak kaszárnyaszerű osztályok félelmes épülete le-

gyen, hanem az a ház, amit még a szünetben jószántá-

ból is felkeres a gyermek, le gy en klubja, szórakozó-

helye ós otthona. 

A Tan:icsköztársaság halogatás nélkül hozzála-

tvtt e nemes célok és tervek megoldásához, helyesen 

látta, hogy a kommunizmus nemcsak gazdasági, hanem 



kult►uralis kérdés is. Mindenekelőtt ki kellett ala-

kiani a Közoktatási Népbiztossal; belső rendjét, 

uj szervezeti felépitését, valamint vezetjit és 

munkatársait.f megválasztani. A Közoktatási 1Jépbiz-

tusság vezetője Kunfi Zsigmond, majd junius 24-e 

után Pogány József, helyettese pedig Lukács György. 

A régi követelésnek megfelelően az egyes osztályok élé-

re úarcokban edzett szocialista pedagógusok, haladó gon-

dolkodásu szakemberek kerültek. 

A Forradalmi Kormányzótanács XLIV. sz rendele-

te úrtel;ében a tankerüi. eti főigazgatóság, tanfelügye-

lőség, gondnokság stb. rnegozünik /ezeket a  szerveket  

lecsuszott gentryk, jobb esetben jogászok irányitot-

ták/, a művelődésügy igazgatását a muak_isok, katonák 

és .földművesek tanácsainak kebelében alakult müvelődés-

d yi osztályok és ezen osztályok által alakivott intéző 

bizottságok /iskolai bizottságok/ latják el. A "munkás 

nép bevonul az iskolába" -- irja az Uj Korszak. 

A f► 'iaLjar Tanácsköztársaság az addigi fontolga-

tások helyett gyorsan  és határozottan cselekedett. 

:►árcius 29-án kiadta a XXIV. sz. rendeletét, mely ki-

mondja: 

"l. . A i. a f  yar .gépköztársaság az oktatásügyet 

állami feladatnak tekinti. Ehhez képest 

a Talaácsköztársaság valamennyi nem ál-

lami intézetet saját kezelésébe veszi 

át. Az intézetek céljaira szolgáló min- 
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den iigatlan és ingó ennek a köztársasá-

gi rendnek az alapján köztulajdonná vá-

lik." 

Az iskolaállamoÜitás a Tanácsköztársaság kultur-

politikájának történelmi jelentőségű vivmánya volt. Ez-

zel a közoktatás gyökeres megreformálásának, a szocialis-

ta közoktatási rendszer alaüjai lerakásának, illetőleg 

további mélyreható reform ebyik legfontosabb alapfel-

tételeit teremtetue meg. 

A Tanácsköztársaság az iskolák és nevelőintéze-

tek államositásával eL;yidejiileg intézkedett az egyház 

és az állam szétválasztásáról, az egyház politikai és 

gazdasági hatalmának felszámolásáról. A témakörre vo-

natkozó rendeleteket végül megerősiti az Alkotmány 11. 

-a, mely kimondja: 

"A dolgozók igazi lelkiismereti szabadságát 

azzal védi a Tanácsköztársaság, hogy elva-

lasztja az egyházat az államtól, az iskolát 

az egyháztól. Valiását mindenki szabadon E;ya-

koro liga t ja." 

Jól számitott a kormány, amikor az államositás 

végrehajtásában a pedagógusokra is gondolt. 1s nem is 

csalódott, mert tömegesen vettek részt az államositás-

ban. A  magyar  pedagógusokban elevenen élt a Párizsi 

Kommün, az 1948-49-es hagyomány, Tavasi, Kossuth, Tán-

csics tauitás a ás példája. 



Az iskolaállamositas azonban önmagában véve 

meg; nem biztosit, ja az iskola 	jele ogét. A hala- 

dó pedagógusok már régóta követelték a t.iuoktatásnak 

a.uúpiskolából való kiküszöbölését, a tanivóknak a 

papi befolyós alól való teljes relszabaditását. 

`lualjcionképpen központi rendelet nem jelent 

ragig a kötelező vallásoktatás eltörléséről, de az álla-

masit'ásról ILvázkedő rendelkezessek alapján, a helyi 

szervek saját hatáskörükben intézkedtek. Igy pl. a fő-

városi biztos március 27-én rendeletet adott ki a hit-

oktatás megszüntetéséről. "Elrendelem, «ogy az összes 

iskolában a vallástan tarvitását azonnal megszüntessék 

és a felszabaduló órák részben a mai társadalmi viszo-

nyok ismeretére, részben közismereti t gyak tanitása-

ra iorditandók" -- mondja a rendelet. 

Velinszky László Fejér megy [,í1Üvelűdésüt yi Osz-

tályának vezetöje miután betiltotta a Naplót, a reak-

ció szócsövét, megtiltotta, hogy a szószéken politizál-

jon /uszitson/ a pap, március 24-én rendeletet adott 

ki: "Minden fokon lóvá iskolában ... eltiltom a val-

lásoktatást. A vallás dogmáit, vallásos szertartáso-

kÚ t; sem az eddigi hitoktató, sem helyett; senki más nem 

tanibhatja." A rendelet a továbbiakban utal arra, hogy 

fokozottabb mértékben tanitsák a Tanácsköztársaság szel-

lemesnek megfelelő erkölcstaut, a türténelemtanitást a 

proletáriátus eszméi szerint kell végezni, kihagyandó 

a sovinizmusnak minden vonatkozása, a tanitóknak pedig 
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kötelességévé teszi, no6y a Lzocializmus vlap vető  

munkáit ismerjék.  

A forradalmi erők w yfoku és differenciált  

felvilálositó tev.kenyaége, a különböző kiadványok  

sokasága eredményeként a kötelező vallásoktatás el-

törl3se -- fakultativ ::i toktatásra lenetős .get adva  

é~ peri olyan simán, minden nagyobb megrázkódtatás  

nélkül történt, min; az államositás.  

zekkel az intézkedésekkel a ualadó erők régi  

lcovetel ,  seit valósitották meg, s egyben  megaiapozták  

a további kibontakozás feltételeit.  
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B/ A népiskola és tárgyainak reformja 

Egész iskolarendszerünknek ez volt a legfej-

letlenebb, legkorszerűtlenebb, le gelmaradottabb ága. 

A kapitalizmusban  tudatosan előre meghatározott ter-

vek szerint szolgalelkeket neveltek a gyermekekből. 

Iskolája a"kaszárnya előszobája". A tulzsufolt osz-

tatlan iskola a huszadik századnak és pedagógiájának 

a megcsufolása. 

A Tanácsköztársaság 6 - 14 éves gyermekek sza-

mára egységes nyolc osztályos kötelező és ingyenes is-

kolát kivárt szervezni. Feladata biztusitani mindenki 

számára azt az alapvető műveltségi anyagot, amely a 

társadalom, a termelés akkori fejlettségi fokán elen-

gedhetetlen a felnövekvő nemzedék számára. Az életre, 

a társadalmi Gyakorlatra kivánta felkésziteni a tanu-

lókat, akik képesek és készek az uj rend által támasz-

tott igényeket maradéktalanul teljesiteni. Cél: az uj 

iskolát olyan munkaiskolává fejleszteni, amely nemcsak 

elméleti, hanem gyakorlati oktatásban is részeniti ta-

nulóit, s igy a munka megbecsülésére is neveli őket, 

mert a szocializmusban a munka kizárólagos uralma kö-

veukezik be. hrkölcsi megujhodásra, ujjászületésre 

van szükség. tsnek megvalósitása term észetesen csak 

hosszu lej%Iratu program Gyümölcse leuctett. 
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Mindenekelőtt sürgős feladat volt a tervek 

mevalósiLásának egyik akadályát, az osztatlan is-

kolát felszámolni. A Közoktatásügyi Népbiztosság rö-

ttid időn belel mintegy 1.500 községben szüntette meg 

az osztatlan iskolákat. Az osztatlan népiskolák meg-

szüntetéséről és a népiskolák átszervezéséről 1)19. 

április 18-án kiadott rendelet kimondja: 

... mindazon községekben, ahol eddig két 

vagy több  magyar  tannyelvű osztatlan nép- 

1 kofa állott fenn egymás mellett, vagy pe-

dig osztott iskola mellett osztatl an  is fenn-

állott, ezek az iskolák egységes iskolává ala-

kitandók ás a tanulók a pedagógiai követelmé-

nyeknek megfelelően csoportositandók." 

Gondot jelentett továbbá a tanterem és a tanitó-

hiány is. A helyi szervek éltek a lehetőségekkel. Igy pl. 

kastélyokat, palotákat, kaszinókat foglaltak le s terme-

iket átalakitották iskola, illetve pedagóguslakások cél-

jára. 

1918 decemberében a VAOSZ 11 tagból álló Isko-

lai reforwbizottsábot alakitott azzal a feladattal, 

hogy a pedagógusok szOles tömegeit moz(ósitsa egy  át-

fogó iskolareform elkészitésére. A bizottság elsősor-

ban a jövőt tartotta szem előtt, távlatokban Gondol-

kodott, s ezért a tervezetben olyan igényű oktatási és 

nevelési feladatok me ;fog aimaz csára törekedett, amely 



feladatok megvalósitásának lehetüségei csak a szoci-

alista forradalom után lesznek adottak. A tervezetX kol-

lektiv munka eredmény L.gy-e;,y tárgy albizot csájában 20 -

25 pedagógus is részt vett. A kész tervezetet a Pedagó-

giai Szemináriumban megvitatták, s többször át is dol-

Lozták. 

A tervezetben domináló elvként vonul v égig az a 

törekvés, hogy a társadalmi fejlődés továbbvitelére, 

osztályharcos szemléletre, forradalmi tettekre kész 

nemzedéket neveljen. Központi ;ondolata a tervezet- 

nek az életre, a munkára, a társadalmi termelésre va-

ló nevelés. A jövő társadalmában az ember értékét el-

sősorban a köz javára végzett munka szabja meg. Ezek 

a gondolatok a inunkasmozg;lmat törekvéseit, Marx, 

1Ingels, Lenin nézeteit tákrözik. De  felhasználta a bi-

zottság a polgári törekvések pozitiv elemeit is. Gon-

dolunk itt elsősorban a sz.izadfordulón kibontakozó reform-

pedagógiai mozgalomra, amely elvetette a "tanuló iskolá-

t, -- amelyben a tanulók teljes tétlenségre kényszerül-

tek -- s előtérbe helyezte a cselelvitető, az un. "mun-

kaiskolá"-t. /Pl. Kerschensteiner./ Különösen értéke- 

sek e mozgalom módszertani ujitásai. Megállapithatjuk 

a tervezetről, hotz tudományos igényű, helyes elveket 

tükröző, modern ismereteket tartalmazó okmány, amely 

alkalmas eszköz a szocialista embertipus kimüvelésé- 

re. 
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Valamennyi tárgy tanitásánál két nagyon fon-

tos irányelv domborodik ki: mebtanitani a tanulókat 

gondolkozni ós dolgozni. G kettős cél megvalósitása-

ra a természettan oktatása kiválóan alkalmas. A fizi-

kai oktatás célját a bizottság az alábbiakban fogal-

mazta meg: "... a oyermek m.gértse a természetben elő-

forduló fizikai tüneményeken alapuló eszközüket, gépe-

ket és berendezéseket. Felismerje  és alkalmazni tudja 

a jelenségekben megnyilvá:.uló törvényszerüségeket." 

A szerzők abből a helyes tételből indultak 

ki, hogy a gyermekben korán felébred a kutatási vágy, 

érdeklődik minden iránt, s különösen szivesen foglal-

kozik olyan dolgokkal, amelyek izgatják fantáziáját. 

jazzel számolni kell a pedagógusoknak. Kétségtelen, 

hogy az ismeretszerzés kiindulópontja a megfigyelés, 

a szemlélet. 

A  megismerés  azonban nem rekedhet meg az érzé-

ki benyomásoknál, szükséges a jelenségek, törvények 

átélése, illetőleg az érzékszervek, a mozgási képessé-

gek, munkakészségek foglalkoztatása. Nagy jelentősége 

van az önálló kutatásnak, a jelenségek okozati üssze-

füg1úsei felismerésének, hogy megt anuljon a tanuló 

egyedül is helyesen gondolkodni, s képes legyen a ta-

pasztalt tényekből helyes köve.kezteté levonni, ér-

tékitéletet mufogalmazni. 
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Az egész anyag sugározza a termelő munka 

szerepét, a tudományos kisárletek, találmanyok gya-

korlati uasznát az emberiség élete ős fejlődése szem-

pontjából. Mint minden más tárgy oktatásában ugy itt 

is fontos szerege van az érdeklődés felkeltésének, 

felszinen tartásának, az alko4ókedv felébresztésé-

nek. 

Az előkészitő mű helygyakorlat, a kisérleti 

eszközök önálló készitése nagymértékben fejleszti 

a gyermek kézügyességét, megfigyelőképességét, a fi-

gyelem tartósságát. Bizonyitott tény, hogy a cselek-

vés, tevAkenység során szerzett ismeret, tartósabb, 

me bizhatóbb, mint a pusztán befogadJs. Ezért az önálló 

kisérleteknek, gyakorlatoknak rendkivüi fontos szere-

vük van. Iiagy jelentősége van az üzemlátogatásnak is, 

mert módjukban áll a tanulóknak az emberi munka szere-

pének közvetlen értékelésére, s felismerik az elméleti 

tételeknek a termelésben való szerepét, fontosságát. 

'Mindezek tudatosulása erőteljesen motiválják a tanuló-

kat  a társadalmi gyakorlatra való felkészüléshez. 

A term:szetrajz oktatásában a cél: "természet-

tudományos világfelfogás nyujtása a természet megisme-

rése ós megértése alapján." 

Tehát ismerjék fel a tanulók az organizmus 

életmódját, alaktani sajátosságalt, valamint hasznát 

és karat, s tudjak megmagyar ázni a szervezet életmód-

ját, külső és belső alakbeli sajátosságait és ezek 
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okozati kapcsolatait. 

A Lanitás fú alapelve a szükségszerűség, va-

lamint az ok és okozati összefüggések feltárása. A 

tárgyalás logikai elvének az indukcióé javasolja a 

bizottság. A kiindulás mindig a szemléltetés legyen, 

ha lehet a természetes valóságában, ha nem, akkor 

preparátumok, mükédzitmények, vetiGő±;ép vagy mikrosz-

kóp segitségévei. .igen hasznos, ha a tanulók állato-

kat, növényeket, ásványokat gyűjtenek és határoznak 

meg, de még szerencsésebb, ha bizonyos növényeket 

termesztenek, állatokat nevelnek, mert igy a folyama-

tos megfigyelések alapján a következtetés levonása 

szinte természetszerűleg adva van. :ezek az eljárások 

1,  :nyeltében az önállóságra, aktivitásra, szorgos mun-

kára, kezdem nyezésre nevelik a tanulókat, amelyekre 

leendő állampolgároknak nagy szükségük lesz. 

Alapos munkát végzett a társadalmi is«_eretek 

bizottsága is. Véleménye szerint e tárgy oktatAsának 

vezúrelve: cselekedni, cselekedtetni. Igen lényeges, 

hui;y a termelés tárgyalásáról fontos társadalmi t ör-

vényként emelkedjék ki a kulcsönös segitség elve. Rá-

mutatni az emberi munka szerepére, a társadalom és az 

egyén úrdekazono:;sá;ára. Ússzehasonlitani a kisbirtok 

pús a szövetkezetek termelő munkáját, rámutatva ez 

utóbbi ma_,asabbrendüségére. 

A fuldrajztanitás célja - irja a bizottság - 
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"hogy megadja a Gyermeknek a vilá gban való helyes 

tájékozódáshoz, a gazdasági struktura megértéséhez 

és a termelőmunkába való tudatos belet,elyezkedésó-

uez szükséges pozitiv ismereteket." 

Igy; tárgy kiválóan alkalmas a tanulók dialekti-

kus gondolkodásának és világnézetének alakitásúra, 

rámutatva a különböző természeti erők formáló, ala-

kitó szerepére, egymásra gyakorolt hatacára. Megis-

merik a tanulók, hogy az emberi társadalom eLyre több 

és több természeti törvényt ismer "szelidit" meg, és 

aasznál fel az emberiség boldogulására. Konkrét pél-

dák sokaságán lehet bemutatni, hogy a célratörő em-

beri tevékenység miként formálja, alakitja át környe-

zetének arculatút, s hogy a mez4azdaségi kulturák 

termesztésében a talaj, a felszin, az égua jlat, a föld-

rajzi viszonyok mellett az emberi munkavak, a tudomány-

nak van a duntő szerepe. A népeket a vilá;azdaság sok 

szallal kerti tessze, kölcsönösen egymásra utaltak, el-

szigetelten nem élhet eGy nemzet sem, egyik nQpnek szo-

lidárisnak kell lenni a másikkal szemben. A társadalom 

,azdasagi viszonyai befolyást gyakorolnak a szellemi 

kulturára is. A régi topográfiai fuldrajzzal szemben 

"oknyomozó, gazdasági, kulturális, társadalmi és em-

berföldrajzot adjanak." 

rontos szerepe van a fuldrajztanitásban a tér-

képnek, grafikonoknak, filmeknek, képeknek, dombormüvü 

térképeknek, kirandulásoknak stb. Teret kell adni -- 
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hangsulyozza a bizottság -- "a Gyermek aktiv f'oulalkozá-

sanak." A munkáltatás legyen egész tarvitásunkon végighu-

zódó módszer. Meg akarták valósitani azt a sarkalatos 

pedagógiai alapelvet, LoGy munkára munkával nevelünk. 

A népiskolai szwatani albi, .ottság szerint az 

egységes nyolc osztaiyu szántantani'as célja: "meg-

tanitani a  gyermeket arra *  hogy az uj társadalmi élet-

ben  előforduló számtani feladatokat könnyen és bizto-

san m goldhassa." A bizottság tervének elkészitésekor 

a gyermeklélektan, a fejlődéslélektan, a számpszicho-

lógia, valamint a munkaiskola elveit messzemenően fi-

gyelembe vette, s ezáltal tudomanyosan is Jól megala-

pozta. A tervezetbon vörös fonalként huzódik végig az 

érdeklődés és a cselekv ő  munkáltatás elve. A társadalom 

igényeik igyekezett a bizottság kielógiteni, amikor a 

tanulókban a munkakr . ::: zséget es a produktiv munkaerőt, 

a munkaszeretetet kivánja a targyon keresztül kialaki-

tani. 

t agy hozzáértésről tesz bizonyságot a bizott-

ság, amikor felismeri a "száraz" matematikában rejlő 

nevelési letietúsógeket. :zt bizoxiyitja az a tény, ho gy  

a szuveges példákat kezdő fokon a gyermek közvetlen 

élményvilágából men ti, a felső tagozatban pedig olyan 

példákat vesz, amelyek egyr::szt bővitik t irLyi ism.re-

teiket, betekintést nyujtanak az emberi munka produk-

tumaiba, a társadalom szociális berendezkedésére, me-

lyen keresztül meggyűlölik a r égi társadalmat, s az 



adatokból levonható igazságok pozitiv érzélmeket vál-

aanak ki bennük, megszeretik, magukénak vallják az uj 

társadalmi rendet. 

A  magyar  nyelv és irodalom oktatásának alap-

vető feladatát látta a bizottság; abban, ho ;_,y ismerje 

és :szeresse meg a magyar- és világirodalom legjelesebb 

műveit, és iróit annyira, hogy az irodalmi és eszté-

tikai érdeklődése az iskolán tul is kisérje. A bizott-

ság különös gondot forditott a tanulók világnézeti ne- 

velésére, ezért csak olyan olvasmányok kerülhettek fel-

dolgozásra, amelyek a célt előmozditják. A könyvtárak 

anyagát felül kell vizsgálni, s az olyan könyveket, 

amelyeket a mesterkélt morál, a tsamisan értelmezett 

hazafiság, a faji gög, a valláserkölcs tobzódása jel-

lemzi, ki kell vonni a forgalomból. 

11 részletes és alapos módszertani utasitáson 

vógigvonul a fokozatosság, az önálló tevékenység elve, 

a uelyes itélőképesség kialakitásának követelménye. 

Óva int az eröltetett aktualizálástól. A nevelő tud-

ja jól kiaknázni a tananyag; adta eszmei, világnézeti 

uevelési lehetőségeket. 

Az oktatás a régi iskolában "valláserkölcsi és 

hazafias" szellemben folyt, amely az uralkodó osztá-

lyok érdekeit szolgálta, mis népeket lekicsinylő, a 

dolgozókat rabszolgaságban tartó nacionalizmus volt. 

A  bizottság elsőrendű feladatának tekintette, /e ezt 

a szellemet likvidálja az oktatásból. A turtéuelem- 
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tarvitás célját a következőkben fogalmazták meg: 

- hogy elvezesse a jövendő állampolgáro-

kat a társadalom fejlődésmenetének, s 

igy  az emberi kultura fejlődésmenetének meg-

ismeréséhez; 

- annak átérzpsóhez, hogy a jelen csupán egyik 

fázisa az eseménysorozatnak, amely a mult 

következm'nye és a jövő meghatározó előké-

szitője; 

- és eljuttassa az emberiség sorsát eldöntő 

jelen és mult eseményekkel szemben az önál-

lá történelmi kritika magaslatára, hogy idő-

vel cselekvő részese lehessen kora politikai 

életének. 

A módszertani utLautatás kiemeli, hogy a törté-

nelmi anyag a jövő iskolájában a társadalmi fejlődés 

képét akarja adni, s minden történelmi uunclolabúl az 

emberi együttérzésnek és et;yüvétartozásnak kell kidom- 

borodnia. 1langsulyozza az összehasonlitas, a szemlél-

tetés, a rávezetés és közlés módszereinek alkalmazá-

sá t, . 

A történelemtanitásal kapcsolatban kiadout 

dokumentumok rendkivül nagy rdeme, hogy a magyar 

közoktatás türt:netében először törekedtek a történel-

mi materialista történetfelfogás, a marxista szemlélet 

érvúnyesitósére. 



em kerülte el a Tanácsköztársaság kulLurpoli-

tikusainak figyelmét a testi n: vel(:)s, a sport, a test-

kultura ügye sem, melyet a szellemi kultura szinvona-

lára kiv;íntak felemelni /életerős, edzett, egészséges, 

életvidám ifjuságot nevelni a társadalomnak./ 

A testkultura szerves része az egyetemes  em-

beri kulturáuak, tehát a mindenoldaluan képzett és 

harmonikusan fejlett embereszmény kialakitásának nél-

külözhetetlen eszköze. Csak egészséges, edzett szerve-

zet képes magasabb szellemi tevékenyséfre, preduktiv 

termelőmunka végzésére. 

hegalakult a Testnevelési ügyek direktóriu-

ma, államositották a sportintézményeket, sporttele-

peket. Sürgősen napirendre tűzték az iskolai testne-

velés reformját, s az ifjumunkások rendszeres test-

nevelésének ügyét. 

A megjelent rendelet-tervezet kimondja: "A 

Tanácsköztársaság az emberi kultura minden javát és 

kincsét a dolgozó tömegeknek kivánja juttatni, Nem 

végezne teljes munk'.t akkor, ha a szellemi kultura 

közkincsévé tétele mellett a testi kulturának tömeg-

nevelését ás az e..iberiség regenerálását hatalmasan 

szolgáló intézményeit nem tenné a kézi és szellemi 

munkások részére hozzáférhetővé." x  

$ Földes Éva: A Tanácsköztársaság sportja. Bp. 1959. 
33. 1. 



Az 1871-ben kiadott "vez,.rkönyv" a testi nevelés cél-

ját a szigoru fegyelem, az akarat megzabolázása, a 

parancs gyors és biztos végrehajtása kialakitásában 

fogalmazta wog, ami nem más, mint idomitás, porosz 

militarista szellem. Lppen ezért a reformtanterv el-

sősorban a testi nevel.st szellemében, s utána tartal-

mában és módszereiben gyökeresen kivánta megváltoztat-

ni. A tanterv a testi nevelés célját az alábbiakban fo-

galuazta meg: 

1. a természet segitése a test harmonikus fej-

lesztésében; 

2. a szervek munkabirásának fokozása; 

3. a reflex-pályák csiszolása; 

4. az egészség, egyéniség, szociális öbtudat 

fejlesztése 

Igyekeztek a testnevelés és tömegsport tárgyi 

és :személyi feltételét is biztositani. A kezeli táv-

latokra vonatkozóan pedig olyan terveket dolgoztak ki, 

melyek megvalósitásával hazánk testnevelés és sport-

ügye egyszerre a világ élvonalába került volna. 

A hozzáértő és lelkes szakemberek "megmutatták,  

mint  kell... nehéz körülmények között is bi zni . Lúttk, 

hitték -- sokszor ösztönösen is -- munkájuk távolabbi 

célját, mélyebb értelmét... Példát mutattak lelkes mun-

kából, lankadatlan igyekeztből, lendületes alkotó te-

vékenységből, akadályokat nem ismerő áldozatvállalás-

ból, önzetlen ügyszeretetből". X  fejezi be gondolatme- 

netét. 

4 	  
°'pri7 dAA H:vsa r A TanácskózTár:.-áság sport ja, l95i. 88.1. 



C/ A munkára nevelés gondolatai a Magyar Tanácsköz- 

társaság idején megjelent iskolai olvasókönyvek- 

ben 
OM= NMI 

A Tanácsköztársaság közoktatásának irán,itói 

világosan látták, LoÉy az oktatási-nevelési célok meg-

valósitása a régi vallásos, nacionalista szellemű köny-

vekkel  non  lehetséges. Ezért elrendelték e nem megfe-

lelő könyvek szanálását és intézkedtek uj tankönyvek 

meiratása ügyében. 

Csak az elismerés és tisztelet hangján szólha-

tunk a Fejér megyei müvelüdé sügyi osztály azon kiemel-

kedő munkájáról, hoLy rövid idő alatt igen tartalmas, 

uj szellemü gy  átgondolt pedagógiai koncpeciót tükröző 

olvasókönyveket adott ki i  melyekben nagy szerepet ját-

szott a munkara nevelés, hiszen a Tanácsköztársaság 

első izben teremtette meg hazánkban a munka államát. 

zekben az olvasókönyvekben elemzés alá vehetjük azo-

kat a Gondolatokat, amelyek a rau,,kára nev el: s céljait 

szolgálják, akar közvetlenül, akár indirekt módon. 

Már az I. és II. osztályos növendékek részére 

kiadott "Olvasókönyv" első lapján a jelsző a kővetke-

ző: ";inkára fel!" Lelkesitő alapgangját me adja az 

egész olvasókönyvnek az alábbi szövet: 
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"Munkára fel! ne vesztegelj! nem restekrt van 

itt uely! Ma ez hangzik szerteszét, oh halld te is és 

tettre kész szivvel, ésszel jövődbe nézz. l'iunkára fel! 

All előtted is munkakör. Nézd, minden jó elő-

retör. Naponta mind elcbb halad. Csak a rest és tétlen 

marad. A kor repül. Gyors szárnya van. E6y perc se tel-

jék nyomtalan ." Rögtön e lelkesitő szöveg után követ-

kezik egy olvasmány, amilynek címe: "Az iskola." Ebben 

arról van szó, hogy Pista megjön az iskolából és nagy-

apjának beszámol Bal asztalatairól. Elmondja, hogy mi-

lyen kedves hely az iskola és milyen jól mulatott ben-

ne: 

"La te ott jól mulattál, bizonyosan nem kellet 

dolgoznod" -- mondja a nagyapa. Az olvasmány kedves 

hangon bi zonyba t ja, hogy az iskolaban szorgalmasnak 

kell letnii, s benne a kis fiukat szépre és jóra oktat-

ják. A szövegben rejtett nevelési célként huzódik meg 

a szorgalomra, jó tanulásra való buzditás. llaníja ked- 

ves és a kisgyermekek életkori sajátos: ágaihoz igazodó. 

Az "Arany kalászok" c. versikének a második sza-

kasza ismét a munkára nevelést szolgálja: 

"Ki egész nap fáradozik, 

Annak édes csak az álma; 

Annak méh; a kemény kő is 

puha párna." 

Az azután következő aforizma valószinüleg a fel-

nőttek számára irt politikai jelszó, amely a Tanácsköz- 



társaság idején hangzott mindenfelé: "Aki nem do l ;;o-

zik, az ellensége az emberiségnek." 

Ezután egy olvasmány következik, amelynek ci- 

me "Szorgalom, engedelmesség, munkásság. " : y olyan 

ember élettörtnetéről szól, aki gyermekkorában nem 

akart tanulni, ':s semmilyen mesterséghez sem értett. 

ha  szorgalmas tanuló lett volna, még fiatalon meg-

szokta volna a munkát, de igy nagyon szerencsétlenné 

vált, mert nincs tisztességes mestersége, vagy állá-

sa. Az olvasmány mottója az utolsó mondat: "A lusta-

ság nyomorba juttat." ,gyszerü, életből vett történet, 

amely azonban igen elgondolkodtatja a kisgyermekeket. 

"A hangya" c. olvasmány az ismert állattörté-

netet eleveniti fel, amelyben arról van szó, hogy a 

risngya mar  nyáron szorgalmasan öcszehordja a télre va-

ló eleséget. Ehhez hasonló a szorgalmas ember is. "Aki 

lusta és nyáron nem Lvdjt, nem dolgozik, télen uiegúho-

zik." 

De .c ►emcsak a munka dicsőitése és a rá való köz-

vetlen buzditás olvasható a könyvben. Az erkölcsi ne-

velés többi feladatai összefonódnak a munkára nevelés-

sel. Kis aforizmában inti a gyermeket a szerző, hogy 

az aggokat mindennel el kell látni, amit csak adhatunk 

nekik, hiszen ők a munkában ux egedtek mei. "A munkás 

kéz az, amit legjobban tisztelni kell." 

Egy másik olvasmariy cinre: "A munka nemesit." 
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Ebben eg,y vásott gyermekről van szú, aki állandó esi-

nyeken törte a fejét. Aztán egy derék földműves magá-

hoz vette a fiut és kijelölt neki e gy  darab földet, s 

szép ajándékokat ibért neki, ha valamit termeszteni 

fog.  A fiu előbb csak az ajándékokért dolgozott, ké-

uőbb mar  magáért a munka űröméért. Idővel pedig a vá-

sott fiuból a munka utján becsületes ember lett. "A 

munka nemesit", -- magyarázza az olvasókönyv a törté-

net értelmét. Itt érdekes módon a szerző rámutat a 

munka motiv urnaira: az egyéni érdekre, a juta1m$$s 

által történő munkaszeretetire, később azonban kiszé-

lesednek a motivumok: a munka örömeié válik, s még ké-

sőbb pedig kötelességérzetből fakad. ebben az olvas-

mányban a munkára nevelés tág lehetőségei nyUUnak a 

nevelő számura. 

Az olvasmányok utas ismét aforizmák következ-

nek, amelyek elgondolkodtatók, és a munkáshatalom meg 

szilarditasát, a munkásouztály megbecsülését szolgál-

ják. Ilyen a következűt "A munkások épitették a palo-

tákat, a fürdúket, a kényelmes lakásokat, és éppen a 

munkásnak nem jutott semmi az élet kényelméből." Az 

aforizma befejezetlen, nem teljesen kidolgozott, de 

tömör és a lényegre tapintó, alkalmas arra, hogy az 

olvasó elgondolkozzon értélmén, azon, hogy a munkások 

kik számára épitették a luxuslakásokat, s azok hogyan 

bántak a munkásokkal. t le nem irt gondolatok létreho-

zását a szerző az olvasóra bizza, illetőleg a tanitó- 



ra, aki a gyermekkel mej besz:;li az aforizmát. 

"A viru s iiu, meg; a sápadt fiu" c. történet a 

bajtársiasság és segitőkészség jellemvonását kapcsolja 

össze a munkaerkölccsel. A piros fiu a módos gyermeket 

ábrázolja, akinek teli a tarisznyája ennivalóval, de 

üres a feje. A sápadt fiu a tanulók elsője, de otthon 

méh kenyér héja se várt rá. i;gyszer a piros fiu meg 

kérte a slipadt fiut, hogy tanitsa meg neki a leckét. 

,ieki is feküdtek a tanulásnak, nehezen ment a "saör-

nyü munka", de mégis sikerült meg tanulni a feladott 

leckét. A piros fiu ezután megoszcotta délebédjét a 

sápadt fiuval, Az osztály pedig; egyre inkább ámulva 

látta, hogy a piros fiu mint okosodik napról-napra, 

a másiknak meg milyen szépen pirosodik a sápadtarca. 

Az ezután következű olvasin nyok más-más erkö]-

csi-nevelési feladatokat oldanak meg. Ismét következik 

azonban egy  "aranymondás" a nagy birtokosokról és a dol-

gozókról. Ezeknek az aforizmáknak érdekessége, hogy be-

fejezetlertek, s a tanulságot magának az olvasónak kell 

lesz;xnie. "A nagybirtokosok palotákban laktak, s nem 

kellett nekik dougozniok. A dolgozó nép csak roskadt 

odukban lakott  es  véres verejtékkel kellett iaegkeres-

nie a minden:api száraz kenyeret." Itt a szerző megáll 

ós rábizza a nevelőre, hogy a tanulók értelmi lejlett-

ségéhez, valamint a helyi körülményekhez viszonyitva 

konkreuizálja a mondás mélyebb értelm:)t. 
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l+emcsak általános, a munkaerkölcsre, a munka 

szeretetére nevelő, a munka mo becsülését célzó olvas-

mányok találhatók az I. ős II. osztályosok olvasóköny-

vében, hanem konkrét munkatevékenységeket megismertető 

olvasmauyok is. Ilyen pl. "Az udvar" c. olvasmány, 

amelyben a szerző ismerteti a gazdasági udvarban ta-

lálható háziállatokat ős a munkaeszközüket, var "A 

ház" c. olvasmány, amelyben arról olvashatunk, hogy az 

ewes iparosok milyen munkakat végeznek el a ház épité-

sében, mint pl. a kőmüves, az ács, az asztalos, a laka-

tos. Itt ugyancsak megismerhetjük a ház belsejében lévő 

konyhai munkaeszközöket. i zzel a módszerrel a tankönyv 

szerzője indirekt módon kelti föl az érdeklődést a murl-

katev é keiiységek és munkaeszközök iránt. 

Az I-IX. osztályosok olvasókönyvének végén ta-
lálhatjuk meg a mi szamiinkra ismert,de az akkori törté-

nelmi- tarsadalmi viszonyok között élők számára szokat-

lanul és ujszerüen hangzó szocialista jelszót: "i.gye-

dül a munka ad jogot az élethez. Aki nem dolgozik, 

ne is egyék." 

A III-IV. osztályosok olvasókönyve a "Munkjshim 

nusszal" kezdődik, amelynek a dallamút a nevelő a vers-

sel e ;,yütt tanithatta meg. A második olvasmány címe 

mindjárt "A a gylábu munkasok" ciiuet viseli. Itt arról 

sz reznek ismereteket a gyermekek, hogy a háziállatok, 

mint a kutya, a tehén, a ló, az ökör milyen munkát vé-

geznek az ember számára. Ugyanakkor az olvasmány az ál- 

latok szeretetére is neveli a gyermekeket. 



A "Jó reggelt !" cimü vers üde hangvételével a 

falusi  reggel  uaiigulatát varázsolja elénk: "Ki ép, s 

dolgozni keze van, a munkához fog vidoran." 

A "IA6i,dnl" tual jdonképpen munkadalnak fogható 

fel, amelyben a falusi legény azzal dicsekszik, hogy 

ő is van olyan legény, mint a társa, mert 6 is vág 

olyan rendet, ós rak olyan, kazalt, mint a társa, s ha 

nem hiszi el barátja, hát fogja meg a kaszanyelét, to-

vábbá a villanyelét és versenyezzenek. 

Az olvasókönyvben efyve-másra váltakoznak a 

hazafiságra nevelő történetek, versek, a természettu-

dományos világnézetet kialakító olvasm nyok. Igen sok 

erkölcsi jellemvonást formáló szöveg található a könyv-

ben. De olvashatók oly an  szövegek is, amelyek megma-

L,yarázzák a forradalom előtti állapotot, ós azt a szük-

ságszerüséget, amely  a forradalom ki töre sé t eredményez-

te. A  "Mit  hozott a forradalom?" cimü olvasmány leirja 

a két forradalom /a polgári :s a szocialista forrada-

lom/ történeti fejleményeit és k.:letkezésének körül-

m.:nyeit. Pedagógiai szempontból kifogásolható, hogy az 

olvasmány nyelve nem a tanulók életkori sajátosságaihoz 

igazodik. Egy III-IV. osztályos tanuló számra megköze-

lituetetlen fogalomnak tünik a "minden érték, minden 

termelő eszköz k:Jzt.,lajdonba való v : te1i'nek követelése", 

továbbá "a nagyvagyon kommunizálása". í;z a szöveg két-

sé;kivül a gyors szerkesztő munkának tulajdonitható, 

amely a felnőtteknek szóló magyarázatokat nem tudta át- 
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transzponálni gyermekek nyelvére és gondolkodására. 

Az olvasmány végén Lalálgutó szöveg viszont mér meg-

felel a gyerekek óletkori sajátosságainak, amikor a 

szerző a fentieket a követke<,ő módon konkretizálja: 

A TanácsközLórsaság azt akarja, hogy "egyenlően jusson 

mindenkinek, a vagyonból is, meg a dologból is. Azt 

akarja, hogy dolog nélkül, aenye ölet mellett ne bol-

u.ug uluasson senki ebben az országban. Azt akarja, hogy 

az c,,yik ember munka nélkül Le élhessen palotájában ke-

leti kényelemben, s a másiknak, a dolgozó munkásnak ne--

kelljen düledező, egészségtelen viskóban nyomorognia." 

Az  olvasni  ny a munkára nevelés feladatai mellett a val-

l<.ási, nyelvi, faji előitéleLek nélküli emberszeretetre 

való nevelés feladatait is teljesiti, amikor haagsulyoz-

za, hogy  "minden  ember boldog, szabad, müvelt ós megelé-

gedett legyen". 

"A kéményseprőinas és a pékinas" cimü olvas-

mány iin irekt módon nevel a munka ós a mesterségek meg 

becsülésére. A két inas azon vitatkozik, Logy melyik 

mesterség tisztább a másiknál. Az irö adjameg kérdésünk-

re a feleletet: "Minden becsületes mesterség  tiszta. Aki 

munkáj:uban a maga mesterségének a szinét viseli, az pisz-

kosnak nem mondható." 

Még egy munkára nevelű vers találgató a kötet-

ben, amelynek ezerzuje ismeretlen. A vers cinre: "rgy 

utalvány." A vers szavait a költő egy szegény szülő szá 

jóba adja. Csak Busz forintot tud küldeni fiának, amiért 



elnézést kér, mert "nehéz idők j::.rnak". A vers a ke-

méry munka becsületére nevel, amikor kimondja: 

"DeLat dolgozz! Amit magad kerestél, 

Az a falat a "legjobban esik. 

Lásd, én se kap Lam semmit az apámtól, 

Sokat küzdöttem, kinlódtam pedig. 

Bátran előre...! A tiéd az élet! 

De ha, m netán ... mégis szükségét látnál, 

Csak irj, irj án küldök maju megint." 

l'i€;yelewre méltó, hogy az ebben a kötetben ol-

vasható aforizmák közül a legtöbb megtalálható az I-II. 

osztályos könyvben is. Valószinüleg a szerkesztőknek 

non volt idejük a fokozatosság elvének mel;tartásara. 

Másrészt mind a hat osztály részére egyszerre vezették 

be a ki.J.rom olvasókönyvet, s igy  az összes korosztályok 

részére meg akarták tanitaui a szocializmus vezérgondola-

tait és jelszavait. A III-IV. osztályok részére kiadott 

könyvben az alubbi uj aforizmád olvashatók munkára neve-

lési célzattal: "Most átvette a munkásság mindazt, ami-

re régóta csak  neki wlt joga." 

"Azelőtt csak a gazdagok tanulhattak, ma a dolgo-

zó nép joga, hoo+ mávelt és okos legyen." 

A harmadik könyv, az VeVI. osztályosok részére 

irt olvasókönyv mar nagyobb  változatosságot mutat, mint 

az előzö két kunyv. Több mint ausz kolteiényt találunk 

benne gondosan összeválgoatva. Kölcsey, Vörösmarty, Pe-

tőfi versei mellett ott találjuk Ady :ndre forradalmi 
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verseit is, érdekes, hogy a költő nevúriek megjelölése 

nélkül. A prózai olvasmJnyok a kémiából, a fizikából, 

a földrajzból, a történeleabül tartalmaznak olvasni-

valékat. ;zenkivül találunk olyan olvacm :inyokat, ame-

lyek erkölcsi jellemvonásokat keltenek föl és akarati 

tevékenységekre inditanak. Olvasunk a szülők szerete-

téről, a munkásember megbecsüléséről. "A szenes ember 

és az ur" cimü olvasn inyban az uri f iu a szenes ember 

fiának azt mondotta, bogy "a te apád afféle rongyos." 

A taniló elment a natyurhoz, aki elment az iskolába és 

az osztály előtt kéryszeritette fiát, hogy megszégye-

nülten kérjen bocsánatot a sz nes ember tikhól. Ennek 

megtörténte után a k t apa is kezet rázott egymással. 

"I'njl  ékezzetek mindig arra, alt láttatok - szólt a ta-

nitó mert ennek az esztendőnek ez volt a legszebb 

leckeórája." tusaga a túrténet erősen kitalal.t, s való-

szinüleg sohasem tiirtént mg, arra azonban alkalmas, 

volt a forradalmi változások korában, hogy a serdülés-

nek induló gyermekeket elgondolkodtassa: ,sincs ember 

és ember között különbség, illetőleg az embert munkája 

teszi emberré us  nincsen felsőbbrendű ember. Az olvas-

m ur  indirekt módon a munkára nevelést szolgálja, de 

összekapcsolja az etikai nevelés más feladatával, je-

len esetben az emberszeretetre nevelés feladatával. 

A "Fel szocialisták" c. dal a munka himnusza, 

amelyben refrenként ismétlJdik: "A munka szent küzde- 



delem. Velünk a nap! A  győzelem!" 

"A forradalom" c. elvasin ny a forradalom lénye-

ge t a gyermek számára közérthető módon magyarázza meg. 

Itt .aar jobban érvényesül az életkori sajái,osságok el-

ve, mint az alacsonyabb oszi,ályok olvasókőnyveiben. A 

forradalomban a munkások átvettók a hatalmat, vagyis a 

vezetést, és összefogtak a földműves szegényekkel és 

katonákkal, hogy a tarsadalomban ne  legyen  se nagyon 

szegény, se nagyon  gazdag ember. A munkások azt akar-

ják, hogy mindenki megkeressd annyit a munkájával, 

amennyire szüksége van. A gazdag  embereknek  persze nem 

tetszik a  forradalom, mert n':kik is kull dolgozniok: 

Lzú rt a mun . ósoknak a dolgozó emberekkel össze kell 

fogniok, a együtt kell harcolniok e gószc:n addig, amig 

az emberiség boldog lesz és az egész világ proletárs;i 

ga egyesül. 

"A munka népe" c. lelkesítő dal Liost János ver-

se,amelyben a költő a munkást dic:őiti, azt a munk st, 

aki a bányát müveli, a posztót, selymet szövi, a gabo-

nát veti, s ki a harcba tős kül száll. 

E következő olvasmány  Deák kerenc levele 

ut;.n irúdott, cinre: "Buzditó levél az if juaághoz". 

Két kalmas órzé ere hívja fel a figyelmet: az igaz-

ságra és a szeretetre. i:zu Lán köveukezik a uolgos é-

letre való felbivás: "Kerüljétek a henyegébet, a mun-

kátlan eletet. na kora if juságtokban megszokjátok a 

munkát, életetek legszeob örume i s legédesebb gy 6nyü- 
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reit a munkában fogjatok megtalálni. Lgyedül a munka  

az, amely fenntartja a testnek és léleknek erejét.  

Csak munka tesz ~.asznossá magunk és embertársainkra 

n, :zve."  

Az olvasókönyv utolsó verse a "i.ópdal" cimet  

viseli, valászinüleg a proletárdiktatura idején szü-

letett forradalmi dal, erre utal izzó hamvétele:  

"Testvérünk vagy, mért ne tartanál velünk?  

íja munkás vagy, nem lehesz ellenünk?  

Nem ismerünk henye rangot,  

Ágas-bogas koronát,  

Szerszámot a naplopóknak, kaszát, kapát, boronát,  

Legyen kerges annak is a tenyere,  

Aki miatt; Nincs a né pnek kenyere!"  

usszefuglalva a Fejér megyei tanácsköztársasági  

iskolák olvasókúnyveiben talált munkára nevelési gondo-

latokat, az alábbi megállapitásokat teletjük megt  

1. A Tanácsköztársaság a proletáriátus diktatu-

rája révén első izben teremtette meg a munka-

államát hazánkban a történelem folyamán. Ez  

a törekvés erőteljesen kihatott az iskolára,  

a közoktatásra. A munkára nevelés gazdag  

tárházát leljük föl ezekben az olvasókönyvek-

ben, s a tanítókon mult, hogyan valósitották  



meg ezeket a feladatokat, hiszen az olvas-

mányok példát mutattak a késői utókor, a 

ma embere szermára, hogy a szocialista em-

bereszmény tuLajdun8ágainak, elsősorban a 

Faunka tiszteletének és mot,becsülésének a ki-

alakitására milyen i .iag;y gondot iurditutt a 

proletárhatalom. 

2. Az erkölcsi nevelés feladatai közül kétségki-

vii1 a munkára nevelés gondolatai találhatók 

meg legnagyobb  számban az olvassa,unyok szöve-

geiben. tizek a nevelési feladatok részben 

közvet,enek, direkt módon lelkezitik a gyer-

mekeket a tettekre, a munkaira, másrészt pe-

di;özvetett, indirekt uton közelitik meg a 

munka mo szerettetését, a szocialista munka-

erkülcs megvalósitására valóstörekvést. 

3. Különösen figyelemreméltók az un. aforizmák, 

i
_ 

a közmondásszerü aranymondások, amelyek mind 

három olvasókönyvben megtalálhatók. a rom oasókönyvben megta 	zek 

legtöbbje a munka dicsöitósét, a munkásosztály 

mebbecsülését célzó jelszavak voltak arcban a 

forradalmi  korszakban. Az afiurizmák bizoriyit-

ják le;;ókesebben, hogy a Tanácsköztársaság is- 

/ koldja szoros kapcsolatot tartott az élettel, 

a forradalommal, a politikával. 
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Az olvasókönyvek Lcagukon viselik a gyors 

szerkesztés hiányosságait, viszont érde-

mük, hogy egyszerre mind a  hat  osztálynak 

adtak ki olyan olvasókönyveket, amelyekben 

a Lzocialista eszm,nyek megtalálhatók. 
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Szorgalomi. engedelmest g ,  
munka:,rág. 
Van  az én falumban egy nagyon szerencsét:en  

ember. Nincs mestersége, semmihez nem ért, epren  
csak a legalávalóbb munkára alkalmazhatják. S biz: ni  
könnyen megtörténhetik, hogy egy napon éhen-
halva találják az irt szélén.  

Figyeljetek elmondom élettörténetét! Midún ez  
az ember gyermek volt, iskolába járatták. A:va  
költött rá és inkább magától vonta meg, csa*tho-g.:  
fiát oktattassa. Mert ebben az időben a tanitás  r.trr 
volt ingyenes. mint most. A hu azonban szivesebben  
csatangolt az utcán: mind inkább megszokta, bogy  
az iskola helyett a játszótérre menjen. Most a  
szegény ember nagyon szerencsétlen. Ha enge::ci-
nies és szorgalmas tanuló lett vol::a. még  :._.:.. .. 
megszokta volna a rendet, munka: és mos:  
tisztességes mestersége vagy állása.  
nyomorognia. Oh! ha ismét gyermek  
iparkodnek az iskolába. de szivesen  
nitást.  

A lustaság nvomorh:. 	t. 

Az én italom.  
Tiszta viz a: Ér, !talc":.  
Ettől nem tesz sc/ia bajom. 
Szeszes itat: árt. ‚?:reg.'  
Én biz' abt.'Úí  

Minden ember testvérünk. Neat a c entzet ek 
ellenségei egymásnak, hanem csak a tirke el-
lensége a dolgozó  milüi~ knak. 

~ t:ttU lt:tl  

'.'olt egyszer egy  elhagyatott gyerr::i::. ....i r,e.. 
nagyon rossz :erII7éSZete t•G;.. 	c_. ry'e::en  

2Z esze. N:nOzta a CJa::i;:..k at. ki:zeG :e :l r':',.i.::  
:ész'r.et, za= - ta. az iskcl;. .a me.^.5 wermek e?:e:. :á-
gUn.otta a  

- Ezt a fi:zt egy derét: fölü:r.ive. mag.:';;;,r  ~,•t:... 
Kertjének egvik sarkaban t;:ielö;t neki  egy  dara_• • 
isldc:: ado:: neki aó:. kapa. gerebly é : es  .,f::':n-  
féle u:z, yakat. Sze.)  aj .:dékot neki. h- v: ia-  
mit termeszten. fog.  

A  '.:t: elV:'J csal: áZ '^~2rt  

	

olt: de ::.Sbh .:;:.. i er::csi:é' 	i: teaze:.  r.c:... 
:n.1• 	~'? ~ : 	 : ~ . 	

~ 	 ... ' c. ...:. i.- 

.z$r:.sc.^.. El  .: i : . 	S .... 	C: 	\,  _. .. ... . . .. 
3 rr: n i,;; ::':: r. b-_.S:. _ :e, C:7111 ' 	;e::.   

1111.!:' :::::::  

A tudás iiüt: io.^.:.  
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A .:éményseprő és a pékinas. 

Azt kérdem töietek, láttátok-e már egymás 
mellett a pékinast és a kéményseprbt ? Amint az 
egyik éppen kimászik a kéményből, ahol kisÖpi:rte 
a kormot : a másik pedig éppen jön a pékmühely-
böl, ahol könyökig kotoraszott a lisztben. 

No ugy-e nem láttátok ? Hát én láttam. 
A kéményseprő éppen nálam tisztitotta a ké- 

ményt, mikor a pékinas hozta a friss süteményt. 
Ahogy meglátták egymást, olyan képet vágtak, 

mint mikor a kutya és a macska találkozik. 
A fehér gyerek azt hitte a fekete legényről, 

hogy neki el ensége. 
A fekete legény pedig úgy nézett a fehér gye-

rekre, mintha az csúfokdni akarna vele. 
Mikor látták, hogy egyik se harap bele a má-

sikba, elkezdtek beszélgetni. 
— Gyere ide, majd megsimogatlak — szólt a 

kéményseprű: 
— El5bb mosd meg a kezedet, — felelt a 

pékinas. 	 ' 
-- Az én kezemet.? Nem piszkos az.  csak  

fekete. 
— Éppen azért piszkos, mert fekete. 
— Ez a legszebb szin, — felelt vira a ké-

ményseprű. — Az a piszkos. aki fehér. Azért nem 
is simogatlak meg, mert befehéríted a szép tiszt: 
kezemet. 

De a pékinas nem hagyta magát s igy felett a 
másiknak : 

— Minden. ami szép, az fehir. Fehéret virá-
goznak tavasszal a fák. fehér a hú. fehérbe őit z-
ködik ünnepnapon a kislány. Mor.diak-e még 
bet ? Fehér a liszt. amelyből élünk. .fii k,ll még 
egyéb ? 

k.;:!r ^v5er• 	a cs .séta a karmos fejét es 
g.7.1::•)ikc.zo t:, .cz .  a kis hr,;:nas 	megfelelt neki. 
Azután eszeb: jutott tala:^1 es igy  szolt : 

— De mit é: ez a Teher, ha nincs mellette 
fekete ? H fehéret észre se vennék ha nem volna 
a fekete. A sok fehér ártalmas. A hú peldául va-
kitja és ron•ja a szemet. Azután fekete az éjjel is, 
mely olyan -zép csillagokat mutat. 

S a kéményseprő büszkén ütött a kormos mel-
lére. Most  már  a  pékinason volt a sor gondolkozni. 
Meg is tette volna, de ekkor kiléptem a folyosóra 
s én is megszólaltam : 

— Hallod-e fiam, pékinas, miért piszkoltad 
össze az ünnep'ú ruhámat? 

A kis pék nagyon megzavarodott. 
— No ugy-e a te mesterséged piszkos, nem 

az enyém? — kiáltott ?jrimmet a kéményseprő. 
— Kérem szépen, — szólt erre a pék, — 

tessék megmondani, hogy melyik mesterség tisztább 
es  melyik szin piszkosabb? Nem tudunk megegyezni. 

— Ide hallgassatok. fiaim ! — feleltem nekik 
.cmolyan. — Minden becsületes mesterség tiszta. 
Arci munkájában a maga mesterségének sz nét viseli, 
az piszkosnak nem mondható. Fiam,•nék te ha 
lisz:.s vagy is, tiszta vagy. í csém, kéményseprő, 
te, ha kormos vagy  is,  szintén tiszta vagy. 

A régi társadalomban a pénz adott ha-
talmat. Ma csak az boldog, aki tud. 

Az egészség drága kincs. De ehhez a 
kincshez eddig csak a gazdagoknak volt 
r'cgz. A szegény ember még orvost sem 
hivatatott, ha beteg volt. Ezentúl ez is mis-
ki!nt Insz. 
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Marseillaise. 
Nem lesz a t(-ke ur inc raitak, 
Elvész. aki a mullnak 
A szabadság kordba tartunk. 
Az igazság nekünk a cél. 
Az igazság nekünk a cél. 
S ha ellenünk akárki lázad. . 
Söpörje et a népharag, 
Pusztuljon mind a gyáva, rai, 
Bu sut intünk az éjszakának 
A szi ünk tüzben ég : 
Csak rajta. rajta meg ! 
Ha elnyomónk nyakára lep. —
S_abcd Icsz majd a nép .' .. . 

Ezer a nJvnek terhe. gondja. 
Tudcti:.:n és nrnlyóba 
A  pap b:::itja. t;;/ ' nyomj* . —
Tes: m'e'r a temT 'ci es  a s;; jr. 
estt'er a : 'rizplo.?i és a gyár. 

—ssze a sik rónák öle! en. 
Hiába On O.. .Z  
.\'e:n arat a.. aki rtrt; —
41 lliók tengenck a .r,"ményl•en. 
Dc szi: űnk tüzben éz' 
Csak rajta. rajta me, ! 
Na elnyomónk nyakara lep, 
Szabad les_ maid  a zr i ! 

Látjátok n:t a látüctárcr. 
A jövendőnek napja kel; 
A boldogság ime nem álorn, 



\eoküztárssság i!e!yett _Tanács Nüztársa-
sJg -  alakult. E kormányio:nta teljesen u , :na még  
csak a nagy Grosaországban es Bajórorsz:igban  
van ilyen k'ctarsas,g. Teljesen eletették a király-
ság és népköztársaság azon szerveit. melyeket a nép-
einvomásara l:tesitettek.  

A  Tan: csküztársps jg egy nap acatt megszün-
tette a munkás nép einy-omatásának, rabszclgasá-
gának ióokát : a nagy magán vagyont. A tőkése-
get fiz u. n. burzsoákat. azaz a munkátlanokat. 
ntegicszto:ták minden vagyonaiktól, Elvették a 
nagy feldbirtokot, a bér h:izakat, palotákat, kincse-
ket és ezeket mind k:izvagronnak nrilvánitották. 
(Kommunizálás.) 

Miniszterektől eg_zen a falusi biróig meg- •  
--zün:ette a népen ur .ikod5 u. n. tisztviselői kart  

'és ezen hivatalnokok helyett mindenütt .munkás. 
katona :s szegén, iö!ditivesek tanácsát" ajakitot-
iák meg. 

Eltürűitzk 3 kénysz•r katonáskodást és meg-. 
szüntették a. ragkülÜnúséget. A .tanácsköztársaság 
nem ismer rangat, el:net, születési kiváltságot és 
előjogokat. 

Vallását mindenki szabadon gyakorolhatja, 
papját is fizetheti, de sem tempiombajárásra, sem 
vaiiástan tanulására senkit nem kényszeríthetnek. 
Eaházi adót is csak az fizet, aki' épen akar. 

—y1,.—  

A tanácsközt ;rsas:igban csak  azoi•:naut van jo-
guk, akik munkájakből ellnek : a gyára?:, műhe-
lyek, b:iny.ik.- erdők és mezűk dolgozóinak azaz a 
proletároknak. Nem ad jogot a tanacsküztársaság 
a nem dogozó tőkések. gyárosok, papok, keres-
kedők s áI:3i h?r azol:nak, kik embertársaikat 
szolgaságban. elnyomatásban tarto  ` -. azaz a bur-
_soáknak.  

A t.nácsk)ztársas.g szervezete a kü;etkező:  
A  k"őzség dogoz n:pe (proletárok) megvá-

laszt, a rollt képr:selóte_tület helyébe. bizonyos 
sz,:rr:a tanács tago:. Ezek intézik teljesen a köz-
ség összes ügyeit. A  k5zségi tanácsok kiküzdenek  
maguk k0züi a járási, megyei  es  fiz országos ta-
r._csba tagokat. Az  országostanács a legfőbb ha-
`alom a tanácsköztársaságban. A tanácstagokat min-
e csak hat hónapra választják. A rnegválasztot-
takat, ha r:e•n :eljesi!:k pontosan kütc!ességeiket,  
mindenkor el !ehet  t vo'.jtani. 

Tekin:e::e! ar.n, brogy eze 	i??:...'orma t;i•e- 
sea 	é- __aa:. !.s a1apa 	nv:igszik. •azért  aZ Jt- 
...anei1  r::iut W1ando jelleget nem  
n'.•crnet, meg nein er,;svnet, ü. n. r.épbiztosok-
bvl alakitott +:0-m::nrzo:cn . :~s :cl'cs hataioramai  
intézi a ta^.3c:'iOztárs?s.ig ∎ 'ss es r:::. Mivel a  
:e!jhatalni-. 	.,máii\zst dil:taturánsh r 'C:: 	S  
mert a népi: !osokc•gl: n'.:,.,nkhól, pro;e-
t rokho' v:;zasz::at,....:Te . .. teljhatalmm  
intéz:; tanácsiak ,. vese :  

-• 	1'-n!ct:trdikta:iira.  
Arm .:el1 :ninden i:n:u i :as !:, i=::fisnak tare-

:. , hogy a világ 5sszes a 	.. ilyen  

sor: intezzél: a praletárol: 	s : zert keil, 
visszhangozzék az eges:  

Világ proletárjai egye,ü!jetek  ! 
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A jiivű iskolája  
— Kilálísrrk es tervek. 

Irta' KELf:A1EN R(:LA igazgat , ;. 

(Elso részi 

Van-e ma. : :z irgalmas jelenben. calakurtck kedve  a  j• + 
tanügyi feladataival f , •gl:ilkozni7 Sokan lchet['ek akik g}y gon-
dolkoznak, hogy most. •nukor az egész tigyenne a Ii•tí•ben 
megtirnadott magyar prolettiruralont fen.igcs küzdelme  feli  for-
dul, nem is id.iszerii tanilgyr.11, uskol:iri•l bcszi•Inr. Atagam is baton]. 
fegyverzaj tr,ltr be ism,'" a levegi ,t s ilyenkor job!) a múzsáknak 
hallgatniuk. Ui.ikj:unk i. t:miu'.ink egy ri'sze elhagyja a tantertnck 
viligát es  nemes lelkescdi•ssel ehnegy oda, a ltol a forradalom  
cszményed ■ irdndGis:iv..l vi•dheti. Kardol kill ma forgatrti, nem  
k, nyvet, szuronnyal kell harco lnu, nem eszmékkel,  

11e mi ••rcgehhuk. akik mar item  tudunk sc karddal.  sr 
.zur , .nncal h,inl'. . , :,k maradiunk az c• nnckm'I Nines  messze az  
d:. rnk..r a :dd••1t n:e, I., ki f ,  r.: n , g•u fcle•ttünk  

• cikii+rtkc:ik .i ttv.l 	, dt .Jk itri.. a z.n.irL.l.rt\piti+ k..ra :lddug 
k terv 	 mind  Irg\.W, arm!  Igv upitiink. 

Tzidulrtc. L,tIaF•k h"tLi4.'nek ki .. .,\.,I•c r . irrrtg• lilck eh.t!, 
L.l ik. : 	••ip•igrk k n lal, i ki•d!c-tek .zrrúrnkbe. mik. .r 

:Ip.\cr,d•• k ;.z.tk h:dn:al i•ad.i.., !rli 	pill.rn'Ink 
Annal, az ul k nz:Il Lü t.•,v _;Idja le./  az iskolaat. \int 

+ .h ntig .n•ctaliaa uiil• ,  	. 	•n, k 'TWIT a la , v ,,  rtetnn•- 
dekek tornt:ilJj:ín:ik 	Iciclt , .•, ;, t. ,  •,\  ite v "ina. A marxista 
chni•Ici :v emberi t „kc! ,.tc•i t; 	:k „ Lott ipi.y Cam. ,  helyet 
!•izt..srt .iz •ikt..tasn.ik. .amily 	 .zur, put  pnt.d , tt .i: •.k,.lanak  
i h+c:t 11 , ihem e•ta,y uT,•; i t.+. .i m.,,.i ne+\ lanarki k , .mnnnnstu 
i-intakov•u,:cih...it \cr.t i. k. p ci'ICh, tai .adal• , mtud , •m.inv. utuly z.l 
••k••I.iz.i ,  lilckkrp,. ,  kia.iri•.CT 	, 	I•!h c rt. 	Ilc ..: 	uskol:ntak 	is  

{ cll •r:dcl nr. .."ti'II 	b u .i • ,c•: \ilagrrnd 
.\: .t•.! , h; +..tu•t, , . : 	. 	,, •i ■ enlrk \ih.u.ihan ,.,.zront ■ •tt a  

• t.Li, • • :_i  .il:,., ~ • 	\- . .. .: n•.ikr. ,k.zm...z., 	u pillanatban a 
kell 	ku.il:i- 

:• 	 \ 	t, r, 	t . _! 	,\, . t .. •r , t.., s..k  

	

.a 	i 	i  „nt..kat  
• AL it 	',.  

AZ I_StAMI 	 I i oldal •  

Magyar...:.ig , lunc keljen s az uj világ: a munkának az egyenlő  
i''i••4;11.1 i. a I .ad:dnu szohdartásnak viliiga végleg nic;valri- 
ulha•. 	:ütho.. .1 lelkeknek gyokeres :italakulasa szükseges. A 

i ;h• , rt:n.ett 	';.J' •tamil megbukott állanti és társadalnu szerve- 
; uthcz néni luhut i i.szati'rni, de ['lat azok helyibe csak meg-
uih.•d a I.Ikuk .illiticrnak. A megujhodasnak a forradalom szel-
lemellen kell %ugbentemnr. A .lelkeknek f..rradalmasitása -  az a 
t.•1'.un.it. :i,rle ki pessé fogja tenni az emberiséget, hogy megments e  
a p•+. ,  :.int,ita a pulgar•is'dis javan: es  utegteremtse az uj 
,.rzda.agi, pi.litikai és erk. , lcsr alapokon nyugv.'.:illa['u.1 es t:ir-
sailalntat. S melyek - lesznek :i nevelés uj alapjai'! Megni..ndta  
kuzoktatasügyunk vezér; mar  Ii. napokkal ezelőtt a magyar tani-
t•',ságltoz intetett feli' isáhan: a természettudományi es gazdasági  
ismeretek. a munka tidonrinya es  gyak..rlara, továbbá az emberi  
szohdantas nagy gind.'l:tan, ['li nden nép-onrcndelkezi•si jogán és  
:v emberis., nemzetközi egységén alapul. erkölcs. A magyar  
k; ,z••ktaI.isu_yet luh,it .i nvpfelvilágositás szvrvvve kell ,italakitani.  
Csak igy •ikerul map! az djusag.it és a népet az uj idők szelle-
ntévcl, a forradalom cstmvncl cszmi•nyeive' 1' item; igy sikerül 
in:yd cl..ki-szncni a hidasnak es a nemeschb, erkillcsrtsebb élet-

iirümi.knek :v egész neji kort val.i egyenletes megoszlását; igy 
sikerül majd az uj küztarsasagnak értelmes, testben és lélekben 
erős es egészséges polgárokat nevelni. 

Milyen legyen tehet az uj nevelés? Nagyjából megvázolhatjuk 
képét az..kitak a nyilatkirzat..knak alapján, melyeket egyrészt a 
felsőbb rendikrek, m:rsreszt vezeti egyéniségek programmjának.ide-
saw  pontjai tartalmaznak. 

Induljunk•ki a nevelés feladatábnl. A  tannin  életének két  
szintire vat, helyek váltakozva hatnak közre egyénisége kifor-
milásaban. az otthon és az iskola. Mindkét szinter élményeket 

nyujt. melyik behatásukkal nyomot hagynak a gyermek vakiján,  
testi, szellemi es erkölcsi egyéniségén. Mivolt nak három  iissze-
lev ~yí•re egészségére, értelmére es érzésére az otthon is, az iskola 
i s  tejleszt..en hat, csakhogy ez a hatos az otthon részérig az eset-
Iev,ek laucolatán, az rskula résziről ellenben ter's,crö sorozatban 
I''itemk. A nucelés feladata a fiat.i.ok e ke•tt..s sirat lehetőleg 
gvcnwhoan Gulari •. agy n.. i t. i. 11..0. az eredmény az  
•,uv.. ~ u•. ; it' I ii.+• s tik -  l..... 	. I 	•.:v, i. ak ,v élet minden 
ni 	tt•:.ili.l•i 	• ..I!l.. 	L•,ly,t 
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c, tt tndoni.ist ,v otth„nról, ahonnan a  
1  iacke 1 odY,dtr, dmlat . , h,• , Ctt luil , .:ndsl :i1 életr ,~ l ,  melynek  
it  .n.u!t. ,  I nnc; kell c..It I:I,ylcLil- ki , lelebh az  

{,,,n•Ichh at  elclhc/! cz lesz a modern  
Li Lett .• 	.i k,. , , l,•hh :v , dt1inhoc ezt inkibh az elemi  
Lr. •! '. ' . .  . ••l. 	 at  clethc/: ennek a tendenciának  

. 	• , ' +• 	„,.',i  ,i , r, ri , e li•pn:e. At  nttlinn legyen a gyö-  
. 	•• , d.i ,V :, hely. .Ih , d a virág  kinyilik is  

...,  

AZ ESZME  

A jövő iskokija.  
Kil.ít:i%ok és tervek -- 

Ina:  hEL•.UI`N ati t u„t. tantó.  

t\ta.„dik k..,L:i 	c  1 

Régi a panasz, de  !Mac i .:  is marad, hogy iskolázisunk  
eddig elméleti volt. Megfelell:eteit a miniszteri tanterveknek  
és :r hozzájuk :satylt utasitásoknak, de nem telek meg a társadahim  
ki , veteleseínek. Huny mily távol esik c ymástúl iskola és élet. mi  

sem mutatja élesebben, mint az,  h»gv e szavakat rendesen mint  
Ilenméteket használjuk. olyanféle t' galogtpar ez. mint az elmélet  

es gyakorlat, ji, is r,•ssz. A kettő egymást majdnem kizárja. any-
nvira más az iskola mint az elei A tanitúmesterek 'Ls idők  óta 
hajtják hogy ne az iskolának, hanem az életnek tanuljunk, s  
mégis az iskola az. mely ezzel a leladattal a legkevesebbet  
Iilrrdik.  

Benedek !.1 	Ii ,.v cikkében elmésen fejtegeti a középis- 
kolának ezt :: I , .ii.it A régi  k o: épiskola, írja, egyáltalán nem nevelt  
az életre. Ez( még lelkes hivei is elismerték, de  art  mondták :  
a középiskola nem is arra való, bogy az életre neveljen. Cm van-
pak a szakiskolák, ott az egyetem. A középiskola adjon :italónos  
műveltséget No, azt minden értelmes diák tájdahnásan érzi: az  
a műveltség„ amit az iskolában kap, még csak nem is iltalános  
művettség. Ha iskolai tudományával meg akarna jelenni igazin  
művelt emberek taraságában, az első alkalommal ezt a _két szo-
m,•ru tapasztalatot szerezné: Amiről i, tud, arról nem beszel  
senki; amiről beszélnek, arról 4 nem tud semmit Arról ne is  
sz"ljunk, mi történik akkor, ha a társaságba belép elry német  
vagy egy francia és a jelenlevők udvariasan az  i,  nyelvére for-
ditják a sort. Ami diakunk, ha gimnazista volt. hat évig tanult  
ném:üil, ha reálista, nyak évig nemetill, hatig franciául. A Níbe-
Iung-monda is Corneille életrajza kavarog a fejéhen, de egy  ep-
k.'d,íh mondatot nem tud kinyit ni. Nem cs,.da. Hetvenen voltak  

, ..zt.ilyban. :i tanár az ugynevezett direkt módszert alkalmazta.  
de a legnagyobb j"akarattal sem szúlithatta meg í,t kétszer egy  
hit.  a. Aztín hesziliietnek még a társaságban sok e yibröl, amiről  
a :ni érett d,..kunk mind nem hallott : zenéről, milvészetttkténetn,l,  
; „iid„giáról, ki,zgazdasági. politikai kérdéstikról...  

• 
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Arma•lyak  •,.kra  v.tnn.+k azzai,  Arity a klvzépitttk.da érkflwts  
tf}rk.tt mcs  :.  c<.tk nra rl na•MZrtwck.  fk;n, az  rrkátxl  a régi  
ótttá•rv cla•>iZr frllrvitrtá• Ih.•yy mettleM,%  nánisicrekkcl-r, azt  Ile  
R .tassuk. ►  lla nr  tr!r;rsuk. mrnnvNc rfhanyaK , .t+a az tsk.da a  
.yerma  k Prthg a( r•ryénwé,nrk mrnrRtaroM  
anyu , yr rwar., :t f..r.b..  ...s;zlrmuzatos knntívrtési+k .t  tit,  NV-

1V.1.1 .+: uj rrndsnn+  t.k..i..z.rn.tk  rf kill r ► nrr ldc..;.< t.•nTrrvel.  
nttt.tR hctycarn.  a pcd,ty , ..zus,.k  csa% u t•rv•.;•kk.tl  r{yM 

astn,dhamak.  r.. prdal.:—.,ua„kn.tk  srm stahad k.tszr. ,kr., krifhrqt-  
rti•,k .kz .ahrCi  t.tntt.ts.tb.t  kilsc.+fist  nyu  t , . srakviXl 
~ .tkt>Z  - ennek e:ry sz•.r.w c.at:irl.ininak kcll Innate.  

Fhlxz trunakn:kek'ti  snik.iyr• k.z .  ht , Ly ko(vetknehh kap,  
« , •LM ; ,Ir.rt  ktre  az  cicmt  és  a  k..ziprylt „ I.M  tanttas k•'.zt.  Iűrt71A 
n,ndkert•.nck ttityanazf  kel' akarnt,t . ,1z  rrlcszséy;r  s,  érre•Imas,  p-  
k•dcs"s  rmheKl  s gevcl , . eljar.iauknak dlevzkedrtc kcll eyymaslNrz.  
Az otThon  ittt ~éren  kill tarl.tm kczunkct. Ma  mtndny.ijan Indjuk.  
th. ,tcy ez  •  kapósodat  mnts racy.  I.  c:kintrrl ,rna k:vcl;.tv , • kétsig-  
k,vtit gy'.keres .t szr.ciakr.+ta  
amtOk  kutptrpr,rZrammla  s egys ~  :;cs  R •srt.tlyu ncptsk.d:il s ezen  
relépü; '. S  +,sztályK kozépisktdat k•pwwk : ;zuksr_;kcpva m''.d.sttt-  
n+  i  kr l  a  kél  s  ezzvl t•••yiitt a hnnrtük  mú- 

tancr ,ík  ktképzésinck b. II , .Ry  Iptkrnt.  :wranérvc még  eilér- 
hitnek :t vikminy:k. Akar ntiy szerveztessék a  ktképAis, aA.,sly  

sn.a:.thsfa pro gramm  k+v:in t.t.  azaz  a  k:'.zéptsk , d:ti  lanitb  ef+i#el  
y  tantt•'.képz.• rtk••Ia h••csa;sa  ki.  -  ak  r  tny, ahogy  a  

:.,••a• ~ . , j f7.hhaéze •'dt.tjtja az: z a k••zéptsk.•lai sz -..krcntt,(rrre  is 
 •a.. tn.11l. ,  unt• , m.tny.n  munk  is;.tjr.t  j<rtrtran eftlkisnUr  .c4ryctemi  
t,ni. ti;r 	ntrytarti::iv.tl 	cqy  hin ,nyr...  k:'./'s alaph.'.f  kall  
~ - ,I::Lua .t kii/épiskolai t+nárképzrsnek az  efrmi rsk.da+val és  to- 
.  • •,, •..ly.isnkhan is so  dos énnikczi.hrn  keü m:watMfi..k•  

II.  Y.tt .kt.+fas ;zntlnmr  is  rena•:zere mm/yen legyen.  aria.  
lrlcka  Lclyrkrd  m.lr  t..nb.s  ktjclrnksek Ii.rlétMtk, Mille- 

- • , _, nt  i;n.tR  minden harar;.t •.rommref  lldv:?7.Art1. Ilavlgrr(- 
tr.inyttian nevdjpNk.  Ifépisik {:'r 

 - vi,k h-:Ir a  havn..s . ~ ;  mk•nztv  gazdalkr.d;is  gyakt'tfati  
• 'rt. kcr•skrJvlm+.  :.v+la..igt  és  mks  tgyélr s(aktskr.•  

kc v cvchb  rlmrlrlcf is tot*,  éktrevaltSsagrd kiw•-  
- 	\t •l,• •,• ict• I.h••r.d.',Intmok,d, sz.wal krsérkti és  Lrp:rszG -  

~ •. .. .,z , •ktat.is mtrttkn vunat,Ht, 4101 s amenny.tc  

AZ E1Z.\fl. 	 3  

:•an hh, t r tntrvi krnysit:r,• n:vck. a f:.lcladata nnndcn isk..-  
L.r.,sn.;k.  

A jöv,i k , tip:;!-:.•! . ,,anak .  cbhc ncnt fi•rhnt krlsí•L.  r~ t'Sri;r~ 

ripz.tzzzt:k kcll Itnnr. I1-:rmlr,..t .1 •r , •cralr.ta pro;J:untn ktizc-  
Ichhr, , l ttiy ;rizt \- • t t.t .h .+ vrnnrt.(clhkhst I „ koza-  
t. , kr.tk mry!:Icl„rr , t ,.:n, r:. , r: .,; rak • , anurnk . a;:ip:,al cgybckcl-  
ti.tt .\ a„d.•.  ..zt.Jy linr:íh; jvllv.~ it 
laaf , .lraut, n;clt sza! t: n 	„it..>: a.:r ,  . ei.tt:uv.d ,dkaltn:d ad a  
tannl• ,  cq}'itax _i.' ., 	ha l:un inek kdrjlr , aisirn." fia 

 
igy lesz,  

non  cgészctt v:L ., crnt ,  nnnri : k „r .,z igy tayt.11 küzép-  
iskola cli 8 "s/61y,,  , ' .i • \ ; L :ni nl..n sn•rtnl clrhaíl  ti o5ztaly ~ 

b:itcn vli Ir:nt.. 1'.:_t ,,. .., , ntr kcllcttc cn:,;cdni. hogy a  

	

 
I,; ,  , , , . .. r. , 	. t. cic niit' ■■ •cztt:nck. Mind a 8  

osz;:ily cic: .is•: .: 	:,t ,:.•• ;, v, n k , 4rkzG, akiknek nincs knd-  
cuk. lchcts: :  a, c.r .; ut•ttl, k :,. , .  h•..t t.unthn:ín}'aikat folytassak.  
A H o•ztalc,.+ .,s , ,, n •, , 	lut.+r. . : Irsz. hogy az oktatas  
n~ isz :nu'tk 	.t c :!I.r • t 	. 	. , 	,•h~ kckcn .  .thol h:irmity  uk- 
h,,; k: , zipt ,  i., „k •,.: • 	 tl ,•lyt 	loo.)  

[41  





D/ A szakközépiskolák és közéi.iskolák reformja 

A Tanácsköztársaság közoktatásügyi szakembe-

rei messzemenően felhasználták a mult haladó ha; omá- 

nyait, a klasszikusok tanitásait, sőt felhasználták a 

polgári törekvések előremutató elemeit is. A munkais-

kolák megszervezése, a szakmunkásképzés, a szakközép-

iskolák sís középiskolák reformjai ezt egyértelműen 

bizonyi t ják. A francia polgári forradalom idején La-

voisier tervezetében központi gondolat a munkára ne-

vel,:s. Olyrom iskolakat terveztek, amelyekben az i.L ju-

ság a külonböző uiestersúgekben és iparban szükséges is-

mereteket megszerezhetik. Pestalozzi nemes törekvése, 

aki az ipari ós mezőgazdasági termeléshez szükséges 

ismeretekkel kivanta felruházni elesett növendékeit, ugy 

g*idolta, hogy ezzel az e1abernevelés céljait is szolgál- 

ja. Az uLópieta szocialisták, közöttük  is elsősorban 

O wen, aki  egy bizonyos koron tut az oktatást  összekap-

csolta a termelőmunkával és a tornával, Marx_és_ l;ngels 

a Kommunista Kiáltványban követelik többek között a 

nc;velés egyesitúsét az anyagi termeléssel. Ebereszmé-

nyük az _a^E osztálytársadalomban szükségszerüexi utópiá-

nak mcgmaradt sokoldalu, Harmonikus személyiség. 

cél elérséz ►ek társadalmi feltétele a szocialista for-

raualom, a magántulajdon ;ne ;;döntése, technikai alapja 
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pedig a természettudományokon nyuGV6 nagyipar. A terv-

szerüen irányitott ipar olyan membereket tételez fel,  

akiknek képességeik minden ir ~ ny ban kifejlődtek, akik  

tájékozódni tudnak a termelés mechanizmusában, s a tár-

sadalom szükségleteinek, valamint: egyéni hajlamaiknak  

meGfelelűen vesznek részt a termel::cbev. A Párizsi  

Kommün közoktatáspolitikájának gerincét alkotta a szel-

letei ás fizikai munka közti különbség megszüntetése, az  

oktatás és a termelőmunka Osszekapcsoláca, a fiatalok  

dolgos, munkáséletre való nevelése. Laboratóriumokat,  

műhelyiskolákat, szakiskolákat szerveztek cúljaik meg-

valósitálja érdekében. Lenin pedig részletesen kidolgoz-

ta a politechnikai képzés feladatait, melynek megvaló-

úitasát központi kérdésnek tartotta, mert nélküle: szo-

cialista ember kialakitása nem lehetséges. nangsulyoz-

za, ho(;y az iksola valóban tudományos ismereteket  

nyu,j tson, és segitse Győzelemre vinni a proletáriátus  

politikáját. A termelés fő ágainak -- az energetika,  

a gépipar, a kéiaiai ipar és a mezőgazdaság -- elméle-

ti és gyakorlati oldalainak a meGimerésí;t és a terme-

lésben használatos leGfontosabb szerszámok kezelését  

el kell sajátitani a felnövekvő generációnak. De meg -

ellithetjük a négyet munkásmozgalom es vezutőinek pl.  

August bebel, Clara Zetkin marxista álláspontot képvi-

sel'törekvéseit. 	természetesen a magyar szociálde- 

mokrata pártnak a közoktatós mebjuvitásáért folytatott  

harcát is.  



A századforduló táján Amerika kezdte meg 

elsőként át.alakiLani a tanulóiskolákat munkai::ko-

1-á &. Az iskolaügy szervezete igen sok szállal kap-

csolódik a társadalmi termeléshez. Mái az óvodában 

szoktatják a muukzítioz a t yermekekct, majd i•ulytató-

dik az elemi iskolában. Az iskolai oktatás gerincét 

a munka alkotja, a politechnikai iskolák pedig mindezt 

betetőzik. A lehetőségekhez képest teret adnak uz agyé-

ni hajlamok kibontakozásának. Külön pályaválasztási ta-

nácsadók segítik az iskolák munkáját. Az ipar hatalmas 

fejlődésnek ebben találhatók meó a gyökerei. 

1889-ben, amikor Kersuensteiner a kézimunka 

nevelőiiatasáról beszólt, kinevették. Azonban a  tőkés 

világban folyó hatalmas verseny, a l:.: tért való küzde-

lem csakhamar rákényszerit ette az európai államokat 

-- elsősorban a rejlett tőkés országokról van s.ó --

arra, hogy az "olcsón es rosszul" felfogás idejét mul-

.a. Csak ugy tudunk az uj k'rülm nyekkez alkalmazk_oci- 

ni, ha erős, önálló, pruduktiv muukab,iró emberek vesz-

nek részt a termelésben. 

Lzeknek az imperialista céloknak a pedagógiai 

és pszichológiai :Hegalapozását végzi el a reformmeda-

bó eiiai mozgalom -- előzőleg; mar  szóltunk róla -- amely-

nek kétségtelen vannak jelentős pozitiv eiemei is, kü-

lönösen módszertani  vonatkozásban. Anni ez utóbbi tö-

rekvéseket illeti tartalmukban reakciós, imperialista 
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célokat szolgáltak. Amit az iskoladgyet a burzsoázia 

tartja a kuzóben, a munkaiskola nem a munkásosztály 

érdekeit szolsálja. Csak a munkásosztály teheti a 

munkaiskolát a társadalom átalakitásának eszközévé. 

A Magyar Tanácsköztársaság élt is ezzel a le-

úetűséggel. A Szovjetunió mellett a nemzetközi munkás- 

tekintete  a Magyar Tanácsköztársaságra 

nyult, amely -- ha tulerével szemben el is bukott --

méltóképpen reprezentálta, töltötte be történelmi 

hivatását, s gazdagitotta a nemzetközi tapasztalato-

kat. 

A letűnt rendszer teljesen elhanyagolta a tár-

sadalomfenutartó munkásosztály és parasztság utánpót-

lásának, az if jumunk ,isoknak a képzését. Szakmunkáskép-

zés lányegében alsófokon folyt. Még siraluLasabb a 

helyzet a mezőgazdasági szakmunkásképzés területén. 

A helyzet fonákságát csak fokozta az a tény, hogy  Ma-

gyarország agrárország, a lakosság mintegy U0 	ös- 

termelö volt. 

"A magyar szakmuuküsképzést a Tan . Á csköztársa-

ság emelte ki ebből a ... roppant elmaradott ... ho-

vatovább a fejlődést is gátló helyzetből ... elsöpör-

te az utból az euLberileg m.Jsalázó, közoktatásügyi, 

gazdasági és technikai szempontból pedig; korszerütlen 

taanoncoktatási rendszert és helyébe ... középfoku 
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4 osztályos szakmunksképzést állitotta..." X  

Azok részére, akik inkább a gyakorlati pá-

lyák felé vonzódtak, a Tandesköztársasáí lehetővé 

kivánta tenni, hogy ipari irányba meófelelő képzést 

kapjanak. A cél az volt, hogy teljesen kiveszik a 

tanoncképzést a kisiparosok kezéből, de ezt csak táv-

lataiban lehet me goldani, mivel a feltételeket is 

csak fokozatosan lehet biztositani. ; ezért átmeneti-
leg három iskolatij)usban folyt a szakmunkásképzés: 

1. az ujonnan szervezett műhelyiskolában; 

2. az addigi  tanonciskolában, melyben az el-

méleti és a rajzoktatást átalakitották; 

3. a megreformalt régi ipari szakiskolaiban, 

felső ipari iskolában. 

Az ipari műhelyiskolában nemcsak arra töreked-

tek, hogy minél produktivabb munkát végezzenek, hanem 

arra is, Logy a szakmál alaposan elsajátitsák. Minta-

üzemnek képzelték, ahol az ifjumunkás mestersége e-

gósz technikáját elsajatitja ás olyan alapos elméleti 

képzést kap, hogy ujitásaival is elő tudja set;iteni a 

töubtermelést. Az oktatás heti 36 órában folyna, még-

peuig 12 elméleti és 24 gyakorlati bontásban. A szak-

iskolák egyenranguak a középiskolával. 

Dr Bellér Béla: A Magyar Ta.lácsköztársaság iskola-
politikája. Pedagógiai Szemle. 
1969. 231. 1. 
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Amii; a tervezett taiimühelyek felépülnek,  

addig; az üzemek erségesitése folytán felszabadu-

ló kozépüzegeket fogják berendezni erre a célra.  

Az oktató.:zemélyzetet pedig tanitókból, más szelle-

mi'bl`;ozókból és kiváló szakmunk, sokból kivánták  

biztositani. Egyelőre átképző tanfolyamokon képezték  

volna a tanerőt, de perspekbivában állandó szaktanitó  

intézet megnyitását tervezték.  

A feladat megoldása az egész társadalmat fog-

lalkoztatta. A fűvároson kivül a vidéki városokban  

is megindult a szervezés. Kayo:.várott pl. Latinos  

Sándor elgondolása szerint a volt Szántó-laktanya  

helyiségeiben kezdték berendezni, mintegy 80.000  

korona költséggel.  

Több rendelet jelent meg az ifjumunkások mun-

kavédelméről és szociális ellátásáról. Államositot-

ták a tanoncotthonokat is. "Megöljük a tanoncintéz-

ményt. Csak munkástanulókat ismerünk" -- irja az Ifju-

munkás ---. Gondoskodtak arról ~a tanműhelyen kivül  

is képezhessék magukat. A szocializmus tanainak meó  

ismerésén tul az illetékes szervek módot adtak arra,  

"hogy a művészetnek minden ágával mcgismerkedhessenek...  

IGy képzőmüvészcti műhelyt rendeztek be, zeneoktatás-

ban részesitik az ifjukat, úL hozzásegitik őket ahhoz,  

tiogy a kult;ura egész birudalmával, minden szépségével  



megtermékenyitsék szfpre éhes lelküket."x  

i4ehéz józan énezel felfogni, hogy a nagy ma-

gyar alföldi mezőgazdasági városokban miért nem á1- 
1 litottak fel mezőgazdasági szaftiskolákat, már csak 

azért is, mert ebből az iskolatipusból nevetségesen 

kevés van, nu .aa a lakosságnak több mint a fele me-

zőgazdaságban dolgozik. Laces bizonyitéka ez a konzer-

vatív gonddkodasnak. A leorgikonon kivül mindössze Uá-

rom Gazdasági Akadémia van, de ezekben is viszonylag 

kevés tanuló, s ami lényeg, ezek som paraszt fiatalok, 

fanem tűkés csemeték. Az a pár szegénysorsu tanuló 

is a nagybirtok hajcsárja lett, szembekerült saját osz-

tályával, vércvel. 

Az ipari szakiskolák analógiájára a mezőGazda-

sági szakiskola a középiskolával azonos értékü iiéL;yé-

ves lett volna, azok szartára, akik a földmüvelést te-

kintik élethivatásu#nak. A környék mezőgazdasági jel-

legének, termékeinek figyelembevételével erdúgazdasa-

gi, kertgazdasági és ipari-növényeket termelő iskolák 

felállitását tervezték. Az iskolá tangazdasággal ki-

vánták összekötni. 

Terveztek még egy ke_ tészeti föiskolát is fel-

állitani. Szászhalombattán és Keszthelyen egy földmű 

ves iskolát, melynek tananyagát a termelöszövetke zetek 

modern eszméi alapján állitották össze. 

z .ásztor József: Népoktatásunk és szakoktatásunk 
1918-19-ben. /Tanulmányok a magyar 
nevelés történetéből. 213. 1. 
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A huroméves régi felsőkereskedelmi helyett 

négyéves elosztóüzemi iskolát terveztek: De rendkí-

vül nagy akadályokkal kellett megküzdeni, mivel el-

terjedt a kereskedelemellenes felfogás, mondván, 

hogy a szocialista tarsadalomLian nincs szükségi; ke-

reskedelemre. Ezért mcgkésve, csak 1919. Julius 22- 

én jelent meg a rendelet az átszervezésre. Feladata az 

uj gazdasági rend igényeinek megfelelő, az üzemek ad-

minisztratív, gazdasági, számadó, ellenőrző stb. munká-

inak végzésére alkalmas emberek nevelése. 

A Tanácsköztársaság kulturális ás szociális 

intvzkedéseiből szinte kézzelfoghatóan óan sugJrzik, hogy 

a proletárállamnak íratlan törvénye lett az if jusáb sze-

retete. A Vörös Ujsag a következőket irta: 

"Tanulni, dol pzni, szervezni, agitálni akarnak 

az ifjak, s minden szereteteink, minden segitségünk le-

gye.l az övék. hassa át őket a szabadság, a tetteikért 

való felelősség, lelkiismeret érése. Legyenek tanuló, 

dolgozó, szabad emberei a kommunista társadalomnak: 

ezt kivaujuk tőlük. Ők minden reményünk, harcunk ás mun-

kánk értelme: a szocialista  jövő ..."X  

A Tan Aesközt.rsaság reakciós osztályérdekeket, 

a technikai és tudományos haladástól elzárkózó, kozer-

vatig szemléletet megtestesitő középiskolát örökölt. 

x Vörös Lobogó alatt. Válogatott irások a MKI mozgalom 
történetéből 1917-19. 2o.l. 
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Ezért nem véletlen, hor a rradaluak időszakában 

elemi arűvel tört ki a középiskolás diákok tiltako-

.:ása az iskola lélektelen mecaanizuusával, korsz erüt-

len müveltsúg-ideáljával, szolgalelkű bürokratizmusá-

val szemben. 

Az uj középiskolát a Magyarországi `i'anitúk 

Szakszervezete és a Gyermektanulmányi Társaság javas-

lata alapján ötosztályosnak tervezték. Olyan munka-is-

kol inak tervezték, melyben a természettudományok meg-

kapják azt a helyet, amelyet a társadalmi termelésben 

is elfoglalnak, s a,yakorlati képzés is megvalósul. 

Fő célját és feladatát egységes vilánézet kialakita- 

séban jelölték meg. Az első három évben főként az elmé-

leti és gyakorlati ismeretszerzésre, a felső két ocztály-

ban pedig az önálló kutatásokra helyezték a haugsulyt. 

A Közoktatásü yi Népbiztosság rendeletileg megszüntette 

a két holt nyelvnek -- latin és görög -- oktatását, s 

az igy felszabadult órákat részben az irodalomtarlitás 

céljára használták fel, illetőleg modern idegen nyel-

vek oktatását vezették be. Nmelték a természetrajzi 

órák számát, hogy a kisérletekre több idő jusson. 

UGyanakkor a rendelet azt is clőirta, hogy a középiskola 

tanulúival még a tanév befejezése előtt meg kell ismer-

tetni a szocializmus alapvető Lauait. A rehdelet nem 

kivánta háttérte szoritani a humanisztikus műveltségi 

anyagot, csak a helyes arányokat kivánta kia-akitani. 

Az előkészitő bizottság szerint a földrajz ta- 
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nitásának kettős célja van: puzitiv ismeretek terjesz-

tése és a szellemi tehetségek fejlesz Lése. Különösen 

fontosnak tartja a bizottság kellő mennyicégü föld-

rajztudás megszerzését, mert ezáltal tájékozódni tud 

a tanuló a világban, fogalmai lesznek a megélhetési 

lehetőségek térbeli eloszlásáról. 

A földrajzbak jelentűs a szellemkéj:ző ereje is, 

mert egyszerre több jelenséget kell megfigyelni, össze-

hasonlitani, s ennek alapján következtetéseket levon-

ni. Tehát a logikus gondolkodásra nevel. A földrajz-

Ludotuány jeluntős segitséget adhat az iparnak, mező-

gazdaságnak és a kereskedelemnek egyaránt. De nagy 

haszna van szociális szempontból is, mert cregismer-

teLi a növendékeket a társadalom életével, az embe- 

ri tevékenység eredményeivel, rámutat a társadalomnak 

vagyon ós osztályok szerinti tagozódására. A statisz-

tikák pedig nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatnak a 

különböző termelési ágak eredményeiről, hazai éc világ-

viszonylatban. 

A tanitás módszeréül az induktiv é: deduktiv 

módszert javasolja a bizotQság. Jelentős szerepe van 

továbbá az asszociációnak, az ös: zehasonlitásnak, a 

következtetésnek. A taniiás fő eszköze a térkép, mert 

tarualuxi `;azdag ányagot ölel fel. A térkép helyes hasz-

nálata sok tudást o  ügyességet követel, amire feltétlen 

meg kell tanitani a diákokat. A földrajz Lanitás sar-

kalatos elve a szemléltetés, melyre legalkalmasabbak 



a diapozitivek, továbbá a meufigyelés. De fontos sze-

repe van a kirándulásoknak is, mert nélkülük a Lani-

tás csonka volna. 

A matematika tanitás célját a bizottság a kö-

vetkezókbdn lái;ja: "Bevezetés az exakt ;_,ondolkodás for-

máiba és az exakt természettudományokhoz szükséges ma-

tematikai ismeretek megszerzése. t%mellett az algebra 

tanitásának a matematikai mlveletek tudatossá tételé-

re, a geometriának a térszemlélet és az intuició fej-

lesztésére kell törekedni." 

Alapvető követelm.ny a huszadik század embe-

reivel szemben, hogy  islerje a természettudományok 

eredményeit, s ezen eredni :nyuket a gyakorlatban alkal-

mazni is tudja. tilsörendü feladat az exakt gondolkodás 

képességeinek a kimüvelése, mégpedig a maximális önmun-

kásLág, öntevékenység alapján. A megszervezett tudAs 

örömét csak emeli  a tanulókban, ha alkalmat ad nekik 

saját erejük kifejtésére, ezért a párbeszédes formát 

sokszor kell alkalmazni. 

A fizika tanitás célja, hoGy a tanuló nocsak 

megismerje a természeti jelenségeket, hanem öumunkús-

sáb által m_ giianulja a jelenségeket észlelni, a köz-

tük mutatkozó kapcsolatokat megtalálni .s a bennük 

rejlő törvényszerüségeket felismerni." -- irja a  bi-

zottság. 

Az ötéves fizika-tanitást a bizottság három 
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részre osztotta fel. Az első két óv előkészitése, is-

meretgydjtós. 'Tehát megalapozás. A második két évben 

renaszeres fizik't tanitanának mégpedig tapasztalati 

alupon ós a grafikus eljárás alkalmazásával. Mig a 

harmadik fázisban behatóbban tárgyalják a mechaniká-

nak azokat a részeit, amelyek a középső szakasz után 

kieeészitésre szorulnak. 	végül összefoglalása a 

fontosabb anyagrészeknek. 

Az  eredményes  fizika oktatásának fontos fel-

tétele, hogy a szükséges eszközök, laboratóriumok 

rendokez . sre álljanak, továbbá, hogy  egy tani púra a 

laburatóriumi munkában 15 - 20 tanulónál több ne es-

sék, mert nagyobb létszám esetén a folyamatos ellenőr-

zést, irányitást nem tudná ellátni. A legegyszerűbb 

eszközöket a tanulók maguk késziLsúk el, nem csupán 

gazdasági érdekből, hanem -- és elsősorban -- pedagó-

giai meggondolásból. I!ontes követelmény, hogy a tanu-

lók önállóan végezzék a ga.wr.iatokat, kisőrleteket, 

ismerjék fel  a jelenségek között az ok és okozati ösz-

szefüggúseket, s tudjanak tic:lyes következtetéseket le-

vonni. Enélkül eredményes fizikatanitás nem lehetséges. 

A természetrajz oktatásának célja: Természet-

tudomanyos gondolkodás és világnézet nyujtása a szer-

vezetek törzs- és egyéni fejlődésének ismerete alap- 

ján. 

A régi tantervben a természetrajzi oktatás 

célja a természet megismertetése és megszerettetése 



volt. De itt num állhavunk meg, ezt csak eszköznek 

tekintjük, "a tanitás vezérlő szempontja az életje-

lenségek, tovAbbá a mindenkori életfeltételek, meg 

a szervezetek berendezése közötti okozati összefüggé-

sek fol; topos feltüntetése. Miután a természet fejlő-

désének terméke, a tanitás másik vezérlő szempontja a 

fejlődési gondolat." 

A módszertani utmutató a tanitás középpontjá-

ba a szemléltetés és a tanulók öntevékenységének maxi-

mális igéaybevételevel az induktiv uton, kérdve-ki-

fejtő módszert állit ja. Iangsuly a jelenségek megfi-

;elésén az okozati ösL. zefügu5sek keresésén és a he-

lyes következtetés levonásán legyen, az összes mo-

dern eszközök "s kellékek felhasználásával. Kiemeli 

továboá a  bizottság  a kirándulások szerepét, növények, 

rovaro k , ásványok gyűjtését, azok meghatározását, tar 

pár és tanuló meghitt kapcsolatát. 

A középiskolai vegytani albizottság javaslata 

szerint a "vegytannak az uj középiskolában teljes ké-

pet kell nyujtania az anyag tudom  nyának eddigi ered-

m.nyeiről. A tanulónak meg; kell ismernie az anyagi vál-

tozások törvényeit, mindazon anyagokat, amiknek aker 

tudoiusn os, akár Gyakorlati jelentőségük van." 

)e természetesen tájékoztatást ad az auyagi 

változ:asok és az ember kúzotti kapcsolatról, melynek 

egyrészt gazdagági jellegű vonatkozása van, amennyi-

ben ismereteink birtokiban a terma: szet nyersanyagait a 
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szükségletnek megfelelően tudják átalakivani, másrészt 

pedig filozófiai vonaukozásu, mely az anyagi változom 

sok mibenlétére az anyag természetére ad tudományos 

választ. 

A kúmai tanitása során a t;;nulók azt is meg-

ismerhetik, hogy  az emberi munka, a tudomány miként 

állit elő különböző nyersaryyagokból közhasználati 

cikkeket, miként tud sokszor értéktelen vagy  éppen káros 

ariyabot hasznossá formálni, s ezan keresztül felmérhe-

ueJlenül nagy segitséget nyujtani a különböző termelé-

si ágak s z ángyára. 

A tanitás azonban nem az emelkedő padsorok-

kal beé itett "kisérleti teremben",  hanem  iaborató-

riumban folyjék, legfeljebb 15 fős csoi)ortokban. Az 

ismereteket a tanuló saját megfigyelései,  megállapi-

tásai eredni nyeL.cnt szerzi meg. Vagyis magának kell 

felfedezni az igazságot kisérietei alapján, természe-

tesen a tanitó irányitásával. 

A reformbizottságnak egyik legfőbb törekvése 

volt, hogy valamennyi t antárgy keretében meghonosit-

sék a munkáltatás, az alkotás módszerét. Is:nerték a 

munka személyiségformáló szerepét. Világos volt e-

lőttük az is, fogy az uj tarsauáLomnak milyen tulaj-

dunságok&al rendelkező emberekre van szüksége, s ho gy  

mis; vár a társadalom az iskolától. i;nuek a társadalmi 

elvárásnak kivánták eloget tenni. 
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\ magyar nyelvi és világirodalmi albizottság 

röviden summáeza a korabeli magyar nyelv és irodalom, 

tanitás formáit. A rideg; formalizmus lelketlen sza-

bályai szerint gyűjtögették a középkori iskola nye]- 

vi anyagát és odadobták a huszadik század tanulóinak. 

"szálltak az ókori szillogizmusok és kétélű okoskodá-

sok századról századra... és csak az uj müveltsét ü 

tanitók és néáány, a dolgokba belenéző diák gondoko-

dott el 'azon: miért is van e tárgyalásoknak olyan pe-

nísz szaguk!" --- irja a bizottság. 

Sürgősen revizió alá kell venni az egész anya. 

got és ami értéktelen azt ki kell hagyni, inert nem 

lehet pedagógiai szempontból jó, ami tudományos vagy 

irodalmi szempontból nem jó. Miniien szellemi alkotás-

ban van bizonyos belső müvószi erő, s ennek megérzése, 

erre való reagálás, lelkesedés kiváltása fontosabb cél, 

mint a külső ismeAetőjetyek összeállitása. A tanitás 

anyaga és a tanitás is olyan legyen, mely céltudato-

san eróciti, formálja a szocialista világszemléletét. 

Teljesen uj alapokra kell helyezni a tórténe-

lemtanitást -- irja a bizottság -- hogy annak az uj 

társadalomnak a szolgálatúba sz(gJd.Jék, mely vilát;-

szorte most van alakulóban. Forradalmi jellegit vál-

tozásokra van szükség. A türg éi.elem tanitásának benti 

sőséges kapcsolatot kell tartania a forradalom célki-

tuzéseiv©l. 
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"A romantikus és a liberális türtánelemtani--

tásxiak azzal a felfogásával, uogy a históriai moz-

ualmakat a társadalom felső rétege, a hübéri és az 

abszolut állam kiváltságos rendjei, a polgári állam-

nak a parlamentben képviselt osztályai irányitjúk, 

teljesen ezakitunk." -- mondja ki a tervezet. 

A történelemben az et sz társadalom, tehát a 

tömegek története. I naz cselekvő személyiségek nél-

kül nines história, a kiemelkedő egyének szerepét nem 

lehet elvitatni. Azonban azt is látnunk kell, LoEy az 

egyén sem tértől*  időtől, légüres térben fejlődik, ha-
,- 

nem  teke tségonek, képesLégeinek alakulásara igenis je-

lentős befolyást Gyakorol az adott társadalom. 

.Jem lehet egy társadalom moz;aimati egyes ve-

zetők temperamentuminak függvényeként me gi té lni, mint 

ahogy a kiegyezés utáni türténettudomúny ezt tanitot-

ta. A vezetők mindig valamely csor.ort vagy osztály 

érdekeit testesitik meg törekvéseikben. 

A história oktatás a tört uelem egyetemessége-

it,  törvényszeriis éheit mutatja be, tehát p Magyaror-

szág története bei.eilleszkedik a világtörténelem ok-

i.atásának keretébe. 

A jelszavak hangoztatásánál tartsa fontosabb-

nak a bula jdonviszonyok forradalmi változásait, az 

osztálytársadalmi kormányzat parlamenti álarcos ko-

médiáinál,( a parla . :enten kivül dübörgő osztályküz-

delmeket. Oktató-munkánk csak akkor lesz eredm;:;nyes, 



ha a fiatalokkal megértetjük a fejlődés objektiv 3zük-

sLesLéét, s hoGy a történelem tisztulása nem auto-

matikusan, hanem emberek, osztályok ás kulturák kz-

derein át tör napf éhyre. 

4.eztessük meg a f is Balokkal a ttörténelem ál- 
- 	) 

landó l  friss hullámverését, ho felismerjék és me- 

szeressék benne az ujért,a szebbért, az emberibb c rt 

való harcot, s maa is vállalja e harcban való rész-

vételt. 
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E/  A  munkaiskola megtervezésével és létrehozásával 

kapcsolatos elgondolások 

A Ma,yar Tanácsköztársaság zászló j.ra tűzte, 

bogy becsületet szerez a fizikai munkának s éppen 

ezért e ;tsz iskolareformjAnak középpontjában a munká-

ra nevelés állt. A Tanácsköztársaság olyan állampolgá-

rokat akart nevelni, akik magas foku általános müvelt-

séggel, uj szocialista vilá;núzetLel rendelkeznek, 

akik képesek és készek a kommunista társadalom med 

teremtésóért dolgozni. 

Ezen embereszmény kiniüvelésének feladata meg-

követeli az iskola _:c az élet harmóniáját, szoros 

kapcsolatát. Ahogy a jövő társadalmi életének alap-

szerkezetében, a termelés rendjének  cvlszerü megszer-

vezésében a munka játssza a legfőbb szerepet, ugy a 

szocialista közoktatásnak fundamentuma a  gyermek  fej-

lődéstani törvényének c rvényesitáce mellett szintén a 

munka. 

A Budapesti  Munkás-  és Katonatanács Közokta-

tási JILyosztáránpk 1919. május 9-én kiadott rendele-

te kimondja' at "A jövő iskolai tarvitást -- tekin-

tet nélkül a külunböző iskolafajokra -- a munkaisko-

la szellemének kell áthatni. sz.-llem me ;kivánja, 



hogy mindenfoku iskola csellett műhelyek legyenek, 

ugy a papir, agya;, mint fa és fém met munkálására."x  

Az uj iskolában a munka szerepel, mint külön tantárgy 

az első elemitől a gimnázium lePelsJbb osztályár;, 

és szerepel, mint módszer az egyes szaktárgyak ok-

tatás .nál. -- Nem magoló és megfélemlitett lesz a 

gyermek, aki karba tett; kézzel hallgatja s meghuzód-

va lesi a tanitó szavát, "Fanem cselekvő, dolgozó, 

tevékeny kis ember, aki az iskola műhelyében megcsi-

nálja ügyes kezével somiról tanul, aki kisérletet vé-

get, rajzol, mintáz, fur-i arai;, kapál és dolgozik  is. 

Megtanulja becsülni a testi munkát éppuby, mint a tu- 

fiást." x x 

Tehát a munkaiskolának centrális problémája, 

alapelve, hogy benne a Gyermek munkája, cselekvése a 

fogalomszerzésnek és a gondolkodási műveletnek az 

eszköze. A másik lényeges elv az élettel való szoros 

kapcsolata. 

ra beszAhetönk erkölcsi, esztétikai stb. ne-

velúsrűl, mért ne beszélhetnénk technikai nevelésről 

is. 1' isz a munka a kulturának egyik lényeges tartalmi 

x A Magyar Tanácsköztársaság müvelődéspolitikája. 
58• 1. 

zx Régi és uj iskola. 71. 1919. kiadja a Közokuutúsi 
Népbiz. 
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jegye. iia pedig a pedagógiának ketelessége a felbal- 

ozott kulturális kincseket a felnövekvő nemzedékkel 

megismrtetni, akkor kütelessége a fiatalokat munka-

ra is nevelni, a termelő munkára előkészíteni. 

A tárcadalomnak, az egyénnek, de a tudomány-

nak és a munkámnak is közös érdeke, k ogy mindenki olyan 

nevelésben részesüljön,amelyben a tudományos kiképzés 

mellett megtanulja az ipari és metzőgazdasági terme-

lés alapjait, a munkaeszközök Helyes használatát, hogy 

értékes tagja lenesen a társadalomnak. 

"A mühelyoktatás az a tipus, ós a cselekvő-

oktatás az a módszer, mely az elméleti oktatást is 

magasabb szintre emeli.«X  A munka végzésében a gyer-

mek önállóan lát, hall, meg:iigyei, tapint, érze, íz-

lel, szagol, mozog, hasznülja kezét, lábát. Ez az 

ónállóság a ,,vermek értelmét, világos meglátását, 

gondolkodási képességűt és akaraterejét fejleszti 

és elősebiti teljes kibontakozásra. De kifejleszt olyan 

jellemvonásokat is a rendszeres munkavégzés, mint a 

céltudatosság, az akaraterő, a uáLorsr ;;, a pontosság, 

a munkafegyelem, a gyakorlatiasság, tájékozó4ó és 

szervezőképesség stb., melyek a szocialista társa-

dalmat épitő leendő állampolgárainak nélkülözhetet-

len sajátja kell, hogy legyenek. 

A cselekvő oktatás. AóvtaniLók lapja. 1919. 2424. 
sz. 22. 1. 



A Tanácsk.,ztársaság lelkes pedagógusai 

"...egységes ismereteket akartak nyujtani, meGis-

mertetni az egész társadalom inai berendezusút, azt 

a szövev;;nyes munkaközösséget, amit a népi társada-

lom jelent, azt a szükséges együttműködést, amely 

nélkül a társadalom fenn nem tartható" -- irja tűé-

hes Vera. 

Gyermeklélektani kisúrletek is eGyúl. telmden 

alátámasztják a gyermek foglalkoztatásának ontossa 

gát. A gyermeket a természet cselekvésre alkotta. A 

régi iskola elnyomta a gyermek cselekvési ösztöneit, 

tétlen szemléletre kényszeritette. A tanuló a tárgyat 

sem ismerhette meg, még kevésbé az anyag sajátossága-

it. Pedig a manipuláló készség szent dolog, s a ?;yer- i 

mek akkor boldog, he valamit dolgozhat, alkothat, 

vagy rombolhat. A gyermek előtt nincs alacsonyrendű 

munka, örömmel végez minden olyan muukat, amelyben 

tát; teret kap fantáziája ás akotó vágya. LE,y munkada-

rab sikeres elkószitése a legnagyobb öröm számára, 

a további tevékenység leghatékonyabb movitálója. 

A gyermek érdeklődése --- irja Krupszkaja --

fok,zott erővel fordul minden konkrét, látható, ér-

zékelhető, tárgyi jelenség felé, hogy valóságmegra- 

X Má ieJs Vera: Munkára nevelés. /Köznevelés, 1959.  5. 
sz. 105. 1./ 



gadó képessége erősebb mint absztraháló képessége, 

s hogy eleven élet, a tények mély átélése sokkal 

jobban le tudja kötni figyelmét, mint a L; Andolatok 

tudom.,nyos asszociációjának anyagtalan világa."x  

tiiunkaiskoláról eddi; sok szó esett -- a pe-

dagógusok egy része ismerte a német, francia, ame-

rikai iskola reformjait -- de ez a pedagógiában 

csak egy pszichológiai módszer volt -- irja FoGarasi 

isela --- melynek lényege, hogy az addi , hasznos elvont 

ismeretközlő módszer helyett a Gyermek cselekvőképes- 

'éi ót foglalkoztatámódszert alkalmazták. Kétségtelen, 

rogy az is naGy előrehaladást jelentett, de nem ta-

nit meg; a termelőmunkának arra az ismeretére, mely-

re a szocialista iskola ir,/nyul. Majd igy folytatja: 

"Később azonban a munkaiskola más érteltaet 

nyer, azt tudniillik, ho gy  az iskolát bevinni a tár-

sadalom egységes életének egó szébe és az ismeretek 

közlésének centrumába a termelőmunka ismeretét he-

lyezi. lfspedig nem euy mesterségnek az ismeretét„ nem 

a munkának önmagába való ismeretét, hanem a táraadu 

lom egész szerves ":letének, munkaösszefüggésének is-

meretét, ami annyit jA.ent, hogy meGvalósit ja a  Marx, 

Engels  által politechnikának nevezett nevelést, beve-

zet a legkülönbözőbb munkaágak ismeretébe és azokat 

41=111, 	 1110•11,  

x Krupszkija: Közoktatás és demokrácia. 128. 1. Tan-
künyvkiadó, 1957./ 
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az ismereteket, amelyeket eddig tudomnyos alapon, 

de mé gis agy elvont elméleti rendszer keretében 

anitottunk, a term szettudományili földrajzi, rész-

ben történeti ás technikai ismereteket mind szervesen 

egybekapcsolja a termelőmunkának ismeretével." X  

A tankötelezettség korhatárának felemelése 

fJntos és indokolt, de ez önmagában nem oldja meg  

a prolbémákat. Az  iskola  egész belső életének át 

kell alakulnia. Lletképes nemzedéket olyan iskolá-

ban, melyben a gyermek tétlenségre van kárhoztatva, 

nevelni nem lehet. A társadalmi gyakorlatra, produk-

tiv termelő munkára alkalmas iljuságot csakis mar az 

iskolában érdemleges munka ut Lián nevelhetünk. "A mun-

ka numesitő hatásának éc jótékony hybienikus erejének 

hangoztatásával ma már nem elégedtetünk meg; mert ha 

továbbra is ennél maradunk, ha nem aknázzuk ki a mun-

kával járó életreható tapasztalatok ás tanulságok 

tengernyi értékét, ha az évtizedek óta folytatott 

verbális oktatás révén a gyermekben élő s már-már el-

haló cselekvési ösztönt továbbra is elfojtjuk, haszon-

talanná válik minden törekvésünk."xX 	irja g bizott- 

séó. 

Fogarasi Béla9 A szocialista iskola /Köznevelés, i'»)9. 
5. sz. 108. 1. Köte Sándor összeálli-
táéa./ 

xxA Magyar Tanácsköztársaság iskolai reformtervezete. 
1959. 218. 1. 
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Csak az olyan ismeret válik teljesitményképes 

tudássá, lesz maradandó, melyet a gyermek sajátkezü-

le c  vgzett munka által szerez meg. Ennek a folya-

matnak lesz igazán nevelőértéke. .Ennek a nevelési 

elvnek kell áthatnia az összes iskolafajokat a leg-

alsóbbtól a  legfelsőbb  fokig. Ugy véli a bizottság, 

hogy nem tuloz, amikor kimondja, hogy a jövőben az 

iskolai munkaoktatásnak kell képeznie az oktatás 

gerincét, harmónikus összhangiban valamennyi t an- 

tár gyal. 

A munkaoktatás iskolai megvalósitásához 

elengedhetetlen műhelyekről azt irja a bizottság, 

hogy minden f'városi iskolát a kisérleteket és mü-

szeres gyakorlatokat szolgáló laboratóriumok mellett 

meE;felelő helyen és jól felszerelt, kellően berende-

zett műhelyekkel kell ellátni. Külön munkahelyet az 

ugyan; és papiros és külön a fa és fémmunkák techni- 

kájnak mdvelésére. De legyen külön helyisége a nyers-

anyaE;nak és a kész munkáknak is.  1. a a létszám indokol-

ja, a műhelyi órAk beosztása miati mind a négy munka-

nemnek külön műhelyt kell berendezni. ;zck a Gondola-

tok előremutató, igényes, szinvonalas munkaoktatás 

követelményeit tükrözik. 

E,y.értelműen állást foglaltak egy sokat 

vitatott kérdésben is, nevezetesen abban, hogy mi-

lyen legyen a fiuk, milyen legyen a lunyok munka-

oktatása. 
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Abból kiindulva,  hogy  a nők helyzete a szocialis-

ta társadalomban agy a pályaválasztás, mint a i;olitikai 

elhelyezkedés szemi.ontjából megközeliti a férfiakét, 

a fiu és leány uanulók munkaoktatás ínak főbb vonásai-

ban azonosnak kell lennie, azzal a mebszoritással, hogy 

az oktatás felső fokán a fa és fémmunka rovására a 

leánytanulókat kell tanitani a kézimunkák alapeleme-

ire: a montirozó-tervező- ős diszitó munkákra. Tisz-

teletrem.:ltó, hogy a női kózimunka elemeivel a fiukat 

is meg akarták ismertetni. 	. 

Ez az iskola valóban az életnek, folytonos 

tevékenységnek iskolaja, melyben 1'estalozzi nagy ál-

ma valósul meg: a fej, a sziv és a kéz együttes gevé- 

kenysúge. Dolgoznia kell itt tanulónae,, tanitónak egya-

ránt. 

A munkaoktatás mint uj, ismeretlen és szokat-

len bizonyára a tanitók egy részét félénkké, tartóz-

kodóvá teszi -- számitott erre a bizottság. De biztos 

volt abban, ha áldásait, eredm .nyeit megismerik, nem 

lesz tanitó, akit ne lelkesitsen fel, ne ragadna magá-

val.  Az alkotni, teremteni vágyás szikraját kell csak 

lángra lobbantani, s azt cl fogja árasztani fényével, 

éltető melegóvel a jövő becsületes munk,aval élni óhaj-

tó ós tudó emberét. l cem lesz olyan tanitó, aki e kéz-

zelfogható eredmények láttán ne akarná folytatni a 

munkát. A gyermek olthatatlan tudásszomja magával fog-

ja ragadni az eddig tartózkodó nevelőket is. 
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Állást foglalt a bizotuság abban is, hogy ki 

tanitsa a mühelyfoglalkozasokat az elemi iskolában. 

A  következeket irja: "... a nyolcosztályos elemi is-

kola munkaszerű foglalkoztatása csak ábc-je az ifju-

ság ipari technikájának. Ezért ragaszkodunk e fokon 

a pedagógus mühelyoktatók alkalmazásához, kik a uyer-

meklélek, a gyermek fizikai munkabirásának é: szelle-

mi fejlettségének hivatottabb elbirálói lehetnek, mint 

a szakképz tt iparosok. i'edabógus mühelyoktatók nél-

kül megszdnnek a munkaoktatásnak és az iskolai studi-

umuknak azok  a mérheteUlen érfekü kapcsolatai, melyek-

nek alapján az iskolai verbalizmus mérséklését és ba-

nitásunk mw:adandó tapasztalatokon nyugvó megerősödé-

sét reméljük." 

Az eredményes oktató-nevelő munka egyik leg-

lényegesebb biztositékát az oszLalytanitó és a mühely-

oktató céltudatos együttmüködésében látta a bizottság. 

Az osztálytanitónak kötelessége -- többek kö-

zött -- figyelemmel kisúrni tanitványainak technikai 

haladását. L céllal a műhelyi foglalkozások alka má-

val tartozik jelen lenni, s ahol szükséges és teheti, 

segitse a mühelyoktatót. EGymás kölcsönös támogatása 

anélkül, hc_,y kiivatlanul beleavatkoznának egymás mun-

kájába, vagy önállságát sértenének. 

Fokozott hangsullyal hivja fel a tanitók fi-

gyelmét a bizottság az óvó- éh rendszabályok, vala- 
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mint az egészségügyi előirások betartására. figyelni 

a helyes testtartásra, az oly an  munkákat pedig, a-

melyek a 1.:gzést tulzottan gátólják, ha nem lehet 

teljesen mellőzni, a minimumra csökkenteni /pl. lomb-

lürész/. Minden  uj szerszám használatát szakszerű ma-

Gyarázat előzzön meg. Fel kell hivni a figyelmet a ve-

sz .lyekre, melyek a szerszámok helytelen használatá-

búl ás a védelmi rendszabályok be nem tartásából ered-

aetnek. De nehogy eltulozzuk, mert a félénkebbeket 

még gátlásosabbá tesszük, ügyetlenné válik  ép  hunvar 

sérsil. Az iskola műhelyrendjét alaposan ismerje min-

den tanuló, annak betartása törvény. Helyes, ha a 

rendszabályokat a tanulók bevonásival készitjük el 

és azok megszegése is velük közösen itéitessék el. 

Ebben az esetben a tanulók magukénak .;rzik, betartá-

sáért felelússéget éreznek. 

A megmunkálásra alkalmas és számba vehető 

anyatok közutt az agyag nagy figyelmet crdemel, mert 

szerszámot szinte nem is ig nyel, könnyen formálható 

és kimerithetetlen a formai Gazdagsága. Az utóbbi a 

inunkat változatossá teszi, nem válik unalmassá g, 

hibás munka könnyen korrigálható, nem szül elkedvet-

lenedúst, inkább sikerélményt erűsit, s ujabb és ujabb 

alkotásokra serkent. A kézügyesség és megfigyelés fej-

lesztése mellett alakitja a tanuló arányérzékét, s 

szinezbetősége miatt szinérzékét is. 
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A bajtársiasság, a közösségi szellem kiala-

kitására és ápolására a munka szinte kimerithetet-

len lehetőségeket tartalmaz. Pedagógiai szempontból 

helyes és indokolt, hogy a gyöngébb munkás mellé az 

ügyesebb kerüljön, de ügyelni arra, nehogy az ügye-

sebb végezze el a munk,.it, avagy az ügyetlent lengi, z-

ze, csufol ja. 

A gyermek alkotását feltétlen becsülni kell, 

azt agyonbiralni, vagy megsemmisitnei a gyermek előtt 

a legnagyobb tapintatlanság. Az időnkénti selejtezést 

is bizzuk a gyermekre. 

A papirmunkák oktatása folyamain hároldtéle pa-

pir anyagot használunk: puhapapir, félkemény vagy 

kárl,itpapir és kemény lemez. A szerszám és mühely-

berendezést alig igénylő .)apiros munkák az osztály-

term kben is elvégezhetők, mit; a félkemény és kemény 

anyagok megmunkálásához már szerszámberendezést kell 

használni. .hzért ezeket a munkákat a műhelyekben kell 

elvegezni. 

A sikeres oktatásnak feltétele, hogy alaposan 

készitsük elő, megértetni a feladatot elméletben és 

rajz alapján egyaránt, magarázzuk meg és mutassuk be 

a szerszámok helyes használatat. 1,em szabd siettetni 

a munkát, mert felületességet, kapkodást eredményez. 

Az az elv érvényesüljön, hogy kevesebbet, de amit ei-

készitenek az mindig tiszta, csinos s levetőség sze-

rint minél tuk:ületesebb legyen. A gyengébb tanulókat 
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kisebb értékű eredmények felmutatása esetén is il-

lessük dicsérettel, ha törekvést óc jószándékot ta-

pasztalunk. 

A  fa,  mint az ipari kul tura legősibb és lei 

gyakrabean használt anyaga -- irja a bizottság --

"még akkor is megérdemelné iskolai műveltetését, ha 

nem képezné a mesterágak egész sorozatának munkaanya-

gát, mert talán egy  anyag sem kiván oly sokoldalu 

technológiai és technikai ismeretet, s ezért egyik  

sem nyujt annyi életrevaló, valóban értékes tanul-

ságot, mint a fa ipari feldolgozása. A fa megmunkálá- 

sának nagy jelentőséget ad, anyagának sokfélegége mel-

lett, a fölúolgozáshoz szükséges kézieszközöknek, mint 

a mindennapi életben leggyakrabban használt és nélkü-

lözhetetlen szerszámok megismerése és az azokkal Va-

ló gyakorlati ügyességeknek és fogásoknak szinte ki-

merituetetlen tanulsága." 

A kalapácsot, fürészt, vésőt, kést, fogót stb. 

szinte minden nap használjuk. Elengedhetetlen tehát 

ezeknek a szerszámoknak a helyes hasznúlatára már 

elemi iskolában megtanitani a gyermekeket. Miként 

Rousseau, ugy a bizottság is külön kiemeli az aszta-

losság mesterseuet, mely szerinte a legtöbb tanulságot 

nyujtja. 

A famunkák oktatás az elemi iskola ötödik osz-

tályában kezdődjék s a didaktikai követelményeknek 

megfelelően fokozatosan haladjon az egyszerübbtől a 
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bonyolultabb felé. Ügyelni ►:e11 arra, hogy csak ab-

barí az esetben térjünk át a következő műveletre, ha 

az előzőt alaposan begyakorolták már. 

Az ipari pályákra való f elkószités nélkülözhe-

tetlenné teszi a fémek feldolgozásával kapcsolatos 

alapvető ismeretek nyujtását, készségek ós jártassa-

tok kiművelését, indokolja továbbá az a kürülmény is, 

hogy a fémek szinte minden közszükséghleli cikk elő-

állitásánál sz'u ;cinek. ' echnolódiája és technikája 

is eltér a más anyagokétól. 

A fémmunkák bizonyos elemeit már tanithatjuk 

az első osztályban is /dróthajtogatás/, de rendsze-

res oktatása a hatodik osztályban kezdődjék. A bi-

zottság a legegyszerübb ele meket vette fel a tan-

tervbe, azzal az igénnyel, ao ► ezeket ugy kell el-

sajatitani, hogy a szakiparosok biztosan épithesse-

nek rá. Lzerpelnek a tervezetben még az un. vegyes 

anyagok, mint: az üveg, celluloid, gyanta, spanyol-

viasz, füzvesszv, bőr, spárga, homok is gipsz. 

A jövő -- a munka iskolájának igen fontos 

túnyezói a münelyoktatás céljaira szolgáló helyi-

s:;gek, mivel a gyermekek a tanitási idő jelentós ró-

szót ezekben a termekben fogják eltölteni tevékeny 

munka közepette. Ezért ezek a helyiségek jól beren-

dezettek, tágasak és az egészség szempontjából min-

den tekintetben kifogástalanok legyenek. 
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Tekintettel a riag,yobb porképződésre, a legki-

tönőbb szellőztetés álljon rel.delkezusre, a padlózat  

legyen pormentes, a falak pedig mosdatók legyenek.  

~. bizottság az egyes munkanemek tantervi anya-

~;át ugy állitotta össze, hogy lehetőleg minél több  

tárggyal szoros kapcsolatban legyen. A kernyezetis-

wuretből indul ki, majd szervesen kapcsolódik a ta-

nulók iskolai szükségleteivel és játékával, a föld-

rajzzal, a vegytaaual, a rajzzal, a terwuszetrajz-

zal, a háztartással, a mértannal, a természettannal.  

Lgy nagyszabasu középponti műhelyes iparokta-

tasi telep létreúozasát is tervezte a reformbizott-

ság iparrajziskola céljára, azzal az indoklással,  

hogy az akkor két -- müheiyuktatási célokra alkalmat-

lan és szűk épületben összezsul'olt tanműhelyek,  

osztályok, tanfolyamok és ipari szabadoktatási  

m~,.yek üzemképes ós bygienikus elheiyezóst nyerjenek.  

A mühelytelepet pavilonrendszer fórmában Java-

soljak felépiteni, számoavéve az ipari ágakat. A terv  

szerint tizenkét pavilonbél állna a telep. ;Légpedig:  

1. számu pavilon: főépület aZ igazgatás részére  

nyersanyagraktár, garázs, kiálli-

tasi tcelyiségek  

faipari csoport  

ruházati és textilipari csoport  

fémipari csoport  

agyagipari, üvegipari, szobrászati  

csoport  
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7. számu pavilon: nyorvdászmühely 

8. " 	fénykél,észet, Uokszoroaitó-ipar, 

köny vkötó szet 

9. " 	" 	kémiai ipar 

	

10, " 	" 	if jumunkásottYion 1.000 tanuló ré- 

szére 

Valóságos iskolaváros. Sajnos nem épülhetett 

fel. agy csak a terv maradt az utókor számára, de 

ez is méltán váltja ki a mai generáció elismerését. 

iNagyaon alapos ós részletes terv készült a fo-

na.las-munkák oktatására is. Célja: megtanitani a ta-

nulókat a kézi- és saját e,yszerü szükségleti dolgai-

nak megvarrására s a lakás, ruházat izlóses, csinos 

diszitésére. Mivel  a fonalas-munka a  legtöbb iparág-

gal kapcsolatban van, a fiuknak is el kell saja.tita-

ni. tárgyak oktatásánál különösen nagy jelentőséget 

nyer a tapintóérzék fejlesztése, emellett fejleszti a 

kombinativ és megfigyelő ké..ességet, segiti a mdvészi 

eszttikus, etikai nevelést, módot nyujt a szake::.ber 

szarvára az egyéniség tanulmáxiyozásüra és pozitiv txa-

tást gyakorol a gyermekkedély és érzelemszférájára. 

hasonlóan az előzőekt.ez ez a tárgy is szoros kapcso-

latban áll a többi tantárggyal. 

A reformbizottság szükségesnek tartja, hogy 

az uj iskolában az egységes magyar gyorsirás kötele- 

ző tantárgy le;hyen. A szocialista társadalomban a szó-

les néprétegek tebbet fojiak Ar ai olvasni, mint annak 

előtte. Gyorsirúsi tudás birtokában az irásbeli mun- 
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kákat harmadnyi idő alatt a lehet végezni. Az egyé-
ni érdekeken tul nélkülözhetetlen a társadalmi élet 

minden területén. 1:zen kivül nem lebecsülendő a pe-

dagógiai értéke sere, mert  egyrészt gyakorlati kéz-

ügyesség, másfelől pedig jól illeszkedik a rajz, 

a kézimunka és ipari foglalkoztatásokhoz, s a t{yely, 

a stilus, a fogalmazás oktatásának nagyszerü segéd- 

eszk'ze lehet. 

Voltak a mühelyi foglalkoztatásoknak ellenzői 

is, akik arra hivatkoztak, hogy a kézügyesség neve-

lése nem az iskola feladata, Hanem a családé, nin-

csenek meg a szükséges anyagiak hozzá, s mint afbie 

kényszer hátrányosan hatna a tanulói személyisógre. 

Ám ezek a  vélemények  nélkülöznek minden tapasz-

talatot, csupán deduktiv okoskodások. F y em lehet elfo- 

badni azt a népzőpontot, mely szerint az oktatás ki-

zárólag a tanulók érdeklődésére pül fel, de azt sem 

lehet magákévá tenni, hogy  minden mozzanatnál a mun-

kának munka -- s nem játék -- voltát akarjuk éreztetni. 

Az járna a  legnagyobb  eredménnyel, ha részben 

leereszkedik a tanitó, másrészt pedig felemeli magá-

«oz a tanulót. 

Ez a mühelyi nevelés - irja a bizottság - "még 

nem szakmunka, ez még az  általános műveltséghez tar-

tozik. Hogy véletlenül hasznos is, kio,ly  a müveltség-

nek is megadja a mak áétt, hogy a többi taniiárgyak 

oktatását megkönnyiti, hok,y a későbbi szakkiképzés 

is  nyer  vele, LLogy a gyakorlati életből merit sokat, 



hoar a gyakorlati életre vi::zont erös behatással v an , 

az még mind nem ok arca, now  a i & eiyi nevelést mel-

lÓzzük." 

A re:ormtervek elkJLzitésével munkaoktatási 

tiirekvcseinek elérték, illetőleg tulnaladták a les; 

haladóbb külf ultii államokat. A terv szerint a ;yakor-

lati tárgyakat az első - úarmadik osztályban heti két, 

a negyedik - hatodik osztályban heti négy, a hetedik -

siyuicadik osztályban pedi g; ..eti fiat órában tanitották 

volna. 

Feltétlen pozitív a tervezetben a tantárgyi 

koncentráció, szakit az öncélu, a munkaoktatásnak 

csak kí;zügyesitésre lesziikitett szemléletével, elve-

ti a pedagógiai, nevelői célzatot mellőző ökönömiai 

nézŐ Oi.:.Ot. 

A munkaoktatóit a személyiség fejlesztése  leg-

főbb eszközének tekinti, s emellett előkésziti a tar-

sadalmi gyakorlatra. Az elmélet és a gyakorlat szer-

ves egységének mebvalósitására törekedett. Egyet le-

vet érteni azzal a :uódszerrel is, ; mely szerint a tár-

sadalom akkori szinvonalának figyeiembevótelével 

előbb megfogalmazták a célt, s belőle fakadó feladat- 
a 	,_ 	 

rendszert, és ehhez Allapitottuk meg a tartalmi  anya-

got.  Ami a feltételeket illeti, talán maximálisnak 

tOn  ek az igények, ugy tűnik nagyot "markolt" a bi-

zottság, ám nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy  

az illetékes szakemberek távlatokban gondolkodtak. 
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L;inaenkÉ;ppen nagyszerű munkát végeztek,  11 

minuenoldaluan fejlett, szocialista jellemvonások-

kal remdelkezű embereszmény képzéséhek, nevelésé-

nek, képességei kibontakozásának középpontjába a 

munkát állitottk. Felismerték, hogy egyedül csak 

a munka teszi az élet, a  4ársadalmi gyakorlat állal 

kúveLelt.ismeretek, jártasságok, készségek és képes- 

egek megszerzését, kinúivelését. Igyekeztek mebvaló-

sitani azt az iswert sarkalatos 6éteit, amely sze-

rint: munkával munkára nevelni. Ma, amikor a szoci-

alista munkaiskola megteremtésén faradozunk a szo-

cialista orszagok tapasztalatai mellett, mint hazai 

elűzmenyek nagy értéket jeleLteuek számunkra ezek a 

tantervek. 
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III. ússzeóező értékelés a i'agyar Tanácsköztársaság 

munkára nevelési törekvéreiről 

1. A munkáról vallott felfogást illetően elsőnek e-

melhetjük ki a munka erkölcsi megitél;sérűl val-

lott nézetek uj és ma ;asfoku változását. Amit; az 

előző társadalmi rendszerekben a munka me gve-

tett tevékenység volt, a tőkés társadalomban pe-

dig  a mimnkás csak a munkabér révén volt érdekelt 

a munka végzésében, addig a Tanácsköztársaság egé-

szen uj helyzetet teremteti;. A munka társadalma te-

remtődött meg a forradalmi változással, s az uj, 

munkásosztály vezette társadalom a munkát elsőren-

dű értékmérőként ismeri el, s az e mber etikai ér-

tékét a társadalomban a végzett munkájának mennyi-

sége ős minősége haturozza meg. 

2. A közösségért végzett munkával párhuzamosan jelent-

kezik a munka eredményének, a szocialista társadal-

mi tulajdonnak a meőbecs.ilese, szemben az előző tár-

sadalmi rendszerek  felfogásával, amelyek a matán-

tulajdon fenntartasára törekedtek mindenáron. Lét-

rehozták a szocialista népgazdaság alapjait, a gyá-

rakat államositották, a  nagybirtokok helyébe ter-

melőszövetkezetekt hoztak légre. Ez a mélyreható 
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i:olitikai és gazdasági változás természetszerűen 

alső lépcsője volt a társadalmi rendszer gyökeres 

megváltoztatásának. Vz a változás vetette meg aiap-

jat olyan közoktatási rendszer kiépitésének, amely-

lyel hazánk a nemzetközi fejlődés élvonalába került  

egycsapásra.  

A Tanácsköztársaság közoktatásügyi politikájának 

vezérelve az, hogy az iskola alkotni, dolgozni  

akaró és tudó embereket neveljen, akik tisztelik 

:s szeretik a munkát, s akik a szabad emberek ál-

lamában a társadalmilag; hasznos munkák végzésébe 

önként és szivesen kapcsolódnak be. 

4. Kiemelkedő érdeme a Tanácsköztársaságnak, hogy az 

évszázadokon keresztül elmaradott elemi néépiskola 

hátrányait sietve igyekezett megszüntetni. Az uj  

iskolát olyan munkaiskolavá törekedett  L e j l~ zteni, 

amely nemcsak elméleti, hanem gyakorlati oktatás-

ban is részesiti tariuléit, s ezéltal a munkaira ne-

velés feladatait maradéktalanul tel jesiti. Az Is-

kolai Reformbizottság tervezetének központi gon-

dolata volt az :":leire nevelés, a munkára, a társa-

dalmi termelésre való előkészités. (,z az eszme két-

ségkivül a nemzetközi munkasmozgaimak töre:véseit,  

a marxizmus nagy klasszikusainak, Marxnak, h;ngels-

nek és Leninnek a munkáról, a munk,ira nevelésről  

vallott felfogását, nézeteit is tükrözik. Ugyan-

akkor azonban  a Tanácsköztársaság közoktatáspoli- 
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tikája a polgári túrekvések haladó elemein, po-

ziüiv nézeteit is szinuózisbe igyekezett hozni 

a szocialista nevelés elvrendszerével. Itt első-

sorban a cselekedtető "munkaiskola" reformpeda-

gógia elveire utalunk. A népiskola tar atervi ter-

vezetében két irányelv emelkedik ki: megtanitani 

a tanulókat gondolkodni és dolgozni. A fej és a 

kéz munkájának etyesitéséről van szó, amiről a 

neveléstörténet egyes kiemelkedő alakjai régebben 

ábrándoztak. l..z a rei'ormgondolat -- leszögezhet-

jük -- a Tanácsköztársaság idején élenjárt saját 

korának felfogásával szemben. 

5. Sajnos, a Tanácsköztársaság rövid ideje nem tette 

lehetővé, hogy a tantervi elképzelések realizálód-

janak. Az előremutató koncepció körvonalai azonban 

megmutatkoznak  hazalikban egyetlen megyében, Fejér 

megyében, ahol uj pépiskolai olvasókönyveket adtak 

ki. Az olvasmanyok tartalmi szövegei ruszin köz-

vetlen, direkt mócion buzditják a gyeru ►ekeket a 

munkás életre, másrészt pedig közvetett)  indirekt 

módon közelítik meg a szocialista munkaerkölcs 

megismerését ás megszeretését;. Az olvasókönyvek 

aforizmái, jelszavai a munkával kapcsolatosan éke-

sen mutatják, hogy a Tanácsköztársaság iskolája 

menfyire szoros összefü ggésben állt az élettel, 

a politikaval, a társadalom forradalmi fejlődésé-

vel. 
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b. A szakközépiskolák és középiskolák reformjait viz:;-

Galva kétségkivül sz .ibetünik a természettudományos 

tárGyekon nyugvó, s azokra alapozott képzés rendsze-

re. A korszerütlen tanoncképzés helyébe a középfoku 

y osztályos szakmunkásképzés került. i,a a Tanácsköz-

Lársaság tovább 	volna, ezen a téren rendkivüli 

vál6ozásoknak lettünk volna tanui. `1 tanoncok, az 

"inasok" helyébe "munkástanulók" léptek, akik a 

kultura minden ái;;ba betekintést ny»rve, nemcsak 

szakképzést, hanem eyuttal igen sokoldalu általá-

nos képzést is kaptak. A középiskolában különösen 

a mateamtika, a fizika, a kémia és a természetrajz, 

"a jövő tudományai" előtérbe nyomultak, és tartalmi 

szempontból is igyekeztek a jövő társadalmi elvárá-

soknak elehet tenni. 

7. Ossz gezve: a Ma Gyar Tanacsköztársaság munkaiskolá-

ja a testi, fizikai munka megbecsülését éppoly lé-

nyegesnek tartotta, mint az elméleui tudást. Az el-

mélet és a Gyakorlat, a tudás és a munka ötvözete 

eLyüttesen adják ebben a koncepcióba az uj humánu-

mot, amely a jövő felé mutat, a szocialista társa-

dalom felé. A legnagyobb pozitivumnak azt tartjuk 

neveléstörténeti szempontból, hogy a Tanácsköztár-

saság reformtervei - annak ellenére, ciogy magukon 

viselik a sietős munka jeleit, és nem Tudtak is meg-

valósulni időhiány miatt - tulhaladtak a leghaladóbb 

tőkés országok tantervein. Büszkén állithatjuk, hogy 
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történelmünknek ebuen a kicsiny, de hősi korsza-

kában ez európai államok előtt élenjártunk. 

Befejezésül néhány gondolatban szólnunk kell 

a Tanácsköztársaság kulturnunkásairól i;:, akik a ne-

veléscd$jait me yalósitani törekedtek. 

A nagyszerű és felemelő pedagógiai, kulturális 

colok megvalósitásának elengedhetetlen felt tele cgy-

rszt a tanitók megnyerése a Tanácsköztársaság számá-

ra, másrészt eszmeileg, ideológiailag és módszertani-

lag felkésziteni őket a szerinukra is uj, de mindenkép-

pen  nemes és lelkesitő feladatokra, hogy néptanitó 

legyen a szó legnemesebb értelmében. 

Ibaz ) néptanitónak nevezték őket a forradalom 

előtt is, csakhogy milyen tuvol volt a néptől. 

A Tanácsköztársaság nagy  megértéssel, a körül-

mények eiagedte anyagi, s különösen magas erkölcsi meg-

becsülésben részesitette őket. 

"Tudás magvetői, nevelői munka dolgozói, odaadás-

sal, megértéssel és szeretettel köszöntsétek a prole-

tariátus uralmát! ... magyar tanitúprole i,árok legye- 

tek méltókká ahaoz a cs ;lekvő erőben páratlan korhoz, 

melyben élnetek adatott. A felszabadultságnak minden 

tüzével ás melegével zárjatok szivetekbe a forradalom 

uttörő faarcosait, a munkástömegeket, a szocializmus 
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katonáit..,!"Y  -- szól a felaivás közvetlen a Tanács-

köztársaság kikiáltása után. 

Különösen nagy szerei.et tulajdonitottak a fa-

lusi tani tóságnak, Hiszen a falvak lakossága  mind 

politikai, mind általános aüvcltsóg tekintetében el-

maradottabb volt a városi lakosságnál. A feladatukat 

Kun Béla egyik előadásában megis fogalmazta, melynek 

lényegét igy  foglalhatnánk össze: Á!orradalmasitani 

a lelkeket! Ám a jövendő nemzedékek lelkóért való 

harcot csak ugy tudja sikerrel eisősorban magának 

a tu itós,gnak gondolkodásban ópiti :reg azokat az 

alapokat, amelyeken az uj kulturának Lyugodnia kell. 

A pedagógusok tetvekkel válaszoltak a felhivásokra. 

A "nemzet naj..zámosa" 1916-19-ben aktiv cse-

lekv erővé vált. "A szocialista művelődési forrada-

lom közkatonája a március 21-e után elért eredmények 

legfőbb letéteményese és .megvalósitója, a magyar ta-

nító volt. A gazda feielősséggel végezte feladatát." 

-- irja Kelemen Llemór --- a Pedagógiai Szemle 1969. 

4. számában. A Tanácsköztársaság szinte bizalmi em-

berévé emelte a hajdan lekicsinyelt tanítót. hogy 

milyen mértékben azonosult a pedagógusok legnagyobb  

része a szocializmus eszmeivel, annak legértékesebb, 

bár l'ájdal:ias bizolayitéka az, hogy a Tanács köztársa-

ság megszdnte után hányan fizettek éi . etükkel, siny-

lődtek börtönben, kényszerültek emigrációba. Ostoba, 

XSas Andor: Minuen tanítóhoz! /iiéptanitók Lapja, 1919. 
15-16. sz 1.1. 
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vad E;yülölet áldozata lett a keltura ügyének or-

szá;osan is kiemelkedő harcosa, Velinszky László, 

aki elvhű kommunista volt, aki kialhatatlan eszmé-

ket :fizol ált kemnyen, tántorithatatlanul. 

1`> miként becsülte é., tisztelte a Tanácsköztár-

saság a tudósokat, művészeket, arról szóljanak ma-

guk a legilletékesebbek" ...a Tanácsköztársaság po-

litikai vezetése megteremtette a szellemi alkotómun-

ka kedvező feltételeit. Bizalmat tanu.si.tott az alko-

tó értelmiség iránt, becsülte a tehetsécaben rejlő 

teremtőerőt, s az élet minden területén kereste azo-

kat az eszközöket és módozatokat, amelyek által a 

szocializmus magasabb, mert tudatosan másokért élő 

humanizmusával Lelitődhetett, meg  az alkotó szándéká-

ban rejtőző humánum" -- mondotta Lukács György. 

Az őszinte öröm, a bizakodás hangi, ja csendül 

ki Móricz Zsimond alábbi soraiból.. is: "Ha müvész 

vagy, nem kell emberi hiuságok előtt megnyomorodnod; 

ha tudós vagy, nem kell a kenyérharc sekélyességében 

vergődnöd; ha munkás vagy nem kell a kizsákmonyolás 

géprészévé válnod. Bármi vagy, követelheted életed 

belső parancsát: ember lehetsz!" 

P sem lehet meghatódottság nélkül olvasni Vadász 

Elem:%rnek a n6psz'rü tudósnak sorait, aki szintén je-

lentős tevékenységet fejtett ki, a Tanácsköztársaság 

idején. Ig ir: "A T- nácsköztársaság kulturpolitikájá-

nak lénye rakétaszerü.en, hirtelen lobbant föl, s euy- 
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szerre egészében bevilái itotta kultur  I lis életünk min-

den tercletét. Ez  a fény sohasem aludt ki azóta sem,  

lelkesitő tize bennünk élb a Tanácsköztársaság  utá- 

ni ,_1döztetések alatt, hevitő parázsként lappangott, 

amiből könnyen kelt lángra 1945 utáni forradalmi  

lelkületünk szocializmust épitő hajtóereje, a párt 

irányitását követő alkotni akarása. Veterán tüzünk 

talán nem melegit már, de lángja világit s örökké 

fényleni fog" -- fejezi be hitvallását.  ~ / 
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