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A neveléstörténet fogalma, tárgya, feladatai és tanulmányozásának 
Célja. 

A nevelést5rténet a .tarsadalomtudományokon belül a pedagógia tu-

dományának az az Aga,  amely  a nevelés és oktatás elméletét és  gyakorla-

tát, intézményeinek fejlődését vizsgálja a legrégibb időktől napjain-

kig. 

A neveléstörténet tárgyát a nevelés és oktatás tényleges gyakorla-

tanak viAsgálata, a kiváló gondolkod6k és pedagógusok elméleti rendsze-

rei és azok a megvalósult szervezeti formák képezik, amelyekben a ne-

vales  gyakorlata az egyes korokban végbement. 

A marxista  szemléletű neveléstörténetnek, mint pedagógiai tárgyú 

történAi  tudománynak  az a feladat4 hogy az összegyüjt'ött pedagógiai 

tapasztalatokat és az elméleti anyagot elemezze, rendszerezze, értékel-

je és a pedagógia történeti fejlődésének valóságos törvényszerüségeit 

megállapitsa. 

A'nevelés a társadalomitörténeti fejlődésével együtt  váltott  a 

mindenkori szociális és gazdasági szerkezetnek, az uralkodó gazdasági 

rendnek megfelelően. A neveléstörténet jelenségei csak úgy válnak ért- 
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hetőkké, ha azokat sajátvtársadalmi  szerkezetkel összefüggésben vizs-

gáljuk. A marxista neveléstörténet a nevelést, mint társadalmi jelensé-

get történetiségében vizsgálja,  rámutatva  arra, hogy a nevelés célját, 

az oktatás tartllmát, módszereit, stb.  miként változtatja meg a  gazda= 
t 

sági,  társadalmi  viszonyok fejlődésvés átalakulása. Amikor a nevelés- 

nek, mint társadalmi tudatformának, relative önálló fejlődését elisme- 
, 

ri, igyekszik elkerülni azt az egyoldalú polgári  szemléle tet,  amely a 

nevelésügyet kizárólagosan a kor  eszmeáramlataival kívánja indokolni. 

Egy-egy korszak nevelésügyének tárgyalásakor a marxista pedagógia-tör-

tenet alapvetően fontosnak tekinti a gazdasági, társadalmi, politikai 

és kulturális viszonyok egységét és kölcsönhatását. A marxista nevelés-

történet a hagyományos polgári  szellemtörténeti felfogással szemben 

a  történelmi  materializmus törvényei alapján .a neveléstörténeti jelen- 



ségeket a  felépítményekhez tartozóknak, attól függőknek tekinti, ame-

lYek ugyanakkor erőteljesen vissza is hatnak a gazdasági, társadalmi 

alapra. 

A marxista neveléstörténet az egyes korok pedagógiáját az adott 

társadalmak osztályviszonyainak  feltárásával, kutatja.  A nevelés az 

osztálytársadalmakban mindig osztályjellegü és az osztályharc fort os 

eszköze. A nevelés az uralkodóosztályok ideológiája hatja át és az if-

júságot érdekeiknek megfelelően kívánják formálni. Osztálytársadalmak-

ban nem lehetséges osztályonkívüli nevelés, mint ahogyan nincs osztá-

lyokon kívüli, vagy felüli politika, erkölcs és világnézet sem. 

A marxista neveléstörténet a kizsákmányolt népi tömegek nevelését 

, is figyelemmel követi. A forradalmi, a haladó törekvések és azok kép-

viselőinek  története  bemutatja, hogy az adott kor lehetőségeinek meg-

felelően miként küzdött a  nép  az uralkodó osztályok miivelődési monepó-

liuma ellen és saját maga kulturális felemelkedéséért. 

A marxista neveléstörténet objektiven viisgálja a nevelés törté-

netében az idealista és a materialista nézetek küzdelmét. Feltárja a-

zokat az értékes pedagógiai ismereteket és tapasztalatokat, haladó eI-

méleteket, amelyek ma is helytállóak és amelyeket a marxista pedagógia 

is magáénak vall. Ugranakkor, mint kritikai tudomány, rámutat a túlha-

ladott, reakciós elméletekre, gyakorlati eljá*Lisokra és felvértez e 

visszahúzó  pedagógia ellen ma is folyó küzdelemre. 

A neveléstörténet tanulmanyozasa a pedagógiai kulturáltság, az 

elméleti- gyakorlati tájékozottság megszerzése szempontjából nélküldz-

hetetlen. Az  elmúlt  korok pedagógiájának ismerete feltétele a nevelés-

ügy jelene igazi megértésének, sőt tudatos továbbfejlesztésének is. A 

neveléstörténet tanulmányözása során szerzett pedagógiai müveltség az 

alapja a nevelőmunka magasabb s izintü gyakorlatának. Gazdag tárháza a 

nevelői hivatástudat fejlesztésének, felvértez saját nevelői munkánk 

tárgyilagos értékelésére is. Feltárja a nevelés szépségeit és nagysze-

rü pOldákat mutat a nép kulturális felemeléséért  vívott harcokból. 



Rámutat a nevelés nagy társadalmi  szerepére és jelentőségére az új em-

ber formálásában. A nehézsége4 vállalására, legyőzésére kész alkotójel-

legü, a nép  érdekeit  szem előtt tartó, hivatástudattól fütött pedagógu-

sok  formásának  fontos tényezője az emberiség történetét végigkisérő 

nevelés történetének gondod és elmélyült tanulmányozása. 

A neveléstbrténet periodizációja 

A neveléstörténet korszakainak  megállapítása még nem teljesen meg-

oldott kérdés. A marxista társadalomtudományok korszakainak magállapi-

tásakor az  általánosan  elfogadott társadalmi formációk  szolgálnak ala-

pul. 

Ezeken a formációkon belüli szükebb  tagolódáshoz  a támpontokat 

egyrészt a történettudomány, másrést a aevelésügy fejlődésének tényei 

adják. 

"A magyar nevelés történetét az egyetemes neveléstörténettel pár-

huzamosan, azzal szoros összefüggésben tanulmányozzuk.  Megvilágítjuk 

'miként hatott az egyetemes  pedagógia  a  magyar nevelésre, ugyanakkor ar-

ra is rámutatunk, hogy történeti és társadalmi fejlődésünk következté-

ben hogyan alakult és formálódott a sajátos magyar nevelésügy. 

Nevelés a ősközössdgi társadalomban  

Az őstársadalom nevelésére nézve az archeclógiai leletek, az e 
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korból fennmaradt írásos feljegyzések és ethnográfus kutatók gyüjtései 

nyújtanak tgékozódást. E dokumentumok alapján feltehető, hogy az ős-

közösségi társadalomban is volt nevelés. 

Az állatvilágból való kiemelkedés a vadság fokán  mát végbe /i.e. 

kb. 600 ezertől 100 ezerig/, amikor csak a kész természeti javakat 

gyűjtögette  az ember. Ekkor még a felnőttek tapasztalatiit utánzással 

sajátítják el a fiatalok. 

Az ember továbbfejlődésének legfontosabb feltétele a munka volt, 

ami összefüggött a  szerszámo1 készítésével. A gazdag munkatapasztala-

tok átadása, a természetre és az emberi együttélésre vonatkozó fejlet- 
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tebb ismeretek elsajátítása lassan differenciáltabb nevelést igényelt. 

"Ekkor már szükségessé vál t.  a céltudatos,  tervszerű nevelés, amely azon-

ban még m vált el 'a munkától. A fejlődésnek ezen a szintjén a társa-

dalom minden tagja foglalkozott még  neveléssel,  csak később találha-

tók olyan egyének, akik kizárólag neveléssel, a társadalom tapasztala-

tainak  átadásával  foglalkoznak. 

A termelőerők fejletlensége idején a testi- és az értelmi nevelés 

szerves egységet alkotott, és a termelés igényeinek kielégítését szol- 
, 

gálta. A fizikai erő és edzettség  biztosítása érdekében testgyakorla- . 

tokat végeztek, ismereteket 'pedig  a munka eredményességének fokozása, 

céljából nyújtottak. 

A nevelést már ekkor ,  is a kisgyermekek formálásával, alakításával 

kezdték. Az e korból fennmaradt játékeszközök at bizonyítják, hogy 

azok a felnőttek munkaeszközeinek kicsinyített másai /nyil, szigony, 

lapos kavicsok stb./ , amelyeknek használata szintén a munkára  készí-

tett ,  elő. 

A fentiek mellett megtanulták a gyermekek a vallásos szertartáso- 
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kat, 84681 szó16 mond6kat, harcidalaikat, szokásaikat, törvényeiket. , 

Mindezt kiegé„szítette a harci nevelés. Minden gyermek egyforma neve-

lésben és képzésben részesült, hogy az élet mix. en követelményének e-

leget tehessen. Az ifjtság sokoldalú nevelésben részesült. A testi,Ar-

telmi és erkölcsi nevelés,  valamint  a termelésben való részvétel biz-

tositotta ezt a sokoldalúságot. 

A nemek  közti természetes munkamegosztás következtében - a fiúkat 

Inkább vaddszatra,halászatra, állattenyésztésre, a lányokat pedig in-

kább házkörüli munkákra, földmüvelésre, élelmiszerek tartósítására stb 

nevelték. A nevelés tartalménak ez a különbsége azonban a térsadalmi 

helyzetben nem jelentett értékkülönbséget. 

Az ifjúság erkölcsi felfogását és magatartását a felnőttek pél-

dái, a mondák és a  vallási törvények mellett- sok szokás és hagyo#Any 

is formálta. Ezek legtöbbje a kölcsönös segítésre a vendégbarátságra, 



az igazmondásra és, az,öregek tiszteletére  irányult. 

A nevelést felnőttéavatás  zárta  le. Az ifjakat felavatás előtt 

türésre,  engedelmességre,  a törzsi törvények és a vallásos kultusz 

szabályaira nevelték. Ez sem  intézménynevelés még, de mér céltuda- 

tos szervezett formája annak. Főleg öregek, sámánok és a papok végez-. 
ték egyéb  munkájuk  mellett. 

Az  ősközösségben 'tehát  a nevelést az egész  táradalom végezte, 

mindenki azonos nevelésben részesült,  osztályok  nem lévén, a nevelés 

a teljes közösség igényeit  szolgálta.  Amit azonos módon mindenki ré-

szese volt a közösség teljes tevékenységének, akként a  nevelés  is 

felölelte a teljes -ha viszonylagosan szerény is, anSmgi és szellemi 

kultúrát és annak  áldásaiból §enkit sem zárt ki. -Ez a nevelés a társa-

dalom céljainak megfelelően harmónikus "sokoldalu" embereket formált, 

akik részesei Aoltak mind az  anyagi  javakat  produkáló, termelési,  mind 

pedig a  szellemi kulturának. 

A nevelés és oktatás a rabszolgatartó társadalmakban 

A termelőerők további fejlődésével létrejött a termelőeszköz;ik ma-

gántulajdona és ezzel egiütt az ősközösségi társadalom egyenlősége is 

megszünt. Kialakult a gazdagok, a szegények, a rabszolgatartók és .a 

rabszolgák osztálya. Ez a fejlődés lehetővé tette, hogy egyes emberek 

ne vegyenek részt . k3zvetlenül a termelő munkában, hanem csupán szelle-

mi tevékenységgel foglalkozzanak. A magasabb foku  termelés és árúcse-

re is követeli mar ekkor a szellemi  munka erőfeszítéseit. 

A termelőerők fejletlensége következtében a társadalom egy részé-

nek kiválása a termelő munkából csakis a másik rész kiméletlen elnyo-

másával, kizsákmányolásával vált lehetségessé. A szellemi és fizikai 

munka szétvAlásának folyamata, bér az elnyomittak szenvedése árán ment 

végbe, az emberiség fejlődése szempontjából mégis nagy'haladást jelen- 

tett. 

A  társadalom gazdasági szerkezetének Megváltozása, a nevelés ed-

digi rendjét is megváltoztatta.  Az  értelmi nevelés elkülönült a munká- 



ra neveléstől, a nevelés osztályj011egü lett, az uralkodó  osztály kizá 

iólagos mbnopoliumává, uralma fenntartásnak fontos eszközévé vélt. Az 

uralkodó osztályok gyermekei,mentesülvén a termelőmunka alól, idejük 

jó részét nevelésükre.és müvelődésükre fordíthatták, amely lassanként 

intézményes formát vett fel és kizárólag az ő érdekeiket szolgálta. 

Az (5-kori keleti birodalmakban már megtalálhatóxk tudományok 

első csírái, amelyik közül első sorban A természettudományok alakultak 

ki. A természet megfigyelésére az embereket az élet gyakorlati, gazda-

sági szükségletei késztették. A földmérés, a földmüvelés és az építke-

zés az elindítója az aritmetika és a geometria tudományának. Viszony-

lag fejlett volt az orvostudomány is. Mindezek az ismeretek erősen ve-

gyültek vallásos hiedelmekkel 

Az egyiptomiak már használták a tizes számrendszert, a mértanban 

éa az orvostudományban nagyot léptek előre, ismerték mér a vérkerin-

gést is. A szellemi élet gazdag teryilékei rögzítéi sének igénye megterem- 

ti az  írás különtOző formáit is; Az  Írás és a vallésos kultusz fejlő-, 

dése létrehozza a vallási tárgyu irodalmat, majd a történelem és a 

nyelvtudomány is fejlődésnek indul. 

A paid és irnokiskolákban.folyó nevelés erősen vallásoS szineze- 
- 

tü volt, de oktatták,a réélis tudományokat.is . Az  iskolákat és a tudo-

mányokat az osztályuralom érdekeit szolgáló papság  szinte teljesen ki-

sajátította. Iskoldkban siigorú .fegyelem és az osztálykizsákmány)lást 

megerősítő erkölcsi nevelés folyt. 

Kínában mar i.e. a 24. században található iskola, a 12. század-

ban pedig az egész birodalomra kiterjedő iskola- és vizsgarendszerük 

volt. A kínai nevelésü7y gyakorlati irányu, köziglzgatásban való rész-

vételre, hivatalok:elnyerésére készítette  elő' az  ifjakat. Ezt szolgál-

ta vizsgarendszerük is. Születési és vagyoni előjogok mellett is csak 

az juthatott a nemesség soraiba, állami tisztségeket és hivatalokat 

csak az nyerhetett el,  akit  4z előirt vizgákat letette. 



Minden  kínai  faluban  működött magán elemi iskola, ahol  Írást és 

olvasást tanítottak. A magasabbfokú oktatás vallaserkölCsi tanításokat, 

nyelvi, irodalmi anyagot és helyes életrendre vonatkozó elveket  tartal-

mazott.  Arra hevellbék az ifjút, hogy a társadalomban, a földi életben 

találja meg a helyét, vagyis állampolgárt neveltek. 

Az Indiában folyó  nevelés  szögesen éllenkezik a kínai neveléssel. 

Itt a nevelés célja az, hogy távol tartsa az ifjút a gyakorlati élet-

től, meggyőzze a földi élet értéktelenségéről, tétlen elmélkedésre ne-

velje, a vallásban való teljes elmerüléshez, a földi életen tulmutató, 

transcendens eszményhe vezesse. Ezek a sélsőséges nevelésicélok a 

hódítók és az elnyomottak között kialakult merev osztályvtszonyokból 

táplálkoztak. A müvelődést a négy kasztba való beleszületés szabta 

meg.  -A kasztok köz6tti merev válaszfalakat megdönthetetleneknek tekin-

tették. Ebből a reménytelen társadalmi helyzetből  táplálkoztak  trans-

cendens eszméik, melyek később a keresztény  vallás-erkölcsi nevelés 

fontos  részeivé váltak.  A kínaiakkal szemben passzivitásra, belenyug-

vásra neveltek, de a tudományokat magas szinten  művelték és oktatták. 

Iskoláikban a nyelvi,  irodalmi, fiolzófiai, jogi és történelmi tana-

nyag mellett nagy  gondot fordítottak  az általuk magas szinten  művelt 

- orvosi, csillagaszati és matematikai tudományokra i8. Oktatásuk tar-

talma rendkiviil gazdag és  változatos  volt. 

A hinduk passziv szemléletével szemben a perzsákat tevékenység 

es  reális életfelfogás jellemezte. A vallásuk tanitása szerint a jó-

ság, illetve a világosság es' a goueszsag, illetve a sötétség kettős-

sége és harca jellemző a világra. Optimista szemléletük szerint ebből 

a harcból a jóság, a világosság kerül ki győztesen. Az - egyes ember éle-

te sem más, mint küzdelem a gonosz ellen, győzelmének feltétel a mun-

ka, erényes élet és a  termelés.  Az erkölcsi és katonai nevelésre nagy 

gondot fordítottak, -a szellemi képzést azonban sajnálatosan elhanya-

golták. Az állam szigorúan ellénőrizte a nevelést, amely egyben álla-

mi jellegü is volt. 



Az 6-kori Keletic országokban az  oktatás természetesn primitív mód-

szerekkel folyt. Gondolkodást kizáró, tekintélyi elveken nyugvó memori-

zálás volt az uralkodó, bk. előfurdtlt írási és nyelvtani gyakorlat is. 

Erkölcsi ráhatással is neveltek, de testi fenyités nagyon gyakori és, 

brutális Volt. 

Az (5-kori Kelet országaiban ugyanakkor régi módon történt a sza-

bad dolgozók és a rabszolgák gyermekeinek  családi nevelése. Itt után-

zás és a termelő munkában való közvetlen részvétel által szerezték meg 

az eredményes munka elvégzéséhez szükséges ismereteket, készségeket. 

Az intézményes nevelésből az elnyomott  osztályok  gyermekeit -szinte 

teljes mértékben- kizárták. 

Részletesen foglalkozupk a klasszikus . görögség .n.evelésének két 

jellegzetes tipusával: a  spártai és az athéni neveléssel.'E  két rab-

szolgatartó város-állam nevelésügyének tanulmányozása azért is hasznos, 

mert jól szemlélteti,.hogy s még  az azonos jellegű társadalmak nevelésü-

gye is mennyire més és más lehet különböző feltételek mellett. 

SpArtában i.e. a 8. században alakult ki a földesúri es a ktaonai 

arisztokrácia állama. A földmüvelő és állattenyésztő őslakosságot le-

győzve, földjétől megfosztotta, rabszolgájává tette a hódító  spártai 

nép. A rabszolgasorba taszitott őslakosság  létszáma  többszöröse volt 

a hóditőkénak /9.000 a 200 ezerhez/ ezért Az osztályharc nagyon  kiéle-

ződött, a‘rabszolgák többször fellázadtak embertelen sorsuk miatt. A 

kizsákmányolók  számára létkérdés volt az állandó katonai felkészültség, 

mert hatalmukat csakis katonai diktaturájukkal tudták fenntartani. A 

kezdetleges földmüvelés nem adott alapot a képzmuipar és a kereskedelem 

kibontakozásának és így a társadalmi fejlődés is mggrekedt. Társadalmi 

ösztönzők hijával a  tudomány és a  művészet  is stagnált. l'ázek a felté- 

, telek határozták meg a spártai nevelést. 

Az uralkodó osztály  gyerme keinek felk kellett készülniök a nagy-

számu helóta elnyomására, felkeléseik elfojtására. Ezért az állam nagy 

gondot  fordított  a fiatalok katonai nevelésére, az céltudatosan, terv- 



szerüen és egységesen oldotta meg. A nevelést az uralkodó osztály min- 

. den tagjára  kötelezően  kiterjesztette, erre a célra  állami intézménye-

ket hozott létre. A hivatalos nevelők mellett /gyermekfelügyelők/ min-

den idősebb spártai kötelessége volt az ifjakkal való  foglalkozás,  a-

mely így SpArtában társadalmi üggyé vált. 

Az állam születésüktől fogva  irányította  a gyermekek nevelését, 

akik egészen halálukig a társadalomé vdatak. A csecsemőket egy  bizott-

ság vizsgálta felül, a gyengének minősítetteket ledobták Taigetosz 

hegyről, az erőseket visszaadták az édesanyáknak, akik 7  év g kolalaieig 

keményen, kényeztetés nélkül nevelték azokat. 7-18-éves korukig a gyer-

mekek közös állami nevelésben részesültek. Főleg testi, katonai neve- 

' lést kaptak, hozzászoktatták őket az erőfeszítésekhez, a legnagyobb 

fáradalMak és testi szenvedések elviseléséhez. Az erő és ügyesség fej-

lesztését a nap legnagyobb részét kitevő testgyakorlatokkal érték el, 

amelyek futásból, ugrásból, birkozásból, diszkoszkés gerelyvetésből, 

valamint harci játékokból áll. 18-20 éves korukban az'ifjúség erejét 

vadászattal és katonai szolgálattal erősítették. 

Nagy gondot fordítottak az edzésre is. A gyermekek kemény fekhe-

lyen aludtak,  egész évben  az zord téli időszakban is, .mezítláb,  lenge 

öltozékben jiirtak. A nélkülözések elviseléséhez úgy Szoktatták őket, 

hogy kevésEck  élelmet adtak  nekik. Megengedték ugyan,  hogy élelemöt 

lopjanak, akit azonban tetten értek, azt megkorbácsolták Ezzel a har-

cos számára nélkülözhetelen óvatosságrq, retvaszságra nevelték a fiata-

lokat. Az ifjúság jellemnevelése is a katonává, harcossá formálást 

szolgálta.  Értékes jellemvonásaik voltak: szigorú fegyelmezettség, ön-

felAldozás, önuralom, győzniakarás, az egyéni érdek alárendelése 4 kö-

zösség érdekének, a fájdalom és,a nehézségek türésének és legyőzésének 

képessége, törvénytisztelet, szigorú önbírálat, és az idősebbek megbe-

csülése. 

A kezdetleges értelmi,és esztétikai nevelés is a katonai erények 

szolgálatába állt. Elemi irds, olvasás és számolás mellett, harcidalo- 
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-A4aza-at 
kat és vallásos énekeket 	Lykurgos törvényeit és Homeros épo- 

szait vésték gépiesen az emlékezetOkbe. Az ifjakat rövid, tömör kifeje-

ző beszédre nevelték, a bőbeszédüséget lenézték. 

Spárta az egyetlen 6-kori  álam,  amely tervszerüen foglalkozott a 

nők nevelésével is, amelyben szintén az állam érdekei ervényesültek. 

Egészséges anyákat akartak nevelni, akik erős gyermekeket adnak a ha-

zának és maguk is értenek a fegyverforgatáshoz. Ezért a nők nevelése 

nem sokban különbözött a férfiakétól. 

A termelőmunka és a rabszolgák lenézésére, gyülöletére nevelték 

az ifjúságot. Ax rabszolgálat nem vették ebberszámba. A spártai neve- 
, 

lés  osztályjellege. élesen,  szinte embertelenül nyilvánult meg a kime-

letlen katonai diktatúra keretében. 

A nevelés célja és szelleme meghatározta a nevelés módszereit is.  

A helyesnek tartott normáktól, elvektől és magatartástól való minden 

legkisebb eltérést szigorúan megtorolták. A testi fenyíték brutális al-

kalmazása szerves része volt nevelési módszereiknek, bér a. pálda pozi-

tív hatását is ismerték és alkalmazták. 

Az oktatás anyagét hallás után, mechanikus gyakorlással vésték be 

a gyermekek. Gondolkodásra a harci gyakorlatok, a saját-és egymás tet-

teinek, magatartásának.éles bírálása nevelt. 

Athén sokkal fejlettebb állam volt, mint Spárta. Földrajzi fekvé-

se és társadalmi összetétele jobban kedvezett a termelőerők fejlődésé, 

nek. Földmüvelés mellett erős kézmüiparral es kereskedelemmel is ren- 

- delkezett. Az államhatalom birtoklásáért harc folyt a régi földbirto-

kos és a pénzvagyonnal rendelkező új kereskedő arisztökrácia között. 

Athénben sok  teljesjogú, 'szabad állampdgár is élt, akiknek komoly su-

lya volt a politikai életbaa és  állásfoglalásuk  nem volt közömbös. A 

rAbsZolgák számbeli fölénye pedig nem volt olyan nyomasztó, 'mint Spar-

tában. Az ilapvető osztályharcon kívül, mely a kizsákmányolók és a 

rabszolgák kzött folyt,  szemben álltak egymással a különböző szabad 

rétegek is, ami rendkivül  bonyolulttá  tette a társadalmi küzdelmet. 



A társadalmi  haladást  a  pénz-arisztokráciának  a földbirtokos a-

risztokráciával folytatott küzdelme eredménxezte. Ebben a küzdelemben 

a pénz-arisztokrácia a vagyontalan szabadokra  támaszkodott.  A  hatalom 

és az irányítás, a gazdasági, politikai és a kultúrális életben is 'egyi 

re inkább a gazdag polgáráság keiébe került. A bonyolult osztályharc 

• éS,A nagyhatalmi politikai irányítása sokoldalúan müvelt, alapos  tes-

ti 66 szellemi felkészültséggel rendelkező emberek széles rétegét'ig4 

nyelte. Az eszmény a testileg és szellemileg egyaránt fejlett, derék 

ember-volt, amit az athéniek kalokagathia /szépség és derékség/ szó- 

val jelöltek: A kalokagathia a  görögök nak-is humánumról  alkotott felfo-

gáskaiceljes tartalmát foglalja magába, nemcsaklesztétikai és erkölcsi 

hanem társadalmi és politikai fogalom is. 

Az  athéni nevelés  az  állam védelmére, az állam irányítására, a po. 

litikai, a  társadalmi és kultúrális életben való részvételre, tehát 

nemcsak a háborúra, hanem a békés életre is előkészített, a közösségi 

vonások kialakítása  mellett biztosította az egyéh sokoldalu, harmoni-

kus kibortakozását is. 

A nevelésnek két területét jelölték meg: muzsai és a testi neve-

16s. A muzsai nevelés az" értelmi,  erkölcsi ésesztétikai nevelést je-

lentette, de a testi nevelésnek is voltak ilyen céljai. A nevelés e 

két területe szorosan összefüggött és együttszolgáltala kalokagathitt-

nak, a sokoldalu es harmonikus ember kialakításának céljait. A muzsai 

nevelés elemeit az olvasás, irás, számolás, a nyelvtan, az irodalom 

és a zene képezte. Középpontjában a homéroszi eposzok állottak. A tes-

ti nevelés ágai: a futás, ugrás, birkozás, súlydobá és gerelyvetés e-

gyütt alkották a pentatlont. - 

Athénben a nevelési intézmények egész rendszere jött létre. Az is-

koldk magányintézmények voltak,  magánosok tandíjból tartották fenn. Az 

iskolábajárás nem volt kötelező, bár a törvény előírta az apának, hogy 

részesítse fiát nevelésb-en Az intézményes nevelés 7-éves-korban kez-

dődött. 



X A, szofisztika keletkezésével egyidőben Athenben filozofiai isko-

lák egyesültk és létrejött a hires athéni főiskola l ahol 18-19 6- 

v6s kortól kezdve négy öt éven keresztül tanulmányozták az ifjak 

a klasszikus tudományokat:a filozófiéto  retorikát és ,a politikát. 

A hellenisztikus kor tudományos életének Alexandria volt a 

középpontja i.sz.e 3oo-tól 	 görög  nyelvi közvetitésével - 

összegyüjtötték a görög és a keleti népek tudományos eredményeit, 

rehdezerezték és továbbf ejle azt ették .A  kutatásokat  ha tdmas könyv- 

_tárak , mu z eumok szolgálták,ahol összegyüjtötték az emberi tudás , 

minden elérhető kincsétat klasszikus faologia mellett nagyot,fejlőd-

t ek a ma tema tikao t ermés zetleirás, a földrajz és az orvo stud omány ok 

is,.Ebben az időben ideseregle.tt a müveltség után  vágyó emberiség 

szine-java .8 világ minden részéről.. 

A keresztány egyház azonban egyre nagyobb evel küibtt 
ezeknek a tudományos intézeteknek k1assziku4szelleme ellen.Ennek 

hatására mind az alexandriai l mind a többi filozófiai iskolák lassan elr- 
4 

néptélenedtek és a IVIV.században megszüntek.. 

A bizánci császárság megerősödésével azonban mAxmL a görög szellemi-

ség hatása  továbbélt , jótékony jótékony ha tása egy ea koroklian erőteljesen 

formálta az európai szellemiség és, nevelésügyének  alakulását 
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A gyermek otthoni nevelőjét -rendszerint rabszolgát- aki a gyer-

meket iskolába vezette és haza kisérte paidagogosznak /gyermekveze-

tőnek/ nevezték. Ez a szó vált a későbbiekben általánossé a nevelői 

'foglalkozás megjelölésére. 

Az elemi ismereteket /olvasás,  Írás, számolás/ a paedagógiumban 
sajátította el a,gyermek a grammatisztestől. Az éneket és zenét külön 
iskolában: a kithara iskolában tanulták. Az'ének és zeneoktatással 
párhuzamosan  folyt az irodalmi képzés is. Görög nyelvtant, 	a köl- 
tők, főleg Homéros müveit tanulmányorták. Ezt az oktatást a grammati-

kai iskolában a grammatikos ihgezte. A görög gyermek egyidőben tehát 

több iskolába is járt. A rendszeres testi nevelés szintén 7-éves kor-
ban kezdődött a magánaosok  által  fenntartott palaisztrákban.- 15-éves 
koruk után az ifjak testi  nevelése az áll -ami gimnáziumokban történt. 
Athén leghiresebb gimnálniuma at akadémia és lykeion volt. Az athéni-
ek a  testgyakorlást  nagyon fontosnak tartották, mert erős, edzett és 
a harmonikus test szépségét, nagyra értékelték: abort- és versenysze-
retetükre jellemzőek az u.n. nemzeti játékok,  amely dc közül legnogyobb 
hatásúak.az  5  évenként megrendezett 	játékok voltak. 

Időszámitásunk előtt az 5. században a gimnáziumok a szellemi é-

let  középpontjaivá váltak, ahol politikával, retorikával és filozófi-

ával foglalkoztax. Ikésőbbi korban külöliten a filozófia szerepe nö-

vekedett gleg. A filozófia tanulmányozása új tárgyakkal növelte a mü-

velődési  anyagot.  Ekkor válnak önálló tudományokká a.grammatika, a di-

alektika, az etika, a matematika, a geometria és az asztronómia, mint 

a későbbi közép- és felsőfoku oktatás tantárgyai. A filozófiai iskolák 

időszámitásunk kezdetéh két nagy egyetemen egyesültek. cz athéni s 

az alexandriai egyetemen történt az (5-kor tudo 	os anyag ak rend- 
, 

szerbe foglalása, iskola-szerü f 	-ozasa. A tudom oknak  itt kia- 

lakult rendzere az e 	középkorban fennmar . Ezen egyetemek mel- 

nyvtdrak, muzeumok mükö 	. Ide sereglett ebben az 

en a  műveltség után vágyó emb iség szine-java a Világ minden ré-

széről) 

Az athéni nevelés módszerei már változatosak és gazdagok. Az okta 

tásban még mindig a Machanikus emlékezetbe-vésés uralkodott, és a tes- 

lett hatal 
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ti fenyítésnek is nagy szerepe voltx még a nevelésben, de már humánu-

sabb  bánásmód  is kezd érvényesülni, s a szofisták fellépésétől kezdve 

mindinkébb terjeliek a gondolkodást fejlesztő módszerek is. Az öregek 

tiszteletére, jó modorra, szerénységre, önuralomra és bátorságra nevel-

ték az  ifjúságot. 

A  lányokat  csak a család nevelte szövésre, fonásra és a házi te-

endőkre. A tisztes családanyák a társadalmi és kulturális közéletből 

nem vehették ki a részüket. 

Az athéni nevelés is osztályje/legü. A rabszolgák gyermekei szin-

tén csak családi és munkahelyi nevelésben részesültek.  Athénben  is a 

termelőmunka és az azt végző rabszolgák megvetésére neveltek. A szabad, 

de vagyontalan rétegek pedig képtelen voltak az  iskoláztatás magadabb 

költelégeit előteremteni. 

A szofisták pedagógiai tevékenysége  

Az.athéni  demokrácia  magasabb müveltségi igényeket támasztott a 

közéleti tevékenységet kifejteni kikánókkal szemben. Jól képzett szó-
.t 

nokok nevelésére volt szükség, akik nézeteik helyességéről képesek vol- 

tak hallgatóikat meggyőzni. Ennek a társadalmi igénynek a kielégítésére 

vállalkoztak a szofisták, e vándorló filozófusok. Számólásra, meggyő- 
a 

ző érvelésre, vitatkozásra, korszerü tudásra és gyakorlati politika 

mesterségére oktatták a  fiatalokat l Mivel tanításukért pénzt fogadtak 

el, és közülük többen 41-okokodásra,hamis  gondolkodási müveletekre, 

gazságok cáfolatára neveltek, a szofista szó lassanként becsmérlő je-

lentést kapott. Pedig a szofisták tevékenysége sok pozitiv,Vonással is 

rendelkezett. Érdeklődésük középpontjába az ember gyakorlati tevékeny-

ségre, életbölcsességre nevelése került. Az ismeretek forrásának az  ér-

zékelést tekintették, a gondolkodás fejlődéséhez a szkepszis, a kétel-

kedés elvének alkalmazásával jelentősen hozzájárultak. A fennálló tár-

sadalmi rend éles  kritikájával x problematikussá tették annak létét, le-

leplezve az osztálykizsákmányolás és a vallás végső indokait is. Hir- 

dették, hogy az erkö/cs és a vallás emberi eredetü megtanulható és 
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megváltoztatható. Etikai  relativizmusuk. hangsulyozásával azonban sokat 

ártottak.  A  társadalmi kérdések előtérbe állításával és az ifjúság gon-

dolkodásra, kritikára nevelésével nagy hatást gyakoroltak. (5k alakít-

Pik ki a grammatika, a retorika és a dialektika tananyagát, felismerik 

a gyakorlás szerepét az oktatásban és hangsulyozzák a környezet alakí-

tó hatását. Tulajdonképpen koruk felvilágosítóinak tekinthetők. 

Görög neveléa  elmélkedők  

Az athéni társadalom fejlettsége, bonyolult osztályviszonyai le-

hetővé, sőt  szükségessé tették a célszerii állami szervezet és az ifju-

ság helyes neveléséneic stb kérdéseiről való gondolkodást. A.  társada-

lom jövő sorsának és az ifjúság nevelékek szoros összefüggése ekkor 

már ismert. 

Sokratesb/i.e. 469-399/ is foglalkozott az erkölcsi  nevelés kér-

déseivel.  Szerinte ,is . tanitható az erény. Ahhoz, hogy helyes magatar-

tást alakítsunk ki elegendőnek Véli az erkölcsi igazság felismerteté-

sét, a gyakorlás jelentőségét viszont nem méltányolta.  szerinte  az e-

rény csak a belátáson nyugszik. Neveléstudományi szempontból  különö- 

sen tanítási módszere jelentős. Beszélgetve tanított, ami lehetővé tet-

te, hogy a tanuló együttokoskodjék tanítójával, vagyis az ismeretszer-

zésbe aktívan gondolkodva  vegyen részt. Véleménye szerint ismereteink 

homályos formában velünk születnék, a  tanításnak  csak az a feladata, 

hogy felszínre hozza, tisztázza, tudatosítsa az igazságot. Ezért ne-

vezi bábáskodásnak a módszerét. 

Sokrates a helyes fogalomalkotást, a dolgok lényegének megisme-

rését tartotta a legfontosabbnak. Egyszerü mesterségek, vagy  például 

az igazságosság küldnböző ese*téinek összehasonlításával, elemzésével, 

a leényegtelen jegyek'elkülönításável  megállapította  a lényeges közös 
9 

vonásokat és így vezette tanítványait  az egyes mesterségek és az igaz-

ság stb fogalmi  meghatározására. Édeme annak a tanitási módszernek 

a felfedézése, amely a jelenségek bizonyos számának elemzéséből kiin-

dulva indukció utján keresi az  általánosat, és azimeghatáozással egy- 
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ségbefüzni törekszik. Aristoteles szerint az indukcidtés 4 definici-

ót Sokrates adta az embelliségnek. Módszerének az a hiányossága, hogy 

az önálló gondolkodás  számára  nem biztosított elegendő teret, a pedagó 

gus szerepft tulhangsulyozta, a tanulókat pedig kissé háttérbe szori-

totta. 

Platon /i.e. 427-347/ az idealista filozófia 6-kori nagy képvi-

se100 az Állam és a Törvények c. államelméleti munkájában  sokat  fog-

lalkozott a nevelés kérdéseivel. Nézeteivel és tevékenységével az a-

risztokrácia osztályuralmá ak igazolására törekedett. A  fennálló tár-

sadalommal elégedetlen és azt neveléssel akarja megváltoztatni. Ezért 

tulajdonit olyan nagy jelentőséget a nevelésnek es azt a gyermek szü-

letésétől kezdve az állam egyik legfontosabb feladatának tekinti. A 

nevelésnek -szerinte- az a célja, hogy az embert erkölcsössé tegye./ 

Nem minden gyermek részesülhet azonban egyenlő nevelésben. Amint az 
0 

emberi léleknek három része van,'ugymint: gondolkodó, érző és vágyó 

rész, akként az  állam  is három osztályra  tagolódik: ‚filozófusokra, 

őrökre és a dolgozókra. 

Az igazság azt kivinja, hogy"ez a  három osztály egyetértésben 
is és harmoniában éljeny mindenki osztályának megfelelő  munkát végez- 

zen. Az emberek ugyanis természetük-szerint nem egyformák, s  ha  az 

egyik osztály fellázad a másik ellen, akkor felbomlik az államban a 

rend, igazságtalanság és rendetlenség támad. 

' Mindenkinek tehát abban az osztályban kell élnie, amelyikbe be-

leszületett. Platon nevelési rendszerét merev osztályszemlélete ha-

tározza meg. Államában a dolgozókat egyáltalában nem nevelik, az  ő-

rök a szokásos tx muzsai és  gimnasztikai nevelésben részesülnek, a 

filozófusok kapják a legmagasabbrendU képzést, amelyet Platon a leg-

aOróbb részletekig 'kidolgozott. 
6 

Az első három esztendőben folyó  nevelésnek Platon nagy  jelentő-

get tulajdonított. Ebben a szakaszban a  nyugodt  környezet és a ter-

mészet6s  bánásmód, 	éves  korig pedig a játékok, a  mesék. és  a mi..; 
/ 
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toszok fontosságát hangsulyozza. 714 eves kord tanul meg a gyer-

meg olvasni és írni; 14-16 évig muzsai navelésben részesül, amely-

nek irodalom és zene a,tárgya.•Mivel a miiveszetek nagy hatást .g-yako-

rolnak a lélekre, ezért mindkét  tárgybah  fontosnak tartja Paton a 

( tananyag megfelelő  kiválogatását és a szigodú állami felügyeletet. 

A játék, a tánc és a zene szabályait nem'engedi megváltoztatni, 

mert ilyen szokás veszélyes változtatások'vágyát ébresztheti a ké-

-sőbbi felnőttekben, 18 eves korukig aritmetikát, geometriát és aszt-

ronómiát tanulnak az ifjak. Majd lvteves katonai képzés következik, 

4me1yik után csak a legtehetségesebbek tanialnak tovább, á többiek 

őrökké válnak. A kiválóak 20-30  éve °6 korukig elvont tudományos kép-' 

zésben részesülnek. Mindez bevezetés a filozófiai oktatásba, 'sanely 

30-35 eves korig tart. "A filozófiai nevelés a dialektika tanulásá-

val fejeződik be. A leendő kormányzóknak 35-50 eves korukig végig 

kell járniok az állami tisztségeket,hogy a kormányzáshoz szükséges 

tapasztalatokat megszerezzék. Ezekből a kiválasztottakból lesznek 
to 

50-éves korukban a'kormányzók. Utópikus Államában PIdton_alkott el- 

sőízben periodizációs összefüggő képzési rendszert a nevelés törté-

netében, amely -hasegyoldalu is- de társadalmi  elképzelésének kere-

tében a szellem arisztok.ráciájának kialakítása szempontjábólszerves 

egészet alkotó, logikus egység. 

Platon nevelési  rendszerével  az osztálytársadalom merev fenn-

tartására, az arisztakrácia müveltségi monopoliumának biztosítására 

törekedett. Ennek a  nevelésügyi  koncepciónak népellenes hatása szí- 

. 	vósan érvényesül az osztálytársadalmakban, szinte napjainkig. 

Pedagógiája -ennek ellenére- sok értékkel is rendelkezik. Ilyen 

például a nevelés  társadalmi  jelentőségének felismerese. Tlatorl az 

állami nevelés  első nagyhatású elmélkedője. Asokoldalú és harmoni-

kus  képzésnek alapos ‚erkölcsi és esztétikai neveléssel való gazdadí-

tása, a nők müvelődési és társadalmi egyenranguóágánák elismerése, 

mind-mind olyan nagy értékek, amelyek ma is tiszteletet érdemelnak. 



Aristoteles /i.e. 384-322.1 Nagy Sándor nevelője volt, majd a 

Lykeion  nevű athéni gimnáziumban tanított. 'Önálló neveléselméleti 

munkát is írt "A gyermek neveléséről"  címmel, amely -sajnos- elve-

szett. Neveléssel foglalkozó gondolatai az Etika és Politika c.  mű-

veiben  maradtak fenn. A nevelés  célját ő is abban  látja,  hogy az em-

bert erényessé tegye. Hangsulyozza, hogy az erény alapja a belátás. 

Sokratesnél és Platonnál jobban tudja, hogy az erény több, mint a 

Jo puszta felismerése. •A jót gyakorolni is kell, hogy jobbá lehes-

sünk, magával az értelemre való hatással nem nevelhetdük erényessé 

a gyermeket. Kisgyermak-korban pedig, amikor az értelem még eléggé 

fejletlen, a szoktatásnak meg kell előznie az oktatást. 

Aristotelés szerint a nevelés ás az  állam  szorosan összetarto-

zik. A nevelés megszervezése az állam feladata, melyet törvényhozás-

sal kell megoldania. 'De az  államnak  is szüksége van arra, hogy ne-

velje az ifjakat az alkotmány tiszteletére és megszilárditására. A 

nevelés és a politika Arisztotelesnél sorosan összefügg tehát, a-

zonban 636 is csak az uralkodóosztály gyermekeinek nevelésére gondol, 

a rabszolgák nevelése felesleges is, de nem is tartja őket arra al- 
/tiro 

kafmasnak. A nevelés 	 szakaszát  a gyermek fejlődése alapjáii 

állapítja  meg, ezzel is alkálmazkodni kívánván természetéhez. 

A nevelést hétéves korig tartó első szakasftan Platonhoz  hason-

lóan fogja fel, azzal .a különbséggel, hogy a  szoktatásnak  nagy sze-

repet  szán, és a gyermekeket már ötéves korában iskolába adná. 

Hétéves korban  kezdődik  a hagyományos tárgyak tanulása, amelyek 

mellé Arisztotelés a rajzot is felveszi. A fiúgyermek azt, és csak 

annyit tanuljon, ami lelkét nemesebbVformálja, amit csak önmagáért, 

nem bérért, nem kényszerből végez, mert a tulzó  igyekezet  is köny-

nyen szolgalelkiivé tehet. Közönségesnek, banauziának tartja a mes-

terségszerü képzést, még a zene mesterségszerü,tudá -sát is. Egyébként 

a zenetenulás fontosságáról,lélekformAló hatásáról Platonhoz hason-

lóan vélekedik. 
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Nagy érdeme Arisztotelesnek a nevelés politikai scerep'ének.fel- 
, 

ismerése, a nevelés szakaszainak megillapításában a fejlődési sajá-

tosságok figyelembe vétele. Arisztotelés nevelési elmélete - szilár-

dabban épül a fiziológiára és a pszihológiára.  Megállapításai ezért 

is reálisabbak,-tudományosabbak és helytállóbbak. A harmonikusan 

fejlett ember kialakításában a tudós Arisztoteles is nagy szerepet 

pánt  az esztétikai nevelésnek, amely nemcskk szinessé és érzelemgaz• 

daggd, hanem nemesé, erkölcsössé is formálja az embert. 

A görögök családi- és közéletét, de nevelésügyét is áthatotta 
. 	. 

az esztétikum igénye. Zseniális nevelői érzékkel, egyben tudatosan 

id ragadták meg az esztétikum Minden lehetőségét, mint a  teljes  .em-

ben tevékenység formálásának leghatékonyabb eszközét. 

A rómaiak nevelése  
- A rómaiak nem sok újat alkottak a nevelés  terén,  határozottan 

gyakorlatias gondolkodásuk megnyilvánult -ezen a területen is. Filo-

zófia helyett náluk népszerübb volt a politikai életben jobban hasz-
Imo 

nosítható szokképzés. Gyakorlati bedllitottságuk következménye az 

is, hogy esztétikai nevelésük jóval halványabb mint a görögöké 
• 

volt, testi nevelésük pedig inkább a spártaihoz áll közelebb.  Neve- 

lésük hgrrom szakaszát ismerjük: a törzsit, a köztársaságit, és a 

csmászárit. Törzsi korban a családban folyt a nevelés, szilárd er-

kölcsi normák alapján. Ez a nevelés katonai képzéssel fejeződött be. 

A  második és harmadik szakaszban egyre jobban erősödött a görög mü-

velődés és nevelés hatása. Ekkor alakultak kt az iskolák is. Az ele-

mi ismereteket a ludusban tanította ludi magister. A görög hatás erő 

södésével grammatikai ipkolák jöttek létre, ahol nyelvtarries irodal-

mat  tanítottak. Görög  nyelv és Homéros költeményinek oktatása mel-

lett latin nyelvet és irodalmat csak másodsorban tanítottak. Az ok-

tatás anyagát a költők müveinek értelmezése alkotta, közben a iegé-

téshez szükséges ismereteket is megtanitotta a grammatikus. 
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A politikai életben való részvétel megkívánta a szónoki képzést 

létrejöttkk tehát a retorikai  iskolák,  ahol prózai müveket vizsgál- 

gattak, magyaráztak, tanulmányozták,  miközben  sok ismeretre tettek 

szert. A szónoktól a rómaiak nemcsak jó .  előadi képességet, szilárd 

erkölcsi meggyőződést, hanem nagy müveltséget, tudományos és irodal-

mi ismereteket. is • kívántak, ezért a trivium mellett a quadrivium 
r 	6 	 If 

tárgyaival is meg kellett ismerkedniök.caz erkölcsi névelés sulya 

e 	/0 
azdiostift, csökkent, a régi fegyelem és szorgos munka helyébe fény'üzés és a mun. 

• 	2 	3 	 4 
ka lenézése lépett4 görög hatás fixlmo-e*e.s erősödésével. 

A hatalmas római biDadalom kormányzásához sok tisztviselőre vol .  

szükség.. A római nevelés harmadik korszakában megazaDerodtak a gra-

matikai 68 retorikai iskolák. Jogi, mérnöki, arvosi  iskolák kelet-

keztek, vagyis megkezdődött  a szakképzés, amely a  római nevelésügy 

sajátos, jellemző vonása. Szakiskolák müködtek még , a távolabbi pro-

vinciák nagyobb városaiban is. Ez az egész birodalmat  behálózó köz-

oktatási rendszer csakis az  állam támogatásával jöhetett létre. Az 

iskolázás ebben a korban egyre inkább államivá lett, a mágániskolá-

kat bizalmatlanságból  szigorú állami ellenőrzés alatt tartották. 

Szükségessé vált, hogy a hivatalnokképző  iskolákban állami tanitók, 

állami hívatalnókok tanítsanak.  A császárság korában a nevelők erköl-

csi és anyagi megbecsülése,végzett munkájuk arányában, jelentősen mel 

növekedett. 

Ebben a korban létrejönmk az oktatás felsőbbfoku tigozatak is. 

A hires Atheneumot Rómában Hadriánus-  császár alapította.  Fő feladata 

a görögr és a,latin irodalom ápolása, oktatása, kutatása; a szónoklat 

a beszédmüvészet tanítása volt. Az Athéneum elsősorban az irodalom-

tudományoknak volt erős vára. 

Az  •olvasás,  irás tanítása gépies módszerekkel, utánzással folyt 

a számtanikülönösen gondosan oktatták. A római számok használata na-

gyon megnehezítette ezt az oktatást, az alapmüveletek tanítását és 

használatát  viszont megkönnyítette az abacus használáta. 



- 20 - 

A retorikát elméletileg es gyakorlatilag oktatták. Főleg Cice-

ró szónoki müveit  magyarázgatták fQlépités *z,szerkezet és stílus 

szempontjából. A tanulóknak előre megadott témákból szónoki beszedet 

kellett készíteniök és.elmondaniok. /Deklamációki A szónokkáképzés 

gyakorlati részére fordítottak nagyobb gondot. 

A római  nevelés elmélkedői  

A rómaiak gyakorlatias gondolkodásÁval függ össze az is, hogy 

46,116, rendszeres neveléselméleti müvet nem írtak. Csak részletkér-

désekkel foglalkoztak, igy pl. a szónokképzés problémáival. 

Ciceró /i.O• 106-43/  művei  közül a legfontosabb "A szónokról" , 	a 
c4r/14,4. 

-,earaate„ amelyben azt mutatja be, hogyan kell az ifjakból szónokot 

nevelni. A szónoknak jó természeti adottságai mellett -mondja Cice-

ró- komoly tudásra vans züksége. A szónokkáképzés éppen ezáltal vált 

a müvelt ember erkölcsi és 'értelmi nevelésének általános formájává, 

hogy igényes erkölcsi nevelés iellett megkövetelte az alapos tudomá-

nyos képzést is. A szónoknak lélektani ismereteken kívül irodalmi, 

jogi, történelmi és egyéb tudomá yokban is jártasnak kell lennie, 

mert csak az így képzett szónok beszéde lehet tartalmas. Cicerő esz-

méje a  művelt,  *a erényes emberről és képzésükről vallitt nézetei 

, nagyon erős hatást gyakoroltak a neveléstörténet folyamán. 

Quintiliánus /i.u. 35-116/ élettapasztalatait foglalta össze 

"A szónoki képzés tizenkét könyve" c. pedagógiai müvében. redménye-

ire hívatkozva'optimista a  nevelés, terén, úgy i li ,  bogy szívós, tü-

relmes tanulással mindenki elérhet valamit. Az első évek környezet . 

hatásait, az anya  műveltségét és tiszta beszédét nagyon fontosnak 

tartja'i Az emlékezet gyakorlása és a betük tanulása játékos formá-

ban már hétéves kor előtt is megkezdődhet. A görög kultúra iránti 

nagy tisztelete abban a helytelen álláspontjában is szemléletesen 

kifejezésre jut, hogy'a kis  gyermeke -anyanyelve helyett-. először 

görögül tanuljon meg beszélni. 

Quintiliánus rámutat a gyermek családban történőmevelésének 
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előnyeire is, de a  nyilvános nevelést többre becsüli. A gyermek csak 

az iskolában tanulhatja meg, hogy a személyes érdem az igazi érték, 

nem a származás és a vagyon. A szociális érzelmek is csak a közös-

ségben fejlődhetnek. Itt tanul meg a gyermek engedelmeskedni, és itt 

'cat egész  életére, kiható barátságokat. Az (iskolai nevelés nemcsak 

erkölcsi, hanem.értelmi neyelés szempontjából is  előnyösebb.  .Az  is-

kolai közös tanulás szorgalmasabbá teszi a  gyermeket,  ott sokkal töb 

bet tanulhat, mint a családban. A másokat ért dicséret és büntetés 

is jobbmunkára serkenti 'a  gyermeket.  A  versengés,  a vetélkedés 

Aemulátió/ a becsvágy nagy mozgosító szerepét a  nevelésben ts .  a ta-

nításban ő fedezte fel elsőként. Nevelői eszménye a jó szóniik,  aki-

nek képzése a grammatikán és a retorikán kívtl a quadrivium tárgya-

in, valamint zeneoktatáson nyugodott. Éppúgy, mint eicerónál, a szó-

noki képzés nála is szilárd erkölcsü, általánosan müvelt, jó mgga-

tartásu ifjú kialakítását jelentette. A szónoki képzés alapjának ő 

az alapos erkölcsi nevelést tekintette. quoiEdiciii&a:a0 Gondolatai nagy 

hatást gyakoroltak a nevelés történetében. Különösen at humanisták 

és a jezsuiák értékelték nagyra és alkalmazták  nevelési elveit: 

A hatalmas római birodalomban a tervszerü nevelés áldáláiban 

csak a szabadok részesültek. A termelő munka és a rabszolgák lenézé-

se, a-müvelődési monopolium náluk is jellemzője az osztályuralomnak. 

Csak i.u. a 2. században vált szükségessé a fiatal rabszolgák neve-

lése,-amikor a külföldről való utánpótlás a győzelmes háborúk meg-

szünése után abbamaradt. Az öreg, tapasztalt paidagogoszra bízták a 

abszolgák nevelését, főleg házkörüli teendőkre való megtanitásukat. 

A rabszolgák iskolájának pedagógium volt a neve: 

A rabszolgák és a hadifoglyok egy részét grladiátor-iskolákban 

képezték ki, cirkűszi játékok számára. ' c'zek a kiválóan képzett  baj-

vívók  a későbbi nagy rabszolgafelkelésekben és igy a birodalot el-

pusztításában is jelentős szerepet játszottak. 



Katechéta iskolák. Keresztény állásfoglalás az antik müveltség 

kérdésében'.  

A keresztényég az első századokban nem foglalkozott híveinek 

iskolai nevelésével. Templomi és családi  neveléssel próbálta egyen-

súlyozni  a pogány iskolák  hatását.  A második században létrejöttek 

a felnőtteknek megtérttésével foglalkozó katechéta iskolák, amelyek-

ben hittételeket tanítottak a kereszténységet felvenni kivánóknak.E-

zek az  iskolák  arra törekedtek, hogy összeegyeztessék a-keresztény 

hitet az antik tudományokkal. Az iskolai  tanítási  anyag biztositása 

az adott körülmények  között  nem volt kis feladat. A keresztény isko-

lék ezt az anyagot az antik klasszikus maveltségből vehették csupán, 

amlYet a középkor elsó felében virágzó  pogány iskolák terjesztettek. 

Ez a- tanítási anyag azonban nem állt összhangban a keresztény szel-

lemmel. Ki kellett válogatni ebből a hatalmis anyagból azt, ami a 

keffsztény hit szellemével összeegyeztethető. A  tanítási  anyagnak ez 

a kiválogatása sncitk és elrendezése volt pedagógiai szempontból a ke-

reszténység első századainak legnggyobb pedagógiai teljesitménye.En-

nek a feladatnak végrehajtói az egyházatyák voltak. 

A görög egyházatyák közül kitünk Kelemen, Aranyszáju János és 

Vazul. Ugy  vélték,  hogy a kereszténység nem nélkülözheti a pogány 

tudományosságot, ezért az összeegyeztetés az eklekticizmus állás-

pontjára helyezkedtek. A. pogány kultúra anyagának megfeleelő kiválo-

gatását és keresztény tanokkal való összeegyeztetését vallották. A 

szentirás megértése szempontjából nélkülözhetetlennek vélték az an-

tik tudomáhyDkat, de az írók és az anyag megfelelő  kiválasztásának 

elvét -főleg a hit és a keresztény  erkölcs védelme szempontjából- 
rld- tetlennek  tartották.  Az antik etika racionalizmusát a ke-

resztény erkölcs érzelmi és akarditi nevelésének egyoldaluságával ki-

v ant ák  enyhíteni. 

A latin egyházatyák merevebb állásPontot foglaltak el ebben a 

kérdésben. Augastinus /354-430/, vagy  Ágoston püspök elitéli ugyan 
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az  antik kultúrát, mégis az eklekticizmus híve. Megjelölte azokat a 

tantárgyakat,  amelyeket át lehetett venni az antik müveltségből."A 

világrend" c. müvében azt írja, hogy a keresztény iskolában  taníta-

ni  kell a beszédet,  olvasást, írást, grammatikát, dialektikát, reto-

/rikát, matematikát, geometriát, muzsikát és az asztrológiát. E fel-

sorolás alapján világosan látható, hogy elsőként Augustinus vette 

át'a klasszikus kulturából a trivium és a quadrivium tárgyait és a-

nyagát. Ezzel igen nagy hatást gyakorolt a keresztény  nevelésügy, ki-

alakulására. 

Különösen nagyjelentőségü Augustinus felfogása az eredendő bün-

nel kapcsolatosan. A gyermeket -természeténél fogva- rossznak, go-

nosznak  tartja lf a nevelés célját pedig hbban látja, hogy a gyermek-

nek ezt a rosszra hajló akaratát megalázással, kemény, durva és a 

felnőttek megjavítására alkalmazott módszerekkel megtörje. Ez a szem-

lélet a klérus pedagógiáját _szinte napjainkig- befolyásolta. 

A gyermek játékáról vallott felfogása is  évszázadokra rányomta 

bélyegét a keresztény nevelésre. Nem  ismerte  fel a játék pedagógiai 

és lélektani jelentőségét, azt a;gyermek elromlbtt természete és ha-

nyagsága megnyilatkozásának fogva fel, határozottan elítélte, eltil-

totta. A játékot, amelyet az antik nevelésben a legkisebb kortól  kezd  

ve olyan fontosnak, sőt nélkülözhetetlennek tartottak, a keresztény 

nevelés gyakorlatából több, mint egy évezredre számüzte. Ez is egyik 

nagy hiányossága a kerésztény nevelésnek. 

AWAtftfő feladatává az erkölcsi, akarati és az érzelmi neve-

lés vált. A biblia megértése  céljából törtőnő értelmi nevelést az an-

tik hét szabad müvészet kiválogatott és a keresztény erkölcs szem-

pontjából is elfogadható anyagának tanulmányozása képezte. 

neronymus /Jeromos 342-420/ a pogány tudományokkal való foglal-

kozást mar csak a birálat céljából  engedélyezi. Különösen a nőneveléE 

keresztény elméletének kidolgozásában és gyakorlatának kialakításábax 

hatott, szinte egészen az Aj korig. 
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Az egyházatyák az tudományokat a hit megértése és védelme szem- 
. 

pontjából értékelték. Ennek köve kezbében  megszűnt  a szabad,  tudomá-

nyos vizsgálódás, a tudományok a teológia szolgálói lettek, a taní-

tás dogmák étadásává, a tanulás mechanikus befogadássá, tekintélyek 

és tételek előtti gondolkodás nélküli megadássá vált. A  kutatás,  a 

• vitatkozás, a szellem pezsgése megszünt. Bekövetkezett a  tudományok 

hallatlan hanyatlása, a szellemi élet pangása, az u.n. "sötét közép-

kor", amely szám4zte az antik tudományokat, és mindent előlről akart 

kezdeni. 

Nem tagadható uíryanakkor, hogy a keT'eszténység nevelői tevékeny-

sége komoly eredményekkel is járt. Ha nem is szervezett iskolai neve- 
• 

lésben, de a hetenkénti istentiszteletek alkalmával a kereszténység 

gallás-erkölcsi,nevelésben részesítette a legszélesebb és a nevelés-

ből eddig teljesen kizárt néprétegeket. A hit terjesztése és fenntar-

,tása érdekében végzett nevelőmunkája hozzájárult a népvándorlás  népei 

vad  erkölcsének szelídítéséhez. Ha jelentősen  szűkebb  körben is,de 

elősegítette azólvasás és írás elterjedését, a szentirás olvasása 

és tanulmányozása érdekében. A kolostorok és templomok a tudományok 

központjai lettek, a társadalom legmüveltebb rétege a papság volt, 

akik egyben felqdatuknak is tekintették a tudom64yok fejlesztését. 

• A középkorban a nevelés intézményeinek sziete kizárólagos fenntartó-

ja az egyház vplt. Az (5-koi•ban magánosok és az állam hozták létre 

és tartották  fenn az iskolákat, a középkorban hosszia évszázadokig az 

egyház lett a nevelés  irányítója és gondozója, természetesen a maga 

jól felfogot céljainak érdekében. 

Nevelés es iskola a feudális társadalomban 

A korai közéldcorban a népvándórlás következtében a termelőerők 

tönkrementek, a földmüvelés és az ipar visszafejlődött, a városok 

elvesztettek gazdasági jelentőségüket. A  feudális termeles az ala-

csony naturáli-s jobbágy-gazdálkodás jellemzi. Ez a gazdasági elmara-

dottság  sokáig  nem ösztönzi a szellemi fejlődést sem. Leniaszerint 
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a-társadalmi iunka hübéri szervezete 'a' vessző fegyelmén, a dolgozók 

. _tudatlanságán és megfélemlítettségén  nyugodott. 

. A feudalizmus rendi  társadalom.  Az uralkodóósztály két rendet ' 

alkotott: a világi földésurak és a  papság rendjét. Hatalmuk a föld , 

birtoklásán és a .  jobbágys6g munka- 6S terményadóján nyugodott. ,A 

harmadik rend a jogtalanok rendje volti a jobbágyoké és ci3később kia-

lakuló városi  polgárok.  A világi földesurak rendjén bell l  alakult 

ki a lam lovagi rend. A rendiség az egyes társadalmi rétegek elkü- 
, 

lönültségét, a társadaiom megmerevedését fejezte ki. Az emberek tár •/ 

sadalmi helyzete, joga, neveltetése kizárólagosan rendi hovatarto-

zanduságuktól függött. A rendiség minden emberi  értékfölé em61te 

a születési előjogokat. 

A •feudalizmushan különösen nagy jelentőségre tett -szert a kato-

likus egyház.Részben*zért, mert a feudális  anarchia viszonyAi kö-

zött az összekötőkapocs szerepét töltötte be. Nem véleden, hogy a 

katolikus vallás  vált  az uralkodó ideológiai erővé, a feudalizmus 

társadalmának ideológiai .  támaszává. 

A kereszténység a rabszolgák vallásából gyorsan alakult At a 

feudális uralkodó osztályok uralménak, a  hűbéri függésnek, a rendi-

ségnek ideológiai eszközévé Az egyházi hierarchia tljesen a feu- 
, 

dalis társadalom struktúrájának mintájára . szervződött. Az őskeresz- 

ténységben kétSégtelenültalálunk forradalmi elemeket a gazdagok a' 
. 

földi hatalmasságokvirányuló te .ndenciákat. -  A középkori vallás vi-

szont'már Csak a feltétlen alázatosságot, , enk.wdelmességet, türést 

azaszkézist  tartotta 'követendő erényeknek. .A földi élettől való 

teljes elfordulást hirdette. Ellen volt minden fejlődésnek, üldözI' 

te a haladó tudományokat. lennvire  más e korszak ember4eszménye, ne-

velési ideálja is, mint-az életteljts görög és római társadalomé. 

A középkori ember a földön tuli életre van beállitva, 4 földi ele-

tet siralomháznak tekinti. Testét megveti és sanyargatjq, hogy meg-

törje  természetes vágyait. Az értelemnek nem tulajdonit jelentősé- 
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get, szerinte az egyházi tanítástól eltérő minden gondolat iildözen-

dő bün.t1;=k4a40$49/24-4414€4.r Ráttérbe szorítja  önmagát,  nincsenek egyé-

ni törekvései, személytelenül igylkszik tevékenykedni. Erényei: is-

tenti3zteletR lemondás, önfeláldozás, türés, engedelmesség és z a-

lázatosság. 

A  nevelésnek  ez az eszménye természetesen igazodott a különböző 

rendek társadalombeli szerepéhez. Intézményes nevelésben a jobbágy-

gág gyermekei,elenyésző  kivételtől  eltekintve, nem'vettek részt. A 

családi nevelés és .a termelő munkában való szvétel formálta isme-, 

reteiket és készségeiket. A templomban folyó vallás-erkölcsi nevelés 

során alakították ki bennük a transcendentális eszme-rendszert, a 

földi életről való lemondAst, az örökkétartó és boldog tulvilági é-

let igéretével. 

Szervezett iskolai oktatásban csak az uralkodó  osztályok gyer-

mekei i-észesültek. Az 'iskolai oktatás teológiai jellegü:volt, a kor 

nem igényelt reális tudományokat. A feudalizmusban megváltozott a 

nevelés célja. Nem a sokoldaluan képzett harmonikus ember fortlásá-

ra törekednek, tax nem is jó szónokokat, hanem "szent embert" -val-

lásos embert- akaraqk nevelni. Ennek a célnak a megvalósítása beszü-

kítette a neveNsi tevékenységet is. Az értelmi nevelést nem tartot-

ták fontosnak, a te ti és esztétikai nevelés pedig szögesen szembeál 

lott azzal a szemléletmóddal, amely főfeladatának a "test megöldök-

lését" tartotta. Természet- és emberellenes eszmények megvalósitását 

erőszakolta,az élet szépsége, emberséges rendje és harmoniája helyet 

a földet siralomvöigyének tartotta. A pedagógiai gondolkog közép-

pontjában igy tehát természetszerűen  az oktatandó anyag kiválasztá-

sa állott. Az oktatás módja, a "hogyan" nem foglalkortatta ennek a 

hosszú  korszaknak pedagógiai elméletét, s ennek következtében az ok-

tatás gyakcrlata részben  stagnál—t, részben pedig jelentősen vlseza-

11# fejlődött. Az  iskolákat  az egyház tartotta fenn papjai képzése 
* 

céljából. A vi16:gi földeurak  gyermekei általában  nem tanultak mg ír 
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ni olvasni. Az oktatás tartalma nagyobbára  'vallásos jellegű volt.Tan-

tárgy-rendszerü feldolgozása részben a hellénisztikus korban  történt 

meg, részben pedig azoknak az összefoglaló  jellegű enciklopedikus 
' munkáknak az alapjan formálód 	ki, amelyek'az antik tudomanyok  e- 

redményeit keresztény világszemlélet alapján kiválogatták, összegyűj-

tötték és igy megmentettélc az utókor számára. 

Az első kompendium szerzője az 5•  században Martiánus Capella. 

Egyik  művében  /Mercurius és Philológia házassága/ allegorikus forma-

ban elsőként  gyűjti össze a 7 szabad művészet /septem arteS libera-

les/ tartalmát. 

• 	A középkori oktatás leggazdagabb forrása Boetiiius. Arisztote- 

lés és a görtig tudomány nagy részét közvetítette. Különösen fontos 

anyagot gYüjtött a logika, matematika, geometria és a zene tudomá-

nyok köréből'. KelAntős forrásmunkája az oktatásnak Cassiodorus ösz-

szefoglaló 'dive isx  a 7 szabad müvészetről.LAszabad  művészetek  a 

tantárgyak két csoportját foglalták magukba: 1. a triviumot Ares. 

3, via . ut latin szavakból/ a grammatikát, retorikát és a dialekti-

kát, vagyis a nyelvi, irodalmi és bölcseleti  tárgyakat, 2. a quadri-

viumot /négyes üt/az aritmetikát, geometriát, asztronomiát és a mu- 
4 

zikát, - vagyis a reális tárgyakatxtriviudi az általános műveltség, 

quadrivium pedig a szakmüveltség anyagát tartalmazta. Triviumot min- . 
denkinek kellett  tanulnia,  'a quadrivium oktatására már nem fordítot-

tak olyan nagy gondot. Nem is tanitottk mindenütt mind a négy tár-

gyát. A tanulók -szakművelt'ségiiknek megfelelően- választottak belő-

le. 

A grammatika tantalmazta a latin nyelv megtanulásához szükséges 

ismereteket, írók és költők, főleg  Vergilius- müveinek olvasását és 

alaki szempontból történő elemzését. Retorika néven nem annyira szó-

noklattant, inkább irásmüvek,  főleg  pedig közéleti fogalmazványok 

/Adománylevél, végrendelet stb./ szerkesztését gyakorolták, különös 

tekintettel arra, hogy ebben a korban a vilAgi tisztviselők munkáját 
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is papok végezték. Okiratok megfogaimazásához szükséges praktikus jc 

gi ismereteket is tanítottak váZlatosan..A fogalmazványokat diktá-

mennek nevezték. A dialektika az arisztotelesi formális  logikát  és 

a - vitatkozás tudományát tartalmazta. 
6 

* 	 A quadrivium alapliető tárgya a számtan, vagy arittetika volt, 

amelyből az...alapmüveleteket  és 'a számviszonyokat tanították. A13. 

században terjedt el az  arabszámjegyek  használata, ami. jelentősen  

megk"-;nnyitette a számtan tanítását. Még a mámtan is a vallásos, 

mis ztikus világkép kialakítását szolgálta a számoknak titokzatos 

jeleiiLést tulajdonítottak. A 3 a szentháromságot, a 4 a négy evan-

géliumot, vagy a négy évtájat jelentette. A számtani mvelkeket 
.8 	 2.- 

' ,nehézkesen tanították. Oktatásánakycélja az volt,  hogy az  egyházi 

ünnepek  időpontját  ki - tudják számliani. A geometria körébe aSíkmér- 
, 

'tan, a mértékrendszer mellett 	 természetrajzi ismeretek is 

tartottak. AZ asztronőmiát nagyon kedvelték a középkorban. Az égi 

testekre és a naptárak készítésére vonatkozó ismeretek mellett fizi-

kai, földrajzi anyagot is tartalmazott. Múzikán egyházi ének hallás 

utáni tanítását és kevés zeneelmélet' oktatását kell érteni. Fontos-

ságot csak azért tulajdonítottak neki, mert az ének és a 'zene az 

egyházi  szertartások fontos *bsze volt. 
4 3 

A 7 szabad müvészet tárgyainak elvontsága, életidegensége fel- , 

cSak  a sZentirds magyarázatát,  megtanulását  és az  egyházi  szer 

tartások céljaist szolgálták. Tertészetre vonatkozó ismereteket nem 

tartalmaz.  

Ezeknek a ‘ nagy 6-kori tudományos szöveggyüjteményeknek az alap-

ján lészültek el a;közékori tankönyvek. Beda 	Alcuin tankönyveit 

évszázadokig használták. Alduin Nagy Károly híres Iiálibta iskol4j6- 

nak szervezője, grammatikai, retorikai txx és dialektikai tanköny- 
, 

veit' -Beda hatásárá párbeszdes.fórmábanírta meg. 

. Híres tankönyvíró volt Hrabanus Maurusa fuldai koiostor apát-

ja, is. A szerzetesek neveléséről irt müve a középkor első elméleti 



- 29 

pedagógiája. f)sszefoglalja a szabd miivószetek anyagát, amelyet Agos-

ton alapjón ő is előkészítésnek sznt a szbntirfls hegértéséhez. 

A középkor legelterjedtebb grammatikáját Don6tus, Endaeolds 

Alexander de Villa De i írta.  A 4. stzadban élt Doncitus nyelvtanát 

inég,a 17. sz6zadbln is haszn'llták. A legnépszerübb klexader de Villa 

Dei Doktrinale c. grammatikája volt, amely nem az antik, hanem a 

közékori 615 latin nyelv tanításával foglalkozott. 

Egyh6zi isko3ázás  a középkorban 

A kolostori iskonk 

A kolostorok a 6. sz6zadban jöttek létre és hamarosan egész au-

r6pában  elterjedtek.  Nagy,  szerepet  töltöttek be a  térítésben,  a feu-

dális társadalom  anyai  és szellemi kulturájának terjesztésében és 

a keresztény tudomrnyoSság kialakulásában. Nursiai Benedek alapítot-

ta az első Benedek-rendi kolostort a Nápoly melletti Monte Cassino 

he - yen és benne az első kolostori iskolát, aboi a szerzeteseket ne-

velték. A 7. századtél a 13. századig a kolostori iskol',k voltak a 

középkor ler:főbb iskoli. Rövidosen közel 15.000 Benedek-rendi Xolos 

tor létesült urónában. A leghíresebb kx,zékori kolostCrok egyben az 

omberi kultura őrhelyei voltak ezekban a zavaros századokban. Igy 

az olasz monte cassin6i, a francia toursi és clermonti,'az angol 

yorki, a német szentgalleni-és fuldai kolostorok. 

A kolostorokat manyos helvkre, emberi településeknek legfel-

jebb közelébe építettek. Meinte csak azok a fiúgyermekek tanuliaat- 

tak a kolostorokban, akiket szüleik már 5-6 éves korukbPn szerzete-
i 	 • 

seknek adtsk.  k az ugynevezett belső iskolában nevelkedtek. A 9. 

szádadtólskezdve a leendő vilj:gi papokat es az előkelőcnem egyházi 

pályáára készül gyermekeit is nevelték a kolostoroknak a belső isko-

lától szi ,gorAan elválasztott, un. küfső iskol:ljában. Akolostorok 

peda7;egiai ujitása a Bermiik folyó-internátusi nevelés volt. 

A.székes6yh(Zi iskol6k főlw$; -  pedig az e yeteMek ki-alakulásáig 

a ki)lostor.okbln folyt  az oktatás  minden  fokozata,  kezdve az elemi 
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ismeretektől a tudományos képzésig betárólag. 

kigyermekeknek latin imádságokat, zsoltárokat és egyházi éne. 

keket kellett bemagolniok. Közben . került sor  az olvasás, Írás és a 1 

tiny niélv elemeinek megtanulására. Ezután következett a 7 szabad 

müvészet oktatása. Az egyházi  nevelés célkitüzéseinek megfelelően fő 

leg csak a trivium  tárgyait tanitották. 

Eppenúgy, mint az 6-korban is az olvasástés az írást nehézkesen 

és hosszadalmasan oktatták. Az olvasás* tanítását a  betűk ismerteté-

sével kezdték el. Nagyon megnehezitette a.betük összeolvasásáti, hogy 

a mássalhangzókat a hozzájuk kapcsolt magánhangzókkal /bé, cé, gyé .  

stb/ együtt .olvastatták.  A szótag-alkotást a . szaiwak olvasása követ- 

te: pl. a glória  .szót ilyen komplikApltan ólvasták gé-e1-6 	gló, er- 
, 

i-a = ria a kettő összevonva glória. Az  oktatás  mechanikus  ‚olt, 

kizárólag az emlékezetbe vésésre és a tekintélyi elvre támaszkodott, 

hiSzen szorgalmas és tekintélytisztelő tanulókat kívántak heyelni, 

ezért szigorusággal akarták a gyermeki terMészetet megtörni. A fe-

gyelmezés egyedüli módjának a testi fenyítést  tartották.  A kolostoro 

viSszhangzottak a brutálisan Megvert gyermekek fájdalmas jajgatásá-

tól. Ugyanakkor a középkori heyelés számüzte a játékot, a gyermek 

derüjét, kedvességét. Komor,  vigasztalan humánum-ellenes szellem vet 
VC 

te körül az iskolát, keservesség, nehézzé t et*m. az emberi életnek 

ezt a legszebb  szakaszát. 

• 	A székesegyházi,  káptalani, iskolák létrejöttét A világi papság 
4 

számának és szerepének megnagyobbodása indokolta. Az előkelők gyer- 

mekei itt készültek elő egyetemi tanulmányaikra, de itt képezték az 
4 r 	4 	e 

egyszerü nép fiait falusi klerikusokká is. A 7 szabad tudományozi be- 
3 

lül a képtalani iskolákban a latin  nyelv elsajátítását segítő  gram- 

matikára forditottak legnagyobb gondot. Az oktatdó agyaga és módsze- . 

re npm igen kü1ön4özött a kolostóri iskolákéted. Teológiát es 'a 12. 

század óta az arisztotelesi logikából kialakult skolasztikus logi-

kát elmélyültebben tanították. A vitatkozások, a hitvédő,disputák, 
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tolf 
az eretnekségekkel tricalb harc miatt nagyon fontossá váltak. A retori-

ka főleg ügyfratok készitésével, irásmilvk levolek  szerkesztésévi  

és elemi jogi ismer'tek nyújtúsdval készi.tettel,ele a papokat a hiva-

tal os elsajátitséra. ea;yetemek kialaivilása u-

t/1 jelentson  csökkent  a  káptalani  iskoLlc jelentősé -e. 

Plébániai iskolák 

feuellis r)nd ersitése i érdekében szüks&lessé ve, lt a társada-

lom oszt .aIy-ideolónak, a keresztény vall'Isnak erőteljesebb_;csr-

jesztése A jobbágység körében. Elind több ós több papra volt szükség, 

ki,nzését az elyhz a plébónosok kötelességévé is tette. A 

plébónosok mawk köré gyüjtötték a jobbát3y-falu.fiugyermekeit, egyhd-

zi énekre, valldotanra, a legértelnesebbeket,pedig ezen fol‘11 olva-

sásra 1rAsra és a latin nyelv elemeire is .me' tanitották. Ilyen isme-

reteknek a bi tokában ezek a tanulók közremdködhettek az eauhzi sze/ 

tartósok  fényénék emelésében o .késbb  papokká  is 'válhattak. A tanftá 

ban a plábánosnak segltettek  a  papjelöltek, a  sekrestyések  és a  kán-

took.  Később fokozhtosan így kblönült el, de így maradt kapcsolat-

ban is n tanitói -roglalkozás a papival. 	plébániai iskolk elemi is- 

mereteko' nyújtattak, de nem adtak alapot a középfokú tanuláshoz. 'r3z 

a kor mó--; mom ismrte az iskoldzás 8 -;szefüggőstervezetét. D5ivel pe-

dig a plébdniai iskolzds a nép gyermekeinek csak elenyésző kis há- 
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nyaddra tatott, -tilvolrel som mondható népiskolának, a széles temege- 

ket nem érf.ntette. 

Világi nevelAs  a  köz*orban 

Az er'kelő világi főurak gyermekai  közül  azok, akik nem ev:vhdzi 

szolgélgtra kész9ltek, nem a szervozott iskolai nevelésben  vettek  

rOszt. 	feudális anarchia, a család földbirtokának, vaGyonAnak fe2zy- 

Vero, vérloliOt t  harci tudomnyt követelt az uralkodó osztáljok tagja-

it(/. A )ov," - i rand kialltkulásakor kb. a 12. szflzadbah jött létre a 

lovai  n ,v-Oós. Az e y'rOzi nevelécsel szemben, amely a testi nevelést 

teljes:-)n és tadatosan 1Cittérb szor1totta, a lovagi nevelés tulnyom6 7  

an tosi novs 	e,i.yben  azonban  erkölcsi (:s értelmi nevelést 
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is nyújtott. Eszménye a vallásos, egyszersmind  világi 'erényekkel ren 

delk9ző lovag volt, akinek négy fő kötelessége: a hübérúr  iránti hü-

ség, az egyház, a gyengék védelme és az adott szó megtartása. 

A lovagi nevelés tartalma a 7 lovagi készségből /septem pribbi= 

tates/ a lpvaglás, vivás, nyilazás, vadászás, uszás a sakkozás és a 

vemselésből alit.' A készségek közül a két utóbbi szolgálta a szelle- 
* 

mi- nevelést. ,  A  sakkozása gondolkodást és h harci taktikai érzékk 
t 

fejlesztése, a verselésvpedig, amely versírást és húros hangszerrel 

kísért előadását; éneklését jelentette, a lovagi vitézség és hüség 

nevelése, társasági szórakozás, valamint a lovag úrnője iránti tisz-

telet céljából müvelték. Az iskolai tananyag nem volt szerves része 

a lovagi müveltségnek, olvasni csak nagyon kevesen tudtak, a tudomá-•

nyokat nem ismerték es nem is becsülték. Latin helyett a francia 

nyelv és a lovagmondák társalgás utján való megismerésére törekedtek 

Lovagi nevelés a fejedelmi udvarokban és lovagvárakban folyt. 

Az aPród 7-14 eves koráig a vár úrnője körül teljesített szol-

gálatot. Ez idő alatt vallásos  nevelést kapott, elsajátította  a jó 

modort, megismerkedett a lovagi költészettel, amely erkölcsi és har-

ci nevelés szempontjából is jelentős volt. Megtanulta a francia nyel 
; 	 a, 

vet és az udvarmester irányításával elsajátítottav7 lovagi készséget 

14-21 éves koráig az ifjú a vár urának fegyverhordozója lett, 

együttment a  férfiakkal vadászatra, hadijátékokra . és csatákba.  z a 

nevelés  kialakította a z ifjakban a lovagi eszmények és a lovagi élet 

tiszteletét és igényét, az osztályérdekek szolgálatának készségét, a 

fényüző tétlenkedés kedvelését, ugyanakkor a munka és a dolgozók le-

nézésének és kíméletlen kizsákmányolásának szemléletét. Az ifjakat 

21 eves korukban a lovagi próbák sikeres  kiállása x után ünnepélye-

sen  lovaggá avattak. 

A lovagság igazi mozgatója  azonban nem  a romantikus tulzások 

formájában  elterjedt lovagi erényekből, hanem a  feudális osztályvi-

szonyok fenntartásából, birtokszerzésből és az erőszakos  kizsákmá- 

nyolás fenntartásának ipinyibel táplálkozott. Lz volt a fő indite) 
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oka a lovagság kereszteshadjáratokban való részvételének is. Sulyos 

és feloldhatatlan  ellenmondás áll fenn 4 lovagi eszmények és a lova-

gi élet gyakorlata között. 

A városi lakosság  nevelése  

A termelőerők és a kereskedelem fejlődése következtében megeről-

södött x városi polgárság  művelődési téren is új igényekkel jelent-

kezett. Olyan iskolákat követlet magának, amelyek reális ismereteket 

adnak és jobban előkészítenek a polgári foglalkmásokra. Az egyház • 

és a polgárság küzdelméből kétféle városi iskola jött létre; az e-

gyikben a 7 szabad müvészet tárgyai közül továbbra is a latinxx és 

geometridx oktatására  fordítottak  nagyobb gondot. Ezek a4 u.n. latin 

iskolák, a későbbi gimnáziumok ősei. A másik fajta városi  iskolában 

az élő latin köznyelvet és praktikus elemi ismeretehet tanítottak. 

A városi iskolákat is áthatotta a vallásos  szellem,  fő tantárgynak 

a  hittant tekintették és kezdetben a nevelők is egyházi személyek vol-

tak. Azonban ezeket az  iskolákat  •a városok tartották fenn és ők is  i-

rányították,  egyre szaporodtak  bennük  a  világi' tantárgyak, lassankén1 

a tan titók többsége i6 világi, u.n. laikus személy lett. Ez a fejlő- 

des vezetett a világi nevelők kialakulásához. 

A tanítás a városi iskolákban is  olvasás, írás oktatásával kez-

dődött, amelyet üzleti levelezés tam4-06A-követett: Nagy gondot for-

dítottak a  számolás, földrajz és természetrajz oktatására is. A ta-

nítók müveltségétől függően az oktatás iartalma és színvonala nagy 

_különbségeket mutatott. A városi iskolázás jelentős vonása volt,hogy 

az oktatás anyanyelven és nem latinul folyt. 

A városi polgárság szívós küzdelemmel  fokozatosan  biztosította 

iskoláiban a saját érdekeinek, megfelelő nevelést. Az osztályharc eb-

ben az időben meglehetősen éles  formában nyilvánult meg az iskolázás 

kérdésében  is. A városi  iskolák  annyiban jelentenek fejlődést, hogy 

a gazdasági és társadalmi élet haladó erőinek kibontakozását segítik 

elő, ugyanakkor csőkkentik az egyház müvelődési mpnopoliumát. Az új- 
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kori világi iskolázásta városi ilskolák készítették elő l  

• 	A kézmüves ifjak  nevelését  a céhek gondosan előírták és ellenő- 

rizték. Pontosan szabályozták a 7 fő mesterség, az u.n. "hét Mecha-

nikai  művészet"  /septem artes mechanicae/ a földmilvelés, vadászat, 

hajózás; halászat, orvoslás, takács és a kovács mesterség  elsajátítá-

sának  a módját. A  képzés három fokozatát ismerték: inadtt  legényt és 

mestert. A mester  műhelyében  családjában folyó nevelést is részlete-

zően előírták. Három-négy  évi ‚képzés  után az inas ünnepélyesen fel-

szabadult.  A 21 éves  korig tartó  legényidő alatt sajátította el teljE 

sen szakmáját kx a "legény". Kötelező vándorutja alatt tökéletesítet-

te magát szakmájában, látóköre szélesült és alkalmassá wilt a mesteri 

címre, amelyet a mestervizsga .letételével és a Ifremek"'elkészítés-é-

vel nyerhetett 'el. A  céhek  nagy érdeme, hogy elsőizben  valósították  

.  meg az  elemi ismeretekre épülő rendszeres neveléssel egybekötött,szal 

munkás  képzést iés.jelentősen hozzájárultak az eleMi műveltség kiszé- 
.r 	. 

lesítéséhez.x 

A  nők nevelése  a közOorban 

K6zépkorbln a nők  egyházi  nevelése apácakolostorokban, világi 

nevelésük pedig lovagvárakban folyt. A  szerzetesnők nevelésnek  cél-

ja a  túlvilági  boldogságra  való előkészítés,  önsanyargatás segítségé- 

, vel, a természetes emberi vágyak, a test megöldöklése és á földi é-

lettől való teljes elfordulás volt. Ezt . a komor és nehéz életet kézi-

munkázással és legendák felolvasásával, próbálták enyhiteni. A közép-

kor második felében megszünt a kolostoroknak ez a zord szigorusága. 

Helyet  kapott  az olvasás,  írás,  a kodexmásolás, az éneklés és a gyó-

gyítás is, sőt már a tudományokat sem zárták el nők elől olyan mere.- 

ven. 

A világi főurak leánygyermekei a lovagvárakban a vár úrnőjének 

irányításával ismerkedtek meg a jó modor és a társaságbeli viselkedéE 

,szabályaival. Megtanultak francia nyelven  társalogni,  táncolni,  éne- 

kelni,  4ogy társaságban megállják a helyüket. Hívatásuk ellátásához 

háztartási  és betegápolisi ismereteket is kaptak; Szórakozásként a 
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lovagregényeket olvasgathatták. 

A keresztény nevelés aszkézise a világi, a családban folyó  nő-

nevelésből  is számüzte a dertit és az életörömet,46 egyház Jeromos 

szigorú, aszketikus  neveli  elvei alapján szabályozta a családban 

folyót nőnevelést is. Megkövetelte, hogy világi.éneklésről, zené-

ről és táncról ne is tudjanak a lányok, sem tudományra, sem müvésze-

tekre, sem pedig  táraságra  nincs szüksgük. Nevelőjük édesanyjuk le 

gyen, egyetlen társaságuk pedig családjuk. Egyddül nem léphetnek ki 

házukból, az utcán jártukban nem emeltetik'fel szemüket. Háztartási 

mutkák mellett tanuljanak meg szőni, fonni és tanultAnyozzák napon-

ta a szentírást. 

A középkorik egyetemek 

A 12. századtól kezdve ismét megerősödött az a felfogás, hogy 

az ész képes a hit megértésére és ezzel-a hit és a tudás viszonya 

vizsgálata ujból, felszínre Werdlt. --%lokm a problémábat gyökerezik az 

egész skblasztika. A középkori egyetemeket  tanított filozófiának, a 

skolasztikának az 'volt a célja, hogy a  hittételeket bebizonyítsa.  A 

skolasztikus  tudományosságra  ad eduktiv Módszerek kizárólagos haszná-

lata, a formalizmus es az elvont okóskodás a jellemző. Olyan tétel-

ből, dogmából indították el a gondolkodást amelynek hiányzott a ta-

pasz -ealati alapja.  Egészében jellemző a skolasztikára a 'konkrét va- 

lóság  tapasztalatainak elhanyagolása. A tekintéiy-elve, a hittételek 
1 

feltétlen  érvényessége Aristoteles filozofiája, vagy Róma szava dön-

tött. A vitákban a fentiekre való utalás megfellebbezhetetlen érv-

ként szerepel. 

A skolasztika legfőbb vitatárgya az univerzálék probléjá volt. 

Az u4iverzale egyetemes fogalmat jelentett. Azon vitáztak, hogy az 

univerzálék reálisan  léteznek-e.  A realizmus szerint az universalék 

a kcinkrét dolgokon 'kívül reálisan léteznek és ezekkel szemben elsőd-

legesek. A.  nominalizmus hivei az tniversalé'kat csak neveknek'tartot- 

ták, szerintük reálisan csak az egyes, konkrét.dolgok léteznek, a 
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szavakat másodlagosnak tartotVik a dolgokkal szemben. A konceptua-

lizmus szerint az egyetemes fogalma nemcsak az egyes dolgok előtt  ál- 

ló  valóságok és nemcsak dol7okat követő szavak, hanem magukban a dol ,  

gokban is  benn l léteznek. Az unixiorsalék problémájában a filozófia 

ősrégi 61lásnontjának: a materializmusnak es az idealizmusnak  a  har-

cáról van szó. A skolasztikának a realizmus melletti  álláspontja  fel-

tárja b filozófia ial4=y szerepét és a feudalizmus xtRt hivatalos 

világnézetének idealizmusát. A skolasztika neveléstörténeti jelentő-

sége  i  formílis lo;ika mmi2 kidolgozása mellett különösen az, hogy 

az e -,-,yetemek kialakulásához vezetett. • Az ilyen  kérdések  iránt ugya-

nis középkorban széles  érdeki  ődés nyilvánult meg. Az egyes hire-

sebb káptalani, va7y székesegyházi iskolban a különböző nemzetisé-

gü tanárok es  diákok  nagy sz mban gyiiitek.össze a viták meghallgatá-

sára. 3z a nagyobb érdeklődés szükségessé tette a tandrok léte7ámá-

nak és az oktatts •zínvonal 4nak a felemelését ezekben a hiresebb kdp• 

talani iskolt:.kban, másrészt az előadásnak, mint oktatási formnak az 

alkalmazását4bevezett(sk, 

A 

 

diákok  a városi pollársággal szemben érdekeik védelmében tes-

tületeket /corporátiokat/ hoztak létre: "a tanárok és a tanulók e-

gyeteme" néven. Ez a szervezet lassanként kialakitotta szabályait, 

elhatárolta e;Ymástél az oktatott tudományokat, megszervezte a tudo-

mányos fokozatokat ép a vizsgakövetelményeket. 

Bár a görögöknek és a rámaiaknak is voltak mér főiskoláik, az 

isazi eye,temeket a középkor horta létre. A pápaság és a császárság 

mellett a középkor harmadik nagyhatalma "studium generale" vagyis 

a, tudományok iiitézglénye az e7yetem volt, amely nemzetklzi tekintély- 
. 	s 

lye]. rendelkezett. Legtfibb egyetemet a pápa és a osezároalapitotta 

és gondoskodott szervezeti felépítéséről, vezetéséről is. Az egyete-

mek autonomiája az e7yházzal, az uralkodóval és a  vendéglátó város-

sal szembon fokózatosan erősödött. 

' Az első'e7yeteMek  Itáliában és Franciaországban  keletkeztek. A 
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párizsi  egyetem két kolostori és egy székesegyházi iskola egyesitésé-

ből jött létre. Kezdethen csak teológiai kara és fakultás artiuma 

/müvészetek fakultása/ volt, később alakult ki jogi és orvosi kara. 

A fakultas artium a hét szabad müvé'szet tanításával adta meg azt a 

nyelvi és elméleti készültségét, amelyre a szaktudományok felépülhet-

tek. Itt tanultak meg tökéletesen latinul és ismerkedtek me 7 a dia-

lektikával. A szaktudományi képzésre csakis a fakultás ártium elvég-

zése után kerülhetett sor. Ez a képzés 13. évtől 20. éves korig tar-

tott. Először latin grammatikából és logikából vizsgáztak a tanulók. 

Sikeres vizsga után megszérezhették a baccalaureatusi fokozatOt. A 

licenciátus feltétele a természet-filozófia első részének elvégzése 

volt. A természet-bölcselet másik része és az etika elvégzése  után 

a hallgató magister lett, s ekkor már  taníthatott  is a fakultas arti-

umon. A párizsi egyetem fakultas artium karán a 'hét szabad  művészet 

a quadrivium anyagáVkissé héttérbe szoritvomtAmm A magister bármely 

karon folytathatta tanulmányait és azok elvégzése után megszerezhet-

te a doktori cimet. A párizsi.egyetem karai közül a teológiavolt a 

leghíresebb, a teológiai  doktorátus megszerzése 16 esztendei tanulást 

igényelt. 

Az egyes fakultásokon a tanítás agyagát szigorúan megszabták. 
on 

A fakultas arttum a Doktrinalet, Artg5totelés logikai és természet- 

filozófiai müveit és Euklides geometriáját tanították. A teológiai 

karón  a szentírást, az orvosi fakultáson pedig Hippokrates és Gale-

nus müveit,•a jogi karon főleg egyházjogot tanulmányoztak. Az egyes 

előadások anyagát és módját pontosan meghatározták. A tanár az anya-

got á  könyvből  felolvasta és a szöveghez magyarázatokat  fűzött.  A 

hallgatók figyelemmel kísérték az előadásokat és jegyzeteltek, külö-

nösen kedvelték a vitákat /disputációkat/  amelyeket. olykor  naphosszat 

folytattak. 

Minden tanuló egy-igy fakultáshoz tartozott, de ezen kivül tag-

ja volt a négy  náció  közül valamelyiknek. A karok élén a . dékánok, az 

egyetem élén a rektor  állt.  Az iskolafenntertó egyház képviselőde a 



38 - 

kancellár volt. ÁZ  egyetemi bíróságnak • jiigkörébe tartozott a hall-

gatók  fegyelmi ügyeivel kapcsólatos itéletek meghozatala., 

Az egyetemek mellett épült kollégiumokban nemcsak a hallgatók 

anyagi.ellátásáról, hanem tanulmányi  munkájáról  is gondoskodtak. Hí-

res.  volt Sorbonne Robert  által  a 13. században a teológusok számára 

alakitott kollégium, amelyről aztán az egyeteMet is elnevezték. A ké 

sőbbiek során az előadások egy részét is a kollégiumokban tartották 

még. A kollégiumi élet minden mozzanatát pontosan szabályozták, •Yi 
fegyelmi rend és a felügyelet nagyon szigória volt. 

A párizsi egyetem mintájára  Európában  több egyetem jött létre: 

Itáliában a Salernói és a bolognai, angliában az oxfordi és cambrid-

gel, német  területen  a bécsi, prágai, a heldelbergi, hazánkban a pé-

csi egyetem tartozott az elsők közé. Vizsgáljuk meg egy jogi és egy 

orvosi egyetem sajátosságait! Különös fejlődés horta létre és érde-

kes szervezet jellemzi a bolognai egyetemet. Az Itáliai gazdag, ke-

reskedő városok erős polgársága már ebben az időben jelentősen befo-

lyásolta a kulturális viszonyokat. Maga a nemesség is bekapcsolódott 

a gazdasági életbe és így a dialektika helyett a retorika került az 

előtérbe, ennek is különösen a polgári *életban nélkülözhetetlen ré-

sze, amely jogi ismeretekkel, jogi okmányok szerkesztésével foglal-

kozott. 'Maga az aurópai jogfejlődés is igényelte már ekkor a nemze-

tek feletti egyetemes jog  kialakítását.  Erre pedig az olasz földön 

még mindig 615  római  jog  látszott  'a legalkalmasabbnak. A polgárjog 

kialakulása a 11. századbanf Irnerius nevéhez füződik. Az egyház 

a római jog legfontosabb elemeiből és a maga rendi jogrendszerének 

'összeolvasztásából létre hozta a kánonjogot, amelyet legtöbb egyhá-

zi eredetü egyetemen tanítottak a középkorban. 

A  bolognai  egyetem tanulóegyetem volt, vagyis nem a tanárok, ha-

• nem a tanulók kormányozták. Tagjai azonban már legalább magipterek, 

vagy doktorok voltak, tehát korosabbak. Jogvédelmük létrehozta  önren- 

delkezésük rendkivül magas volt. A tanulók egyetemybizta meg és el- 
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lenőrizte az előadó'doktorakat, tanárokat 

A bolognai'egyetemen római jogot és kánon-jogot adtak elő és ne: 

zetközi  vitákat tarbottak. A polgárjoghoz 8 évig, a kánonjoghoz 6 év. 

tanulmány volt szüksdges a doktorátus elnyeréséhez. 

Az olasz egyetemek nagy többsége követte a bolognai szervezést, 

kivéve a  római egyházi egyetemek. A bolognai  példát  követte a krak-

kói és a r)écsi egyetem is. 

Az orvosi egyetemek közül a salernói studium general t a legré-

gibb. Ezen az egyetemen a felvételre jelentkezett tanulóktól megkí-

vánták a fakultas artium előzete elvégzést. Az orvosi egyetem 5 évi 
elméleti tanulmányból és 1 évi gyakörlatból állt, amelyet tapasztalt 

orvosok mellett kellett elvégezni. Az elméleti oktatás Hippokrates 

és Galenus müvein,  valamint orvosi tanköpyveken alapult. Ezttreir az e- 

, &etem.wok semmiféle önkötmányzattal nem rendelkezett. 

Salernóban a,gyakorlati kiképzés magasabb szintü volt, mint a' 

későbbi egyetemek orvosi karain. Az orvosi itkola oktatási célokra 

rendszeresen megkapta a kivégzettek tetemeit, amelyeket felboncol- 

'hattak. 

A középkori egyetemek tanulóinak többségét, az u.n. klerikusok 

alkották, akik nem papok voltak ugyan, de az"egyházhoz tartoztak.K6- 

zültik sokan nem is lettek papok, t de az egyház kötelékében maradtak, 

mert az előnyös volt a számukra. A klerikus szó tudományokkal foglal-

kozó  egyént, ..vagy diákot is jelentett a későbbiekben. 

Az egyetemi hallgatóknak naAyon.  sokat kellett tanulni ahhoz, 

hogy tanulmányaikat befejezhessék, természetesen azonban szórakozás-

ra is volt lehetőségük. Ezek a szórákozások -főleg a német egyeteme-

ken- olykor duhajkodássá fajultak. Egészében véve azonban.ezt az if-

júságot a tudomdny iránti tisztelet jellemezte, s megszersséliének szí-

vós szándéka. 

Népoktatási és néphevelési törekvések az  antifeudális népi-, 

forradalti mozgalmakban  

A feudalizmus elleni népi táMadásoknak- amint azt Engels megál- 
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lapította- főleg az egyház ellen kellett irányulniok, és vallásos 

küntösben kellett megjelenniök. Amikor tehát a különböző szekták az 

egyház ellen küzdenek, tulajdonképpen a feudalizmust  akarják meg-

szüntetni. 

A korai eretnekségek közül a katarok és a valdensek mozgalmán 

belül foglalkozunk  a népi pedagógiai törekvésekkel. Ezek az eretnek 

mozgalmak a felnőtteket oktatták a biblia igaz tanításaira, a szülők-

nek viszont kötelességévé tették, hogy gyermekeiket  megtanítsák  a 

megismert igazságokra. A felnőttek tanulásában a gyermekek is részt 

vehettek. A 14. századig az  eretnek-mozgalmak  nem rendelkeztek 

gyermekek számára szervezett iskolákkal, a felnőttekkel egy#tt is-

merkedtek  anyanyelvükön  a bibliával, Irni, olvasni nem tanultak, min-

dent hallás után sajátítottak el. Ha nem is szerveztek  iskolákat  az 

eretnek-mozgalmak, a vándortanítók mégis foglalkortak a gyermekekkel, 

a vallás parancsait számukra érthetően  igyekeztek elmagyarázni és 

alkalmazták a kérdés-felelet kicsi számára megfelelő módszerét; a 

szülőknek tanácsokat adtak nevelési kérdésekben. A fizikai munkára, 

valamint  a mesterségre nevelést erőteljesen szorgalmazták. A szekta 

tanítói egyszerü  vándorló kézmüvesek voltak, akik  hatalmas területe-

ket bejárva a széles 4éptömegekkel szor6s, munkatársi kapcsolatokat 

teremtve nagy hatást gyakoröltak. Munka'közben és titkos összejövete-

leken  emléke zethől tanították meg a biblia fontos és ax szekta pap-

jai által el-mee-fogadott részeket. A hallgatók maguk is hallás ut-

ján sajátították el a szentirást. Az őskeresztény tanítások szelle- 
b 

mében erősítették az elnyomottakban a gazdagok iránti ellenszenVet, 

es a társadalmi igazságtalanságok orvoslásának  igényét.'  A nőket e-

s  gyenranguaknak tekintették a férfiakkal, a nők tanulhattak, sőt ta-

níthattak is. 

Husz János  Prágában  az 1400-as  évek elején a szentirás tanulmá-

nyozása érdekében.az  egyház eddigi  gyakorlatával  szemben élőszóval 

való tanítás mellett megtanítja híveit olvasni is. Temploma falára 
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festeti az ábc-t, a freskók alá íratja a megfelelő vallási  szövege-

ket, hogy a hívek olvashassák és me0;tanulhassák. Tanítási módszeré-

ben egészen eredeti a kép és az aláírt szöveg  összekapcsolása. Helye-

sen úgy igondolkodik, hogy az emberek többsége jobban és gyorsabban 

megtanulja azt, amit  nemcsak-hall,  hanem egyben lát is. Ugyanilyen . 

meggondolás alapján íratja  tel  a prágai Bethlehem-kápona falára pz 

Aj huszita dalok szövegeit kottájukkal eggütt. Az énekelhető formá- 

ba öntött anyanyelvi szöveget,vallási tanításokatés imádságokat a hí-

vők könnyen megtanulták. A betüztető Módszerrel szemben ő az első 

képviselője a  hangoztató olvasási módnak /egy betű - egy hang/. Az 

olvasás megtanulását természetessé és könnyűvé  tevő módszerének meg-

alkotásával Husz János bizonyára az iskolákba nem kerülhető népen kí-

vánt segíteni, megnyitva előttük az ismeretszerzés útját, kezükbe ad-

va a tudatlanságból kivekető kulcsot. 

Husz János kezdeményezését Tábor népe nevelési rendszerre épí-

tette. A dolgozó nép itt alakította ki először a neki megfelelő neve-

lési rendszert. Tábor oSztálynélküli társadalmában az iskolázás ter-

mészetesen minden gyermek számára általános és egyenlő. Anyanyelvü-

kön, oseh nyelven  tanították  meg a gyermekeket olvasni és  írni.  Az 

iskolai oktatás és  nevelés  rangos elemelett a cseh nyelvu egyházi és 

világi ének, és a huszita-taborita dalból származó gyermkdal. Ezek 

a k'özkedvelt és közösen énekelt dalok a vallási, az erkölc'Si es a kö-

zösségi nevelésnek, az egész nép életének fontos tényezőjévé váltak. 

Nevelési rendszerűk foglalkozott a fiátalók  testi k és katonai nevelé-

sével is. A termelő munkára való előkészitésnek két területe: a  föld-

művelés és és a  kézműves  munka a mindenkire kötelező munka miatt a neve-

lés fontos részét alkotta. A fentiek alapján megállapítható, hogy a 

taborita népének 4evelését jellemzi a sokoldalúság és a gyakorlati-

assaág, mely főleg bbben a korban különösen jelentős. Iskolái valósá- 
IWP, gos  népiskolák,  ahol a gyerkeket  anyanyelvszámukra érthető módon, 

nekik való tudást nyerhetnek, játékos, énekes módon. 
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A cseh-testvérek szektája csak a 15. század végéig folytatója, a 

huszitk antifeuddlis örökségének. Az üldöztetések nehéz éveiben a szek-

ta az apákra bizza a család nevelését.  Az-apa  taItsa meg gyermekét ol-

vasni, énekelni, egy-egy kézmüves mesterségre és 5 formálja gyermekét 

a szekta öntudatos tagjává.  A szekta a családban folyó oktatást, neve-

lést'tanácsaival és utamutatásaival segítette és  irányította.  A 16. szá-

zadban kialakuló iskotendszer már nem antifeudális, s nem az elnyomot-

také, mint ahogyan a moggalom sem az már, de még ekkor is sok haladó 

pedagógiai törekvés kiindulópontja. 

A 16. század  antifeudális  törekvéseii.az anabaptizmus, ez a népi 

eretnek-mozgalom képviseli. A feudális katolicizmussal szemben hatdsa 

legélesebben a német forradalmi parasztháboruban bontakozott ki, amely-

nek ideologiájává lett. Az anabaptisták a biblia-forditások  tanulmányo-

zása  alapján az egyházat és a papokat a szentird$ meghamisításával vá- , 
dolták. Az őskeresztényi vagyonközösség visszaállitásával kAvánték 

nehéz elnyomatásukon változtatni, és a feudális társadalmat megdönteni. 

Bibliat-olvasó összejöveteleik egyben a münsteri tantAsok népszerüsítő-

ivé is váltak. A parasztháborúban soha nem tapasztalt méretekben megerő-

södött a nép széles rétegei tanításának és nevelésének igénye. A nevelé! 

középpontjába a biblia megismerése állt, - s ezzel párhuzamosan az olva- _ 
Arm-

sás és írás ismerete egyre erősebben jelentkezett.MAdorló eretnek-pré-

dikátorok megtanítják  híveiket  olvasni, írni, iskolákat szerveznek,köny- , 
veket nyomtatnak, amelyekben a felnőtteknek tanács3kat adnak,az olvasás 

az írás megtanulására vonatkozóan.  Az Eretnak-ha7yotányok szerint azt ' 

követelik az iskolától, hogy mesterségre is  tanítsák  a gyermekeket és 

az oktatást a lányokra is terjedjen ki. ' 

' Amíg  a feudális egyház eizárkózássql és tilalmakkal, sőt üldöztet-

téssel is igyekazett megakadályozni, hogy az olvasás-írás, a tudományok 

elemi a nép birtokába kerüljenek, addig a népi eretnek-Mozgalmak az 

anyanyelvi biblia-fordítások olvasgatásával, tanulmányozásával, anya-

nyelvi prédikációval, és az anyanyelvi iskolázás megvalósításával szé- 



les tömegeket indítanak el a kultúra birtokbavételének útján. Ezek 

a korai népi-forradalmi mozgalmak képviselik a középkorban 'a népne-

velési és  népoktatási célokat és tettek kísérletet első ízben,arra, 

.hogy a nép egyszerii tagtjai számára kiválasszák a müvelődés elemi a-

nyagát, de kidolgozzák az anyn dtadasának módszereit is. Az eret-

nek-mozgalmak  sajátos körülmérei között /pl. ujrakeresztelés/  je-

lentkezett  a felnőttek oktatásának  problémája és első eredményes mód-

szere is a középkorban; hogy csak-az önképzés útján elsajátítható ol-

vasás tzziltzax tanulásra  utaljunk. 

A d)lgozó nép oktatási és nevelé3i törekvéseit különösen jellem-

zi a szeilemi és fizikai munka megbecsülésének azonossága, praktikus 

életközelség, az, élet követelte igényekhez /munkára nevelés/ való 

erőte]4 s alkalmazkodás. 

A feudális társadalom hatalmas népi töinegeit  mozgósító eretnek-

ségek törték meg a kizsákmányoló osztályok tüveltségi monopoliumdt, 

tettek erőteljes kísérletet az anyanyelvi népoktatás  megvalósításá-

ra és ezzel Megnyitották  azt az  utat, amelyen a későbbi századokban 

eljuthattak a kulttra és a nevelés birtokba vételéhez. 

Nevelésügy a magyarországi feudalizmus korában 

a./ A, feudalizmus korai szakasza  

Társadalmunk fejlődésében a feudalizmus  kialakulását  a paraszt 

társadalom es a katonai demokrácia kora előzte meg. Az ebben a korban 

történő nevelésről nem sokat tudunk mondani. A  nevelés célja nomád-

pásztorkodásra és a  harcra való előkészítés lehetett, módszere pedig 

a játékon és az utánzáson nyugodott. 

: A 10. -s 11. Században a frank feudalizmus mintájára hazánkban . 

is kialakult a feudális társadalmi rendszer, élén a központi államha- 

talommal, a királlyal: A föld •magántulajdonba vétele létrehozta a fa- 
. 

udalizmus két alapvető osztályát: a birtokos osztályt es a kizsákmá-

nyolt jobbágyságot. Ebben az időben a feudális államok legfőbb táma-

sza a hatalmas földbirtokohoz juttatott egyház és a lovagság volt. 
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Az uralkodó osztály világi tagjainak nevelését a  feudális  tár-

sadalmi.  rend fenntartása és  állandó  anarchiája szabta meg.4Barcra 

'és az uralkodásranevelés a Iltondvd  formálás  igénye és eszmén3;Vkö- . 
vetkeztében íráson és olvasáson alapuló szelremi nevelésben ebben a 

karban nem 'igen részesültek, s ezt a müveltséget le is nézték. 

A  jobbágyság  gyermekeihek nevelése a családban és a faluközös-

ségekben folyt évszázadokon - keresztül.. Világnézetük formálást, val-

láserkölcsi nevelésüket az egyház végezte szertarté:saival, Prédiká-

cióival, .s evvel egyben biztosítotth feudális társadalmihs.poli- , 
tiaki rend részükről való elfogadását. ldeológiája eltérjesttésével 

az -egyhá z .  jelentősen hozzájárult  .a  feudális  osztályrend magerősödé-

séhez.. 

Ebban korban hazánkban a müveltség és az iskoldzás szinte kizd- 
, 	I 

rólagos birtokosa az egyház és azon beltl is főleg a kolostorok. Az 

egyházi nevelés nagyjából nálunk is megegyezik a korabeli európai 
•C 

feudális államokban történő neveléssel, amelynek ebben az időben min 

denütt az egyház a szervezője. 

A kolostorok százai hálózták be országunk területét, terjesz-

tették a feudalizmus szellemi és anyagi kulturáját és beleillesztet-

ték népünket az európai keresztény-germán kultúrába. A  'szerzetes-

rendek  közül a Benedek-rendiek, a ciszterciták, •a  ferencese  lF a do-

monkosok -6S-  a magyar eredetü pálosok terjedtek el a lejobban. A ko-

lostorok lettek hazánkban is a kultúrdlis élet, a tudományok terjesz. 

tésének és . az  írásbeliségnek a központjai. A szerzetesi és a papi u-

tánpótlás is itt oldódott me. A népi származású szerzeteseket és az 

alsó p4ság tagjait csak latin olvasásra és egyházi éneklésre tanítot. 

ták meg a kolostorokban. Arra nagyon vigyáztak, hogy kiarszerű magas 

müveltséget csak az ideológiai  irányítást végző,  többnyiké idegen-

származásu szerzetesek és papok nyerhessék el. 

Mivel az egyház a müveltséget kisajátította, ezdart a szervezett 

széleskörü népoktatástnem Ant érdekébenmegvalósítani: a népet pré- 
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dikációkkal nevelte és fegyelmezte az egyház. 

, Az alsó papság utánpótlása a plébánosoknak is feladata volt. 

Ez a k)zdetleges tanítás szertartások  elsajátítására, latin szövegek 

olvasására és egyházi éneklésre korlátozódott csupán. A magasabb szin 

tü papképzés a képtalani iskolákban folyt: A tananyag /olliasás, irás, 

hét szabad müvészet/ es az oktatás módszerei ugyanazok, mint bárhol 

másutt korukban Nyugaton. Káptalani iskoláink száma ebben az időben 

csak ötre behető, s hallgatói száma is cseke*yy 

A legmagasabb végzettség megszerzése céljából ifjaink már a 12. 

században felkeresik a híres külföldi egyetemeket. Már 1164-ben tudunk 

Párizsban tanuló magyar ifjuiról t11265-ben 'pedig Bolognában már kü-

lön diákszervezetük is van. 

Az irásbeliség terjedése /kancelillária, hitele,s  helyek lf egyre 

több mdvelt irástudót követelt, ennek következtében a 13. században 

több százra tehető már a külföldi egyetemeken tanuló magyar ifjak szá-

ma. 

b./ Nevelésügy a magyar feudalizmus virágzó szakaszában /1250-1526/ 

Feudalizmusunk termelő  erőink fejlődésével és megerősödésével 

gazdasági és szellemi életünk is élénkülni kezd. A városi polgárság-

gunk és céhes iparosságunk megerősödik, a humanizmus hazai elterjedé-

se meggyengíti a középkor  ideológiáját,  az elnyomott tömegek osztály-

harca antifeudális erethekségek formájában erőteljesen fokozódik. 

Ezeknek . a tényezőknek a hatása jelentkezik a nevelésügy terén is, 

azt színesebbé, sokrétübbé és gazdagabbá téve. Iskolaügyünk a 14. szá-

zadban'  fejlődésnek indult. Az egyházi iskolákban még mindig csak pap-

képzés folyik, de egyre nő a világi tanulók száma is. 

Az egyhézi iskolák mellett a 15. dzázadban már sok városi  iskola 

is  működött  hazánkban. Számuk kb  200-ra' tehető.  Ezek jórészben plébá-

niai "latin iskolák" és  "városi iskolák" /német iskolák/ laikus isko-

lamesterrel és városi irányítással, a polgári réteg müvelődési igénye- 

inek kielégítésére: anyanyelven oktattak olvas&t, írást, üzleti leve- 
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- lezést, számtant és földrajzot, egx,szóval hasznos ismereteket. 

A-15.  században  a céh-tagok többsége már tudott olvasni és ír 1  

ni. Az antifeudális népi mozgalmak hatásaként egyre jóbban erősildött 

az elnyomott rétegeknek az a  kívánsága,  hogy az iskolamester  egyház-

tál  független laikus legyen. - 
0 

Ez a kor egyébként  hazánkban  a világi műveltség és a világi  ér-

telmiség kialakulásának kezdeti kora. A köznemesi és polgári szárma- 
, 

zősú diákok közül sokan már nem az egyházi pályát választják, hanem 

isVolamesterek, hivatalnokdc, jegyzők, orvosok lesznek, értelmiségi 

munkaköret  töltenek be. A külföldi egyetemeken megismerkedve a ha-

ladó, s többnyire antifeudális eszmékkel, azoknak meggyőződéses hi-

veivé válva buzgó terjesztői lettek. 

Kulturánk fejlődésére nagy hatást gyakokló humanizmus hazai el-

terjesztői főleg azok a diákok voltak, akik ebben az időben tanultak 

nagy számmal az olasz  egyetemeken.  Ebben a században a szomszédos or-

szágokban is alakultak egyetemek /Prága 1348, Krakko 1364, Bees 1365/ 

ahol a kisebb költségek miatt is sokan végezték 41 tanalmányaikat. A 

magyar ifjak a krakkói egyetemen érezték leginkább otthon magukat oly 

kor egyidőben több százan is tanultak ott. A prágai egyetemen erős 

huszita hatás formálta haladószellemben a magyar fiatalságot. Az an-

tifeudális jel1e64 eretnekstek mtional ezidőben hazánkban is elterjed-

tek, első egyetemünket Nagy Lajos király bobtidamtlmmx Pécsett -felte-

hetően- az eretnekségek elleni küzedelem céljából  alapította  1367-ben 
a 

A pécsi egyetemnek ars, jogi, és valószinüleg orvosi fakultásvolt, 

első sorban azonban a jogtudományokat müvelték.  Megszakításokkal 15- 
\ 

miiködött es bár a feudalizmus védelmét  szolgálta  a hutikanizmus 

hatás sa elől sem zárkózótt el. 

Az uj értelmiség és rajtuk keresztül a humanizmus erősödését  se-

gítette elő a Zsigmond által 1389-ben  alapított (5-budai egyetem, a-

melynek jogi, orvosi és teológiai kara volt. Ez az egyetem is  hamaro-

san, már 1420 körül, megszűnt.  A magyar humanizmus létrejöttében fon- 
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tos szerepe volt Paoló Vergerió humanistának, aki Zsigmond kitály 

kancellárjaként tartózkodott hazánkban. "Anemes származású gyerme-. 

kek neveléséről" c. latinnyelvü munkáj6ban már a  természetismeretek 

tansittását követeltb. A humanizmus regerősödése és hazai térfoglalása 

Mátyás király uralkodásához  fűződik, aki központosított monarchiájá-

nak létrehozásában a középnemességre támaszkodott. A krályi kancellá- 
u 

na,  a megyék vezetése, a törvényszékek és a hadsereg korszerdségi- 

tése nagylétszámu hívatalnokréteget igényelt. A világi értelmiség je-

lentősége, 1 1étszáma erőteljesen megnövekedett, skolasztikus  felfogás-

tál eltérő, 'világias, polgári életszemléletü, a külföldi egyéteme-

ken ért humanista és huszita hatásokra formálódott. 0  

Mátyás fényüző udvarban humanistákat gyűjt,  az olasz Galeotti 

és Bonfini mellett a neves magyar humanisták egész kis körét talál-

juk: Vitéz Jánod; Jánus Pannoniust és*sok mást, akik élénk kapcsola-

tokat tartanak a külföldi tudósokkal. A világi tudományok terjedésé-

nek és az egyházellenes kultúra t,ek.p.d.eas-4-6-a6mo-k, népszerüsítésének 

ők is jelentékeny tényezői. Ennek a müveltségnek a példája a hires 

Corvina  könyvtár  is /350 db/, amelyben a klasszikus  művek és  a kor-

szerü tudományos könyvek mellett alig akad néhány teológiai tárgyu 

kódex. 

A humanista eszmék és a világi tudományok terjesztése érdekében 

horta létre Mátyás a pozsonyi egyetelet, az u.n. Akadémia Istropolitá-

nát /bunavárosi Akadémidt/. A szervezéssel Vitéz Jánost bízta meg, 

aki 1467-ben létrehozta az első négykarú, teljes  egyetemet hazánkban 

európai hírü tanárok  közreműködésével. Mátyás egy hatalmas egyetemet 

kezdett, építeni  Budán is, amelynek tervét azonban háborús gondjai mi-

att elejtette. Korában kezdte meg működését Budán az első magyar 

könyvnyomda is. Mátyás király neveléstörténeti jelentősége a világi. 

értelmiség kialakítása és a hazi magasabb iskolázás megvalósitAsa mel. 

lett a korszerü, világi humanista  műveltség és életszemlélet meghono- 

sítá,sa. Ez az életszemlélet hazánkban  polgári rétegünk erőtlensége, 
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'fejletlensége  miatt a központi hatalom megerősitése céljából állami 

támogatással virágozhatott csak fel. A főurak udvarain és a tudóso-

kon kívül hatásuk csak •a hivatalnookra és az értelmiségiekre terjedt 

Azonban főleg  1490-től 1526. közti időszakban szélesebb rétegeken is 

érződik a humanista eszmék hatása, Az irodalmi .olvasmányok középpont-

jába a klasszikusok kerülnek, egyre erőteljesebben virágzik a világi 

irodalom és ,ezzel kapcsolatosan ai új értelmiség jelentős része a tár 

sadaltihharcban az antifeudális eszmék és parasztságunk mellé All. 

Az egyház és iskolarendszere: a kolostori, a káptqlani és a plé-

bániai iskolázás nem változott klzánkban semmit ebben az időb'en, a ha 

ladó nevelési eszméket nem valósította meg, ,sőt elmah.dt ideológiájá-

nak konzerválása érdekében fokorta  harcát  az új eszmék ellen. 

, Nevelés a felbomló  feudalizmus' és  a kibontakozó kapitalizmus 

korában 

a./ Reneszánsz és humanizmus nevelésügye 

A 15. és a 16. században az ipar, az'árucsere fejlődése és a 
'pénzgazdálkodás növekedése, a városok kialakulása, a nagy földrajzi 

felfedeiések•lendületet adnak a fejlődésnek, és megingatják a feudá-

lis rendszert. A termelő erők fejlődései az eredeti tőkefelhalmozó-

dás idején megerősitette a különböző országok polgárságát, az új osz-

tályt, amely a városokban készül a haladást gátló etőkkel,az állami 

és politikai hatalmat még görcsösen kezében összpontosító feudális 

birtokos-osztállyal való leszámolásra. Ennek a feszülő ellentétnek 

harcos ideológiája a hUmánizmus; amely egyben magein viseli.az átme-

neti kor kettősségét is. A humanizmus újra.felfedezi az élet és a 

természet szépségeit, az ész erejét, az aszkézissel szemben az élet 

örömeinek keresésére és szeretetére nevel A túlvilág helyett erre a 

földi éetre fordítja tekintetét, - az ember szeretetére, egyéniségének 

kibontakoztatására serkent. Tisztelettel és rajongással fordul e szel 

lélet nagyszerü forrásához, a görög római klasszikusokhoz. Ugyanakko] 

nagy lhtekkel fejlődésnekNinddlnak a termézsettudománybk is. Ez a 
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kor az egyéni érvénye'sülés kora. A feudalOimusellenességgel együtt 

rohamosan erősödik az egyázellenes  álláspont,  csökken a vallásosság 

mindenek fölötti szerepe, az egyház ideológiájának uralma szünőben 

van. A humanizmus szelIemében megváltozott emberbszmény a sokoldalú-

an és harmonikusan fejlett, világias müveltségü ember lett. Baldas- 

sare Castigliont "Az •udvai ember" 	1528-ban megjelent-mben mu- . 

• tatja be az 'új embert, aki'művelt, -jómodorú, ismeri a fegyverforga-,_ 

tást és a társasélet törvényeit. 

A  reneszánsz pedagógiája nagy gondot fordít a'testi nevelésre, 

hangsulyozza a sport, 'a játék, a higienia ,jelentőségét. A vallás-er-

kölcsi nevelés mellett ismét nagy szerepet kap az értelmi nevelés, a 

klasszikus irodalom mellett a lquadrivium tárgyait és újabb természet-

tudományos tárgyakat /mechanika, fizika, kémia/ is tanít ,atbak-an'a . A -poi- \ ali 	 - 
gárság erőteljesen  követ-hogy  a hUmánus müveltség-anyaga mellett 

korszerű természeti és termelési  ismeretek szerepeljenek az oktatás- 
ik 

ban.JA  tanítás  módszere is sokat fejlőd. A kritikátlan elfogadás 

és magolás helyébe önálló gondolkodás és megértésen nyugvó feldolgo-

zás'lép, az elvont_elméletieskedés helyett a tények vizs"g -álatával, 

megfigyelésselés kísérletezéssel találkozunk. 

• A müyészatek és az irodalom fellendülése természetszerüen együtt. 

jart az esztétikai hevelés jelentőségének fokozidásával. Az irodalom, 

a müvészetek célja, a vallási kultus emelésén kívül a nevelés és az 

emberformlás is. A reneszánsz a nye 	anításában is 'az esztétikai 

részt tartja legtöbbe, ezért kerUl'előtérba a grammatikával szemben 

a retorika. A humanitás szellemében igyekeznek a gyermek  megismerésé-

re, megkívánják  a neveléstől!, hogy alkaltaZokodj6k a gyermek egyéni 

tulajdon'Ságaihoz. A tanulást örümtelive,.vidammá kívánják tenhi, a 

korábbi durva bánásmód és test i .  fenyítás helyet a  türelmes,' szelíd, 
2., 

emberséges magatartást, a dicséretet és a becsvágy felkeltését töhb-

re becsülik: 

' • A renészánsz egyéniség-kultuszából adódó tulzásakent az iskolá-

ban történő, köz,ns, együttes neveléssel szemben előnyösebbnak tart- 
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ja a családban folyó egyéni nevelést. Az is  hibája  a reneszárikori 

nevelésnek -a humanizmus arisztokratikus jellegéből adódóan- hogy a 

nevelést a nép széles rétegeire nem terjpszti ki, csak az előkélők 

gyermekeinek nevelésével goglalkozJtt, többek köz'itt ezért is helye-

zi a családi nevelést az iskolai neve]és fölé. 

Az  iskolák  tulnyomó többsége az reneszánsz korban is az egyház 

kezében volt és így ,a sokolasztikus hagyományok változatlanul tovább 

éltek. 

A pedagógiai megújulása Itálirikezdőd5tt, ahol a gazdag keres- 

kedő  polgárság  világi kultúra iránti igénye a 15.  században  a legeről 
Vt. ja. /artitazdZi. 

teljesebb'  q renesznsz-kor nevelői közül  többen  gyakorlati tevékeW 

ségükkel thntek ki, mások viszont elméletileg foglalkortak a  nevelés  

kérdéseivel. 

Az  olasz,  humanista gyakorlati nevelés egyik kiváló képviselője 

Vittorin• da Feltre /1378-1446/ •Mantlia közelében gyönyörü kertben 

nyitotta meg iskoláját. 60-70 növendékkel köztük szegény fiuk és lá-

nyok is. Iskoláját a  'Vidámság  Otthonának" nevezte el. Humanista fel-

fogását a nevelés mindenterületén érvényesitette. A tanulmányok kö-

zéppontjában a klasszikus nyelvek /latint,  görög/  és az irodalom 

állottak. Homeros és Ciceró müveit nemcsak a nyelv megtanulása érde-

kében tanulmányozták, hanem igyekeztek a serzők mondanivalójának a 

megimerésére is. Történelmet és matematikát is tanultak. Ilnítványait 

sokoldalu testi nevelésben részesitette.  Játékba,  mozgásra, vidámság-

ra,  közös  kirándulásokra sok időt biztositott, hiszen  növendékeit  

, szellemileg es testileg harmonikusan müveltté kivánta tenni. A ter-

mészet megismerése és megszerettetése mellett az esztétikai nevelés 

keretében még festészetet és  zenét  is tanultak növendékei. Kppcg) la-

tát tanítványaival bizalomra építette, testi fenyítést és  . a kénysze-

rítést elvetette,  tanítványai öntudatos fegyelmére épített.  

A kor másik híres gyakorlati nevelője Guarine'da Verona /1374-

1460/. A klasszikus nyelvek,-főleg a  görög T  és írók megismerésére ne- 
, 

velte tanítványait.  Híres  ferrarai iskolájában tanult Janus Pannonius 
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a nagy magyar hu*anista is. 

Francois Rabelais /Rablé/ 1491-1553. Francia humanista, a neve-

lés történek kiemelkedő alakja. Itlargantua és Pantagruel" életét tár-

gyaló szatirikus regényében kemé yen bírálja a feudalizmus hib6it, 

a papok álszenteskOésével  szembeállítja  a reneszánsz  emberének  ter-

mészetes életörömét, felszabadultságát. Rabelais egy népkönyv szati-

rikus meséjét dolgorta fel, óriásokról irván alkalma nyilt egyrészt 

a hibák és  arányok  kritikus tulzásaira, másrészt igazi mondanivalójá-

nak kellő letplezésére. Könyvében nagyon élesen bírálja a középkori 

nevelést és erre Vonatkozó nézeteit Gargantua és fia Pantagrual ne"-

velésével kapcsolatosan mondja el.  Éles  elemzése során boncolgatja 

a zekolasztikus, mind pedig a reneszánsz és a humanista:szellemü ne-

velést is. 

Gargattua nevelésében először a skolasztikus nevelést mutatja 

'be. Gunyosan leplezi le az évékig tartó olvasás-tanítási módszert, 

a tárgyi ismeretet nélkülőző, lelkeltlen, élmétt tompító  nagymérvű  

mechanikus  magolást. Gargantua példáján szemlélteti a skolasztikus 

nevelés csődjét. Gargantua  reneszánsz -szellemben történő  további  ne-

veltetése ad alkalmat Rabelaisnak  arra,  hogyb:emutassa saját nevelé-

si elveit. 

A skolasztikus neveléssel szemben nagy  gondot .fordít  a sokolda-

lú testi nevelésre, a higieniára,.a tanulás és a szabadban való játék 

váItakozására.airgantua értelmi nevelése  sokban eltér előbbi  skolasz-

tikus nevelésétől. Nevek helyett a-valóságot  ismeri  meg, főleg tapasz-

talat utjánnszerzi ismereteit, kirándulásokon, alkalomszerlien. A ta-

pasztalatokat nevelőjével megvitatják és öszehasonlítják a könyvvel. 

Műhelyeket  látogatnak hogy mesterségeket közvetlenül ismerjenek meg? 

Gargantua a munkára nevelés érdekében munkákat yégez, de sókat tanul 

k'5nyvbő1 is. A klasszikus nyelvek mellett  .a természet  megismerésére  

vonatko_zó tudományoknak elsőbbséget biztosít és ezzel az oktatás anya. 

.gát jelentősen  kibővíti.  A sokoldalúságot erőteljes vallás-erkölcsi 
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és esztétikai neveléssel teszi teljessé. Gargantua nevelésében szem-

léletesen bemutatja a . reneszánsz nevelés természetességét, életközel-

ségét, gyakorlatiasságát, ugyanakkor mind a testi, mind az értelmi 

nelmlés terén jelentkező igények tultangését is ábrázolja szatiriku-

san. Rabelais bemutatja az Új  'nevelés  módszereit is: •a tanuló egyéni-

ségéhez való alkalmazkodást, a tapasztalás, a szemléltetés, 	kirán- 

dulás, az alkalomszeerü tanítás módjait. 
pc-a/1.g 

aftieg-ontiaw.Pantagrual nevelésébenva humanisztikus nevelést mutat-

ja meg kritikus, elemző módon. A tanulás fontosságának hangsulyozása, 
ds 

4-5 ókori nyelvnek a klasszikus irodalom,va történettudomány,  6s a ter. 

mészettudományok hatalaes enciklopedigkus tananyagának szatikikus 

sorolása nemcsak a humanisták  korláttalan érdeklődésének és tudásvá-

gyának a  bemutatás,  hanem nyilván egyben élésszemü kritikája is. .U-

gyanakkör itt is hangsulyozza az itélőképesség fejlesztésének jelentő-

ségét,a testi és a  vallásos nevelés fontosságát. Rabelaist naggyá te-

szi törhetAlen humanizmusa; emberSzeretetei, nevelői optimizmusa, ha-

ladó nevelői  gondolkodása és későbbi nagy  hatása  is. 

Petrus/Ramus /1515-1572/ a slitiaa4ztika legnagyobb ellenfelei kö-

zé tartoz'ott. A skolasztika által meghamisított Arisztotelesi logika 

ellen  küzdött.  t  logikát megreformálva összevonta a retorikával. Lo-

gikája első része a fogalommal, második  'észe  az itélettel és a követ-

keztetésekkel foglalkozik. Alogika tanításának eredményességét gyarblr- 
, 

lással és  önálló alkalmazássalgkívánta előmozditani. Javaslatot tett 

az egyetemi oktatás reformjára. Az artium hösszú, 12 évi idejét 7 év-

re kívánta cd5•enteni, és 'a trivium mellett a matematikát és fizikát 

is akart oktatni. Haladószellemü tervezetét a t sholaáztikus párizsi 

egyetem -természetesen- elutasított. 

Montaigne /Monteny/ Mihály /1533-1592/ A francia reneszánsz kivá-

ló gondolkodója a "Tanulmányok" c. müvében a nevelés kérdéseivel is 

foglalkozik. A feudális társadalom visszásságaival szembeni tiktako- 

_ zása oka szkepticizmusának, amely igy haladeljellegü. Kora.társadalmát 
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és tudományát /skolasztika/ mesterkélethek és emberellenesnek tartja. 

2 természetes égyszerüségelés emberseet ker'esi és akarja  megvalósíta-

ni. Bár a nemesi osztály érdekeit látszik képviselni, azonban mind vi 

lágnézet, mind pedig hassnosságot és gyakorlatiasságot  sugárzó ptida-

gógiai gondolati datudatlanul is az új, a feltörekvő  osztály:  a pol-

gárság ideológiájának képviselőjére vallanak. 

Montaigne a nevelés céljá.t az egészséges, értelmes és erkölcsös 

eMber kialakításában látja. A sokoldalu ember fordát, a nevelési 

területek egységeSsége elvének megvalósításával akarja megoldani. A 

test erősítését és edzését fontosnak tartja, ésserre nézve sok hasz-

. nos . útmutatást ád. Hangsulyozza az erkölcsi nevelésnek  az élettel va-

"1.6 szoros kapcsolatát.  Nemcsak  elválasztja az erkölcsi és a vallásos 

nevelést, hanem azt kívánja; hogy az erkölcs az ésszerü magatartás 

forrása legyen az életben. TiltakOzik a kollégiumi  nevelők és a szü-

lök durva bánásmódja és a testi fenyíték alkalmazása .  elleh. A szigo-, 

rú, de humánus és,racionális bánásmód híve. 

Erőteljesen bír.álja a skolasztikus iskolázás értelmi nevelésé- 

' nek tulzottan elméleti jellegét, amely nem törődik azzal, hogy a tan-

nun tudja-e  alkalmazni azt, amit tanult. Ugy - véli, hogy az értelmet, 

az emlékezetet túlbecsülik, és a diák fejét mindenféle  értéktelen  is-

merettel  megtömik,  de nem gondoskodnak annakkhasznosságáról. Ugy vé-1 

li, bogy a.megértés nélküli, könyvnélküli, szószerinti tradálás, nem 

tudás. Montaignenek ez a  bírálata  a skolasztikUsokra, de a tulzó hu-

manistákra is  éppúgy  vonatkozik, mint Rabelais éles szava. Reális, 

hasznos ismeretekre van szüksége az ifjúságnak, az ismeretek halmozá- 
1 

sa helyett,józan itélőképességre, ezért a gyermek kritikai 'érzékét 

kell fejleszteni, nem pedig a tekintélyekre való megfontolás nélküli 

támaszkodásra. A tanuló semmit se fogadjon el igaznak, csak tekintély 

és hit alapján. Maga formálja ki véleményét, az ismereteket alakítsa 

át, tegye  magáévá és azt saját.szavaival, értelmesen  fejezze  ki. A 

gyermek  tanuljon meg saját szeméDrel látni és a saját fejével gondol- 
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kodni. A  tanításnak életre kell nevelnie, nem a-tudomány a fontos, 

hanem a bölcsesség, auely megtanít okosan élni. Montaigne a gyakor-

lati életbölcsességet többre-becsüli az  elront tudományosságnál. 

Az oktatás módszereinek kérdésében is  haladó  elveket vall. A ta-

nítás d gyerm.ek öntevékenységére épüljön, •  tapasztalatból induljon 
ki, fejlessze a tanuló gondolkodását, alkqlomszeril legyen, első sor-. 

ban  anyanyelven follyék, és a  könyv mellettaz életből is  merítsen. 

A legjobb tankönyv -mondja- az utazás. A  nevelővel  szemben rendkívül 
e 

igényes.  A nevelés,szet illetően azonban meglehetősen pesszimista 

álláspontot képvisel. Alnők nevelése tekintetében konzervatív - elma-

radott. Minimális ismereteket kíván csak nyújtani a nőknek. Az is hi-

ányossága Montaigne pedagógiajajak, hogy lebecsüli az ismeretek fon-

tosságát és a polgári hasznosság elvét túlzottan ha9súlyozza. Hala-

dó elvei llenére a magánnevelés hive. Egyéniségének és gondolatai-

nak ellentmondásossága jó példája a reneszánsz kor átmeneti jellegé-

ből adódó kettősségnek. 

Rotterdami 4asmus /1466-1536/ A humanizmus kiemelkedő alakja. 

A nevelésnek nagy jelentőséget tulajdonít az emberréválás fontOs té-

'ngezőjének tartja. Ezért egyrészről állampolgári kötelességnek, más- 

részről pedig állami feladatnak tekinti. "Az iskola legyen nyilvános, 

mivel máskédt nem tekinthető iskolának"- mondja, tehát azt az állam- 
, 

nak kell megszerveznie. A taldi ,tágt-szerinte- mar az első években meg 

kell kezdeni, mert a gyermek ekkor a legfogékonyabb. Ez a véleménye 

a gyermek nem ismerésére vall,  bár  erőteljesen haggsúlyozza a gyer-

mek tanulmányozásának, megismerésének fontosságát. 

Nagy hatást gyakorolt a gyermekkel szembeni szelíd, megértő, sze 

retetteljes bánásmód nála szinte  szokatlan határozottsággal megnyilat 

kozó követelésével. Érdeme,  hogy akkor szállt szembe a durva bands-

móddal és a testi fenyítékkel, amikor az Európa-szerte Altalásnoésá 

vált, amikor az  iskolák  a kisgyermekek jajgatásától és zokogásától 

vid'szhangzanak.• Erasmus a kedves, barátságos, derüs  bánásmódot 
, 
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ja, a kérést, a dicsérést, a rosszalást, az intést es a korholást.•

Kiskorban a tanítás inkább játék legyen, mint munka. Nemes, humanis-

ta elveit a  nevelés  finomabb módszereinek kialakítására vonatkozó-

lag évszázadok mulva is éreztették hatásukat. 

Nevelési eszménye a klasszikus müveltségii, jómodoru társas em-

ber. Ezért először a latin és görög nyelvet kell megtanulni, még pe-

dig kiváló klasszikus müvek tanulmányozásával egybekötve .az alaki 

szépségek elsajátítása mellett, tárgyi ismeretek szerzése miatt is. 

Nyelvek tanulásán kívül ajáAa a történelem és a  természettudományok  

oktatábát is, de csak azért, mert ezek  az  ismeretek is szükségesek a 

költői müvek megértéséhez. A tudományok  megismerését, a tárgyi isme-

retek szerzését Erasmus a költői alkotások meértésének, a humalista 

képzés célkitüzéseinek rendeli alá. Nagy nemzetközi tekintélyének-

hatására, de az-uralkodó osztdlyok és főleg az egyháznak a tudomá-

nyok elterjedésével és önálló fejlődésével szembeni álláspontjával 

való, - ugyan más  indítékú-'  de mégis nagyon szerencsétlen találkozá-

sából jött létre a minden tárgyi ismeretet háttérbe szorító, minden 

oktatást egyoldeluan a humanista képzésnek alárendelő formalizmusa, 

amely az u.n.-klasszikus gimnáziumokban hosszú évszázadokig akadá-

lyozta a korszerü általános müveltség-eszmény kialakulását. 

Ereasmus hangsulyozta a megértés jelentőségét, ezért a tanítást 

a szemléltetéssel kívánja kezdeni. Igy érhető el, hogy nyelvtanulás 

közben nemcsak szavakat tanulunk, hanem tiia4an megismerjük a szavak 

által 'jelzett  tárgyakat is. Mégis úgy véli, hogy az tárgyi ismeretek 

előtt kell nyelveket tanulni, mert a szóismeret előfeltétele -szerin-

te- a tárgyismeretnek. Erasmus ebben a kérdésben is megkzelítette, 

de nem 'valósította.meg a teljes igazságot. A nőnevelés kérdésében 

• viszont korát messze megelőzve rendkívül haladó, pozitikr  álláspontot  

képviselt. Nagy alakja ő a neveléstörténetnek, elvei és eszméi még 

napjainkban is éreztetik hatásukat. 

Vives Lajos /1492-1540/ "A tanulmányokról" c. müvében a rene- 
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sz-'_nsz kor sok értékes gondolatával találkozunk. Bár ő is a magánneve 

lés híve",  mégis hangsúlyozza a nyilvános, állami nevelés  fontosságát 

a nép oktatása szempontjából. Állami iskolahálózat létrehozását köve-

teli, ugy, hogy  minden községnek legyen anyanyelvü  iskolája. 

A nyelvek elsajátítását nem öncélnak tekinti; az idegen nyelvek 

oiyan eszközök -szerinte- amm*yek a tárgyi tudás megszerzésére alkal-

masak. Ebben a kérdésben elfoglalt dlláspontjax rendkivül haladó. 'I-

lyén elgondolás alapján a nyelvek mellett, a  természet- és társadalom-

tudományok egész sorát javasolja iskolai tanulásra.  Egyel  a felfogá-

sával és hatásával jelentősen hozzájárul az  iskolai oktatás tartalmá- 
tő 

nak kibővítéséhez. A gyermek tudományos módszerekkel .1x-6 megfigyelé- 

sével a lélektant empirikus alapra helyezte. A nevelést lélektanra 

kívánta felépíteni, hogy a gyermek ismeretének birtokában a nevelő a 

gyermek egyéniségéhez alkalmazhassa nevelőmunkáját. A skolasztikus ok- 
ru 

tatás deduktív módszerei helyett alapasztaláson-nyugvó indukciót aj41- 

ja, ami szintén nagyon haladó vonása  pedagógiájának. 

b./ Reformáció és ellenreformáció nevelésügye  

A 16. század elején a  népet nép forradalmi módon  szállt  szembe a 

feudalimussal. Ennek, szinte az egész német népet mozgosító harcnak 

részese volt a fiatal, fejlődő városi polgárság, a plebeius rétegek 

és zömmel a parasztság. Mint minden feudalizmus elleni támadás, akként 

ez a harcos tiltakozás is első sorban az egyház ellen irányult. Ennek, 

a korában legnagyobb feudalizmus elleni támadásnak volt vallási téren 

a megnyilvánulása a reformáció. 

Luther 1517. évi wittembergi egyházelleni felhívása hozta mozgás-

ba szinte az összes rendeket. Luther  nem. szavakkal,  hanem fegyverrel 

vale küzdelemre bíztatott: "....miért nem támadunk inkább a romlás e 

tanítómestereire, a pdpákra, a kardinálisokra, és a római Szodoma min-

den fajzatára, és miért nem fürösztjük kezünket véikrükbe?" A megmoz-

dult nép tömegek az összes elnyomókkal, a városi polgárság és a hala-

dó nemesség csak az egyházzal akart leszámolni, töblék között az egyhd- 
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zi vagyon szekularizációja miatt As. Az ilyen konzekvenciáktól  meg-

rettent  Luther hamatosan szembefordult a forrldalöm népi4lemélvel 

. és a polgári, a nemesi és a fejedelmi csoporthoz csatlakozott  mérsé-

kelt reformköveteléseket hangsúlyozva. A Parasztok, a plebeiusok és 

áz ellenzéki polgárság l•vetkezetesen forra:dalmi  pártjának. az  irányi. 

tását Münzer Tamás vállalta eszmeileg es gyakorlatilag is  végigjár-

va a'némpt forralami parasztháborut. 

A polgári reformerek egyre inkább a fejedelmek befolyása  lá  ke-

rültek *  maga Luther is  kiszolgálójukká  vált. A parasztháború kitöré-

sekor már az erőszak, a vérontás el'len'- majd a békés fejlődés, a tü-

relmes, passziv ellenállás eszmé1jdtf0vdikálla. Mar nem Róma, ham= 

a parasztok ellen  . támad és  telis  erővel segíti a népi forradalom le-

verését. "Aprítsátok, fojtsátok,'szúrjátok és vágjátok őket, nyiltan 

és titokban, ahol éritek, amint hogy az veszett kutyát is ggyon kell 

ütni."- biztatja a  reakció  erőit. 

Igy válik a haladó mozgalmat elindító Luther a me(7alkuv6 reform-

követelések
(
vezérévé , a polgári reformdtus  egyház megalapítójává.lii= 

lásfoglalásával hozzájárult a saját maga által elindított forradalom 

bukásához, a feudalizmus konZerválásához. Vallási reformja sikerét 

biztosította ugyan és ezzel a katolikus egyház vallási és müvelődési 

monopoliumát felszámolt, s evvel egyetemben ttal,adó törekvések elindí-

tója is lett. 

Kalvin János reformációja a svájci és a  Nyugt-exuat.ópai fejlet-

tebb polgárság ideologiájává alakult. DemokratikuS és köztársasági 

felfogás érvényesült  benne, s így erőteljesebben  szolgálta  a társa-

.dalmi haladást. A kálvinizmust a néplaktatást is jobban felkarolta, 

az ország Pajnai-részén szinte minden falunak volt anyanyelvü iskolá-

ja, a falusi szegények fiu- és leánygyermekei részére. 

Felismerve a nevelés fontosságát, fejlődésének kezdeti, haladóbb 
H szakaszában Luther is szorgalmazta a protestáns-szellmu népbktati.st. 

Helyesen bírálta a skolasztikus oktatás merevségét, latinnyelvüségét, 
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a képzés hosszadalmas voltat és a  brutális bánásmódot. Azonban ugyan-

akkor ő is a vallás szolgálatába  állította  a  nevelést, 6s olyan isko-

lákat kívánt létrehozni a nép számára, amely a biblia tanulmányozás 

céljából latin, görög és héber nyelvekre tanít papokat és világi hi-

vatalnokokat képez és engedelmes alattvalókat nevel. Ez az iskola ter 

mészetesen nem népiskola, hem a nép érdekeit szolgálja. Kétségtelenül 

érdeme azonban'az anyanyelvi oktatás hangoztatása, a vallástan mellet 

a réélis  tárgyak elismerése is, A bibliának német nyelvre való lefor-

dításával is az anyanyelven való müvelősditht kívánta szolgálni. Az is 

kolai nevelés módszereit a polgérság szabadabb, életszerübb felfogá-

sánkk megfeleően finomabbá, derültebbre kitAnta  tenni. Hatása ilyen . te 

kintetben is  pozitív.  Az eretnek-mozgalmak hatására a.család nevelő-

szerepének jelentőségét erőteljesen hangsulyozva ugyancsak megerősí-

tette a világi nevelés gondolatának előtérbe jutását. 

Luthernek a népi mozgalomtól való elfordulásvmavelődéspolitiká-

jAnak szellemet is #egváltoztatta. Egyre inkább az uralkodó osztályok 

gyermekeinek nevelésével foglalkozó  latin iskolák ügyét állitOtta el 

lőtérbe, a népkőktatást pedig elhanyagolta. 

A reformációtatása a nepoktatásra a század második felében mu- 

. tatkozott meg erőteljesebben.  Iskolák alakuliak a  nép  gyermeki Számá-

ra, a tanítás anyanyelven folytt, olvasást, írást,  számolást és.val-

lástant tanultak. Sok helyen azOnban net volt iskolaépület, a gyerme-

kek tankönyv nélkül  nehezen sajátították  el az  olvasást, írást,  a  ta-

nítás gépies, a nevelés durva, gorOdba volt. Mivel pedig az  iskolalá-

togatás  nem 'Kt kötelező, igy nem is vált általánossá. 

A latin  iskolák és egyetemek átszerVezésére irányuló munkálato-

kat Melanchton Fülöp /1497-1560/ neves humanista oldotta meg. A ke-

reszténység megértésének feltételét a klasszikus müveltségben  látta, 

,ezért a latin és a görögnyelvüirodalom tanulmányozása érdekében át-

szervezte  a ltain iskolákat és az  egyetemeket. Háromosztályű latin 

iskolájában a triviutttárgyait  tanították.  Szorgalmazta, bogy ilyen 



59 - 

kisiskolalparticulai  minden kisvárosban legyen.  Néhány nagyobb város-

ban müködő latin iskolában pedig a tanulmányokat egy-egy egyetemi ok-

tatási tárgyra is kiterjesztette az Agyetemi tanulmányokra való előké-

szítés céljából. Az ilyen iskolákat gimnáziumnak nevezték. Ezek az  is-

kolák többnyire gazde,k ‘ javadalmakkal b.iró; internátussal egybekötött 

intézmények voltak, ahol  a szegény, de tehetséges tanulókiösztöndijak-• 

ban részesülhettek. Az  oktatás  módszere a középkorival szemben semmi 

változást .ne  mutatott, a tanulás szövegek bemagolásából és begyakor- 

\' 	tatru 
• 	/./. 

A wittenbergiVars karán a'görög oadb-5-0-6 állította Melanchton 

az oktatds közéDponjába, a teolőgián pedig a biblia eredetiben való 
ds 

tanulmányozásátkívánta meg t  Aa--egyet-emea meghonosította a hitvitákat, 

a disputációkat. Az egyetem legfontosabb feladata a papképzés lévén, 

a teológia középkori uralma továbbra is fennmapadt. A filozófia, a 

- sazbadbölcselkedés 'szellemét most a lutheránus egyház merev ortodoxi- 
, 

ája: a neoskolasztika kötötte  gúzsba.  A protestáns egyetemeken is el-

uralkodott a dogmatizmus és a vallási türelmetlenség. A protestáns is-

kolAzás sem az Cktatás tartalmában, -sem szellemében, sem pédig módsze-

rében nem hozott sok ujat. 

Melanchton, mint oktatást szervező 66 tankönyviró  egyaránt 

Legnagybbb tette  •és hatása  talán mégis abban mutatkozott meg,hogy 

a protestantizmustösszekdpcsolta a humanizmussal és ezzel a -protes-

táns tudományosSágnak és szellemi fejlődésnek lehetőséget  biztosított. 

A müveltségi  anyag giq kiyálasztásában azonban a protestánsok is 

ragaszkodtak xinitxxx a klasszikus nyelvekhez es .iodalmi anyaghoz, petl 

dig akkor már Volt lehetősége annak, hogy reálisabb alapokonnyugvó 

olyan  Új niüveltségeszményt teremtsenek, amely az emberiség gyorsabb 

előrehaladását szolgálhatta matmx, és egyben az oktatás tartalmát is 

korszerüsithette volna. Sajnos továbbra is csak a klasszikus nyelvek 

tanítása áll .a  protestánsok pedagógiai gondolkodásának középpontjában, 

amely hamirosan üres alaki képzéshez Vezetett. 
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A középfoku oktatás fejlődésében jelentős szerepet foglal el Sturm 

János és Irozendorf 13á1int a két  neves  német iskolaszervező. A huma-

nisztikus gimnáziumok szervezésében mintául szolgált Sturm 9 osztá-

lyos strassburgi  gimnáziuma,  ahol az xoktatás célja a cicer,ói ékes-

szólás elsajátítása volt. 16nnek érdekében éveken keresztül tanultak 

latint napi 4 órában, tárgyi ismeretek oktatását azonban szinte tel-

jesen elhanyagolták. Ebben a gimnábiu*ban a nyelveket rendkivül alapo-

s4n és tervszerüen oktatták. •A tárgy megismerésétől haladtak a szó fe-

lé, és a szóval ismét a tárgy mélyebb ismeretére. A felsőbb osztályok-

ban a,német nyelv is kiszorult, stelyébe latin lépett. A 6. osztály-

tól kezdve görögöt, az  utolsó osztályokban retorikát, dialektikát, 

aritmetikát és asztronomiát tanítottak . Erre a giknáziu4ra épült az 

ötévfolyamos akadémiai tagooat, amelyben retorikát, poétikát, 

tikát, teológiát és jogtudományt oktattak. A tanulók tehát 7 éves ko-

ruktól 21-22 éves korukig tanultak ebben az iskolában. A római iroda-

lom remekeiből hetenkiént drAmai előadásokat szerveztek a latin még 

szebb használata céljából. Ennek a  tárgyi  ismereteket teljesen mellő-

ző gimnáziumnak a vallásos jámborság mellett az ókori nyelvek és kü-

lönösen a latin nyelv  tanítása  volt fő célja. A későbbi humánus gim-

náziumi oktatás sok jellemző jegye Sturm gimnáziumából szárma'zik. 

A másik neves iskolaszervező Trozendorf Bálint /1490-1556/vgold-

gergi /Szilézia/ gimnáziumában nemzetiségi és rendi különbség nélkül 

•  vette fel a tanulókat. Iskoláját a római köztársaság  mintájára szér-

vezte meg. A tanulók között -származásra való tekintet nélkül-:- teljes 

egyenlőség uralkodott. Az intézet oktató munkájába, igazgatásába és 

fegyelmezésébe bevonta az ifjuságot, ezáltal a közösségben rejlő neve- 

és fegyelmező er&taz iskolai nevelés szolgálatába állította. Az if-

júság által választott önkormányzati szervek  felelősségérzetre, önál-

lóságra, tárgyilagosságra nevelték az intézet tanulóifjúságát. Az is-

kolák igazgatásának és az ifjúság fegyelmezésének ez a módja a közép-

is#olákban a neveléstörténet során eddig teljesen ismeretlen volt.Ugy 
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vélték erre csak a felnőtt ifjúság képe az egyetemen. Az önkörmány-

zat kiváló nevelési tényezőnek bizonyult a gimnáziumokban is és a 

protestáns iskoIákban Európa-szerte elterjedt. 

'A tanítás célja /keresztény jámborság és cicerói latinsági l mód-

szerei, szervezeti rendje azonos volt a többi  protestáns iskoláéval. 

E két híres iskola mintájára kialakult gimnáziumoknak az egy4mre 

való előkészítés volt a céljuk. Hibájuk mat pedig a nyelvek és a 

humánus tárgyak tultengése mellett a reális ismeretek  teljes mellőze 

se és nagyfokú lebecsülése. Ezekben a protestáns iskolákban a reáli-

ákat még a későbbi'évszázadokben sem_becsülték meg kellő mértékben 

és  tanításukra  nem fordítottakelegendő gondot. 
Az egylik-z a 16.  században a humanizmus és a reformáció  támadá-

sa által elszenvedett veszteségeinek  kiküszöbölése, régi hatalmá ak, 

egységének helymállítása, a réformáció szellemi fegyverekkel történő 

leküzdésére nagy  mozgalmat  indított. Erre:a harc4.  a Loyolai  Ignác 

által alapított jersuita rend vállalkozott, amely légfoniosOb esz- 
. 	. 

közének az ifjúság nevelését tekintette, jól tudva, bogy akié az if- 
, 

júság, azé a jövő is. Céljaiknak megfelelően főleg az uralkodó osz- 

tálgok és a városi polcárság gyermekeinek nevelésére vállalkoztak, 

• akiket egyrészt  az egyház  iránti feltétlen egnedelmasségre, másretzt 

az életré, szellemi vezetésre neveltek, hiszen csak általuk remélhet 

ték  vállalt feladataik megoldását. A  jezsuiták tehát csakik a közép 

és  felsőoktatás kérdéseivel foglalkoztak, a népoktatás 

ránt nem érdeklődtek. A korabeli  katolikus iskolákkal luze nben  nem . 

középkori  skolasztikus szellemben, hanem a  humanizmus, az új müvelt-

ség szellemében neveltek, ellenfeleiket saját fegyvereikkel  igyekez-

vén legyőzni. 

.Iskolaszervezetüket, valamint oktató-nevelő munkájukat pontosan 
megszabta, minden iskolájukban egységesítete tanulmányi Szabályza r  

tuk. Erőteljesebblés kizárólagos nevelői hatások biztosítása érdeké-

ben  iskoláikat kollégiumokkal kötötték össze, és így is nevezték. A 
teljes jersuita kollégiumoknak két rész volt: egy alsó, és egy fel- 
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ső. Az alacsonyabb tagozatban középiskolai oktatás folyt. Ez a tago-

zat -mint a protestáns iskolák általában- öt osztályból állt. Az 5. 

osztályban a tanulók két évet töltöttek. Minden osztályt egy-egy ta-

nár oktatott az összes tárgyakból /osztályrendszer/ és vezetett fel 

az 5. osztályig. 

oktatás célja, eszközei, tantárgyai ugyanazok, mint a korabe-

li  protestáns iskolákban. Iskolai munkájuk középpontjában a latin 

nyelv megtanítása  állott,  amelyet a cicerói ékesszólád /eloquentia/ 

fokáig kellett a tanulóknak elsajátitaniok Az alacsonyabb tagozat-

ban grammatikát,  retorikát, poétikát, vallástant és a görög nyelv 

elemeit oktatták. 

A felső tagozatban két évig filozófiát, a hét szabad  művészet 

néhány tárgyát és történelmet tanítottak. A természettudományos  tár-

gyakat  szinte teljesen elhanyagolták, a 19. században Brúditio néven 

mar  tanítottak  azonban néhány reáliát. /számtan, földrajz,  régiség-

tan/ is. A reális tárgyak oktatásában szemléltetést használtak, ami 

kortkban haladónak mondható. 

A teljes kollégiumban a kétéves  .filozófiai osztályra még 4-éves 

teológiai tagozat épült. Az ilyen  kollégiumot már egyetemnek tekin-

tett* ahol világi papokat és a,rend tagjait képezték. 

A jersuita kollégiumok csak nevelési- oktatási módszereikben és 

berendezésükbpn tértek el a korabeli protestáns iskolákból. A feltét-

len tekintélytisztelet fenntartása mellett nevelési eljárásaikat hu-

mánus szellem hatotta át. A büntetés céljának nem a megtörlást, ha-

nem a javítást tekintették. Testi  fenyítéket  csak a legvégső esetben 

alkalmaztak, s azt iparkodtak mlicmxiblim± a tanulók felügyeletével s 

megfigyelésével elkerülni. A büntetést a gyermek egyéniségéhez szab-

ták, tanítványaikat önmegfigyelésre, s hiháik önálló kiküszöbölésére 

nevelték. A sokoldalu testi nevelésre és a ' jómodor elsajátítására 

nagy gondot forditotthk.' 

A'tanítási órák elosztásával, a tananyag évi  beosztásával T az 

oktatást tervszerüvét tették. Iskoláikat szemléletető eszközökkel 
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gazdagon felszerelték, rendszeres ismétléssel  szilád  ismeretek  kia-

lakítására törekedtek, lskoadiknak'képzett tanerőkkel való ellátott-

ságát szAnvonalas tanárképzéssel biztosították.,Kaz oktatást erőtelje-

sen egybekapcsoltak a  neveléssel. 

A tanítAsi eredmények fokozása érdekében meghonosítottak a ver-

sengést /aemulátió/ és a jutalmazást, amelynek egész aprólékos rend-

szerét alkalmazták.  A jersuita kollégiumokban a tanulók folytonosan 

vetélkedtek egymással. A.versengést és becsvágyat címeknek, dicsére-- 

teknek nagy nyilvánosság előtt történő kiosztásával igyekeztek fokoz- 
,, 

ni. A  nyelvtudás növelés, az  előadás és a szereplés megszokása  céljá- 

ból  latin nyelven .írt szindarabokat, u.n. iskoladrámákat adtak elő, 

rendszeresen. nép,nevelését az anyanyelvi színielőadások szolgál-

ták, amelyekben az egyház ellenségei  mindig csúfosan elbuktak. 

A  jezsuita kollégiumok építészeti és felszerelési szempontból 

koruk szinvonalán állottak.Atollégiumban  tágas, világos termek, szé-

les folyósók voltak nagy udvarral és játszótérrel. 

A jersuita iskolák nagy hibája volt a  vallási türelmetlenség 

mellett az egyházi érdekek kíméletlen képviseletén keresztül az ural- 
/ 
kodó osztályok szolgálata és a nép érdekeinek figyelmen kívül hagyá- 

sa. Nem erkölcsi tudatosságot akartak tanítványaikban  kialakítani, 

hanem az egyéniség elnyomásával vak engedelmességre neveltek ,. Az e- 

' redendően romlott emberi természet megtörésére aszkézist, az önfe-

gyelméezésnek középkori  módszerét tartottak jónak. A nevelés erejét 

helytelenül túlbecsülték. Növendékeikkel szemben bizalmatlanok, kap-

csolataikat  álszenteskedő képmutatás jellemezte.  Tanítványaikat  is 

szembeállították egymással egyrészt a mértéktelen és természetelle-

nes versengéssel, másrészt az egymás közti  kémkedés, besúgás megszer-

vezésével. Kollégiumaikban az ifjúság önállóságának, önkormányzatá-

nak nyoma sincsen. Fegyelmezésük megtörésen és idomításon nyugodott. 

Feltétlen engedelmességet követeltP;k, önálló véleményről, meggyőző-

désről szó sem lehetett. Ennek természetesen képmutatás lett az  ered- 
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ménye. 

A jersuita kollégiumok száma a 17.  században 600-nál is több,. 

egész Európát behálózták. Tanulmányi szabályzatukhoz való merev ragas 
. 	ire!só .  bb ia kb tz- 

kodásuk, konzervativizmusok, haladásellenességük következtébénya töb-

bi szerzetesrendek, különösen a piaristák mögött,  háttérbe  szorultak. 

c./ A korai utópista-szocialisták pedagógiai nézetei  

Angliában az eredeti tőkefelhalmozódás a 15.-16. században meg-: 

indult, s ez a tény a kezdődő kapitalizmus ellenmondásait egyre job-

ban kiélette. Az osztályharc fokozódott, a termelő osztályok elnyomá-

sa, a heAyélők, kizsákmányolók gazdagsága egyre nagyobb arányokat öl-

tött. Előtérbe került a társadalom különböző osztályai közti viSzony 

rendezésének igénye, az elnyomatás, a szegénység és a müveletlenség 

enyhítésének vágya. Ilyen körülmények között írta Morus Tamás /1478- 

1535/ "Az állam legjobb állapotáról és az Utópia nevü szigetről" c. 
1 

müvet  1516-ban.  Mórus a nyomorúság okát a magántulajdonban látja, a-

mely egyenlőtlenségét, a szegényeket és a gazdagokat, a bünöket és,a 

szenvedéseket létrehozza. Jól látja a termelő erők fejlődésének a sze 

repét is a társadalmi változásokban, azonban az a véleménye, hogy in-

kább ne fejlődjenek a termelő erők, s ilyen szenvedések Arán inkább 

ne jöjjön létre a kapitalizmus. Mórus nemcsak a kapifalista fejlődés 

ellenzője, de a feudalizmus ellensége is. A vagyontaland; azelnyomot, 

tak  szemszögéből  bírálja a magántulajdonon  nyugvó-társadalmat és a 

kommunisztikus eszme mellett foglal  állást. 

Államát Utópia szigetére helyezi. Utópia göröiil annyit jelent, 

mint sehol nem lévő hely. Márus müve őta utaópianak nevezik a megva-

lósíthatátlan álmodozásokat. T.Nt a kifejezést használják olyan taní-

tásokra,  társadalmi igényekre, vagy leírásokra is, amelyek nem veszik 

tekintetbe a reális lehetőségeket. 

Müve első részében Mórus élesen bírálja Anglia társadalmi viszo-

nyait, az állam berendezését, amely a szegényeket elnyomja, üldözi 

és csak a gazdagok érdekeit képviseli.  Munkája 2. részében ismerteti 
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azt az es7ménYi tárSadalmat, amely a . fenti problemdkat mególdda. Esz ,  

ményi állama, társadalmi rendjének alapja a magántulajdon  megszünte-

tése,. és  a mindenki számára kötelező termelő munka bevezetése..Utópi. 

•ájgnak egyik'érdekessége az, hogy nemcsak a  fogyasztás,  hanem a tar-

melés is közös. Pénzre alines szükség, szükségleteit mindenki 't khös 
IL  vagyonból kielégítheti. Utópia lakóinak életszemléletére jellemző a 

humanizmus racionalizmusa és a reneszánsz természetszerüsége. Teljes 
de, 

vallássz'abadság van Utópia szigetéh,vaz ateisták . b. t vállalhatnak 

közhivataloka. 

A nevelésnek riagy szealoe van Mórus államában. Nagy érdeme,hogy 

a ne.telést mindenkire kiter-jeszti és már a 16. században meghirdeti 

a kötelező oktatás elvét% Az elemi ismeretek melletta klasszikus iro. 

dalom tantlmánydzásárá is nagy gondot fordítanak. Az oktatás  anya-

nyelven  folyik. A tehetségesek foglalkozhattak csak a magasabb tudö- 
/ 

mányok müvelésével. Mórus nagy figyelmet  fordít stt az erkölcsi és a 
id testi nevelésre is, sőt a katonai.kiképzést is fontosnak tArt446dom., 

bár  .a támadó háborút elitélte. 

A napi hatórai mmnka'utáni szabad idő kultúrált eltöltéséről is 

gondoskodik, a múzeumok és könyvtárak mindenkinek rendelkezésére Al-

lanak. 

Neveléstörténei szempontból Mórusnak ,z a legnagyobb érdeme, 

hogy felvetette a munkára nevelés gondolatát. A munka és az  oktatás 

összekapcsol'sával pedig a szellemi és a fizikai munka közötti különl 

ség megszüntetésének gondolatát veti fel. Ismeretek mellett az isko-

lában mindenki megtanulja a,földmiivelést eléletben és gyakorlatban 

egyaránt,  a mesterségeket Oidig mühelyekben sajAtítják el. Mindenki 

köteles dolgozni a termelő munka mindkét területén. 

A korai utópikus Szocializmus másik nagy képviselője Tomasso 

Campanella közel egy évszázaddal később élt. 4568-1639/ Éppúgy,mint 

Mórus a  feudális önkény és kizsákmányolád ellen küzdött ő is, a tár-

sadalmi problémkat az elnyomott  néprétegek és a fejlődő  polgárság:  

szempontjából 	 Pgyik legjelentősebb  műve  a Napállam, a leg- 
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,ismertebb utúpiák közé tartozik. 

Élesen bírálja az élősködő feudális arisztokráciát, de  ríem kímé-

li az uzsorázó, tőkéjével zsaroló polgárságot sem, ugyanakkor együtt-

érző szeretettel fordul a sokat  fáradozó, nehéz fizikai munkát végző 

dolgozók felé. Napállamát Ceylon szigetére helyezi,és mint Mórus, itt 

. teremti meg eszményi államát. Az ő államában sincs magántultlajdon,nir 

csenek élősködők, mindenkinek kell dolgoznia. Legnagyobb megbecsülés 

a legnehezebb  munkákat végző dolgozókat  illeti. Munkája Platon és Mó-

rus utópiájának alapos ismeretéről és erőteljes hatásáról tanuskodik. 

MRrus a  családi nevelést is nagyra becsüli. A Napállamban azon-

ban nincs csalM, mert a család önzővé teszi az embereket és . magán-

vagyon  gyűjtésére  serkenti. Az ttódokról való gondoskodást mnitx és a 

nevelést állami feladatnak tekinti. Az oktqtás a várost  körülvevő 
hét 
? falralfestett képek segítségével szemléletes módon folyik. Igy a 

gyermekek, játszva és tartósan sok ismeretet szereznek. A természet-

tudományok, szaktudományok-pl. matematika,  orvostudomány- oktatásá-,  

ra is nagy gondot fordít. A  munkára nevelést, az elmélet és gyakor-

lat szoros összekapcsolását, éppúgy, mint Mórus ő is erőteljesen 

hangsúlyozza. A testi és erkölcsi nevelést első sorban közöisségi ér-

dekeket szolgál. Mint igazikhumanista tudós Campanella az esztétikai 

nevelésnek  is nagy jelentőséget tudlajdonít. A Napáilamban a nők a 

férfiakkal teljesen egyenranguak és azonos nevelésben részesülnek. 

Nagy érdeme mind a két utópiának az a felfedezés, hogy a neve-

lés céljának,  tartalmának, szervezetének,  módszereinek igazi  indíté-

ka és meghatározója a társadalmi tulajdon formája, jellege. A szelle-

mi elnyomatés korában megoldják a nevelés demokratizálását, és ezt 

társadalmi indoklással, a dolgozók sokoldalú képzésével kapcsolják 

össze. Az elmélet és'a gyakorlat, az oktatás és a társadalmi terme-

lésben való részvétel, a munkára nevelés és a szakember formálása 

elgondolásában teljes e2,-ységet teremtene0A nevelés köZösségi as-

pektusa, gyakorlati célja, a valóságos világismeretét igényli, ezért 
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az oktatás középpontjába a Ve -rmészettudományok0  állítják és szükség-

szerüen anyanyelvi oktatást követelnek. 

Történelmi érdemük a  magántulajdon elvén nyugvó feudális és ka-

pitalista társadalom és fejlődés elvetése, ugyanakkor közösségi- szo-

cialisztikus társadalta és nevelésügy igénylése. ők az első‘hirmondói 

annak a szocialistaiszellem4 pedagógiának, amely mindenkor és követke-

zetesen_,a legszélésebb néprétegek nevelésének érdekeit képviselte. 

A tőkés termelési viszonyokból táplálkozó pedagógiai  gondolko-

dás két főirányban fejlődött. Mindkettő a tőkés termeléshez való a- 

lapállásából. vizsgálta a savel6st, s egyaránt  harcolt a skolasztikus .1 d 
kö4okori  iskolával és nevelészemlélettel.. Mindkettő a humanizmusból e-

red kb.'egyidőben és elindítóik /Mórus és Comenius/ még sok Vonatko-

zásban közel állanak ep:ymáshaz. 

A tudományos igényu  polgári  pedagógiai irány /Comenius-Lacke-

RousseaU, Pestalozzi stb/ nem vetteészre, vagy -  tévesen ítélte meg 

a tőkés termelési viszonyoknak és az ember nevelépének ellentmondása-

it -a gyermeket és az oktatási-nevelé3i folyamatot tanulmányozva,az 

oktatási-nevelési eszközrendszer kimüvelése terén tudományos eredmé-

nyeket alkotott. 

Az ütópista szocializmus pedagógiai szemléletében.a nevelés és 

társadalom viszonya, a nevelés társadalmi funkciója, Az emberi.szemé-

lyiség Sokoldalú kibontaoleztatásák és a szocialista jellegu társd-

dalom nevelési  kérdései állottak a középpontjában. 

A polgári pedagógia a  szervezett oktatási-nevelési folyamat fel-

tárása terén ért el komoly el-edményeket, az utópista szocialista i-

tányzat A nevelés és társadalom, a nevelésszociológia, a társadalmi 

munka és a nevelés kapcsolatának vizsgálatával és e kérdés előtérbe 

állításával vitte előbbre a neveléstüdományt. 

Az utópista szocializmus pedagógiai gondolatainak gyakorlati ér- 

vényesülése, vagy hatása a tőkés társadalom nevelésének alakulására' 

fejlődepére meglehetősen korlatozOttnak,  szikkörnek mcoddható, hiszen 
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a szocialista indítékú törekvések a kapitalizmusban nélkülözték megva 

lósításuk gazdasági és ideológiai feltételeit, vagy utópiák maradhat-

tak csupán. Az utópista szocializmus pedagógiai eszméinek a tőkés tár 

sadalomban vale számontartását és vizsgálatát egyrészt a tudományos 

fejlődés objektivitása igényli, méeré9zt pedig az a körülmény, hogy 

az utópista szocializmus pedagógiája a tudományos szocializmus tudo-

mányos pedagógiájának előfeltétel és történelmi előzménye is egyben 

Amint a feudális társadalomban már a 10. és 11; századtól  kezd-

ve  az egyre  szélesebb tömegiket mozgósító zektás irányzatok egészen 

-a reformációig az elnyomott és kizsákmányolt tömeg:k  szociális és pe-

dagógiai érdekeinek kifejezői és képviselői, akként az utópista  szo-

cialisták az'tőkés társadalom által még radikálisabban kizsákmányolt 

#yg és embertelen körülmények köze  taszított proletár rétegek társa-

dalmi, s ezén belül természetesen nevelési igényeinek kifejezői. 

4./ A megismerés forrásairól vallott nézetek  átalakulása és  hatása 

a pedagógiára  

A i termele erők rohamos fejlődésének hatására a 17. században a 

természettudományok szágára elviselhetetlenné vált a teológia hagyo-

mányos uralma és a skolasztikus szemléletmód. Amint a gazdasági és 

társadalmi életben egyre  jobban feszült az ellentét a feudális erők 

és a polgárság között, ugyanúgy élesedett a küzdelem a teológia ural-

ma alatt álló filozófia és az önállosodó természettudományok között, 

az ismeretek forrásaira és a kutatás módszereire vonatkozó jelentős 

kérdésekben. 

A skolasztika álláspontja szerint minden ismeret forrása és kri-

tériuma a szentirás és az egyház  tanítása,  amelynek megdönthetetlen 

tekintélye a tudományos kutatás forrása és korlátja: is egyben. 

A tudományos megismerés módszere, az igazság kutatásának egyet-

len útja ezekből az általánosan érvényes tekintélyi elvekből kiindu-

ló deduktí4, szillogisztikus, a clialektikus okoskodás valóságtól el-•

zárkozó,  attól  teljesen elszakadt kicsiszólódott formája, amellyel 

komoly eredményeket is el lehetett érni. 



69 	■INIO 

• 

A. 17. században a reneszánsz és humanizmus eszméi elhalványul-

tak a  késskolasztika még mindig rányomta bélyegét a gondolkodásra 

és az iskolai oktatásra is. Az  iskolát  még mindig nem az élet, a  gya-

korlat,  hanem csak a nyelvoktatás, a formális képzés, a szó érdekel-

te. De nemcsak a tapasztalati világtól, a  reális  ismeretekt61 fordult 

el az iskola, hanem a józan gondolkodástól is. Ujra megerősödött a 

dogmatikus, a tekintélyi elveken nyugvó oktatás és a mechanikus em- • 

lékezetbe vésés gyakorlata. 

A megismerés igazi forrásaira'és ezSel párhuzamosan az ismeret-

szerzés helyes módjaira nézva a korszerű  álláspontot  a haladó polgár-

ság két kiváló gondolkodoja Bacon és Deskartes adta meg. Verufmi Ba-

con /k5F61-1626/ a tudományos  megismerés  forrásává a tapasztalatot 

tette, amelynek közvetlennek kell lennie. A valóságot a szemünkkel 

, kell látnunk és nem mások véleménye, vagy az elvont gondolkodás ut-

ján kell megismerni. A valóságról érzékeink adnak csak iglz  ismere-

teket,  nem a szó, hanem a dqlog a fontos, nem a tekintély, hanem a 

tárgyak. Az észrevételnek és az értelem müköaésének szabad teret kí-

ván adni Bacon. Evvel a felfogásával megalapozza szemléletesség.el-

cét. 

A tapasztalatoknak a megfigyeléseken és a kísérleteken kell nyu-

godnidés azon keresztül kell eljutniii.az általános ismerethez.  ‚Az  ok-

tatás során tehát a tapasztalásból, a konkrétumból, a szemléleti  tárg 

vuol kell kiindulni. Az egyes réseket nem sietve, hanem alaposan,ren 

ben eleme•ve'kell eljutni a fogalmi igazsághoz, az általános ismeret-
hez, a szabdllyhoz. A következtetésnek ez a módja, az inauktív követ-

keztetés. 

Rescartes /1596-165D/ a megismer'és másik tényezőjére, az észre 

irAnitotta a figylmet. Csak az az igaz, amit a gondolkodó ész el-

fogad -mondja. kmig Bacon az igazság próbáját a tapasztalással való 

egyezésben keresi, addig Descartes szerint az igaz ismeret mértéke 

a józan ész. Szerinte az ismereteszerzés   utja a gondolkodás. 

Gondolkodni pedig annyi, mint kételkedni.A kételltWes alalán pedig' 
' 
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vcsak azt fogadjuk el  igaznak,  amit belátunk. De balátni csak azt tud-

juk, amit magunk is' megérteLt,:.nk. Ha a megismerésnek a megérts a fe] 

tétel, akkor az ismeretszerzésben 'további tekéintély alapjánt törté-

nő elfogadásnak nincsen helye. A racionalizmus szemben  áll m az isme-

ret megértés nélküli  mechanikus memorizálásával, a verbalizmussal, 

a tekintélyre.való hagyatkozással. MAgossá vált, hogy az ismeretszel 

•zés az eddig  hagyományos móddal szemben nem aZ emléketet hanem. első-

.. sorban az értelem dolga.' 

A racionalizmus hatására a didaktikában előtérbe kerültek az és2 

szerű  módszerek, az%értelmes Ynulás, .a  világos és tiszta fogalmák ki-

alakításának igénye, a gondolkodásnak mindeu hagyományos megkötöttsée 

től  való felszabdulása, az igazi - dedukció alkalmazása; 

,AZ empirizmus és a racionalizmus hatása egyre jobban terjedt a , 

gondolkodásbat,.a  tudományos kuta'tásban, és fbkozatosan. a pedagógiá-

ban is. A pedagógiaia As mindinkább.magáélra'tette i . hOgy az*oktatás-.. 

ban és a  tanulásban  a megértés a legfontosabb, amelyhez.a valóság meg 

• ismerésével, a.tapasztalással juthatunk el. 

A pedagógiában ezt a két nagyon fontos elvet Ratke és qomenius 

vezette be. 

Wolfgang Ratka a 16.- 17. siázad fordulóján élt. Feladatának te-

kintette hazájának, •Németországnak politikai egyesíts,ét és nevelés- 

• ügyének feformját. Miivelődési reformtervezetére jellemző demokratiz-

musd, erőteljesen 'követelte anyanyelvei alsófokú iskolák felállítá-

sát a legszegényebbek számára. Az osztályrendszerü tenítás gondolata 

is nála merült fel elsőízben. Hangsulyozta  az oktatásban  a nevelő ve-

zető szerepét, küzdött a pedagógusok, megbecsüiéséhek fokozásáétt; rő-
leg didaktikai kérdésekkel fOglalkozott,,hangsulyozva, hogy minden 

megismerésünk forrása  a tapaaztalás legyen. 117-etette ta tekintélyre 

való.támaszkódást és a gyermek természetéhez való ligazodást kívánta. . 	. 

A szóismeretet  előzze  meg a tárgyismeret 4 szabáIyt . a-példa, a  tanu-

lás alja  pedig a megértés legyen. Oktatói gyakorlatában ezeket a . 

.korszerti elveket.Ratke még nem tudta konzenkvetsen alkalmazni. 
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Ratke nemcsak eredeti és erőteljes pedagógiai gondolkodó, hanem 

egyben békéért küzdő kulturpolitikus is volt. Pedagógiai reformterve-\ 

ivel hazája nemzeti kuIturáját és politikai egységét kívánta szol-

gálni. 

e./ Comenius /Komenszky/ Amos János /1592-1670/ 

A polgárság pedagógiai igényeit a 17. században Comenius fogal- 
ai 

mazta meg megteremtve egyben az elsó tudományos pedagógi reddszert. 

A cseh nép polgári  fejlődését és ezzel párhuzamosan önálló nemzetb 

fejlődését a Habsburg-gyarmatosítás erőszakkal megakadályozta. Ezzel 

az idegen érdekeket  szolgáló,  nemzeti elnyomással járó  feudális ki-

zgltámányolással szemben a nemezet széles rétegeit egyesítő  feudális 

és egyházellenes mozgalom jött létre. A nemzeti erőket a fehérhegyi 

csatában /1620/ a Habsburgok leverték és a feudalizmus megszolárdítá-

sa érdekében kíméletlen harcot indítottak a haladó cseh nemzeti kul-

túra és annak képviaiői  ellen, valimint az' antifeudális  mozgalmak i-

deológiáját képvisalő vallási eretnekségek ellen. Az ellenállási moz-

galom a huszitizmus utódai, a kelyhesek és taboriták köré csoporto-

sul, ezért kiméletlen üldöztetésben volt részük. Akelyhesek utódai, 

a cseh testvérek szektája folytatta • küzdelmét a feudális kizsákmá-

nyolás és a katolikus  egyház  ellen. Ez a népi jellegü protestáns szek 

ta a bibliához vale visszatérést sürgetve forradalmi harcot vívott a 

feudalizmussal smcamb.:*a a nemzetilás  vallási  függetlenségért. A cseh 

testvérek szektája céljainak elérése érdekében a nevelé6t nagyon fon 

tosnak tartotta. Népoktatás megval.ósítására, anyanyelvi oktatásra és 

ugyancsak hagyományaik szellemébenegy mesterségeek az elsajátítására 

irányuló törekvéseik  találkoznak  a haiadó polgárság demokratikus cél-

jaival. -  

feudalizmus és a kapitalizmus fokozódó küzdelmével párhuzamo-

san mind élesebbé vált  ‚.a régik és az új világ közti világnézeti harc 

is. Ez a kor az  ellentmondások  kora, gazdásági, politikai, vallási 

világnézeti, erkölcsi nézetek, erők ütköznek össze a társadalmi és 

egyéni  gondolkodásban egyatAht. 
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Comeniusnak is haladó és visszahuzó eszméktől terhelt ellent-

mondásos, alapjában azonban mégis előremutató világnézete, személyi-

sége ránybmja bélyegét nagyszerű pedagógiai müvére. 

Tudományos rendszerét még erősen vallásos szemlélete hatja át, 

a nevelés céljának a túlvilági életre való előkészítést tekinti. Be 

ezt az előkészítést tartalmilag egészen mas, mint a középkori katoli-

kus.értelmezésben. Comenius_a földi életet korántsem tartja siralom-

völgynek. A reneszánsz ember életérzésével 'fordul  a természet felé. 

Az embert a természet u7ának, isten legtökéletesebb teremtésének te- 

. kinti. 

tletmiivének megértéséhez a fenti történelmi helyzet ismerete 

nélkülözhetetlen. A cseh testvérek szektájához való tartozása, életé-

nek, pedagógiájának, világnézetének kialakulására .  döntő befolyátt gya 

korolt. 

Comenius cseh-származásu Magyarbrodonszületett, a cseh  testvér 

rekhez' tartozott. Szetélja gondoskodott tanittatásáról. A iierborni 
a 

•gyetemen megismerkedett a fejlett nyugati gársággal, a haladó ter- 

mészettudományok'eredményeivel, Bacon filozófiájával és a korára oly-

annyira jellemző enciklopedighss törekvésekkel is. Alstediusnak a 

nagy enciklopedistának hatására alakult ki benna a panszofia gondola-

ta, amelynek megvalósítására szentelte egész életét. Háborúktól ter-

hes  századában  'a'  sok-sok szenvedés és szörnyüség láttán Comeniust 

szint állandóan foglalkortatta -  az a gondolat, hogy a  háborúk és el-' 

lentétek okait megszüntetve,'béke, nyugalom és bo] idogság vársz embe- 

' JPiségre. Meg akarta keresni az embereket szétválasztó ellentéteket, 

és az 4 gondolat támadt, hogy a bajok fő oka a különböző vallási, fi-

lozófiai és tudományos nézetekben található, abban, hogy az emberek 

gondolkodásából hiányzik az  egyetértés,  a harmónia. Meggyőződése sze-

rint a vallás, a filózófia és a tudo*ányok egyetémes, 'mindenki számá- 
4 

ra elsajátithate rendszerémek'kidolgozásával és  elterjesztésével  ki 

lehet küszöbölni a társadalmi  ellentéteket, biztosítani  lehet a világ 

békét. Ez az egységes müVelődési anyag, ez az egységes'tudomány a ' 
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panszófia, amelyre mindenkit tökéletesen meg kell tanítani. Hazatér- 
ö# 

ve hazájába tanítói, majd lelkészi állást töltybe. A 30-eves  háború  

kitörésekor több évi  bujdosás  után a lengyelországi Lissdba /Lesnó/ 

telepedett le, és ott jelentős gyakorlati és elméleti tevékenységet 

fejtett ki. 

Itt írta 1631-ben a Janua /Nyelvek kitárt arany  kap/  c. müvét, 

amelyben a latin nyelv  oktatásának  eddigi módszerét  megreformálta.  A 

később írt Vestibulus /Előcsarnok/ valamint az Atriu* /Pitvar/ c. mur 

kdival  világhírre  tett szert. 

Korában a latin nyelvet szabálYok és a klasszikus írók szövegei-

nek fordítása  alapján  tanítottak. A sok grammatika nehézzé, a kellő-

en meg nem értett, magasszintü életidegen idodalmi szöveg megtanulása 

pedig mechahikus szótálássá változtatta a. nyelvtanulást. Comenius oly 

módon tette értelmessé a nyalvtanulást, hogy könyve szövegét a minder 

napi életből vette, a szóval együtt megtanítatta a tárgyat is. Az e-

gyes  olvasmányok  tartalmát a klasszikus irodalom helyett a gyermek 

környezetéből vette. Valóságos ka. enciklopediája volt nyelvkönyve 

azoknak az ismereteknek, amelyeket a gyermeknek tudniok kellett. Les-

nóban írta főművét a "Nagy Oktatástan"-t,/Didaktica Magna/ Panszofi-

kus terveinek megvalósítása  érdekében Londonban  utazott, majd  Svédor-

szágon  keresztül eredmény nélkül tért vissza Lesnóba, ahol x1648-ban 

a cseh testvérek püspöke lett- 1650-1654-ig Sárospatakon tartózko-

dott. PanszoTikus  iskolája  létrehozása mellett a Rákócziak politikai 

támogatásán--,1 megnyerésére is törekedett a csehek nemzeti felszabadi-

tásit itmegtmxic térdekében.  Gazdag es életében nagyon jelentős 

irodalmi tevékenységet feUrett ki Sárospatakon. Iskoiaddlimái és több 

kisebb, de jelentős milve mellett itt írta nagyon híres tankönyvét az 

Orbis Pictust /A látható  világ  7 háromféle nyelven!, amely tulajdon- 
, 

kéPeena a Jánua képekkel  illusztrált  kiadása. Orbis Pictus az első 

képes tankönyv, a szemléletesség  elvének  első iskolai alkalmazása. 

Ezeknek a képeknek a segítségével, amelyeken az egyes fogalmakat 

számmal  láttalel Comenius, biztosította, hogy a latin szavak tarta- 
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lommal  ellátott fogalmak lehessenek. Több, mint két évszázadon keres 

tül az Orbis Pictus volt a legnépszerübb tankönyve.a latinul tanuló 

gyermekeknek. A tankönyv müvelődési anyagának  százalékos elosztása 

az életidegen, középkori tananyaghoz viszonyítva jól mutatja a pol-

gárság igényei következtbben . létrejött nagy változást. A teológiai 

erkölcstani ismeretek, a teljeo anyag mintegy 11 %-át teszik ki; a 

természetrajzi, kozmogoniai, technikai, fizikai és kémiai ismeretek 

37 1-át, a növény és állattenyésztés, ipar éá kereskedelem a 23 %-6.4: 

az államjogi és civilizációval kapcsolatos ismeretek a 15 %-át, a töt 

bi 14 / a tudomány, amüvészet, a bölcselet és a sport kérdéseivel 

foglalkozik. A tankönyv számos részletében materialista felfogást 

árul el. Az Orbis Pictus számtalan helyen feltünik az anyag közvet-

len megismerésének, s a vele való foglalkozásnak az igénye. 

Hazánk iskolaügyé4ek bírálata során fejlett polsj.ri életszemlé-

letének adta tanújelét, majd visszatért hitsorsaihoz Lesnóba, s a 

szekta felbomlása után Amsterdamban települt le, ahol még kiadb, 

"Összes didaktikai müvei"-t. 

. 	.Comenius demokratikus álláspontot foglalt el a nevelhetőség kér- 

désében. Határtalan optimizmussal vallotta, hogy mindenki nevelhető, 

s minden gyermek magával hozza a emberréválás csíráit. Nevelés által 

válaik az ember igazán emberré. A tmm nevelés tehát 2,nemc'sak lehetsé-

ges, hanem szükséges is. Comeniusta nevelés lehetőségébe és szüksége 

ségébe, társadalom átalakító és vilAgbékét biztosító erejébe vetett 

hite vezette el az általános népoktatás elvéhez. Ezekkel a nézetei-

vel erőteljesen kritikussá tette az uralkodó osztály müvelődési mono-

ppliuhának alapjául szolgáló reakciós elméletét a születési egyenlőt-

lenségekről. Hangortatta, hogy olyan iskolákra van szükség, amelyben 

társadalmi helyzetre és nemra való tekintet nélkül mindenkit minden-

re mOgtanítható, ahol a  gazdagok ‚és  a szegények a fiúk es a leányok, 

a városi és a tanyai gyerekek egyaránt tanulhatnak. Coménius tehát 

akkor követeli az általnos és mindenkire kiterjedő népkoktatást, a- 

• mikor az még csak a  kiváltságos osztályok gyermekinek előjoga. A 
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reneszánsz kor magán nevelésével szemben határozottan a széles népi 

tömegek nyilvános oktatásának igényét állítja előtérbe. 

Központi gondolat Comenius pedagógiájában a természetesség elve. 

Az iskola munkájának megszervezésében as érveit a temészetből veszi. 

Ez ez elv pedagógiájának minden részletét  áthatja, és főleg abban a 

követelésében jut kifejezésre, hogy a tRxmlicommtmark nevelésnek követ-

nie kell a  külső természet rendjét. Az embert,mintir természeti lényt 

vizsgálja, nem Veszi figyelembe az ember társadalmi életének törvény-

szerüségeit. Ezért aztán pedagóg$ája számos törvényét naivan, erölte-

tetten és.formálisan a természetesség elvéből vezeti le. Annak  elle-

nére, hogy a természetre való hivatkozás Coteniusnál sokszor nem töbl 

mint üres és mechanikus analógia,vnaturalizmus gondolata,  pedagógiá-

jában mégis korszakalkotó.HA nalvnak is tartjuk, amikor Comenius az 

iskolai munka megszr.rvezésére, didaktikai és metodikai elveinek iga-

zolásdra a növény- és állatvilágból-  hoz példákat, álláspontják már 

azért is haladónak kell elfogadnunk, mert bizonyításaiban nemcsak a 

bibliára, hanem természeti megfigyeléseiz.e is hivatkoLtt. 

A #aturalizmus elvének egyik követelménye Comeniusnál a gyermek 

élettani  és fejlődési sajátosságainak figyelembe vétele, és annak kö-

vetelése, hogy a gyermeki természethez a  nevelőnek  alkalmazkodnia 

kell. Ha alapjában véve helytelen is vat aZ elképzelése a gyermeki 

fejlődésről, mégis nagy érdeme,  hogy felhívta rá a figyelmet. A gyer-

mekhez való alkalmazkodás elve pedig a középkor gyermektelenes szem-

léletéhez képest nagy fejlődést jelent. Comenius az egyes gyermak 

megfigyelését is nagyon fontosnak ta-totta.Ai 

Coteniust a kapitalizálódó polg'árság igényeinek figyelembe vé-

tele irányította-nevelési elveinek  megállapításában  is. Életre,hasz-

nos munkára kívánja az ifjúságot elékészíteni. VilágosAn és jól lát-

ja az iskolai nevelés összefüggését a termelő erők, az ipar és a me-

zőgazdaság fejlődésével. Azért akarja növendékeit elméletben és gya-

korlatban magismertetni az ipar különböző ágaival. A kéz kimüvelését 
et,t414; 	.144:1C..€ e d44..4 au' 	 , e 

. Tantervében gyakorlati 



- 76 - 

foglalkozásokat  állított  be. Az eddigi, szinte kizárólagosan elMéleti 

jelleg ü oktatással szemben sokoldalu technikai képzésre törekedett. 

Éleden  bírálta  a korabeli  iskolák oktatási módszereit. Kitogá- 

. solta a  hagyományos szótanulsát, a szavakat csak a dolgok ismeretéve]•

együtt szabad tanítani. Hibáztatta a tekintélyi  elv alapján folyó ok-

tatást, a tanulók csak azt fogadják el igaznak, amiről tapasztalat ut 

jam maguk is meggyőződtek. Szüntelenül a tényekre, a valóságos életre 

a tapasztalatra hagyatkozik, lelkes híve Bacon filozófiájának. A meg-

ismerés kiindulópontja az egyes esetekre vonatkozó tapasztalás legyer 

aMely magában azonban még nem igazi ismeret. Az összegyűjtött ténye-

ket meg kell vizsgálni és élemezni,. az ok és okozati összefüggéseket 

fel kell dertteni. Bacon alapján a megismerés induktív módját tartja 

helyesnek. Comen±us .aidaktikai és Módszertani elveinek az a nagy je-

lentősége, hogy a szemléltetés szükségességét ő tudja először tudomá-

nyosan indokolni és felismeri annak igazi jelentőségét. Az em6eri el-

me igazi ismeretekhez az egyes konkrét esetek  megfigyeléséből. és eler 

zéséből indul ki és igy jut el a fogalomhoz, az általános szabályhoz. 
is 

Az induktív módszerrel .egyben előtérbe kerül a szemléltetés 'elve tn. 

Comeniusra hatást gyakorol a descartesi racionalizmus is,  hangos 

tatja az értelmi belátás jelentőségét, a matematikai bizonyító mód- 

- szer fontosságát: Amikor a tekintOpt, mint bizonyító erőt elveti, s 

helyette az értelmet, a belátást hangoztatja, akkor a racionalizmus 

alapjám áll. 

Az értelmi nevelésen kívül foglalkozik még az erkölcsi, a testi 

neveléssel és az iskolaszervezés problémáival. 

Az erkölcsi nevelés célja az okosság, mértékletesség, bátOrság 

és az igazságosság polgári egényeinek megszilárdítása. Az erkölcsi n( 

velést'egészen korán -mar kis korban- meg kell kezdeni; fő eszköze 

élő példa, legfőbb módja pedig a cselekdtetés. 

Az iskolai tanulás eredményességének elengedhetetlen feltétele 

fegyelem. Ugy véli, hogy az iskola olyan fegyelem nélkül, mint a ma- 
• 

lom viz nélküll A szigorú fegyélmezési eszközöket, főleg a testi fe- 
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nyitést csak a végső esetben engedélyezi. A fe7;yelmezés céljának a-

zonban -szemben  kora általános gyakorlatával a megelőzést tartja,nem 

a megtorlást, s inkább a finomabb eszközöket ajálja. 

Comenius a testi nevelésről sem feledkezik meg. A test edzése és 

erősítése érdekében a testgyakorlásti munka és a pihenés arányos vál-

takozását ajálja. 

Iskolaszeriezete is a polgári társadalmi fejlődés érdekeinek és 

,szükségleteinek kielégítését  szolgálja.  Az ő nevéhez füződik az első, 

jói átgondolt, egységes és összefüggő, a gyermeki fejlődés szakaszai-

nak megfelelő,  egymásra épülő iskolaszervezet létrehozása. A felnőt-

te vilástnégy szakasziAt osztja  fel'.  A kisgyermek korra, klumics amely 

nek az iskolás-kor előtti szakasz  felel  meg, a gyermek-korról a nyil 

vénós népiskolai oktatás koráról, a serdülőkorról, amelyhez a latin 

iskola tartozik és az ±=it#--skorrólszól, amelynek az akadémikák fe-

lelnek meg. 

Anyaiskola a neve a 6-éves korig tartó családi nevelésnek. Come-

nius az elsó, aki ennek a kornak a nevelését részletesen kidolgorta, 

a Szülőknek útmutatót, a/kicsiknek  pedig képeskönyvet készített. Han-

goztatja az e korabeli nevelés tervszerüségét, alapfogalmak és az e-

lemi isneretek, a környező valóság és a természet megismerésének je-

lentőségét, valamint az erkölcsi és a munkáranevelés fontosságát. 

Az anyanyelvi itkolát, vagy nemzett népiskolót 6-l2-es gyerme- 
k kenek  szánta társadalmi helyzetükre való tekintet nélül fiúknak és 

leányoknak egyaránt. Ebben a korban még mindenkit által-'inos képzésben 

akar részesíteni. Korainak  véli még ekkor a hivatás-szerinti elkülö-

nözést. Az oktatás anyanyelven folyik, elemi ismereteken kívül a ter-

mészettudományok aiapjaival és a mesterségek legáltalánosabb fogásai-

val ismerkednek meg a tanulók. 

Comenius felismeri a sokoldalu általános,képzést adó, mindenki 

számára  közös anyanyelvi alapiskola jelentőségét, amivel müvelődési 

demokratizmusának és a nemzeti fejlődésnek alapját Veti meg. 
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. 	Latin iskolája /12-18 évie latin, görög, héber és az anyanyelv 

mellett a hét szabad müvészet anyagát dolgozta fel. A korabeli latin 

iskolák tananyagát komoly természettudományos anyaggal bővítette ki 

Comenius. Bacon hatására hangsulyoztel a  természettudományok  nagy je-

lentőségét, latin iskolájában megszünt az öncélú nyelvoktatás, a hane 

suly a reális tudományokra tolódott. Az oktatás célját tárgyi ismeret 

tek nyújtása képezte. Olyan tudásé, amely az életben felhasználható•

es praktikusan alkalmazható. Utilitarizmusa mellett nagy érdeme Co-

menius latin iskolájának, hogy abban az időben, amikor az iskola a-

nyagát for#6.1is nyelvoktatás és hittételek tanítása képezte, felve-

tette az élet igényét, az elméletnek a gyakorlattal, van összekapcso-

lását. Amikor eleget tesz.  Comenius a polgárság követelés-inek, ugyan- . 

akkor az emberformálás igényéről sem mond le. Bár a természettudomá-

nyoknak biztosítja a megfelalő helyet az oktatáSban, de ugyanakkor a 

klasszikus tudományok oktatásá/41 is színvonalasan gondoskodik. 

Az akadémia /18-24 évig/  vagy  egyetem azoknak a tehetséges if-

jaknak, •  legmagasabb fokú képzésére szolgál, akik a közhívatalokban 
intézik majd az emberek ügyes-bajou dolgait. 

Cornelius iskolaszervezete alapjaiban ma is hely*tálló, értékes 

tylgondolás. 

Comenius pontosan  szabályozta  az iskola és az oktatás belső 

rendjét. Ati iskola osztály-rendszerét, a tanítási órák 6rarendben 

pontosan megállapított helyét ő indokolta eitéletileg először. Megál-

lapította a  tanítási év tartamit, az iskolaév kezdetét és "végét. A 

tanulókkal  való egyénenkinti foglalkozás helyébe az osztálymunkát Al-

lítopta. Bevezette az elvégzéndő tananyagnkk hónapokra, napokra, sőt 

órákra való felosztását, vagyis  biztosította  a tgnmnet-szerli hala-

dást. Az  iskolák  addig nem ismerték sem az osztály-rendszert, sem 

a tanóra-endszert, sem a tanév fogalmat, sem a csoportos fogIalko-

zást. A gyermekek az év különböző részeiben kezdhették tanulmányai-

kat,anapi és évi tanításnak sem volt megszabott ideje. A tanító egye'- 

nenként foGlalkozo't a gyermekekkel, sorban, egymásdtán. A tanítás • 
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eredménytelenségének ez a  szervezetlenség  is komoly oka volt. Coieni-

us kora olyan szervezti formákat követelt, amelyek nagylétszámú tanu-

ló sereggel gyakorlatilag jól felhasználható, nagyobb terjedelmü is-

mereteanyagot jóval rövidebb idő alatt sikeresen feldolgozhatnák. 

Comenius pedagógiai tevékenysége az osztály és a tanára-rendszer 

felfedezése, a kötelező népkoktatásról vallott nézetei ennek a köve-

telésnek a  kielégítésére szolgéltak. 

Nagy érdeme, hogy a népi eretnek-mozgalmak, a humanizmus és a kc 

rai polgári törekvések nevelési céljait  igényeit és eredményeit egy 

egységes pedagógiai koncepcióba ötvözte. A feudalis arisztokrácia mű-

velődési monopoliuMával szemben az általnos néphktatást követelt*. 

Demokratikus meggyőződéséről és igazi emberszeretetéről tenuskodik 

életének minden tette. A skolasztikus iskola szótalulásával szemben, 

nagy, érdeme comeniusnak a közvetlen tapasztalaton nyugvó tárgyisme-

ret követelményének • hangsulyozása. 

, Az empirizmus tanításainak pedagógiai alkalmazása Yomenius én-

deme. Az iskolE:Inak.nemcsak az a feladata, hogy nyelvet tanitson,for-

mális képzést nyújtson, hanem főleg az, hogy tárgY1 ismereteket ad-

jon,és az életre kéSzitse élő az ifjAságot. 

Neveléstörténeti szempontból kiemelkedően jelentős Comenius is-

kolaszervezete. Az,oktatás e7yes tagozatai /elemi iskola, latin isko-

la, egyetem/ kialakulatlanok, egymástól teijesen függetlenek voltak, 

'zűrzavar  az egység teljes hiánya uralkodott. Comenius a tagozatokat 

egységbe fogta, összekapcsolta egymással, az egyes iskolatipusokból. 

egymásra éplett, összefüggő iskolarendszert hozott létre. 

Comenius az első  tudományos  rendszer létrehozója, iskolaszerve-

zeti, didaktikai és metodikai reformjaival pedig a mii iskolai okta-

tás  megalapozója. 

Megállapítható  azonban, hogy Comenius eszmei beállitottsága és 

gyakorlati munkássága között sok ellenmondás található. Az idealis-
- 

ta szekta püspöke a tulvilági életre akarja előkészíteni embertársa- 
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it, de amikor ennek az előkészítésnek gyakorlati megvalósításához 

nyúj -akarNia,akaratlan- materialittává kell, hogy váljék, s valóbah 

azzá is lesz, mert a legkéienfekvőbb reáliákból kiindulva a  gyakor-

lati élet szempontjait akarja  érvényesíteni. Ez a szemmel látható 

ellenmondás  lépten-nyomon elébünk tárul munkásságának vizsgálatakor, 

amelyet azonbA érthető*tesz'EPrának forrongó,  útkereső  jellege is. 

A töröké és a Habsburg hódítás elleni függetlenségi harcok ko- 

ra /126-1711/ 

A reformáció és ellenreformáció nevelésügye  

Mohács  után  három részre szakadt  az  ország. Nagy  részét  a török 

szállta meg, ahol. a. protestántizmus kálvinista iránya terjedt él, a 

Habsburg  hódítás Magyarországán az ellenreformáció, az önálló Erdély. 

4en a protestantiszmus lett urrá. A társadaimi fejlődés fő jellemző-

je hazánkban  ekkor még mindég a feudalizmus elleni küzdelem. 

A reformáció is igy jelenik meg hazánkban, főleg Mohacs után, 

és ezéist csatlakozik hozzá a nép, a mezővárosi parasztpolgárság, a 

városi polgárság és a nemesség jó része is. A reformáión belül a 

16. század második felében az itányítáé a feudális nemesség és'a vá- 

• rosi patricius rétegek kezébe került, és ezzel a feudalizmud;hazánk-

bon is erősiti a hitújítás. 

Iskolázásunk alakulására a hazai reformáció nagy hatást gyako-

rolt. A refőrmáció átvette a városi  iskolákat,  az ekkor ismert 200 

városi iskola 4/5-e protestáns lett. 4z eddigi iskOlamesterek helyet 

a wittembergi, majd heidelbergi egyetemet végzett, tudományos  kép-

zettségű prédikátorok -taníto -ttak a  protestáns ortodoiia által korlá-

tozott szellemben. A külföldön  megismert oktatási  rendszert, tananya 

got és módszert hazánkban is meghondsitották. A protestáns közép- és 

felsőiskolák Melanchton'wittembergi, Sturm strassburgi és Trozendopf 

goldbergi iskolarendszei.ét tekintették mintának. 

A protestántizmus hazánkban sem horta létre a népoktatást. Az 

- elemi,foku tanítás a magasabb iskolákhoz kapcsolódott és arra kész1- 
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tett elő. 

Jobb hird középiskolák ebben a században alMarosvásárhelyi, 

koloisvári, brassói és a bártfai. Nagyobb proUestans iskolák voltak 

még a pozsonyi, soproni, pápai, pataki,  -szatmári,  debreceni, nagy- 

váradi, nagybányai, gyulafehérvári, nagyenyedi, nagyszebeni, eperje- 

si és a besztercebányaijskolák. A 17. században a pataki, a  vára- 

di és a debreceni kollégiumok emelkedtek magasabb szintre, s váltak 

anyaiskolává. Az anyaislplakhoz sok kisebb, u.n. partikUláris isko- 

la tartozott, valóságos iskolahálózatot alkotva. A partikulák -olyan 

'vidéki, egytanítós, alsóbbfokú iskolák,  amelyek tanítójukat, tananye 

guka módszereiket és iskolai törvényeiket anyaiskólájuktól kapták. 

A Partikulák tehetséges tanulói folytathatták tanulalnyaikat az a- 

nyaiskolában. A partikulák tanítói külföldi tanulmányútra készülő. 

papjelöltek'voltak; akik egyetemi tanittatásuk kölségeinek egy ré- 

szét így teremtették elő. Az anyaiskola elvégzése után a kollégium 

2-3 .évre kiküldöttsb őket tanitani 4egy-egy partikulAris  iskolába.  A 

kiküldött rektor  lakást, ellátást kapott természetben, és igy kül- 

földi tanulása költségeit összegyüjthette. Olykor külföldről vissza- 

tért ifjak is tanitottak partikuláris iskolákban, amíg nem kaptak 

lelkészi állást. A papjelöltek tanítói munkájUkat csak átmenetnek te 

'kintették, s amint lehetett felcserélték .a jobban jövedelmező lelké- 

szi állással. k protestans Sgyház a lelkészi hivatást magasab bren- _ 

dünek tekintette a tanitóinál, ennek következtében a rektorok Allan- 

dean változtak, ami az. oktatásra káros hatást gyakorólt. • 
A protestáns iskolákat a városokban az egyházi vezetőség és a 

városi tanács irányította. Legtöbb iskola a  földesúrral  is függő vi-

szonyban volt, aminek anyagi tekintetben voltakugyan előnyei, de qt 

a függő viszony az iskolák önálló szellemi fejlődését határozottan 

akadályozta. 

A  protestáns iskolákban a kisnemegek és avárosi polgárság gyer 

mekei tanultak. De'  egészen szegény, tehetseges-jobbágygyerekek is ta 

nulhattak.a kollégiumban, mint szolgadiákok. Több diáknak maga az is 
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kola adott ingyenet ellátást személyes szolgáltabások fejében, vagy 

gazdagabb tanulótársaknak voltak kiszolgálói, eltartásuk fmkgadmia el-

lenében. Sok tehetséges szegény gyermek szerzett ilyen módon iskolai 

végzettséget /Apáchi, Bólyai Paykas/. Az iskola és az egyház is sok-

féle jövedelemforrással támoga ta a tehetséges és szorgalmas  tanuló4 

katpkmagántanitványok szerzése' ünnepek, népnapok gakalmával köszön-. 

téssel, kántálással, temetéseken való énekléssel, kántussal, az év 

három nagy ünnepén van prédikálázsal, amikor a hivektől pénzt  kapT  

hattak, gz volt a legátió, ami komoly segitséget jelentett sok  sze-

gény diáknak a tovább tanuláshoz. 

A protestáns kollégiumokban.blyó newlés megismerése érdekében 

vizsgáljuk meg a debreceni kollégium életét! 

A kollégium őse a debreceni schola a reformáció kezdetén alakull 

kollégiumi elnevezését a 17. században kapta. Fenntartásáról a város 

a fejedelem és a református hívek gondoskodtak. Igy a századközepén 

mar a reformátusok legnagyobb iskolája lett. A kollégium a hires ta- 
zg 

nárok egész sorával  dicsekedhet"  mint pl. Maróthy György matemati- 

kus, Hatgani István fizikussal, Budai Ezsaids hires yirténésszel és 

még sok heves tudóssal. 

A kollégiumnak két tagozata volt, egy alsó, amelyet gimnázium-

nak neveztek, és egy felső, vagy akadémiai tagozat. A gimnázium két 

. ostályból állt. Az első osztály az elemi, vagy az abc-ask osztálya 

.volt, a második a deklinisták, a harmadik a coniugisták, a negyedik 

a sintaxistak, az 5tödik a grammatisták, hatodik a pchták, hetedik 

az orátorok és legistákx osztálya.  Amint az osztályokból láts-dk a 

kollégiumnak a latin volt az uralkodó tárgya. Az elemi osztályban 

olvasást, irást, egyházi éneket, imádságokat és hittant tanultak a 

gyermekek. 

•  Ebben  a szervezetben nincsn alsófoka iskola, a gimnázium első 

osztályában kapják meg a tanulók az elemi  képzést, • aMely olvasásból 

és írásból All. A deklinisták e mellett tanultak még számtant /össze- 

adást/ földrajzot és latin nyelvet. A hittan mellett mindegyik osz- 



• 

- 83 - 
o cz.0 

tályban tiNaistk számtant és földrajzot, de a fő tárgy a latin nyelv 

maradt. A gimnáziumban osztály-rendszer szerinti tanítás folyt, a ta 
diikok 

nitók a legkiválóbb felsőtagozatos t-effiu.-1-4k- közül kerültek ki. A gim- 

názium elvégzése után nverhetett felvételt a tanuló a felső tagozat-

ra. - "kkor deák, s ha jótéteményt kapott, akkor tógás-deák lett. 

A debreceni kollégium szervezete: 

Alsó tagozat = gimnázium 

Ioaszt. tárgyai: olvasás,írás,hittan 
ének 

2-5 osztályban a fentiekhez. kapcso-
lódik: latin, számtan,földrajz. 

6. osztályban: poétika, 
7. ft 	:retorika,logika járul 

a fentiekhez 

. Felső  tagozat . akadémiá - 

142-3 év bölcsészeti szak, 

4-5-6-7 év teológia szak. 

Az  akadémiai  tagozat tehát bölcseleti és teológiai szakból áll. 

A teologiai szak megszerzésének előfeltétele volt a bölcsészeti szak 

elvégzése is. Az akadémiai tagozaton képezték a lelkészeket és a ta-

nárokat, 4zen  a szakon professorok tanítottak. A kollégiumot a rek-

tor-professzor vezette. A deákok hetenként  vitákat, tartottak  a tam-

nult anyagból. 

A kollégiumban erőteljesen érvényesült az önkormányzat elve.A 

tisztviselőket az ifjúság a mega' köréből szabadon választotta, á leg 

főbb tisztviselő a szenior és a contra-scriba volt. Az ifjúság  sa-

ját ügyeinek intézése mellett beleszólhatott az ösztöndíjak és a jut 

tatások kiosztáába is. Az iskola kapujánál a janitorok álltak őrt, 

a kollégiumon ben l  pedig a vigilek vigyáztak éjjelenként. Sok ha-

gyom& yos tisztség élt még az önkormányzat keretén  belül, szebbé .,fe-

lelősebbé es tartalamasabbá téve az ifjúság életét. 

A kollégium felsőtagozatos  deákjai többnyire benn@laktak az in-

ternátusban. A lakószobákat kamaráknak nevezték, takást ingyen kap-

tak a deákok, sokan még étkezést is. A kollégiumban szigorú rend és 

fegyelem uralkodott, fedés és dorgálás mellett bezárást és testi 

fenyítékpt is alkalmaztak. 

A protestáns iskolák hazafias szellemben, a nemzeti független- 
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ség eszméitől fütve nevelték az ifjú nemzedéket. Nehéz történelmi 

hpIezetben helytállásra ,. a kultúra ápolására, 'nemzeti érdekek válla-

lására kész ifjúságot neveltek. A müvelődés lehetőségét szélesebb 

pplgári és kisnemesei rétegek számára is hozzáférhetővé tették, igya-

kezvén az európai kulturála fejlődéssel is lépést tartani. 

A katolikus egyház a 16. század második felében  indította  meg 

támadásait a reformáció ellen oktatásügyi  téren. ia. Ez a küzdelem ha- 

• zánkban  is a katolikus iskolaügy  átalakulásához  vezetett. A jersuita 

a IS.  század  közepén megtelepedve nálunk egymás után hozták létre is-

koláikat, ahol főleg a birtokos  nemessé 4 és a gazdag polgárság gyer-

mekeinek nevelésére V:állalkoztak, alsofokú oktatással nem foglalkoz-

tak.  Főleg  a városokban müködő nagyszámu korszerü iskoláik hamarosan 

jelentős ellenfeleivé  váltak  a protestáns iskoláknak, amelyek néhá y 

nagyobb kollégiu* mellett inkább a kisiskorák rendszerére épültek. 

Oláh Miklós püspök felsőfokuvA fejlesztette a  nagyszombati iskolát, 

amelyből 1632-ben Pázmány Peter egyetemet alapított filozófiai és  te9 

• lógiai karral. Az egyetem vezetését az jezsuiták kezére bízta. Ezzaz 

egyetem 100 évvel később jogi, 200 évvel később orvosi karral egé-

szült ki teljes karú egyetemmé, majd tiudára kerülve őse lett a mai 

budapesti tudományegyetemnek. 

Betelepült hazánkba a piaristák  rendje  x is, és a többi szerze- 
A tes-rendekkpl  együtt kialakították humanisztikus jelleu gimnáziumai- 

kat, erőteljesen hozzájárulva az ellenreformáció sikeréhez, az elnyo-

mó, nemzetellenes Habsburg uralom megezmgcs,gaie:84Jseza. 

A 17. században a Protestáns iskolázás jelentősen megerősödött. 
(Lk nagyobb kollégiumok főiskolai tagozatvrendre kiépült; ami az okta-

tás színvonlának etelésével járt. Neveléstörténetfink kiemelkedő té-

nye f'jződik Bethlen Gábor  erdélyi fejeldelem uralkodásához. Oiyan új 

értelmiséget akartlfelnevelni, akikkhasZnosan szolgálják az államot. 

Sok ifjút küldött ki magasabbb tudományok foltatása céljából  neves 

külföldi egyetemekre, majd a gyulafehérvári iskolát főiskolává fej-

lesztette híres tanárokat híva be az országba /Alstedius, Bisterfeld, 
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Piscator/. Ugyanakkor törvényt hozott a iobbAgYgYermeke  akadályta- 

, lan tanűlásának biztosítása érdekében. Híres iskoláját 1658-ban az 

erdé]ybe betört tatárok elpusztították, de hamarosan Nagyenyeden 

folyLatta hasznos munkáját. Az  erdélyi unitáriUs egyhá nak Kolozs-

várott volt egy nagyobb  iskolája. 

•A protestánsok a 17. 'században még csak a lányok számára hoz- 

V - tak létre  anyanyelvi  /u.n. nezeti/ iskolákat. Anyaryelvi elemi -okta- 

tás  folyt.  mg  kis mértékben a városi és az egyházközségi iskotkgák-
1 

b6n is, bár jelentősen háttérbe szorult a latin iskolázás mellett. 

A birtokos nemesség nem küldötte  gyermekeit még ebben a század-

ban sem nyilvános iskblába. Részben otthon nevelkedtek a családban, 

részben u.n. nemesi nevelést kaptak egy-egy főur  udvarban. Zrinyi 

Miklós a költő éles szavikkal ítélicel t  ezt az elmaradott semmit se 

érő  nevelést. 

A feudalizmus elleni osztááyhart fő képviselője ebben a korban 

a felső tiszavidéki mezőgazdasági árutermeléssel /gabona, bor, szar-

vasmarha/ foglalkozó mezővárosi parasztpolgárság volt, a falusi job-

báayságra támaszkodva. Antifeudális törekvéseikhez a puriténus szem- 

léletg kálvinista brédikátorok nyújtottak ideo.lógai  támogatást..  A 
- 

papsag haladó tagjaita fejedelmi önkény,a földesúri patronátus, az 
1 . 

egyházi hierarchia ttalkapásats.zembefordítottaKa feudalizmussal. A 

predikátorok csatlakozása a mezővárosi parasztpolgárság törekvései-

hez tette lehetővé, hogy ez a mozgalom társadalmi jelentőségü anti-

feudális harccá válhatott.'Aximm±txx±xxxxx 

A puritanizmus a kálmini protesténtizmus angliai valltozata, a 

feudális abszolutizmus ellen támadó angol polgárság vallásos  köntös 

ben Megjelenő ideológiája. Először csak az egyházat akartak megre-

formálni és a  feudális maradványoktól megtisztítani, s az egyház 

kormányzását a világiakból demokratikusan választott szervezetre a 

presbitériumra bízni. A pUritánts)k:egy'része /independenseki mé g. 

tovább  ment követeléSeibe/vaz állam és az egyház szétválasztását, 

szabad.  vallásos szervezkedés jogát stb. kivánva. A feudalizmus erői 
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világosan látták,-hogy a puritanizmus  egyház  elleni támadása, egyben 

a feudalizmus világi rendje elleni támadás is, amely a polgárság ér-

dekeinek megfelelően, előbb, vagy utóbb polgári hatalmat, polgári kö 

társaságot akar megvalósítani. A purrtánu4 mozgalom Angliára, Hollan 

diára és hazánkra terjedt ki. 

A 30-éves háború folytán a német egyetemek nagy része elpusztul 

's így a tanutvágyó magyar 15rédikátor-jelöltek jó része a holland és 

az angol egyetemeket kereste fel. Itt ismerkedett meg a puritánus es 

mékkel, a fejlett polgárság magasszint4 anyanyelvi kulturájával, a 

hagyothányos középkori verbalizmust és a skolasztikus módszereket tá-

madó, s annak helyébe lépő baconi és descartesi polgári modran tudo-

mányossággal. Hazatérve ezeknek az eszméknek lelkes szószólóivá és 

hirdetőivé váltak, most már az összehasonlítás alapján jól látva né-

pük  feudális elnyomását, hazájuk elmaradott, szomorú sorsát. A puri-

táhus eszméknek komoly tábora volt hazánkban is, a haladó polgárság, 

az értelmiség, főleg a tudós tanárok és a kálvinista prédikátorok köf 

rében, hor-y-csak Bisterfeld professzort, a gyulafehérvári'etathi-

res  tudósát, Tolnai Dali Jánost és Comeniust a pataki és Apáczai0se- .  

re  Jánost a k-)lozsvári iskola Vezetőit, mint a Agnagjobbakat említ-

sük. 

• A magyar puritánus mozgalom kultúrális célkitüzéseinek eo;yik el-

ső Aépviselője Tolnai Dali János /1606-1660/ Hollandiában tanuit,majc 

öt even keresztül Angliában ismerkedett meg,a tömegmozgalom  szerezé-

sének jelentőségével és m6djával. Hazatérve eszméinek terjesztése ér-

dekéhen egész országra kiterjedő szervező munkát végzett, majd a paT  

taki kollégidm igazgatójaként puritánus  szellem4 papok kiképzésével 

tervezte a tömegek mozgosítását megoldani. Patakon, az oktatás tel- 

' jes megreformálásával kezde4te milködését. A  protestáns skolasztikus 

tankönyvek helyett korszerü tananyagot tanított. Az anyanyelv  beveze-

tése érdekében a latin zsoltárokat Szenczi Moindr Albert magyar for- 
c't 

dítésában énekeltette.  Merészség es jellemző, hogy Amesius "Technomet-

riá"-ját, a különféle foglalkozások könyvét is előadta, és tanítvá- 
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• nyait puritánus gondolkodásuvá igyekezett átformlni. A protestáns 

reakciónak mégis sikerült Tolnait félreállítania, akinek haladó gon-

dolatait azután Comenius folytatta. Tolnai távozása után a puritánus 

mozoalom középpontja Nagyvárad lett, itt folyt a legszinvonalasabb 

oktatás és itt mdködtek a puritanizmus  legradikálisabb egyéniségei, 

a puritánus szellemii nyomdai termékek egész sorát jelentetve meg ma-

gyar nyelven. 

1650-54 Sárospatakon mukodott a kor kiemelkedő pedagógusa: Come- 

nius.Lorántffy Zsuzsanna által történt meghivásában nagy szerepet 

játszottak a hazai puritanusok. Comenius abban a  reményben fogadta 

el a meghívást, hogy hazája és népe felszabadítására az akkor erős 

és'Habsburg-ellens erdélyi fejedeleméget sike-ül megnyernie. Meghí-

vó  levelében  a pataki kollégium ujlászervezésével bízták meg. Hamaro-

san elkészíti a kollégium reformjának "A  nagyfényi pataki főiskola 

eszméje" c. tervezetét és nekifog 7 osztályos panszofikus iskolája 

tananyagának összeállításához: 

Nagy érdeklődéssel várt beköszöntő beszédében és "A nemzet sze-

rencséje" c. müvében erőteljesen megbírálta  társadalmi viszonyainkat, 

a nemzet müveltSégi állapotőnak és iskoladpyének elmaradottságát és 

egyben rámutatott a  javítás módjára is. Az elmaradottság okát az is-

kolai oktatás hiányaiban vélte megtalálni. Iqrálata, majd tervezete 

is éles támadás a hagyományos magyar skolasztikus nevelés alien -. A 

a magyar oktatásügyet elmaradottnak minősít-11ito  a nép muveletlen, mert 

hiányoznak az elemi ismereteket nyujtó  iskolák,  a magasabb iskolák 

kimerqlnek a meddő latin nyelv oktatásában, de hiányoznak a többi 

szabad  művészetek és az élet kívánta hasznos ismeretek, a főiskolák•

is csonkák, hiányoznak az orvosi és a jogi karok, a filozófia és a 

teológia oktatás pedig korszerütlen. Erősen elmarasztalja  az oktatás 

és a . fegyelmezés használatos módjait. At eretnek-mozgalmak és a puri-

tánus eszmék haladó hagyományainak szellemében a magyar nevelőknek a2 

anya elvi mdvelődés fontosságát hangsulyozta. 

4ndeZeket a problémákat a pataki 7-osztályos panszofikus iskola 
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létrehozásával lehet As kell megoldani.. 

Qomenius tervei szebint a panszofikus iskola:7 osztályból és 7 

tagozatból áll, a . gyermekeket 10 eves koruktól 17-eves kOrukig neve- 
, , 	. 

formAlja. Az alsó tagozat 3 osztályfa, a felső tagozat 4 osztal3y 
flava 

ra, vagy  faiultásra oszlik. Az első osztálynak Vestibultmr a másodiké 7 

Jánus, a harMadiké Atrium. Az alsó tagozat főfeladata a latin . nyelv 

megtanítása és elemi hittan, számolás, -  geometria,  szépírás és ének 

zenei isperetek nyújtása. A panszOfikus iskola céljának megfelelően 

felső tagozatban az ehbeti ismeret minden Agát MLA .  tanítani.  A fel-

ső tagozat fakultásai a.következők: filozófia /ezen az elnevezésen f ő . 

leg a kor természettUdományos tárgyai értendők/.2. a logika, 3. poli- , 

tika, 4. . teológia. • A pataki iskolában az oktatáS tanterv alapján, 6- 

.rerend-szerUen folyt. Az erőteljes testi-és  erkölcsi nevelést az ifju 

ság. aktivizálásával, az önkórmányzati elvbeveZetésével oldották meg. 

CsAeménius az oktatást tankönyvek alkalmazásával korszerüsítette, ez- .  

zel kiküszöbölta a sok időt kivánó jegyzetkészítést. 

Panszofikus iskokájával olyan egységes é s. szervesen egymásra é-

pülő iskolát hozott létre, ahol a tanítás az elemi dolgok főrészeinek 
elsajátítá-

_elemi tárgyalásától kezdve, a mesterségek és a tudományok mmOasimmxt-

sán keresztül jut el az emberi társadalom  megmeréséig.  A tananyagot 

a fokozatosság elve alapján -; omenius 7 élire osztotta fel az ismeret-A 

szerzés baconi elve alapján, lehetőség szerint konkrét tényekből in-

dulva ki igyekezett azokat az érzékek 616 állítani, képekkel, rajzik- 
t 

kal, példákkal, vagy érzékletes elődtlásal. A tanítás korszedómódsze-

reként itt  alkalmazta legtervszertbben d dedukció helyett az indukc-

ót tekintélyi elvek helyett a szemléltetésen nyugvó  megértetést. 

TanszcifikUs iskolája azonban hazai hagyományaink ssellemében 

megmaradt; cisak  teológiai karral réndelkező Cs)nka főiskolának. 

- Comenius Sárospatakon  iskolaszervezői munkája mellett jelentős 

• irsodaIaol tevékenysOget is végzett. Panszofikus iskolája alső tagoza- 

tának latin tankönyveit hazai viszonyainknak megfelelően átdolgozta. 

"Iskolai színjáték" c. a Jánua tartalmát 8 szinjátékba feldolgozta. 
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Itt készítette tegnépszerfibb illusztrált tankönyvét az "Orbis Pictus 

t,/Az érzékelhető világ képekben/ is, amelyet több évszdtdon keresz-

tül használtak Eunópa-szerte. 

Comeniusnak nem sikerült II. Rákóczi Györgyöt megnyernie hazá - 

ja felszabadítása érdekében  megindítandó Habsburg-ellenes háborúba 
is 

való részvételre, pedagógiai elgondolásaitya panszófikus iskola sze r. 

vezésével kapcsolatos munkálkodását sem támogatták kellően, ez0rt 

1654-ben visszatért Lissábd. 

Sárospataki müködésének rövid 4 esztendeje  mégis  maradandó ha-

tást gyakorolt a magyar közoktatásügyre.. Hazánkban végzett elMéleti 

és gyakorlati munkássága az egyetemes nevelést'5rténetnek is értékes 

mozzanata. 

Apáczai Csere János pedagógtai tevékenysége  

/1625 - 1659/ 

A hazai puritánus_mozgalom legnagyobb alakja Apáchai Csere Já-

nos szegény székely családból szármaZott,•iskoláit Kolozsvárott és 

Gyulafehérvárott végezte. Egyrészt  kora elmaradottoktatási módszere- 

it tgpasztalhatta it másrészt pedig -főlgg Gyulafehérvárott- erőtel- . 

jen puritan hatások is érték. A , kollégium tanarai ebben az időben ha- 

ladó eszméket hirdettek, Comenius nyelvkönyveiből a polgárság törek-. 

vései csendültek,ki, az életrenevelés eszméje, a mesterségek ismere-

ének fnntossága, a tudomAnyok megbecsülésének és rendezésének igény3 

Bizonyára hatást gyakorolt rá Kereszturi Pálnak aZ udvari nemes 

iskola vezetőjének gyakorlatias és már az anyanyelvet is használó ok-

tatási módszere. Ket.esztúri először anyanyelven tanította meg azol-

vasását, írást, s csak azután tért ra a latin nyelv oktatására, a gy(, 

korldsra pedig sok időt fordított. A Szelíd, emtierséges bánásmód hl- 
, 

veként a testi fenyítést határozottan elvetette, és  tanulás  mellett 

játékra is biztosított elegendő időt. Tehát  Apáczai már külföldi út-

ja előtt Erdélyben erőteljes puritánu hatásban részesült, megismer-

te a mozgalom vezetőit, eszméit és a szervezés hazai eredményeit is. 
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Teológiai tanulmányainak befejezésére református egyházi ösztön-

dijjal Hollandiába Utazott, ott 5 évet töltött el és doktori fokoza-

tot nyert. Holandiában megismerte a nyugati, fejlett polgárság  gazda= 

sági, iúltúrális életét, elszomorodva látta, hogy hazája minden térer 

lemaradt a  fejlődésben.  Sokat foglalkozott .a. haladó polgári tudomáR 

nyokkal, a teológia' és a• filozófia kiváló müvelőivel. Ennek hatására 

erősödött meg puritánus-vallási felfogása, amely gondolkodását döntőE 

en megszabta. Ekkor kezdett 'foglalkozni a polgári filbzófia leghala-

dóbb irányával, Descartes  racionalizmusával  is, amely tudományos fel-

fogasának alakulására volt nagy és élete további szakaszában egyre 

nagyobb befolyással. Ez a két ellentétes  irányú  szellemi hatás alakí-

totta ki vallásos és  tudományos /cartésianus/ szemléletmódját, akadá-

lyozta.  meg; hogy  a cartesianizmus teljes felfogásáig -bar ahho z éle-

te során  egyre közelebb került- eljuthasson. Ez a világnézeti kettős-

ség 0 -  forrása azoknak az ellentmondásoknak is,  amelyek egyrészt mun- 

• kásságában, másrészt pedig kiváló mfivében a cartesianista szellemben 

megírt Magyar Enciklopádiájában ell;-előb.ukkannak 

Ugyancsak Hollandiában tanulmányozta a. különböző szaktudományo-

kat is, itt gyüjtVe össze jó részben könyvének anyagát. 

A teologiai doktorátutmegszerezte, de már Hollandiában elhatá-

rozta, hogy egész életét, mint nevelő, a magyar nép kultutális  fel-

amelésére•fordítja. Apáczai a hazaielmaradottság fő. okának ugyanis a 

rossz iskolaszervezetet és a tanítás hibás módját tartotta. A lelket-

len grammatizálas helyébe az.  összes tudomágoknak anyanyelven való ok-

tatását kívánta állítani. Ezért fogott hozzá már külföldön nagy miivé-

nek  a Magyar Enciklopédiának megírásához, mondván: 'Te m  halok meg ad-

dig, míg magfar nyelven nem közlöm a  magyarokkal  az összes tudományo-

kat." 

Hazatérve 1653-ban a gyulafehérvári kollégiumban kapott  segédta-

nári beosztást. Ebben az  időben  már a fejedelem a nemességre és az 

egyhá ra támaszkodva ,harcot indított a feudalizmus megerősítése érde- 

kébefi és forradalomtól tartva i nyiltan fellépett a puritanlzmussal 
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. szemben. A kollégilim puritan szelleme is hanyatlóban volt már, amiko] 

Apáczai  megkezdte nevelői tevékenysétTét. 

Oktató munkájának bevezetéseként Apáczai Vergiliuseorgikáját 

magyarra fordította, a felmerült szövegmagyarázatokat pedig termé-

ssettudománybp,  korszer u megjegyzésekkel látt.a. el. Ez a m6resz re-

form form tanítványainak lelkes tetszésével találkozott. 

"A bölcsesség tanulásáról" c. beköszöntő beszédében feltárja i-

parunk elmaradottságát, amelynek -szerinte- nagymériA tudatlanságunk 

ai oka. Javaslatot tesz 'a kollégiumi .oktat6is színvonalának  emelésé-

re. A kollégiuffi  középiskolai tagozatán 5-6 évig csak latin nyelvet 

és katekizmust tanítottak. Apáchai az anyanyelvi olvasás és irás jó 

megtanulása után az összes tudományok alapjait, tehát enciklopédiájá-

nak egész-anyagát akarda taníttatni, még pedig magyar nyelven. Ezen 

c - kívültanulnának -  még. a'diákok latin, görög és héber nyelveket is.Er-

re a középiskolai tagozatra épülne-fel a 4 választható felső tagozat, 

Apáczai reális iskolaszervezetének_megvalósítása'nagY haladást jelen-

tett .volna hazai viszönylatunkbau. 

A közmüveltségi, ,  u.n. enciklopedikus tananyagot -éppúgy, mint 

ma- a középiskolában akarta tanítani, ezzel mintegy .előkésítve a 
• 	it felsőfokú oktatást, amelyet a legmagasabb gZintu szakemberképzés 

/orvosi, jogi, közhivatalniki, papi/ szolgálatába kívánt állitani. 

Comenius a mindenkinek megtanítandó, u.n. panszofikus ismereteket a 

felső tagozatban akarta csak #yújtani. Ime ATDáczai •az anyanyeivnek 

egy évfolyamba való bevezetésével is milyen minőségi változást 

dott létrehozni az aoktatás anyagában. Comenius pataki térvezetében 

.gsak téológiai fakultás Szerepelt,'A7A.c0i viszontmár négy kart  kí-

vánt létrehozni, ezzel a többi tudományt.a teológiával egyenlő'  szint-

're 
-• 
emelvd. 

Javaslata  nagy ellenkezést váltott ki, merész újításai[nem fo-

gadták el.-Ekkor.egy másik tervezettel állt elő. Az ikkolás kort a 

tahulók fejlődésének . alapján 3  szakaszra bbntotta, s ennekmegfelelő- 

en a1só7közép 's felső fokú iskolázásról beszélt. Az alsófoku iskolá- 
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ban anyanyelven írást-olvasást tanulnának a gyermekek, a középisko-

la nyújtand az által"kívánt enciklopedikus anyagot, felső fokon a 

4 fakultás zárná le a szervezést. 

Neves munkája a "Magyar Logikácska" cm ü tankönyve is, amelyet 

Ramus logikája alapján írt. Az elvont tételeket gyermekekhez közel-

álló példákkal igyekezett megvi14gitani. A skolasztikus logikával

•való szembeállása miatt értéke ennek a könyvnek az elméletnek a gya 

korlathoz való kozelítése. 

1655-ben  fejezte  be Hollandiában meglezdett mtivét a "Magyar En-

citflopédid"-t, amelyet -amint maga is mondotta- minden tudományból 

magyarrd tenni akart valamit. Az össze korabeli tudoMányokat 11.fe-

jezetb,en dolgorta fel. rz első fejezet a bölcselettudományit, ame-

lyet Descartes alapján ismertetett. A ,2-3.  fejezet  a  logikát,  a 4ir 

5. a matematikát, a 6. fejezet az  égi  dolgokat /csillagászatot/ is-

merteti Kopernicus alapján. A 7. fejezt a - "földi dolgok"-at tárgyal. 

ja. Ebben a fejezetben föld 'ajzi, fizikai, geológiai, orvosi és ter-

mészetrajzi anyagot ttoi4s444=f=e4-. A 8. fejezet gazdaságtant, a 9.tör-

ténelmet, a 10. erkölcstant és jogtudományt foglal magában.Ez a fe-

jezet tartalmazza Apáczainak az  iskolákra, tanítókra és a tanulókra 

vonatkozó gondolatait is. A 11. fejeA foglalkozik a teológiával.En-

ciklotédidja  körszerségének és haladó 'voltának bizonyítéka az is, 

hogy n*A14-0-2/3-a • természettudományok iskertetésével foglalkozik. 

A Magyar Enciklopédia tartalmazza kora iskoleban tanitható szül 

séges ismereteket, az általános m4veltség agyagdt. A/mű/tartalmi is-

mertetés( is szemlélteti, hogy az enciklopédia -a  teológiával  seem-

ban- nagyobb gondot fordít a,reális tudományok tárgyalására. 

A dolgokat két csoport#a osztja, a természet világosságánál és 

a biblia  világánál megismerhető dolgok-a. A z előbbiék a természettu-

dományok, amelyeket a cartizmuS materialista  felfogásában ismertet. 

Az utóbbiak az ember Letét tanulmányozó tudományok /teológia, eti- 

ka, ökonómia, politika, jogtudomány', amelyek feldolgozásán erőtel-

jelen megmutatkozik  Apáczai puritánus-vallásos szemléletet Az Encik- 
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lopédia szellemére és  szerkezeti felépítésére a decartizmus rányom-

ta a  bélyegét,  de tartalmának ellentmondásai megvolágítják Apáczai 

világnézetének kettősségét, ingadozását, bár ő nagyon bátran mind 

a két dolog külön  igaságénak elvét fogadta el. 
t - A Magyar Enciklopédia nem eredeti alkotás,  magyarnyelv u tan- 

könyvnek készült. A hazai puritávisoknak a 40-es  években egyik  lag- 

, fontosabb  követelése  az  anyanyelvi iskolák felállítása  volt, ezt kö- 

vetelte Comenius is.  Apáczai gyulafehérvári iskolaszervezetenek is 

az alapfokú anyanyelvi kola az alapja, Mint a középiskolák funda- 

mentuma. Bár  Apáczai  sem igényelhettkorában a közép- és.felBőfoku 

oktatás anyanyelvüségét, de -azt mégis-legalább egy osztályban- nyu- 

gati tapasztalatainak kipróbálásaként, beffezettS Az Enciklopédiát 

a triviális gagozat 2. osztályában magyar nyelven javasolta taníta-

ni. 

Az Enciklopédia  legnagyobb' érdeme természettudományos felfogá-

sa, jellemző jegye pedig a haladó gondolatoknak elmaradt,, tuciomány- 

talan nézetekkel való keveredése. Apáczai  azonosítja magat a cartiz-,. 
2.  

mus kdMogoniájával, lelkesen és elsőként ismerteti hazánkban • Ko-
a 

pernikus-rendszet a fizikai jelenségek megértésében elegendőnek 

tartja az anyagot és a mozgást, a fizikában ésszerd magyarázatokra 

táq_aszkodik.  Korszer 6 csillagászattant, élettant, pszihológiát és , 

orVostudományt.állít össze az Enciklopédiában forrásai alapján.Ugyar 

akkor kritikátlanul évezredes elméleteket is közöl. Az állat-,  nö-

vény- és az ásványvilég feldolgozásában mesés hiedelmeket és naívsá-

gokat is átvesz. Nagyra becsüli a világi tudómányosságot  és x azt neu 

rendeli alá. a dogmák uralmának. tz a természettudományos szemlélet 

ugyanakkor nem okoz számára konfliktust; •mert  nem ütközik hissze val-

laabs, puritán'maggyőződéSel. Apáczaiteológus' maradt ugyan, de ha-

zánkban mégis elsőként ismerteti*  kora modérn. természettudományos 

eredményeit. 	a 

Enciklopédiájában. nyiltan hitet tesz a puritánus elmélet hazánk 

ban reális követelménye: a presbiteri-egyházkormányzás mellett.Müvé- 
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ben megtalálható a-népfelség és a zsarnokölés teoriája is, amely 10- 

rában Nyugaton a legradikálisabb politikai gondolatnak számított. A-

páczai azonban nem  jutott  el a  társadalmi Szerkezet megváltoztatá-

sának gondolatához, s bár az egyéni szabadságot követelte, növelni 

akarta a szabadok számát, a jobbágyok súlyos helyzete &lien tiltako- 
1 zbtt, az úx és szolga  viszonyát égis  isten rendelésének tartotta, 

és a haza jobb  sorsát t a nemességtől várta. . 

Bisterfeld halála után a kollégium új igazgatója 4 lefejezett 

angOl  király  volt udvari papja lett, aki az angol forradKom elől 

menekült külföldre. A fejedelem támogatásával vitát provokált Apd_ 

czaival egyház-kormanyzati kérdé•sekről. Apáczai nyiltan hitett tett 

puritánus meggyőződése mellett, amiért a fejedelem megfosztotta ta-
beosztásától. 

nári tallizttAt. Jól jövedelmező papi *** állások felkínálásával 
, 	a 

szerették volna Apáczait eltávolítani nevelői pályáról-, de ő nem 

volt hajlandó visszavonulni. Lorántffj Zsuzsanna Patakra hívta, de 

végül is a kolozsvári iskola igazgatásdt bízták rá 1$56-ban. Ugyan-

akkor a fejedelém iskolatörvényével eleve megakadályozta hogy ott 

iskolareformátori tevékenységet fejthessen ki. Elrendelte ugyanis, 

hogy minden erdélyi - iskola a, gyulafehérvári  kollégium tanterve sze-

rint taníthatcsak, tilos'mindenféle újítás és felsőbb tudományokt 

is csak Gyulafehérvárott szabad tanítani. Pedig Apáczai "Az ikolák .  

fölöttébb  szükséged voltáról"  c. kolozsvári beköszöntő beszédében 

közvetlénül a fejedelem iskolatörvénye előtt, komoly reformokat han-

goztatott. Ebben a milvében ős is, mirt Comenius, erőteljes* társada-

lomkritikát gyakorolt, s bár a hazai viszonyokat nagyon jól ismerte, 

, tapasztalatlanságs ésfiatalsága következtében még  nem n látott olyan 

_ . élesen, mint az akkor már‘világot járt idős Comenius. A bajok oka- 
- 	- 

kent most iS'kulturális  elmaradottságunkat  említi  -hiszen  az állam 

alapjának az iskolát tartja. 

Ebben a beszédében is bírálja az elmaradt erdélyi  állapotokat, 

az  írástudatlanságot,  az iskolák szomrú helyzetét. A bajok  forrása- 
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ként felsorolja a tanulók restséget, a tanítók . szegénységét és papi 

pályára való vágyakozását, a papok gőgjét, akik lenézik a  tudományt 

és annak terjesztőit .a tanítókat és az iskolafelügyelők müveletlen-_ 

ségét. 

1657-ben Barcsay  Ákos erdélyi fejeddlem helyzetének megerősíté-

se érdkkében erőteljesebben támaszkodott a puritánizmusra. Apáczai 

elérkezettnek látta az időt tervei megvalósítására ., Kolozsvári parti- 
\ 

kuláját  kollégiummá  kívánta fejleszteni, tervezetet nyujtott be a fe-

jedelemnek "Tgy akadémia felállításának módja es formája" cimen. Ter-

vezett akadémiájári már,niocs  triviális  iskola, csakis a felső oktatás 

négykara. Az akadémián 11 profeshrtanított volna, külföldi és ma- 

gyar tudódok epy.eránt. Térvezetének megvalósítására sajnos nem kerül-

hetett sor ,  Mert Erdélyben a  belső és külső háborúk miatt, a  békés' 

építés lehetősége megszünt. Erbltetett tempóban végzett munkája Apá-

czai szervezetét felőrölte, megbetegedett és 1659. év. látrgén  fiatalon 

meghalt. 

Apáczai  pedagógiai törekvéseit tudatosan hazánkpolgári átalakí-

tásának szolgálatába  állította. Eszménye a vallásos, de haladó módon 

gondolkodó, a tudományokat jól ismerő és azokat a termelésben okosan 

fel is  használó' polgár.  Küzd a feudalizmus elmaradt; korszerütlen 

rendje, egyházi szervesete ellen, ugyanakkor, mint humanista, a klasz 

szikus kultúra alapos ismerője és dgyben lelkes híve. 

Gondolkodása tipikusan tükrözi a hazai gazdasági és társadalmi 

viszonyokat, amelynek vetülete pedagógiájában is megmutatkozik. 

A puritaizmushtz,  amely  a polgárság vallásos formában megnyilat 

kozó polgári demokratikus köetelményeinek kifejezője, Apáczai ra-

gaszkodott, mert ha kissé eltúlozva is, de úgy v,élta, hogy e •követelé 

sek objektív  feltételei  hazánkban  is rendelkezésre állanak. A presbi-

teri egyház-kormányzáshoz való ragaszkodása kifejezője társadalmi si-

kon is fennálló polgári-demokratikus igényeinek. Ez a tény Apáczai 

Csere János életében teljesen világos, hajlíthatatlanságának, egyhd- 

zi síkon megjelenő reformjaihoz  való szilárd ragaszkodásának ez a bá- 
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zisa. A descartizmusnak Apáczai gondolatvilágára gyakorolt korláto-

zott hatása is társadalmi fejlődésünk akkori szintjében gyökerezett. 

Apáczai gondolkodásában ez a két eszmarendszer keveredett, konk-

réten tükrözve a még mindig erősebb feudalizmus nyomása alatt csak 

alig bontakozó Polgári erők  gyengébb voltát. Hazánk gazdasági es tár-

dadalmi fejlődésének korabeli viszonyt,  között nálunk csak a purita-

nizmus válhatott a félparaszti-polgári  rétegek mozgosításávar forra-

dalmi erővé. Eiaket az erőket akarta  Apáczai felhasználni arra, hogy 

az elmaradt magyarságot európaivá tegye. Társadalmi es politikai re-

formjait az iskolán keresztül akarta megvalósítani.  'Ami Zrinyi szá-

mára a fegyver, a jó vitézi resolutió"- ugyan az Apácziinak az isko-

la a könyv,"a ham. megmaradásának eszköze." 

Fenntartás nélkül bízik a kultúra, az iskola társadalomreformá-
; 

lo.erejében.  Példakent  a hollandusokat említi, 'akiknek -téves véle-

ménye szerint- a spanyolokkal szemben nemzeti függetlenségét az aka-

démiák szerezték vissza. Apáczait áthatja a. nevelés erejébe vetett 

feltétlen- hite, s egész aletmfivéből árad pedagógiai optimizmusa. Az 

iskolát alkalmas eszköznek tartja feudális társadalmunk-polgári  tár-

sadalommá van átalakítására. 

Ez a hatalmas, társadalmi  méret d feladat olyan iskolareformmal 

oldható csak meg, amely az oktatásügy minden  területére kiteri?d. A-

páczai ennek a hatalmas feladatnak a megoldására vtllalkozott, így 

őt első miivelődéspolitikusunknak is tekinthetjük- 

Nem liéletlen, hogy kolozsvári székfoglalbján az iskolák szüksé-

gességéről beszél, de erre a forradalmi tettre, mist már az egész de-

pet, egész nemzetét  - szólítja fel: "Ideje hát, hogy felépbredj, te 

álmos, te  mámoros  te hályogosszemü magyar ne !....Allits alsó is-

kolákat!" Apáczai az iskolá at tartja minden jó forrásának, amely 

felfrissiti az államot és az egyházat. 

A nevelővel szemben is uj követelményeket támaszt, Tekintse mun-

káját élethívatásának, mutasson példát tanítványainak, legyen tudós 
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és . meStere a nevelésnek,: tanításnak'. 

Azonban a tanulóknak - is meg . kell változniok. Erős akarattaL, fá. 

radságot nem sajnálva keli tanulniok. Hasznos tanácsokat ad a tanulá 

eredményességének fokozása érdekében. 

Világosan látta, hogy az új társadalom igényeit hie elégítheti 

ki az egyoldalúan humánus embereszmény. EZért jelentős mértékben meg. 

• -Jáltozatta a hagyományos  művelődési  anyagot kora legújabb tudományos 

eredményeinek iskolai tananyagként való felvételével. Az ő általános 

müveltség-eszménye lényegesen kibővült reális ismereteikel. Ebből a 

müveltségből ugyan nem zárta ki a humanista tudományokat, de koncep-, 
ciajaban a reális tudományok előtérbe kerültfek. HangsulyozzaT a tu-

dományok összességét,ezért kell az iskolában is az ismeretek rendsze. 

rdt tanítani. 

Apáczai ezt a korszerü müveltségi anyagot gyűjtötte össze encik. 

, lopédiájában. Müve az első olyan tankönyv, amely magyarul és tudomd-

nyos igénnyel tartalmazza az életben szükséges és hasznos ismerete- 
reLoncio6le 

ket, amint az maga WoácZai is haittat-ba. A Magyar Enciklopedia a 

decartizmus szellemében megírt első olyan magyar nyelvü tankönyvunk, 

amelynek legfőbb didaktikai célja az ismeretek összefüggő, átfogó 

rendjének* megteremtése. 

Apáczai úgy vélte, hogy 7 cartizmus módszerében, a matematikai 

dedukcióban megtalálta azt az eljárást amely lehetővé teszi a tudo-

mányok összefüggésének megragadását,. Ugy ondolta,hogy !!kisszámú és 

nagyon világos elvekből az egész edbe'ri bölc -sesség  levonható". Tehát 

néhány alapelvből akart lev-ezetni és áttekinthetővé tenni a taní-

tást, amely igy könnyüvé és gyorssá válik. 

Ez a didaktikai - szemléletmód ipkolaszervezetét-is meghatározta. 

A deduktív módszer megkívánta, hogy az eredményes és sikeres főkSko 

oktatás érAében az alapvető ismeretek enciklopedikus rendszerét 

már a közdpiAkolában megismerjék a tanulók. 
vőNötia 

' 	i 	D  	gmftIF=Comenus, Bacon emirizmusa alapjánazt 	ta,  hogy a 
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megismerés folyamata az egyes dolgok elemzéséből indul ki, nagyszámu 

tényre támaszkodva általánosítással jut el az egyestől az altalá-

noshoz. A megismerés empirikus, induktív módja és az ezek alapján me 

állapított didaktikai elveken nyugszik'Comenius pataki sikolaszerve-

zeta. ő az egysz-rübb feladattól halad fokozatosan a bonyolultabb fe-

lé, a dolgok főbb részeinek megismerésétől az emberi térsadalom mg-

értéséig. 

A két pedagógusnak a megismerésről vallott ellentétes nézete az 

oka annak, hogy iskolasze-vezeti, de didaktikai nézeteik is különbö-

zőek. A baconi ismeretelmélet alapján álló Floméniusi empirizmus pl. 

.sokkal fontosabbnak tartotta a szemléletesség elvét, mint a raciona-

lista Apáczai.Rzért hiányzik Apáczai müveiben még az Enciklopédiában 

' is a szemléleti anyag, és általában ezért nem is sorol fel sok  magya-

rázó példát. A reáliák tanításakor azonban -talán éppen Comenius ha-

tására- hangsulyozza a szemléletesség és a  gyakorlatiasság elvét is. 

Enciklopédiájában ismerteti a jó tanításra vonatkozó módszerta-

ni  tgmere*.e4t=6-c.  A tanítás világos, rövid, és teljességre törekvő, 

legyen, alkalmazkodjék a növendékek  értelméhez. Csaka szükséges dol-

gokat kell tanítani, Agy azonban, hogy azt a tanulók alaposan meg is 

értsék. Szól az,ismétlés, a gyakorlás, az érdeklődés szerepér-ől, a 

pihenés, a munka és a felüdülés váltakozásáról, ismeri a távlatok 

mozgosító szerepét. Ezekkel  az  elvekkel messze megelőzi korát, küzd-

ve annak mechanikus verbglizmusa és fornm&izmusa  ellen. 

Jelentős Apáczai módszertani felfogása a latin nyelv tanításá-

val. kapcsolatosan is. A latin nyelv tanítását nem tartja jónak,mert 

csak nyelvtant oktatnak tái.gYi ismeretek nélkül. Sz'jkségesnek 

ja,h- ogyr az idegén nyelvoktatást tárgyLanítással kapcsolják össze 

/számtan, mértan,  fizika stb/, vagy a reeliák tanításával készítsék 

elő. Igy a szónak lesz jelentése a tanuló számára, .a szó és a tárgy 

szorosan összekapcsolódik. 

Több  iskolaszervezeti javas;ata közül legfejlettebb a kolozsvári 
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és legalkalmasabb is  reformeri terveinek megvalósítására. Gyulafehér. 

várott még erősen-köti kezét a hagyomány, még  nincs. ereje  a Sturm=. 

Tvozendorf -féle kollégiumi rendszer megreformálására. Kolozsvárott 

- azonban már lerázZ a. magáról a külföldi mintát, részekre  tagol  de mé. 
4 

gis összefüggő rendszert alkot, háttérben igazi egyetemmel. 

Iskola rendszerének alappillére 'a nép,Altal felállítandó és min. 
A den faluban muködő anyanyelvu alsóiskola, ahol olvasást, irást taní= 

tanak. Ezzel agondolatával Apáczai a népiskola megalatftója lett 

hazánkban. A következő fokozat a latin nyelvet tanító triviális is-

kola, vagy középiskola, alialy azonban az alapvetőx-reáliák oktatá-

sával a - fői$koiákra készít 'elő..  A főiskolák adják a legmagasabb fo-

kú.képzést. A triviális iskolák után az akadémián 5-6 évig az  

okkal fogIalkozhak a tanulók. Erre épülő 5-5 éves . tanialmányi 

jogi, orvosi 'és teológiai fakultát leheiett volna végezni doktorátda. 

sal egybekötve.E 

Ezzela tervezetével Apáczai létrehozta aa első, egySéges,  nép-

iskolára épülő magyar iskolarendszert. 
aid/I/ate 

Barcsay Alps fejedelemhek16,kadémiai tervezete tulajdonképpen 

olyan 4-fakultásu egyetem terve, amelynek mar nincS triviális tago=-  

‘zata, de a felvétel feltétele annak elvégzese. Teljes egyetemi ter-

vének megvalósulása esetén hazánkban egy évszázaddal korábban meg-

kezdődhetett  volna  a teljes egyetemi,oktatás. 

Apáczai tervezetéban az oitátás az alsófoku iskolában anyanyel- . 

veh folyil. A:közép-'és felsőoktatás  nyelve latin, csak az Enciklo-

pedia anyaát tanit.aná -anyanyelven. 'Nagy  érdeme, Apáczainak  az any- a-=. 
adsq 

nyelv jogának az oktatásban való 	. Érdemeket sZérZett 
e 

a magyar tudományos nyelv nngteremtésére irányuló törekvéseivel .  is.' 
es 

Ugyancsak ő hangoztatta -hazánkban először-  a világi értOlmiség 
- 	- 

hiányának hátrányait. A fejlődő államnak- szüksége van bírá.kra, kép-. 

viselőkre és predikátoroktól független pedagógusokra. 
: . 	4.avaaolsii-o,y4;;k, . 	• 	- . 

Apáczai Csere  cidnoSti -egyik  legkiemelkedőbb .alakja. Nagys'ága ab- 

ban rejlik, hogy a túlhaladott feudális társadalom helyett egy olyan 
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Új társadalom felépítéséért küzdött, amely népét és hazáját gazdasá-

gi, társadalmi és kúltúrális elmaradottságából kiemeli, müveltté,gaz-

dabbá és  boldoggá  teszi. Célja érdekében olyan oktatási rendszert ho-

zott létre, amelynek minden részlete logikusan belekapcsolódik a nem-

zet felemelésének tervezetébe. Ezt szolgálta anyanyelvi népiskolára 

épített egységes iskolarendszerével, újtipusú iskoláival, tanulóival, 

nevelőivel, polgári racionalizmustól áthatott természettudoMányos je] 

A leg, konszera tananyagával és haladó oktatási  elveivel.  A nevelés 

nagyszerü fela:latába 17.etett törbetetlen hite, életcéljához, haladó 

elveihez való rendíthetetlen ragaszkodása, magasrendü nevelői hiva-

tádtudata  Apáczai  sere Jánost maradandó példaképpé avatja., 

század második  felében folyó háborúskodás, a török, tatár 

pusztítások, Erdély függetlenségének elvesztéSe következtében a pro-

testáns iskolaügy lehgnyatlott. A gyulafehérvári és a nagyváradi hi-

res kollégiu#ok elpusztultak, az ellenreformációt kiszolgáló császá-

ri csapatok a patiki  kollégium  mellett még.sok protestáns iskolát 

szüntettek meg. A pataki diákság tanáraival együtt . egrészen Rákóczi 

szabadságharcáig -szinte bujdomtt- hol itt, hol ott telepedett le 

ideiglenesen. A szép reményekre jogosító s csaknem már az egész or-

szágot behálózó Partikuláris iskolarendszer rövidesen elpusztult. 

Csak NkecZi  szabadságharca idején fejlődhetett zavartalanul va. 
t 

larennyi felakezet iskolaügye, ugyanakkor azonban az országgyulés  el-

távolította  as országbóla Habsburg érdekeket kiszolgáló jezsuitákat. 

A kapitalizmus szabadversenyes szakaszának neveléstörténete  

a./ John Locke /16321704/ péelgógiai gondolatai  

Locke a Polgári forradalomban -győztes, de végül is a nemesség-

gel kiegyező  liberális burzsozi"4- képviselője. Ebbe a korra bányom-

ja  bélyegét  a vagyonos osztályok kompromisszuma, a népi tömegek róvá. 

sára. Maga Locke is-Engels szeriht-"az 1688-as osztálymegegyezés 

gye =eke": Gondolkodására jellemző a haladó es visszahuzó erők küz- 

delme, és kompromisszuma. 
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Politikai téren a .presbiteriánusokkal tart kapcsolatot, akik 

küzdenek az abszolút monarchia ellen, de a népi tömegek demokratikus 

törekvéseivel  is  szembeállnak. 

Ismeretelméleti álláspontja sze-int'az embernek nincsenek vele-

született eszméi, a lélek az ember megszületésekor fehér lap "tabula 

rasa" minden ismeretének és erkölcsi nézetének végső soron a tapasz-

talat a  forrás.  Locke sensualista, nagy  jelentőséget tulajdonít  a ta-

pasztalatnak, mint ismereteink forrásának, tgyanakkor azonban azt ál-

lítja, hogy a dolgok végső mivoltukban, megismerhetetlenek. 

A veltinkszületett eszmékről szóló cartesiánus elmélet tagadásá-

val erőteljesen növel6, a nevelés jelentőségét és ezzel a pedagógiát 

tapasztalati alapra helyezbi, de ugyanakkor mattmktT engedményeket 

tesz a racionalista-idealista irányoknak is. Hangsúlyozza az értelem 

müvelésének jelentőségét, gondolkodó embert akar nevelni, aki az 

ész  kritikájának  veti alá mitdazt, amit tanul, értelméte támaszkodva 

maga alkot Véleményt a dolgokról. 

Locke a tapasztali lélektan uttöi'ője, kitünő lélektani megfigye-

léseit hasznosítja a nevelésben. Hirdeti, hogy a gyermek sajátos lel-

kialkaténak gondos tanulmányozására van szükség, a gyermeket meg kell 

figyelni. 

Nevelésre vonatkozó gondolatait a "Gondolatok a nevelésról" c. 

munkájában gyüjtötte össze. Amíg Comenius inkább az oktatás kérdései-

vel foglalkozott, addig Locke a nevelés problémáira irányította a fi-

gyelmét főleg. 

Locke filozófiai álláspontjának megfeldlően a nevelésnek nagy je-

lentősé,;et, nagy hatalmat tuVadjdonított. Azt mondta magáról: " 	 

olyannkk tekintettem a fiatal  un i embrt, mint a fehér lapot, vagy a 

viaszt, amit tetszés szerint lehet alakítani és képezni". Véleménye 

szerint az emberek 9/10-ed része a nevelés által lett  azzá,  ami. 

Szerinte a nevelés célja a mtvelt urimmher a "gentlemann", aki 

jól forog a világban, a  társadalomban,  okos, ügyes, gvakorlatias.Uti- 

litarista céljainak megfeleően Locke neveltjének csak azt k611 tanul- 
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Ilia,. ami szükséges és hasznos, hogy társadalmi helyzetének mggfelelő-

en tudjon viselkedni  magának és embertársainak hasznára. 

Ax Revelétörtének Lackolegnagyobb érdemének a testi nevelés el- 
f 

mélete megalkotását tartja. Gondolatok a nevelésről c. mtvének,1/3-a 

a testi nevelésről szól. Mint érvosnak az a véleménye,  hogy  a sike-

res zellni képzés előgetétele az egészséges szervezet, ezért köny-

vében a testi nevelés tárgyalása megelőzi az erkölcsi és az értelmi 

nevelést. Jórészben ma is , helytálló tanácsokat ad a'test edzésére és 

az egészséges életmódra nézve. 

Leckeszerint a gentlemann értékét nem ismereteinek mennyisége, 

hanem erkölcsi magatartása  dönti  el. tocke a tudásnál az erényt több-

re értkeli, ezért pedagógiai  rendszerének középpontjéban az erkölcsi 
6 

nevelés áll. A középkori vallás-erkölceel szemben a Anzualista pol- 

gári erkölcs hive, amely szerint az erkölcsi jó és rossz kritériuma 

is az eTén haszna és kára. Az egyéni érdeknek és a társadalom érde-

kének összhangját az ész fegyelme biztosítja. Locke kidolgorta az 

erkölcsi nevelés elméletét. Szerid*aaz erkölcsiség abban áll, hogy a 

lélek erős, mindig alá tudja rendelni magát az értelem szmikánkk, haj-

lamait, vágyait képes legyőzni, háttérbe  szorítani. ‚Már  a kisgyerme-

ket korán hozza kell szoktatni, bogy vágyaival szemben értelmére hA11 

gasson, még kell erősíteni akaratát,hogv szenvedélyeit meg tudja fé-

kezni.  Becsületérzést, fe-yelmet, önuralmat, szorgalmat, mértékletes-

séget, igazságosságot, a polgárság legfőbb erkölcsi tulajdonságait 

kívánja Locke a gentlemann erkölcsénak alapjává tenni. Az angol pol-

gár legfontontosabb erényére: becsületérzésre nevelni -Locke szerint-

az erkölcsi nevelés nagy titka, végső célja. A fenti  erényekhez szok-

tatás és pOlda révén jutnak a  gyermekek.  A nevelésben alkalmazkodni 

kell a gyermek egyéni adottságaihoz. Jutalmazásra és mumoollAxxxx bün-

tetésre is szükség van a nevelésbén, a büntetés azonban sohasem le-

gyen túlszigorú. A.testi fenyítéket álta14,ban elvetim, mert igazi e-

redményt nem hoz, szolgalelkvé tesz. nem őszinte szabad polgárokat , . 

hanem csak  képmutatókat  nevel. Csak végső esetben engedi meg, ha a 
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gyermkk szembeszáll nevelőjével, vagy makacskodik, minden Más eset-

ben az erkölcsi fegyelmezés hive. 

A Vallásos nevelést nem veti el ugyan Locke, de küzdve minden 

klerikalizmus, Szertartásosságoall bigottság ellen, 'azt a déizmus 

álláspontjáról -oldja meg. Véleménye szerint az isten fogalmát már  ko-

rán  ki kell  alakítani  a gyermekben, de ugyanakkor kerülni kell mind-

den olyen érthetetlen elméletet, amely megzavarná a gyermeleet. 

Az érkiilatt nevelést Locke nem tartja fontosnak, csupán az er-

k4csi nevelés eszközének tekinti. .0 úriembernek csakis olyan isme-

retekre van szüksége, amelyeket az életben hasznosítani tud, és ame-

lyeknek segítségével formális képzése megoldható. A muvelt angolnak 
,cf 

anyanyelvén kívül  tudnia kell  francia nyelven beszélnii a politika 
J 	6 

és a kereskedelem nyelvén, s latinul társalognia. A realiákat szin-

tén fontosnak tartja, leghasznosabbak a számtan, mértan, csillagá-

szattan, földrajz, történelem, politikai és jogi'ismeretek, valamint 

az etika. Ebben a képzésben serepet kap a gyorsirás, könyvvitel,rajz, 

tánc, zene, vívás és a lovaglás is. 

. A feudális Oktatás humanista, életidegen anyaga helyett a pol-

gáság érdekeinek megfelelően megalapozza a világi, a hasznossági szen 

pontokat kielégítő uj  ismeretanyagot.. 

Az oktatás módszerére nézve is hasznos tanácsokat ad. Hangsúlyoz 

za az oktatás érdekessé  tételének, motiválásának  a jelentőségét, a 

. gyermeki aktiVitás'felhasználasának fontosságát. 

Munkára-neveléssel is foglalkozik de pusztán csak hasznossági 

szempontból. A kézmüves mesterségek nemcsak önmagukban hasznosak,'ha-

nem'egészségi szempontból,  ‚a szabadidő helyes kihasználása éS a szel-

lemi munka  ellensúlyozása 'miatt  is. A korabeli közös iskolai oktatás-

ról nagyon rossz véleménye van. Káros hatással volna az úrifiúkra az 

odajáró gyermektársasát is. Ezért az  otthoni fl magánnevelés hive. A 

házitanítóval  szemben komolyikövetelmény 	
, 

eket  támaszi. 	feladatának 

a tudásvágy felkeltését tekinti. kmagán nevelés elvéhez való ragasz- 

kodása -Locke pedagógiának- főleg osztályszempontokból táplálkozá hi-
. 
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ányosséga. 

'A fejlődő kapitalista termelés munkaerő szükségletériek kielégi-

'tése céljából azt javasolja, hogy törvényileg biztosítsák a vagonta- 
' .11:424 

lanok munkakénySzerét, gyermekeiket .  pedig .3-14 eves korukig. u.n.'mun-

kaiskolákba való járását—Ezekben az iskolákban a  gyermekeket  a nun-. 

káranevelés'módszereivel a kétkezi munka ismeretére és szeretetére 
1 

nevelik,  vallásos,  sorsukkal M-egelétedétt emberekké formálják. A köz 

ségek az iskoláztatás'költségeit a gyermekek munkájából fedeznék. 

• 	A  polgárság érdekeinek alárendelt .Munkára nevelésiAaVaslatok. 

közül közismert Johk Bellersnek munkakollégiumok felállítására voriat- , 

-lozó . tervezete. Bellers  gazdasági  -Vállalkozáként kívánná megszervez- ., 
tetni intézm6nyeit, nem_kényszerből,mint locke. HatározOttan 

meri  a munka emberforinlósZerepét és az együtte ikolai oktatás  ér-

tékeit.lf  
. 	. . 	. 

Locke pedagógiai  rendszerének. érdemes vonásai közül kiemelke.dik 

a nevelés szerepének.nagyia  értékelésé, hite a •ieverés erejében. Ok- 

tatás. szempontjából legalább elvileg, mindenkit egyenlőnek tekint 

' jtabula rasa/. Az erkölcsöt hem  vallási, hanem társadalmi eredetünek 

tartja. Az oktatást az élettel szoros  kapcsolatban szemléli és a kor-

szerü, /reális tananyagot megjelöli. Comenius a polgári társadalom 
t 

didaktikáját, Locke pedig annak neveléselméletét dolgorta ki. 

Hibdinak forrása osztályszemlélete. Ebből kiindulva támogatja 

az uralkodó osztályok  művelődési monopoliumát, ezért híve a családi 

nevelésnek és ezért nem túr korlátot az egyén érvényesülése utjában, 

de ez a gyökere didaktikai  formalizmusának  is. 

Mindeljt figyelembe véve Locke pedagl5giája inkább progressziv; a 

francia máterialista gondolkodók haladó eszméinek népszerüsittóével , 	. 
e 

7Locke pozitív hatását rendkivül kiszélesíteti'k. 
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A 18. század francia materialistáinak pedagógiai gondolatai  

A francia materialista filozófusok a feudalizmus és a hatalomra 
0 

törő polgárság éles küzdelmében az utóbbiak győzelmét készítik elő 

felvilágosító tevékenységükkel. Locke hatáAára következetesen senzu-

alisták, a külvilág  objektív léte, annak anyagi természete és megets-

merhetősége  kérdésben materialisták, a társadalmi fejlődés felfogá-

sában azonban még idealisták. Nézeteik szerint a társadadlmi fejlőagi 

dést alapvetően az emberek eszmei  szabják meg. 

A 18.  századi  francia materialisták közül Helvétius es Diderot 
1 

folgIalkozott kimerítőbben nevelésiproblémakkal. A forradalom előtt 

álló Franciaország akkori helyzetéből adódóan Lockenál deMokratikusab 

és haladóbb konzekvenciákhoz jutottak. 

Helvétius /1715-1771/ Locke hatására Anzualista ismeretelméle-

te alapján azt hirdeti, hogy az emberi elme minden tevékenységéndk 

az érzékelés az alatja. Az embert olyan gépnek tartja, amelyet az 

érzékelés hoz mozgásba. Mechanikus materializmusának ebből a hiblis 

tulzásaibaól a szellemi-  képességek egyenlőségének haladó elVéhez jut 

el. Ha ntyanis nincsenek velank született eszméink,.hajlamaink,a's is-

mereteink egyetlen forrásának az érzékelést fogadjuk el, akkor min-

den normális es egészséges ember általában egyenlő szellemi képessé-

gekkel rendelkezik, s egyaránt képes a legmagasabbrendü gondolatok 

megértésére is. Ha Helvetiusnak e téren nincs is mindenben igaza, mé-

gis forradalmi szembeallás ez az emberk születétt egyealőtlenségéről, 

az öröklés mindenhatőságáról eddig vallott reakciós nézetekkel, ame-

lyekkel az arisztokrácia saját osztályuralmát meg nem változtcitha- 
. 

tó  tényként  akarta feltüntetni. Helvétius evvel a felfogásával is 

a feudális társadalom rendi kiváltságai ellen  küzd.  Az emberek gon 

•dolkodásábadmégis fennálló nagy különbségeket a környezet nagy kü-

lönbségefre vezeti vissza, s ezzel felfedezi a külső környezet szere-

pét az ember fejlődésében. Azonban ezt az egyébként jelentőst hatást 

eltúlozva Helvétius az embert kizárólag a  külső körülmények mechani- 
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kus termékének tekinti. 

társadalmi környezeten Helvétius mindazoh tárgyak és jelensé-

gek összességét érti, amelyek.hatást gyakorolnak az emberre. -6zen  be-

lül kiemeli.a kormányzás formáját, a törvényeket, vagyis a politikai 

rendszert és az7általa.megszabott  nevelést.  Nagy érdeme, hogy  felis-

meri  a kormányforma /társadalmi  rendszeri és  a nevelés  összefüggését, 

mondván, hogy amilyen a társadalti rendszer, olyan a nevelés. 

• Mivel Helvétivat a társadalom fejlődésének megítélésében idea-

lista, nem latja a tárSadalmi környezet lényegét: a termelési 

. nyok szerepét. Ezért csak a  felépítmények körében mozog, s így neve-

lésen az  élet'.-körülmények hatábára kialakuló spontán. formálódást ért 

olyan hatásokat, amelyek a véletlen folytán érik az embert. Eseknak 

a véletlen hatásoknak  .a. sokfélesége az óka aZ amberek gondolkodásbeli 

különbözőségének, sokféleségének. 

.Ebből a  felfogásából  következik, hogy a nevelést mindenhatdnak 

tartja. Az embernek nincsenek velszületett eszmél és adottságai, a 

gyermek lelke születéskor "tabula rasa", arra a környezet vési fel-e 

maga betUit. Olyanokká válunk,amilyenekké környezethatásaink.tesznek 

bennünket. Helvétius nevelésen az életkörülmények és a nézzetek hatá-

sára kialakuló spontán formálódást ért, amelynek csak egyik és kisebb 

tényezője a cél#udatos nevelői tevékenység. Ezzel csorbát szenved há-

la a nevelés lényege, annak aktív, formáló szerepe. Az egyénen tUlme-

nően a nevelés mindenhatóságát társadalmi vonatkozásban is hangsujcyoz 

za: az ésszeru társadalmat  megvalósítani,,  a fennálló társadalmat 

megváltoztatni, az emberi gondolkodásnak  nézetek és eszmék által tör-

ténő átalakításával, formálásával lehetséges csak. 

Helvétius gondolkódása b lavös körben mozog: egyrészt a nevelés-

től várja a társadalom átalakítását, d ugyanakkor azt is tudja,hogy 

megváltozott nevelést csak megváltozott társadalmi viszonyok, megvál-

tozott környezet tud létrehózni. 

Helvétins a  nevelés  segitségével a köz javáért  munkálkodó,  haze- 
064 

fias állapolgáxl akar kialakítani. A klérustól független,  államilag 
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szervezett nyilvános iskolázás híve. Kora francia oktatásával szem-

ben a reáliák, a természettudományk jelentőségét hangsúlyozta. 

Dgerlerot /1713-1784/ Birálta Helvétius tulzó senzualista állás-

pontját. Nem tagadta ugyan az érzékelés szerpét az ismeretszerzésben, 

erőteljesen rámutatott az érzéki benyomások feldolgozásaban az érte-

lem  szerepére.  Világosan látta a nevelés szerepét is az ember l fejlő-

désében; értékelte a negelés komoly fejlesztő hatását, de nem tekin-

tett  el az ember veleszületett természetes adottságainak a figyelem-

be vételétőls am. A nevelést nem tartja mindenhatónak, de . jól tudja, 

hogy nagyon sokat tR el lehet vele élni. A nevelés és -társadalom ösz-

szefüggését ő is idealista módon szemléli. 

Diderot is haladó, demokratikus közoktatásügyi elveket vallott. 

Követelte, hogy RZ iskola az életre készítse-elő tanítványait. A ci-

vilizációt nagyo ecsülités méltányolta nagy szerepét  •az erkölcsök 

formálásában.  iltaldnosnépnevelésa=4-154tN ingyenes,kötelező 

állami 	iskolákban folyó oktatásért küzdY-Az elemi ismereteken 

kívül vallási, erkölcsi és politikai katekizmust is kívánt taníttatni. 

Népiskolára  építettc8 osztályos gimnáziumát, ahol az eddigi 

klasszikus laveltségi anyag és •  szótanulás helyébe * realiákat és 
tárgyismeretet állította. Az életben szükséges, hasznos ismereteket 

és a matematikai oktatását kellene -szerinte- nagyobb gonddal végezni 

Gimnáziuma első 5  osztályában  kizárólag természettudományokat akafitok 

tatni, a nyelvi tárgyakra csak a f6lső.három osztályban került volna 

sor. Erre a gimnáziumra építette az egyetemi és a főiskolai szakirá- 

nyú képzést. 

Az'okta'ás módszerei közül az öntevékenységre 66 a szemléltetés-

re fordított nagy gondot. 

Érdeme, hogy a  kötelező  állami  népiskolára  olyan demokratikus 

iskolarendszert épített, amelynek minden foka megkülönböztetés nél- . 

kül, minden gyermek számára el&rhető, bebizonyítottaa reális tárgyak 

oktatásának nagy hasznát és gondolatfejlesztő jelentőségét. 
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Pedagógiájának értékes vonásai mellett hiányosságai is vannak. 

A  reális és humánus képzés merev elválasztása, a klasszikus müveltség 

lebecsülése es az, hogy a felsőoktatásból kizárja a nőket. . 

A francia materialisták müvelben erősen bírálják a vallást, az 

egyházat, még akkor is, ha a deizmustól nem tudnak megszabadulni.Sza-

kítanak a vallás-erkölccsel, továbbfejlesztik a tapaSztalati-erkölcsi 

felfogást.  Az embert boldogságra teremett lénynek tartják és vélemé-

nyük szerint a  társadalmat ugy kell be7endeznünk,.hogy a közérdek ne 

kerüljön ellentétbe az egyén boldogságra törekvésélvel, a helyesen fel-

fogott egyéni érdekk. Az egyéni érdek -természetesen- csakis a köz-

érdekkel összhangban elégülhet ki. Az erkölcsnek ebből a természetés 

elméletéből, az erkölcsi nevelés humánus elvei és módszerei következ-

nek. Az erkölcsi nevelés többé nem az akarat megtörése, nem dresszu-

ra, nem kíméletlen megterhelés, hanem az erények gyakorlása, felvilá-

gosítás és példamutatás. 

A francia materialisták haladó világnézete a nevelés kérdéseiről 

és hatásáról vallott nézeteik, demokratikus közoktatási elveik,  hala-

dó magatartásuk jelentékenyen befolyásolta a francia polgári  forrada-

lom  több kiváló nevelésügyi gondolkodoját. 

RousSeau Janos Jakab /1712-1778/ pedagógiai  gondolati  

A francia felvilágosult vndolkodók közül Rousseau járult hozzá 

leginkább a francia polga:ii forradalom  előkészít éhez. 

Genfben született, apja órásmester volt, fiatalon maga is mester-

séget tanult. Rendkivül hányatott életet  élt' önképzésével ha-

talmas mtveltségre tett szert. Párizsban részt-vett a Nagy Enciklopé-

dia munkálataiban, a zenei  tárgy u fejezetek megírásában. Jelentős mu-

veivel hiresse vált, de haladó eszméi miatt Gene, majd  Angliába kény-

telen menekülftii Jó néhány év mulya térhetett csak vissza' Franciaor-

szágba. 

Rousseau a dijoni akadémi pályázatat megnyerésével vált hires 

emberré. Arra a kérdésre, hogy a tudomanyok és s guvészetetk  fejlődé- 

se elősegttette-e az erkölcsök megtisztítását, megdöbbentő és. ha-taro- 
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zott nem-mel felelt. Az emberek természetes állaoottkban egyenlők, 

szabadok és boidgkk voltak; a tudományok és a müvészetek fejlődése ,  

Rosusseau szerint megrontotta az erkölcsöket. Aállításának bizohyítá 

sAra példákat hoz el a maga korából és a multból. A fényüzés és a 

művészetek elpuhítják az ember jellemét, még a tudományoknak is az 

emberi bűnök a forrássi. A geometria alapja az etberi kapesiság, a 

jogtudományok •az igazságtalanség, az ékesszólás pedig a "törtetésből 

fakad. A természet utmutatását követő egysze ,7.0 ember erkölcsösebb - , 

mint a  természettől eltávolodott, dii1izált társadalmi emberk.Hogy 

ismét jók és boldggok lehessünk vis4 ,za kell térni a természethez és 

követni  ken. Utautatásait. Rousseau állásfoglalását kultúra- és ci-

vilizációellenességhek fogAik fel, Agy értelmezve azt, hogy primitív 

természeti körülmények  köz 6 szeretné az emberiséget visszavezetni. 

Nem értették meg ROusseaut, ák i nem általában, hanem kc;ra iotrott fe 

udális  társadalmának kulturdja és civilizációja  éhen küzdött, zint 

.Először tiltakozott; nagyon élesen, szinte végletesen a gazdagok ci- , 

vilizációja ellen, mert látta, hogy ez a  kultúra 'égy lezüllött ki- 

° váltságot szolgál, mert ellenezte a müveltSég kisajátítását, a kultu. 

rális monapoliumot.  Nem  a. civilizációt itélte el, hanet a rabpágot, 

- amelynek a civilizáció is csak egyik afejezője.. 

Egy  másik millyében megállapítja, hogy'az emberek közti egyenlőt-

lenség oka.a magántulajdon, amely minden bajnak a forrása. Felismer-

te a munkamegosztás . hatrányait, depozitivumait . is.  Csak  a nagy ma,  

-gantulajdonok megszüntetésével létesítendő, viszonylagos kispolgari 

vagyonegyenlősig jut azonban el. 
- A A "Társadalmi szerződés" c. muvében a régebbi szerződéselméle-

tekkel  szemben az emberek már e-ymással szerződve hozzák létre a 

közhatalmat. Tehát az uraikodó puszta léte is sZerződés-szegés, és 

népnek jogában ail megbizását visszavenni, ha ez hatalmával nem a 

nép érdekeit Szolgálja. Felfogásával az esetleges forradalom jogos-

ságát kívánja indokolni. Megalkotja a népfelség elvét: a nép hozza 

a-  törvényeket, a nép szabadsága a maga alkotta törvényeknek való en,  
3ectel4rtess. 



Az .engedetlenkedőket szabadságuk biztosítása érdekében kényszeríteni 

• kell a magukhozta törgények megtartására. Anépfelsége  elvével  Rousse-

au a népi diktatúra jogosságát igazolja. A  társadalmi szerződéssel  ma 

gasabb szinten ismét,helyreáll a nagy vap4yonok által felbomlott egyen 

lőség. Rousseau társadalomszemléletea felvilágosítok közül a legfor-

radalmibb, már nemcsak a feudalizmust  támadja,  hanem követelései már 

a polgári társadalmon is túlhaladnak. Minden olyan trásadalmi rend-

szer - ellen tiltakozik, amely az emberek egyenlőtlenségén /vagyoni és 

erkölcsi/ nyugszik. 

A nevelésre vonatkozó nézetei "Emil, vagy a nevelésről" c. peda- 

gógiai regényében /1 .7(32/ fejtette ki filozófiai allásppntjával szerve 

összefüggésben. Teljesen új alapokra akarja helyezni az emberek neve-

Tését, akik példás áletükkel .hozzájárulnak az'új társadalom kialakulá 

sához. Rousseau nagyon bízik a nevelés erejében és a társadalom áta-

lakítását is általa kívánja megvalósítani. .A .s  Emilben  a kiváltságos 

osztály gyermekeinek a névelésére ad példát, helyes nevelésre nekik 

van szükségük, hiszen nekik kell majd. belátással,Fjóakarattal a mos-

tani rossz 'társadalmi rendszert megváltoztatni. -Könyvében  egy előke-

lő és gazdag családból származó elképzélt ifjú neveltetését mutatja 

be. Szembefordulva a hagrományos neveléssel, a .skolasztikus iskolálal 

bemutatja a  természetesség elvén nyugvó  új  nevelést, s hogy Emil za-

vartalanul élhessen és elkerülje a társadalom  káros hatásait, terMé-

szetes környezetben; falun nevelődik, iskola, pajtások és könyvek nél 

kül a navelőjével együtt. Nevelése eltér minden addigi neveléstől,azt 

követelte, hogy ez a munka a gyermek tanulmányozásával kezdődjék. Hir 

deti a gyermekkor eredendő jóságát, értékét, szépségét, kedvességét. 

A gyermekkort a vidámság korának nevezi.  Ostorozza  kora nevelését, a-

mely a vidAmság korát a könnyek, a  fenyítések és a  rabszolgaág kord-

vá teszik. A gyermek 'nem kicsinyített felnőtt, a gyermekkor értéke 

nemcsak abban van, hogy előkészület a felnőtt korra, hanam önmagában 

is. "A gyermekkornak is megvan a maga helye az emberélet rendjében. 

Az emberben tehát az embert kell tekinteni, a gyermekben a gyermeket. 



Ez a peddgógiai szemlélet messze kanyarodott a középkortól, az ere-

dendő  bűn tanára felépített pedagógiától. 

Rousseau szerint a nevelés  három tényezőnek: a természetnek, a 

dolgoknak és az epberek nevelőhatásdnak'az eredője. 

A  természetadta nevelés a gyermek veleszületett  adottságainak 

és szerveinek kellő kifejlődése, a  gyermeki  természet, spontán, tő-

. lünk egyáltalán nem függő kibontakozása. Rousseau feltétlenül bízik 

az emberi természet eredendő  jóságában.  A természetes nevelés  lénye-

gében abból 611, hogy a  gyermek természetes fejlődésének szabad utat 

engedünk, a nevelést a gyermek természetéhez igazodik. 

A.dolgok /vayis a természeti környezet/ neve1őhatása csak rész-

ben függ a neveléstől. A harmadik tényező az ember,azaz a  társadalom 

nevelése. Ez a tulqPonképpeni akaratunktól függő  nevelés.  Mind a há-

rom nevelési tényezőnek kölcsönösen segiteni kell egymást. Mivel a 

gyermek természete egyáltalában nem változtathiató meg, s nem függ tő-, 
lünk, a másik két nevelési tényező a gyermeki természet spontán ki-

bontakozásához  kell  igazítani. A nevelés Rousseau szerint a gyermeki 

természet.kibontakozásának, fejlődésének tervszerü és előrelátó segi-

tése, amelynek s)rán  távol kell  tartani a gyermektől a káros befolyá_ 

sokat, a fejlődést nem szabad siettetni és a környezetet a gyermek 

sajátos megnyilatkozásaihoz kell igazítani. Rousseau  igazította  elő- 

ször a nevelést elvileg  teljesen  1agyermek természetéhez. 6 képvise- 
.. 	 

li először azt az  álláspontot, hogy  a nevelés feladata a gyermekek 

°természetes szükségleteinek kielégítést, hogy a  nevelésnek lényegé-

hen  csak negatív szerepe van.'Ez a rousseaui negativ neveles elve: a 

nevelés  azt elenti nála, hogy "nem  nevelés",'  tehát mellőz minden po-

zitív  ráhatást, közlést, rendszeres oktatást. A nevelő szerepe inkább 

negativ, mint pozitiv, inkább az  akadályokat  kell elhárítania, mint- 

. sem alakítania. A nevelő nem oktat, hanem csak megteremti azokat a 

körülményeket, amelyek'között, a gyermek öntevékenysége  utján  maga 

szerzi meg a  számra szükséges ismereteket. 

A rousseaui természetes nevelés eyik főkövetelménye, hogy a 
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dagegus ne valamilyen hivatást betöltő polgárt, hanem embert nevel-

jen. Embert, aki cselekedni tud, megállja a helyét az életben, aki 

tevékeny és közösségi lény. A korabeli nevelés egyik hibájának tart-

ja, hogy me;hamisítja az ember természetes mivoltát és egy bizonyos 

foglalkozású  polgárt nevel belőle. Ezzel a szemléletével küzd a feu-

dalizmus rendi, egy bizonyos hivatásra előkészítő, egyoldaluan osz, 

taszempontla  nevelése  ellen. 

Ez .a rousseaui természetes nevelés azonos "szabad neveléssel". 

T... A legfőbb jó nem a tekintély, hanem a szabadság", hiszen azt me-

g. a természet oltotta bevaz emberbe. zért a gyermeket szabadságban 

kell nevelni és ezt a szabad fejlődést nem akadályozhatja meg semmi-

sem. Emilnek teljes . szabadságot biztosít, hadd higgye, hogy cseleke-

deteit csak a természet szükségszerlsOge gátolja. Nem-utasít'gat,nem 

oktat és'nem is büntet mert a gyermeket a dolgoktól való függése ne-

veli - igazi szabadságra. A büntetés is  magukból  a dolgokból követke-

zik. Ha a  gyermek összetöri az eszközöket, ne haragudjunk rá, de ne 

is igyekezz-ünk azokat  pótolni,  hadd érezze a gyermek a nélkülözés kel 

lemetlen, természetes következményét. Ezzel alakul ki benne helyes 

viselkedésének alapja, a szükSégszerdség felismerése. Nagyobb kor-

ban.a gyermek tevékenységét a hasznosság felismerésémel értelmének 

rendeli alá. A szabadság tehát azt  jelenti, hogy a gyermek elfogadja 

q szükségszerdséget és  az értékes felismert rendet. 

Ezzel Rousseau mar Engels előtt is-jel tudta, hogy a xxiitmigame-

szabadság a felismert szükségszeriiség. 

A nevelő  egyik  legfontosabb feladata, hogy megiSmerje növendéke-

it, erre rendszerspn kell gondolnia. A gyermekek életkoránakmegfele -

lő módszereket kell - alkalmazni a nevelésben, de különösen fontosnak 

tartja az aktivitás biztosítását. Ezt a feltételt a gyermek kiváncsi- 

• ságának és érdeklődésének felkeltésével, a kellő mérvü motivalással 

lehet biztosítani. A gyermek öntevékenysége, önálió  tapasztalatszer-

zési vágya  nagyon fontos mind az ismeretszerzéSben, mind • az erkölcsi 

nevelésben és egyben a negatív  nevelés te-mészetes alapja. Agyermek 
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főleg abból tanul, amit maga csinál, Itipróbál és nem amit kell, az 

erkölcs normáit is a gyakorlati tettekből iemeri meg jól, s nem a 

szavakból. 

A gyermek megfigyelése alapjána Rousseau kísérletet tesz fejlő-

désének szakaszokra'osztására, de megállapításai a modern gyermeklé-

lektan eredménYeinektismeretében ma már tarthatatlanok. • 

A gyermek fejlődéSében nép;y szakaszt állapít meg; Az első sza-

kasz a gyermek* kétéves koráti tart, ekkor a gyermek testének ápolá-

sa áll előtérben, de az alapvető szokások megalapozdsáról sem sza- 
- 

bad megfeledkezni. 2-12 évigtartó hossad szakaszt "az értelem alvá-

sa korá"--;.nak, gyermekkornak nevezi, amikor a kisgyermek még nem tud 

értelmesen*gondolkodni. Ebberi a korában tanulja meg saját tapaszt,a- , 
latai alapján.a természittől való függést,/szükségszeriiségek/ és az 

iemeretszerzés terméezetee útját járja. A tariulas ekkor mégspontán, 

játékOs, s főleg.az  érzékszervek'gyakorlását szblgálja..Igy szerzi 

meg 	elemi ezámolási méréei, .rajzolási és zenei iemereteit. 

A 12-15 éves,szákaszt Rousseau-az élet legértékesebb ezakaszá- 
• 

nak tekinti. Ekkor már képes a gyermek elvont'gondolkodásra, Ez á 

kor az értelem nevelésének, a munkának és az oktatásnak az ideje, 
mindazoknak a Xoglalkozásoknak, amelyek szükségesek, hasznosak. Ter- 

mészettudományos, gazdasági és jogi ismeretekkel foglalkozank első 

sorban, de nem könyvekből,hanem a dolgok közvetlen megismeréséből. 

Ebben_az időszakban megismerkedik Bmil,a társadalmi szükségszerüség-

gel is: az emberkk egymásra vannlk utalva, a társadalomban mindenki- 
' 	 r nek kell dolgoznia. Ezért végez Emil mezőgazdasági munkát es aszta . 	, 

losséeg. A mesterség tudás szempontjából is nagyon éxttékeS, éles 

megfigyel6sve nevel. Egy órai munka -mondja Rousseau- többre tanít-

ja a gyermeket, .mint egy napi magyarázat. A mesterség, 	munka megbe. 

csülésére is vezet, tehát alkalmas a társadalmi evtegeket elválasztó 

előítéletek megdöntésére. 

. A 15. eetévéutáni ifjúkorban válik az ember érző és erkölcsi 

lénnyé, es ez valóságos második,születése. -6kkor kezdődik meg a tu, 
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lajdonképpeni jellemnevelés, amely az erre vontakozó konkrét tapasz-

talhtok mellett, törtánelmi, irodalmi és vallásos oktatásra is tá- , 

maszkodik. Rousseau .a természetes vallás híve, deista, de minden 

szertartás és szervezett egyház ellensége. Emil  állampolgári ,es kö-

zösségi nevelésben is részesül, step iránti érzéke is dbben az érzé-

keny korszakában  alakul. ki .  Az esztétikai nevelés különböző müvészet 

ágak és klasszikus htmanista müveltségi agyag segítségével folyik. 

Könyve 5. fejezetében foglalkozik ilousseau a nőnevelés kérdé-

seivel .Zsófia nevelésének az a célja, hogy jó feleiég, anya és há-

ziasszony  váljék belőle, ezért a családban anyja mellett nevelődik, 

életcélja pedig a háztartás vezetése lesz. Elemi,ismeretek és hasz-

nos tudnivalók segítségével 8/16116 gondolkodása és  ítélőképessége 

kialakítására. van szükség, egyébként egész életét és müvelését ter-

tészetes . éléthivatása 4  szolgálata tölti  be. A nek nevelésének kérdé-

sében képtelen  volt Rousseau a hagyományos felfogáson felül,emelked-

ni. 

Az uralkodó osztály gyermekeinek nevelését tehát szintén a ha-

gyományos magánnevelés keretei között akarta megoldani. 

Egyik későbbi munkájában leírta elgondolásait a nemz set i. nyilvá-

nos népnevelésről, amelyet a polgári nemezettévélás szolgálatába kí-

Vánt - állítani. 4 a nevelés a-szabad emberekre /kispolgárság/ terjed 

csak és erőteljesen nemzeti tartalmu. Ilyen értelemben ez, az egyéb-

ként haladuszellemü javaslat  sem  az igazi népbbtatás megvalósítására 

irányul. Megállapítja,  hogy a nevelés az állam feIadata,. irányítá 

és ellenőrzés céljából nevelési minisztérium feldllítását javasolja. 

Pousseaunak a gyermekkor jelentőségére, megbecsülésére, a gyer-

mek fejlődésének tanulmányozására, természetes szükségletei  kielégí-

tésére,  a gyermek.öntévékenységére .,- önálló tapasztalatszerzésének 

fontosságára vóritakozó gondolatai valóban korszakalkotóak és a meg-

csontosodott kezépKori neveiés eiléni küzdelemben különösen értéke-

lendők. Az  oktatás szemléletességre, érthetőségére, a fogalmak tisz- 

tázottságára, at ismeretek alkotó  alkalmazására és az áktatás anyaga 
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iránti érdeklődés felkeltésére, a mmnkáranevelésre, a testi fenyíték 

elutasítására stb vonatkozó gondolatai a mai pedagógiának is  szerves 

része.. _ 	- 
De tévedései sem jelentéktelenek. Eszményképe a természetes em-

ber volt, akit azonban -véleménye szerint- a társadalom megrontött. 

Természetes állapotban az emberek jók, szabadok és egyenlőek voltak; 

a-társadalom, a munka nélkül  szerzett magántulajdon elembertelenítet-

te és egyenlőtlenné tette őket. Rousseau'a feudalizmusnak és a kia-

lakuló kapitalizmusnak az emberségre gyakorolt romboló hatását társa-

da1o4- és kulturaellenes nézehben  általánosította. .zekből a  nézete- 
‚ 

teiből következett eltulzott, egyoldalu, $  így végeredményben hibás 

pedagógiai nézetei. 'Agyermek természe -ének fejlődésé-

nek pusztán belső érésére való korlátozása és így a nevelésnek nega-

tív funkcióként  való felfogása, a társadalmi nevelés helyettesítése, 

a társadalmi hatásokat céltudatosna kiküszöbölő magán neveléssel. 

Rousseaunak az a kívánsága, hogy teljes - embert neveljünk olyan 

utópista kifejtése ez.emberi sokoldaluságnak, amelyet a marxizmus ' 

is magáénak vall. De amíg -aousseau ezt a célkitüzését kizárólag csak 

neveléssel akarta elérni, a marxizmus" feltárta, hogy az emberséges 

nevelés előfeltétele egy forradalmi harcban kivívott humánus társa. ,- 

dalom,,s ezzel megmutatta.aa emberré nevelés  reális útját. 

Rousseau pedagógiai gondolatainak nagy hatása volt; nemcsak  kor-

társainak, h anem a későbbi korok neveléselmélkedőinek is erőtelje-

sen befolyásolta nézeteit. Hatott a filantropistákra, Pestalozzira, 
Pt° 

a 20.  század refol*agógiai irányzataira, de pozittv gondolatii a 

szocialista  pedagógiának  is szerves részét alkotják. 

d./ A francia polgári forradalom közoktatási tervezetei 

A polgá-i forradalom előtti Franciaország nevelésügye nagyon er. 

maradott volt. Az elemi iskolában jóformán csak katekizmust tanítot-

tak, a középiskolákban még mindig rendíthetetlenül a skolasztika u-

ralkodott a  tanítás anyagában és módszereiben egyaránt. Az iskolázta-

tás ügye pedig kizárólagosan az egyház hatáskörébe tartozott. A feu- 
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Ir:Putdo_ 
dalizmus megdöntésére oe.1.4cv,d6 polgári forradalom a köznevelés kérdé 

seinek  reformjára  törekedett. A francia forradalomban több értékes 

javaslat került felszínre, amelyek közül Condorcet, Lepeletier es 

Lavoisier tervezetét ismertetjük. 

Condorcet /Rondorszé 1743-17944 kiváló matematikus, girondista 

politikus volt. z oktatás lehetőségét mindenkire  egyaránt  ki akarta 

terjaszteni. Követelte annak ingyenes és állami jellegét, a vallások 

tatást pedig kizárta az iskolából. Iskolarendszere 4 egymásra épülő 
e Iső 

részből áll: 1 foku iskolák minden 400 lakosnál nagyobb településen. 

Ebben az iskolában az - elemi ismereteken kívül földmüvelési, épltési, 

társadalmi és erkölcsi ismereteket tanulnak. Minden 4000 lakosnál 

nagyobb lélekszámu városban másodfoku iskola müködik, mint R)lyta-

tása az alsófoku iskolának. Itt természettudományi és kereskedelmi 

ismereteket is tanítanak már. Az un. intézetekben az - életre való e-

lőkészítés érdekében a reális tárgyak oktatása all az alőtérben. A 

következő iskolafokot a liceumok alkotják, ahol a tudományokat a leg 

magasabb szinten oktatájk. Az egész iskolarendszeitegY tudományos 

intézet igazgatja, amely egyben a tudományos kutatómunkát is szerve-

zi. Condorcet egységes tervezetenek -az a hiányossága, hogy nem ve- 

zette be az iskolakötelezettséget. 
e 

A jakobinus Lepeletier /LöPlötyié 1760-1792/ tervezete Condor- 

cetiskolarendszerének bírálatából indultki. Rámutatott arra, hogy 

a kis települések iskola nélkül maradva  hátrányos  helyzetbe kerülnek 

a szegény szülők képtelenek gyeemekeik iskoláztatásáról göndoskodni, 

.és az eslő foku iskolákban nagyon alacsony  szintnek  tartotta az ér-

telmi, az erkölcsi és a testi nevelést. 

A fentig hiányosságok kiküszöbölés érdekében u.n. "nemeztime-

velőotthon"-ok felállítá át javasolja, ahol minden fiú 5-12, és min-

den lány 11 éves koráig kivétel nélkül állami költségén, egyforma 

állami  ellátásban részesülve azonos élelmezést, ruházatot, tansze-

reket és oktatást kapna. Ajaeveleotthonokban az elemi ismeretek ok- 

tatásán kívül teljes önkiszolgálás mellett a gyermekek mezőgazdasá- 
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gi és ház .`artási munkákat is végeznek, a költségek részbeni fedezése 

céljából. Az otthonok elhagyása után a gyermekek a Condocet-féle há-

rom magasabb iskolát végeznék el az arra rászorulók állhmi  támogatás.  

sal. tervezetnek haladó vonása, hogy'mindenkire kiterjeszti az  ok-

tatást,  a vagyontalanokra is, hangsúlyozva az oktatás  államin jellegé 

kötelező és ingyenes voltát. Hi6Élja, hogy nem számolt a  reális lehe-

tőségekkel. Utópikus volta miatt az akkor termélési viszonyok mallet' 

., nem volt mewalósíthat6. 	 # 
La vc2d. oi 

Érdekes tervezetet készített Lavoisier /1743-1794/ a nagy kémi- 

kus. 6 is általános, kötelező ingyenes népoktatást követelt. A fizi-
kai munkáranevelés mezőgazdasági fa- és fémmunka elemeit és az elemi 

munkafolyamatokat is meg akarta tanítani. A középfoku oktatásban pe-

dig biztosítani kívánta a  természettudományok és a mechanikai isme-

retek  korszer u anyagát. O 

Mind a három tervezetnek az a legnagyobb érdeme, hogy követelik 

az eddig elhanyagolt réteg, a vagyontálan dolgozó nép kulturális fel-

emelését. X 
A Konvent 1793-ban törvényt hozott az általános, kötelező népok-

tatás bevezetéséről. zt a haladó, a nép érdekeit sz61gáló és a maga 

nemében első ilyen törvényt a forradalom bukása  után ujra hatalomra 

kerülő reakció -természetesen- eltörölte. 

e./ A francia racionalisztikus kommunizmus pedagógiai gondolatai 

Az utópista szocializmus Mórus és Campanella után folyamatosan 

tovább 61. A  17. és 18. században Franciaországbari fejlődik tovább 

az utópista regényirodal6M és a felvilágosodásig a társadalomkritiká-

nak sajátos müfajává válik. I bben az időben a francia fejlődésre a 

feudális termelési viszonyok és a tökés kizsákmányolás nyomja rá a 

bélyegé t. 	parasztság és a 'plebejus rétesek elszegényedése és ki- 

zIkámányolása embertelen méreteket ölt. Ugyanakkor amikor a francia 

polgárság  határozott és konkrét célokért harcolt, , a.menyomostAtott 

tömelsek -bár meglehetősen homályos formában- de mégis alapvető tár- 

sadalmi változások reményét melengették. Amint annak idején Angliában 
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akként most -uiranciaországban is a feudális-termelés,viszonyok felbon 

lása'Iársadalmí elnyomorodás a forrása az utópista regényirodalom 

nak. A hasonló tarsadalmi körülmények alappn terméSzetszerüen a •me)- 

rusi hatás is most kezd elevenen érvényesülni, bs így a francia utó-

pista regények klasszikus mintája az Utópia marad. E  regényékformá-

jukban  is követik az Utópia.keretes megoldását, eszméik a kohmunis- 

. ta. társadalom és szinte kivétel nélkül részletesen ismetetik a ne-

velés rendjét is. Ezek a reények biztosítják az  utópista szocialis-

ták pedagógiai eszméinek t7fo1yamatosságát. 

'A francia racionalista kommuhizmus pedagógiai gondolatait Va-

iraIse müveiből éé az utópikus -regényirodalom nagy összegezőjének, 

a kommunizmus egyik nagy előharcosának Morellynek mtveiből  merítjük. 

Vairaisse /1630-1700/  utópikus !regénye.  a Mórus hptás ellenére 

is eredeti munka. Megállapítva, hogya bajok forrása a. magántulajdon 

megszünteti t tulajdonjogot,  a javakból mindenki szükségleteinek meg-

felelően részesül. Minden gigárnak kötelessége részt venni a termelő 

munkában, ami egyben a'7, ember testi, éttelmi és erkölcsi egészségé-

nek is feltétele. A  nevelésnek fotos szerepet szán Vairaisse a kommu-

nisztikus társadalmi rend  fennmaradásában. IIngsAlyozza, hogy'az em-

bernek jó és rossz hajlamai vannak, a társadalom állapotán és a ne-

vel ésén maik, hogy s a kettő közül melyik erősödik meg.- Az  emberi, 

szem*iség formálódásának tényezői közül Vairaisse a törvényhozádt, a 

nevelést és a jó példát említi. Az szocialista jellegü társadalom 

fennmaradását összekapcsilja a benne folyó nevelés sikérességével. 

Ezért a nevelést elsőrangú társadalti állami ügynek tartja. 	csalá- 

di nevelést  -éppúgy, mint'catpanella- •8 is. megSzünteti. A gyermekek .  

éves korban az álla gyermeklyé válnak,'nevelésük•társadalmi nevelő 

intézmények és iskolák feladatává lesz. ,Tgy  véli  Vairaisse biztosíta-

ni  -természetesen helytelenül- a nevelés e-unlőségének egyébként he-

lyes elvét. Az utópista szocialista pedagógia legértékesebb gondola-

ta a nevelés és a fizikai munka ö,sszekapcsolása, a nevelési tevékeny- 

ség összhhangolása a társadalmi termelőninnkával. Vairaisse eredeti mó 
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don  kapcsolta össze'a tanulást a fizikai munkával. 

A fiúk és a  lányok  at iskolában együtt 4-4 év alatt elsajátít-

ják az alapismereteket .utáha 3 évig falun élnek, napi 4 órát dolgoz-

nak a földeken 4 órát pedig tanulásra fordítanak. 4beh A szakasz-

ban a fizikai munka rendszeres napi .tevékenységgé valik, de ssze-

kapcsolódik a szellemi képzéssel. 14 eves korban a gyermekek szak-

mát választanak és ott doboznak tovább, de a  tanulást  sem hagyják 

abba. A legtehetségesebb ifjakat felmentik a fizikai munka alól és 

7 évig különleges iskolákban nevelik,Gto.t. Ennek a nevelési rendszer-

nek  hibája  at -értelmi képzés alacsony sziAtje. 

Morelly/a -18. században élt/ a francia racionalisztikus kommu- 

nizmus legnagyobb alakja tár felhagy az utópizmus irodalmi ábrázolá- 

sával és elméleti  síkon összegezi kora szocialista irdnyzatu regénye-

inek eszméit. .11 francia materializmus tételeiből a - kommunista  elmé-

let. sajátos formáját, a racionalisztikus kommunizmus elméletét.dol-

gotta ki. A francia racionalista-kommunizmus a decartizOlusból és a 
a 

francia materialisták antropológiai szemléletébffia vezette ld'kommu-

nista rend igazolását. 

A racionalitmusnak, a haladó polgárság ideológiájának a  feudá- 

lis 	

, 

lis ésszerütlenSéggel szemben lényege a polgári ésszerLég,  tára- 

dalmi szemléletének alapja az ésszerü és  ésszerűtlen társadalmi rend 

módszere pedig a kettő szembeállítása. E szemlélet szerint lehetsé-

ges olyan társadalmi rend,  amely megfelel  az ember természetes sajá-

tosságainak. Az emberi érteltet képesnek tartják arra, hogy a fran-

cia materialisták  által vallott örök és-változatlan metafizikus em-

beri természetből deduktíve levezess at'llj 6s  ésszerű társadalmi 

rendet. A  társadalmi élet megértéséhez tehát az emberi természet 

megértésén keresztül.  lehet eljutni. A racionalisttikus .-kommúnizmus , 

éssze-ü okoskodással megállapítja, hogy a-társadalmi bajok forrása 

a magántulajdon. z a felismerése vezeti el a termiés célját szolgá- 

ló minden magántulajdon tagadásához és  .a köztulajdon kommunisztikus 

formájához. Morally azonban csak etikai szempontból vizsgálta meg a 
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magántulajdon konzekvenciáit és ezért blyan következtetéseket tudott 

csak levonni, a gazdasági és a politikai területeket érintetlenül 

hagyva. Etikai tekintetben is határozottan szembeszáll a burzsoa  uti-

litarizmus elvével. Rousseauval szemben hatdrozottan optimisa az em-

ber fejleszthetőségét illetően.  Eszménye  a centralizált kommuniszti-

kus társadalom, amelyben azonban a  földművelés és az ipar élesen el-

különül  egymástól. Iparal, manufakturás jellegü mühelyekben foglal-

koznak, a  földművelést  pedig 20-25 eves ifjak végzik kötelező jelleg-

.gel. 

Pedagógiai gondolatait More  ily társadalomseemléletéből deduktív 

uton vezeti le. Tagadja a velünkszületett eszméket és hajlamokat. Az 

embereket szükségleteik sarkallják tevékenységre. Csak biológiai lé-

nyeknek tekinti az embereket, akiknek nincsenek társadalmi szükségle-

teik. zt az egyoldalu és hibás szemléletet a marxismus helyesbiti 

Majd az ömbert elsődlegesen társadalmi lénnyé teve. Morelly szerint 

a  nevelés tárgyát az ember szenvedélyei alkotják, amelyeknék harmo-

nikusan kell kibontakozniok. - Az emberi természetet illetően Morelly 

is derülátó, ugyanakkor az_embert a környező viszonylatok passziv 

termékének tartja. Abban is egyezik a felfogása a francia materialis-

tákkal, hogy sensualista. Az emberi cselekvés indítéka -szerinte is-

az emberi önzés és az egyéni vágy, az egyéni boldogság, a valódi fel-

tételeket ős is a közjóban keresi: az élet célja a boldógság, amelyet 

ős is a szabadsággal azonosít. A nevelésnek az a feladata, hogy az 

embert felkészítSe a szabadságra, amelyen Morelly első sorban nem jo-

gi szabadságot ért, hamm az ember  mind en természetes adottsága kifej-

lesztésének biztosítását.  A családot a társada.lom sejtjének tartja, 

amelynek komoly nevelői funkciót tulajdonit. 5-:éves korban a gyermek 
 .. „ közreműködésével 	. nevelesi intzményekbe kerül, ahol a szulok 	minden- 

ki egyforma nevelésben részesül. 

Tizéves korig elemi ismereteket és állami törvényeket tanulnak 

a gyermekek, amelyeket játékos testedző és ügyességi gyakorlatok  egé- 

szítenek  ki. Az oktatás és nevelés terén Morally a racionalizmus 
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szellemében csak egy követelményt támaszt; .  adJkívánjuk meg csak a 

nulótól, aminek ésszerüségét ő maga is belátja. 

10 eves kortól a nevelés társadalmi mühelyekben folytatódik. 

Szakmát tanulnak a fiatalok, de közben értelmi és erkölcsi nevelésük 

is folytatódik. Alapos humánus müveltséget kapnak az ifjak, de kétzé-

sükben különösen a természettudományok és a technikai ismeretek sze-

repe erősödik meg. Morelly elgondolásának értéke a szakképzés és az 

általános kimüvelés igényének együttes és ma is  korszerű megoldása. 

A szakképzés 15-16 eves korban befejeződik, 20 éves korukig tvoább 

dolgoznak az ifddk a Mühelyekben, 20-25 éves korukig mezőgazdasági 

munkát végeznek; utána válhatnak mesterré a szakmájukban. A tuddmá4 

nyok és a müvésze ek jövendő  képviselőit már kiskoruktól kezdve sa-

játos értelmi képzésben részesítik, kx a mezőgazdasági munkák v43zé-

se alól azonban őket sem mentik fel. 

A francia utópikus regényirodalom és elméleti összegezőjük Mo-

rally nem bővíti ki jelentékenyen a pedagógiai problémák körét.Ugyan-

akkor azonban a Morusék  által kezdeményezett szocialista jelle#ü és 

irányzatú pedagógia főbb kérdéseit, mint a nevelés célja, a nevelés 

és a társadalom, a  nevelés és  a munka problémáit a polgári gondolko-

dás és forradalom erőteljes és progressziv  megnyilatkozásának idősza-

kában  is  felszínen tartották, gondozták, sőt -ha nem is jelentős mér-

tékben- de korukban tovább is fejlesztették. Mórusék és Owenék kö-

zött egy egész  történelmi  korszakban, mint a szocialista  jellegű pe-

dagógia elméleti és történdi folyamatosságának képviselői nyernek 

nag-  neveléstörténeti jelentőséget. 

Nevelés Németországban a felbomló feudalizmus és a kialakuló • 
42d2ooliva 

kapitalizmus szakaszában a 18/és a 19. sz. elején 

14metország gazdasgi és tjxsadalmi fejlődése ebben a szakasz-

bqn rendkívül elmaradott volt. A sok kisebb-nagyobb államra szakadt 

országban a feudális önkény a nép zsarnoki elnyomásával párosult. 

A tőkés nagyválalkozások ebben az időkben még ismeretlenek voltak, 

a le zdődő kapitalizmus termelési formája a takes manufaktura és a 
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tőkés házimunka azonban már megjelent. A feudális termelési mód, az 

államforma és xx ideológiájának a keresztény vallásnak hatalma, ural 

ma még  rendíthetetlennek látszik. A  lassanként mégis csak megerősődő 

polgárság  ideológiai és pedagógiai megnyilvánulása a középkori eret-

nek-mozg;almakhoz hasonlóan a még teljesen vallásos szellemü, de már 

világi tartaloaml is rendelkező pietizmus. 

Ez a polgári eszmeáramlat olyan józan vallásosságot, kegyessé-

get hirdetett, amely elfordulb a dogmáktól, az embert jobbá, erköl-

csösebbé  akarja  tenni a közmtveledést pedig emelni kívánta. A közép-

kor.vallási és társalmi álláspontját mereven képvihő ortodoxiával 

szemben a pietizmus éles ha root kezceményeZett. A skolasztikus  élet-

szemlélet  a megmdrevedet dogmatizmus helyébe az ősi evangélium te-

vékeny vallásosságát kívánta  állítani. Későbbiek során akpietizmus 

elvesztette haladó jellegét, vallásos miszticizmusba torkollt, es a 

feudalizmus szekértolója lett. 
pidiz tntts 
' A pietizmus egyik legnagyobb alakja,Francke  Hermann  Ágost  /1663- 

1727/, ki  mint comenius is a neveléssel még isten dicsőjégét akarta 

szolgálni, s akinek vallásosságával, kegyességével még nem  fért ösz-

sze a humanizmus, a klamoicizmus pogány szelleme. Ebben a pedagógiai 

koncepcióban a polgárság életörlime még nem tud győzedelmeskedni, de 

a polgári termelés alapjai a gyakorlati irányú ismeretek, a reáliák, 

a terméezsttudományok eddig sehollnem tapasztalt mértékben kerülnek 

előtérbe. Földrajz, természetraj, történelem, kísérleti fizika tanitá 

sa mellett üzemlátogatások, fizikai munka, 4iságolvasás, te-mészetraj-

zi gyüjtemények, botanikus kert létrehozása mutatja az élet felé for-

dulást, a polgárság embereszményének: a tevék-ny, munkés ember formá-

lásá ‘Lak igényét. Francke szerint az - ember főerénye az állandó tevéken 

ség, amely praktikus ismeretekét, gyakorlatias tudást kíván. ebből a 

felfogásból kicsendül a feltörekvő polgárság életigenlése, szinte már 

utilitarisztikus életszemlélete is. A polgári állam fokozatos kialaku 

lása során a köztisztviselAi ré#eg és az értelmiségiek száma jelentd- 

sen megduzzadt;élethívatásuk betöltéséhez olyan előkészítésre volt 
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szükségük, amelyet csakis ez az Ajszellemü, gyakorlatias és reális 

tudományokra alapozott iskolai oktatás volt képes biztosítani.FrandLt 

iSkoldi tehát mar az életre, sőt életpályákra készítettek elő,bár 

ugyanakkor még felismerhető volt bennük az elavult rendi neyelés gon 

dolata is. 

Francke hatalmas iskolaszervezete valóságos iskolavánost hozott 

létre Halleban. A nemésség,gyermekei . számára kollégiummal egybekö-

'töttTedagegiumat, egyetemre előkészítő latin-iskolát, a polgárság 

fiainak anyawelvü közéfoku iskolát, a szegény.  né' számára  elemi ok-

tatást nyujtó-iskoldt és árvaházat,  végül' az  első német tanitó-és . ta 

nérképzőt is megszervezte. NeveléS terén nagy  hatást  gyakorolt Euró-

pa-szerte, előmozdította a polgárság érdekeit szolgáló gyakorlatias, 

reális irányu oktatási szemlélét kialkulását. Pozitív hatása, méltány 

lást érdemél annak ellenére bogy Világnézete és.táraadalomame#161e-

te számos középkori és rendi vonást örzött meg, amelyet iskolaszerve 

zee is életsen Szemléltet. 

• . A 18.század•közepén felmerült a mezőgazdasági  termelés kapita-. 

lizálódásátak szükségessége is, A földmüveiő parasztság.felvilágosí 

tása és korSzertibb termelési módszerekkel való megismertetése terén 

nagy érdemeket  szerzett Rahow, a  falusi iskolák ujjásZervezője, a . 	. 

néet népoktatás. egyik nagy alakja..., 

Ugyanebben az - időben sok U.4. ipariskola is alakUlt Németor-

szágban. Ezekben az iskolákban elemi ismeretek Oktatása. mellett A 

tanító felü'gyeletével és irányításával ipari  munkát /általában.tex-

til munkát/ is végeztek a.gyermekek, Ezekben az,iskblákban a munka 

és a thnulás.még nem.  alkotott egyeges folyamatot,. párhuzamosan  folyt 

egymással. A19. század közepéig a német.  népiskolákban csak egészen .  

kezdetlegeselémi ismereteket tanítottak, fő tantárgT.továbbra is . 

• katekizmus maradt,  az iskolák többsége  klerikális célokat szolgált 

A 18. században'a még.mindig rendi jeliegü és skolasztikus szel. 

lemü középiskolák refdrmja és a polgári igényekhez faló.igazítása 

már elkerülhetetlenné vált. A polgárság és a nemesség  erőviszonyai 
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nak és osztályérdekeinek megfelelően a középiskolai nevelésnek két 

irány alakult ki: a gimnáziumi és a reáliskolai. 

• Az uralkodó osztály is kénytelen volt valamelyest engedni korsze 
.1/ 

rutlen  iskoláztatási elveiből, ugyanakkor azonban szívosan ragaszko- 

dott klasszikus színezetd müvelődéli monopoliumához. Ennek az ellen-

tétnek kompromissumos megoldása hozta létre a porosz gimnáziumot 

-az uralkodó osztályo iskoláját-  amelynek szellemét a neohumanizmus 

szabta meg, nem adva fel továbbra sem a klasszikus müveltség ideálját 

A neohumanizmus azonban a klasszikus tudományok 16. és 17. században 

kialakult  sajátos gyakorlatával szemben, a kizárólagos nyelvtanítás 

és a puszta grammatizálás helyébe, az antik irodalom alkotásainat 

megértését, az áLtala történő emberformálást, a szellemi erők kibon-

takoztatását, az igazán muvelt ember kialakítását  tűzte  ki végcéljá-

ul. 
r- 

• Eddig a gimnáziumokban folyó kizárólagos  formális képzés mellett 

most; -ha korlátozottan is-de polgárjogot nyertek a reális tudományok 

is. 	Raganisták,részben a köztisztviselők s és az értelmiség képzésé- • 

nek siempontjáb.61 kiindulva, a• görög étbelemben vett hu#anitás .   mm- 

den gyakorlati szemponttól mentes eszményétől vezetve sokoldalú; har-

monikus képzésre törekedtek és a reális tudományok mellett.a klasszi-

kus tudományókat is nagyra becsülték. A neohumanistáknak a klasszi-, 

king és a reális tudományoknak értékeiről vallott nézetei  hozzájárul-

tak  a gimnáziumi tanulmányok elmélyitéséhez és sokoldaluvá tételéhez. 

• A 19. Század elején .  Humboldt középiskolai reformja nagy'változá- 

sokat hot létre. Ilyen volt-például az érettségIvizsga jelentősége-

nek a fokozása. Az 181. évi vizsgaszabályzat érettségi vizsgálati 

• jogot még cskk az elismert latin iskoláknak adta meg és  ezzel fokoz-

ta az érettségi i jelentőségét. usak az 1834-es vizsgaszabályzat tette 
a a gimnáziumok kizárólagos feladatává az egyetti tanulmányokra való al 

kalmasság eldöntését. 

Az 1810.-es rendelet elválgsztotta a tanárképzést a teológiai ka-

ron folyó papképzéstőI, a tanárok képzését a filozófiai fakultásra 
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helyezte át. A leendő gimnáziumi tanárok s7átára 1826-ban  rendszere-

sítették az u.n. próbaévet. 
at 

A reáliskolák'a pietisták /Semler es Heckker/ hozták létre a • 

.18. század  elő  felében /1708, 1747/ Berlinben. Reális tárgyakat me-

chanikai és gazdasá7i ismereteket tanítottak klasszikus nyelvek nél-

kül. Magasabb maveltséget adtak és  előkésítettek  bizonyos gyakorla-

ti pályákra. Később a 19. Század elején a poi:4)st reáliskola a neohu-

manizmus hanyatlásával ujra csak áltafánosképzést adott. 

A reáliskolát sokáig nem ismerték el egyenrangúnak a klasszikus 

müveltségi anyagot  nyújtó gimnáziummal. A .reáliskolák csak 1870-ben 

váltak egyetemeken:folytatandó tanulmányokra  jogosító iskolákká. 

Érdekes HilSoldtnak egyetemi .szervező munkája 1810-ben az•áita. 

la létrehozott berlini egyetemen megszűnt a filozófiai fakultás elő-

készítő tanfolyam jellege, a többivel e:gyenrangd karrá válva a tudós-

képzés és a gimnáziumrtanárok képzésének intézményévé vált. 

b./ A filantropizmus 

A filantroPizmus a 18.s dzad végén Németországban a francia és 

német racionalista filozófia hatására kialakultx Olyan pedagóg$ai 

mozmIom, amely a nevelést emberibbé . természetesebbé és az élethez. 

közelebbállóvá akarta tenni .  A filantropisták /emberbarátok/ olyan 

humanista szellemtől áthatott embereket akartak nevelni, akik egyéni 

boldogságukat a társadalom érdekében kifejtett hasznos tevékenység-

ben keresik és találják meg. 6k is korlátlanul bíztak a nevelés tár-

sadalomátalakító hatásában &s társadalmi reformjaikat is  neveléssel 

vélték megoldani. A mozgalmát Basedow János ilouSseau Emiljének hatá- 

sára alapította meg. Élénk pedagógiai és irodalmi tevékenységet fej-

tett ki. "z 	mü /ElementárWetk/ c. 4 kötetes munkája mindazbkxt 

az anyagot tartalmazza, amélyet a gyermeknek 15-eves koráig el kell 

sajátítania. 1774-ben DesSauban megnyitotta iskoláját' a Philantro-

pinumot, ahol nevelési elveit a gyakorlatban is kipró.bálhatta. Kivá-

ló munkatársai Campe, Trapp és Salzmqnn fradalmilag is támogatták 

Basedow c41kitüzéseinek'megvalósítását. A filantropista mozgalom  és 
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az összes,filantropista intézmények Salzmann schnepfenthali ma is mü 

ködő hires iskoláján kívül r)vilidő  mulya megszűntek.  Pedagógiai re, 

formjaik gazdagóága miatt a mozgalmat rövid müködése  ellenére  is fon 

tosnak kell tartanunk. 

A filantropizmus, mint a francia és a nemet polgári felvilágoso. 

-, dás tipikus terméke  a polgáság érdekeinek szolgálatáblaállt, ipari 

és a kereskedelmi burzsoázia fiataljainak a nevelésével foglalkozott 

népnevelési problémákat nem - is érintett, illetve csak olyan mérték-

ben, amennyiben az a polgárság érdekeinek megfelelt. Számukra csupán 

a gyakorlati jellegű elemi ismereteket kívánta biztosítani, ugyanak-

gkor,a polgársá gyermekeit minden olyan ismerettel és készséggel el 

akarta látn4 amelyet a burzsodziahasznoSnak tartott. A polgári uti-

litarizmus a filantropistdi nevelési nézeteit teljesen áthatotta. A 

Pilantropinum gyakorlati müveltséget akart adni, a polgári életre ki-

vánt előkészíteni, ezért a  reális  tárgyak oktatását helyezte előtér-

be és  szorgalmazta,  hogy a  tanítványok  gyakorlati élettapasztalato-

kat és technikai készségeket is szerezzenek. Növendékeiket elvittek 
b a piacra, mesterek muhelyeibe, kerekedők boltjaiba. 134sedow - azt kí-

vánta, bogy minden növendékük tudjon  bánni  az ácsok, asztalosok, ko-

vácsok, kőmüvesek legegyszerübb és leggyakoribb szerszámaival. Ezzel 

a politechnikai képzés egyik fontos mozzanatának korai iskolai megje-

lenését biztosította. A gyakorlatias szellemii nevelésnek ezzel olyan 

tényeit vonultatták fel a filantropisták, amelyről ezideig az utópis-

ta szocialisták, Rousseau és  mások\  is sokat írtak ugiran, de realizá-

lásukra eddig még senki sem tett  kísérletet.  

Oktatásukban a nyelvi tárgyak háttérbe szorultak, helyüket a 

tárgyismeretek foglalták el. A tényt becsülték, magát a reális való-

ságot, az egyéni kifejezést csupán másodlagosnak tartották. A klasz-

szikus nyelvek és ismeretanyag eM)erformáló szerepének felisfOrését 

utilitarista szemléletük elhomályosította. A tanítás módszeres el-

veinek megállafitásában a gyermeki természetből indultak ki, hangs11- 

.1yozták  alsó  fokon a tanítás szemléletességét és átokosságát, vala- 
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mint a tanulók öntevékenysggének  jelentőségét.  A tanítás könnyüvé és 

játékossá  tételének eyébként helyes elvét túlzásaikkal eltortitották 

az oktatást játékossá tették. Az erkölcsi nevelés  terén  is Rousseau 

tanítv(myai, a gyermeket ők is természettől fogva jónak tartották, 

bíztak a nevelés erejében, az  erkölcsi nevelésben,  az értelmes felvi-

lágosításnak, a példának, a belátásnak és a szoktatásnak nagy szere-

pet tulajdonitottk. Rousseau tanításaival szemben a nevelésben alkal-

mazták a jutalmazást és a büntetést is, sőt annak  külsődleges, tulzó 

megnyilvánulasaival, pl. a hanyag tanuló nyakába szamár-képét függeSz-

tették, a fegyelmileg súlyosan vétőket durván Me7szidták, sőt jelké-

pesen fel is akasztották,  nevetségessé és egyben hatástalanná tették 
ca&k. fegyelmezési munkájukat. A tételes vallást ők is elveti*, A természe- 

ölL tes vallás deizmusát vall 	és a  vallástól független erkö1cs1, 1*seet 

tanították. 

A testi nevelést nagyra becsülték és  gyakorlatilag  mindazokat a 

haladó elveket mevalósították, amiket a-reneszánsz óta alkottak a 

nevelési elmélkedők. 

Bár a filantropiták sem mentesek teljes egészéb -an a középko , ias 

rendi szemlélettől, mégis a haladó polgárság  érdekeit képviselték. A 

klérus nevelésével szemben hangsulyozták az állami oktatás 'jelentősé-

get, a tananyag kiválasztásának utilitarista szempontjai mellett a re-

áliákat erőteljesen érvényesítették. Nagy érdemük, hogy a tananyaggal 

szemben a  gyermeket állították az oktatá-nevelés középpontjába és mód-

szereiket is  igyekeztek  a gyermek sajátosságaihoz igazítani. Nemcsak 

hirdették, de  első izben meg is  valósították  a gyakorlati-technikai 

ismeretek oktatását. Ma is  helytálló  az a megállapítás4, hogy a gyer-

mekek 15-eves korukig  általános képzést nyerjenek, s bármely differen-

ciálódás csak ezen a koron  felül kezdődjék. Ők kezdeményezik a szem-

léltető képek és a taneszközök készítését, hatásos irodalmi tevékeny-

ségükkel pedig metTindítóivá váltak a pedagógiai irodalom . fellendítésé- 
. 

nek. 



ca  felvilágosodás eszméinek elsajátítását és alkotó alkalmazását kívén. 

ta meg a tanítóktól, akiknek személyével és oktató-nevelő munkájával 

szemben komoly követelményeket támasztot9 

Pestalozzi János Henrik pedagógiai tevékenység41746-1827- 1.ig/ 

Rousseau hatására embert, teljes  embertakart  nevelni korának ez 

a legkiválóbb elmfsleti és gyakorlati pedagógusa, 4e-g514.eamisiticas felis-

merVe a kapitalista termelés  egyoldalú, embert elnyomorító követkeamé. 

nyeit, a reggeltől estig tartó embertelen, a gyermekek testét, lelkét 

tönkretevő gyermekkizsákmányolását,tm. 

Nagy érdemek Pestalozzinak az a felismerés, hogy a nevelésnek 

nem a civilizáció, nem a kapitalista fejlődés ellenére, hanem azt fe l. 

használva, annak mintegy alárendelve kell az emberiség ügyét előbbre 

vinni. Ezzel Rousseau alaptételének -a civilizáció.megrontja az em-

bert- határozottan ellent mond. 

Amikor összekapcsolja a termelő munkát a neveléssel, akkor egy- 

ben a leghatározottabban tiltakozik, -mint később Makarenkő is- az o4 

lyen munkáltatás ellen, amely a gyermeket gépként kihasználja, amely 

,nincs neveléssel összekötve, ahol a fej, a. szív és a test elnyomoro-

dik, vagy legalább  i nem fejlődik eléggé. 
t 

Az emberi erők harmonikus kiképzése volt, Pestalozzi pedagógiájá-

nak alapvető célja. Ugy vélte, bogy  az embernek a fejét, a kezét és 

a szívét egyaránt kell használnia és fejlesztenie, különben egyolda-

ltvá "mesterkélt gép"-.0 

Az egyetemes eAbernevelésre vonatkozó gondolatai, a szegény nép 

nevelésének feladataiból fakadeak. Egész életében a szegényeket akar-

ta * neveléssel felemelni, hogy képesek legyenek a maguk szá4ára em- 
110_0 ben i életfeltételeket biztosítani, ésIrdnerejükből felemelkedhessenek. 

Me -g értheTte meg, hogy a nevelés önma-zában nem változtathatja meg az 

emberi sorsot, felfogása utopikus maradt. Azt hitte, hogy a paraszt- 
* 	2 L. 	 4 ság jelenlegi élétviszonyi k'izött is felvilágosítással es neyeléssel 

46. 	4 megvalósithatja • teljes emberséget. Tanúja volt hazájában a feudaliz-

mus felbomlásána, anarchiájának, ugyanakkor a korai kapitalizmus .bar- 
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bdrságainak is, a gyermekekkel történő embertelen bánásmódnak. A sváj-

ci munkásosztály fejletlensége miatt nem volt még olyan társadalmi 
kraiha 

rő, amely Pestalozzinak utat mutathatott volna. EbbőlVa társadalmi 

helyzétből tAplálkozik eszméitek bizonytalansága. 

Orvos apját korán elvesztette, felsőbb tanulmányait Rousseau és 

svájci diákmozgalmak hatására abbahagyta. -Tgész életére szóló program-

kent yállalta a feudalizmus és a kapitalizmus kettős szoritásában ver-

gődő svájci parasztság sorsának jobbra fadítását. Fiatalon megnősült, 

k"-;lcsönből birtokot vásárolt, ,  s aztNeuhofnak nevezte el. Mintagazdasá-

got akart szervezni, hogy a környékbeli parasztságot felvilágosítsa 

és a jólét utjára vezesse. Gyakorlati érzékének hiánya és néhány év 

rossz termése miatt gazdasága tönkrement. Kudarca azonban nem  hátrál-

tatta meg; 1774 7-ben ugyancsak Neuhofban egy munkaházat épített, ahol 

összegyüjt .itta az elhagyott és  árva gyerekeket. fondssal, szővéssel, 
2 

zöldségfélék és gyümölcsök termelésével foglalkoztatta őket és közben 

elemi ismeretek tanította. Már itt felmerült Pestalozzinál az okta-

tás és a termelőmunka összekapcsolásának gondolata, de Sg helytele-

nül pénz szerzési céllal  -'ugyanis ugy vélte, hogy a gyermekek saját 

muhkájukkal képesek lesznek az  intézményt fenntartani. Munkaháza és 

a korában elterjedt hasonló vállalkozások között mégis minőségi különl 

ség állott fenn. ő au eVbernevelés humánUs céljaitól indíttatva munká 

val akart az elhagyott és így kényszertségből csavargó életet élő 

gyermekekből erkölcsös értelmes etbereket nevelni. Ugyanakkor abban 

is bízott, hogy ezáltal magának is biztosíthatja megélhetését. Mint 

Pestalozzinak minden  vállalkozása,  ez is kudarcot vallott, azonban fe 

vetette számára élete legnagyobb problérOját: a munkával egybekapcsol -

nevelés.kérdését, amelynek megoldásán egész életében  fáradhatatlanul 

munkálkódott. °ikertelen gazdasági jelhgü kezdeményezéseivel Néuhof-

ban is- első,sorgan nevelési kérdéseket pri)bált megoldani. Megállapí-

totta, hotJ;y a mesterségek jó ellátásához, a gyári dolgozók munkájához 
/ 

is magas kultúrára és igényes nevelésre van szükség. Hangsulyozta, 
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hogy a nevelésnek a  gyermekek adottságait kell kibontakoztatnia tevé-

kenység útján. Gondosan megvizsgálta a termelő munka nevelőhatását,  

azt, hogy mennyiben képes elégedett teljesértőkii embereket nevelni.jel 

lemrajzaiban pontosan rögzítette jó néháhy neveltjének tanulmányi elő-

re - haladását, termelőmunkájában elért teljesítményeit, erkölcsi és  ér-

zelmi világának gazdagodását és ezek alapján olyan megállapítást tehe-

tett, hogy a harmonikus, a sokoldalu fejlődés feltételeit biztosítja 

a munkával egybekötött oktatás..Ugy gondolta, hogy az ipariljellegú 

munkával összekapcsolt nevelés nem kizáróIagos útja az ember formálá-

sának, képességei mindenoldalu kibontakoztatáttának, hanem annak csak 

egyik, sajátos, - ipari formája. éritt Neuhofban, kudarcainak szín-

helyén rádöbbent az ektatás éS általában-a - termelő munka szoros össze-

kapcsolásának hatalmas pedagógiai jelentőségére. 

Anyagi lehetőségek hiányában 20 évig elméleti  munkásságot folyta-

tott. 1780-ban jelent meg első  pedagógiai müve: ( Egy  remete esti  órája '  

címen, amelyben kifejtette, hcgy a hívatásra vale előkészítést alá 

kell rendelni az általános emberi nevelésnek. Ugy velte, hogy az álta-

lános emberi nevelés_összeOgyeztethető a dolgozók osztályhelyzetével. 

Pestalozzi evvel a hibás nézetével az elnyomatásba való beletörődése 

nevelt,  arra,  hogy a nép nehéz életviszonai között is lehet elégedett, 

és  lelkes munkáságával kialakíthatja teljes emberségét. Nem ismerte 

fel, hogy a teljes emberréválás feltételei kora  osztálytársadalmában 
/ 

a nép számára nem adottak. 

• Lénárd és Gertrud  c. m&fe nevét világszerte ismertté tette..Regé- 

nye egy képzeletbeli svájci faluban játszódik le: a - falu derék földes-

ura az egyik okos parasztaSszonynak -#111=10 Gertrudnak segítségével 

megszabadítja a falu népét a gazdag kocsmáros bírótól, aki a  férfia-

kat iszákosságra szoktatja, ezzel anyagilTés erkölcsileg romlásba 

dönti. A bíró elkergetése után Gertrud férje Lénárd Mira -lives mester is 

megemberelte magát, a csal6di béke ujra  helyreállt.  A regény fontos 

mozianata Lénárd és Gertrud családi életének harmohiája, a családta- 

gok kapcsolatainak erkölcsi  gazdagsága. Pestalozzi szerint a családon 
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keresztül jut el a gyermek az embariség nagy családjába, a huglanitás-

nak arra a szintjére, hogy a tibbf embert is testv'érének tekintse.Pes-

talozzi nagytisztelője a családi nevelésnek, s amint regénye is pél-

dázta, a családtól  várta  a nép erkölcsi megújulását. 

A földesúr különféle intézkedésekkel, a község lakóinak anyagi 

támogatáséval iskola és kórház építésével segiti a  falu életének jobb-

rafordulását. A regény társadalomszemlélete, amely szerint a jóságos 

földesurtól várható a parasztok és iparosok sorságak megjavítása, már 

korában is,túlhaladott volt. 4 regényhez irt folytatásában  bemutat-

ja  a nevelőmunka eszméj#t, amely szerint először cselekdni tanítson 

meg, a ,  munka alakítsa a gyermekeket emberekké. Az iskola olyan legyen, 

'mint Gertrud szobája, aki együttdolgozik gyermeleivel, hozzászoktatja 

őket a kéz munkájához. Munka közben oktatja őket, történeteket olvas 

fel nekik, szépre nemesre tanítja őket, eszíiket és szívüket is /Formal-

ja. A gyermekek helyes napirend szerint élnek, játékra is bőven jut 

idejük, és szívesen végzik a nem túl hosszú napi munkát is., A  regény 

harmadik kötetében felépülő iskolában .a,nevelés Gertrud elveinek alap-

ján folyik. Igy válik Péstalozzi'nevelő-munka eszméje nevelési fela-

dattá. 

A regény népszertipOgének alapja erős ábrázoló erejében, mozgal-

masságában keresendő és abban, hogy meglepő valóság-hüséggel mutatta  

be a korabeli svájci falu életét. Regényének nagy értéke, hogy a mun-

ka emberformáló  szerepét  nemcsak a családi, hanem az iskolai nevelés-

nek is a középpontjába állítja.  Ebben az iSkolában az életre nevelnek, 

munkára készítenek elő, a gazdaságban gyakorlatilag is megismerkednek 

q gyermelek a mezőgazdasággal, allattenyésZtéssel és az ipari munkák-

kal, de a teljes, a harmonikus ember formálása érdekében erkölcsi és 

értelmi nevelésre is gondot fordítanak. 

Pestalozzinál.a munka életteli. Szoros kapcsolatban van az erköl-

csi neveléssel, azonban az cktatás és a termelőmunkl viszonya még nem 

kielégítő, csak a kettő egymás/mellettiségéről lehet nála besZélni,, 

mert az oktatástnem ötvözi össze a munkával. 
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•Pestalozzi  rokonszenvvel fordult a . francia forradalom felé és an- 

nak okait'nem a felvilágosodásban, hanem az emberek életét megrontó 

sok igazságtalanságban és-nyomordságban vélte megtalálni. Nyiltan azo-

nosította  magát népi törekvésekkel. Amikor a feudalizmus 1798-ban 

svájcban i9 megdőlt és létrejött az egységes Helvét köztársaság, Pes-

talozzi csatlakozott a moz alomhoz, agitált, lapot szerkesztett. A nép 
a' 

,boldogságát már n2mvfeudalizmustól várta, 'mint Lenard és Gertrud c. re 

gényében. Azonban azt kellett tapasztalnia, hogy a kialakultiburzsoa 

hatalom sem biztosította a dolgzó nép felemelését -ezért ismét nem, 

maradt más reménye, csak a nevelés. .A társadalmi problémk megoldását 

a- szegények felvilágosításától várta. 

• Stanzban a direktórium megbízásából intézetet mervezett a har- 

cok következtében  árván  maradt csavargó kisgyermekek számára. Eddigi 

tapasztalatai alapján össze akarta kapcsolni a tanulást a munkával. A 

.közös•ég kialiditása érdekében először a gyermekek erkölcsi nevelésével 

r foglalkozott; 	féléves testet-lelket kimerítő munkája,szép er.edmé- 

nyekkel járt, amelyet •evél egy barátomhoz stansi tartozkodásomról" 

c. alkotásában ismertetett. Amint írja 	léptem a gyerme- 

kek közé, nem volt segédem sem oktatásukban, sem gondozásukban ...." 

"GQndold'el helyzetemet, a nép es a gyermekek  hangulatát! Én ,  ,mint a 

gyülölt rend teremtménye álltam közöttük. Mennyi jólelküségre volt 

ilyen körülmé,yek között, még ezzel a néppel szemben is szükségem,hogy 

akadálytalanul mehessek tovább utamon. Köztük aludtam, este utolsónak 

feküdtem le reggel elsőnek keltem fel. Kara reggeltől késő éjszakáig i  
0 ;  

minden pillat4han  láthatták homlokomról, kitalálhatták ajkamról, hogy 

a szívemmel  csüggök  rajtuk, az ő boldogságuk az én boldogságom, az ő . 

örömük  az én örömöm. Ők nem.Stansban voltak, Clot a világon kívül vol- 
, 

tak, Kálam.voltak ők, én - pedig' náluk. Az ő levesJk volt  azén levesem, 

és az ő italuk az en italom. Nem volt semmim, sem háztartásom, sem ba-

rátom, 'sem családom, csak ők' voltak mindenem." A gyermekek igazi ember 

ré válásának ebben a nagyszerü folyamatában 53 eves korában határozta 

el Pestalozzi véglegesen, hogy pedagógus  les. Intézetét félév mulya 
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hadi kórháznak kellett átengednie„ 

Ezután rövid ideig Burgdorfban tanított, majd intézetet alapított 

amelyben elemi iskola, árvaház és tanitóképző is milködött. Itt dolgoz-

ta ki az elemekre felépülő módszertanát, amelyet alkalmasnak vélt a 

gyermekek erkölcsi, értelmi és testi erőinek kibontakoztatására.. A 

nagyterjedelmil tananyag eredményes megtanításának módjait kutatva a 

gyérmek belső erőiből . indult 	azokat akarta kimüvelni. Vagyis az 

oktatást a gyermek oldaláról.kzelítette.meg, az oktatás pszihologi-

zálására törekedett. A nevelés teljeS átalakításátx mindenoldaluSágá- _ . 	, nak  megvalósítását tűzte ki céljául. Igy jutott el az oktatás elemi 

pontjaira vonatkozó elméletéhez, amelyet "Hogyan  tanítja Q.ertrud gyer-

mekeit" c. munkájában dolgozott ki. Pestalozzi nemcsak az oktatás, ha- 

nem az erkölcsi és A fizikai .nevelés  elemi pontjait is megállapította. 

Ezzel olyan egyetemes  érvényű módszert'vélt kialakítanilf amely minden 

körülmények  között  biztosítja a tanítás -sikerét,  a tanitó képességé-

től, személyiségétől függetlenül is. Felfogása szerint az egyetemes 

módszer alapja a gyermek természete lehet csak. Egyetemes érvénytjnek 

tartott módszerében a gyermek természetes megismerő erőit és az okta-. 

tásmbik a harmoniáját kívánla biztosítani.  Mivel  pedig a gyermeki fej-

lődésnek megvannak a maguk természetes fokozatai,,amelyeken keresztül 

mind teljesebbismeretekhez jut, a megismerés sikerének biztox -sítása 

érdekében a végső elemekig  kell' visszamenni, már -ott meg kell terem-

teni a harmoniát, az emberi természet és az oktatás latzött.'Az okta- 
. 	 .-tette tásnál a szám, alak és a szó elemi pontjaiktialtilttm a tanítás kiin-

duló pontjaivá, a fizikai nevelés elemeit  egyszerű alapmozgásokban 

%hordozó, dobó,; lökő, huzó stb/, az erkölcsi nevelés elemeit az érzés, 

hallgatás és cselekvés mozzanataiban vélte megragadni. Az g elemektől .  
a harmonikus, a tdjes ember  nevelésének eszméjéig csak később jutott 

el, amikor azt / gondolta, hogy az elemi képzés erőinek az ember szívét, 

szellemét és kezét kell természetank által megengedett legmagasabb fok 

ra eljuttatni. 

A. gyermeki megismerés a szemléletből halad a fogalom felé, Pesta- 
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lozzi tehát a  tanítás  alapjává a szemléletet teszi. Az érzékelés so-

rán keletkező bengomások  homályosak, zürzavarosak, tanítással kell a-

zokat határozott taemléletekké,  világképzetekké,  majd tiszta fogal-

makká alakítani. A világos fogalmak kialakításának Pestalozzi szerint 
WRY) Itt• 

feltétele van: ismermi kell a dolgok számát, vagyis az egyes dolgo-

kat el kell tudni választani egymástól, ismerni kell a dolgok alakját, 

és tudni kell megnevezni a dolgokat, mert a szó teszi a szemlélt tárg 

képét a tudat sajátjává. 
he Not 

k Sze tanítása az anyanyeIvi tanítást jelenti, amelyet h szakasz-

ra bont: hangtanra, szőtanra és mondattanra. Fontosnak tartja a tisz-

ta hangoztatást és a sokoldalú  kapcsolást  a szókincs fejlesztését és 

anyanyelv helyes használatát. 

Az alak megismerés-ét a mérés, a rajzolás és az  írás segíti  elő. 

A szám, illetve a számolás megismerése nagyon fontos, mert ez ve-

zet szilárd, tiszta  fogalmakhoz. 

c )9z elemi Pontok tana, ami szerint a szám, az alak és a  szó fogal- 

mi ismerete a fogalom tartalmi elemeit megelőző elsődleges tényezők 

volnának, természetesen helytelen, idealista filozófiai hatásokra  tá-

maszkodó nézetek. Rlgondolásának pozitívuma abban áll, hogy a korábbnim 

is még hate senzualizmuson tulmenően haggsulyozza az aktivitás szere- 

pét. Három eleméből alakította kiva népiskola tantárgyait, amelyeknek 

oktatására vonatkozó módszertani utmutatásait jórészben ma is helye-

seknek tartjuk. Pestalozzi a népiskolai pédagógi megalapozója. 

18O5-l825-ig Ifertenben működik és iskoláját a nevelés iránt  ér-

deklődő a világ minden részéről felkeresik. Ennek az iskolának a nö-

vendékei mar nem a nép,  hanem  a polgárság köréből kexii -atek ki. Itt nem 

végeztek  a tanulók termelő  munkát,  világhíre és nagy hatása ellenére 

is ezt a tevékenységét élethívatA'sától, a szegány,és árva gyermekek 
q 

nevelésétől és a nép  felemelésétől eltérésnek tekintette.Tedig ifer- 
, 

teni müködése az elemi oktatás  színvonalának emelése,  korabeli kiszéle. 

.sitése, a tanítóképzés igényének népszerüsttése - szempontgából . nagyon 

hatásos volt. Ugyanitt.sokat foglalkozott elméletileg az ipari képzés- 
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sel is. "gy szegény intézet célja és terve" c. munkájában fejtegette, 

hogy az ipari nevelésnek az ipar egészét ken figyelembe vennie. Ez a 

nevelés .kiterjed  a  testerősítésére, edzésére, mozgáskészségeinek fej- 
ft 

lesztésére, hívatástudatra, és'alkotóképesség nevelésére egyaránt. 

népet lagy-akart,a munkájának szeretetére nevelni ,. a teljes emberréválás 

útján elindítani. Igy szerette volna kiszabadítani az' embert a gel) rab 

ságából és az ipari munkát az emberréválás, a nép nevelésének eszközé-

vé változtatni.'Nagyszerú gondolatainak megvalósítása  terén Pestaloz-

zi nem  számolt  a  fennálló' társadalmi és osztályhelyzettél. 

TapasztalatbU jól ismerve az ipari munka  általános képzőerejét, 

Ifertenben megkísérli tekintet .nélkül a tanulók jövendő foglalkozásá-

ra- annak a tanulók nevelésében való bevonását. Ezzel nagynt lép elő-

re az  általános k*px*z és az ipari képzés szorosabb kapcsolatának meg-

oldása terén. Ez a törekvése már jelentős megközelítése a szocialista 

szempontú  pedagógiának. 

Az álta16nos képzés és ,a munka-összekapcsolásának kérdésében Pes-

talozzi fejlődésének három  fázisa  433-enen me 'lönböztethető: 1. Élet-

re el5készítő szakmai képzés, kiegészítve  .a sziv, a'fej és a kéz kimü-

velésével. 2. g harmonikus személyiséget  biztosító általános eleMi kép 

zés, elemi szakképzetSéggel.kx3. Ipari képzéssel kiegészitett  álta-

lános képzés. 

A  20-as évek tájn az intézet lehanyatlott; Pestalezei visszavo-

nult Neuhofba, megirta élettörténetét, öSSzefoglalta pedagógiai gondo-

latait a "Kett dal" C. munkájábau. 

Pestalozzi a pedagógia történetének egyik legnagyobb alakja, kor-

szakos jelentőségü felfedezései az emberiség nevelésének legfényesebb 

tettei közé tartoznak, bár gondolatrendszei-ének kétségtelenül voltak 

fogyatékosságai is. 
a 

Peaagógiájának atIoja demokratkus kultúrpolitikája biztosítani a-

karia, hogy . a nép gyermekinek szellemi és erkölcsi erői,teljes harmo- 

nikus emberségük kibontakozhassék. Demokratkus népoktatási eszméjének 

népszerüsítéséért egész életében fáradhatatlanul küzdött. Nagy érdeme- 
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ket szerzett a termelő munka testi, erkölcsi nevelőértékének felisme-

résével, a munka és az oktatás összekppcsolásával, a munkának 4z okta-

tási folyamata való  beillesztésével és általa a'mindenoldaluan fej-

lett és képzett ember kialakítása igényének felvetésével. 

7gész életét  a szegény nép SzomorA'helyZetének megjavít Sára, az 

elnyomottak felemelésére fordította, mindezt aZonban Csak neveléssel 

remélte megvalósítani; a' népi tömegeket forradalmi harc helyett bele-

'nyugvásra, a fennálló társadalmi  keretek között lehetsé2;cs boldogulás-

ra  tanítja. A különboző osztályok gyermekeinek ő is különböző nevelést 

tartott szükségesnek. A patriarchalis txticksi családot tekintette még 

akkor is a leghatásosabb nevelési tényezőnek,  amikor.  .a kapitálizmus 

szeme láttára zilálta szét a családot, mint termelő közösséget. 

Köve'kezetesen törekedett az oktatás lélektani megalapozására. 

Hangsulyozta, hogy az oktatásnak azt az utat kell járnia, amelyet a 

gyermeki természet  követ ismeret-szerzésekor.  Felismerte az érzékelés, 

az észlelés, vagyis a szemlélet helyet és ss.érepét az oktatásban. Na-

ggyon fontosnak tartotta, at iszta világos és pontos fogalmak kialakí- 
ei 

-tását,' amelyekvcsakis szemlélettel és gondolkodási müveletekkel  vélt,  

elérhetőnek. A didaktika sarkigazságává tette a hézagtalanság xixtt, 

és a gyermékek szellemi öntevékenysgének elvét az oktatásban. 

Az oktatás és nevelés elemekre bontásával kidolgorta xx elemifo-

kú módszertanát, Arnépiskola tartalmának és módszertanának megalapozá-

sa'az ő nevéhez füződik. A módszertan mindenhatóságába vetett-iiite vi- 
4 	 d 

szont eljarásait formálisakká, mesterkélta4ette. 

Igazi nagyságának forrása, példájának ma is elevenül ható ereje, 

nevel !)io személyiségében rejlik. Önzetlen, az emberforadás vágyától, 

a nyomorban tengődő nép felemelésének szándékától lángoló alakja na 

is nagyszerü emberi és nevelői eszmény. A gyermekért érzett páratlan 

felelőssége és' feltétlen odaadása, félevszázados,,csalódásOkkal: ku- 

darcokkal és eredményekkel gazdag élete a thphez és a nevelői hiVatás-

. hoz vló törhetetien hüség, ragaszkodás el nem muló, korunkban is ma-

gával ragadó  példája. 
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nevelés szerves része, a sokoldalu enberi személyiség formálásának 

.valópágos  tényezője,  a nevelés  fogalmának lényeges jegye. "A kommuna 

térmelő munkájának ágazatai -mondja Owen- a nevelés lényeges részét a 

alkotják." 

Owen . An .gliában és Amerikában Minta kommunákat szervezett Uj-Har-

mónia néven. Telepein  iskolákat szervezett, a new-lanaeki példa alap-

ján, amelyekben a fiúk és lányok együttesen nevelődtek. Kommunista te-

lepel az ellenséges környezetben hamarosan tönkre mentek. 

és gyakorlati pedagógiai munkásságát az ,1830-as évek kö-

zepén Harmonóniáninak megszünése után befejezte. Azonban egészen  halá-

láig  hatalmas energiával  küzdött  a munkásság szocialista tudatosságá-

nak fokozásáért. A fejlőa munkásmozgalmak azonban túlhaldták nézete-

it, hatása mindinkébb csökkent. Az Altal6nos, kötelező oktatásra, a 

tüvelts0  tudományos  alapokra való hélyezésére, valamint az oktatás 

.és a termelő munka összekapcsolásával a mindenoldaluan képzett ember 

formálására és a  nevelés társadalmi jellegére vonatkozó elvei a pre-

marxista pedagógiai gondolkodás legkiemelkedőbb részét  képezik) 

Herbart pedagógiai rendszere /1776-1841/ 

Németország még a 19. század elején is apró feudális fejedelemsé-

gekből állott,  a polgárság csak nagyon lassan fejlődött. A francia for 

radalom után a német polgárság lemondott arról, hagy törekvéseit  forra 

dalom útján valósítsa meg; haladásellenes álláspontja idealista filo- 

zofiájában és pedagógiájában is kifejezésre jutott. Ennek a polgári 

pedagógiának képviselőj'é Herbart János az első tudományos pedagógiai 

rendszer itétrehozója. 

Ő az első olyan pedagógiai elmélkedő, akinek nemcsak pedagógiai 

eszmei hatottak a nevelés gyakorlatára, hanem egész pedagógiai rend-

sze e átment  a gyakorlatba és több mint félévszázadon keresztül erősen 

hatott nemcsak Németországban, dd Európa ás országaiban is. 

Előkelő tisztviselő családból származott.Az egyetemen megismerke-

dett a német idealista filozófiával. gvájcban házitánitoskodott, meglá 

togatta Burgdorfban Pestalozzit, és már akkor felébredt benne a pedagó 
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itt  írja  egyik fontos peldagógiai munkáját az "Általános Pdeftg404 11-t. 

Kant utódaként Königsbergben pedagógiai  szemináriumot és'gyakorlóisko-

lát szervezett a pedagógia alaposabb  tanulmányozása és az elmélet gya-

korlati alkalmazása céljából. Fő pedagógiai  műve:  "Pedagógiai előadá-

sok vázlata". 

Zgész életében elhatárolta magát a néptől, a demokratikus és ha- 
. 	gal 

lade) mozgalmaktól, a milvelt polgárság és aZ uralkodó nemr4Q60 .0.el tar- 

tott kapcsolatot,  konzervatív, haladásellenes társadalmi és politikai 

álláspontja rányomja bélyegét filozófiájára és pedagógiájára egyaránt. 

A.fejlődést, a változást mind a filozófiában, mind a társadalomban ta-

gadja, illetve puszta látszatnak minősíti. 

A pedagógiát a filozófia részének tartotta és megalapozásában a 

• pszihológiának és az etikának nagy  jelentőséget tulajdonitott. Ezt ír-

ta: "A pedagógi, mint tudomány, a gyakorlati  filozófiától és a psziho-

lógiától függ. Amaz megmutatja a nevelés célját, emez az utat, az esz-

közöket és az akadályokat." 

Filozófiája szerint a világ végső elemei a szellemi  természetű, 

változatlan  atomok, az u.n. reáliák, amelYek mechanikusan mozognkk. A 

terméSzetxx látszólagos mozgásai is a reáliák mozgására vezethetők 

vissza. Hervart lélektana is a reale fogalmára épül. A lélek maga is 

reale, a lelkiélet a realék harcából, matematikailag  megállapítható, 

mechanikai változásokból All.' MA a lélekrealék kapcsolatba kerülnek, 

akkor  mindkét  részről megkezdődik az önfenntartási folyamat. A lélekre-

ale önfenntartó aktusát Herbárt képzetalkotásnak nevezi, amelyet alaio 

vető lelkijelenségnek tart. Az emléket6t, képzelet, akarat, érzelem, 

stb. mind-mind csak a képzet módosulásai. A'tökéletes képzet a  tudás, 

a felejtés a képzetnek a tudatmezőből  való eltűnése,  a felidézés a kép. 

zet tudat fölé emelkedése stb., a figyelemnél a képzetek aitudat kö-

zéppontjába ker'dlnek. Herbart kétféle_figyelmről l!eszél: önkéntelen, 

és önkéntes figyelemr51. Az appercepciót ugy magyarázza, hogy a tuda- 
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ban lévő régi képzetek hasonlóság alapján magukhoz vonzzák az ú'j  kép-

zetet, azt animilálják. Herbart lélektana képzetvlélektan, amelynek 

alapja a képzetek  kapcsolata.  A lélektannak ez az iránya az u.n.asszo-

ciációs lélektan. Herbart a leliiélet miiködését a képzetek mechanikus 

mozgásaira vezeti vissza es ez a felfogása teljesen elavult. 

Elméletének  haladó vonása az volt, hogy a képesség-elmélettel 

szemben, amely a lalkiéletet egymástól elszigeteli képességek együtte- 
emaite 

sének tekintette, élesen kihmaget47este a lelkiélet egységét. 

• Herbart az etikát az  esztétika  egyik részének tartotta azon elv 

alapján,  hogy  a jóra és a szépre vonatkozó  értékítéletek  azonos  termé-

szetűek,  egyetemes  érvényűek, mindenkire egyaránt kötelezőek, nem szo-

rulnak  bizonyításra,  vagyis evidensek. Az erkölcs lényegében a jó meg-

valósítására irányuló szándék. Megállai4tja, king az erkölcsi alapesz r  

méket /belső siabadség; ' tökéletesség, jóakarat, jog,igazságosság/ ame-

lyek az egyén erkölcsiségének mértékei. Az alapeszmékből levezette a 

társadalom erkölcsi ideáit. Herbart szerint a pedagógia feladata az 

egyén erkölcsi fejlesztése, a  társadalom erkölcsi nevelése kizárólag 

a politika feladata. Nagy gondot  fordít az egyéniség erkölcsi nevelé-

sere, a  társadalmi  szempontokat viszont  háttérbe szorítja. 

Herbart pedagógiájának alapja a  gyerekek nevelhetőségébe vetett 

hite. A nevelés céljának.az  erény kialakítását tartotta, a jellem.ala-

kítást flpölébe helyezte a hivatásra  nevelésnek és.mereven elválasztot-

ta attól. Ez a felfogása hozzájárult a szakismereteket nyuj -66 képzés 

lebecsüléséhez ..  A nevelésnek-három alapvető funkcióját különbözteti 

meg: kormányzást,  oktatást,  vezetést. 

A  kormányzás, Más szóval a fegyelmezés az oktatás és nevelés fül-

rső feltételeit teremti meg,  a .  gyermek: akaratának megtörésével.  A kor-

mányzás  tehát az adott pillanatra, a jelenre,vonatkozik és az a felté-
tele, hogy a  gyermekeket fOglalkoztatni kell, le kell kötni a figyelmil 

ket, ezért határozbtt feladatokat kell nekik adni. 

Ha  azonban  a  foglalkoztatás  sem elegendő a fegyelem biztosításá- 

hoz, akkor meg kell törni a gyermek  akaratát,  vak engedelAségre kell 
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szoktatni őket. Ezt a feladatot, csak erőszakkal lehet mgoldant,mert 

a,gyermekekirossz hajlamókkal ieredendő bün'tana/ jönnek a  világra és 

képtelenek belátásra. 	i;gyelmezés. eszközeként a foglalkoztatás mel- 

lett.a  felügyeletet, fenyegetést, parancsot, tilalmat, jutalmazást és 

a büntetést ajkja. Megengedik az élelem megvonást, sötét  szobába va-

ló bezárást, a kéz m8gkötözését és legvégső esetben -nagyon ritkán- 

még a  testi'  fenyítést  is.. A gyermek  megfékezésében elnyomásában, aka-

ratának tegtörésében és vak engedelmességre nevelésében i  unlmint'-bru= 

tális fegyelmezési eszközök engedélyezésében a porosz kaszárnya-szel 7  

.lem jut kifejezésre, olyan pedagógiátlan,  antihumánus, elmaradott és 

korsieeütlen elvek, amelyek ellen  világserte  tiltakortak a haladó 

gondolkodásu nevelők. 

Herbert  pedagógiájának  legfontosabb része az oktatás  elmélet e, 

amelyben annak tartalmával, fólyamatával és módszereivel foglalkozott. 

Az oktatást  alárendelte  a nevelésnek, igy az ő pedagógiájában az okta-

tás nevelő-oktatást jelent, 4  nevelés célja az erkölcs, az  'erkölcsi b 
belátás, amely az oktatás sdrán  létrehozott képzetállományon, a.tudá-. 
son gyugszik. Az ismereteket elfélejthetjük, gyakorlás  híján azok a 

tudat  alá  süllyednek, ezért kiaiakításuk sem lehet az oktatás egyetler 

célja. Ezzel szemben az érdéklődés állandó tulajdonsággá fejleszthető, 

s mint ilyen, az erkölcsi belátás  kialakításának feltétele, ezért a 

sokoldalú  érdeklődést' állította  Herbert az oktatás középpontjába. Az 

érdeklődésnek tehát nemcsak az oktatás  eszközének,  hanem eredményének 

is kell lennie. Az oktatásnakaz a feladata, hogy felébressza a tanu-

lók érdeklődését, azt sokoldaluvd  fejlessze és biztosítsa az ehbpri 

szellem aranyos; egyenletes  fejlődését. Ilyen meggondoliSsok alapján 

különbözteti meg Herbart a humánua és a reális tárgyakat. . 

Gimnáhiumában nagyobb .teret  biztosított*  a reáliáknak is., amelyek 

nek fontosságát egyre jobbanibelátta,  bár  a régi müveltség-eszemény he 

tására, a humán tárgyaknak elsőbbséget- acioW 

Az aktatás* folyamatának'két fontos fáziseleaz elméledétt és az 
igLitgiah! 
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eszmélkedést. Az elmélyedésen az ismeret megéfttését, felfogásitt érti, 

amelyet  összekapcsolásnak, áttekintésnek  és eisajátitátnkk, egy szóval 

gondolati feldolgozásnak, az eftaélkedésnek kell  követnie.  A képzetek 

nyugvó, illetve mozgó állapota szerint még 2-2'  lépést  tartott szüksé-

gesnek. Az  elmélyedés  fázisában a képzetek nyugvó  állapotában,  az ok-

tatandó anyag világos, tiszta fogalmának kialakítását jelentő  világos-

ság  fokát, a képzetek nyugvó állapotában a már Meglévő képzetekkél»va-

16 ösqzekapcsolás*, nz asszociációt; az eszmalkedés  fázisában  a kepze- ,, 
nak 

az 

 nyugvó Allapotában a szerzett ismeretekva korábbi ismeretek tudo-

mányos rendszerébe. való beillesztését, köztük  kacs  lat teremtését: 

a  rendsert;  végül a képzetek nyugvóAllapot*ban az új ismeretek gYa-

korlati'alkalmazását.a módszert. 

Az oktatás fokolatai 

elmélyedés 	eszmélkedés 

nyugvó állapot 'mozgó állapot 	nyugvb állapot  mozgó állapot 

világosság 	összekapcs ,láS  rendszer 	módszer 
foka 	foka 	'foka. 	foka 

Ezéket a feladatokat /világosság, összekapcsolás, rendszer, mod-

szer/ Herbert a  tanítás  anyagától, a tanulgak életkorától függetlenítet 

olyan állandó és egymást szabályos rendben követő lépéseknek , tekintet-

te:, .amelyek  a nagyobb tantervi egységek feldolgozásának törvényszerü 

rendjét alkotják. 

Három/alapvető  módszert  különböztet mega a pusztán előadó, az a-

nalitikus és a 'szietetikus módszert. Az előadás használata szükkörü u-

gyan, de nagyon hatásos lehet. Az  előadással  szemben sok,  mai  is h&lyt 

álló követelményt támaszt. Az előadáson, mint közlő formán, a mai érte 
4 

lemben vett oktatási folyamat fő mozzahafi közül a tényekkel való szem 

besitést, a gyermek tabasztalatairalk  gazdagítását  érthetjük. Az anali-

tikus módszer a szerzett tapasztalatok elemzését, a lényeg kiemelését, 

elmélyítését jelenti.A. szintetikus módszer az  általánosítást,  a régi 

ismereték rendszerébe való  beillesztést  jelenti, és Aem a tények elő-. 
• 

adásától, közlésétől, sem az elemzéstől nem különíthOtó el. A szinte- 
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tikus módszer külön is szerepelhet, amikor az a feladat, hogy a külör 

böző részeket összeillesztjük. Ilyesmire kerül sor pl. összefoglalás 

kor, rendszerezéskor, ismatléskóksstb. HaJlesialy494.4a moktatás nevelő-

jellegét, az oktatásnak az erkölcs nemesedését kell szolgálnia, nem 

pedig kenyérkeresetre kell előkészítenie. Ez az arisztokratikus szem-

lélete 'megakadályozta, hogy az élet követelményqt figyelembe vegye. 
a 

Herbart'a nevelés funkciói közül a vezetést tulajdonképpeni er-

kölcsi nevelést tartja legfontosabbnak,  

Amíg a kormányzás a gyermek akaratának megtörését jelenti, elő-

készítója a  nevelésnek, és igy a jelenre irányul, az oktatás az erköl 

csi tudatosság kialakításával, a nevelés pedig 'a gyerna k akaraténak 

. saját  belátása alá rendelésével a jövők kívánja szolgálni. A lkormány-

zás külsődleges  eszközeit  a vezetésben a meggyőződés és belátás; bel-

ső erői helyettesítik. Az elOyoraást szabadság váltja fel, a fegyelme-

zési rendszabályokat es érzelmekre hatás, a rosszAniszemből táplál-

kozó elnyomást -bizalmat  sugárzó,  figyelmes, tapintatos eljárás, a 

törvények  és szabályok uralmét,-a meggyőződésen nyugvó erkölcsi  auto-

nómia.  Az vezetés az ifjúban első-sorban jót tételez fel, reményen 

és türelmen gyugszik. tIlkalmabkodik az életkori és egyéni sajátossá-

gokhoz, és fokozatosn növeli követelményeit. A nevelésnek ebben .a sza 

kaszában biztosítani kell a MA kedélyének  nyugalmát, derüjét, hibá-

ira figyelmeztetni kell, rosszalással,  helytelenítéssel kell érzel-

meire hatni, leghatásosabb nevelő eszköz a bizdítás, dicséret, az el-

ismeres és a lelkesítés legyen.Herbartnak a neveléssel szemben tá-

masztott magas igényeit csakis a nevelő és a  növendék álltndó és szo 

ros kapcsolatával  lehet megvalósítani. Ilyen kapcsadatok omtályPend-

szerii nevelés körülményei között nem oldhatók meg, csakis egyéni ne-

velés mellett. Herbert a nevelést a családra bizza és a házitanítók-

tól várja, meet -vét6énye szerint- az ihkola nem képes a  lélekbe  ha-

tolni, feladata tehát csak az  oktatás  marad. 

Herbart pedagógiájának . órtákc160014V3gy érdemek peslAq41,4-04. rend- 

szeressége. 	nevoles kérdéseit összefüggésükben vizsgálta, s a ré- 
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szeket alárendelte az erkölcsi nevelés célkitüzéseinek. Értékes gondo 

lata az is, hogy az oktatást a nevelés legfőbb eszközének tekintette, 

és hogy a nevelés eredményességnek feltételcaz oktatáa  áltan nyújtott 

belátás. Az az álláspontja, hogy a nevelés csak oktatás által  valósul 

hat meg, hibás, mert az oktatáson kívüli nevelőhatásokat 

Pozitív vonása pedagógiájának, hogy felismerte a pedagógia lélektani 

megalapozottságának szükségességét. Maradandó érdeme, hogy a nevelés 

- fontos feladatává teite az  érdeklődés  mint az emberi q7.emblyi 4 g 

fontos tényezőjének s kialakítását.perbart pedagógiai rendszerének 

fogyatékossága,  hogy nevelési céljait függetlenítette az  objektív  tar 

sadalmi igényektől és idealistavallásos szedléletének megfelelően 

örök eszményekből vezette le azokat. Fiozófiai és etikai elvei a ko-

rageli reakciós német polgárság érdekeinek szolgálatában Allottak,me-

chanikus, asszociációs lélektana,már korában is alavult. Nagy hibája 

pedagógiának individualizmusa, 4 liberális polgárság érdekeinek meg-

felelően e társadalmi szempontok háttérbe szorítása mellett a neveles 

az egyén kibontakozásának szolgálatába  állította.  A fegyelmezést -saj 

nálatosan- az oktatás külső feltételének fogta fel, s ezáltal nevelés 

helyett a pedagagusok figyelmet külsődleges fegyelmezési eszközök, 

szankciók alkalmazásának irányába terelte, indokolva és népszerüsit-

ve a uermak lélektelen idomításának, elnyomásának módszereit. Neve-

lesi rendszerének  egyoldalúságát fokozza az a körülmény is, hogy a 

testi nevelést  kizárja  a nevelésből. Nem tudta még, hogy a fegyelem 

első sorban nem feltétele az oktatásnak és a nevelésnek, hanem  ered-

ménye. Ntimmlabodoommmtsxmatuallierbartnak az oktatás fokozatairól  kiala-

kított  rendszere széles körben elterjedt  Európa-szerte.  Rendszere ele 

ye magáhan hordta a formalizmus és a sablonnáválás lehetőSégeit, ami 

követői muftásságában már realizálódott is. 

Kialakult a formális fokozatok tana, amely a  tanítási órák  fel- 

építését az alábbiak szet.int m6revitette meg: feleltetés és áthajlás 

után új ismeretek közlése, mdgyarázata,Yez a világosság foka/ beszél- 

getés /asszociáció  foka!, összefoglalás, rendszeres, table vázlat 
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/rendszer . foka/, gyakorlati alkalmazás /módszer  fokal.  Ez utóbbit a 

tanulók leggyakrabban házi feladatként végezték el. 

Amikor korában -szinte Altalános követelményként- a nevelés tár- 
k 

sadalmasitá sáért folyt a harc,Herbart a családban folyó egyéni neve-

lés jelentőségét hangsúlyozva, a polgárság reakciós, idejét mult 61- 

láspontját próbálta konzerválni.  Ugyanekkor  a nevelés demokratkus esz-

mei hidegen hagyták, a néppel szemben közömbös, ariszto1ratik4a maga-

tartást tanúsitott. Az osztálykiváltságokon nyugvó és a müveltségi mo 

nopoliumot az uralkodó osztály  számára biztosító porosz gimnáziumi ki . 

alakulásában nagy része volt. 

Frőbel Frigyes /1782-1852/ pedagógiai gondolatai 

Az iSkolaköteles kor előtti gyermekek nevelése a családban  folyó 

kisdedóvásból fejlődött ki . Comenius és Pestalozzi foglalkozott  elő-

ször a kisgyermekek intézményszeru neveléSének goniolatával.Az első 

6vódát Angliában Owen hozta létre a gyáripargan foglalkortatott anyák 

nyugodt és eredményeiebb termelésének biztosítása érdekében. 

A kisdednevelés meginditása. és 4165 elméletének kidolgozása azon. 

ban Frőbel  nevéhez  kapcsolódott.  Pedagógiai nézeteinek alakulására e-

rősen hatott Schelligg filozófiájd. Két  évig  a burgdorfi árvaházat 

vezette, majd Elankenburgban megalapította 1837-ben első óvodáját és 

kidolgorta az óvoda módszertanát. A.48-as forradalmak után a  reakciós 

porosz kormány azzal az iiidokkal, hogy Frőbel szocialisztikus rendsze. 

re a kisgyermekeket ateista szellemben neveli, b4zératta az időközben 

. gyorsan elterjedt Frőbel-rendszerü óvodákat. /* 

Főbel pedagógiai rendszerének filozófiai atapja Schelling iden-

ditás tana,  amely  szerint a.,vilgmindenségben a szellem és a termé- 

szet teljesm azonossága érvényesül. Idealista, misztikus, ködös, val- 
. 

lásos filozófia ez, 'amely azóta teljesen elavult. Frőbel pedagógiájá-
hdrom 

nakvalapelvét ismerjük,  az öntevékenység, é fejlődés és a természet-

szerüség elvét. • • 

	Az ember belső erői öntevékenysége során bontakoznak ki, tehát 

a nevelesnek -szerinte- az a feladata, hogy ezt a kibontakozást a 
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gyermek.tevékenységének  biztosításával elősegítse. 

Frőbel -Hegel alapján- fejlődésen eZ ellen:tétek szembeállását, 

és egy magasabb szinten való kiegyenlítődését érti. A.gyermek fejlő-

dését is egymással szembenálló ellentétek kiegyenlítődésében látja, 

a nvelésnek ezt kell létrehoznia.  ,A természtesség elve azt követeli 

hogy a  gyermek nevelsénék a természetes fejlődéshez kell alkalmaz-

kodnia. 

A gyermeki természet. a gyermeki ösztönökben fejeződik ki,.ame- 

lyek közül legfontosabbak a tevékenységi; megismerési, müvészi és 
1LcZ__ ay_ 

a -vallási ösztönök• Fr4bel'kalEhials . gonddal foglalkozott az gyerme- , 
kek .  alkotóképessfgének  fejlesztésével, s legjobb eszközének a  játé- 

kot tekintette. NagY érdeme, hogy felismerte'a játék . nevelési érté- 

két, azt, hogy az iskolaköteles kor előtti gyermekek szellemi erői- 
, 

nek fejlesztésébenfa játéknak éppenolyan szerepe van, mint iskolás-

korban a tanulásnak. 

Frőbel a játékos foglalkozások egész rendszerét dolgorta ki.Azo 
et 

kat a legegyszerübb játékokat, amelyekva gyermekek öntevékenységének 

kibontakoztatása céljából-alkotott "adományok"-nak nevezte - el. Fog- . 
lalkoztató játékai és a hozzájuk füzött misztikus, vallásos magyard-

zatai már korában is tulhaladottak voltak, de játékeszközei ma is 

használatosak. Ilyenek a testek /golyó, kocka,  hasáb, lalpg a  síkok 

/négyzet, három-,hat- nyolcszögek/, #onalik /pAlcikák, gyürük, fona-

lak/, pontok /00ök, gyöngyök  t  stb./ 9  alaktalan anyagok /homok, 

agyag, fürészpor , viz, festék•stb./. Gyakoriatifoglalkozások céljá-

ből bevezette a papirgyütést, ftlzést, fonást-, hajtogatást, ragasz-

tást, rajzolást, kivarrást, agyagmintázást stb. 

Játékai a gyermekek szellemi erőinek kibontakoztatása szempont-

jából, minden elvontságuk és formalizmusuk ellenére is, nagyon érté-

kesek. 

' Nagy érdeme, hogy felismerte az óvodai nevelés jelentőségét, 

bár  annak első sorban nem társadalmi vonatkozásait,hangsulyozta,ha-

nem a gyermeki képességek fejlesztésére gyakorolt hatását. 



Frőbel  foglalkozott  az iskoldakoru gyermekek nevelésévelairtékesek a 

gyermekek aktivitdadra t sokoldalu képzéaérel öndlló tapasztalatszerzé-

sének biztoaltdadra vonatkozo gondolatai l valamint a nevelői munká,* 

ban tanusitott példaszeril  odaadása,  4tie Pestalozzira emlékeztető lel-

keaedése. 



gyarmatosító  HabsbUrg-abszolutizmus  hatalmi  szervezetének  

kiépítés. 	nemzettóválás megindulása a gyarmati 

korlátai között /1711 - 1790/ 

q Rákóczi sasOadságharcot követő szatmári béke után az osztrák 
.- 

burzsoázia érdekeit szolgló Habsburg.  abszolutizmus főnemességünk 

segítségével hazánkat gyarmati sorba.süllyeztette. A kizsákmányolás 

növelse érdekében a nyersanyag termesztés fokozásával egyidőben i- 

parunk, s vele kapcolatnspn prAI 4rAgi°, nk kialakitását megakadólyoz- 
. 

ták. 0 gazdasági és társad , lmi fejlődés megrekedése természetesen 

hátrányosan befolyásolta nevelésüyünk alakulását is. 

korszak else felében  az iSkolázást_a bécsi kormányzat még az 

eyhzak ü-yénék tekintel- te, csak a felügyeleti jogot tartotta fenn 

magnak. A katolikus iskolákban ezt a jogkört is főpapok töltöttek 

be, mint az oszirák gyarmatosító politika legmegbizhatóbb szövetsége 

sei, ugyanakkor q Habsburg-abszolutizmus politikai es vallási érdek-

ből #indent elkövetett a protestqls iskolázás elnyomására jól  tudva, 

hoy a protestáns kollégiumok a polgáriasodás, az osztórák gyarmato-

sítokkal szembm a nemzeti függetlenségi :törekvések bástyái. Gazda-

sági és  adminisztratív  Intézked(sekkel, a külföldi tanulmányutak ko r. 

lLtozásával, majd mei;szüntetésével a protestáns iskolahálózatot a 

század vé7ére lénye7esen me7gyengitették. A haladó külföldi Polgári 

eszmék eltefiedésének megakadályozása  ércében  a hAzatérő diákok 

könyveit megvizsgálták es 'la szükségesnek tartották elkobozt.A,vagy 

hosszú évekre visszatartották.LA  katolikus iskolahálózat többségét 

/kb. 40 :3imm7'Aziumot/ a század elejn még a jezsuiták iskolái  alkot túl  

Dogamtizmusuk, skolasztikus módszersik és a latin klasszikusok okta-

tásában kimerülő tananyaguk miatt iskoláik a 18. században már ela-

vultak és a po16rsóg igényeit nem elétették ki. ők irányitott,A 

a nagyszombati egyetemet" is, ame&ynek teológiai, bölcsészeti és jogi 

kapa Nolt eb-an az időben. A hagyom/,1 yos tananyagot a  század közepe 

táján prebálták ugyan térmészettudom:Inyos tárgyak és törénelem okta- 

tásával korszerüsíteni, de konzervativizmusukl .megakaddlyozta haladó- 
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sukat. A rend meszünese után asPiarista szrzetesrend  iskolái  ter-

jedtek el országszerte. A. piarista gimnáziumok mellett 3  éves elemi 

iskola is mdködött, gimnáziumaikban a latin nyelv mellett matemati-

kát, földrajzit, történelMet  és egyéb reális  ismereteket is oktattak. 
A 

A fizlozófia korszerü . eredményeit sem hanyagolták el /Descartes/ és 

az anyanyelvi.oktatás terén is voltak  figyelemre méltó próbálkozása-

ik. Társadalomszemléletetük is haladóbb volt, mint a jezsuitáké. 4a 
,d4ontain 

Egyházhoz #ü polgárkság  nevelésére vállalkoztak, vallási térenvmegér-
_ 

,tőbbek, tUrelmesebbekvés korszerübb magatartást tanusítottak. Okosan 

alkalmazkodtak a társadalmi harcukat egyre nagyobb sikerrel folytató 

polgársághoz. Skolasztikus módszereiket elhagyva az ifjúságot életre, 

munkára és a tudományok szeretetére nevelték, . természetesen egyházi 

világnézetük keretein belül. 

Az egyházak irányítása alatt  működő  falusi ikkolákban vallás- 

tant és olvasá, trtlat tanultak a gyerekek; Az olvasást,  nehézkesen, 

körülményesen, az u.n. betü tető /silabizáló/ módszerrel tanították. 

A "paradicsom" szót pl. így olvasták pé 7a = 0a; -  er-a . ra . para dé-

i . di . paradi; csé-o-em = csom = paradicsom. Irást és, számtant nem 

tanítottak. Az oktatás anyanyelven folyt, tanítóképzés nem lévén a 

tanítók képzetlen kézművesek, kiszolgált katonák, gimnáziumot félbe- 
ca 

hagyott diákokból kerult'ki, akik kis jövedelmük  növelése érdekében 

még kántori, sekrestyési és jegyzői teendőket is elláttak. Az egyhá-

zak a falusi iskolák népi' tömegeit  elnyomott sorsukba való belenyug-

vásba, tUrésre, a kizsákmányolók tiszteletére nevelik, fő4-rgAzélrt 

a katekizmus. /3rimitív ismeretanyagukkal pedig A középkori tudatlan- 
-kalOtqinyaike.1 - 

ság szintjén  tartják 	Ebb n az időben hazánkban a községeknek 

csak alig felében volt  tanító.  A dolgozók  gyermekinek tulnyömó több-

sége analfabéta maradt. 

71emi  fok u oktatás folyt még a gimnáziumok legaisó  osztályiban 

is abból a  célból,  hogy  előkésztést adjon  a  felsőbb tanulmányok fol 

tatására. 

A közép- és  felsőfoki oktatás  sem tananyag, dem szervezeti te- 



-/4 g 
- 349 - 

kintetben még nem különült el egymástól. A köznemesség és a kispol-

gáBság gyermekei a  kollégiumokban  nevelkedtek és ott készültek elő 

köztisztviselői, értelmisé i pályájukra, vagy polgári foglalkozásuk 

gyakorlására. Ebben az időben megszaporodott a jobbágy sorból Menekü 

ni akard szolgadiákok szama,akik nagyon nehéz anyagi körülmények kö-

zott tanulva juthattak csak be a papi, köztisztviselői és  értelmisé-

gi státusokba. 

A 18. század  első  feMbri acr-cm1.7c,mmly-c 1A protes- 

- tans  diákok  megismerkedtek a korszerii pedagógiai eszmékkel és haza-

térve iparkodtak iskolaikban azokat meghonosítani. A hallei  egyetem 

volt magyar diákjai a pietizmus pedagógiai gondolatainak népszerüsí-

tőivé, terjesztőivé válva, hozzájátmltak polgárododó városainkban 

/bányavárosok Pozsony, győa a protestáns,/főleg evangélikus/iskolá-

zás színvonalának emeléséhez. 

A magyar pietisták közül  Barány György és Wazsonyi Marton nagy 

érd, hogy azelei iskolából a lat$nt számdzték,, s így azt kizáró-

lagosan anyanyelvi iskolává tették, a fdldrajzot és a történelmet pe. 

dig a gimnáziumban - is magyar nyelven tanították. - 

A legkiválóbb magyar pietista Bél Mátyás /1684-1744a pozsonyi 

evangélikus liceum igazgatója, a magyar neveléstörténetnek nagy  

lakja. Első Első sorban korszerüsítette iskolája - tantervét. Elsőként ta-

níttatta MagyrorSzág földrajzát és történelmét. A legujabb idők tör-

ténelmévaI is foglalkozott és e két tárgy oktatását egybekapcsolta. 

Ilyen'témáju tudományos kutatómunkájában tanítványait is bevonta.Mo-

dern idegen nyelv  tanítását /francia/ -hazánkban elsőnék vezette be. 

Haladó módszertani ,elvekét alkalm4zott iskolájában: ne egyes tanuló k. 

kal, hanem  az egész osztál*yal foglalkozzák a pedagógus egyszerre, a 

idegen nyelvet anyanyelvből kiindulva kell oktatni Tankönyvek irás& 

val és kiadásával megszüntette a jegyzetelést. Felvetette a módszere 

értekezletek es a bemutató tanítások kérdését, a fegyelmezésben a 

testi-fenyíték alkalmazása helyett a  barátságos, atyai, bánásmódot'a-, 

.jánlottai  •a német anyanyelvü  pozsonyi ifjúságszámára a mggyar nyelv 
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tanítását is javasolta, az iskolai munka tervszerübbé tétel érdeké-

ben hasznos iskolai szabályokat készített. Megalkotta iskolája új 

szervezetét, amely ,s-g-e--1-644-e--1--a-j-a 6 osztályból és 10-éves tanulmá- 
voftb4r 

nyi időből állott. Az alsó két osztály /4 év/ népiskolai jellegd;de 

latint is ok.Lattak, 4 középső három osztály /4 év/ középiskolai 
jellar: 	• ouddy  

a felső osztály1//2 év/ akadémiaivalőkészítővvolt. Az alsóosz-

tályokban az oktatás nyelve a tanulók anyanyelve szerint német és•

szláv,  a felsőbb osztályokban-pedig latin volt. Iskolájában az anya-

nyelvi oktatás mellett a pietista hatás legerőteljesebben: a reáliák 

felkarolásában mutatkozott meg, a  természettudományok és a földrajz 

színvonalas taní46ban. 

A debreceni kollégiumban  Maróthi György /1715-1744/ a  magyar 

felvilágosodás egyik elkészítője fejtett ki pedagógiai újító tevé-

kenységet. 7-éves  hollandiai és svájci tanulmányai során megismate 

és.magáéva tette a leghaladóbb nyugati polgárság élet-és társa ,ialom-

szemléletet,  tudományos eredményeit. 23 éves korában, mint a kol1é- 
k51-  'gium vezetője, fáradságot nem krm-e-±t-ft, szünteleniil dolgozik annak 

korszerüsítése, magas szintre emelése érdekében. Hangsulyozta a  tu-

dományok fejlődésével való e(7.77Uttha1adás fontosságát és a maradiság 

káros következményeit. Első feladatának tekintette a carteziánus fi-

lozófia debreceni pozició,yulak  a  megerősítését és az oktatás anyagá-

nak korszerűsítését. A kollégium alsóbb osztályiaban bevezette a la-

tin nylvnek anyanyelven vale oktatását,.középfokon megerősítette a 

történelem és a földrajz tanítását, a számtant-mint rendes tantár-

gyat- minden osztályba bevezette, és ezzel nemcsak a  jezsuitákat,  de 
még a halade piaristákat is me-relőzte. A filózófiai tanfolyamon is 

bevezette a történelmet, a földrajzot pedig kiegészítve lesíró-és 

csillagászati földrajzzal a deklinistak osztályától . az  orátorok dsz-

tayáig javasolta  tanítani és a magas matematikát is be akarta vezet-

ni. Amikor a tiszta, klasszikus latin nyelv oktatásának a fontossá-

gat hangsulyozta, ugyanakkor bevezette  két  modern nyelv /francia,  né.  

met/ oktatátdát is. 



Iskolasze-vezeti szempontból jelentős tette a  kollégium fokozata-

inak, osztályainak elkülönítéSe. A gimnáziumban folyó oktatás  szintjé-

vel  a praeceptorok /idősebb diákok/ állandó váltakozása és módszerta-

ni képzetlensége miatt elégedetlen volt, és megbízta a tanárokat a 

paeceptorok ellenőrzésével. Küzdött az értelmetlen magoló tanulás el-

len, a figyelem, a megértés és a tanulói aktivitás fort osságát hangoz-

tatta. Munkássága hatására jött létre az első nyomtatott debrecei tan-

tery a Methódus /1770/ amely a tananyagot osztályonként csoportositja, 

és azokhoz hasznos módszertani utmutatást is ad. 

Maróthi kiváló  könyve azArithmetika, vagy számvetésnek mester- 

sége/1743/ c. müve, amelyet a számtani ismeretek népszerüsitése éfde-

kében írt. A szükséges és hasznos ismeretéket dolgozta fel, az alapmü-

veletekt, a törteket, a hármas szabályt, az arányos osztást, az egyen-

leteket stb. Páldáit az életből . Vette, magyarázatait nem versben, ha-

nem  ízes folyóbeszédben adta, latin szakkifejezések helyett jó ma-

gyar szavakat használt és ujakat is alkotdtt. Yelismerte a számtan je-

lentőségét az alaki képzés és a pontosságra nevelés terén, Ilyen érte-

lemben ajána ax fejben való összeadást és  szorzást  is. Könyvében an-

nak a nézetének is kifejezést adott, hogy a nép elemifoku oktatása a-

nyanyelvén történjék. 

Könyve több kiadást ért meg és igy a gyakorlatiljellegd számolási 

ismereteket sikerrel közvetítette a néphez. 

A pietizmus és a felvilágosodás eszméinek határozott megjelenése 

mellett is mindkét iskolaszervező figyelmének középpontjába".a latin 

nyelv  oktatása  Os a vends tanítása állott. 

A francia felvilágosodás a század második felében erőteljesen é-

rezteti hatását a debreceni kollágium  munkájában  is. Hatvani István 

/1718-1786/ híres természettudós és érvos, Descartes lelkes híve,küzd 

a skolasztikus filozófiával es bölcselkedése során a.  józan észből in- 
Fic2.3%,ale 

dul ki. 41444-g-e-fAra4-j-ft a  tudományok gyakorlati alkalmazását, ő tanítja 

hazánkban először a  kémia és Debrevenben először botanikát és orvosi 

élettant. Bemutatásai, rendszeresen alkalmazott kisérletei, tanítási 
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óráit érdekessé, személyét pedig  titokzatossá tették.. Mint 'orvos küz-

dött az elmaradottság és a babopa ellen, egy felekezeten felüli terme-

szetes vallást próbált igazolni. í természettudomá yos nemzedékek e-

gész sorát nevelve fel, jelentősen  hozzájárult  a magyar felviiágoso-

dás kibontakozásához. 

A magyar honismeret,6Allamszervezet es történelem anyanyelven 

történ oktatása  terén  komoly érdemeket szerzett Losonczi István  nagy- 

kőrösi igazgató ,Hármas kis tükör.c. 1771-ben megjelent munkája. A kön: • 	 
nyen tanulhatóság céljából verses fOrmában megírt könyvecske nagy nép-

szerüségre tett  szert, szinte minden iskolában tánitották:  Nemes  pat-

riótizmusa, a haza népeinek, tájainak és  történelmi hagyományainak 

megbecsülése, a kultira terjesztésének humánus igánye tette ezt a tan-

könyvet hosszú évtizedekre,/az . dsztrák.önkényuralom tiltotta. be  1850 

után/népünk nagy  tanítójává.  A hasZnos ismereteket anyanyelven tolmá- 

csoló elemi iskola gondolatát meggyőzően  vallotta. 
• 

v, 
A közoktatás országos méretb n történő korszerustése terén k-ette-17 

változások a s7.6.7ad. második felében, az 1760-as évek körül, torténtek. 

A Habsburg  feudális abszolutizmus hatalmd . ak biztosítása céljából egy-

re arőteljesebben támaszkodott az csztrák ipari pOlgárságra, u7yanak-

kor a  felvilágosodás számos eszméjét is átvett'e a polgárság . Megnyeré-

se.és saját szolgálatába  állítása érdekében.  A  mezőgazdasági termelés 

fokozása és az állami tisztviselők képzése érdekében az osztrák abszo-

lutizmusnak hazánkban is szüksége volt a hasznosság szempontjait hang-

sulyozó felvilágosodás pedagógiai eszméire, tis arra, hogy az iskolai 

oktatás az á]lam érdekbit szolgálja. A bécsi udvar arra törekedett, 

ho-y az egOsz birodalomban, egységes, nemezeti és felekezeti  különbsé-

geket kiküszö6iő közoktatási rendszert valósítson meg. Az egyházak ti: 

takozálival szembm Maria Terézia nyiltan 4:#4g4L az iskolapoli-

tikai jellegét és létrehozta a becsi udvari Tanulmányi Bizottságot, 

a tanügyi reformok szervezére Az összes örökös tartomá yok elemi 
Jr 	J 	c 	4 

iskoláinak szabályozása után 1776-ban életbe lépett a gimnázium rp- 

9 	4 
formja is az osztrák ta4ományokban. A közoktatás állami irányitásánaF 
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hazánkban első eredménye a Pozsony-megyei Szempcen  alapított  első re-

ális és  műszaki irányú s-akiskolaés a hamarosan főikolOvá fejlesz-

tett bányásziskola Selmecbányán/1765/. Legjelentősebb' a nagyszombati 

'egyetem orvosi karral vale  kiegészítése  /1769/, majd a jezsuitasveze-

tés megSzüntetése után az egyetem világivá  tétele és  l uelára /177/, 
iOpic;mó 

-majd  pestre valo áthelyezése /1784/. A jersuita rend feloszlatása sza 

ségesSé tette a magyar középiskolai oktatás rendezését is. /1773/ 

Ebben az időben a magyar Tanulmányi Bizottság is készített  jav- 

latot  a hazai tanulmányi rendszer megreformálására. Mária Terézia el-

, fogadja az tTrményi józsef, Tli-tyánszky ániel  és Kollár Ádám által ké- 

szített Ratió -6d1,cationist ARevelési Szabályzat/ és annak bevezeté- 

sét 1771-ben Magyarország összesiskoldi számára elrendelte. A RAtió 

Educátionis a Habsburg gyarmatosítás szolgálatában állt.ugyan; de mé-

gis megakadályozta tanügyünknek a Monarhisia közoktatásába való beol-

vasztását és lehetővé  tette országos méretekben a  korszerű  pedagógiai 

eredniényeknek és a reáliáknak az  érvényesüléséti Ellentmondásosságánali 

• forrása égyrészről a feudalizmus védelme, másrészről a felvilágosodás 

polgári eszméinek erőteljes képviselete. 

A Ratio a magyar közektatásügy első átfogó szabályzata és az el-

ső nagyszabású magyar pedagógiai könyv. Az egyházak iskolafenntartási 

jogát elfogadta,,megerősítette és az oktatásügy feudális  osztály-el- 

legét  elismerte. A tanügyigazgatás legfőbb szervének a helytartótandgE 
takinfaiic 

tanulmányi bizottságát icmteto ol. 

• A rátió a tanügy egységes állami szabályozását és legfőbb állami 

vezetését  kívánta  megvalósit-ani. Az országot kilenc tankerületre osz-

totta fel, élén a világi főigazgatóval, 4z anyanyelvi /elemi/  iskolák 
of 

tankerületi  felügyel l; is  világiak  lettek, a latin iskolák a felekeze- 
pos6:9  

tek kezében maradtak, a falusi iskolák előljáróiva plébánosok marad-

tak. A protestáns iskolákra csak a'főigazgatók felügyelete terjedt ki. 

Az  összefüggő, tagolt és alulról-felfelé épülő iskolarendszer al-

sok fokat a háromféle anyanyelvi iskola /falusi iskola 1., mezővárosi 

2, városi iskola 3 tanítóval/  álkotta.  A három-négy 	anyanyelvi 
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iskolára épültek a latin iskolák: 3-éves grammatikai iskola, a ráépü-

lő 2-éves gigindziummal. A felső oktatás intézményei az akadémiák,böl-

csészeti karra épülő jogi karral. Az iskolasz3rvezt csucsán az egye-

tem állt. Minden tankerületben létesítettek egy mintául szolgáló gim-

náziumot, az u.fl., főgimnáziumot és egy, az előírásoknak megfelelő el-

sőrendU u.n. noMndlis népiskolát, amely egyben a tanitóképzés céljait 

is szolgálta. Et 

Ez az iskolarendszer a lakosság osztálytaozódARébn7. igZsodott 6E 

a tananyagot is ennek Megfelelően állatította meg. 'A falusi iskolák 

kevesebb  tananyagot oktattak, mint a városiak, azzal az indokkal,hogy 

a falusi, ifjúságnak kevesebb ismeretre is van szüksége. Áz elemi isko-

lában olvasát, írást, a mezőgazdaságban és az iparban felhasználható 

gyakorlatias számtant tanítottak. A gimnáziumban .a latin  tolt  a  főtárp 

de a reáliák /földrajZ, természetrajz,:számtan,magyr történelem stb./ 

jelentős  szerephez jutottak. 

A normális iskolákban 4-5 hónapos tanfolyamokon, kezdetlegesen 

ugyan, de  hazánkban  is megkezdődött az intéz4ényes tanítóképzés : taní-

tási gyakorlatokkal egybekötve, hogy a jelöltek elSajátitsák a tanítás 

'módszereit. 

Az iskolaszervezet minden fokán előírta a Ratió a német nyelv ta-

nítását mint a némeiteSítés fontos eszközét. 
4 	as ;3 	t A Ratid harmadik részaa.rendtartást tartalmazzara nevelésre vo- 

natkozó elveket. ftlegf-efgft-lia-a-Frzit'knevelés célját, királyhoz hü, tisztes 
ki4lekialában 	• 

séges és hasznos polgárok seveló3c'a fő feladat. A rendtartás a taná- 

rok-  és a tanulók kötelességeit, a testi nevelésre, a szabad idő helyes 

felhasználására, a jutalmazás és a büntetés elveire, az iskola és a 

• szülői ház kapcsolatára vonatkozó korszerü pedagógiai elveket is tap.. 
tral-trafrgama31-1 at (r, o z z a 

A normális iskolák részéré a Ratió Felbiager Ignác - módszerét  ír-

ta  elő, amelynek lényege a karbanvaló olvasás, az együttes, egyszer-

re történő  feleltetés és a  táblázatos eljárás, amelynek segítségével 

egy=egY nagyobb anyagrész elsajátítását táblázatokba foglalással se- 
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gítik.  elő; a kezdőbetüs eljárás; amelynél a megtanítandó anyag  kezdő-

betűit tüntetik fel és végül a katekizáló eljárás, előte megfogalma-

zott kérdések és feleletek felhasználásával. Hazánkban az első, orszá-

gosan előirt elemi iskolai oktatási módszer a Felbiftger-féle volt,a-

mely azonban hamarosan elmarasztaló birálatban részesült. 

A Ratió egyrészt az egységes Habsburg birodalom németesítő törek-

véseit, másrészt a fokozódó árutermelés érdekében a termelők müveltsé-

gének fokozását szolgálta. Szei.vezete és tanügyi igáz,gatAgn n7 oSztál 

érdekeknek megfelelően tagolódott, csak látszólag egységes, mert még 

a dolgozók oktatását is megosztja társadalmi helyzetük szerint. A Ra-

tió előrehaladást jelentett az.oktatásügy világiassága, korszerüségo 

felé,  mintát szolgáltatott az oktatásügy szerves felépítése és egysé-

gessége terén. 

N6metesítő törekvései /protestánsok/ és világias jellege miatt 

./katolikusok/ nem fogadták kedvezően és igy nem is sok valósult meg 

belőle. 

II. JAzsef  uralma  alatt /1780-1790/ még erőteljesebbé  vált  a fel 

világosul abszolutizmus központosító törekvées és a nyelvében is egy-

stes birodalom kialakítása érdekében a németesítés. A magyar  iskola- 

ügyet egészében a bécS4 Udvari Tanülmányi '3izottság irányította. A me-. 
zőgazdasági termelés  magasabb,. szintre emelése érdekében  I. József fo-

kozni kívánta a földmüveIő parasztság szellemi színvonalát hasznos is-

meretek nyújtásával. Elrendeite a 6-12 éves gyermekek számára a tankö-

telezettséget,' megtiltotta a  földesuraknak,, hogy Megakadályozzák a 

jobbágy-gyermekek iskolába  járását,  sok aj elemiiskoidt  építtetett,  a-

melyeknek jó rész u.n. közös iskola volt, a különböző felekezetü gyer-

mekek micloOkloss együttes  oktatása érdekében. 

A közép- és felsőiskol6kban a tanulók létszámának csökkentése ér-

dekében bevezették a  taníjat,  aminek következtében a gimnáziumi tanu-

lók  száma 8 ezerről mintegy felére csökkent. -A tehetséges szegény  ta-

nulók támogatása érdekében állani ösztöndlaSakat hortak létre.  Önálló-

ságunk csökkentése céljából a hagyomá yos magyar  közjogi oktatást .meg- 
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szüntették. II. József elrendelte a teljes németnyelvü oktatást. A ne- 
e, 

velőknek három év alatt kellett a nyelvet elsajátítani. Ez az eqsza-

kos németesítő politika kihívta a nemzet ellenállását és ezérterende-

lets nem érte el' célját. 

Tessedik 8dmuel pedagógiai tevékenysége' 

A 18. század végén mar hazánkban is megváltottak a termelési vi-

szonyok, nőtt •a  mezőgazdasági árutermelés és fokozódott a polgároso-

dás. A  hagyományos ikolák már nem  tudták betö]tpni trsadalm szerepU-T 

ket. Bél Mátyás, Maróthi György és társaik által végrehajtott refor-

mok iskolaügyünket ugyan nagy mértékben előbbre vitték, de a feudaliz- 
wa- •ymól a kapitalizmusba való átmenet Ete-s-a-1-1 - a hazai felvilá- 

gosult eszmék igazitképviselője Tessedik "'ámuel /1742-1820/. Kordban 

a  feudalizmus már a lassu hazai polgári fejlődés ellenére is válságba 

került. A jobbágyak robot-szolgáltatásain nyugvó nagyüzemi mezőgazda-. 

sági termelés  általánossá vált. A fokozódó mezőgazdasági árutermelés 

és egyes tlumixt termékek ipari feldolgozása magasabb követelményeket 

támasztott a mezőgazdasági dolgozók képzettségével szemben. A kiala-

kuló polgári társadalom gazdasági fejlődése által felszínre került ne-

velési . problémák  első  hazai megválaszolása Tessedik '6:mufti nevéhez fü- 

, ződik. 

Tessedik a demokratikus felfogAsu értelmiségieknek abba a csoport 

jába  tartozott, akik egyetértettek a felvilágosodott abszolutizmusaio- 

reformtörelvéseivel a nélkül, hogy a nép sorságak megja-

vításával kapcsolatos gondolataikat ez az álláspontjuk befolyásolta 

volna. Külföldi tanulmányutja alkalmával megismerkedett az átalakuló 

természettudományokkal, a korszerü mezőgazdaság, ipar és kereskedelem 

eredményivel is. Gondosan tanulmányozta a filozófiai ,irányzatokat és 

a korszeri pedagógiai törekvéseket. Megismerte az angol, a francia és 

a német bölcseletet és szoros kapcsolatba lépett a filantropistákkal. 

Majd.°zarvasra /Békés m./ került evangélikus lelkésznek és megkezdet-

te gyakorlatiBei  felvilágosító tevékenységét. Nemesak lelkésze  kívánt 

lehhi hépének, hanem nevelője is. 



Éles szemmel felismerte, hogy a parasztság nyomorának, gazdasági 

kulturális elmaradottságának forrása a feudalizmus. Tzért nemcsak 

a mezőgAzdaságrx, a pedagógia és a jogrend immiaxttia, hanem a társa-

d61mi élet szmos más területén is  széles arcvonalon támadta  a feuda-

lizmust. 

Határozottan feudalizmus-ellenes 6Iláspontjéval  párhuzamosan  a 

haladást, a  polgári átalakulást  kívánta  elősegíteni.  A nevelés korsze. 

rüsítését bizonyos gazdasági és tái4sadalmi fejlAdéssel, dtalakulással 

kapcs6lta egybe. Javaslatait minden területen -akár  pedagógiáról, aká: 

P 1 ? népegészségügyről volt szó- a feudalista társad'alom termelő Osztá-

lyainak érdekében tette és ugyanakkor a feúdális gondolkodás, birtok-

jog és rendi kiváltságok ellen emelt szét. Éppen ezért pedagógiája .  ha-

tározottan kritikai-jellegü. 12 pararafusba foglalt éles birálatában 

hangsulyozta, hogy a fennálló nevelési rendszer nem medelelő, nem o-

lyan nevelést ád a parasztságnak, mint amil re azoknak szükségük van, 

Felfogása szerint a nevelésnek a társadalom szükségleteit kell kielé-

gítenie, mivel pedig i'essedik, mint kora általában, bizOita nevelés 

társadalomátalakító hatásában, a társadalmi szükségletek kielégitésén 

• tulmenClen a neveléstől annak megváltoztatását is várta. 

A-parasztság elnyomottságának-megszüntetését,  gazdasági és kultú- 
himielqa 

rális felemelésének szükségességét haRes.u.1-5Ese-t-a. Énnek a célnak a meg- 

valósítddliáa.törekedett, a gazdasági, társadalmi és az állami élet 

minden terület6t a parasztság szemszögéből  ítélte  meg. Ez az állásponi 

ja biztosítja törekvéseinek demokratikus jellegét. A mAgyar nevelés-

történetben l'essedik juttatja érvényre, szinte  elsőként  r  a tudatos 

nép  felé fordulást, a legszélesebb  rétegek érdekeinek képviseletét. 

Megállapította,' hogy a falusi iskolák nom veszik figyelembe a fa-

lusi gyermekekéletének •  célját, nem nyújtanak gazdasági, politikai 
képzést, A- gyermekeket csak haszontalanülő foglalkozásra kéggszeri-
tik, sok felesleges dolgot tanítanak és csak emlékezetétfoglalkoztat-

ják, utánzásra, nem pedig gondolkodásra nevelnek. 



Ugy  vélte, hogy a parasztság elmaradottságának legfőbb oka a fe1. 

világosodás hiánya. A parasztség gazdasági és kultúrális felemelése, 

felvilágosítása érdekében hatalmas irodalmi, gazdasági  és gyakorlati 

pedagógiai tevékenységet végzett. 

Legnagyobb Pedagógiai alkotása a fizarvli Qyakorlati Qazdasági 

bzorgalmatossági lskoláj6.nak létrehozása,  amely 1780-1806-ig állott 

fenn egyszeri megszakítással. Iskoláját akkor tekintette teljesenbk, 

amikor kit mintagazdaságán is megkezdhette a falusi ifjusag oktatását. 

1780-ban kapta meg iskolá-ja számára kért 6 holdnyi szikes terü-

letet és ezen a korábban vizenyős, terméketlen területen kez4t'meg 

gyakorlati irányú oktató-nevlő munkáját. 4z iskola növendékeinek köz 

remüködésével megjavította a terméketlennek tartott  szikes  földet és 

53 féle növényt termelt rajta. A termékek előállításán  kívül megismer- 

- ték a tanulók azok háztar'tásbeli, ipari és kereskedelmi felhasználá-

sát is. A jobbágy gyermekekre Való tekintettel iskolájában első sor- 
diti 

ban a gazdálkodással kapcsolatos ismeretekre  fordít 	a.legnagyobb fi- 

gyelmet. Aty, 6ktatá4lban a gyakorlati  bemutatókon és a termelő munka ál-

tal való gyakorljson volt a hangsuly. 

Iskolája  elemi, mezőgazdasági  es ipari,  d5t kereskedelmi irányu 

oktatást is 	Iskolája kapuit nemcsak a fiúk előtt nyitot- 

ta  meg,  hanem kora általános gyakorlatával szemben, a leányok előtt is 

Egyes években a  lánytanulók száma  magasabb volt, mint a.  fiúké.  A lá-

nyok ugyanolyan elméleti és gyakorlati képz6sben részesültek, mint a 

fiuk, azonban nevelésükben nagybbb gondot' fordítottak a kertik munkák-

ra, szövésre, fonásra, hátartási ismeretekre, szabásra vairásra és a 

házi ipar tennivalóira. Volt olyan esztendő, amikor Tessedikné felü- 

gyeletével 600 lea/1y . sürgött-forgott a gyakorló kertben. Tessedik  nő- 

nevelési eszményeivel és,kezdeméhgezéseivel is megelőzte korát. 

Tessedik kiválóan képzett, rendkívül haladó pedagógiai gondolko-

dó volt; kora pedagógi elveit nemcsak ismerte, és alkotó módon alkal- 

mazta,.de nem ix egy területen jelentősen toválA is fejlesztette. E-

zért különösen indokott pedagógiájának alaposabb megismerése. 



(J-3 
1 41-0 

Tessedik szerint az oktatás célja a gyakorlati ember nevelése0- 

lyan oktatást kíván adni, amely a tanulókat jövendő élethivatásukra s  

gyakorlatilag előkészíti, mindenre megtanítja őket, amire  később szük-

séglakIlesz. Az oktatás eddigicéljának megváltortatására és az élethez 

közelebb vitelére törekedett. Ez a célkitüzéS már nem  azonos  a nemesi 
a 

müveltségeszménnyel, ez a polgári utilitarizmus,elvéne10 ,hazai nevelés- 
40f/to' 

ben16  *a. első megjelenése, az iskolának az életigényeihez 'aló közelíté- 

se. Eddig még az oktatás tartalma hazánkban nem követte a gazdasági 

szükségleteket, Tessedik ennek a feladatnak a me7oldására vállalkozott 

Ez a célkitüzés magába foglalta a reális valóság megismerésének igé-

n5fét. Tessedik a didaktika egyik fő kérdését tx a klasszikus és a re-

Alis kérés problémáját helyes aránymértékkel úgy oldotta meg, hogy 

az ismeretekkt gazdagítsa és ellássa tanítványait a szükséges készség 

gekkel, ugyanakkor fejlessze gondolkodásukat is. zt a felfogását hí-

ven ,tükrözi tantervi koncepciója. 

Intézetének elemi iskolájában xxttkft természetrajzot, gazdasági 

ismereteket, köziratok'szer14'sztését tanította, vagyiq nem egyoldalú, 

által!'Inos,.vagr szakmüveltség, hanem teljes müveltség  átadására töre-

kedett. A paraszt gyermekeknek nyujtandó ismeretek közül a természet- 
't 

.rajzot és a mezőgazdasAgtanvtartja a legfortosabbhak, s megtanitja e- 

zeknek az ismereteknek gyakorlati alkalmazását is. Igy készíti en  ő-

ket az 6letre, jövendő munkájukra. 

Gyakorlat Ggzdasági és Ipai Iskolája  az alsófokú oktatásra épült, 

mint a népoktatás szerves része. 4 nép fiai számára szervezett felsőfc 
kú oktatásV kcélja tudományos ismeretek nyújtása és a parasztság fle-

melkedésének szolgálata. Iskolájában főleg a gazdasági élethez.szüksé-

ges természebtudományos ismeretek nyújtásával foglalközott, mint a gye 

korlati gazdasági ismeretek alaojaival. A  gazdasági ismereteket az év- . 

szakoknak megfelelő elosztásban tantotta.iiz elméleti oktatást szoro-

san összekapcsolta a "gazdasági kertben történő bemutatással és gyakor-

latokkal. A tananyagot két esztendőre és 8 negyedévre osztotta fel. 

Foglalkortak: talajjavítási kérdésekkek, kert- és gyümölcpkultfirával, 
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takarmánynövények termesztésével, különféle megőgazdasági termékek i-

pari feldolgozásával elmletben és gyakorlatban stb. MiVel a feldolgo-
, 
zott mezőgazdasági termékeket a kereskedelem értékesíti, foglalkozott 

a kereskedelem tudománnyal, anyag:- és áruismérettel, gazdasági péhzt-

tárkezeléssel, kettős könyvvitellel stb. . 

A 2. évben a hallgatók pedagógiai előadásokat is hallgattak, mi- 

vel jó részük nevelői pályára készült.  Ismertették  a nevelés é-s okta-

tás á1ta 7 énos kérdéseit,.módszertant,. a falusi iskolák problémáit, a 

néptanítókkötelességeit - stb. A tanítóképzésnek ez a  módja korában ma-

gas tabb szinvonalA, jól -  átgondolt. és tegalapozottnak mondható. Tessedik 

iskolájában  a tananyag delentős mértékben a gyakorlati ismeretek  fe-

lé  fordul. ebben az elgondolásban a termelő mmnka . és a .  szellemi tár-

gyak egyenló megbecsülést és méltánylást nyertek. 

Tessedik didaktikájának nagy értéke a nevelés és oktatás új célki 

tüzésétek  megállapítása és ezzel kapcsolatosan az új,  korszerű tanter-

vi anyag kialakitás4.. A nevelést az oktatással  kívánta  megvalósítani, 

a, nevelőjellegü  oktatás  koncepcióját tovább fejlesztette Oktató-neve-

lő  rendszerének középpontjába a parasztságot állította, az ő felemelke 
. 	sal 

désük jelenti a nemezet  felemelkedését.  Az oktatást egyenlő értékünek 
die tekintt a nevelést. A nemzet felemelésének terve mellett fontosnak tar 

totta az egyén müvelését is. Helyesen értelmezte és arányosan fogta 

fel a formális és a  materiális képzés problémáját. 

Különös értéke pedaF,ógiájának, hogy a nevelés és az oktatás kérd& 

sét mindig társadalmi oldalról közelíti meg. Nagy jelentőséget tulajdo ,  

nit a nevelésnek az értelmi képzése területén is. A nevelésnek a gaz-

• dasáyi isMeretekmak a nyújtásán fell fontos feladata a parasztság  ér-

telmi erőinek fejlesztése is. Mangotztatja, hogy az oktatás anyagának 

fejlesztenie kell a tanulók  önállú gondolkodását. Pedagógiája  nem re-

ked meg tehát a szakképzés keretein belül,hanem a képzés rendszerében 

komoly szerepet kap a nevelés. 

A regi  iskolákat  mind építés mind felszerelés tekintetében  telje- 

sen elavultaknak tartotta és kidol,;ozta a véleménye szerinti  korszerű 
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iskola szervezetét. A tantermek zsufoltságát megszüntetazzal, hogy 
0.Ha. , az egyes osztályokat három csopoc.t#a oszt-42, es elválasztloWd  az elmé-

leti és gyakorlati foglalkozásokat. Amíg az  egyik  csoport elméleti is-

meretekkel foglalkozata tanító vezetésével, addig a másikkét csoport 

mezőgazdasági és ipari gyakorlati képzésben részesülta gyakornok ve-

zetésével. A tanulók oktatás után  átmentek  az iparikkolába, ahol jö- 
4 	

It 	QUA 	4- 	 .5 vendő foglilkozásaik elemeit elsajátít, mint pl. mezőgazdsági, ker-

ti, építési, selyemtenyésztési, állattenyésztési sub. A mühelyek egés: 

sora állka tanulók rendelkezésére, Szükséges felszereléssel, szerszá-

mokkal és anyaggal ellátva. 41 tanulók nemcsak a mintagazdaságban, ha-

nem az ipariskolában is mindig t411.1r(Jtak munkát és ezzel  pénzkereseti 

lehetőskset. Tessedik ugyanis  pénzszerzési lehetőség nyujtásával akar-

ta a gyermekeket a luttabágról leszoktatni, wo-ofti*** 4-termelő munkára 

nevelésnek ez a  korában általános  gyakorlata nem.mondhate  pozitívnak. 

Az oktatás és  .a termelő munka összekapcsolása nagy érdeme Tessedik pe-

dagógiájának, bár ő sem találta meg s leghelyesebb formáját. A gazda-

ságf kertet parcellákra osztotta, amelyeket a tanárok és a tanulók, 

mint sajátjukat versengve müveltek. 

Nagr,gondot fordított mind az als4', mind pedig felsőfoku.iskolá-

jában a szertárak ''elszerelésére és a gazdaságnak  korszerű gépekkel 

vale ellátására. 

jr Részletesen foglalkoziAt az egyes  tárgyak oktatásban betöltött 

szerepével. Korszerü utasításokat ad az anyanyelv és nyelvoktatás kér-

déseiben is. Az  anyanyelv oktatás főfeladatának azt tekinti, hogy a 

fogalmak megismertetésében adjanak segitséget. A  tiszta  fogalmak nyuj-

tását nagyon nagyra értékeli az. értelmi nevelés szemptintjából. Ellene 

van mindenfajta verbalizmusnak. 1 fogalmak kialakítása terén első lé- 

. pésnek a  tárgyalt  dolog bemutatását tartja, majd fogalom  magyarázat- 

tal  kell a még meg nem értett részeket  megvilágítani'.  Latin helyett 

Téssedik az anyanyelven  való  oktatást tarte-ta-helyesnek. A gyermekek 

anyanyelven való oktatásának szabad teret biztosít egész itkolarend- 

szerében. Minden tanuló saját anyanyelvén tanulhat és vizsgázhat is- _ 
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kolájában / szlovákul,magyarul,németül / 1 mindhárom nyelven tanit is, 

mert ugy véli,hogy ezzel " az átkos naciomaizmus eltünik és csökkemaa 

együttélő népek között a faji gyülölet is.Egybep ebősenbirália az ed-

digi nyelvoktatás eredménytelenségét, . 

takol4po bevezeti a történelem tanitását is.Az egyetemes és a magyar 

tOrténelmet párhuzamosan oktatja és haladó, felfogásának megfelelően a 

agyar függetlens4 harcokat /Bethlen,Rákóczi / történelmink kiemelkedő 

esdményr41  között tarja száman.. 
a 

Tessedik iakat foglaikozott testi nevelés kérdéaeivel. is ta fala ha- 

tárdban un."pihenő  kerteket" • szervez,ahol:a dologban kifáradt gyermek

ésparasztemberek felfrisaitik,magukat. 

Tessedik  nevelési rendszerének vizsgálata feltártá,hogy,az korszerü l  

egységes rendszer,mely az általános és  szakmai  képzést párhuzamosan és 

arányosan akarta' megoldani. 

Az oktatás módszeres elveinek kidolgozásábaninagy példaképének Come-

niusnak elveit követte.Elitélte a ;égi iskolát,amely csak az emlékezet-

re támaszkodott,hangoztatta,hogy gondolkodásra kell 'a gyermekeket meg ,  
tanitani l a dolog lényegét kell jól  megtanítani és azt érdekessé kell 

tenni.A dolgok egészét világitsa meg a tanit6 és azt fejlődébe n tárja .  
bándamcidat 

a tanuló elé.HumánnS,dertis kgnitAsmAtt követelt a gyermekkel szemben és 

elitéite a gyermek eluomását. 

A dolgozo osztály gyermekeit későbbi feladataira akarta előkésiteni, 

ezért a gyermek természetes caelekedtetését helyezte módszertana közép-

pontjába,hangoztatta a játék és_a munka neylői  fontosságát  .J munkás 6- 

letre nevelendő parasztgyermeket tétlen üldögélés helyett aazabad Ieve-

gőn végzett mozgásra munk4gszokásáwkivánta nevelni.ilyen felfogásban 
4 

a munka az ifjuság nevelkének egyik legfontosabb eszközévé vált..tesse- 

dik 	uj módszer kidolgozásán.kj,alakiásán fáradozott,amey alkalmas 
vo/I 	• 
1-€14afte, a gyermekek lekötésére ás biztositgtg, mindenoldaiu fejlődésüket. 

"tn -minden eszközt megpróbáltam.ahhoz,hoy ett a fogas kérdést megold- 

és egyetlen eszközt találtam,amg alkalmasnak bizonyult;a gyakorla-
, 
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ti tanmódSzert céltudatos iskolaiparral egybekötve4ondja.&gállapitm-

ta thogy legnehezebb a gyermek számára  foglalkozást talá1ni ta-sit-Taaise- 
E.74 41kvugy oldott meg,,hOgy a gyermekek a sokii6le munkábdi azt választot- 

ták ták ami ....hajlamaiknak,szükségleteiknek,testi-lelki eratiknek és 

képesadgeiknek legjobban megfelelt.* ifjuság gyakoriati kikélAk 

munkákra valdnevelésben nyilvénuit . meg.A gyakorlati képzés mód-

szerekéntTaz elbesZélét,péld6t2 tanitsist o gyakorlatokat és a jutalmazást 

em1iti4Gyakorlatiképzése4tehdt testi munka ésannaktteljesitményei 

szerepelnek4 tanulónak munka so.ritzu saját és 5'zfile4 egyes szükségleteit 

kellett kielégitenike,meg kellett tanulnia a termékek felhasználásának 

lehetőségét isZessediknél a munka  valóban  a nevelés módszertani fUnkci-

ójának szerepdt tölti be,ezért'sohasem egyforma és időbelileg erősem 

korlátozott.kfoglalkozások évszakonkint változatosak,folyamatosak thé-

zAgtalan tevékenységet biztositanak l mikdzben a nevelőhatások biztositása 

érdekében rendszeresen tudatositják,hogy mit I miért,mikor és hogyan,kell 

végezni. 

Tessedik  felismerte a gyermek nevelésében a munka sZéepét l észrevette 

hogy tevékenysége soránfejlődikierede,feladatának, megismerésével,pedig 

felkészül a kö;l a haza szolgálatára..11ooscdik Iskolájában a gyermekek 

sokféle tevékenységet végeztek és saját munkájukkal _készültek eld jdven-

dő élethivatásukra. 

Tessedik biztositotta,hogy a munka,mint a nevelés módszere,viddm, 

dewüs,kedvelt maradjonne váljék a gyermekek  szám áre unalmasOcényszerből 

végzett teherré.A gyermekek örömmel,vidáman l népdalokat énekelve végezték 

a könnytii,érditkeá: kerti. munkákat:0 mezed  gazdaság sokféle . feladatait tvagy. 

szorgalmasan szabtak,varrtak,vagy gyapjúfont tanultak.:Mage Tessedik 

is  csodálkozva  es lelkesexiismeri.fel. a munka iskolaialkalmazáának el67. 

s  mil. végtelen sok jót' eredményezett  a gyermekeknek munka 

általi feltüzeléseo munkálatokat folytonos élénkségben töltötték,mivel_ 

a gyakori változtatás által mindig jókedvben és versenyzési buzgalomban 
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tartattak." 

Tessedik iskoiájában valóban éléhk,tevékeny élet folyt.Volt  0,  

lyan minkaiamilmindenkinek részt  kellett venne l amit csak anaoknak 

és olyan isomelyet csak a gyerekeknek kellett elvégezniök. 

Aloodg a tanteremben tanitds foly%addig a  többiek  a  munkatermekben,, 

a  raktárhelységekben ás 3 folyosókón,foglalatoskodtak.a gyakorlati mun 

kát ia három részre osztottAkevoltak elemi ismereteket elsajátitó kis ta- a 
nulók,tanitói képesitést nyerő szeminaristák és gazdaagi gyokornokok, 

vagyis s paktikánsok csoportja. 

TessediOmunkára  nevelés  4 modszerének nemcsak pedagógiai,150- 

nem gazdasági és társadalmi vonatkozásait is határozottan felismerte, 
(adrid 

amikor módszerének komoly következményeit 	 az ifjusdg jöven- 

dő hivatására nevelébe vonatkozásában. 

Te-s-sre-A4k kidolgorta a munka,mint a telitá i óra egyik alapvető 

módszeres eljárásának,felhaanálásának,alkalmazásának elveit és gyakorla-

tát.bktatásában megvalósitotta,  az ismeretfeldolgozás és a munka pedagógid. 

kapcsolatát. tanulók elméleti és gyakorlati képzésére egyaránt gondot for 

ditott.A munkának,mint oktatási módszernek nevelői  vonatkozásait  is hangsu. 

lyozta,különös tekintettel annak taársadalompolitikai hatásairal4 rimmeadaiE. 

mglix munkának az oktatás-nevelés legegyetemesebb módmereként való  feI- 

használásában Tessedik jelentősen tulhaladta kora pedagógiai azinvonalát. 

Eitéren előnyös a számára azlösszehasonlitásiekora legnagyobb pedagógusdwil 

Pestalozziv -zemben is.Yeatalozzi a gyermekek termelőmunkázneveldsét. 

egytkapcsolta pénzkereső tevékenységgel.Evvel koncepciójának pedagógiai 

ért‘ke meglehetősen lecsökkent.A neuhoffi iskOldaok. munkában kifáradt l kimel 

. rült gyermekekké váltak;egyoldalu•pénzkereső tevékenyeégükben.Zz a mega).- 

dds pedagógiai vonatkozásaiban, össze sem hasonlitható, azzal widám,derüs, 

alkotokedvVel teli l sok változatosságot rejtegető,önkéntes,inkább szára-

koztató,,mint megterhelő'munkával l iskolai légkörrel l amely Tessedik iskoldjá. 

ban honolt.Amig a 18.század  iskoláiban  eléggé elterjedt gyemekintaka álta-

lában mint a megélhetés nehézségeit könnyitő tevékenység szerepel,addig 

Tessediknél 	=ea a tevékenység a qermekek személyiségének kibonta- 



koztatásán keresztül a társadalffii haladás szolgálatában állt. It-as-e--- 

4ik Iskoláját tehát jogosan lehet kora legjelentékenyebb kezdeménye-

zései mellé állítani. Tessedik a  munka nevelői alkamazása terén kortár 

sai között  a leghelyesebb uton járt. 

Az oktatás 1avult módszereit a gyakorlatiasság bevezetésével fel 

frissítette sok olyan módszertani Kvet képviselt, amelyek kora  hala-

dó pedagógiájában is újként  jelentkeztek. 	&4'-k Wvelési gondolata- 

iban kordnak haladó eszméi nyilváriulhak meg, legerőteljesebben a pa-• 

rasztság.feudális elnyoMatás alóai felszabadításának és önálló terme-

16 régeggé való felemelésének  eszméje.  A parasztságnak a feudális' 

társadalom termelő osztályának  érdekben tevékenykedik, támadja a fe-

udalizmust, a paraszttosztálykizsákmAnyolását és ezzel előharcosává 

lesz egy új alakuló társadalmi rendnek. 

Tessedik tevékenysége fordulópontja a magyar - nevelésügynek,  ii-

gyanakkor, amikor meg akarja szüntetni az elavult, a túlhaladott neve-

lést, felt6rja az új pedagógia Perspektiváit is. Kialakítja a polgáro-

sodás'.uttjáta lépő parasztság müveltségének uj tartalmat, eredeti iS-

kolaszervezetet alkot, korszerü. móds3eres eljárásokat vezet bees a 

munkát összekapcsolja az oktatással MiAdezeket a nagyszerü  eredménye-

ket  nem elvont eszmék, hanem a dolgozó nép sorsának javítása és á tár- 
j 

sadalmi haladás gondolatának szolgálatába állítetti. Társadalti reform. 

jait 	a tévelés társadalom átalakító erejében- nem forradalommal 

hanem felvilágosítással akarja megvalósitani.  Utópikusan bízik abban, 

hogy az abszolutisztikus monarchia és a feudalitmus támogatja az ő an-

tifeudális terveit. 

•  Bár mind elméleti, mind gyakorlati munkássága iránt élérlérdeklő- 

dés mutatkozott Európa-szerte, hazánkban nem értették meg törekvéseit, 

amelyek pedig teljesen időszerüek voltak. A kormányzat is csak rövid 

ideig és  meglehetősen szükkeblfien támogatta intézményét, a községi él ő. 

járóság és paptársai pedig askálódásaikkal a népet is ellene fordítot-

ták. Végül súlyos  anyai  gondjai miatt be kellett zárnia neves intéz-

ményét. 
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Az 1791-es országgyülés Müvelődésügyi  Bizottsága elé egy országos 

arányu tanügyi reformtervezetet terjesztett, amelyben kora nevelésügyé 

nek bírálata mellett javasolta a szari4asihoz hasonló intézetek felálli 

tását az ország különböző vidékein. Jellemző,hogy  tervezetét még a bi-

zottság haladóbb felfogású tagjai sem értették meg. 

Tanácsaival segítséget adott a híres keszthelyi Georgicon megala-

pításához Festetich Györgynei az első európai felsőfoku mezőgazdasggi 

intézet létrehozójának-1797-ben, ahol közvetlenül továbbélt  azután  a 

szarvasi kezdeményezés. 

Eszméi naNainkig hatottak neveléselméletunkre és gyakorlatunkra 

egyaránt; önzetlen, lelkes, népét felemelni . Akaró és ezért semmiféle 

áldozattól vissza nem riadó alakja ma is példaképünk. 

A felvilágosodás  eszméinek hatására foglalkozott a aűvelődéspoli- 
a 

tika és a nvelésügy kérdéseivel BessenTif György és Kazinczy Ferenc iro 

dalmi megújulásunk nagy elindítói. 

Bessenyei felismerte a nevelés jelentőségét és sürgette a magyar 

tudomány éS irodalom megteremtését. " 4 jámbor szándék" c. müvét!en fel 

vetette a masyar tudományos akadémia megalapításának gondolatát, amely 

szerinte ai ország boldogságának feltétele. A korszerű és magyaenyelvü 

tudomány áldásait minden rendü lakosár-a ki akarta terjeszteni. Ezzelk 

' a gondolatával meghírdette az anyanyelvü, demokratikus nemzetmüvelés 

eszméjét, amelynek a nemzet minden  tagjára,  az iskolásokra és a felnőt 

tekre egyaránt ki kell terjednie. 

A nemzeti s'zellemii irodalom és müvelődésügy területén Kazinczy 

Ferenc vitte tovább a felvilágosodás eszméit„ a polO,ri átalakulás ér-

dekében. Az általa megindított nyelvújítási.mozgalomnak kulturális é- 
9 

letükre gyakorolt moigosító hatása közisMert...A kassa tankerült anya- 

nyelvi.iskoldinak felügyelőjeként új. népiskolák létesítése érdekében 

buzgolkodott, keményen bírálta.  a Ratio elavult módszereit. Korszerű 

pedagógiai nézeteit az 1789-ben elmondott beszédében fejtette ki. Ma-

gásabb szintü oktatást követelt, a nevelés és oktatás egységének elvét 

hangortatta. Az újszellemü oktatgs feltételeként rendszeres önmüvelést 



a felvilágosodás eszméinek elsajátitását és alkoto alkalmEzását kiván- 
. 

ta meg a tanitóktólokiknek személyével és oktató nevelő munkájval 

szemben  komoly követelményeket támasztott. 
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Az utópista  szocialisták nagy nemzedékének pedagógiai gondolati 

Az utaópisik nagy nemezedékének müködése arra az időszakra esik, 

amikor a 19. század fordulóján az új társadalmi rendhez füzött reménye 

és a szomorú valóság közötti ellentmondások már nagyon kiütköztek. A 

széles néptömea-ek csalódottságát, amely Franciaországban 'egészen más-

ként jelentkezett, mint Angliában, ők fejezték ki először nyiltan és 

határozd  tan. Az utópisták, a .  kapitalizmus ellentmondásait élesen bí-

rdhák, a tömegek étdekeinek  hangot. adnak,  az akkor munkásosztály fej- 
len 

lettsége következtében azonban még nem ismetik fel annak történelmi 

szerepét. Ezért nem a munkásosztály t  hanem az egész társadalom nevé-

ben tiltakoznak, a  társadalom átalakítása  legfőbb tényezőjének pedig 

saját elméleteiket  tartják.  Igy váltak olyan utópistákká, akik a  tár-

sadalom  békés átalakításáról álmodoztak, osztályharc helyett a rieve- , 

lést, a fe1világo6itást választották é naivan a fejedelemtől várták 

a társadalombajainak orvoslását. Filozófiai forrásuknak a frAmcia 

materialistákat tekintették ,. eredményeiket azonban csak felszínesen 

ismert6k. Utópiáikban a nevelés korlátlan erejében vetett hitüknek 

nagy sze-ep4k.van, de Rem ismerve annak alapvető fogalmi jegyeit*/céj-

szerüség: szervezettélég/ a személyiség  spontán  társadatmi formálódá-

sát -vélik  nevelésnek.  Társadalomszemléletkk alapjait pedig 4z utópis-

ta szocializmus korábbi képviselőitől kölcsörizik. Igy a korai utópis-

ták közvetlen utédainak, eszméik folytatóinak, a szocialista inditéku 

pedagógia, képviselőinek tekinthetők korukban. 

Henri.Saint-imon 7SZen-Szimon 17601825/ Eszméi ellentmordáso- . 

sak. A-társadalom megjavitását az ipari fejlődéstől várta, .de .ugyan-

a' . kor bí rálta a kapitalizmust. A  legszegényebbek  nevében emel szót, 

de az ipari burzsoázia tevékenységét iS pozitívnak  ismeri el. Vizsgá-

lódásainak az a tárgya, bogy  miként  lehetne az iparfejlődésnek jobban 

megfelelő társadalmi  viszonyokat  teremteni. Ezt teszi kutatásait . szo-

cialista jellegilvé-és eljut egészen á termelőeszközök Magántulajdoná-

nak a mégszüntetéséig. A nevelésügyeta naw. ipari fejlődés általános 



szükségleteinek oldaláról vizsgálta, kemény kritikát gyakorolt az é-

lettől elszkkadt  közoktatásügy és a szakképzés színvonaltalansága fe-

lett.  Hiányolta,  bogy az iskolázás nem  általános,  a szegények müvelő-%  

désének megjavításáért, a mindenkire kiterjedő közokatásügyért agitált. 

Saint-Simon és követői  neveléssel k4-vánták társadalmi reformjaikat 

megvalósítani. Nevelésen nem a személyiség spontán társadalmi  formá-

lódását értik, hanem a célszerü és szándékos Irkttmxtitx ráhatást.Rend-

kívül értékes az a .  felfedezésük, hogy a nevelésümr  elsősorban  a terme 

lés kivánalmaitól függ, és }logy a nevelésnek szerves kapcsolatbad ikell 

..állania a  tudományos fejlődéssel. Az egyéni hajlamok figyelembe véte-

lét a nevelés elhanyagolhatatlan tényezőjének tekintették. A nevelést 

képesnek tartják arra, hogy a meglévő társadalmi viszonyok között - át-

alakitsa az embert  társadalmi méretekben.  A nevelésnek az ,a feladata, 

hogy a gyermekeket az eljövendő,  kizsákmányolás nélküli társadalom vi-

szonyaihoz_való alkalmzkodásra nevelje és kialak tsa a mindenoldaluan 

fejlett emberi személyiséget. 

Hibáztatja a kapitalizmus egyoldaluságát produkáló mechanikus 

munkamegosztását, s helyette az emberi 'hajlamokat és képességeket fi-

gyelembe vevő olyan munkamegosztást javaIol, amely a társadalom tag-

jait.személyiségüknek megfelelő  munkakörben  foglalkortatja. Az oktatás 

feléljen Meg az egyéni képességeknek és a társadalmi szükségleteknek. 

Iskolarendszerének alapja a kötelező, általános müveltséget adó isko- 
. 	 fokozatot 

la, amelynek  főfeladata azerkölcsi nevelés. A második tialtoubst a mil-

vészi; tudományos és ipari iskolák alkotják, ahol szükébbx specializá-

lódás nélkül még  mindig általános oktatás folyik. A harmadik fokozat 

nyújtja a •specialis szakképzést. Biaz oktatásügy egységes,  egymásra 

épülő rendszert alkot. Saint-Simon - erősen érdeklődött  az  erkölcsi  ne-

velés kérdései iránt,  ez pedagógiájának légegyénibb, es legérdekesebb 

oldala: A  nevelésnek  ezt a részét tartják -a saint-simonisták a legfon- 

tosabbnak, az erklcs társadalmi szerepét nagyra értékelik. A társa- 
. 
dalmi erkölcshek.aZ a rendeltetése,ho-y a társadalom javát solgálja. 

Élesen szembeállanak az etikai utilitarizmus és a jól értelmezett e- , 
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gyéni érdek erkölcsi felfogásával. Az e ,kölcs fő kéidésének az egyéni 

és a tarsadalmi érdek összhangját, vmás kölcs'önös segitésének a szo-

lidaritásnak az eszméjét tartották. Az erkölcsi nevelés legeredménye-

sebb szakasza -szerintük- az ifjúkar. Hangortatták az  erkölcsi szokd-

sok gyakorlással történ kialakításának jelentségét. Az értelmi belá-

tás és az erkölcsi cselekvés közti kdlönbséget az érzésvilág gazdagí-

tásával, irányításával ea teyékenységre ösztönző erejének növelésével 

gondolták feloldani. 

A sent-iimonizmds elméleti szintje az utópisták közül a legma-

gasabb, sok mozzanata előzménye a marxista pedagógiának. 

L;harles Fourier /Furié 1772-1837/ 

Az utópista  szocialisták legsajáposabb alakja, zsettális megsej-

tések keverednék nála *txxcia*.fantasztikus és meghökkenteő furcsasát 

gokkal. Élesen bírálja a. kapitalizmust, amelynek pusztulnia kell,mert 

méttatlan az emberhez, a niomoruságnak ebből a poklából, csakis egy 

Új társadalam nyújthat kiutat - a harmonizmus. Ennek a társadalomnak' 

az alapját a.kb. 1600. főt számláló .falansterek rendszere alkotja, a-

mely létrehozza a társadalom harmoniáját. Müvel gazdag pedagógiai 

tényanyagot tartalmaznak. A.korabeli,nevelést bíráIva at abszolút' 

.rossznak.  minősíti,  a Harmónia  általa  kidolgozott nevelési rendszerét 

pedig hibátlannak, abszolút jónak taxrtja. Megsejti a nevelés törtene-

ti jelleget, társadalmi rendszerekhez kötöttségét. A,nevelést törté,- 

neti konkréts4gibin, mint a harmonikus társadalom nevelését fogta fel 

Et nagy lépés előre a francia materializmassal és a saint-simbnizmus-

sal szemben. .FourierEle jelemZő mély humanizmusa, figyelmének  közép-

pontjában  mindig az ember áll. 'z ember lelkitartalmának tá-s5dalmi 

meghatározOttságát alapvetőnek tartja. (5 is, mint a francia materia-

listák,,  a szenvedelyekhek nagy sterepet szánt a társadalom életében. 

A  szenvedélyek eredéterl azonban másként  vélekedik,  szerinte azok 

velünk születtek, velünk született lelki erők, mindenkiben azonosak, 

megváltoztathatatlanok, közömbösek, sem jók, sem rosszak, de a társa- 

dalmi rendtől függően fejlődhetnek ilyen, vagy olyan irányba is. Az 



uj  nevelésnek  at kell biztosítania, hogy az Ober varamenn*i szenve-

délye a maga tisttaságában szábadon kifejlődhéssen, és ezáltal , minden-

ki alkalmassá váljék természetének megfelelő hivatásra. Mivel Fourier 

az embernek csak természeti lényét vizsgálta, és nem foglalkozott az 

edberrel, mint - társadalmi produktummal, igy a nevelés mindenoldalusá-

gáról 4-allott nézétei nem teljesek nem léptek tul a francia materia-

listák hasonló,elgondolásain. Axm 

A'ne.velés nála is a természetes nevelés egyik fajtája, de Rousse-

auval szemben azt  aktív,  alakító, és célszerü folyamatnak tartotta. Ha 

tározottan vallotta, hogy a  gyermek nem tökélletlen felnőtt, Mx a gyer- 
- 	a meknek megvannak a magvjelentős - funkciói. Határozottan gyermek-szempon 

tú pedagógiát vallott, de el is :túlozta a gyermek lehetőségeit, sze-

rinte a gyermekek Mar 2-3 eves koruktól hajlamosak a Munkára éS képe-

sek munkájukkál eltartAni . magukat. Ebben az egyébk6nt  hibás állítás-

ban 12.11yeS a gyermeki öntevékenység és aktivitás hangsulyotása. A gyer 
ak mekPsaámára csoportokat szervezett, amelyekben önkormányzat érvénye- 

salt. ElSőként fogaltazta meg a i gyermeki társulások,• a nevelesi és-

önkorMAnyziati elvek, .a sziMbolizmuS és a hagyományok nagy•nevelőere-

jét.  Ezzel 'az  olykor furcsa és tulzó,formétal a gyermeki aktivitásnak 

és  tevékenységnek  akart helyet bitosítani .  Ezek a gondolatai pedagó-

giájának, 1 egért6kesebb részei:azt akarja mondani, hogy ax gyermekség-

nek sajátos jegyei vannak, amelyeket a nevelés i  során figyelembe kell 

venni, -hogy a nevelést nem szabad elkJlönítani a társadalmi termelés- 
az 

től, a fizikai.muniát , 1, mert meggátolja a hajlamok kibohtakozását.Ko- 

ra osztálytársadalmanak neveléséről roppahtéleselméjü és rendkívül ta-

léló bírálatot mond, amelyet összegezésként gyermek-, társadalomelle 

nesnek és abszolút  rossznak  minősít. 

Aprólékosan és ,pontosan kidolgozza  a falanster neve1A3i rendsze-

rét,.ahol általnos és egyeniő társadalmi nevelés folyik. -A gyermeki 

'fejndést szakaszokan osZtotta fel, ammly egyben nevelési rendszeré-

nek alapja is. Mindegyik szakasznak más és más szerepe van a gyermek 
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fejlődésében. A szakaszok szervesen egymásra épülnek és mindegyikük a 

fejlődésben éppen legfontosabb funkcióra alapoz. Az egyik szakaszból 

a másikba való  átlépést  a szükséges fejlettség elérése érdekében pró-' 

bakhoz köti, amelyek a gyermek növekve8 cselekvőképességéhez és tudáv 

sához, szabbttak..Ezeknek az  akadályoknak  a legyőzése, próbáknak  a le-

tétele az elitélt külső kényszer és erőszak helyett alkalmasak a -gyer-

mek fejlődésének gelső motiválására es hézagtalan  erőfeszítésre sar-.  

kallják őket. A  becsvágy felkeltésével és bőnyolult perspektiiva há-

lózatnak a gyermek elé tárásával kívánja Fourier a gyermekeket aktivi-

zálni. A tanulók előrehaladása a próbarendszeren, belül egyéni  tehetsé-

güktől és teljesítményüktől függvén a jók e1hagyha-46k az  egykorúak 

'közösségét. Ez a liberális szabadversenyzés  a'  gyermekeket az indivudu-

alttmus utjára vezetné, ilyen értelemben tehát nem tekinthető pozilfv-

nak. ,A 15olgári ideológiának ez a  hatása Forurier pedagógállára kétség-

telen. 

A konkrét nevelési folyamatot a gyermeki fejlődés általa elkép-

zelt szakaszos fejlődésének megfelelően, mint Rousseau, 8 is mereven 

tagolia és egymásra építette tel. Először a gyeriek testét és érzék-

szerveit  kívánja  nevelni, majd érzelemvilágát, s csak végül értelmét. 

Ez az elgondolás elve megakadályozna a harmónikus személyiség kialaki 

tását, mechanizmusa nem egyezik az ehberi természettel. Fourier SD94 

rint a gyermek érzékszervi és jellembeli fejlődése 4,5 eves kordra 

befejeződik, s ezért a nevelésnek 'ezt a  szakaszát ‚tartja 6 legfonto, 

sabbnak. Ezért a Harmoniában arra törekednek, hogy a gyermek . leszü-

letet hajlamait  felszínre hozzák és alkalmassá tegyek azokra a tevé-

kemységekre, amelyekre a  természet szánta. Ebben a korban az érzék-

szervek tökéleteítése és az ipari termelő hajlamok  felderítése  a fa 

feladat. Fourier haszhos tanécsokat ad a kisgyermek érzékszerveinek 

fejlesztésére,  az ipari hajlamok 'kibontakoztatására, a miniatür ter- 

melési eszközök, szerszámok egész  sora szolgál.. Kidolgozza a jellem- 
4,;/ 

fejlesztés egész rendszerét is 3-4,5  éves,  korig.  A gyermekeklrzékei- 

nek, mozgáskészségének, testi és lelki harmoniájának  két  eredeti esz- 

. 
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közét dolgozza ki Fourier a gyermekora.rát és a  konyhát,  mindkettőt a 

gyermekek maguk csinálják. Négy és fel évtől  9  éves korig a gyermekek 

felnőttek munkaszervezetiben dolgozhak, mint a falanster teljesér-

tékü munkásai. A pedagógiai szerepet betöltő termelő munka problemái 

állanak ebben a szakaszban a nevelői gondolkodás középpontj'Aban. Fou-

rier még nem ismeri fel a modern nagyipar nevelőhatásait, a munka szír 

helye a mazőgazdaság és a manufakturds kézmüipar. A társadalmi munka-

megosztás szükségességének és egyoldaluságot előidéző hatásának ellen-

tétét ugy akarja kiküszöbölni, hogy a társadalom minden tagja hajla-

mainak megf@lelő munkát végezhet szabadon, nem nagy időközönként,vál-

togathatja tevékenységi formAit. Ebben az elgondolásban a személyiség 

sokoldalusága, mint tevékenysége sokféleségének problémája jelentke-

zik.A nevelésben a  gyereki tevékenységnek és a pedagógiai  terelő 

munká ak sokoldalúsága igy nyer valóságos indokolAst..A kollektivitás 

Fourier nevelési elveinek egyik legfontosabbika. A  társadalom 7-9 ta-

gu csoportókból 611, szabad társulás  alapján.  Fourier az értelmi ne-

velés kérdéseit kevésbe dolgozta ki, mint neveléselméletét. Az értelmi 

'képzés.9 eves korban kezdődik. Szükségességét a termelő munka veti fel 

a gyermek számára.  Bírálja  a burzsoa oktatás skolaszticizmusát, élet- 
tanul0 , 

idegenségét és  határozottan képviseli a talamm2mx es a.termelő munka 

szerves egységének elvét, ezért •az oktatást úgy szervezi meg, hogy 

minden gyermeknek egyéni tapasztalása révén kell magának eljutnia a 

tudományhoz. Ezzel a felfogásával az akativitás az oktatás középpont-

jába kerül, egyben azonban a  tanítás  mechanikusan es hibásan azonossd 

válik ;:tz emberiségismeretszerző útjával .  Ugyanakkor nem értékeli elég-

gé az alaki képzést,  'a reális tudományok egyoldalu túlértékelésével 

párhuzamosan nem képes felfogni a humán  tárgyak képző erejét. Nála a 

képzés egyetlen mozgatója az  érdeklőéé és  a  tudásvágy;  általában ma-

gát a gyakorlatot többre értékeli az kkoiai oktatásnál, a kettő harmo-

nikus egységének  nagy erejét  nem ismeri fel: 

Fourier nagy pedagógiai gondolkodó és jelentősen hozzájárult a 

tudományos szocializmus pedagógiájának elkeszitéséhez. Sok tartalmas 
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és eredeti gondolattal  gazdagította  a pedagógia számos területét.Misz-

ticizmusa, szakkifejezéseinek önkénye, képzeletének csodálatos gazdag-

sága  eléggé megneheZíti.gondolatai valóságos magának megközelítését. 

Korában  nagy hatást gyakorolt, a 19 . század, elején a fourierizmus e-

gyike a legelterjedtebb irányzatoknak Európában, nemzetközi tekintet-

ben is. 

Robert Owen /1771-18584 k két nagy  francia 'utópista  mellett az  
angol Owen a kapitalista fejlődés klasszikus utjának részese és szem- , 
tanúja volt hazájában. Nagy hatást gyakorolt .a premarxistq munkásmoz-

galmakra,  ezért-Marx  az angol munkásmozgalmak atyjának nevezte. Owen 

felismerte,  hogy .a  nagyipari forradalomban a társadalCm erői  növeked-

nek, az emberi jólét eszközei gazdagodnak és ezért a termelő erők gylt-

rapitásilt helyeselte,  kísérleteiben  is a gépi, nagyipati termelésből 

indult ki. De ugyanakkor meglgttta azt is, hogy a gépek kapitaliszti-

kus  alkalmazás q a dolgozók széles tömegeit anyagi és erkölcsi nyomor-

ba dönti, a nőket és a gyermekeket is embertelnül kizsákmányolja. Eze-

ket a tdrslAdalmi és gazd ,isagi promlákqt gyakorlatiasan, elfogulatla-

nul vizsgálta, megoldásukra tervezeteket dolgozott ki, amelyeknek meg- 

,valósitása közben törvényszerden egyre közelebb került az angol munkás 

osztályhoz, belekapcsolódott küzdelmeikbe és mozgalmaik szervezőjévé 

vált. 

Az angol kapitalizmus középpontjában Machesterben /Mencseszter/ 

egy nagy gyár igazgatójaként ismerkedett meg a kapitalizmus problémái-

val. Foglalkozva a francia materialisták filozófiájával, különösen ha-

tottak rá Helvétiusnak, a jellem kialkulására vonatkozó nézetei.  Tár_

sadalmi és nevelsi elveinek fejlődésében két jól elkülöníthetőválla-

pitható meg: a New-Lanark-i, amelyben a kapitalista társadalom fenn-

tartása mellett kíván jellemes munkásokl;nevelni, és . a  kommunista kor-

szak, amelyben a nevelés  előkészíti  az emberiséget az új társadalomra, 

a kommunkában frqyó életre. 

Az eliő szakaszban a  magántulajdonban lévő üzemek dolgozóinak  é-

letkörülményeit, a tőkések számára hasznothozóan szeretne megváltoz- 
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tatni. Reformokat az uralkodóktól, a kormányoktól, a tőkésektől várja, 

ésszerű érvekkel próbillja meggyőzni őket tangsalpoewa, hogy  az emberi  

mint a vagyonszerzés eszközét, tökéletesíteni lehet. 

New-lanarki  népszerűségének  • burzsoa  érdekeket szolgáló  filaph4  

ropizmusa volt az oka. Amikor meggyőződött arról, hogy az uralkodó oss 

tályok hem képesek javaslatainak megoldására, fokozatosan eltölődott 

a munkásosztály felé és tőlik várta az általa tervezett új társadalom 

felépítését. A felvilágosult burzsoa filantropista Owen 1817-1820 kö-

zött utópista kommunistává alakult át, szembefordult az egyházzal, az 

vallással -és  bekapcsolódott a munkdosztály küzdelmeibe. A munkanélkü-

liség megoldására  kommunák  létesítését  javasolta,  amelyek  később  4z 

egész  társadalom  kommunisztikus átalakulásának  eszközé  szélesedek 

volna.  Ilyen kommunákat létesített  Angliában, Amerikában, amelyek ter-

mélezeteseh hamarosan kudarCot vallottak. Utópizmusának  nagy  értéke 

hogy felismerte . a munkaosztály nagy erejét, megsejtette történelmi hi-

vatását és tőlük várta eszmeinek megvalósítását. 

'Owen - nevelési'elveit csak úgy lehet objektíve megismerni, ha fi-

gyelemmel  követjük  azt az utat, amelyen kerdsztül azok a burzsoa  fi-

lantropista eszközeiből a kommunista  társadalom elékészítővé  válnak. 

Owen társadalomszemléletének  központi fogalma  az emberi jellem, 

amelyet csaki a tarsadalmi környezet formal, az embertől függetlenül. 

Ebből az  állításából  azt a tanulságot vonja le, hogy az ember nem fe-

lelős a tetteiért, tehát mindenkinek meg kell - bocsátani és az  osztály-

gyűlölet  is csak ujabb  társadalmi  bajok forrása lehet. -  Ezzel - a felfo-

gásával megerősitt. az osztálybéke reakciós ől1Apontját a munkásosztály 

tagjai  között.  Ő, az embert  kizfirólagosan a külső hatások  termékének 
aktivi 

tekinti. A tudat xbizkitását a szemdiség alakításából kiiktatja; a ' 

gyermek is csak befogadásra képes, passzív lény. Másik tanuságként 

azt hangsulyozza, hogy az emberi jellemet determináló társadalmi viszo 

nyk  átalakíthatók,  emberhez méltóvá tehetők, olyanokká, bogy- names jel 

lemeket formál)anak..Ezen  ai úton vált Owen kommunistává. 
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Owen  lismeri az ember biológiai alkatát is, de  döntőnek  a társa-

dalmi determináltságot ,tartja. Az ember, mint társadalmi lény áll fi-

gyelmiek középpontjában, az eider jellemét kizárólag a társadalmi kör-

nyezet hatásának-tuj.ajdonitja. 

A nevelést a társdalmi környzet részeként, mint a társadalmi ha-

tások összességét fogja fel, és nem jut el a nevelés  szűkebb fogalmá-

hoz, alaly azt az  ifjú nAedékre gyakorolt céltudatos és  tervszerű ra-

hatások összességének tekinti. 

Nem foglalkozott elm&lyülten ax nevelé céljainak elemzésével sen 

Hasznos, elégedett,  ésszerű jellemeket akart formálni,  és olyan isme-

reteke óhajt tanítani, amelyekre a nagyipari termelésben dolgozó mun-

kádeinak szükségük van. Ezért fordult nagy érdeklődéseel és erős kri-

tikával kora népoktatásafelév Xes-lanarki kísérletének is ez az elvi 

alapja, a felnőttek nevelésétől jutott el a gyermekek formálásához. 

New-lanarkd  tevékenységét 'munkásai élAtkörülményeinek megjavítá-

sával kezdte. Eltörölte a kényszert és a birságolást. A lakás- és bér- 

viszonyokat megjavította, a 16 órás munkanapot 10 és fél órára leszál- 

lította, 10 éven alolt gyermekeket nem alkalmazott gyárátian, At mühe- 
, 

• lyeket a korszerü higiéna és technika szintjére  eme és a munkásoknak 

előnyös piacot  létesített  a telepen. Ezeket a reformokat Agy valbsitot 

ig  meg, hogy önmaga számára ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatosan 

sejmiféle jeövedelemre nem  tart-igényt. 

Intépkedésti rövidesen teljesen  átformálják  a telepet. A  munká-

sok  erkölcsi és termelési  szintje, magasra  emelkedik és megnöveks -lik 4 

tulajdonosok haszna is. Ezek a sikerek  megerősítik hitét az emberiség 

békés átnevelhetőségében és a figyelmét a munkásifjak, majd általában 

a gyermekek nevelésének kérdései felé faditják. 

Ey  nagy  iskolát építtet,  ahol különböző intézmények kapcsolód-

tak szervesen egymáshoz. 1-3 évig bölcsőde, 3-6 évig óvoda áll a kis-

gyermekek rendelkeiésére. 6-10 évig elemi iskolában,  10-17  évig  pedig 

esti iskolában tanulnak a már rendszeres fizikai munkát végző ifjak. 
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A felnőtteknek esti szabad előadásokat tartottak. Iskoláját a Jelleme-

lakitás Intézetének nevezte el. A munkások gyermekei  számára ‚ő  hozott 

létre  először bölcsődét és óvodát, amelyek mellett játazóteret létesí-

tett és a közösségi élet kialakítására s  nagy gondot fordított.  Nevel 

jeiben fel akarta ébreszteni a közösségi érzÉ5t.A közösséget pedagógi-

ai  nézetek középpontjába  állította,  nevelési eszmény és szervezeti 

formakent felhasználta. A kisgyermekelr fő tevékenységi formájának O-

wen a játékot tekintette. 

Az eddigi általános gyakorlattal szemben gyermekmunkát 6-7 eves 

--kor -helyett csak 10  'éves kortól kezdve alkalmazott gyárában. Csökken-

tette .  napi 10 órára és egYbékapCsolta az esti  iskolában folyó rendsze-

res értelmi képzéssel. Owen'először oldotta meg a nevelés történeté-

ben az  intellektuális képzésnek és  a  gépi nagyipar  technikai munka-_ 

szervezési feladatainak harmonikus egybekapcs)lását. A serdülőt a  tár-

' sadalmi' munka rendszerébe illetsztette, így a  gyárrendszer,  a  fele-

lősSégteljes termelő munka és a  tudományos képOés harmonikusan össze-

kapcsolódott. Pedagógiájának ez a legértékesebb és legmaradandóbb  vív-

mánya  ma is legaktuálisabb mozzanata. 

A gyermekek testi erejének, mozgáskészségének fejlesztése érddire-

ben korában szokatlanul fejlett  testnevelésben részesíti iskolájának 
Ifieste weaJf 

tanulóit ovape4Tet az egészség és a jó munkás  nevelése  fontos eszközé- 
0/is 

nek tartk Ugyanezt a  célt szolgálta . az iskola militarizált rendje is, 

amit viszont a termelő munka fegyelmének megalapozása szempontjába 

tartott szükségesnek. A gyermeki élet esztétikumának fontos  tényezője 

volt iskolájában a népdaléneklés és a tánc, mint a gyermekek szépér t-

zékosének ésljellemének Pormálója. Iskoláját derü, boldogság, az elnyo-

mást és a megfélelmlitést nem ismerő  gyermekszabadsága  emelte magas- 
-sari 
ita .kora hasonló intézményei fölé. Iake16-ja kinden  látogatóját elragad- 

tatással töltötte el a gyermekék vidám udvarias érzelemgazdag élete. 

Abból a felfogásából  indulva '  hogy  az ember nem felelhet tettetiért 

a nevelési eszközök közül törölte a jutalmazást és a büntetést, hiszer 

az ésszerü nevelés és a,  korai szoktatás azt amúgy  is feleslegessé te- 
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szi. Elemi iskolájában az alábbi tantárgyakat oktatták: , Anyanyelv, 

földrajz,  történelem, szmtan, botanika, zene, katonai gyakotlat, ker-

tészet, varrás, himzés, elemi háztartástan és különböző mesterségek 

megismerése. A foglalkozásokalnem merev rendben, nem órarend szerint 

tartották, hanem a gyermekek érdeklődéséhez és  munkabírásához igazí-

tották. Az értelmi képzésre vonatkozó nézetei forradalmi jellegüek: a 

gyermket csak arra szabad tanítani -mondja- amit megért. Ezért nem 

tanított iskoldjában vallástant. Hangortatja, bogy a gyermekeket az 

érzékelt tények és tárgyak alapján, s nem elvont fogalmak rendszere-

ben kell tanitani. Az oktatás fő feladatának nem a  megismerés eszköze-

inek /irás, olvasás, .számolás  stb/  biztosítását,  hanem az atálló kri-

tikus gOndolkodásra és,itéletalkotásra  nevelést  tekintette. Kár, hogy 

a fogalmi , ismeretszerzést -szinte teljesen- lebecsülte és elhalvényi-

totta. 

At oktatás 10 eves korig a gyermeket körülvevő világ tárgyai és 

jelenségei alapján, • eszKgetve  történjék,  nem pedig könyvekből. A 

szemlélt6test, mint az érzéki megismerés és az emlékezet támasztékát 

nagyra becsülte és minden tárgy oktatására kiterjesztette. A szemlél-

tetés  fontosságának felismerésében megelőzte  korát. Meglátta az okta-

tás erkölcs- és világnézetformáló hatását, az oktatás nevelőjellegét. 

Owen és Pestalozzi pedagógiájának sok roko4ronása van,  hasonló 

tapasztalataikat tart  6; nevelési gyakorlatuk elemzéseként -azonban egy-

mástól függetlenül- szerezték. A new-lanarki kisérletnek az a legfon-

tosabb tanulsága, .hogy az emberi jellem formlható, nemesítető megfe-

lelő külső környezet biztosításával. 

Owen  életének  kommunista szakasza nagy változásokat hoz létre pe-

dagógiai nézeteiben is. Owent a n6oktatésért, a munkanélküliség eny- 

hítéséért vívott harcainak kudarca New-Lanark-i tapasztalatai szükség-

szerüen túlvezetik a filantropián. Csalódásai eljuttatták annak felis-

meréséhez, hoy a környező társadalmi valóság a kapitalizmus nem al-

kalmas arra, hogy derék, ésszerü jellemek nevelődjenek benne, ez csa- 



. kis a társadalom gyökeres atalakításával válik lehetőVé.. A lapitálize 

mushak'el kell pusztulnia umondja- mert méltatlan.az  etberbez. A kapi 

talizmust a kOmmunista koloniák i.endszere'váltjaitajd fel b4késúton. 

A'kommunkában a termelőeszközök köztulajdonba.lesznek, a mezőgasdasd- 

got  gépesítik, az együttélést  ésszerűen  Megszervezik 

Gondolkodása.ekkor Már:felülemelkedstt a francia'materialisták 

felfogásán.egyre inkább a nagyiparra, a termelést es a társadalmat 

	

_ 	. 
forradaImasító technikára és a természettúdományokra figyelt. Kifej-

tette, hogy ezek sz erők megszüntetik a kapitalistaandet,megsZaba-. 
1 	- 

dítjkk az etbert a legnehezebb_munkáktól ésa*kelletessé_teszik min- , 

• dehki számára.  Az új társadalmat az. utópista Owen seerihb-is a nevelél 

a'felviiágosítás hozza létre.' Ennek a nevelésnek a funkciója,azonban 

egészen más4 mint a new-lanakki kort -volt. Már.nem a tőkés tdrsadalom 

,száméra akar nevelni hasznos munkásokat;-ez tAr kotmunista nevelés, 

amely az etberiség újjdalkotására hiVatott. 

.. A jellem átalakitásáról vallott nézetei Owennek életének ebben a 

korszakéban sem váltortak,, de á szemelyiség fejlődésének feltételeit 

sokoldalúbban ragadta meg. P ontosabban meghatárorta a társadalmi kör- 

, nyezet fogalmat, ,amnak elemétknt a történelmi kort, az egyes. országok 

aajátos nemzeti körülményeit, a családot',,a Szülők adöttSágait  elöl- 

, , ,te meg. Addig a marxista gondolatig, hogy . az  ember a, társadalomban el-

foglalt Osztályhelyzetének a produktuma OwenAism Mott el.' . 

Ebben az időszakában.  A kapitalizmust nagyon élesen bírálta 68 an- 

	

-0 	 * 
nak főleg htrot intéziOnye ell=rha7colt:- a magántulajdon, a burzsoa 

6 	;;-.' 	8 , 	e 	 . 
,család es a .vallás ellen. 'A magántulajdont az emberiSég nyotorusága 

1 

egyetlen okának, forrásának:tartja. A  burzsoá családi forma es házas- 
_ 	. 	• 

,ság tagadásáig is eljut. A neveléS:családi  formájával szembeállítja a 

társadalmi nevelést, amely szerint a  gyermekek - -;.stületésüktőlleazdve-.  

- a kominuna . felügyelete alatt nevelődnek a családban. HáromCves koruktól 

- közösen intézményekben haVelődnek, mint egy nagy  család gysrmekei,hopz 

a társas együttélés szokásait sziAte, vérükké'váljókek. 
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A vallástól azonban nem tud.teljesen elszakadni, az ésszerii val-

lás netében új deista vallást alapit: az  igazság vallását. 

Owen felismerte a tőkés munkamegosztágnak a személyiség mindenol- 

dalu kifejlesztéséne gyakorolt káros  hatását és a  társadalmi nevelés 

céljaként mind inkább követeli az amber sokoldalu  tevékenységének  ki- 

bontakozta'ását, amelyet főleg társadalmi érdeknek tart. A kapitalis- 

ta munkamegosztás elválasztja a  fizikai és a szellemi  munkát, szembe-

állítja  az ipart a magOgazdasággal, az embereket egyoldalúvá teszi és 

szellemi erőiket beszükiti. Owen nem veti el a munkamegosztást.általá-

ban  hanem annak Csak kapitalista formája ellen tiltakozik. Az általa 

követelt munkamegosztás az ember valamennyi adottségainak.kifejleszté-

sén alapszik. Az emberi személyiség harmoniáját nem engedta megbonta-

ni a testi, értelmi, erkölcsi és gyakdrlati erők és képességek egyol-

dalú kihasználásával, hanem egész embert akart nevelni, akinek minder 

adottsága harmonikusan kimüvelt.  Világosan  látta, hogy a harmonikusan 

fejlett ember kialakításának lehetőségei elsősorban nem pedagógiai te- , 

vékenyqégben, hanem a helyes társadalmi munkamegosztásban, a nagyipar 

fejlődésében, a munkaidő csökkenésében és a tzabadidő növekedésében, 

vagyis a tarsaoalom readjépen rejlik. Ezeknek a feltételeknek a bir-

tokában a nevelés megszervezésén múlik az eredmény. Owen ilyen objek- 
\, 

tiv feltételekből vezeti le a szocialista szelleMii nevelés célját: a 

sokoldalu ember formálását.  A kommunista nevelés úgy készíti elő -az 

ifjúságot a társadalom gyakorlatára, hogy a nevelési folyamatban is 

létrehozza a társadalmi munka és a  szocialista társadalmi élet jellem-

ző vonásait és ennek gyakorlatában neveli a fiatalokat. A kommuna tag- 

aZ ipari és a mezőgazdasági termelés minden Agában részt-vesznek, 

a munkákat felváltV.a végzik. és igy  átfogóbb képet kapnak ,a társadalom 

gazdálkodásáról,,munkaszervezetéről, annak tam tudományos és techni-

kai alapjiról. Ilyen tapasztalakok  birtokában szabadon' választhatnak 

hajlamaiknak leginkább megfelelő munkakört. Ebben az elgondolásban a 

termelésben  való-részvétel, a sokoldalu sZellemi és fizikai munka már 
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a nevelés szerws részeo aokaldalu emberi  személyiség formálásán& 

valóságos tényezője,a nevelés fogalmának lényeges jegye." A - kommuna 

termelő  munkájának ágazatai -mondja Owen - a  nevelés lényeges ré-

szét alkotják." 

Owen Angliában és Amerikában minta kommunákat  szervezett Uj-

Harmónia néven.Telepein iskolákat szervezett l a new-lanarki példa a-

lapján l ahol a fiuk és a lányok együttesen nevelődtek.Kommunista te-

lepei au ellenséges környezetben hamarosan sorra tönkre mentek. 

21méleti és gyakorlati pedagógiai munkásságát az 10o-as évek 

cicz. 
közepérrharmónituthak megszünte után'befejezte rAgenb-etregészen  halálá-

ig  hatalmas energiával küzdött a munkásság szocialista tudatosságának 

fokozásáért. 4-  fejlődő munkásmatgalmak azonban .tulhaladták nézeteit,hatása 

mindinkább csökkent.At általános kötelező oktatásra,a müveltség  tudo-

mányos  alapokra helyezésére,valamint az oktatás és a termelőmunka 

összekapcsolásával a mindenoldaluan képzett ember formálására és a ne-

velés társadalmi jellegére vonatkozo elvei a premarxista pedagógiai 

gondolkodás legkiemelked5bb rését képezik. 
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etőbel foglalkozott az  iskoláskorú  gyermekek  nevelésével. Értéke 

sek a gyermekek aktivitására sokoldalu képzésére, önálló tapasztalat 

szerzésének  biztosítására vonatkozó gondolatai, valamint nevelői mun-

kájában  tanúsított példaszerü odaadása és Pestalozzita emlékeztető 

lelkesedése) 

A  feudalizmusból  a kapittalizmusba valóátmenet korának 

nevelésügye hazánkban'/1790-1848/ 

A feudális rend gizdasági és társadalmi válsága -ebben az idő-

szakban- növekedett. Erősödött FIX mezőgazdasági ArAtermelés igénye, 

a feudális osztály azonban az ősiség törvénye miatt nem rendelkezett 

ehhez az  átalakuláshoz szükséges tőkével. A hagyományos nagybirtok- 

rendszer és az AusztruAtól való függés meggátolta a feudális birtokok 

kapitalizálódását. Ez a körülmény tolta a birtokos köznemességet a 

polgAri átalakulás, s a vele szervesen összefügggnemzeti független-, 	 

ség ügy mane. UgYanakkor a földhöz és a vele kapcsolatos kiváltsá-

gokhoz ezer  szál füzte ezt a réteR.et,  ingadozásúk és következetlensé-

gük létalapját adva. A küzdelem -főleg- külturális területeken folyt 

/nyelvújítás, irodalmunk magyar nyelvüsége,' magyar szinjátsáás stb./ 

de hatása érezhető volt a pedagógiában is. A  kor  kiemelkedő magyar 

gondolkodói bíztak a kialakítandó nemzeti kultúra társadalom  átalakí-

tást  elősegítő hatásában, s ebben a fokozatos fejlődésben nagy szere-

pet szántak a nevelésnek. 

nemesség mozgalmai egyrészt haladóak, a nemzeti függetlenség 

biztosítását célozták, másrészt megriadva a francia forradalomtól,re-

akciósak, mert a feudalizmust kívánták'konzerválni. Amikor a magyar 

nyelv nemzeti és milvelődilsügyi jelentősége még mindenki előtt világo-

san igazolt volt, 1790-ben a közép- es felsőfoku oktatás es  tanítás 
csak 

nyelve még mindig latin maradt, magyarnyelvi tanszékek  létesítését 

írták elő, va7yis az anyanyelv keg hosszú évtizedekig csak egyike ma-

radt a  tanítandó  tárgyaknak. E téren haladást csak a Tessedikehez ha-

sonló elszigetelt tUrekvések képviseltek, és az  iskolákban  alakult 

magyar társadAgok, önképzőkörök. 



te3. 
-1-80 - 

Ebben az időben a közoktatásügy Polgári  átalakulása terén csak 

aunyit sikerült elérni,  hogy az 1791-es orsztgyülés kiküldött egy 

müvelődésügyi bizottságot, amelynák a nevelésügy polgári demokratikus 

szellemü  átalakítására vonatkozó javaslatait azonban az udvar eluta-

sitotta. 

A magyar forradalmi értelmiség haladógondolkodású tagjai, a "ma-

gyar jakobinusok" a francia forradalom hatására 1794-ben titokban ki-

dolgozták a nemzeti függetlenség  kivívásának,  majd az azt követő pol-

gári  átalakulásnak  a programját. A nemesi kiváltságok eltörlését, a 

jobbágyság  felszabadítását  es a demokratkes köztársaság  megalakítását 
A 

tervezték. A forradalradrok kátéja leleplezte az uralkodó osztály mü-

velődési kiváltságát, hangrsúlpzva, bogy.  uralmauk fenntartása érdeke-

ben tartják szándékos tudatlanségban a népet. Követelte a , nép felvi-

lágosítást, vakhittől való megszabaditását és a nemzetilNifOra-

nyanyelvek idicrlobrit szabad hasznalatát. 

Martinovics Ignác és társainak eszmei nagy hatást gyakoroltak a 

tanárokra és a'diákokra. A forradalomért es a köztársaságért a lelke-

sedés széles  méreteket öltött. 

'A magyar. jakobinusok szervezkedését a bécsi kormányzat félfedez-

te, felszámolta es a mozgálom résztvevőit halállal es börtönnel suly.. 

totta. Az országra súlyos elnyomás nehezedett közoktatási  téren  is. 

Sokan úgy vélekedtek, hogy a parasztságnak  semmiféle felvilágosításra 

oktatásra nincs szüksége,  elég számára a vallás tanítása. A ,népokta-

tás szükségességét, a nép politikai befolyásolása*és a termelékeny-

ség fokozása mégis evidenssé tette. Ennek eredményeként jelent.meg 

1806-ban a 11. RAtió Educationis, amely aztán 1848-ig érvényben is 
a 

maradt. A II. Ratió az elsőhöz képest sok tekintetben visszaléfst je- 

lentett. A német nyelv kötelező  tanítását  elhagyta ugyan, de a magyar 

•  helyet a latint tette az oktatás nyelvévé, óraszámát'a reális tárgyak 

róvására felemelte, a oedukációt megszüntette, a lányok novelését. 

csak rendi  elkülönítéssel  engedélyezte, hittant a felső oktatásban is 

kötelezővé tette. A müveltséget egyoldalúan csak humánus tárgyakra 



építette. A II. Rátió lényegében az osztályuralom, a feudális müvelt-

ségeszmény fenntartását szolgáló reakciós kultúrpolttka megggilvánu-

lása. 

A protettánsok a II. Ratiot sem fogadták el, .helyette haladóbb 

tantervi javasladokat készítettek. Schedius Lajosnak a pesti egyetem 

tanárának az evangélikus iskoIdk számára készített tantervén érződik 

az ókori kultura és a reáliák egyettetésének neohumanista törekvése. 

A'sárospataki  kollégium 1810-es tantervébén a gimnázium már & osztá-

lyos, magyar nyelvet minden osztályban önálló tárgyként tanitják.Sze- 
_ 
repel a matematika és a természettudományok egész sora, de a teológie 

és a latin nyelv uralma  még mindig rendíthetetlennek látszik. 

• 

	

	Az 1815-ös évek után a szellemi életet  megbénította  a bécsi kor- 

mány  által  bevezetett radikális cenzura, amellyel  hazánkat  el akar-

ták zárni a haladástól, tudatlanságban, gazdasági és kulturális el-

nyomósban szerették volna még sokáig megtartani. 

A reformkor nevelésü7yi törekvései /1831-1848/0 

A reformkorban a nemzeti függetlenség és a pólgári haladás kö-

vetelése erősebben jelentkezik, mint az megelőző évtizedekben. A for-

radalom előtti osztrákellenes nemzeti egySégfront müvelődéspolitikai 

törekvéseinket is képviselte. 	A reformkor 4 magyar  nevelés törté- 

netének egyik fontos szakasza. Ekkor fordul a figrelem társadalmi me-

retekben a pedagógia olyan fontos  kérdései felé, mint a népoktatás, 

kisdedneVelés, nőnevelés és a szakoktatás. 

A nemzeti egység megteremtésének  egyik fontos tényezője volt a 

magyar nyelvnek hivatalos nemzeti nyelvvé nyilvánitása'a latinnal 

szemben. Ebben a kérdésben már 1825 óta folyó irodalmi és politikai 

harcok végre sikerre vezettek. 1840-ben hivatalos  állami nyelvvé 

vált a nemzet  anyanyelve,  1844-ben kimondták a közoktatás magyarnyel. 

güségét. Az egyetemeken és sok iskolál)an csak 1848-ban  tértek át a 

magyar nyelven folyó oktatásra. Az 1844=bs törvény nagy  jelentőségű 

a mggyar nemzet életéb n történetében, hiszen a nép legdrágább kin- 

cse nyerte el hivatalos elismerését és válhatott ezzel kulturánk 
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szerves részéve. Nagy kár, hogy ennek a nagyszerü törvénynek van eg; 

nemzetiségellenes, kimondottan az erőszakos magyarosítást szolgáló 

tendenciája, amely kiélezte hazánkban a nemzetiségi ellentéteket és 

gyengitette a Habsburg-ellenes összefogdst a későbbiekben iss 1 z j 

kolában és az iskolan kivül folyó erőszakos nyelvi átnevelés, főleg 

az egyházi politikában érvényesült. Széchenyi elítélte a magyar ny*l 

erőszakos terjesztését, vélem ,:mye szerint a nyeivhasználatnak kölcsÉ 

nös megegyezésen kell nyugodnia. 

1825-27-i országgyllés felveti a köznevelés megreformálásának 

szükségességét. A krit$ka élesen felszinre hozza népiskolázásunk szc 

morú helyzetét. Egész vidékek vannak iskolék nélkül. A meglévők is 

elhanyagoltak. A tanítók képzetlenek,oiutván bánnak a gyermekekkel. 

trtelmetlen szajkózás folyik, élettelen, felesleges anyagot; főleg 

katekitmust tanitanak csak. Az értelem fejlesztésére, az itélőerő fc 

kozására még csak nem is 'goniolnak. A népoktatás probléméja ebben az 

időkben előtérbe került és mindenkit foglalkortatott.  Széchenyi ide-

genkedett az intézményes népoktatástól, a felvilágosítás'nem telje-

sen átgondolt rendszerétől és először a nép politikai létét kiíván-

ta kitágítáni. Kossuth és Eötvös pedig úgy látta, hogy a nevelés a 

politikai jogok gyakorlásának szükséges előfeltétele. A népnevelés 

ügyét a köznemesi ellenzésk az 1843-as evi országgyülésen is felve-

tette. A reformbizottság javasolta a tanitóképzés fejlesztését, a 

tankötelezettség elrendelését, iskolák felállításának és fenntartásá 
altatiatu 

nak jogát az egyházak és a földesurak helyett a községekre 

bízni. Azt kiivánta, bogy a pedagógusok legyenek állami ix alkalmas 

zottak. A népikkolai tantárgyak köret bővítsék ki fizikával, termész ,  

rajzzal és tirténelemmel. 	ekkor még nem volt szó világi népoktatás 

ról. A javaslat min:den felekezetnek meghagyta az isk6láját iskolafe-

1-ügyelettel együtt. Bécs ellenkezése miatt ennek a javaslatnak.a  tár  

gyalására sem kerülhetett sex.. 

Az ellenzéki reform-mozgalmak ellensúlyozására 1845-ben a becsi 

kormányzat uj szabályzatot adott ki az elemi iskolák számára,amelybel 



minden haladó gondolatot elvetett, Meghagyta .továbbra is az . iskolá-

kat a kegyurak kezében és  felügyelet szempontjából  a klérusra  bízta. 

Ez  :a szabályzat bebizonyitotta,'hogy a bécSi kormányzat minden hala-

dó közOktatási  tervet ellenez és a. nép  nevelést alárendeli a maga po 

litikai érdekeinek az országgyülés minden tiltakozása ellenére ia. 

A népoktatás korszeriisttését akadályozta a tánítóképzés ügyének 

rendezetlensége is. Az elsó Ratió Óta az u.n. normális iskolákban 

folyt a tanítóképzés: három elemi osztálY után még egy évig tanultak 

a jelöltek elméleti tárgyakat, pedagógiát és gyakorlati  tanítást.  A 

felkezetek magasabb,  szintek képeztek iskoláik számára tanítókat. E-

gerben 1828-ban  katolikus,  l39-ben  l'ebrecenben, Nagykőrösön és Nagy-

enyeden 'alakult középiskolára épült protestáns képző. A kormány 1840- 

ben rendelkezett 5 királyi-katolibus-két'évfolyamos tanítóképző fel-

állításáról /Pest, Szeged, Miskolo,-Érsekujvár, Nagykaniosa/. Ez a 

néhány k6pző azo ban nem tudott elég  tanítót  adni a nnpiskoldknak. 

A reformkorban alakulnak meg  hazánkban  az elsó ovodák. Az óo- 

.  dal mozgalom kezdeményezője_Brunswik Terézia'grófnő /1775-1861/ a 

magyar neveléstörténet- kiváló egyénisége. Pestalozzi személyeshatd-

sára vált eész életében a  gyereknevelés  lelkes hivévé..Megismerke-

dett Owen hasonló kezdeményezéseiel is. Budán nyitotta meg első o-

vósáját 1828-ban saját költségén Ikngyalkert" néven. Majd megalakult 
- 	4 

az óvódákat anyagilag is segító társadalmi egyesület. 11.z ovodaugyet 
4 	 0.5 4Z-it  

Kossuth 1e1k
1_
esen támo

4
gatp, lam4-1-ye4,---7g a nők zavartalan  munkába-

állítás 	fontos  eszköz = tekintte,Ovodai nevelőképző alakul Tol- 

nán, amely  1843-ban  Pestre kerül. 'Ig4zgatóis Varga István ás Rey Fe-

renc, minlketten koruk neves pedagógusai. Az utóbbi hangsulyozta-az 

óvodék iskolai tanulást előkészitő. szerepét. A forradalomig kb k 90 

óvoda alakult hazánkban.  Eben az időben még férfi nevelők foglal-

koztak az óvodásgyermekek nevelsével. At Ovodák az el & világi jel7  

legü nevelési intézmények hazánkban, bár később az egyházak is szor-

galmazzák  létesítésüket.  Az óvodákat sajtálatosan felhasználták a 

nemzetiségi vidékeken erőszakos  magyarosításra. 
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A nőnevelés a reformkorig nagyon elhanya -golt területe volt a ma. 

gyar közoktatásügynek. A fiúknál jóval kevesebb leány járt elemi is-

kolába. A nők számára nem voltak középikolék, s az egyetemre egyál-

talában nem  vettek  fel őket. A polgári  átalakulás  eszméje vetette 

fel a nők intézményes nevelnek,  felvilágosításénak,  sót egyenjogu-

sitásának eszméjét. A reform-kor vezetői mellett a nők leghaladóbb 

képViselői is felléptek a női egyenlőség, egyenjoglisig és azonos ne-

velésük biztosítása érdekében. 

k.nő$ egyenjoguság és a_nőnevelés'első na7y képviselője ugyan-

csak Brunswik-teezia a refol7m-kori nagy nemzedéknek Karacs Teréz-

nek, Teleki Blankának ésiLőivey Klárának nevelője és pOldaképe. Tel-

jes müvelődésügyi egyenjogúságot, egyenlő szintű  müveltséget köve-

tel a nők számára, a fiukéval azonos, de 'a lányok természetéhez és 

élethívatásához alkalmazkodó müveltségi anyaggal es iskolareformmal. 
1 

A nőnevelés kérdéseiről az 1820-as evek táján a folyóíratokban  orszá-

gos  vita folyt. A vitát Karacsné Takács tira a  korszerű nőnevelés fel-

vdzolasával kezdte el.  Nevelőintézetek  felállítását, magyar nyelvü, 

korszerű  képzést követelt a nők számára.. A vitába sokan belekapcso-

lódtak, a.nők  egyenjogúságát  azbeban még Széchenyi, Fáy és Vörösmar- 
d ty sem voltak képes4k elfog4hi. 

•  1845-ben lép fel Karacs Teréz demokratiksu nőnevelesi tervekkel. 

Falusi és városi lánynevensi intézmények rendszerével akarja  bizto-

sítani  a nőnevelés kiszélesítését. Intézeti neveléssel nemcsak csal 

ládanyákat akar nevelni, hanem kereső pályákra is elő akar készíteni. 

Miskölcon  alapított  nőnevelő intézetét 1846-itt1859-ig nagy nehézsé-

gek és anyagi gondokközeoette vezette. 

Teleki 13lanka  eleinte az arisztokrácia leányait nevelte pesti 

intézetében, ezért nem fogadta el meghívását Karacs Teréz, aki nem 

értett egyet a rendi aldpokon förténő nőneveléssel. Később a  jobbmódi  

polgárság leányainak a  •nevelésével is foglalkozott  i 	ájábam beve- 

zette a  szaktanítási  rendszert. Intézetében Vasvári Pál tqnította a 

történelmet. A nemzeti  szellemű  nevelés sikerét fényesen igazolta a 
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lányok forradalmi időkben  tanúsított /3'Idás magatartása, \ Teléki Bian-

ka és kiválómunkatársa Lőwey Klára a  szabadságharc bukása  után  halar 

dószellemü .munkásságáértt.Osszu évekig tartó várfogságot  szenvedett. 

• 	Kufstein várában. A.módósabb polgásság leányainak nevelését ekkor 

több magánkézben lévő nőnevelő intézet próbálta:magasekh tandíjak: 

mellett biztosítani. 

A közép- és felsőfoku iskolázás fejlődésének  alapfeltétele  a ma-

gyarnyelvü oktatás  kivívása  rolt. A nagyobb iskolák  diákjai nyelvmü-

velő egyesületekben titokban küzdöttek a magyar nyelv - jogaiért a  nen 

zeti - szellem-  erősödéséért , a 48-as forradalom -  eszmétftt 

A középfoku oktatás  hazánkban meglehetőserikorszeratlen volt. A 

gimnáziumokban is  osztálytanítás folyL,.azaz egy osztályban egy Peda-

gógsu  tanította az összes tárgyakat. .A reform-kor haladő pedagógusai 
, . 	. 

követelték a szakeendszerü középiskolai tanitás,bevezetéSét,,s  ezzel 

skapcsolatosna'a tanárképzés_korszerüsítését. A tanxdrok harcoltak az 
1 

elávult büntetések eltörIéséért  és követelték .a korszerütlen  tilal-

mak feloldását,  a színháZ - és.a táncMulatsgok,látogatásának engedélyE 

zését, valamint a . naponkénti misehallgatás, elzárás és fenyítések  me E 

szüntetését. 

- A legelhanyagoltabb es legelmOadottabb  állapotba. . a szakokta-.  

tát találjuk. Technikai szakoktatá;t egyetlen egy intéztény szolgál- 

tat az 1763-ban szervezett selmeci bányászati  akadémia, amely nagy.  

.hirnévnek örvéndett. A mezőgazdasági szakoktatás terTessedik saj-.  

-nos csak rövid ideig,müködő - szarvasi iskoláját'tékinthetjük'az-egYet-

len,kezdeményezésnek. 

A 18. SzAed. végénvájáriskolák alakulnak es  II. .József az 

temen 1782-ben mérnökkOpző intézetet  . hozott létre. 

A 19. század 30-as éveiben a nemzet tudatára ébredt a technikai 

irányu iAkolák hiányainak következményeire és az országgyülés is ké-

szitett javaslatokat ipari iskolák és müegyetem szervezésére, de a 

kittély . ezt a javaslatot is elvetette. Az első szakiskolák mint magán- 

kezdeményezések jöttek létre.  Igy Festetich György még 1997-ben a 
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Keszthelyen  alapított Gyorgicon mezőgazdasági intézet és 1818-1= 

magyaróvári gazdasági tanintézet. A hiányokat társadalmi mozgalom se ,  

gitségével próbálták pótolni. Széchenyi reáliskolát és politechniku-
dtapi Idiec how" 

mot,vKossuth reál- és  ipariskolákból remélte a polgárság  megerősíté- 

sét.  Kossuth a gyáripar fejlesztését összekapcsolta az iparoktatás 

kérdéseivel és 1841.-,ben  Ipaegyesület megalakitását javasolta főleg 

oktatási céllal, amely a hasznos  ismereteket előadásokkal, olvasóter-

mekkel, kiaállitásokkal segítette elő . Ez volt a célja a pesten a-

lapított Mester-inas iskolának  is. Müegyetem helyett 1846-ban ugyan-

csak Pesten gyilt meg a József Ipartanoda relőkészítő osztállyal, 
ka 
2 évfolyammal, mezőgazdasági és kereskedelmi tagozattal, amelyből ké-

sőbb kifejlődött a józsef Wegyetem. 

Hazánkban ekkor  jenek  meg az OW pedagógiai folyóiratok, pél- 
• 

ddzva a pedAgógiai érdeklődést. Pedagógiai könyvek és a nggy pedagó-

gusok . egész sora  fémjelzi  a refomm-kor pedagógiáját.A magyar nemzeti 

függetlenség és a polgári haladás eszméitx ők oltották lelkes nevelő 

oktató munkájukkal az ifjúság lelkébe. A kor haladó  nevelőink és  mU-

velődéspolitikusainak minden törekvését, cselekvését nagy felelőség-

tudat a  megoldásra váró feladatokhoz méltó lelkesedés és lendület je: 

lemzi. E kor minden  haladó megnyilatkozása közvetve, Vagy közvetlenü: 

a forradalom és a szabaddágharc felé mutat. 

A reform-kor első felében Kölcsey  -erene  /1790-1838/ képviselte 

a magyar jakobinusok eszméit és adta tovább a magyar forradalom ké-

sőbbi vezetőinek. Egész .életművek, de  különösen Parainesis c. munká-

ja gazdagon tartalmaz nemzetnevelői gondolatokat. Kölcsey valóban a 

nemzet nevelője volt. Meggyőződéssel vallotta az ember nevelhetősé-

gét hirdette a megértésen nyugvó  korszerű  ismeretek és a felnőtt kol 

ban is tartó állandó tanulás nag  jelentőségét.  A tudád;nem öncélnak 

tartotta. "Tudományt a munkás élettel  egybekötni, ez  a haladás, mire 

a köztársaság férfiának törekedni  kelii" ,  'ontosnak tartotta az elmé-

let és gyakorlat kapcsolatát, az igazi hazafiaktól tetteket és követ- 

kezetes küzdelmet követelt a hazáért.. A magyar nyelv ügyének egyik 
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legharcosabb és legnemesebb alakja, a  nép nyelvének használatára es 

a társadalom  iránti felelősségre nevelt. tletmüvének minden mozzana-

tát,hatalmas irodalmi munkásságának minden sorát mélységes humaniz- 
, 

mus hatotta At. • 

A nemzet es az emberiség fejlődésébe vetett hitit semmi sem tud-

ta megingatni. A nép felemelkedését és a polgári haladlieb szolgálta 

egész életében. Mély felelőAgtudat és hazaszeretet járja át pedagó-

giai gondolatokban oly gazdag  művét  a Parainesist.is, 

Fdy Andras  /1786-1864/ közéleti  munkássága  mellett pedagógiai  

kérdésekkel is foglalkozott, a polgárosodó - nemesség reformizmusát 

képviselve a nevelésben. Hangortatta a népnevelés fejlesztésének és 

az  iskolák állami felügyeletének gondolatát. Helytelenítette a nemes-

ség gyermekeinek kényezte'tő nevelését és a rousseaui természetesség-

re hívta fel a figyelmet. Sokat foglalkozott a nőnevelés kérdéseivel 

is, de Agy vela,' hogy a férfié legyen a polgári élet, a  nőé  pedig 

csak  a házi élet. Nem értette meg a női emancipációt, de az eddigi 

francia és németnyelvü magániskolákban f -)lyó neveléelhelyett nemeeti 

szellemü, magyar  nyelvű, józan és országosan  szervezett nőnevelést 

tart szükségesnek. 

Széchenyi István /1791-1860/ kidolgorta a fokozatos polgári áta- 

lakulds tervét. Hires könyveiből a nemzetténevelés terve bontakozott 

ki: a függetlenség kérdését még nem tekintette időszerünek. Az emberi 

ség.haladását a müvelt nemzetek kialakítása szolgálja. Az egyes nem-

zetek fejlődésének utja pedig nemzeti sajátosságaik nemesítésével ér-

hető el, amelynek viszont a nemzet egyes tagjainak kimüvelése a fel-

tetele. Minden előmenetel sarkalatjának a "kimüvelt emberfő"-t a sem-

zeti értelem kifejtését tartja, mert "a tudományos emberfő mennyisége 

a nemzet igazi hatalma". Az egyén haladása a nemzet boldogulását,  ez-

által az az egész emberiség előremenetelét szolgalja. Pedagógiai gondo-

latainak  középpontjában tehát az értelmi nevelés all. 'Az emléketet 

helyett az itélőképesség  fejlesztését tartja kívánatosnak.  A latin 

nyelven történő oKtatasu nagyon kgrosnak véli és a népi tömegek mü- 
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velődésének gátját látja benne. Bár szembenáll az ellenzéki és Kos-

math közmüvelődéséért  folytatott harcával, egyrészt tevékenysége fel-

tétele volt az alőbbieknek, másrészt a te -rmészettudományos technikai 

müveltség fort osságának belátásával a mezőgazdasági, ipari és keres-

kedőréteg követelésével maga is hozzájárult a hazai polgárosodás a-

lapjaihak megerősítéséhez. 

WesSelényi Miklós /1796-1850/ az erdélyi reform-parti ellenzék  

vezére keményen bírálta kora szegényes, elmaradt feudális iskoláit, 

oknyomozó gondolkodtató történelem és földrajzoktatást kívállt. Szó-

zat a magyar-és szláv nemzetiség ügyében c. könyvében bemutatta az 

éles  osztály L- és nemzetiségi ellentéteket. Ugy látta, hogy a társa-

dalmi haladást az osztály és  neme ztiségi problémákat a müveltségnek 

az egész  népre  történő kiszélesítésével, népünk sajátosságaihoz al-

kalmazkodott nevelési rendszer kidolgozásával lehet megoki.sini. 

Kossuth Lajos /1802-:.1894 /a polgári fejlődés érdekében fontos 

nak tartotta a  feudális nevelési rendsze átalakítását. Propaganda 

és szeevezési tevékenységet fejtett ki az ovodai mozgalom és a nép-

oktatás korszeeüsétése érdekében. A jó népiskola feladatának a nép 

okszerii mezőgazdálkodásra nevelését tekintette, Az iskolák mellett 

gyakorló-kertek létrehozását tartotta szükségesnek és össze akarta 

_ kapcsolnai a falusi nép oktatását a ag gazgadási •egytisületek müködé-

sével. Az ipa oktatás megszervetbében nagy  érdemet  szerzett. Kie- • 

melte a korszerü, a reális  ismerteken nyugvó középfoku képzés nagy 

jelentőségét és nemezeti fontosságát. Felemelte tiltakozó szavát a 

társadaalmilag es egyházilag is me; elfogadott és az iskolákban rend-

szeresen alkalkazott testi fenyíték ellen, bebizonyítva pedagógiai 

helytelenségét, eredménytelenségét, antihu*ánus voltát. Meggyőződé-

ses hívekétt a reális iranyú, társadalmi célokat megvalósító kersze-

rü nevelésnek, a polgári átalakulás szempontjából nagy reményeket fü-

zött az iskolai oktatónevelő munkához, amelyet Széchenyivel szemben 

késedelem thikül megvalósítandó programnak tartott. 

Táncsics Mihaly 71799-1884/ a polgári átalakulás következetes' 
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harcosa, a földésrt és a szabadságért ktzdő parasztság képviselője. 

Támogatta Kossuth politikáját, de til is  jutott  a köznemestbi fettfirm-

programon kijelentve, hogy a haza nem "csak  általa... .hanem  nészére 

is, az ő számára is mentessék meg." Jobbágyszülők gyermekeként zsel-

lérsorból küzdötte fel magát az ország vezetőinek sotAba. Erős akaral 

tal több nyelvet megtanult, bejárta a nywkati országokat, megtsmerke-

dett az utópista szocialisták :tanaival, hazánkban is felismerte az 

osztályeilentéteket és a bajok forrásának a magántulajdont tartotta. 

"Minden országban  -írta-  az egész nép két osztályt képez: egyik a 

gazdagok osztálya,  másik  a szegényeké. Yannak elnyomók és elnyomot-

tak, urak és szolgák, jogokkal birrók és jogtalanok." Az osztályharc 

szerepét nem ismerte f61, a társadalom átalakulását naveléstől vár-

ta. Feltárta az osztálytársadalmkk nevelének negatívumait,  rámutatoti 

hogy addig nem lesz igazi nevelés, ameddig ki nem alakul a magántu-

lajdon mentes, texlméázetes,  emberi társadalom. Felismerte Az erkölcs 

• és köznevels osztályjellegét és jól látta a feudális  nevelésben  a 
hogs 

feudális osztály érdekeit. ÉTésen hangsulyoztav -800  ezer' kiváltságos  

mmellett 13 millió jogtalan robotosa van'az országnak, akiknek gaz-

dagá9i és kulturális felemelésével kell megteremteni a teljes magyar 

nemzetet. Ezért támogatta a haladó köznemesség  polgári jellegű  isko-

larendszerének  megvalósítását,  azonban többet is követelt annál. Ha- / 
zánkban ő fogalmazta' meg először, hogy még a magasabb foku nevelés i! 

legyen egységes, a nép minden gyermeke számára elérhető. Azt is meg-

látta éles szemmél, hogy ezek az elvi természétük követelések a nép 

többség-ének nehéz sorsa miatt'az akkori társadalmi és gazdasági  kö-

rülmények  között nem valósíthatók meg. A fonák neveléssel  szembeállí-

totta  a józan nevelést. Osztálytársadalomban csak fonák nevelés lehel 

séges, amelynek nem az a célja, hogy az embert szabaddá fejlődjék,ha-

nem engedelmes jobbággyá  aljasuljon és ebben az állapotában megtar-

tassék. A józan -ésszerü nevelésnek arra ken törekednie, hogy a  ha-

zában  mindenkinek közös érdeke legyen és senkise nélülözze a legszük- 

ségesebbet. Szintén a neveléstől várta a társadalom megváltoztatását 
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az osZtálybarc szükségesSégét és törvényserüségeit nem ismerte. 

Méglátta és leleplezte a vallás és appapság szerepét a közneve- 
16sben. Követelte a községek ,iskolafenntartési jogát, a tanítók ál- 

lani alkalmazását, küzdött  , a sajtó és a szólásszabadságért, ezért bí  
rálta olyan'élesen a  korabeli Iskolákat.  A tankönyvek egész sarát  ír  

. ta és bemutatta a megértésen nyugvó oktatást.' 

Az iskolai nevelés mellett fontosnak . tartotta a csalődi neve-
lést is t _ de az is  látta,  hogy a dolgozók  családjaiban  a nevelés bi-
zony  nagyon  gyatra, aminek . fő oka a  szülők pedagógiai képzetlensége. 

Táncsics a hemzeti függetlenséggel együtt követelie a közneve- , 
i, 

lég függetlenségét  is és küzdatt a pedti egyetemnek .a bécstegyetem-
től  való. alanállásáért.. A .48-as forrAdalom bukásaután is következe- 
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tesen képvisslte haladó neveiigyi elveit, wila= 1871-ben benyujtott , 

oktáaügyi javaslatai is alátámasztanak. 
az angol közoktatás csirái.uivasaaralo 

a gyermekeket ezekben az  iskolákban 

A népoktatás megkezdődött tehát,erőmödését azopban 
megakadályorta 

a nevelőhiány,különösen a 19.század elején,amikor rátértek a hétköznapi 

iskolázámu.Ezen a hiányon akart segiteni Lancaster 
József /Lencseszteri 

a kölcsönös tanitási rendser felfedezésével.Innek az elgondDlásnak a jel- 

agY 
sZava:Vtanitó ezer gyermek között.Egy tanitó felügyelete 

alatt a gyerme-

keket két csoportba osztotta.Az egyikbe olyanok tartoztak,akik 
olvasni 

tanultak,a másikba pedig olyanok,akik már tudtak olvami és 
maguk is elsa- 

játithatták az ismereteket.,Lancaster ugy segitett a tanitóhiányon l hogy 

idősebb l haladottabb növendékeit -kellően előkészitve-- az ifjabbak tanitá-

,sdra fogta.Ez a módszer szilárd tantárgyi koncentrációra 
épülve nem 

bizbnyult 
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észen 
Jo:item eredménytelennek, a teljes  tanítóhiánynál feltétlenül 40-1- 

hasznosabbnak  bizonyu,lt. Ezekben az iskolákban az  olvasást, 

Írást, száMolást és a lányoknak még varrást ip tanítottak. Ez az u.n, 

monitori vagy valtak -ozó  tanítási mód, amely egyszerü és gazdaságos 

volta miatt közkedveltté vált Európa-szerte, a tőkés iskolafenntar-

tók kör .§ben. A század elején /1817 / megalakult a "Britt és Külföldi 

Iskolatársaság" -amaly a munkásosztály gyermekeinek vallásos és ele-

mi ismeretekre való nevelését tüzte ki  céljául,  tekintet nélkül fele-

kezeti hovatartozanduságukra. E társaság iskolájában  egy  edül a  bibli-

avolt  a vallásoktatiókézikönyve, minden más felekezeti formulát 

mellőztek. 

, Az angol államegyház papsága nem jó szemmel nézte azonban a vi-

lági irá yu népoktatás erősödését. 2111ensulyozására létre hozta Bell 

Andras lezdeményezésének támogatásával a "Nemzeti iskolai egyesületu 
1 

et- amely társaság szintén a szegények nevelését tüzte ki céljául,de 

az állam‘egyház érdekeinek megfelelően kátéba foglalt hittételek ta-

nítását állítva az iskolai munka középpontjába. 

Az angol egyház - papsága tehát nem önzetlenül és nem kizárólago-

san a nép érdekinek szem előtt tartárAval csatlakozott  ehhez t a nép4 

nevelési mozgalomhoz. a Britt Társaság világi  irány-'i,  a Nemzeti ggye-

sületzaz egyházi irányu iskolázást szorgalmazta. Az egyiktársaság 

a dolgozó osztályok gyermekeimet szellemi és erkölcsi szükségletei- . 

nek kielégitéését, a mánik az egyháznak új tagokkal való gyarapítását 

kívánta szo10,1ni. Mig az  egyik  embereket, addig a másik egyházi ta-

gokat akart nevelni. Mind .a két társaság adományokból és 

nyokból tartotta fenn magát. A  század elsó évtizede végén a munkás-

osztály egyre erőteljesebb kövételeesi ellenére is a doigozók gyer-

mekeinek még csak kb. 1/3-ad része járt iskolába. A népoktatás továb-

bi fejlődésével a század folyamán  egyre inkább szervesés elvdIsszt-

hatatlan kapcsolatba került az erősödő munkdosztály követetéseivel. 

Az angol népoktatás fejlődése, amint arra Engels határozottan rámu- 

tatott T  klasszikusan példázza, 'Ibgy a tőkés társadalomban a dolgozó 
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osztályok csak a legszívósabb és a leghatározattabb osztályharccal 
, 	- - 

vívhatják  ki jogaikat a müveltségpek még a legelemibb kincseihez is. 

Lancaster világi•jellegü,ingyenek iskolái 60 év  mulya  alakultak 

át községi iskolákká. Ennek'a fejlődésnek érdekében.talán Carpenter 

Mária /1807-1877/ a század legnevezetesebb nőinek e 777iie - tett leg-

többet.  Meggyőzően  hirdette, hogy a csavargó gyermekek és a gyermek-

bünőzök törtönbuntetés helyett  javító ibánya szeretetteljes bands-

móddal derék felnőttekké nevelhetők. A ve9szőzés, a deres és a 'bör-

tönbüntetés általános és elfogadott  gyakorlatával  szemben vallottt, 
. 	. 

hogy a gyermek akaratát nem megtörni kell, hanem szeretettel és bölns  

vezetéssel kifejteni, helyes irányba vezetni. Bristol mellett felál-

litött -néháry javító intézetet és munka  iskolát.  Ide gyüjtötte ösz-

sze az.elhagyott"csavargó gyermekekeket, 'mint'Pestalozzi Neuhofban, 
P majd Ztansban. Iskoldbian az ifjak földmüvelést,és kézimunkát EIS vé-

gaztak, de nem pénzszerzéért, hanei önmaguk. javáért. "Iskoláinak o-

lyan  volt a szelleme, hogy a javítóba beutalt .gyermekek  azt ottho-

nuknak és nem  börtönnek érezték. A munka  erkölcsnemesítő hatását Cso 

dálkozva tapasztal tti és ha#arosah áttért munka-ikolák szervezésére. 

Erre vonatkozó javaslatiaiból a század közepén törvény'ltt,  az ifjú 

biinözöket börtön es'  javitóintézetek helyett ezekben a munkaiskolák-

ban  nevelték  a társadalom hasznos tagjaivá. Carpenter mongosító ha-

tása az egész. allgolttársdaalomhA kiterjedt,  's a'neveléSügy az érdek-

lődés középpontjába került .  

A kormány azonban egész  államra kiterjedő oktatásür,ui'szerveze- , 
tet nem hozott létre, fogalmaink szerinti oktatásügyi minisztérium 

Angliában a 19. században sem müködött. Az  állam támogattau3yan az 

oktatás ügyét  államsegélyek kiutalásával, ezeket a segélyeket azon-

ban a nápoktatási törvény megjelenéséig főleg az angol,államegyház 

iskolái élvezték. 

Az  angol  parlament 1870-ben fogadta el a népoktatási  törvényt, 

amely kimondtaxxkmgyx az 5-13 eves gyermekek kötelező oktatását. Az 

iskolák fenntartását és irányítását a községekre bízta. Iskolaszékek 
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szervezésével minden község felelősse vált saját iskoláiért. 	Isko- 

- lákat a továbbiakban is tarth&lak fenn az,egyházak, tarsulatok, válla-

latok, sőt masdnosok is. Nyilvános iskoláknak azonban az állam csak 

azokat ismeri el, amelyek a felekezeti tanokat kirekesztve, Csak a 

bibliat olvastatják, az értelmi neveles mellett biztosítják az erkölcs 

nevelést is, de semmifele vallásos kadtét, vagy formulát né'm tanítanak 

népoktatási törvény biztosítja mindenféle elemi iskola állami fen- -  

gyeletét. A tanfelügyelők ellenőrző látogatásaik alapján az Allam meg-

felelő színvonal esetén komol összegekkel támogatja 66 serkenti az 

egyes iskoldkat az altal megkívánt oktató-neldő munka biztosítására. 

A népiskolázás háttér4e szorításával és elhanyagolásával szemben 

az angol uralkodóosztály nagy- gondot fordított müveltségi monopoliumA-

nak -mint uralma egyik jelentős tényezőjének- biztositására. Nagy ala-

pitványokkal és hatalmas vagyonnal rendelkező középiskolak egész sorát 

. hozta létre mar a 14. századtól kezdve gylrmekei . nevelésére és egyete-

mi tanulmányokra előkészítése érdekében. 

Az állam a középiskolai oktatés ügyeibe* egészen a 19. század kö-

zeTrig szinten egyáltalában nem avatkozott bele, Einnek következtbben a 

nevelés célját, módját, az oktatandó tantárgyakat és az egyes iskolak 

szervezeti felépitését illetően gazdag változatosság alakult ki. Az' 

évszázadok alatt 1E1 rejött középiskolai szervezetet és oktatási rend-

szert az Allam a'19. század második felében részben jóváhagyta, rész= 

ben pedig az elkerülhetetlen módositásokat elrendelte, ahonban az in-

tézmények fenntartását és ellenőrzését továbbra is'a társadalom, az 

egyház es a tudományos testületek kezében hagyta. AZ 1870-es években 

történt szabályzás óta van bizonyos lehetőség a középiskolák osztá-

lyozására, de ett ,'-'1 eltekintve az angol közép és felsőoktatásban tel-

jes rendszertelens4 uralkodik. 

A középiskolák három ca)portba oszthatók: elsőrendüek, teljesen 

klasmikus oktatással a tanulók, 19 eves korátt, másodrendüek, részben 

klasszikus, 'részben természettudományós és modern hyelvi anyaggal a 

tanulók 17 éves korátt, harmadrendüek teljesen modern . tananyagggal a 
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tanulók 15 éves koráig. 

Külön reáliskolák Angliában abbe]; a'században még nincsenek, ha-

nem egyes realszakokra képző iskolai osztdlyok vannak. 

A középiskolák időtartamára is nehéz választ adni, mert Anglia-

ban az iskolai év és az iskklai osztály két különböző fogalod. Az e-

gyes osztályokat a tanulók erejéhez mérten rövidebb, vagy hosszabb 

idő alatt végezhetik el. A haladásnak a szorgalom 6s a teljesítmény 

a mértéke. A tanulók Altalában 6-7 év alatt végzik el az 5-6 éves ele. 

mi tagozatra épülő középiskolát. 

Az angol középiskolákra jellemző a szilte iskolánkként különbö-

ző tanterVi és óratervi felépítettség és a nagy különbség rendkivüli 

és szabadon választható tárgyak sokasága, s a tárgyak tekintetében 

• is megmutatkozó konzervativizmus. A középikolákban még ebben a szd-

zqdban is a klasszikus tudomanyok és a matematika a főtárgvak. A - ter-

mészettudományok és a modern nyelvek annak ellenére, bogy szerepük és 

sulyok a század vége felé jelentősen megnövekedett, még mindig csak 

másodrendmüek. 

• Ebben a végtelen nagy változatosságban részint az egyetemek, ré-

szint pedig a külö snk-tiző tudományos egyesületek vizsgabizottságainak 

követelményei teremtenek bizonyos rendet. A nagyobb középiskolak Pe-

dig egyik, vagy másik egyetemi kollégiummmal kerulntk szorosabb kap-

csdhtba, s azok ellenőrzése alatt működnek. 

Az angol konzervatív ,  felfogásnak megfelelően a középiskolék még 

ebben a'században is Sértetlenül őrzik középiskolai hawományaikat. 

Főleg egyetemi tanulmányokra készitenek elő általános müveltséget ny -4 

tanak az életpályákra nincsenek tekintettel, a formalis képzést és az 

erkölcsi nevelést tarttják a legfontosabbnak. Nevelésük fő tényezői: 

a biblia tanulmányozása, görögből és latinból való forditása mtatt 

mellett a naponkénti istentiszteletek, az atlétikai és portjátékok, 

az önkormányzat, a nevelők és az iskolii élet. Egyáltalában a közép-

iskolák is sokkal fontosabbnak tartjdk a neve145t, mint az oktatást. 
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.LegnaTobb tekintélynek a tégi  szerve ztü benntlakásSal egybekö-

tött hires középiskolk ötvendenek, amelyek drágaságuk miatt csak a 

leggazdagabb családok számára  hozzáférhetők  ton, Rugby, Harrow,West-

minster stb./ az angol publicsChólok valóságcis kis várost alkotnak, 

a tulajdonképpeni  iskolát  a kollégiumi épületek egész sora veszi kö-

,rül. Az iskola az együ‘tas oktatás helye, a nevelés, a tanuló egyéni-

ségének  formálása,  a vele való egyéni foglalkozás helye a bennlakó: 

a boarding house. 

'A publicschólok igazgatói és  tanári  jórészt-  egyhAzi emberek, ez 

egyben  biztosítéka  is a nevélés szellemének. A tatmessettúdományok 

és a modern nyelvek tanárai többségükben világiak. 

Ezek a nagy középiskolák még a 19. században is az évszázadok a-

latt kialakult életrendjük szerint müködtek.  Neveié.-oktatási rendjük, 

szervezetük, tantervük, -szinte iskolákként alakult ki4 más és más. 

Fenntartásuk és felü7yeletük  Angliában egyházi, társadalmi pro-

léma. Az elsőrendü nagy középiskolák anyagában még ebben a században 

is tulteng a klasszkus tananyag. A ne-Telést tartva fontosabb feladat-

nak a  kollégiumi  rendszer az iskoldbal egyenlő értékünek  tekintik k A 

kollégidmokban minden növendéknek megvan s maga nevelője /tutoraY, a-

kit a szülő választ ki gyermakeszámára. A középiskolák tanárai e -:yben 

nevelők is, a növendékek valódi nevelői, szülőhelyettesei az iskolai 

nevelés "615 kövei". 
Q 

A public scholok Locke szeltinében mindenek előtt navelébt, az u- 

ralkodó.osztály érdekeinek megfelelő gentletann nevelést tartaják a 

legfontosabbnak. 

'z u.n. ben#lakók vezetője /tutora/ a házában lakó tanulók állan-

dó, a szaktanárok váltakozása mellett meg nemváltoztatható nevelője. 

F2ladata a rábizott diákok tanulmányi munkájának egyéni segítése, el-

lenőrzése, ha szükséges korrepetálása. Főleg neveltjei jellemének fej-

lesztésével, formálásával,- a gentlemann erények kialakításával foglal-

kozik. A benntlakó-ban minden tanulónak külön szobája.van, amelyet ma- 
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ga reniez be; s ahol a maga egyéni életét élheti. Az egy-egy bentlakó-. 

ban élő 25-30 diák közös,élet.e, munkássága,  együttes szórakoza'sa az 

itt szővődő és életre szóló barátságok, az  önkormányzat,  az öregebb dj 

Akok felügyelete, a fiatalok szolgálkodása, a tutor állandóirányítá-

sa és segitése, példás családi és közélete hivatott a  családi nevelés 

értékeit képviselni és nyújtani az ikkolai közös oktatás mellett. Igy 

kerül szintézisbe az iskolai együttes oktatás a kollégiumi egyéni fog-

lalkezásal, a Vzös nevelés az egyéni ráhatással. A tutor,a bennlakó 

példaképe,  barátja fejlődésének - tanúja éveken At. A bennla 
• 

kó, az angol fiuk otthona, egesz világa, amelyhezéleténék legfogéko-

nyabb szakasza fiződik, ahol jellemtkiformélódik. Etonban pl. elsősor-

ban nem  azért  tartózkodnak a fiuk  hogy sokat tanuljanak, hanem főként 

azért, hogy főrangu családok gyermekeival barátságot kössenek és úri 

magatartásra tegyenek szert. 4'zért itt még =Dam a nevelés célja a tes 

ti erő kifejlesztése és a kemény munkához szoktatás, amit  'főleg tléti 

kai gyakorlatokkal, erős 
is  

osztályokbankemény testi 

biztosította. 

küzdőjátékokkal, Szolgáskodással.még a felsőb 

fenyítékkel, vesszővel, dares használatával 

A többévszázados nagy iskolák tradicióihoz való lelkes, eres ta-
, 

.gaszkodás az angol nevelés jelentős tényezője. Jellemző az angolok kon 

zervativizmusára, tradicióikhoz való ragaszkodásukhoz, hogy az erős 'te 

ti  fenyítést még a 19. század második  felében  is rendszeresen alkalmaz 

talc és nem tartották megalázónak. 

' A  középiskolák vizsgarendszere is különbözik az  általunk -e kor-

ban-hasznilt formáktól. A nagyobb középiskolákban  nyilvános vizsgála-

tok /érettségik/ helyett az oxfordi és a cambridgei egyetemek  vizsgáló' 

bizottságai tartottak .szigorlatokat. A két egyetem országos középisko-

lai vizsgáló bizottságot szervezett', amelyek az egyetemre  előkészítő 

középiskolk növendékeit vizsgáztatták. Ez a szigorlat tanulónként kb' 

kétszer annyi ideig tartott, mint a mi érettségink, jórészt Írásbeli 

és olyan idegen vizsgáztatók előtt történik, akik az egyetemek követe1. 

ményeit és szinvonalát képviselik. 

A szr5.zad  közepétől  kezdve egymás után jöttek létre 	WizAniqkniák• 
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a lányok részére is. A klasszikus ismeretek  mellett  modern nyelvek és 

reális tárgyak is szerepelnekT ezeknek az iskoláknak a tantervében. 

Általános mdveltséget nyujtanak es az egyetmce készítik.elő az uralko-

dó osztály gyermeleit. A század másődik  felében  az egyetemek is megnyi-

tották kapuikat a jól képzett  leánytanulók' előtt. Az angol nőnevelés a 

19. században felilmúlja kora francia és nemet nőnevelésének szittjét 

tudományos és erkölcsi szímonalát. 

A  természettudományok,  az irodalom és a müvészetek  ián érdeklő-

dők számára, valamit  az iparosok szakmai kéésé céljából ugyancsak 

társadalmi kezaeményezés formájában a tanfolyamok és a különböző isko-

lák egész sora alakult ki a század folyamán. Az állam ezeket a kezdemé-

nyezéseket  támogatta, segélyeit itt'  is az általa felállított  követelmé-

nyek eléréséhez kötötte, s ezzel hozzájárult az iskolák színvonalbeli 

emelkedéséhez. 

Az angol egyetemek közül legnevesebbek az Oxford-i 	a  Cambrid- 

ge -i, amelyek a  legrégibb egyetemekkel egyidősek. Ma is őrzik középko-

ri jellegük néhány vonását, merevenr agaszkodnak tradicióikhoz. E két 

egyetemet több ‚évszázados híres iollégium vesz körül az oxfordinak pl 

21 kollégiuma van. Ezek a kollégiumok már évszázadok óta nevelőintéze-

tekként müködnek, ahol a leggazdagabb csalidok gyermekei egyetemi ta-

.nulmányaik mellett gemtlemann nevelésben részesültek drága pénzen. 

Minden egyetemi hallgatónak van egy kijelölt nevelője /tutor!, a-

ki szülőhelyettesként a növendék tanácsadója, s a,szükséges tanitója .  

is. A tutor a növendéket barátjának tekinti, akit vezetnie, irányítani4 

és  lelkesítenie  kell a tanulásra. Az egyetemi hallgatók közül sokan 

szintén nem tanulás cAljából mmm tartózkodnak e két egyetemen, hanem 

első sorban az ott folyói társas életért, az uralkodó osztály jövendő 

vezetőival vale kapcsolatok kialakításáért és csak a legalacsonyabb 

. vizsgákat teszik le, ugyanakkor aktív sport és társadalmt életet él-

nek. 

Mindkét egyetem -egyházi  jellegű lévén-''  a  hittudományi veltsé-

get minden hallgatójától megkívánja. Az angol egyetemek nem hivatásra 



4 

' készítettek elő, nem azkmiiveltséget nyujtottak, hanem a legmagasabb 

általános müveltség kialakítására törekedtek. Az egyes egyetemek szer • 

vezete és vizsgarendje között nagy különbségek vannak,'amelyet csak a 

lapos tanulmányozással lehetne megismerni. Tájékoztatásul röviden is-

mertetjük ,az axfordi egyetem vizsgálatait és egyetmi fokozatait. 

Az első szorgalmi időben teszik le a hallgatók a felvételi vizs-

gát. Az első nyilvános vizsgát az első, vagy a második év **gén szer-

zi meg a hallgató. A vizsga anyaga a görög újszövetség mellett lehet 

vagy klasszikmd irdóalom, vagy matematika. A második nyilvános vizsga 

a baccalaupeátusi fokért történik a  tanulmányok befejezéseként. Tár-

gyai lehetnek klasszikus /görög latin/tudományok, matematika, termé-

szettudománYok, jogtudomány,  újkori történelem, vagy teolAgia. E vizs- 
ah.d/ig;‘ 

ga után kapják me
/ga  

gva magister artium fokozatot. Ezen a fokozaton kívül 

ad az egyetem külön szakára tudori fokokat is azoluk, akik jog- és or-

vostudományban, a teológiaban, vagy a zenében magasabb tanulmányokat 

végeztek.  Aki valamilyen pályára akar lépni /jogi, "drvosi, tanári stb/ 

annak az egyetem után még külön el kell végezni a szakképesítést nyuj-

tó felgő akadémiákat.  Mivel  ennek a két egyetemnek csak az állam-egy-

ház /anglikán/ tagjai lehettek növendékei ezért az állam a század kö-

zepén Londonban  alapított  .egy egyetemet, amely a teológiát kihagyta 

tár ,7yai sorából és főleg természettudományokat oktatott. 

Az angol e-yetemek első sorban nevelőintézetek és nem a tudomá-

nyok székhelyei. Ezért alakulhatott ki az a sajátos, de egyben  rendkí-

vül  jellemző helyzet, hogy a kollégiumok, mintegy az egyetemek fölé 

kerekadtek. A  leglátogatottabb és a leginkább jelentős előadások a 

kollégiumokban folynak a hallgatók rendszeres egyéni tanulását /napi 

5-6 óra/ a kollégium ellenőrzi, korrepetálásával segíti; foglalkozik 

a hallgatók nevelAsének  irányításával, un i emberé formálésával. 

Az egyetemek az előadások mellett főleg a vizsgakövetelmények 

megállapításával, a hosszadalmas, rendkívül alapos és nagyon szigcbrú 
mak 

vizsgáztatások levezetésévK foglalkoztk. A vizsgálatok, mint a nay 

ösztöndAjak elnyerénAnek feltételei, a nagy angol egyetemek életének 
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.fontos tényezői, komolyan fogják fel, nagyon színvonalasak ;  a felké-

szülés és a lebonyolítás nagyon sok időt és ener4iát vesz igénybe, de 

nem ,hiábavalóan. 
Az angol egyetem nem pályára készít elő, hanem annak csak az a-

lapjait veti meg. Hogy valaki pl. orvosnövendék lehessen az orvosi is-

kolába való felvétel előtt meg kell szereznie valaMelyik egyetemen a 

baccalaureátus articus IoKC)zatot. 

Az angol közokta Asügy 19. századi helyzetének még ez a váz1;tos 

ismertetóso is nagyon tqnulságos. lálmutat arra, hogy a legfejlettebb 

kapitalista Allamban a tőkés osztály a-t-414-a-eesi4+T a . müveltséget a 

maga számára kisajétitotta ugyanakkor a dolgozó rétegeket igyelezett 
, 

attól elzárni. Ez a törekvése megmutatkozott a népoktatás .  elhanyagolá-

sában, az iskoldknŐk,  egyházak, társulatek magánosok és községek kez0- 

ben  harásával, az egySé.es,  állami iskolarendszer létrehozásától va-

1(5 tartózkodásában.. Anglia newellenes iskola,-rendszere nem.  egységes, 

nem össze .függő, a sok szabadon'választhatótárgy beiktatásával. már az 

elemi iskola is az szelektáláS és kiválogatás céljait szolgálja. 

Iskólarendszere zsákutcás-jellegü, sikeresen akadályozza a dolgo-

zó tömegek felemelkedését. Ezt a célt szolgálják a' közép- és főleg a 

főiskolákon, egyetemeken az egyszerü dolgozók számára megfizetletet-

len tanAttatési költségek, a magas tandijak, kollégiumi dijak. 

Az Angol oktatásüggyel való foglalkozásból kitünik az egyház és 

a tőkés állam érdekazonossága, a vallás szerepe a  kizsákmányolás fenn-

tartásában. A felekezeteknek az  államosítás és egymás elleni harca ler 

lezetlenül  feltárja, hogy  az egyházak az iskolát önző céljaikra hasz-

nálják fel. Ilyen körülmOnfek között "Az iskola az egyház függeléke,és 

a templom toborzó gllomása.... tástyája és  alapelvinek  szoptató daj-

kája." 

Megmutatkozik az iskolatörvényben a tőkés állam kompromisszama 

is a tisztán egyházi és  tisztán világi tötekvések között. 

A liberális kapitalizmus kíméletlen versenyszellmére és  kapzsi 
a nitely utilit4i_zmusára jellemző az állameegélyek kiutal6sAnak formája
/  vetz is- 
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kolákat és a 4Velőket'az egyes tárgyakban elért eredményeik alapján 

tdiogatja. Ez a kalmár szellem megmérgezheti a pedagSgusok munkájtt, 

és attól független tényezők egész  sorának szogAItathatja ki. Mivel pec 

dig az egyes tanuIók is csak lemért  teljesítményeik' alapján  kaphatnak 

segélyt, az  vizsgálat piaccá válik, ahol a pedagógus gyenge tanulója 

tudásáért s  minden befekbetett munkájáért péhzt akar kapni. Ez az 

államsegély-r.endszer, de a közép és felső  iskolák alapítvány- és vizs-

garendszere is kiszorítja a nevelőmunkAhól az eszmei;  erkölcsi motivu-

mokat 	haoz.v.g nyers profitszallemftek szolgóltatja ki. A 

és anyagi támogatásnak ez a tipikus tőkés  formája -adok-követelek- a 

tanítás módszerére  is  károsan  hat,  erősíti  a prakticizmust és a szel-

lem müvelését beszükiti. A 

Az egyetemek leplezetlenül az uralkodó osztályok éfdekeinek szol-

,gálatábaállanak, szinte kizárólag csak 4 jómóduak számára érhető el. 

Tananypgak jobbára skolasztikus, az élettől távoleső, A dolgozók veé 
zetésére, a legfontosabb állam4 gazdasági és közéleti poziciók betöl-

tésére, a  vagyonos osztályok hagyományos életmódjának,a gentlemann es 

mény kialakításá-nak szentelik, hatalmas gazdasági és erkölcsi prejt 

nutruytmspinfutf /1820 -- 1903/ pedagógiai nézetei 

Spencer a 19. sz4zadi 1ierá1is angol nagypolgáráság érdekeinek 

kiváló képviselője. Agnoszticizmusa alján vállalkozik a vallás és a 

tudomány összeegyeztetésére, a pozitivistákkal egyetértésben a fizika 

és a társadalmi  valóság tényéinek vizsgálatával egyetemes törvénysze-

rtiségek megállapítására törekszik. 

A 19. századi polgári evolucionizmus egyik fő képviselője Darwin 

mellett. A társadalom fejlődését is biológikusan magTarázza, organi-

kus társadalomszemléletében az emberit ,ársadalmat 616 szervezethez 

hasonlítja. Természe'esnek isme -Pi el a kapitalista rendszert, a kizsál 

mányolást pedig szükségszerünek. Organikus  társadalom-szemlélete alap-

jána a  munkások,  a kereskedők és a tőkések osztálya ugyanazt a szere-

pet tölti be, milt az állati szeritezetben a tápláló, elosztó és  szabá- 

lyozó  szervek. Az emberi társadalomnak, mint egésznek nincsen öntuda- 
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ta, az egyedek azonban tudatosak,'  tehát  az egyén érdeke előbbrevaló,- 

mint a közösségé. Siélsőséges indivudualista álláspontot vall, szerin-

te az  államnak  niics jogában az egyén életébe bármiként is beleavat-

kozni, pusztán az  egyéni  jóldt feltételeit kell  biztosítania.  Ugy vé-

li, hogy a katonai tipusil.  államot felváltja az ippri társadalom, amel2 

nek a  szabadság és  az önkéntesség az alapja. Amint az élő organizmus-

ban az egyes szervek, akként a kpitalista tarsadolmban a tőkések és a 

munkások kölcsönös együttmüködésben, harmoniában élnek együtt az orga-

nikus egységet szolgálva. 

.Spencer  elfogadta  Darwin tanítását a természetes  kiválasztódás-

ról, amely  szerit  azok a fajok, illetve egyedek maradnak fenn, ame-

lyek környezetük életfeltételeihez a legjobban tudnak alkalakodni és 

.ezt a tételt az  emberi társadalomra  is átvitte. 
z 

Ezzel  az állításával az osztályharcról és a  társadalmi  fejlődést 

valódi okairól akarta a figyelmet elterelni. Spencer nevelés által ki-

vánta az embert képessé tenni a természeti es társadAmi környezethez 

való minél jobb alkalmazkodánra. A kapitalista'társadalom életszemlé-

letének megfelelően érvényestlésre, sikerre nevel. 

Pedagógiai gondolatai az "Értelmi, erkölcsi és testi  nevelés"  c. 

müv0ben találhatók. Mint az angol tőkések, Spencer is magánügynek te-

kinti a  nevelést, az állam  beavatkozsát károsnak tartja. A nevelés a 

polgárság érdekeit szolgálja, szükségszebühek és  kívánatosnak  véli, 
je hogy a dolgozók ne részestAnek komoly müvelésben. 

Mivel a tanulásra fordítható időnk aránylag rövid, csak az élet 

szempontjából  szükséges és ‚hasznos ismereteket szabad megtanulni, a 

klasszikus  nevelés  hagyományaival  szakítani  kell. A hasznos ismerete-

ket öt fő csoportba  sorolja, 	legfőbb cselekvési köröknek megfelelő- 

en, amelyek a következők: önfenntartásunkat közvetlenül szolgáló, ön-

fenntartásunkat közvetve  segítő,  utódok felnevelésére irányuló, társa-

dalmi és politikai kötelességeink teljesítésével kapcsolatot és pihe-

nésunk kielégítését szolgáló cselekvési módok. 



Az önfenntartásunkat közvetlenül szolgáló ismereteink kialakulá-

sáról a természet gondoskodik a gyermek természetes  tapasztalat-szera 

zése utján. 

Önfenntartásunk  közvetett útjához mar többféle tudományra van s 

szükségünk, köztük a fiziológiára, szervezetünk müködésének alapos 

megismerése céljából.  Azoka  az ismeretekre is szükség van, amelyek 

az iTpri termelés  tudományos  alapokra helyezése szempontjából  már  

nélkülözhetetlenek: matematika,  fizika, kémia, biológia, geológia és 

a többi természettudományok, de hangsulyozta a társadalomtudomáhyok 

fontosságát is. Látta a realiák oktatásának szerepét, éles szemmel 

felismerte a természettudományok  és az ipari fejlődés szerves kapcso-

latát. 	 • 

A tevékenység harmadik körébe az élettani és léfictani 

ra támaszkodó neveléstani  ismeretek tartoznak. Spencer hagsulyozottan 

kiemelte, hogy fel kell vértezni az ifjúságot a  gyermeknevelés  nagy 
jaacridra 

felelősséggel járó ioerotóe. Sokszor a szülők felelősek azért,hogy 

gyermekük beteges, mert nem ismerik a testnevelés helyes elveit,gyen-

ge,fizikumu utódaik képtelenk az egyre nagyobb tananyag feldolgozásá-

ra. Követeli a fiatalok testi erejének fokozását és a szellemi tulter-

helés csökkentését. 

A tevelés  terén  'vale) járatlanság az értelmi nevelés terén is sok 
t kárt okoz -Spencer szerint. A tapasztalás, az indukttv ut helyett a 

felnőttös gondolkodásra jellemző deduktív eljárásokat eröltetik, 

ve,kenvség és gondolkodás helyett pedig mások gondolatainak passziv 

befogadására késztetik a gyermelet és nemt anítják meg afet az isme-

retek alkalmazásának módjára. 

Az erkölcsi  nevelés  terén is sok hiányosság mutatkozik a nevelés 

kérdéseiben való tájékozatlanság következbében. A szülők helyes erköl-

csi magatartást követelnek gyermekeiktől, ugyanakkor azonban ők - maguk 
hossz  példát  mutatnak. A helytelen hatások és a testi fenyítés  elkerü-

lése  érdekében felhívja a szülők figyelmet a rousseaui természetes bün 

tetés elvének alkalmazására. Spencer az etkölcsi jó fogalmát tipikusan 



polgári szemléletmódjának megfelelően azonosítja a hasznossággal. Az 

erkölcsiség legmagasabb foka nála RZ egoizmus és az áltruizmus harmo- 

• niája, amelyen belül hangsulyOzottabb  mégis  az .egyéniség szerepe.Nagy 

érdeme, hogy ax  nevelés elméletének fontosságát az iskola falain kívü. 

társadalmi vonatkozsáiban és gyakorlatában is hang 	ido A helyes 

testi, értelmi és erkölcsi nevelésnek -amely mindegyik szülő ktiteles-

sége- az élettanon és  lélektanon. nyugvó neveléstani ismeretén kell ál-

lania. 

A tevékenység neOdik köréhéz: a társadalmi és politikai köteles- 

- ségek teljeité-sehez az ismeretanyagot a történelem nyújt. A . kora-

beli törté elemtanítást azonban  erre képtelennek tartja, hiszen csak, 

uralkodókra es csatákra vonatkozó értéktelen anyagot tartalmaznak.Azt 

kívánja, hogy a történelem mutasson rá a társadalom fejlődésére, a 

munka megesztására a kulturé1is életre, tárja fel a tények közti össz( 

függéseket. Ez az  oktatás,  a leíró szociológiának nevezett történelem 

alkalmas az emberek társdalmi és politikai  teljesítéséhez szükséges 

ismeretek kialakítására. A burzsoa tudósok közül Spencer egyike volt 

azoknak, akik legjobban megközelibették a  marizmusnak  a  trénelem 

tanításának jelentőségéről vallott elveit, természetesn mztály-állás-

pontjának fenntartásával. 

4 tevékenységek ötödik kört  a müvésetek alkortják. A természet 
nek (2. szépsOgeinek és a milvészetekvmegérítése 	felfogása hozzatartoiik a 

harmonóikus, teljes emberi élethez. Helyesen ismerte fel, hogy a ter-
melő erők fejlődésével pérhuzamOsan növekvő szabadidő értelmes felhas2 

nalésa szemponejáb61 a mdvészetek megismerésének és a velük való fog-

lalkozásnak nagy jövője van. A müvészetekkel kapcsolatosan is fenntart 

ja Spencer a tudományos ismertszerzés igényét. 

Eqyik oldalról hirdeti Bpencer az ifjuság  tudományképzésének 

fontosságát, a másilikról pedig agnoszticizmusa szükségszerüleg elveze- 

• ti őt a  valláshoz, ezzel mintegy ellentmondásossá és levésé hiteles-

sé tévet haladónak tünő álláspontját. Szélsősége felfogásából adódóan 

sajnálatosan lebecsüli a nyelvi, a humánus tárgyak képző szerepét. 
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Spencer  pedagógiai nézetei nagy hatást gyakoroltak a 1$.,sőt a 

20. században Anglian kívül Európa-szerte is. Pedagógiájának gazdasá-

gi és társadalmi  alapját  a 19. századi Anglia kapitalista fejlődésé-

nek Magas foka, fejlett ipari termelésének a.  korszerű, tudományos is-

meretek irányába jelentkező határozott követelése és nem utolsó  sorbal 

'munkásosztályának  egyre erősödő nyomása,'kispogárságának jeleitkező 

művelődési igénye határozta meg. 
Kci& 

Ennek a  korszerű és nemzet( mértekben jelentkező problémának Sper 

eer csakiS a polgárság szempontjából való megválaszdására vállalkozott 
a 

• Mint mérnök,  éles-szemmel  felismerte a társadalmi'tertrilés tudományos 

alapokra helyezésének fontosságát, időszerUségét. Bírálata a korabeli 

de  általában  kapitalista társadalmak, rieveléde, a még mindig 

skolasztikus  oktatása,  annak egyoldalu klasszicizmusara verbaliszti- 
- 

kus módszereire  nézve helytálló. Korában rendkivül haladó a tudomá- • 

nYos képzésre  vonatkozó' követelése, szokatlan, de teljesen indokolt 

. részéről társadalmi-szempontból a tudomAnyos . pedagógiai képzés széles-

körü*kitérjesztésének igénye. A korabeli iskolák oktat-nevelő munkájá-

ra vontakozó helyLálló értékes és elismert birálatával hozzájárult a 

középiskolák  reális képzésének ma'gerősödéséhez. 

Sulyos hiábjaSpencernek, egyoldalu 	osztályálláspontja , 

dományos képzést és,müveltséget csak a polgárság gyermekeinek kívánt 

nyújtani, a munkásság tudatlanságbanItartását társadalmi és termelési 

szempontból egyaránt szükségszerünek tartotta. A gyermek passzivitás-

ra kényszerítésével szemben  nagyon  helyesen követeli a gyermek önzilló-

ságának, öntevékenységének biztosítását 4z  ismeretszerzésbe.' Hibásak 

azonban tulzásai, a gyermekek öntevékenysége terén is. Rousseau hatáso 

alapján úgy véli, hogy a gyermekek tankönyveket alig használva maguk 
7 

szerezzék meg ismereteiket, azokat  egyénenként  kutatva és Ora felfe-

dezve. A gyermek öntevékenységének, önálló tapasztalatszerzésének ez 

a tudománytalan túlértékelése a  század-forduló polgári reformpedagó-
/ 

giai törekvéseiben talált nagy visszhangra. 



Zog 
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Nimetország .  

Herbart pedagagiája a 19. század második felében nemcsak Német-

országban; hanem egész:ELirőpában 	elterjedt, sőt Amerikában is 

• rezhető volt hatása.  Népszerűségének '  oka az, hogy valóban imponáló 

rendszeressége s, tudományossága meflett, idealista, ko zervativ, 

Sőt reakciós:, a  nép érdekivel szemben közömbös szemléletjól 'szol- -, 
gálta A köznevelést irányító uralkodo  osztályok éfdekeit. Pedagógiai 

elvei hozzájárultak a kizsákmányolók  művelődési monopoliumát biztó-

sitó humán gimnáziumok kialakulásához, módszertani elvei pedig még 

a népiskolai oktatásban is elterjedtek. Tanítványai és követői kü-

lönféle, egymással  vitázó iskolákat  hortak létre, népszerüsitve és 

továbbfejlesztve elveit. 
-rt. aye-5 

Egyik 1agna.6949-14 	követője Ziller lipcsei peda o iai ro- 

fesszor szerint az áltllánosan képző  iskoláknak,  amelyek első sorban 

nevelő iskolák, szilárd  vallás-erkölcsi nevelést  kell nyújtaniok. A .\ 
pedagógia két hAnbartl alaptudománya mellé felvesmije a teológiát.Nd-

la a  vallás: az  a köz6ppont, amelyen  minden'tantárgyn'ak nyugodnia 

kell, . 	 megerősítette a nevelés keresztény jellegét, az 

iskolák neyelőhatás 	egyoldalu felfogásA4 1M44e11-'  
ret biztosítótt a humán  tárgyaknak,  a természettudományokat pedig 

:háttérbe.szoritotta. Didaktikájának középpontjában a kutArtörténeti 

fokoki-a  koncentráció és a formalis fokozatok tana 6111L Ugy'vélt, 

hogy a  tanítási anyagot kultúrtöréténeti fokok alapján kell kiválasz 

tani, a  koncentráció elve szerint cspportositani és a formáltt foko- 
atta 

zatOk elméletének tégfeleőén feldolgozni. Azt állítja,, hogy a  feln- 

vekvő ember szellemi fejlődése 4i.4110 0:4 : azokat a fokzatokat, amelye-

ken az emberiSég  kulturális fejlődése során, végAlaladt..Tehát'az 

elgyén szellemi fejlődésének helyes irányítása érdekében minden fia-

tal embert végig kell vezetni ezeken a fokozatokon. A kulturtörténe- 

1:11:5Log:igtv 
nagy te- 

ti fokozatokat Ziller ugy'vélte meellapitani, hogy az 'egyén kulturá- 

lis fejlődésében megjelölte azokat a 'fokozatokat, amelyek -véleménye 
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szerint megfelelnek az emberi müvelődés korszakainak. dsztályok sze-

rint összeállította azt az anyagot, /vallástörténet, mesék, mondak, 

eposzok/ amelyek -felfogása szerint- az emberiség történetének egyes 

erkölcsi-vallási fejlődési fokait képviselik. A kivklasztott és az 

oktatás középpontjába állított anyag köré csoportosította a többi tan 

tárgyakat is. Igy vezetefel a kulturtörténeti fokozatok elmélete a 

koncentráció elvéhez. Zillernék ezt a kora tudomanytalan biológiai 

' felfogásán 'alapuló elméletét még életében #egcáfolták. 

Didaktikájénak fontos része a tanitási anyag feldolg)zására vo-

natkozó elmélete. A tananyagot egy-két órából álló kis részekre, u.n. 

módszeres euségekre bonbditta, amelyek feldolgozásakor mindig ugyan-

azon lépéseket kell megtenni. Ezeket a lépéseket nevezte el formális 

fokozatoknak. 

A hérbarti világosság fokat felbottja analizisr4 és'szintézisre. 

A tanitásnak az,új anyag megjelölésével,/célkitüzés/ 
. 

az appercepció /a régi es Aj . képzetek összefüggése/ az ujjal rokon 

régi képzetek előtérbte hivása érdekében. Ezt nevezi Ziller analizis- 

nek. Az Aj anyag dtadása, képzeteknek érzékeltetés, szemléltetés ut- 

ján való kialakítása a második fokozat, a szintézis.  A harmadik lép-

, cső az  asszociáció foka, amikor a tapasztalati anyagot fogalmi sikon 

feldolgozzák. Ekkor válik a fogalmi elem a konkrét képzetektől. Az 41 
1 

talánosításv fogalmak, itéletek, szabalyok alkotásava tanitst 4. foko 
600 	aldniqtaknak. • 

zatának a feladata, amely egyben az taj ismeret rendezése is,va már 

megllvők közé illesztése. Ez a rendszer foka. Az ismeretek alkalmaz6- 

• sának funkcióját az 5. fokozat, a  módszer vale'sítja meg.  

Herbart nagyobb egységekre megtervezett tanítási fokozatilit 

ler a formalis fokozatok rendszerévé váltoAta, megszukítve és eltor-

zítva a nagyob4concepcióju herbárti elméletet, annak 4 fokozatából 

ötött alakítva. Megjelölté a tanitási eljárás pontos és hézagtalan 

menetét, a tanóra felépítésének merev, sztereotip,'törvényszerü rend-

jét, amelyet függetlenül a tanítás anyagától,céljától, a tanulók élét 

korától, a legkisebb egységeknél is változtatás nélkül kell alkalmami 



A formalis fokozatok  sematikussá szegényítették az oktatást, gkazf 

ba kötötték a pedagógusok alkotó erejét. A herbarti iskolák sablonossz 

egyformává tették a tanórákat, az évenként  törvényszerűen és változat-

lanul követlFenó tananyaggal megmerevitették életidégenné változtatták 

az oktatás anyagát is. Nép- és ahaladásellerA tendenciáikat már a 1$. 

század haladó pedagógusai is elitélték,  korszerűtlen  pedagógiai elve-

itt és elavult.pszNológiai nézeteit már a polgári pedagógia is támad-

ta a századforduló reformpedaiógiai irányzataiban. 

A német polgárság leghaladóbb törekvéseit Diesterweg 71790-1866/ 

fejtette ki.  Mint tanitóképző igazgató  önállóan x és kritikusan gondol-

kodó  művelt pedagógusokat akart nevelni. Az 1848-as forradalomban az 

általános tankötelezettségért és a z egyhá'tól elválasztOtt iskolák 

- megteremtéséért küzdött. A forradalom bukása  után  a reakció e tevékew 

ségéért nyugdijazta, ő azonban elveiért rendületlenül-tovább küzdött. 

Erős szocialista érzékét  bántotta  a nevelők anyagi helyzete, a munkás- 

sag nyomora, sulyos kizsákmányolása. A nép gyermekeinek  neveléséért

korszerü 9ktatásügyért, az egyház és az iskola elválasztásáért és a 

pedagógusok megbecsüléséért küzdött. Elvei megvalósítását 5 sem demok-

ratikus for-radalomtól, hanem a nevelés társadalom átalakító erejétől 

várta. Hangortatja a tanuj6k öntevékenységének és a  nevelés természet-

szerüségének az elvét. Kiemeli a kulturaszerüség elvét, ami szerint a 

nevelésben figyelembe kell venni a gyeermek szülőföldjének kulturáját, 

mert csak igy lehet gyakorlati tevékenyeftre revel. Kitartóan küzd 

'az elavult okta'-ási módszerek ellen.Az oktatás  középpontjába növen-

déket állítja, a szemléltetés és abeszélgető módszer fontoeságát pro-

pagálja, elveti az értelem nélküli magolást és a megértés a . gondolko-

dás fejlesztését tartja fontosnak. A humánus tárgyak mellett elismeri 

atermészettudományok oktatásának fontosságát is. Az  egységes Németor- 

• szág megteremtése érdekébenlcövetéli az ifjúság hazafias nevelését. 

Elítéli a porosz sovinizmust és az igazi hazafiság lényegét -  a haza 

szeretetében, az érte való  áldozatkészségben 
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más népek megbecsülésében és saját nemzeti értékeik tiszteletében lát-

ta.Egységes nemzeti népiskolát akart létrehozni minden 6-14 éves koru 

gyermek számára az egységes nemzeti alapmüveltség biztositása céljából. 

A napi lo-12 órai gyermekmunka ellen élesen tiltakozott l követelte s hogy 

a 14 évesn aluli gyermekek számára teremtsék meg a nappali iskolák 16— 

togatásánkk lehetőségét.Véleménye szerint az iskolékat állami intézmé-

nyekké kell tenni. 

Az idcolák államositásáért l a nevelőmunka korszerUsitéséért0 

pedagogusok társadalmi és  anyagi megbecsüléséért egész életében szivósan kit* 

küzdve, jelentős.kulturpolitikai tevékenységet fejtott ki és kora haladó 

polgári gondolatait képviselte. 
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Oroszország 

Az orosz forradalmi demokraták _Dedagógiai gondolatai  

A franbia forradalom eszméinek hatására Oroszországban a 19.szá- . 

zad elején megerősödtek a  demokratikus követelések, a hübéri viszogyok 

elleni tiltakozsáként a forradalmi hangulat nemcsak a jobbágyság, .ha4 

nem a polgári fejlődés iránt érzékeny egyéb  társadalmi rétegek körében 

it egyre inkább meghonosodott. 

A cári Oroszország feudáliS erői szívosan védelmezték a hatalmu-

kat biztosító társadalmi rend alapjait: a nagy birtok- és jobbágyrend-

szert,svalamint az önkényuralmat. A polgári  átalakulást  követelő erők 

növekedésével arányosan fokozódott az reakció nyomása, és a dekabris-

ták felkelésének leverése  után még a század elején bevezetett demokra-

tikus látszat-engedményeket is visszavonták. Ak.orabeli iskolák "tulzó 

demokratizmusá"-t téve felelőssé a haladó eszmek terjedéséért. Miklós 

cár teljesen rendi alapokra hélyezi vissza az iskolázást, a népokta-

tást elhanyagolt5k, a jobbágyokat sötét tudatlanségban tartjdk, 

náziumot, az urallodó osztály  iskoláját  teljesen elkülönítik és hozzá-

férhetetlenné teszik a középosztály számára. A cenzúra üldöz minden ha-

la(1 6 eszmét. Az iskolákban uralkodik a herbartizmus, kiélezve annak 

reakciós vonásait. 

Ilyen történelmi Ihelyzetbenfejtette ki tetékenységét az orosz  

forradalmi demokraták első nemzedéke: Belinszkij és Herzen. 

Az 50-es években az európai fórradalmak után, amikor az ország an 

tifeudális parasztforradalom felé haladt, a politikai reakció még to-

vább fokozódott. Ekkor már a klasszikus nyelvekkel és irodalommal va-

ló foglalkozás is szabadgondolkodáshoz vezető útnak minősült. A klasz-

szikus és a mans miiveltség most mar elhalaszthatatlan kompromisszuma-

.ként az 50-es években reakciós szellemben me7,alkották a nemesség érde-

keit szolgáló cárhti közhivatalntkokat képző gimnáziumokat. Ebben a 

körgen borinkozott ki Csernisevszkij és Dobroljubov münkássága. 

Belinszkij a nevelés lehetőségéről reáliSabban  vélekedett,  mint 

Locke és Helvetius. Nem fogadta el a tabula:rasa elméletét, tagadta, 
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hogy minden a nevelésen mulik. Az öröklés tényet hangortatta és azt, 

hogy a tudat tartalma érzékelésből származó agytevékenységre vezethete 

vissza. Ugyanakkor elismet,a nevelés nagy jelentőségét, a nevelést a-

lakíthatja ki az embert s egyben feltétele az emberiség haladásának iE 

Felfsmerte, bogy az ember elsődlegesen társadalmi lény, mart tudata éE 

érzésvilága, hazája és az emberiség történelmének 'megfelplően formáló-

dik. Herzennel együtt elutasítja az utepcbsta szocialistáknak azt a ne-

zetét, hogy az emober a környezet mechanikus terméke volna, hanem a 

tényező kölcsönhatását hangortatja. Az orosz rendi uevelést birálva 

ellenzi a korai specializálódást o  Szembe állítja vele -az általdnos mu-

velttég, szabaddd, alkote emberré, sokoidaluvá alakító hulgián#s és ál-

talános etberi célokat szolgáló nevelést. Az elnyomott parasztság fel- 

siabadításának esziéjtit mindketten. magukévá téve, pedagógiájukban • 

egyre határozottabban-megerősödik és konkretizálódik.aZ egyetemes em-

bari célok szolgálata_he**ett a nemzeti, társadalmi szempont. Küzdenei 

a társadalmm állapottal vale  megbékélés reakciós eszméje ellen és a 
• 

_jobbért való küzdelemre szólítják fel korukat. Olyan embereket akarnal 

nevelni, akik"képesek a tarsadalom javáért dolgozni. Tevékeny, a nép 

érdekeit szolgáló forradalmi nezedék nevelésén fáradoznak. A nevelés 

társadalmi jelleget -kül'nösen Herzen látja nagyon jól. Belinszkij el-

vont humanizmusAt pedig fokozatosan felváltjAlnyomott népe nehéz so] 

sát átélő, fonadalmár demokra -6A, aki a társadalom életében forradalmi 

cselekvésre kész emberkket kivan nevelni. 

Belinszkij elfogadja a nevelő-oktatás elvét, és hangsulyozza az 

• .életkori sajátosságok figyelembe vételének szükségességét. Mindkette] 

küzdenek a miivelődés tartalmának tudomá yosságáért, a vi.144.,iskolázá- , 

sért, és ellenzik az iskolai vallásoktatást. Belihszkij a humánus tár 

gyak, Herzen pedig a természettudomanyos oktatása elsőbbségéért küzd. 
., al 

Mindletten élese,n bírdljakvelmaradt, középkori szllemet lehelő szol- 

gai alátato sságra, vak engedelmességre és renyhe belenyfigvásra neve- 

lő középkor rendi  nevelést képviselő cári neveléspolitikát.  Oindkettő 

jük pedagógiai nézeteit forradalmi haladás, népük odaadó szeretete, 



T' 

kulturális és emberi felemlésüknek  vágya  hatotta át. 

.Az antifeudállis mozgalmak megerősödésével, a polgári forradalmi 

demokratizmus kiszélesedésének korában tevékenykedik az orosz forra-

dalmi demokraták nagy nemzedéke a 19. század  második felében. Két ki-

emelkedő képvisKője Csernisevszkij % 1828-1889/ és Dobroljubov /183E 

1861/. A  cári elnyomással, a cenzurával szemben sz6vós élet-halálhar-

cot folytatva képviselik rendíthetetlenül álláspontjukat. 

, 6sernisevszkij hires regényében a "Mitt együnk?"-ben határozottan 

leszögezi, hogy,az  emberi szelklyiség alakulásának legfőbb eszköze 

a társadalmi aktivitás, a forrdalmi cselekvés. Belinszkijék álláspont 

ját továbbfejlesztve  megállapítja,  hogy az ember jellemét, erkölcsét, 

gonclolkodásmódját -első sorban- osztályhelyzete határozza meg. Felis-

merte az uralkodóV4*tődési monopoliumát es vallotta, hogyhogtalan 

és vagyontalan osztályok nem menekülhetnek megmásként a nyomortól és 

a tudatlanságtől, csakisforradalom utján. Bár nagyra becsüli a neve-

lést, de a térsadidmi rend atalakítása érdek6ben.mégis forradalomra 

buzdította a parasztságot. Dobroljubov pedig Goncsarov Oblomov c. 

regényhőse jellemé ek világszerte ismert  nagyszerű elemzésében logi-

kus es megdönthetetlen érveléssel mutatta be az amberi Személyiség 
- 

és osztályhelyzete  szükségszerű összefüggOsét és az ósztályelnyomás 

törvényszerü, súlyos mxmakmbOtitt reakcióját, magaii-az uralkodó osz-

tályokon- is. 

, 	 Rendkívül haladó álláspontjukkal jelentősen túlhaladták 

az utópista szocialisták  társadalmi  se pedagógiai nézeteit és koruk-

ben legközelebb kerültek Marx es Engels felfogásához. 
1 

Osernisevszkij az ember mindenoldalu fajlesztéséhek követelMénei 

már nemcsak humánusnak, hanell•társadaillmi szükségszerüségnek is tekin-

ti. A munka azonban csak akkor válik az ember mindenoldalú fejleszté-

sének eszk:-;zévé, igazi életöröm  forrásává,  az emberi képességek  kibon- 

takotat6jává, ha.megszabadul osztálytársadalmi kötöttségeitől -mond-

ja a továbbiakban. Middketten hangozta#ják, hogy a nevelés alkalmaz-

kodjék a gyermekhez, legyen  tudományos és ne a jelenre, hanem a közeli 
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holnap társadalmi gyakorlatára /- polgári társadalomra gondolnak ek-

kor-/ készítsen elő. A cári nevelési rendszer bírálata során annak 

sarkpontja:  •a feltétlen és vak bakintélyi elv ellen intézik irányít-

ják támadásukat. 

Az orosz forradalmi demokraták az orosz feudális  társadalom  for- 

radalommal történő  átalakítása szempontjából vizsgálták a nevelés kér- 

déseit és azokat s oros egyeégükbe ragadtitk meg.   Erősen bírálták  a  cá-

ri,  rendi iskoláiást, haladottabb, polgári neVelési elvek megvalósításá 

sAt és általános,  kötelező,  ingyenes néPoktatást követeltek. Megálla-

pítottak, a nevelés társadalmi funkcdáját, a szemébriség fejlődésében 

betöltött szerepét, a társadalom és a nevelés helyes kapcsolatát i fel-

tárták. A nevelés tárhalmi meghatárbzottságának, osztályjOilegének 

felismerésével, a.  társadalmi aktivitás, a forradalmi cselekvés és az 

ehbei7formálódáS szükségszerü viszonyának felfedezéséval nemcsak szin 

tetizálták,,hanem tul is . haladták és magasabb szintre emelték az Utó-

pista szocialisták is a francia materialisták pedagógiára voAlfikozó 

nézeteit. A forradalmi  polgárság • nevelési elveit Marx és Engels fellép. 

te előtti időszakban a legmagasabb szinten képviserteik. 

A nevelés társadalmi jellegének, az emberiség formálásában betöl-

tött reális szPrepének és lehetőségeinek tisztázásával egyrészt előse-

gítették a tudományos pedagógia kialakialást, másrészt a társadalom és 

a neVelés objektívebb kapcsolatának létrehozása felé tettek értékes lé-

péseket. 

Usinszkij /1824-1871/ "az DIDDSZ pedagógia és  népiskola aty- 

ja" -  a liberális burxzsoitAia pedagógiai törekvéseinek kifejezője  ma-

gas filozófiai és pedagógiai kulturáltság szintjén. Tanulmányait Moszk-

vában végezte,  elméleti és gyakorlati tevékenységet folytatott,  folyó-

iratokat és könyveket írt. Egyidőben a pétervári Szmolnij nőnevelő in-

tézetet vezette, azonban haladó antiklerikális és demokratikus intéz-

kedései miatt eltávolították. Külföldi utsjdn -első eorban- kora nöne-

velésének kérdéseivel forrlalkozott. 
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RQndkívül  alapos  filozófiai felkészültséggel rendelkezett. Vi- 

lágnézete állandóan fejlődött, idealizmust61 a materializmus felé ha-

ladt. A természetre vonatkozó nézeteiben materialista 'álláspontra ju-

tott, de a lét és tuda viszonyában idealists maradt. Vallási téren is 

eljutott a tudomgmy ésia vallás elválasztásáig, és ezzel párhzemosan 

az iskola és . az  egyház szétválasztásánk elvé**, - mégis vallásos ma-

radt. Társadalom-siemlélete  is sok haladó vonást mutat,  ne*  tudott a-

zonban arról, hogy minden társadalmi fejlődés fő tényezője a termelő 

erők és a termelési viszonyok, a francia materialistákhoz hasonlóan 

ezt a tényezőt RZ,emberi értelemben 	megtalálni. Nem ismerte az 

osztályharc fogalmát és nem is gondolt a társadalom forradalmi uton 

való átalakítására, mint kortársai a forradalmi demokkaták. 	rész- 

ről  mélységes demokrata- a nép számára is követellt a piitikaiir önirá-

nyl4tás jogát, másrészt u7yanakkor monarchikus érzelmi. 

A nevelAt nagyra becsüli. Bizik benne, bár nem bttékeli till e- 

redményességét, a jó nevelő munka mellett az agréni sajátosságoktól 

is függővé teszi. A pedagógiát tudományos  alapokra kívánja helyezni, 

ezért hangsulyozta a tapasztalat és  tudományos általánosítás jelentő-

ségét.  A gye3iMek ismeretének folt-osság vezeti el a pSzlhológia és az 

antropologia tudomAnyához: amelyet a'pedagógia alapjává akar tenni. 

Usinszkij  népisé-elve. értéles része demokratizmusának, a nép  

igazi érdektisZolgálatának, a hazafias és altruista erkölcsi win neve- 

lés forrása. Olyan nemes eszme, 'amely az egyetemes emberiség  közös ér- 

dekeinek önzetlen szolgálatára kíván nevei. A nevelés feladatai kö-

zül az erkölcsi nevelést tartotta legforhosabbnak, a jellem formálá-

sát az akarat fejlesztésével, a gyermek személyiségének tiszteletben 

tartásával kívánta megValósítani. Élesen szembeállt a gyermak akara-

ta megtörésnek és a  testi fenyíték alkalmazásának herbarti koncepoi-: 

ójával. Hangortatta a szabad, alkotó munka  erkölcsnemesítő  akarat és 

jellem fejresztő hatását. Az egyén boldogsága feltételének tartlede 

jól látja jelentőségét a társadalmi haladás fejlődése szempontjából 

és felismerte neimlői jelentőségét is. Az iskola egyik legfontosabb 
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feladata -Upinszkij szerint r  hogy a gvermeket a munka szeretetére és 

méghecsülésére nevelje. 

Didaktikájának egyik fő  vénása  a gyermek ismereteihez és életkori 

sajátosságaihoz való alkalmazkodásnak -a hangsulyozésa. Ilyen indokok 

alapján tar* fontosnak a szemléltetést, a tanítás érdekességét.Ugyan 

akkor küzdött a pusztán játékos tanulás ellen, hangortatta, hogy köve-

teIjen az erőfeszítést, önüralmat, kötelességazerü tevékenységet. A 
niosniskiat.14441 

pedagógus vezető szerepe mellettftagyban ópit a gyermekek aktivitásáb. 

=1„. A tanulók aktivitását és öntevékenységét az iskolábari olyan magas 

szintre kívánta emelni: amely a tananyag  szilárd elsajátítását eredmé-

nyezi már az ikkolában és ezért a házifeladatokat nem tartja szüksé-

gesnek . A formális képzés szerepének  elismerése  mellett kiemelte a 

materiális képzés jelentőségét, a humánus tárgyak mellett  méltányolta 

a reáliák nevelő szerepét is. Talán legjelentősebb gondolatai az anya-

nyelvi oktatásra vanatkoztak. Mindenfajta iskolai oktatás  alapját' az 

anyanyelv okdatásában látta, amelynek mind az 'egyén, mind a nép fejlő- 

- désében'nagy szerepet  tulajdonított.  "Csodálatos tanitónak" neveziea,, z 

anyanyelvet, amelyben a gyermek gondolblásánAak, érzésvilágának, ember !  

re nevelésének legfontosabb eszközét 'ismerie1fel4 

A-népiskolai hálózat kiterjéztését.és a kötelező népoktatás be- 

vezetését  mint szeretett népe felemelésének'Atját következetetesen 

sütogette. A népoktatás nélkülözhetetlen eszközeként sokat foglalkozott 

a evelőképzés  kérdéseivel. Olyan szemináriumok felállítását javasol- . 
ta, ahol a tanítójelöltek színvonalas elméleti képzést kapjanak, szlk-

es pedagógiai tárgyakból, a gyakorló iskolában pedig részesüljenek 

gyakorlati kiképzésben. t- kikerült fiatal pedagógusok és az anyaisko- 
további 

la közöttivszoros kapcsolatnikt 4A4Alt a nevelők rendszeres továbbképzé-

se -  szempontjából  nagypedagógiai jelentőséget tulajdonított.  A népne-

velés elősegítése -érdekében írta kiváló tankönyveit, amelyek  közül 

legnépszerdbb "Az anyanyelv" c. mu4kája., 

Bár Usins7kij világnézete és társada omszemlélete elmaradottabb, 

mint a forradalmi demokratáké, de a  pedagógiai tudományos megalapoző- 
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'sára , a kötelező flépoktatásra és annak feltételeire vonatkbzó eszméi 

didaktikai utmutatástft és kiváló tankönyvei, valamint a pedgóguskOp-

zéssel éa a nőneveléssel kapcsolatos elvei nemcsak az elmaradt cári 

népoktatás, hanem az egyetemes pedagógiai gondolkodásnak is nagy érté-

kei. 

A nevelés történetébn fontos szerepet játszik Tolsztoj Leó /44- 

[1128-1910/ mint nevlési elmélkedő. Kíméletlen bírálatban  részesítette 

a Polgári  államot, egyházat, társadalmat, tudományt és müvészetet. A 

polgári kultura nem a nép kulturáSa, a polgári  tudományok és milvésze-

tek nem a népet szolgálják, hanem annaplopóeszük körét sórakoztat-

ják. lveti a p6lgárság szük individualizmusát,  mert az elválasztja 

ez  egyes embert a tömegtől. 

Alaposan ismerte és megbírálta a nyugat-európai népiskolákat, a- 
aialt 

•  hol a gyermekeket megfélemlíttk, kül'inösen elítélte a nélet ilskolák 

herbarti zellemét, 'a drillt, az életidegen sezmléletet és az elvont 

oktatási rw's.dszereket. Ezek az  iskolák kiszakítják a gyermekeket -mond-

ja Tolsztoj- természetes környeetükb'q és szellemileg megnyomorítják 

őket. 

Jól látja a  feudális és polgári társadalom súlyos hibáit, megol-

dásukra nézve azonban nem fogadja el a forradalmi demottaták-szerinte 

radikális utját, helyette a társadalomnak szabad nevelés utján törté-

nő megjavítását választja. Amiként Rousseau, ő is a szabad nevelés hi-

ve. A gyermek természetéhez kívánja alkalmazheil a nevelést, számazni 

akar belőle minden  kényszert,  mert -véleménye szerint- a nevelés  lé-

nyege  a szabadság. Olyan  népoktatást kíván4, amelyik megfelel a nép 

viszonyainak, sajátos igényeinek, .amely tehát valóban népi. Amikor 

azt hirdette, hogy a korabeli nevelés tönkre teszi, megnyoAorítja az 

ifjúságot, akkor éppúfy, mint ,i1pusseau is, társadalmának civilizáció-

ja és az uralkodóostatályok életmódja 	küzdött. 
- Bár Tolsztoj a ja'szna/ja-poljanai iskolában kiváló eredményeket 

ért el, szabad nevelésre vonatkozó  álláspontja  nagy méretekben alkal-

mazva, , anarchiéra vezetne. Tolsztoj riegatiir  vonása vallásos miszticiz- 
ia4 CL 
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és 
musa, az u.n. paraszti elemi isk-)lákra  vonatkozó nézete iS, amellyel 

a néptömegek oktatását primitv szinten  rögzítette volna. 

Mulhatatlan ércleme aZooban éles és találó bírálata a burzsoa kul-, 

turái.a és iskolára vonatkozóan, leleplezve annak  népellenes voltát. 

Küzd a gyermeki terméSzet figyelmen kívül hagyása, a kényszer és a ver 

balizmus ellen; Légértékesebb Tolsztoj pedagógiai demokratizmusa, az 
uralkodó oszt61yok müvelődésimonopoliumával, néPelnyomó müvelődéspo 7  

litikájával:szamben  követelte  .a nép érdekeit szolgáló népoktatás meg- 



Lto .n.AJJ-61. Met JO.L - V1 - 04,c1 SW11 / 1.1J7W -'17-1-2/ 

A polgári forradalom és szabadsághai.c  korának  pedagógiai törekvései 
/1848-49/ 

A polgári forradalom megszüntette a feuddlis,földtulajdont, meg-

teremtette az alkotmányos polgári államot és létrehozta a nevelésügy 

polgári átalakításának legfontosabb feltételeit. Megkezdte  munkássá

gtx a vallás és közoktatásügyi minisztérium, de a  nevelők  és a if-

jiság tömegei is részt vettek a köznevelés megujitásában. 

A nevelők szKes -tömegei kövételték a felekezétnélküli közös is-

kolák megalakítását. A spproni pedagógusok a nemzetiségek anyanyelvi 

oktatását és a tanítókéPzés rendezését javasolták. Az egyetemi ifjú-

ság követelte, hogy a magyar egyetem legyen független bécsitől. Biz 

tositsák az egyetem autonomiáját és a tanári állásokat nyilvános pd-- 
, 

lyázattal töltsék be, a magas tandijakat engedjék el es veiessék be 

a szigorlatokat az évenkénti közvizsgálatok helyett. 

A vidéki ifjúság a szajkózás helyett küzdött a gondolkodva tanu-

lás bevezetéséért, a szakrendszer-szerinti oktatásért, a szertárak 

felszereléséért, a napokén kötelező templombajárás megszüntetéséért 

stb. Teleki Blanka intézetének növendékei követelték, hogy a,nőknek 
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is legyen szavazati joga és tanulhassanak az egyetemen. 

A  halódó  pedagógusok nagy alakja Vasvári  Pál  /1626-1849/a 48- 

as mámciusi esemegyek egyik vezetője, Teleki- Blanka intézetének  tör-

ténelem tanára,  a polgári demokratikus  átalakulás  lelkes szószólója. 
\ 

Petőfivel és Váncsiccsal együtt a forradalom népi balszárnyát képvi-

selte következetesen. A függetlenségi harcban életét adta hazája sza-

badságáért. 

A haladó gondolkodási nevelők mozgalmait Tavasi Lajos /1814-  

1877/  a peSti evangélikus gimnázium igazgatója szervezte meg. Fiele-

-kezete tanügyi_reform-mozgalmaiban_nagy_ szerepet játszott. Az  intéz-

ményes testnevelés egyik hazai  megszervezője., Jól  ismerte kora hala-

dó pedagógiai eszméit és életét azok hazai  megvalósítására szánta, 

iskoláját mintaintézménnyé fejlesztette. Hazafiss-szellemü humánus 

nevelés megvalósitására törekedett,  korszerű oktatási módszereket h 

noBitott meg, bevezette az órán kivüli foglalkozásokat, kiránduláso-

.kat,dsa "társias", vagyis a  közösségi nevelés hive:  Eszméik terjesz. 

tése, a pedagógia tudományos mavelése és a pedagógus közvélemény irá. 

nyitása érdeké4en saját költségén  megalapítja  a Nelrelési Emléklapok 

c. folyóíratót. 1847-ben írta *Tanoda  és egyház c. tanulmányát, a-

melyben a társadalom által  irányított iskolák magValósításáért küz-

dött és azért, hogy az iskolák szabaduljanak fel az egyházak befolyá. 

sa alól. A forradalom hatására már az iskolák államosítását követel-

te. Az országos tanítógyülés megszervezésében  aktívan résztvesz,majd 

is bevonul a hadseregbe. A szabadságharc bukása után besorozták az 

osztrák hadseregbe, szabddulása után kitiItják Pestrő1.4m-Iglón mükö 

dött  •még 30 évig-. Többször bírAlta a hívatalos kulturpolitikát elve 

iből nem engedett, kitartott az egyhitz és az iskola különválasztása 

mellett. 

Az Első Egyetemes Tanitógyülés 1848. juliusAban ült öSsze  apes 

ti egyetemen. 260 különböző iskolatipusban  tanító  pedagógus /ovodá-

tól az e7etemig/ jött össze, felekezti különbségre való tekintet 

nélkül. A gyülésen nagy küzdelem folyt a  konzervatív és haladó, a 
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klerikális és a világi szemléletü nevelők között. A tanácskozás tar-

talmat és alaphangját a  radikális  baloldali vezetőknek, Igiasi Lajos 
■ 

és társai áltda beterjesztett "irányeszmeilitt határozták meg. Javasol-

ték a  vallási es közoktatási minisztérium kilönválasztását, a  tanítók 

hitfeiekezetre való tekintet nélkül államhivatalnoki testületet al-

kossanak, az Allamtől függjenek csak, m fizetésüket is az állam adja, 

vezessék-  be a tankötelezettséget és alapítsanak egy pedagógus lapot. 
S Legnagyobb vita az iskola állami, vagy felekezti jellege Idirül folyt. 

Ebben a kérdésben végül is kompromisszumos megoldás  jött létre, mutat 

va az erők megoszlásának  reális képét: "Az állam illit tanintézete-

ket a tanszabadság teljes biztosításávál." Az egyes iskolafajtáknak 

megfelelően szakosztályokban folyt a munka, javaslataikat a közgyü-

lés fogadta el. 

Az óvodai szakosztály az óvodai hálózat kiszdlesitését  javasol4 

ta. Az óvoda  legyen állami intézmény, céljOnelhanitáS4 hanen&nevelét 
40i/ase 
24s-m-aft. Az elemi iskolai szakosztály javasolta, hogy a tanítók álla-

mi hivatalnokok legyenek, minden iskolába vezessere k be  egységes  tan-

rendszert és a felügyeletet demokratikusansoldják meg. Követelik meg-

felelő számú tanitóképző felállítását. Ugynevezett "elsőrendü képez-

de"  létesüljön  az egyetem  b ölcseleti karán két év elméleti és egy év  

. gyakorlati " tanulmányi  idővel.  Az ország több  városában  pedig "közké- 
• 4574.0r4mv pezdéket" állítsanak fel kétéves malx=midővel. Az előbbit városi, 

- az utóbbit kisebbviskolák tanítói  számára. Javasolták nőképző'felál- . 

lítását is. A középiskolai szakoszfély Tavasi elnökletével  eredményes 

A  gimnázium feladatátvegyetemre való előkészitésben 
jös.4 

A.limnaziums az elemi negy osztályára épüill 7 osztá- 

us ttárgyak mellett a modern természettudomá- 
at okiago 
zylfsga. A felsőbb osztályokban követelik a 

shn nciz 	()Ida Ms/ 
szaktanítás bevezetését. A tent14.m4.191,e4,444 bizottság előtt teendő "szi 

gorlat" zárja le /érettsfigi-féle/, amely felsőbb tlmulmáhyokra képe-

sitsen. A főiskolák és az egyetemek szakosztálya javasolta a bölOsész 

kar 8116116 karrá való fejlesztését, foglalkozott a tanáro?c  kinevez- 

munkat végzett. 

határozták  Meg. 
t4om 

humán 

nyok4t testneveiést és raj 
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sével, az előadások és a vizsgák kérdéseivel. A nőnevelési szako'sz-

tály a nők 6-12 éves korig kötelező ok1 .atásmal 1st foglalkozott. A lá-

nyok  számára a fiúk anyagánál alacsonyabb szintet állagtott meg y  a-

mely javaslat a Etha21 nőmozgalom égényeit nem  elégítette  ki. A real-

ipartanodai szakosztály pedagógus szakemberek hiányában -sajnos- nem 

késztett  javaslatokat. 

kz ötnapos tanitógyUlés  nagy munkát végzett. Küzdött az általá-

n-)s, kötelező ingyenes népoktatásért, az egységes állami tanrednsze-

rétt, a  korszerű szakemberképzését, s mindezt a nemzeti függetleneéE 

és a társadalmi haladás szellemében. KövetKéseik a polgári forrada-

lom  általános t örekvéseit fejezték ki. A kongresszus küldöttsége a 

haátozatokat átadta Eötvös József miniszternek, aki közben már be-

nyújtotta mAr az országgyUlésilék népoktatási törvényjavaslatát. 

Az első felelős független magyar kormány vallás és közoktatás-

ügyi minisztériuma Eötvös József vezetésévek le,sdiptte meg a közokta-

tásügy polgári szellemben történő  átalakítását. Eötvös József/1813-

l87./ főuri származásu, de szerényebb anyagi körülmények között 615 

polgári.értelmiségü szemlélettel  bíró kiváló alakja ennek a kornak. 

A  felvilágosodás és a nagy francia forradalom eszméinek, valamint kü 

földi utazásai során szerzett tapasztalatainkk alapja felismerte a 

feudalizmus túlhaladott voltat; polgári liberalizmus és a polgári de. 

mokratizmus szellemében a társadalom reformok  utján töiténő átalaki. 

tásáért küzdött. Hazánk gazdasági és társadalmi atalakitásáti a poli-

tikai egyenlőséget és a szabadságjogokat nem forradalommal,,nem az 

összbirodalom érdeAvel szemben, hanem egyedül es kizárólag a  művelt 

ség terjesztésével kívánta meTvalósitani. Az  osztálykülönbségek meg-

szüntetését, a társadalom szerkezetének a me7,változtatását is a  tár-

sadalmi különbségekteloiciesatói 

Ezekből az e ,ryébként helytelen, idealista nézeteiből táplálko-

zott hatalmas, igazi haza és népszerettetől fütött kultúrpoltikai te 

gékenysége. Ezekből az elgondolásokból fakadt müvelődéspolitikája, 

amely RZ eyház és az uralkodóosztárok  művelődési előjogai ellen 



irányulva a néptömegek kulturális és társadalmi felemelkedését akar-

ta szolgálni. Eötvös részt vett a reform-korszak nevelési törekvése-

inek Kossuth konceAciój6ban történő megvalósításában. Mint közokta-

tásügyi  miniszter  a népoktatás  polgári átalakításáért küzdött farad-

hatatlanul. A.szabadságharc kitörésekor elhagyta az  országot,  mert 

a fegyveres felkeléssel nem értett egyet, s  at  reménytelennek  tar-

totta. A forradalom bukás  után  irt nagy állampolitikai müvében az 

abscolutizmus ellen foglalt  állást, hangsúlyozva, hogy a  haladást 

csakisy a szabadség, egyenlősé3és a műveltség határozhatja meg. Fel- 

világosult idealizmusa szellemében úgy vélte, hogy nemzetének léte 
-- 

és jövője lényegében kulturális előrehaladatól függ. A társadalmi 

haladást,  a haza  jövőjének felvitágoztatását  a  nevelés útj'An törté-

n6 fejlesztéstől várta. Igy érhető, hogy szemléletében a nevelés köz 

ponti helyet foglalt el, a  társadalom Atalakitása egyetlen iehetsé-

ges eszk5iének tartotta, amely helyetteaítita forradalmat. 
• 	A közoktatásügy fundamentumának a világi iskolarendszer megte- 
	 , 

remtését tartotta. Szerinte,a. nevelés joga, az iskolafelügyelet és a 
4r, 

tankötalezettség elrendelése, az anyagi' feltételek biztosítása; az 

államot illeti. Ugyanakkor a liberalizmus szellemében az egyéni és 

közszabadság védelmében az állami centralizmussal szemben megvédte 

az  önkormányzatok /községek, megyék/ azerepét, az egyházak iskolázta 

tási *wilt 63 a szülők természetes jogait a neveléshez. A lakosság 

bevonása a közoktatásügybe /népnevelési egyleek‘ a szülőknek az is-

kolaszékekbe való bewilasztása stb./ bizonyítékai F ötvös közoktatás-

.ügyi politikája demokratizmusának. Anevelésről, az oktatás tartalmá-

ról és móddzereiről, a fegyelpezésről stb. vallott pedagógiai elvei 

,rendkívül haladóak és pedagftai htv-yományaink jórészt ma is helytál-

ló értékei. 

Mitt miniszter, fő feladatának a polgári jellegü köznevelés mg. 

alapozását tartotta, s fiagy ügybuzgalommal fáradozott céljainak meg-

valósításán. 

t848 nyarán az országgyűlés elé terjeszlte népiskolai törvényja. 



443: 
1E34' 

vaslatát, amely a fiúk  tankötelezettségét  T a 6-12, a lányokét 6-10 

éves korig  állapítja  meg. Ki*ondja a népoktatás ingyemsségét, első-

sorban községi jellegét,  ahol azonban  egy feielezetnek 50 iskolaköte-

les gyermele van, ótt a felekezet is tarthat fenn iskolát. Az oktatás 

nyelve a lakosság többsége szerint alakul, de magyart mindenütt kell 
' 	I 

tanítani. A vallástank nem rendes tantárgy, hanem a lelkész tanítja 

nyilvánosan. Az iskola-rendszer alapját nem a felekezeti, hanem a kö2 

ségi  iskolák  alkotják, az oktatás célja pedig nem 4 pusztán vallás-

erkölcsi nevelés, hanem a tudomány elemeinek nyujtása. A törvényja-

gaslat népoktatásunk polgári-jellegü  átalakítását  tüzte ki céljául. 

Az országgyulésten Eötvös  korszerű  javaslatát  kind  •  jobb, mind  pediE 

a baloldaliAevesen támadta. Az egyházak es 6. jobboldal az iskolázás 

felekezetnélküliségének elve  ellen küzdött,  és követelté4 hogy a fe-

lehazeti iskolákat tartsák továbbra is fenn, a balszárny pedig a ja-

vaslat megalkuvó szel1em6 ellen küzdött. Eötvös az egyházi iskolázás-

sal kapcsolatos, felemás AlláspontjávásInInskolák államosítását és 

az egyhái birtokok szekularizációját követelték. Vegal  is hbban ál-
lapodtak #eg, hogy az állam  mien községben köteles'közös iskolákat 

feálillitani, azonban az egyházaknak is megengedték, hogy saját költ-

siigükön  iskolákat  tarthassanak fenn. Á felsőház a . háza sulyos hely- . 
t zeére való tekintettel a javaslat tár:;yalását elnapolta a következő 

ülésszakra. 

-Eötvösnek nem sikerült tehát  radikális  javaslatávál a feudális :  

iskolarendszert lebontani, és  korszerű  terveit magvalósitanL Tervé- 

nek végrehajtását a belső ellenállás, időhiány- és a ,forradalOm buká-

sa megakadályozta, s húsz•évvel.elhalasztotta. 

A .48-as-időszak neveléstürténetünk egyik lekiemelkedősbb forra-

dalmi szakasza. Oktatásügyünk demokratizálása, korszerüsítése terén 

nagyot léptünk előre. A- forradalom legyőzésa  után  ezek a nagy eredmé-

nyek is -természeteeen-  megsemmisültek.  
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Az osztrák önkényuralom közoktatás politikája hazánkban 
/  1849-1867  / 	. 

A szabadságharc bukását ujra elnyomás, nép- és nemzetellenes  po-

litika követte, amely a 48-as forradalom minden vivmányádak megsemmi-

sítése után ujra  visszatért  a gyarmatosítás módszereihez. 

K9zoktatás  terén  is kíméletlen abszolutizmus, a 48-49-es  évek 

forradalmi eredményeinek elfojtása érvényesOlt.  A.  haladó pedagóguso-

kat kíméletlenül üldözték, börtönbe zárták,/releki  Blanka Lőwey Klá-

ra/ besorozták az osztrák hadserbe közkatonának /T nvasi Lajos/ es 

sokat elbocsAottak.  •A nemzet müvelődési hagyományainok sárba tiprásé 

val  újra  az erőszakos németesítés  útjára léptek. A magyar közoktatás-

ügyet a bécsi közoktatástügyi minisztériumnak rendelték alá.  Nevelés 

céljának a nemzeti és damokratikus érzés elnyomását és császárhüség-

re nevelést tekintettek. Az enyanyely használatát a középiskolákban 

csak ideiglenesnek tekintették, addig engedélyezték, ameddig a tanuld 

annyira elsajátították a felsőbb ostályokban a német nyelvet, hogy 

már rátérhettek a németnyelvü.oktatásra. A német nyelv tanítását nép-

kdkolákban is bevezették. A tanároktól megkövetették a német nyelv 

tudását. Azoktól az iskoláktól, amelyek nem alkalmazkodtak ezekhez 

intézkedésekhez megvontAtk a nyilvánossági jogot. Az oktatásügyet Aj-

ra teljesen áthatotta a  klerikalizmus;  az áltálános népnevelés megint 

az egyház  le  zébe  került..  pápával köttött egyezmény /1855/még  jobban, 

megnövelte a katolikus egyház befolyását oktásügyünk  területén. 

#z iskolák felügyeletet is a klérus látta el. Fő  tantárgy ismét 

a hittan lett, a tankönyvek használatát a  püspöki  kar engedélyétől 

tették függővé. A császár biztosította es megnyugtatta az egyházat 

hogy a jövőben az iskolai tananyag nem tartalmazhat katolikus dogmá-

val  ellentétes tanokat. A főpapság pedig i7éretet tett a konkordátum-

ban arra, ho'y az oktatásügy vezetésében biztosított befolyását az 

összbirodalom érdekében fogja felhasználni. 

A konkordátum a magyar nevelésügynt  telesen alarendelte a Hab4- 
e 

‚burg  birodlom érdeanek és a nemzeti elnyomás szolgálatálm áhítat- 
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táí. 	dépoktatásra csak minimális összegeket fordítottak,  az iskolák 

oktató4nevelő munkáját 0 nemzettől idegen érdekek szolgálatába  állí-

tották. k tankönyvekhir -Aalo* iránti lojalitásra és a császár tisz-

teletére neveltek, a tananyagból számüztek minden Olyan vonatkozást, 

amely a haladást, a demokratikus és nemzeti törekvéseket támogathat-

ta volna. 

A falusi isko16kat teljesen elhanyagolták, At városi iparos és 

kereskedő kispolgárásg gye mekéinek taníttatása érdekében valamg4est 

támogatták az u.n. városi iskolákat. A 6-la eves gyermekek tanköte-

lezettségét elrendelték ugyan, de csak 4-osztály6s &61akat hortak 

,létre. A tankötelezettség  megtartását szigoruan ellenőrizték és az 

iskolalátogatást  adminisztratív eszközökkel is biztosították, a mu-

lasztó gyermekek szüleit megbüntellék. Biztosítani kívánták, hogy a ' 

jó  alattvalók nevelését szolgáló iskolarendszer hatása alól senki se 

vonhassa ki magát, Ugyanakkor azonban nem teremtették meg az iskolá-

zás feltételeit, kevés volt az iskola és a tanítóhiány is károsan é-

reztette hatását. A közoktatási  kormányzat  a tanítóképzést is a  néme-

tesítés szellemében oldotta mag. A régi képzőket bezáratta, helyettül 

német indézeteket hozott létre, ahol a néhány gimnáziumi osztályt .  

végzett 16-éves ifjakat kétéves tanfolyamon képezték tanítókká. 

A magyar középiskolák új rendjét az egész birodalom számára kia-

dott Organisations l'Intwurf 43zervezési tervez'et/'szabályozta 1849- , 

ben. Ez az erőszakos németesítést szolgáló rendelet a . nemzet szemé-

ben népszerütlen  maradt, bár megállapítható, hogy a középfoku okta-

tatást a polgári fejlődésnek megfelelő új alapokra helyezte. . 

Az iskolákat a nyiIvanossági joglAluonásával is  kényszerítette 

a középiskolai oktatás szellemi és anyagi feltételeinek /megfelelő 

iskolaépület, tanái.ok számának felemelése, stb./  biztosítására.  A 6 
f;lozd2ficti 

osztályos 'gimnáziumot a kétévesvtanfolyammal  egyesítve 8 osztályossá 

tette, az eddigi osztálytanításdal szemben minden  osztályban bevezet-

te a szakanári  rendszert o  bqz  iskolák színvonlának emelése céljából 

rendszeresítette az  érettségit,  a tanároktól komoly szakképesítést 
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kívánt és és a magoltatás helyett korszerü didaktikai elvek bevezetését 

szorgalmazta. Az oktatás tartalmát a neohumanizmus szellemében megre-
, 

formélta, vaTyis a klasszikus nyelveket és a humánus anyagot magas Ó- 

raszámban taníttatta, de helyet  biztosított  a matematikának és a lor-

szerü természettudományoknak is.  i. gimnáziumi oktatás feladatát az ál 

talános müveltség biztosításában és felsőbb tanulmányokra való el6ké-

szítésben jelölte meg. 

Az Entwurt 6-osztályos reáliskolák  felállításával  megszervezte 

hazánkban  a  reálisirányú középoktatást. A reáliskolák alsó tagozata 

ipari és kereskedelmi szakképzést adott,  a felső tagozata pedig ma= 

gasabb .mszaki tanulmányok elvégze3e szempontjából vált jelentőssé. 
v. 

A hazai középiskolai oktatás korszerüsítése során az Entwurf a 

polgári fejlődés igényeit  kívánta kialégiteni es ez pozitív vonása. 

A korszerqsítést azonban németesítő törekvéseknek rendelte alá, nem- 

zétellenes célok  szolgálatába éllItotta és ez a  szánka  meakciósság, 

népszeriitlenné tette. Az oktatásügy elnémetesítése, a magyarszellemü 

oktatás  kiküszöbölése,  a Habsburg-abszolutizmus kiszolgálása terén 

neveléstörténetükbeh éz a rendelet tett legtöbbet.  

A budapestiegyetem korszerüsitése során beyezett rendelkezések 

a szakképzés előbbreVitele szempontjából hasznosakaak biszonyultak. 

A József-Ipartanodát az bécsi minisztérium 1850-ben, összevonta, a böl 

csészeti kartól elválasztott mérnökképző intézettel és megszervéte 

a későbbi müegyetem elődjét az u.n. Politechnikumot,  amelynek  azonban 
1 

tanítási nyelve német  lett, és=aa Flére . kormánybiztost állítottak, az 

egyetemek autonomiájátifedig megszüntették. 

1860-ban a válságba jutott abszolutizmusnak engedményeket kellet 

tennie. A tanügy irányitását -ujra a magyar helytartót anácsra bízták, 

a németesítést megszüntették, a közoktatásügyet az 1845-ös szabály-

zat szerint  irányították.  A szépzilált 6s korszerütlen közoktatásügy 

azonban fokozatosan továbh romlott, egészen a kiegyezésig. 
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A nemeetközi munkásmozgalom pedagógiai törekvései'a 19. században 

Marx Károly /1818-1803/ és'Engels /1820-1895/ 

A dolgozó osztályok erősödő kulturális igényei és követelései már 

az előző évszázadban is jelentősen befolyásolták a burzsoa müvelődés-

politikáját, annak főleg a  nép-és szakoktatásra vonatkozó részeit. A 

nemzetközi munkásosztály dolgozók érdekeit képvislő müvelődéspoltiká-

ja ebben a században már akkora erő;t.  képvisel, olyan értékes eredménye 

ket produkái, hogy már csak a . szocialista pedagógia kialakulása es tör 

ténetének ismerete szempontjából iS foglalkoznunk kell vele. 
ra 

AngLiában a munkások tiltakozásit 1833-ban  csökkentették  a gyer- 

mekmunkát szabályozták a gyermekek munkaidejét és bizonyos minimdlis 

iskolalátogatást is előírtak,, s felügyelőket bíztak meg 'a rendelkezé-

sek ellenőrzésére. Franciaországban a munkásosztály felhívta a figyel-

met a na-rvmérvü analfabetizmusra, leleplezte az uralkodó osztályok mü-

velődési monwoliumát és követelte az általános, ingyenek, kötelező 
0 népoktatád ujólagoS bevezetését. temetörszágban . is  folalkozott a'muri- 

kásosztály a szegény gyeremekek nevelésitOk kérdéseivel. 

A nemzetközi mmnkásmozgalmak neveléssel foglalkozó törekvései,ha- 
• 

tottak ,Marxra és Engelsre. Ugyanakkor az ő pedagógiai elveik is be- 

folyásolták a  munkásmozgalmat.  A szocializmus  nevelési  elvei a nemzet-

közi mUnkás-mozalom küzdelmei során alakultakAcf, 'főleg Marx es En-

gelss írásaiban. Az ő munkásságuk tárta fel a pedagógiának, mint a ne- 

velést társadalli jelenségként tükröző ismeretrendszernek tudományos 
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alapjait.' 

Marx. 1845-ben felismerte, hogy az. ember  elsősorban társaddhi lén 

Engels "A munkásosztály helyzete Angliában" c.  művében  arra mitttott 

rá, hogy a 19. századi Angol gyáripar gyermekmunkát legemberteleneb-

bül kizskámányolja.  A  gy4,4605-6 éves, leginkább 8-9 eves gyermekeket 

napi 14-16 órai munkaidőben dolgqztatják, ,atik, verik, , testileg, szel-

lemileg tönkre teszik. Rávilágít munkásoszt&ly gyermeltinek szellemi 

,nyomorúságára is, amely szomorú életsorsuk következménye. A nappali 

iskolákban nem járhatnak munkájuk miatt, az agyondolgozott gyermekek 
ek 

az esti iskolákat pedig képtelenvlátogatni. asárnapi iskolák a he-

tenként egyszeri  tanítással  pedig szinte teljesen eredményteleneknek 

tekinhet5k. A munkásosztály Alta' az angol parlamenttől kikényszerket 
. it 

gyári törvény, csak látszattörvény
/rarac

megvalósítását nem ellenőrizték, 

'nem 'szankcionálták. 

Ugyanebben a müvében ismertette Engels Az Owen-i kommúnista kö-

zösség nevelésének néhány haladó vonását: ez a nevelés a közösségi é-

letre készít elő. Szellemi és testi képzést Ad, és reális ismereteket 

nyújt. Ebben a közösségben fenntartott iskolákban az ember fő  tevékeny 

sége a munka, fontos nevelési tényezőként szereper. A munkásosztály 

követelési elapján me-állapítja, bo -yminden gyermeknek azonos, álta-

lános nevelést kell  kapni & állami költségeu. 

Marx "Tézisek Feuerbachról" c.  művében /1845/ megcáfo,lja a fran- 

dia materialistáknak azt  az állítását, hoo;57 a társadalom megváltoztat- 

ható h neveléssel,  es azt a forradalomtól teszi függővé.  Megállapít-

ják,  hogy a forradllom nemcsak az uralkodó osztály hatalmának megdön-

tése végett szükséges, hanem magának a munkásosztálynak fejlődése szem 

pontjából is. A német ideológia cimii közös munkájukban lerögzítik,hogy 

a  proletariátusnak harcolnia kell a hatalom átvételéért. 

Filantrop közgazdászoknak arra az elgondolására, hog a kapitaliz 

musban,a munkásosztály sorsa megjavitható színvonalas, szakmai  képzés-

sel  Marx kijelenbette,  hogy  a butzsoáziának nem áll érdekében igazi né 

velésben  részesíteni  a nép gyermekeit. A kapitalizmusban nem lehet ne- 



vel ssel megváltoztatni a munkásosztály sorsát, -  ez W csakis. szervez-

kedéssel és a regi társadalom forradalmi megdöntésével érhető el. 

A forradalom szükségessének felismerése mé7 közlebb vitte Marxit 

és Engelst a munkdosztály harcaihoz, ugyanakkor az ő befolyásuk  is erí 

södött a . förradalmi mozgalmak kibontakozásábalu 

A  Kommunista Kiáltvány megfogalmazta .  az  alapvető pedagógiai fel-

, adatokat a burzsoa osztály müveltségi kiváltságának megszüntetését, a 

társadalmi nevelés megvalósítását. A hatalom átvétele utáni feladatot 

pedig minden gyermek ingyenes.nevelésében, a - gyermekek tőkés gyári.. 

munkájának Megszüntétésében, a nevelés, és munka egyesitésében jelölte 

meg._ 

.Az. 1848-as párizsi forradalom a  munkásosztály  eddig kialakult. 

tervei alapján igyekezett  a  közoktatást Megreformálni. Ingyenes köte-

lező állami népoktatást és 'köztársasági  szellemben folyó nevelést kö-

vetelt. AZ iskola és egyház szétválasztásának elvét a vallásos munká 

sok ekkor még nem  tudták magukévá tennil 'Iangoztatták a munkára neve-

lés és a szakmai képzés fort-ossgát is. A  eakció fegyveres győzelme 

után az isklák  ismét  az egyházak kezébe kerültek. A német-munkásosz-

tály- 18428-as berlini kongresszusán elfogadta az ill-cola és az egyház 

szétválasztésátá, az iskolák államosítását, a vallásoktatás  megszünte-

tését,  a kötelező és ingyenes népoktatást. Ezek a tervek a reakció gyí 

zelme miatt itt sem valósulhattak meg. 

Marx a tőkés termelés előtti tulajdónformák vizsgálata során  meg-

állapítja,  hogy az ujratermelésben maguak a termelők, az emberek is 

változnak, átalakulnak. 41359-ben felfedezi, hogy az anyagi élet terme-

lési módja határozza meg a társadalmi, poiitikai, és szellemi élet 

folyamatát  általában.  Nem az emberek tudata az, amely létüket, hanem 

ellenekezőleg társadalmik létiik az, amitudatukat meghatározza. 

Jelentős Marx és Engelsnek a  nevelés lehetőségéről vallott néze-

telilA francia materialisták a társadalmi  jelenségek. értelmezésében 

idealista alanon állottak és azt hirdették, hogy a társadalom fejlődé-

set eszmék  irányítják, tehát atársadalom neveléssel megváltoztatható. 



A társadalom gyökeres meijavítását az utópista szocialisták is a fel-

világosítástól, tehát az eszmék hatásától  várták, ők is tulbecsülték - 

a nevelést. 

Marx és Engels rámutstott arra,  hogy  nem  eszmék irányítják a  

társadalom történei fejlődését, hanem az eszmék, a társadalom termelé- 

si  viszonyaiból fkkadnak, a történelmet mozgosító erők a  társadalom 

anyagi életének feltételeiben a gazdasági visZow-okban gyökereznek. 

Ebből következik, hogy a társadalom jobbáltétele, megváltoztatása nem 

eszméktől várható, hanem szocialista forradalomtól. Tehát a nevelés, 

nem mindenható, a  társadalom' gökeres átalakítását  nem várhatjuk egye-

dül a nevelé3től. Amikor megállapítják, hogy a nevelés mindehhatósá-

gáról vallótt nézetek helyLelenek, ismét han lyozzák a nevelés nagy 

mozgRosító szerepét és jelentőségét a kommunista társadalom megvalósí-

tásában. 

A 18. s Azadi francia materialisták és a 19. századi utópitta 

szocialisták az ember  középkoriasan elvont fogalmával szemben ellen-

kező végletbe esve azt állították, hogy az ember teljesen az adott 161 

nyezetvAonyok mechanikus, passziv terméke. Marx és Engels rámutatott 

az ember  aktív, atkító tevékenységének nagy szerepére és arra, hogy 

az ember konkrét  társadalmi  viszonyok által determinalt és forradal-

mi gyakorlat 'által ldtrehozott uj eszmék nagy erővel hatnak vissza az 

.ember forradalini tevékenységére. Ha tehát az eszméknek  nagy szerepük 

van a forradalmi tudat kialakításában, akkor kétségtelen, hogy a ne-

gelés is fontos tényező a társadalom  átalakításában. 

Marx és Engels  bízott  a nevelés eréjében 2  elismrote az örökölt  

hajlamok, adottságok  serepét,  azonban lényegesebbnek tartotta kül- 
, 

ső környzet és a nevelés hatását. Ugyanis a hajlamok még nem képessé- 
az 

. gek, csak lehetőségek. Ahhoz, hogy értékes hajlamok képességekké, tu- 
4  

lajdonságokka váljanak kedvező környezeti feltételekre és célslie0 ne- 

velésre van szükség. 

Marx és ngels nagyjelentőségü  megállapításai  szerint az osztály-

társadalmak történetében minden korban az az  osztály  uralkodik ideo- 



2314 	- 

lógiailag, amKynek kezébeh van a gazdásági hatalom. 

Ha ezt a tételt a nevelésre alkalmazzuk, akkor az következik be-

lőle, hogy az osztálytársadalmakban a nevelés  osztályjellegii,  mert az 

uralkodó nevelési rendszert a gazdasdgilag uralkodó  osztály  szabja meg 

Ennek a törvényszerU 'ségenk a birtokában cáfolram meg a Kommunista Ki-

áltványhin Marx és Engels a polgári nevelés hamisan politikamentesnek 

kikiáltott elméletét és gyakorlatát. Ebből a törvényből még az is kö-

vetkezik, hogy a polgári neveléstörténet objektiviszta felfogásával 

szemben a nevelést mindenkor a társadalmi, történeti viszonyok hatá- 
változik 

rozzák meg, tehát  nemcsak korszakonkent4hanem ugyanabban a korszakban 

is az osztálybársadalmakhan más és más. 

A 48-as forradalmak 'bukása után a reakció megerősödött,  de wag' 

szemben hamarosan a munkásmozgaloM is, nemzetközileg szerveződött és 

ideologiájává a tudományos szocializmus vált. 1864-ban alakult meg az 

I.. Internacionale, amelynek  Alapító üzenetét Marx fogalmazta. A szö-

vetségbentprouthonizmus hívei ellenezték a mmnkásosztálynak a közökta-

tás mégjavításáért  tervezett küzdelmeit, mert a burzsoa  állam e követe 

lések megvalósításának költségeit a dolgozók értéktöbbletéből fedezik. 

Az első Intermacionale  genfi kon&essZusAn Marx foglalkozott a 

fiatalkorúak munkájának kérdésével. A gyermekek és fiatalkorúak társa-

dalmi termelésbe való bevonását 9-éves kortól természetesnek minősí-

tette, ugyanakkor hangortatta, * neveléssel való összekapcsolásának 

fontosságát  és a gyermekek fizikai és szellemi  teljesítőképességével 

történő összehangoláéát. Marx szerint a szellemi nevelés folyamatába* 

az értelmi nevelés melett természetesen az erkölcsik és az esztétikai 

-nevelés is beleértendő. 

Marx és Engels az értelmi nevelésnek köz -bonti jelentőséget tulaj- 

donított,  ezért az iskolákban sokféla . tudomány tanítását kívánták. A 

matematika és természettudományok mellett az u.n. leíró természettudo-

mányoknak is/pl. botanika, állattan/ nagy jelentőséget -tulajdonított. 

Hangsulyozva azok genetikus  jellegének fontosságát. Az'élibő idegen 

nyelvek Meldtett fontosnak  tartották  a klasszikus nyelveket is. A tör, 
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ténelem tanításának nag?.  •szerepet szántak az ifjúság dialektikus mate-

rialista világnézetének  kialakításában.  Az ember sokoldalu  formálása 

céljából nagyra értékelik az esztétikai nevelést. 

Az erkölcsi nevéléssel kapcsolatos gondolataik egyrészt a burzso-

a erkölcs kritikájára, másrészt az uj.társadalmat építő emberek neve-

lésére irányultak. MegállaPították,.hogy a burzsoa erkölcsök egészé-

ben a tőkések érdekei szabják meg, a polgári erkölcs önzést és indivi-

dualizmust tartalmaz. 

'Marx és . Engels szerint a nevelés Célja a kommunista ember kiala- 

kitása. Ramutattak arra, hogy csakis a kommunista társdalomban válhat 

az ember valóban olyan erkölcsös lénnyé, akinek erkölcse igazi közös-

ségi szellemen és mély humanitáson nyugszik. 

A testi nevelés célját abban látták, hogy egyrészt bitosítja a 

test arányos fejtődést, masreszt ellensulyozza a gyári körülmények ke 

zött folyó munkának a testi fejlődés-e7yoldaluságában jelentkező károE 

hatását és nem utolsó sorban hozzájárul az ifjúság erkölcsi erőinek, 

bátorságának éw harci készségenk növeléséhez. 

Marx és Engels kiemelten hangsulyozta a politechnikai oktatás 

szükségességét. 

Nevelésen Marx szellemi, testi és technológiai k*lazt és politezh- 
. nek 

nikai  képzést,  valamennyi termelési folyamat általános alapelveill$zer- 

számok kezelésének  elsajátítását x ért.  Ez a nevelés Marx szerint a 

munkásosztál,nak magasabbszintil nevelést biztosítana az uralkodó osz-

tály Altai nyujtott nevelésnél. Marx a nemzeti nevelést nem azonosí-

totta az állami neveléssel, amely burzsa viszonyok között az uralkodó 

osztályok érdekeit  szolgálná.  A kötelező népoktatás bevezetése egybbn 

nem jelentené -  az  oktatás állami monopoliumát. A kongresszus elfogadta 

eat a mvelésnek ezt a marxista progtamjét. 

1867-ben jelent meg Marx Tőke c  munkája, amelybed ''három tétel 

köré csoportosítva megtalálható  a marxista pedagógia elvi alapja. 

'Marx leszögezi, hogy az emberi természet sajátos-tulajdonságai 

a munkafolyamatban keletkeztek, az öröklött hajlamoi és a  környezeti 
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viszonyok lényegesek ugyan, .de nem döhtőek, minden egészséges enb'er 

nevelhető. RáVilágít arra, hogy az emberek közötti müveltségbeli külör 

ségek  a 'történelmi fejlődés során kialakult munkamegosztás következmé-
, 

nvei. A munkafolyamatok részmüveletekre bomlása, a testi és Szellemi 

munka  elválása  az ember fejlődését is részfejlődéssé tette és az embe-

ri természet elkorcsosodásához vezetett. A tőkés munkamegosztás magá-

nak a burzsoának  a fejlődését is gátolja, kapzsivá, kiméletlenné teszi 

őket. A kizsákmAnyolás-mentes munkatevékenység  biztosításával megszünt 

tethető az ember megosztása„s igy a munka  ismét nevelőtényezővé válTc 

A nagyipar már létrehozta - az ehhez szükséges gazdasági lehetőségeket, 

a megvalósítás fíolitikai alapja a  munkáshatalom.  Az igy megoldható 

társadalmi munkamegosztás és a termelő erők fejlődése olyannyira csök-

kenti a társadalmilag szükséges munkaidőt, hogy minden embernek elegen 

dő lehetőséget biztosit teljes, harmónikus testi és s7ellemi fejlődése 

számára. 

Jelentősek Marx gondolatai a nevelés feladatáról és helyéről a 

kapitalista é;"-  a komm*nista társadalomban. Megvilágította, hogy az em-

beri munkaerő feltétele bizonyos neveléS, képzés és ez a körülmény meg 

határozza egyben a nevelés feladatát, ami nem Dias, mint előkészítés a 

termelői tevékenységre. A nevelésnek ebben a társadalmi meghatározott-

ságábaa fogta fel Marx a jövő nevelésének  lényegét:  as oktatásnak 3tx 

összekapcsolását a termelőMunkávála Ez nemcsak a társadalom termelésé-

nek biztosítása, hanem a -már sokoldaluan fejlett ember-  termelése sze: 

pontjából is alapvető  módszer.  A munkaerő kiképzése a nevelés, a társa 

dalom létének nélkülözhetetlen feltétele, mert a termelő tevékenység 

produkálását szolgálja. Ez minden társadalomban feladat. A kapitalista 

es a kommunista társadalom nevelése között azonban alapvető különbség 

áll fenn. A kapitalista termelés motivuma az  értéktöbblet termelése,  a 

dolgozók túlnyomó többsége kis képzettséget igénylő, gépies, mechani-

kus munkát végez, egy kis réteg pedig a gazdasági és az  állami élet 

közép- és felsőfoku irány/fását végzi. Ez a társadalmi munkamegosztás 

-444Esibii,e4 
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tükröződik a kapitalista iskolarendszernek 	és felsőfoku 

txtmlit oktatási intézményekre való tagozódásában. Igy jut kifejezés-

re a kapitalista munkamegosztásból táplálkozó osztálytagozódás a ne-

velésben. 

A kapitalista termelési mód fejlődése sorá a testi és a szellemi 

munka fokozódó elkülönése olyan  nevelési elméleteket hozott létre, a-

melyek a dolgozó néptömegek alacsonyabb, és a vezetésre kijelölt pol-

gárság magasabbfoku képzését, veleszületett hajlamok különbözöségével 

kisérele meg hamisan indokolni. Ez a kettősség minden kapitalista ál-

lam nevelésére jellemző. A néptömegek nevelése a termelés által  megkí-

vánt minimális mértékre és erőteljes ideológiai befolyásolásra korlá-

tozódik.  A  tudományos  képzettség megszerzése, a burzsoáztés a Immtia-

txmatIptxx szolgálatába 4116 polgári  értelmiség kiváltsága. A  'burzsoá-

nak  nem érdeket a dolgzók részvétele a társadalom kultúrális és plli-

tikai életében. Ezek a körülmények a burzsoa társadalomban determinál-

ják és korlátozzák a  nevelés feladatait és társadalmi helyzetét. A ne-

veléstartalmq és célkitüzése k)zvetlenill a termelő erőktől és a ter - 

melési viszonyoktól függ. A tőkés társadalomban a termelési mód e két 

oldalának ellentmondása kiéleződik, a termelési viszonok a fejlődést 

gátolják,  akadályozzák,  a termelő erők fejlettségének megfelelő neve-

lés kialakulását. 

A nemelés osztályj011ege a termelési viszonyoktól való'függésé-

ből következik. A kapitalista tfirsadalomban felmerült humanisztikus 

célkitüzések ezért nem valósulhattak meg a nevelés története során. 

/Mórus, Qwen stb./ Valóban humánus nevelés a kapitalizmjerohasem  jö-

het  létre, mert a nevelés elsődleg'esen a fenálló társadalom termelő-

munkáRara készíti elő az ifjságot. Ha ezek a termelési viszonyok ka-

pitalista jellegüek,a nevelésnek is olyan emberi tulajdonságok fejlesz 

tését kell s7olgálnia, amilyeneket a kapitalista  termelési mód megktd.n. 

A kommunista társadalom kibővíti a nevelés feladatait és megerő-

síti társadalmi helyzetét. Ebben a társadalomban ninCs ellentét a ter- 

melő erők és a termelsi viszonyok között, csupán természetes ellent- 
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mondás, ami annak következménye, hogy a termelő erők -mint a termelés 

legforradalkib41  legmozgékonyabb elemei- gyorsabban fejlődnek, mint a 

termelési viszonyok. A kommunista  társadalomban  a  termelő erők nagy-

foku fejlődése serkenti a nevelés korszerüsktését. A nevelés feladatai 

szükségszerűen bővülnek,  met a tervszerü termelés és elosztás" téltu-

datos irányításában a társadalom politikai és kulturdliw életében 

nagy tlimegek vesznek részt.. termelésben fokozottan alkalmazásra ke-

rülnek a természettudományos ismeretek, a  technika uj eredményei és 

megszűnik  a testi, szellemi.munka közötti lényeges különbség. mindez 

a sokoldalúan fejlett emberek-képzését igérgli. Ezek a  nagy feladatok 

mmtatják, hogy A nevelés az új társadalom építésében elsőrendüen fon-

tos társPdalki erő és abban jelentős helyet foglal el. 

A tudományos-pedagógia  megalapozása szempontjából A Eőke harma-

dik alapvető probl&mája a nevelés  tartalmának változása a tern lőerők 

fejlődésében öSszeofüggésbén. A  kapitalizmus'  a termelő erők rohamos 

növekedésével párhuzamosantermelési eszközeit -aránylag rövi'idő a-

latt- csak a társadalom  által alkalmazható,  modern ipari nagyüzemeiben 

hatalmas  méretekben tökéletesítette, továbbfejlesztetté. 8nnek a fej-

lődésnek a feltétele a  természettudományoknak  a termelésben való egy-

re fokozottabb  alkalmazása és a technológiában való  összefogása. Ezért 

már a kapitalizmusban szükségesnek bizonyult, hogy a termelés  köz -és 

felsőfokú irányításával megbizott sZemélyek képzését tudományos isme-

retekkel bővítsék és,h ogy-  megteremtsék az ahhoz kapcsolódó  speciális 

technológiai kiképzésüket. De a termelés fokozásának érdekében a dolgo 

zük ismereteit •its képességeit is fejleszteni kellett.  Ezért került sor 

a kapitalizmusban a nevelésügy javítására és elemi természettudományos 

ismereteknek a tantervbe sorolására. A nevelés javítása azonban mindig 

a lehető legkisebb marad, mert a tőkés termelési viszonyok és a  sajá-

tos munkamegosztás megakadályozza,  hogy a fejlett termelő erők követe-

lése a képzettebb dolgozók iránt teljesülj;in. Bár a modern nagyipar 

szükségessé teszi A münka  állandó váltakozását, s ezzel a munkások 

mindenoldalu mozgékonysé..-át, a kapitalizmuuban erre nek teszik alkal- 
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massa a  munkást.  A mindenoldaluan fejlett ember iránti igényt csak a 

proletárforradalom győzelme  után  lehet kielégíteni. Ekkor a nevelés 

feladati kibővülnek, a  nevelés  tartalma lényegesen megváltozik. Ehhez 

nem elegendő a nevelés megtisztítása a polgári ideológiától, a termé-

szettudományos oktatás fokozásq l hanem az általános képzésnek tartal-

maznia kell a politechnikai  oktatást v amelynek a technológia szerves 

része kell, hogy lesyen r  Aa oktatás és a termelő munka összekapcsolá-

sával a tanulóknak a társadalmi termelési folyamatban való részvétele 

utján.  Mindez elengedhetetlen feltétie annak, hogy-  a későbbi, a mint-

denoldalu mozgékonysághoz szükséges ismereteket gyakorlati képessége- 
aAar 

ket megszerezzevés kifejlessze a szocialista munkaerkölcsöt. 

Márx e főművének nagy része van abban, hogy a marxizmus végleg 

győzött a Adhonizmus felett. Az Internacionale brüsszeli kongresz-

szusán -1868-ban- a kötelező éw ingyenek oktatás követelésmében szint 

egyöntető álláspont . alakultli. Követelték, hogy az ingyenes oktatást 

községi, vagy  állani .köl1gvetésből kell megoldani, nem lehet a szü-

lőkre hfirítani gyermekeik iskol 7 ztatási költségeit. 

, A  párizsi  Kommün köznevelési politikája  
/1871 mare. 28 - május 28-ig!  

A  Párizsi Kommünben a forradalmi munkásosztály először vette ke-

zébe a hatalmat a  proletár diktatura megvalósffAsára. A  kommün  csak 

72 napig tartott, a termélő erők fejletlensége és a szetvezett. munkás-

osztály hiányában  meg kellett buknia,  mégis  a nemei"tközi munkásmozga- 

• lom  történtének legdicsőségesebb győzelmei köze tartozik. 

Az 1848T  évi  párizsi forradalomban  az Ideiglenes Kormány követel-

te az általános, ingyenes népoktatást, az iskoláknak egyházi irányítdE 

. alóli kivonását. A párizsi proletariátus juniusi forradalmát először 

irányult a polgárság hatalma elldn. Bukását az egész burzsoázia és a 

klerikális reakció szervezett elnyomása követte. Az Allam az iskolát 

a katolikus papság hatalmába adta, az állami felügyelet csak arra ter-

jedt, hogy az oktatás ,nincs-e ellentétben az erkölccsel és az ar,-otmár 

nyal. A papság tartotta hatalmában az ikolá kat a taldoelik császárság 
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/1852-1870/ alatt is határozottan ellenezve a kötelező, ingyenes nép-

oktatást. az  1871. évi párizsi Kommün müvelődéspditikéjában is a for-

radalri proletariátus követeléseinek megvalósítására törekedett; a 

Kommun •nehz gazdasagi helyzetbe, háború közben, határozottan.töreke-

dett a közoktatás deomokratizálására, a világi, egységes, ing-yems ok- . 
tatás megteremtésére. Párisz dolgozó népe támogatta Os segítette a•

Kommün intézkedéseinek megválósitását. A neveles p')litika± irányitója 

Kznevelési BizottSég volt Vaillant-tal'az élén A bizottság tagjai 

'munkások értelmiségiek,:írók, pedagógusok, m'iivészek voltak. Április 

27án delent.meg.a Kömmün_rendslete_az_állam_és . az-egyház,szétválasztd- 

sáról és az iskolai vallásoktatás megszüntetéséről. Megkezdődött az 

egyházi iskoldk vilégi iskolákká való átszervezésének munkálata, ame-

lyet a főváros népe mdr régóta követltl. A KoMmün nyiltan lészögezte, 

hogy nincs szándékaban fellépni senki vallásos meggyőződése,ellen, de 

nem eggedheti az iskolákban a kötelező vallásoktatást, amely egyrészt 

nem egyeztethető üssze a Illkiismereti szabadsággal, mésrészt a gyer- 
- 

mekek fejlettlénségük,mitatt még nem képesek kritikai' állásfoglaláSra, 

s így a meggyőződés kérdése problematikus. A•szerzetesek - és a papség, 

vaIamint az állásaikból elbocsátott egYhá7,i tanítók nagy része rágal-

Makat terj?sztdstt, ellenkezett es akadályorta a rendelkezés gyakorlati 

végrehajtását. A Kommün ellen izgató agitációt szervezett, ami egyrészi 

meglehetősen kiélezte a tielyzetet, másrészt lelassitotta a rendelkezé-

sek végrehajtását. Ennek ellenere egyle több egvhdzi iskola alakult át -

világivá, s mind több világi tanító lépett a . paPok helyébe. 

A kötelező ingyens s oktatds megvalósítása érdekében nagy erőfeszi- 

téseket tett a Köznevelési Bizottság. Munkájlihn a kerületi bizottsá-

gokra támaszkodott, tanitágyüléseket hívott össze, és az iskolakötele-

zettség köztudatba vitele érdekében mozgoSította arkix a szülőket,Ösz-

sZehivták:az addig be nem iskolázott gyermekeket és a lányok nevelésé-

re is nagy gondot fdrdítottak. Felkarolték a munkéra nevelest, a szel-

lemi és fizikai munka közötti ellentét kikiiszöislölésaérdekében. A fizi- 

kai munka mellett megismertették -a.A,ta.e74t*E#Tift a szellemi  munkát  is  
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a kétkezi dolgozókkal és arra  nevel kk őket, hogy pihenésüket iroda-
. 

lommal, müv .észetekkel és tudományokkal történő foglalkozással töktsék• 

ki . Ugyanakkor a fizikai munka megbecsülésére és a termelő  munkában 

való részvételre nevelik az ifjúságot, mühelyiskolátkban •egyvegy  szab 

mát saját- íttattnak el a anulókkal. A mezőgazdasági dolgozók  gazdasá-

gi ás kulturális felemelésére is gondoltak. 

A Párissi Kommün eszménye a sokoldaluan milvelt ember volt. Ennek 

érdekében elhagyták a tudománytalan, vallásos elképzeléseket, tények-

ből indultak ki, a realis tárgyak szerepét és súlyát fokozták. Az er-

kölcsi nevelést az igazi emberség, a nemes humánum szolgálatábax állí-

tották. Az emberi egyéniség tiszteletét hirdették fajra, felkkezetre, 

nemre, társadalmi helyzetre való takintet nélkül: Amunka és az igaz-

ság szeretetére es a kommunard igazi patriótizmusdra neveltek, amely-

ben hépiik es köztársaságuk iránti ragaszkodásukat összekapcsolták a 

nemzetközi  szolidaritás  eszméivel. A Kommün a  nevelő kk eerkölcsi és 
arclisd;vel 

anyagi megbecsülésénekvsokat  foglalkozott.  A párizsi nevelők többsé-

gükben azonosították magukat a Kommün eszméivel és tevékenyen részt 

vettek az új müvelődéspoltika megvalósításában és a függetlenség meg-

védésében.- 

A árizsi Kommünt müvelődéspolitikájának  nagy tanulsága, hpgy a 

munkásosztály a - kultúiálls forradalom megtalósítását a proletár forra- 

dalom alapvető feladatának tekinti. 

A munkás-mozgalmak fejlődésének további szakaszában önálló, nem-

zeti, marxista pártok alakultak. Ezeknek a'pártoknak'létrejöttét és 

kezdetitevékenységét Marx és Engels segítette tanácsaival, kritikájá-

val irányította. A Németországi Egyesült  Munkáspárt Góthában kiadott 

programját szigoruan  bírálta  Marx A Góthai program kritikája c.  művé-

ben. Követeléseiket indokoltanak és helyesnek minősítve  rámutatott ar-

ra hogy programjuk'összeállítása során  nem vették  kellően figyelembe 

az akkori Németország feudális és tőkés társadalmán -ak osztál7gerőit és 

saját lehetőségeiket sem. A program egyenlő,  általános és 	nép- 

oktatást, tankötelezettééget és  ingyenes tanítást követelt. Marx bí- 



ralatában rámutatott arra, hop:y az egyaéges népoktatás  igénye'  az ak-

kori Németország  társadalmi yiszonykközött irreális óhaj csupán,  az 

állami népoktatással szemben célszerübb a kötelező népoktatás feltéte-

leinek megvalósításáért küzdeni; veszélyesnek minősítette a kapitalis- 
va ta állam népnevelői tevékenységét. Az oktatás minden fokonvingyenessé- 

ge pedig azt eredményezné, hogy a burzsoa saját gyermekei neveltetési 

költségeit is a dolgozó osztályokra hárítaná. Helytelentiti a góthai 

programnak a gyermekmunka eltiltására vonatkozó állásfoglalását is. A 

gyermekek megfelelő termelő munkájának oktatással való  összekapcsolá-

sa  a•burzsoa tersadalom  átalakításának  egyik legjelentősebb tényezője, 

mondja Marx. 

• A Francia Munkáspart közoktatásnoltikai követelésének megfogalma-

zását is segítette Marx. Engels pedig Antidühring c. müvében vita -sti 

lusban tisztázta a marzista pedagógia szAmos'kérdését. 

A II. Internacionale megalakulása utAn /1809/  a Hemet szociálde-

mokrata Pert  eredményesei szervezkedett. A pert programja a kötelező 

ingyenes népoktatást és az  iskolák  világi jellegét akarta megvalósíta- 

• nil Engels az  egyház z es az állam szétválasztásnak kivívására irányí- 

totta a pert figirelmétmar arra, hogy az llam ne támogassa anyagilag 

Rgekezetek  iskoláit és azoknak semmi befolyásuk ne  legyen  a  nyilvá-

nos iskolákra. 

Engels különösen  határozottan küzcVitt az opportunizmusnak az el-

len a veszélyes Allspontja ellen, hogy a munkáshatalom megszerzésének 

egyik eszköze lenne a munkásosztály müveltségének  emelése. z_az állás 

pont uTyanakkor az osztályharcról és a proletárdiktatúra célkitüzései7  

ről  való lemondást jelentett. Amikor Engels megvilágította a munkásosz 

tály hatalomra  jutásának  forradalmi utját, megjelölte a munkásmozgalem 
4nzicifoit 

saját értelmiségének szerepét bázisok helyettva tudás jelentőségére )  

a szocialista termelésben és a  társadalom építéAen. 

Marxnak és Engelsnek fontos szerepe volt a munkásmozgalom peda-

gógiai törekvéseinek kialakításában ..  A dialektikus és  történelmi.  mate-. 



rializmus felfedezésével, a pedegógia tudományos megalapchzása lehető-

vé vált. Kidolgozták a pedagógiai jelenségek tudományos megközelítéeé-

nek módjait. feltárták a nevelés társdalmi funkcióját, megállapították 

hogy a nevelés az adott társadalom termelési módjában, az alap gazda-

sági szerkezetében  gyökerezik továbbá, hogy a nevelés az osztálytár-

sadalmakban osztályj011egii, az  osztályharc  fontos területe és hogy a 

társadalmi viszonyok megváltoztatátával átalakul a nevelés is. *xtkr .- 

Rámutattak a társadalom alakító szerepére, az enberi személyigég for-

málásában, kidolgozták a munkásmozgalom időszerü közoktatásügyi köve-

teléseit és megmutatták a kommunista társadalom neveléghek fő felada-

tait. Tevékenységük a nevelés  történetében  is korszakalkotót. A pedagc 

giát tudományos alapra helyezték és lehetővé tették a szocialista pe-

dagógia rendszerének  megalkotását. 

A dualizmu& korának közoktatásügye hazánkban /18671918/ 

A kiegyezéssel állami 'életünk visszanyerte függetlenségét, de az 

egész gazdasági és politikai élet függő viszonyban marat Ausztridtal, 

A kapitalizmus idegen tőke segítségével a szabadságharc bukása utáni 

években  bontakozott  ki hazánkban, bér a  feudális maradványok eléggé 

gátolták kialaktlását. K'izoktatás politikánk a polgiri államok érdeke-

inek megfelelően szerveződött, gazdagodOtt, korszerübbé vélt és lassa/ 

kiépült a magyar -TolgAri iskola-rendszer. A  polgári társadalom korlá-

tai a még erősen ható feudális kötöttségek és az Ausztriától való füg-

gés megakadályozta a dolgozók minden rétegére kiterjedő demokratikus 

müvelődéspoltika kegvalósulását. A radikális polgárság és főleg az er, 

södő munkásság egyre határozottabbban követelte a szélesköre és  taxi-

mában  is haladó közoktatáspolitika megteremtését. 

A népdktatás ügye  

A kormányban ismét Eötvös József a vallás és közoktatásügyi mi-

niszter, aki első felaAatának a kötelező népoktatás megvalósítását te. 

kintette. Az új politikai erőviszonyoknak megfelelően az egyházi és 

feudális erőknek, valamint a tőkés viszowok megerósödése következté- 
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ben 1848-as forradalmi javaslatiaból -szükségképpen- engedményeket kel 

- lett tennie. 

Törvényjavaslata kimondta a tankötelezettséget,  az m oktatás in-

gyenességét.tm Reformtervezeténél annyival volt ez hátrányosabb,  ho 

a közoktatás/alapjának a mar meglévő felekezi  iskolákat  tekintette es 

nem a közös iskolákát,. A község csak ott vcilt köteles közös iskolákat 

felál1itan4 ahol még nem volt  iskola, vagy avEllekezeti iskOldk befo-

gadó képessége kevésnek bizonyuit. 

A javaslatot először a parlarenti  bizottság tárgyalta és a  meghí-

vott - egyházi képviselők nyomására - még tOvábbi engedményeket tett az 

egyháznak.P. az oktatás ingyenasségének kérdésében tx azzal az indok-

kal, hogy az ingyenei .közös iskol:Ak megsemmisitő,csapetst  mérnének  az 

egyházi iskolákra./ 

A képviselőház és a főrendiház jobboldala még az igy modositott 

javaslatot is meg akarta bUtatni. Az egyház képviselői  évszázados jo-

-gaikra hivatkozva tiltakortak a nevelés  állami monopolizása ellen, a 

tankötelezettséget pedig a kommunizmus felé vezető első lépésnek bélyE 

gezték. Többen: úgy vélik, hogy az oktatás nem az államra,hanem az egy-

házra tartozik. Követeléseiket azzal iparkodnak az álla rdekeinek is 

feltüntetni, hogy hangsulyozzák a modern eszmék ellen csak az egyház-

nak mom All módjában küzdeni vallás-erkölcsi igazságaival. 

Végül is hosszas Vita után a haladó erőkre és a liberilis polgár-, 
ságra támaszkodva sikerül Eötvösnek törvényjavaslatát elfogadtatni. 

Igy jött létre  hazán első  népoktatási törvénye,az 1868. évi XXXVIII. 

tc.1 amelynek legnagyobb értéke,9hd=u kimondta a tankötelezettséget. 

Minden 6-12 eves fiu és lány minden napos iskolases 12-15 eves korig 

ismétlő  iskolába köteles járni. ú törvény megállapította a népiskola 

tipusait,/elemi  népiskola,  felsőbb népiskola, ismétlő iskola, polgári 

iskola és  a  ní1képző,'1Ij  iskolák létesítését • községektől virta t 

törvény, de a hitfelekezetek, társulatok, egyének és az állam!Aehet- 

nek iskolafenntarthk. "z iskolák irányításában és felügyeletében je- 
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-lentős  feladatot  kapott az állam. Az e.gyházak a saját erejükből fen/ 

tartott iskolaikban maguk állapíthatták meg a tantervet, a  tanköny-

veket,  a  tanítási  rendszert és Választhatták meg pedagógtsaikat, a-

zok illtitmAnyeit .. A törvény szerint egy tanító legfeljebb 80 gyerme-

ket taníthat. Tandíj fizetés alól csak szegénységi bizonyítvany a-

lapján menthet ,̂k fel a tanulók. Legfontosabb  tárgynak  a hit- és er-

kölcstant minősitették, , amelynek oktatádáról az iskolákban az ille-

tékes felekezet gondokodott. Minden növendék anyanyelvén nyerien 

oktatast.A felsőbb népiskola az elemi iskola 6. osztál,Véra épül, 

a fiuknhk 3, a 1:Inyoknak 2 éves időtartammal. Az 5000  lakosnál népe-

sebb községeket kötelezik polgári iskola építésére, a fiuk számára 

6 éves, a JA.nyok számára 4 éves oktatási idővel. Húsz háralvfolya-

mos tanítóképző felállítását teszi az  állam feladatává  a törvény. 

Eötvös Népoktatási Bizottságok felállításával kívánta lehetővé ten-

ni az tanítók  bevonását  a  népiskolák ügyeinek intézésébe, népműve-

lési egyleLek szervezésével pedig a lakosság közvéleményét akarta 

mozgósítani a kötelező népoktatás és egészében az oktatásügy demok- 
- ratizalodása mellett !  E2t a törekvését  egyrészt  .a  lakosság  nem ér-- 

"tette meg, másrészt -főleg a katolikus- klérus ellendlása megbuk-

tatta. 

A  népoktatási törvény nagy érdemek hogy megteremtette a• világi 

népoktatás alapjait, ezzel megszüntette az egyházi iskolázás évszá- 

zados monopoliumát, előírta az iskolák szükséges felszerelését és 

meghatározta a tantárgyakat. Különös érdeme a törvénynek, hogy min-

den  nemzetségnek  megengedte saját  anyanyelvén való tanulását. 

A törvény  fogyatékosságai közül megemlítendő a felekezetik is-

kolafenntartási jogának csaktatlan meghagyása, a kötelező vallások-

tatás és az ingyenes oktatás elejtése. 

A  törvény megvalósítása érdekében Eötvös hataLsmas szervező 

munkát  végQztt,' Adegszervezt. a népiskola közigazgatását, felügyele-

tét, belső.tartalmi munkáját, tanterveket, taniCnyveket,  utasításo-

kat írat. Megállap6tja a szükséges  adminisztrációt, ügyikat lezelést 
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megkezdi tan:- és szemléltető eszközök gyártását, segiti a nemzetisé-

gi  nyelvű oktatás megindítását, több nyelven megjelenteti a Néptaní-

tók lapját. goglalkozik a közéi)- és felsőoktatás, valamint a tanár-

képzés 'probiémáival is, de nagy elfoklaltsága miatt nem maradt ide-

je ez utóbbi feladatok törvényes rendezésére. 

' I87-ben  az országgyulésen beszámolt Eötvös a törvény végr'ehaj-

tásánakk eredményeiről, akadályairól, a népoktatás állapotáról.Je-

leAtésében feltárta a népoktatás szomrú, elmaradt  állapotát.  A gye-

rekeknek csak fele jár iskolába, a községek 15 1-- :ban nincs iskola, 

14 ezer pedagógusra volna még s7ükség. Rámutatott az elmaradás oka-

ira i-s.  Feltárta  a költségvetési összeg - minimális voltét, az  iskola-

épületek korszerütlenségét, a nevelők képzetlenségét, a társadalom 

- közönyösségét, a felekezetek izgatását és az egyébb haladást gátló 

. tényezőket. 	. 

Eötvös halála után a nagybirtokos osztály és a klérus megakadá- . 
,lyozta a tankötelezettség és a tilági iskolázás előrehaladását. Az 

elemi iskolák 87 %-a felekezeti volt, a közép-,és felsőoktatással 

szemben a népoktatást háttérbe szorítottft, a felkkezeti népiskolák 

színvonala ,pedig nagyon alacsony.maradt. A közoktatás alacsony szint 

jét néhány statisztikai adat világosan feltárja. 1870-ben az elemi 

első osztályától a 6.-ig a lemorzsolódás 85 q--os volt. Az iskolába 

nem járó gyermeke száma meghaladta a félmilliót. Az analPabétizmus 

az 1870-es 58 1-ról 1914-ig csak 44 1-ra csökkent. 

A tanítóság a népoktatás korszerüstitéséért síkra szállt. Küz-

dött a klertkilinzmus és a konzervativizmus ellen. Az 1870-es évek-

ben a  tanító  mozgalmakat az egyház és az állam közös erővel semlege-

sítette. 

:1896-ban  ült össze  a II. gyetemes én Országos 	Kongresz 

szus amely.az  elsőnél nagyobb létszámmal /4600 résztevő,  39 szak-

osztály/ de jóval kisebb forradalmi lendülettel  tanácskozott.  10 nap 

alatt a szakbizottságok Az oktatás és nevelés sok kérdését tárgyal- 

tak meg. A kongresszusnak azonban elsősorban nem az volt.  a célja, 



hogy a felmerült problémákat megoldja, hanem inkább az, hogy  egyé-

gee, nemzeti közszellemet alakítson ki a közoktatás, különösen a ma .- 

gyar•nyelvnek minden iskolában való kizárólagos  érvényesítése céljá-

jából. 

'A dualizmus közoktatásügyének  ötvösi. liberalizmusát  hamarosan 

felváltotta a nacionalizmus; az anyanyelv egynjogú használatát-a ma-

gyar nyelv kizárólagos használatnak erőltetése. A nemezetiségi pe-

dagógusokat kötelezték a magyar nyelv megtanulására, nemzetiségi te-

rületen ezer uj állami iskolát építettek és a magyar kultura ter-

jesztésével a mágyarság kulturális fölényének hangsúlyozásával kí- 

vánták nemzetiségeket meghódítani. Ugyanakkor a nemzetiségek kul- 

turális és poltikai törekvéseit elnyomták. A magyar uralkodóosztály- 

• nak ez a nacionalizmusa a nemestiségi dolgozókat kulturális és poli-

tikai jogaiékért vívott turs .jogos harcukban saját reakciós uralkodó-

osztályuk karjaiba kergette. A szézeld végén a nemzetiségi mozgalmak 

és az egyházak politikai tevékenysége miatt előtérbé került a népis-

kolai törvény reviziójának szükségessége, a fokózatos'Allamosítás-

nak is sok hive volt mar ekkor. Az 1896-os tanitógyülés is  támogat-

ta  a néplIstatási törvény korszerüsítését:amelyet az állami felügye-

let fokozásával véltek sokan megoldani. 

A népoktatási törvény reviziójának  vitájára'  1904-ban került 

sor. A minisztérium államsegélyek nyújtásával kívánta az egyházi_is-

kolák színvonalán emelni, sokan az  államosítást sürgették; főleg a 

nemzetiségi törekvések ellensulyozására. A felekezetek tiltakoztak 

az államosítás ellen, a . nemzetiségek pedig a magyar nvelv oktatásá-

nak kibővításe'ellen. Ez a javaslat az egyházak ellenkezése miatt 

nem került elfogadásra. 

Óvodák  

A nemes.hagyományokkal r"ende1k3ző minteTy 60-éves kisdedóvást 

1891-ben szabályozták törvényesen  hazánkban.  A törvény kimondja, 

hogy a kisdedóv4s célja a 3-6 eves gyermekek Apólása, gondozása,- a 

tanítás kirekesztésével a gyermekek  testi, értelmiJ  erkölcsi fejlő- 
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désének elősegítése. Megszervezteti az  óvónőképzőt, középiskolai é-

rettségire épülő kétéves tanulmányi idővel. A fejlesztés és a tar-

talti munka fokozása mellett .sajnálatosan az óvodákat is  az erősza-

kos magyarosítás sr,, olgálatába állították, ovoda-mozgalmunk.hagyomá-

noy4 Haladó szellemével ellentétben. 1914-ben 2400 ovoda müködött 

az országban. 

Középiskolák 

Az eddig ismertetett iskolatipusokkal szemben 'a középiskolák kifeje-

zetten az Aralkodó osztályfés az azt kiszolgáló értelmiség intézmé-

nyei  voltak.: .  kiegyezés után a közpiskolákban lényegében az Ent-' 

wurf szerint folyt az  oktatás.  Kármán Mór dolgorta ki az 1879. évi 

gimnáziumi tantervet és  középiskoláink  első tantervi utasítását. Az 

, ugyancsak Kármán hatását kifejező gimnáziumi  Rendtartás nagy lépést 

jelentett előre az oktatás korszerüsítése terén. A Kármán-féle tan-

tarv, a gimnáziumi tananyagot  először rendezte el  hazánkban 'jól fit- - 

gondolt elvek alapjeln. A tananyag elrendezéséteh szerves kapcsolátot 
i(14,4mielf 
vaz  eyes  tárgyak k57,ött, az egymást követő osztályokban a tananyag 

szervesen eFymásra épült /koncentració és A fokozatosság elve/. Az 

utasítás küzdött a verbalizmus ellen, a tanulmányok tárgyi, tartalmi 

oldallInak hanguulyozása mellett nem feldkezett meg az értelmi erők 

fejlesztéséről sem. A tantervi anyagot a magyar,  múlt értékes hagyo-

mányaiból megitette /irodalom, nép és müköltészet, hazai földrajz 

és történelem, haza és népszeretet, a természettudományok egész so-

ra stb./ 

Középiskoláink fejlődésére nagy hatást gyakorolt az 1883.  évi 

XX X. törvénycikk mint polgári fejlődésünk időszakában középiskolá- 

. ink alaptörvénye. A törvényjavaslat parlamenti  tárgyalása rendkívül 

éles vitákat provokált a haladás és főleg a klérus képvisKői között 

a 1868-as.népiskolai törvény vitájához hasonlóan. Felekezeti és po-

litikai érdekek csaptak össze . avitában támadták jobb T  és baloldal- 

1.61, a haladó és konzervatíV érdekek -és szemlélet  vízválasztója  lett 



a javaslat.  Ötödszöri tárgyalás és a klérusnak tett engedmények u-

tán emelkedett törvényerőre az 1883-as  gimnáziumi törvény, amely o-

lyan alaptörvénye a gimnziumnak, mint a n poktatási törvény az ele-

mi iskolázásnak.  A törvény kétféle  középiskolát  hozott létre: a  hu-

manisztikus gimnáziumot  és  a reáliskolát. Az előbbi főleg klasszikus 

nyelvekkel és tanulmányokkal nevel, az utóbbi modern nyelvekkel, ma-

tematikával és természettudományok  oktatásával formálja a tanul6kat. 

Mindkét iskola nyolcbsztályos érettségivel záruló elvileg egyenlő jo 

gu intézmény. L gimnáziumból azonban minden felsőfoku  iskolába  lehet 

tanulmányokat folytatni, a reáliskolából csak iüegyetemen, természet 

tudományi  karokon és mezőgazdasági akadémiákon.  A közvélemény a gim-

ndhiumot előkelőbb iskolának tartotta, mert a regi értelemben felfo-

gott általános müveltség eszméjét jobban szolgálta. Tantárgyai kö-

zött első helyen  éppúgy i mint az elemi iskolákban is a hittan állt. 

A középiskolai tanárké7zés megoldása érdekében Kértán javaslatá-

ra megszervezték az egyetemekeh a Tanárviszgáló kzottságokat. A kö-

zépiskolai törvény valamennyi középiskola szátára eg7ségesítette a_ 

tanári  képesítést.  A képzés színvonalának emelése érdekében a kiváló 

képességü tanárjelöltek számára létrehozták a magasabb tudomnyos 

követelményeket tiamasztó tudományos kutatást szolgáló Eötvös  kollé-

giumot. /1895/' 

A 'humnus gimnáziumokat aZ uralkodó osztály kisajdította a ma-

ga számára, a dolgozók gyermekeit  pedig  közvetett eszközökkel /hos7- 

szú és költséges taníttatás ,. a szülők szegénysége stb./ távoltartot-

ta. A gimnázium mint az egyetemhez vezető közvetlen út a müveltségi' 

monopolium további biztosításának és az u.n. "uri társadalom" ember-

eszményének névelési intézménye  kétségtelenül hozzájárult a túlhala-

dott tárgadalmi és müvelődésügyi helyzet, valamint szemlélet konzergi 

válsAhoz - különösen a későbbiek során. 

Az 1884:  évi gimnáziumi tanterv Kármán khaAószellemü tantervé-

nek alapján készült. A későbbiek során az osztályharc élesedésével 

párhuzamosan ez a tanterv egyre  konzervatívabbá, sovinisztábbá vált. 
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A pesti egyetem gyakorló gimnáziumában 1 .ármán  korszerű  módszertani 

elveket vezetett be,. amelyek az eddigi középiskolai oktatással szem 

ben ország-szerte pozitív hatást gyakoroltak. A század vége fele e-

zek az  eljárások  is a merev, dogmatikus herbartizmusba torkolltak. 

Az erőszakos magyarosítás következtében a száAadforduló táján .a ne m. 

zetiségek egyre  nehezebben juthattak középiskolai müveltséghez. Eb-

ben az időben a középiskolák Száma kb. 200,. a  tanulóké pedig kb. 50 

ezer volt. 

Ennkk az időszaknak és . a mauar pedagógiának is egyik nagy ké0- 

- viselője-  Kármán - Mór /18431915/; thinkásságáról. a középiskoldval kap-

csolatosan már történt említés. Lipcsében 21eklZiller mellett meg-

ismerkedik a herbartizmussal és maga is kövd6je lesz. A herbartiz,- 

mus a kiegyezést követő magyar nevelés hivatalos elméletévé vált és 

uralmát a 20. század eleji reformpedagógiai .hatásokkal  szemen  is 

megőrizte, az ellenforradalmi korszak pedig vele iparkodott megaka-

dályozni a korszerü nevelési eszmék elterjedését. Kiegyezés után a 

fejlődésnek  induló. kapitalizmus idején hala pedagthgia tudományunk 

küzdött a feiadalizmus csökevényei &lien. A hazai herbartisták is i-

lyen  célokat tűztek  ki, de hamai.osan megalkuvásra kényszerültek. 

'A  dualizmus  korai szakaszának kiváló müVelődéspolitikusa, a 

polgári neveléstudomány hazai népszerűsítője Kaman Mór.  Jelentős e] 

méleti és gyakaiati miiködésével allyugaton szerzett tapasztalatainak 

magyar földbe ültetésével hatékon5abbá, korszerübbé'kívánta tenni 

pedagógiánkat; s bár 'e törekvésében  idegen formát -a herbartizmuSt- 
* 

választotta ,. koncepciója a magyar történeti fejlődés szemléletét nyl; 

godott és . a nemzeti hagyományokból táplálkozott. .Valóban a-hazai 

herbarti pedagógia első, egyben jegkiemllkedőbb reprezentánsa, de • 

ez a  summás és  ma már bitonyos mértékig kissé elmarasztaló ítélet, 

távolról sem határozza  meg ennek a sokrétü és . színes egyéniségnek 

boryolult, gazdag és értékes munkásságát. 

Kármán Herbart  hatására  arra törekedett, hogy a neveléstudomány 

'helyet a többi tudományok között meí7állapítsa és azt önálló tudomány 
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fokéra emelje. 

A pedagógia táro-ydnak és feladatinuk megállapításakor elmélyült 

társadalomtudományi és történetfilozófiai alapozásra törekszik. Bár 

felfogása hegeli objektív idealista állásponton nyugszik, a  fejlődéE 

gondolatához ragaszkodva  megállapítja,  hogy a nevelés feladata a to-

vábbi fejlődés biztosítása, a kultúra terjesztése, a'müveltség ösz-

szetevőinek, a nemezti köztudat elemienek tanulmányozása és - e  ténye-

zők kölcsönhatásának fKderítése. Ezzel a nézetével Kármán a pedagó- 

giát müveléstudomannyá bővitette. Mivel az ember történeti lény is , 

a_neveléz feladata, hor7 a_ történelmileg felhalmozott és kiválasz-

tott Müvelődési kincs -  terjesztéséről gondoskodjék és a továbbfejlő-

dés feltételeit biztosítsa. - 

A nevelés célja -nála is, mint Herbartnál- etikai jellegü, de 

éppen a nevelés fogalmának kiszéles téséből adódóan már nem pusztán 

ualamilyen időfelettien érvényes erkölcsi rendszerről van nála szó, 

hanem arról:, hogy magának a müveltségnak az elsajátitása az abban 

való részesedés válik az erkölcsi nevelés feladatává, amelynek  meg-

valósítását  csakis történeti és nemaati alapon képes elgondolni.Kár-

mán  szerint a namzettévélás feltételcaz etikai célok  megvalósítása,  
1.` 

- amelyekhez a müvelődésen leresztül lehet csak eljutni. gy , kivánja 

Kármán az erkölcsi nevelé3t is a polgári nemettéválás szolgálatába 

állítani. Ezt a  kulturális nevelőmunkát,müvelést az iskola valósít-

ja meg. Akkor valik valaki a nemzet tagjává, ha ,a közös erkölcsi cé-

lok érdekében elsajátítja a nemzeti müveltséget, az egységes nemzeti 
• 

közmüveltség részese leszi A herbartizmuS individualista Célkitüzé-

sével'a maga, közösségi erkölcsi célokkal azonosuló és csak'abban, 

illetve - az  által erkötcsösülő emb-reszményét állítja. 

Az  eres  nemzetek  az  etikai  feladatok megoldával együttesen 

alkotják az emberiség történelmét, amelv that nem gazdasági és t6r-

dadalmi hanem erkölcsi erők produktuma. Az iskola -szerinte- akkor 

áll a nemzetténevelés szolgálatában, ha az egysé7,és nemozti nevelés 

alapján erkölcsi célokat valósít meg. 



Kármln egységes nemzeti  műveltség-eszméje formájában ugyan na- 

cionalista, de tartalmában a polgári haladó liberális muvelődéspoli- 

tika demokratikus vonásokban is  gazdag hagyományait képviseli. Wive- 

lődéspolitikája Széchenyi és Eötvös gondolataiból táplálkozik, - és 

inkább közelebb All a liberális nemzeti reform nacionalizmusához, 

Mint az eilengorradalmi korszak,neonacionalizmusáhoZ. Nacionalizmu- , • 

adnak hulkánus jellege megőrzi -6'ármánt a jobboldali; szélsőséges ha-

Itásoktól és konzerválja liberálisan demokratikus álláspontján. 

Egységes  nemzeti nevelésériek elve fdtétleniil haladást jelent  

a korábeli feuddlis,-rendi és felekezeti érdekek alapján tagozott 

neveléssel szemben. Ilyen elvi alapon követelte az iskolarendszer, 

tanügyidazgatás, a felügyelet es igazgatáa egységét és tudományos-

ságát. 

Kármán koncepciójában á műveltség  a tudományosság, az értelmi 

nevelés, amelyet őt oktatással azonosít, önálló es jelentős ténye-

zők. A tudományos oktatás megalkuvés nélküli képviselőjeként a neve-

lés fontos  feladatának  tartotta a műveltség kialakítását. 

A nevelés és oktatAs,szembeállítása, az oktatás háttérbe szori-

tása, az irracionális-empiriata pedagógia uralomra juttatása  már  a 

horthy-fasizmUs szembefordulása a kármáni liberális pedagógiával. 

Kárin-án müvelődés fogalmát a herbarti merevséggel és arimtokra 7  

tizmussal szemben demokkatikus szelleme hatja At.   Helyteleníti - es lx 

reálisnak tartja az általános- és szakmilveltség fogalmának használa-

tát, - hólyette egyéni és közmüveltségről beszél, amelynek elemeit 

egyforma gonddal kívánja ápolni. 

Az egyéni képességek megítélésében  . lehetőséget talál arra,hogy 

ha  burkoltan és közvetve is- de hangot adjon.egyrészt az uralkodó 

osztályok  művelődési kiváltságával szemben táplált ellenérzésének, 

másrészt követelje nemzete mindentagja számára a tehetséget kibon- 
. 

takoztató  művelődési  egyenjogaftb. 'Kifejezésre juttatja azt a helye 

nézetét, hogy az oktatás i .az értelmi erők kiboAhkoztatásának minden-

kire nézve egyaránt hatékony és korában eléggé nem becsül tényezője. 
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A  nevelés eszköz-rendszeré kérdésében is lényegesen korszerübb  

és sLólésebb álláspontot képvisel a meglehetősen egysiku herbarti  

gyakorlatnál. Nemcskk a tanítást,hanem a  játékot és aminkát is fon 

tos eszköznek tartja a nevelésben. Kármán  pedagógiájának részlete-

sebb ismertetésétől mar csak azért sem tekinthetünk el, mert az - 

mint a hazai széleskörii herbarti pedagógia megalaiDózója- többpirit 

fél évszázadon keresztül a nevelés, az oktatás, a tantervelmélet,de 

a nevelői szemlélet formáltisa  terén  is nagy hatást gyakotolt. 

A neveles Célja,Kármn szerint is, az erkölcs kialakítása. 

veszi és megőrzi a herbarti kategória-rendszert ezen a területen 

is, azonban azt jeleritősen  átalakítja,  tartalmi tekintetben megneme-

síti és magasabb  szilre emeli. Amíg Herbert a  nevelésnek három alap-

vető funkciójáról besz'l a kormányzásról, az oktatásról és a veze-

tésről, addigAmán szerint az erkölcSi nevelés vezetésből és 

gyelmezésből tevődik össze. 

Kármán elítéli a nevelésnek azt a formáját, amely fékentartá- 

son, 	büntetésen,  a megtörésen, .a.gyermeket eredendően rossznak•tar  

,t6 etikai állásponton nyugszik. Az erkölcsnemesítés pozitív eszköz- 

rendszerének kidolgozását követeli. Elítéli az egyházi nevelésből 

• és a kaati merevségből  táplálkozó szemlélet-módot, amely a gyermelck 

természetes élAnkségét és csintalanságát nem -mint fejlődő szellemi-

ségénak csiráját, hanem mint az emberi gyarlóság jelét fogja fel és 

annak megtörésére, feltétlen  alárendelésére  törekszik. 

Kárm6n nem választja el időben egymástól a  nevelés funkcióit,  

mint Herbert, hanem azt a vezetés és a fegyelmezés e -wségébalfogja  

fel.  Amíg Herbert kormányzásával meg akarja törni a gyermek akaratát, 

addig Kaman a veZetésben a belátás kialakítását hangsulyozza, a gye/ 

mek cselekvési  szabadságának biztosítását követeli  és azt, hogTa 

gyermek  az-erkölcsi követelményeknek ésene az erőszaknak rendelje a-

lá magát. A vezetés nem a gyermeki akarat magtörésével, hanem a ne-

velést mozgosító t  motiváló tényezőivel kiván irányítani, mint a_a___ 

nevelő tekintélyével,  a  családi élet melegével, az iskolai, a  nemze- 



ti stb. közösségek tudatosításával.  

vezetés fontos feladata, hogy az életrend  célszerű megszer-

vezésével; a jó környezet hatások biztosításáváf, preventive mega-

kadályozz q a hibák elkövetését. 

Amígya herbarti elgondolásban a fegyelmezés csak előkészító ré 

sze a nevelésnek, addig.Kármánnál a  vezetést§  a mások által történő  

irányítást követő lépés,  amely az önfegyelmezés, önnevelés felé mu-

tat.  A mások által történő  nevelést fokozatosan felváltja a fegYel- 

mezés, az értelmes önuralom, az önálló akarat és a meggyőződésból 

táplálkozólköteless*WrZéS kialakítása: 

A gyermek önismeretét, itélőképességét csakis saját munkássá-

gával, önaevelésével formálhatja ki. A nevelés során a vezetés . 177 

alakul át jóakaró segítéssé, tanácsadássá,amennyiben a nevelt annak 

szükségét érzi. Ilyen  nevel els során feleslegessé válik az erőszak, 

es Kármar tiltakozik  is mindenféle erőszakos büntetési eszköz hasz-

nálata ellen. 

Herbart hatásaként Kármán nem sokat foglalkozott a testi neve-

léssel azt csak az erkölcsi és az é'rtelmi nevelés alapfeltételének 

tekinti. 

Kármán is az oktatást tartja a nevelés legfortosabb eszközének, 

amelynek az a c&lja, hogy -  a tanulók ismereteket szerezzenek, tájé-

kozódjanak a világban. Az oktatási folyamatra vonatokzó herbarti ka-

tegóriákat e téren is átveszi és nOpszerüsiti hazánkban a  formális 

fokozatok tanát. 

Ugyanakkor amikor Kármán metTalapozza hazánkban a tanítási  órák 

ferpít4sinek formális és mechanikus rendszerét, illást foglal ,a ta- 

nulók  öntevékenységének,  tudato-sának,  'aktivitásának és az  isme- 

: retek önálló alkalmazásának elve mellett. Sajnos ezek a tanitásai 

nem  váltak olyam mértékbeinálta]Anossá,- mint  az óra felépítésre vo-

natkozó.formális elvék. 

Módszertani elméletét at..nulók életkori sajátosságainak figye- 

lembe vételével alkotta me7, hangsulyozva a figyelem, a megértés, 
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és a rögzítés fontosságát. 

Nagyon jelen-Vs Kármán tantervi  munkássága  is.  Gimnázium $ tan-

terve az 1883 törvennyel  államivá létt és hosszú évtizeddken keresz-

tül, szinte v'áltozatlanul ér,y'ényben maradt, mint az első tudománygs 

igénnyel és komoly pedagógiai megalapozottsággal készült tantervünk. 

A tantervi koncentrációtól kezdve a kulturtört6nei fokozatok alkal-

mazásáig l'Eitmán e téren is a herbarti iskola utján jár, bár ez utób-

bit az egységes nemzeti kultura fokozatára váltja át. 

Ennek az elgondolásnak a jegyében válogatta ki az egyetemes és 

nemzeti kultura olyan értékes és időtálló kincseit amelyek korátk 

csak  minimális  mértékben voltak ilyen értelemben elfogadottak. Az 

akkori általános szemléletnek megfeleMen Kármn gimnáziumi tanterv 

ben konzertálódott a humánus müveltség eszmé*je l továbbra is a klasz-

'szikus tárgyaké maradt a vezető szerep, de mint más kérdésekben is, 

a herbarti s formalizmussal szemben a tartalmi szempontokat hangsulyo2 

ta. Felfogása szerint nemCsak az irodalom és történelem, de még a 

matematika tanítása sem szolgálhatja kizárólagosan a formális képzés 

céljait. 

Elméleti  munkásságával, didaktaikai, metodikai, tantervi-és 
; neveléselméleti állfoglalásával az egész  maya # közoktatásügyre 

nagy és maradandó hatást gyakorolt. Érdeme, hogy iskoláinkban megke2 

dődött a tudományosan tervezett tanterveken nyugvó rendsLes és mód-

szeres oktató munka. Eszméi ner-icsak a gimnáziumokban,  hanem  a tanít 

képzők közvetitésével a n piskolákban is elterjedetek. A  tanítási 

rák eddigi  jobbára  csak egyéni tapasztalaton, ösztönösségen  alapuló 

sokrétüsége és bizoqytalasága helyébe, egy ,psO_hológiailag és didak-

tiakailag indokolt tudomá yos megoldást ajánlott, ami az aktatás '  

színvonalának emelkedésében országosan jótékonyan megmutatkozott. 

Tankönyvbírálataival es tanácsaival  hozzájárult  a korszerü ha-

hai tankön rás kialakításához. 

Kármán x a társadalmunkban még nagyon is erősen ható feudalis e-

rőkkel szemben a polgári társadalom lelkes  híve; békés,  polgári fej- 



lődéssel kívánja a haZ gondjait enyhíteni, az elmaradást kiküszöböl-

ni és ujabb na -J- yobb szenvedések nélkül /1849/ tehát forradalom nél-

kül "megújítani'  a társadalmat. Nem ismerte fel a társadalmat mozga4 

tó  alapvető  erőket, nem fogadta el a társadalmi osztályok létezsét, 

nem értette meg az osztályharc szerepét;  megységes i egészében polgá-

rosodó nemzet  irreális  vágya éldt -tte. Utópikus elgondolásának igy nen 

is maradhatott más motorja, mint a nevelés, nem  remélhette mástól, 

mint az iskolától a társadalmat megujító, egységes nemzeti müveltséE 

megteremtésé -6. 

Kármán feltárk tehát a nevelés társadalmi szükségességét jo-

gosságát, de ugyanal. kor nem volt képes azt a társadalom egészének 

szolgálatába' állítani . 

Sikeresen  küzdött  a  feudális köznevelés  ellen, lam és ugyanakkor 

a'haladóbb, de In%44iscsak korlátoltan osztályérdekü nemesi-polgári 

müveltségeszmény szolgálatába szegődött.tzert biztosít humánus gim-

náziumában nagy teret a klasszkus tárgyak és különösen a latin nyelv 

oktatásának. 

Nagy érdeme haladó nemzeti kulturpolitikai örökségünk felkaro- 

lása, pozitív pedagógiai értékeink továbbfejlesztése, a feudális és 

felekati oktatás elleni harca. A herbarti formális fokozatok beve-

zetésével, annak  pozitív hatási  mellet is,a tanitási órák felépíté-

ben,a módszerek alkalmazásában - szándeka ellenére ts- olyan didakti 

kai formalizmusnak yank  elindítójává, amelynek káros hatása pedagó-

giánkban még ma sem szünt meg teljesen: 

A modern polgári társalom ipari termelésének és államapparátu 

mának egyre  több szakemberre  volt szüksége s így a dualizmus kordban 

a felső oktatás  nagyot fejlődött.  A pesti mellett három vidéki tudo-

. mányegyetem alakult. A kolozsvári /1872/ a debrecepi  /1912/ a pozso-

nyi /1912/. 1872-ben Wegyetemmé fejlesztettek a Politechnikumot és 

még jó néhány főiskola kezdettem meg ml3ködését: iparmüvészeti, kép-

zómüvészeti,-  sonemüvészeti és állatovosi és a színmiivészeti akadémia 

Az első vilá'Tháboru előtt felsőfoku intézeteinkben kb. 15 ezer hall- 
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gató járt /ebből 600 nő/. A felsőfOku szakemberképzést a polgárság 

szinte teljesen kisajáftította. 11. relsőfoku szakemberképzésünk már a 

19.század vége felé magas színvonalat és komoly sikereket ért el ner 

zetközi tekintetben is. 

.Az alsó és . középfoku  szakoktatásunk rendkívül alacsony színvom 

'ion állt, amelgnek országunk gazdasági elmaradottsága és *  feudális 

kötöttségek voltak az okai. Az alsófoku szakmai oktatás teljesen ko/ 

szerütlen volt. Az ipari és  kereskedelmi tanulók /az u.n. inasok/kö-

telezg, oktatását az 1884-es ipartörvénnyel rendelték el. A törvény 

intézkedett arról, hogy a községek kötelesek legalább 50 tanonc ese-

tán iparos-tanoncsiskolát szervezni, ahota a tanoncnak inasévei a-

latt járnia kellett. Az ipAri tanulóiskolában, vagy az inasiskold-

ban hetenként kétszer volt oktatás, munka után délután 5-8 óráig. 

Ez a tulzsufolt iskolákban napi 10-12 órai munka után folyó esti ok-

tatás, a tanulók fáradtsága, de a szinvonal nélküli oktatás miatt 

is  alig ‚eredményezett többet a semminél. 

A szakközépiskolai - oktatásról intézményesen nem gondoskodtak.  

Néhány felső ipariskola és (kereskedelmi iskola müködött csak 2-3 

osztá-llyal, a mezőgazdasági szakoktatást pedig teljesen elhanyagol-

ták. 

az alacsony színvonalu képzés mellett viszont nagy gondot fordi 

tottak az erkölcsi és  világnézeti nevelésre. * vallás-erkölcsi neve-

lés céljaként alázatos, engedelmes, a  társadalmi  rendet és a magán-

tualajdort elfogadó ifjúság_neveléseszerepelt. Az osztálybékét hir-

dették, és ugyankkor nacionalista szellemben a nemzetiségek,lenézé-

sére és a szogialita esz#ék elleni elfogultságra ,neveltek. 

A dualizmus közoktatásügyének egykorú birálata.  

Az ellenzék közoktatásü -Fyi követelései  

A 19. század második felében kialakult  hazánkban  a polgári köz-

nevelés és ez a körülmény még a század 50-es éveihez viszonyítva is 

nagy előrehaladást jelentett. A visszahuzó társadalmi erek és hayo- 

mányok, de a gyors fejlesztés következtében is köznevelésünk mind 
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szervezeti, mind az a1ka1mazo 4-,t módszerek és a nevelés szelleme te-

kintetében nem volt egészében  korszerűnek és kielégítőnek mondiató. 

Ezért a haladó sajtó és kiemelkedő kulturpolitikusaink, valamint a 

parlamenti ellenzék, különösen a munkásmozgalom keményen birálta a 

kormá yzat közoktatási politikáját. 

Kossuth Lajos e ,:y 1868-ban irt levelében kétségbeejtőnek nevez- 

te kznev-lésbnk helyzetét. A művelődést közügynek tartva ellenezte 

a felekezetek oktatási mon000liumát, állami, kötelező és ingyenehE 

népoktatás jelentőségét hangyulyozta. 

Schwarcz  Gyula  nagy= müvelődéspolitikusunka liberR5WERégszögé-

ből bírálta Eötvöst és a kiegyezAől táplálko-zó közoktatAsügyet. 

Kossuth-hoz hasonlóan is -6gy vélte, hogy a demokratikus  állami é-

let megteremtésének alapfeltétel a népmüvaés. gz.islmlkatazonban 

nem ,a községeknek, hanem az államnak kell felállítania és fenntarta-

nia. Sürgette a közpiskolai és a felsőfoku oktatás reformját is. 

Táncsics 'Aihály a kiegveszés után, mint országgyülési képvise- 

oí  melyre vonatkozó javaslatait 1871-ben  benyújt 'ja az  országgyűlésnek. 

A tanügy és avallásügy elválasztását az iskolák államosítását, a 

hitoktatásnak.az  iskolából van kiiktatását az oktatás ingyere,ssé-

get, a szegény sorsú•tánulók anyagi megsegítéélét követel, de  a .1e-

dnynevelésről és a felnőttek oktatásáról is kívánt gondoskodni. A 

közoktatás alapvető kérdéseit átfogó-javaslatait az országgyülés nem 

méltatta komoly figyelemre és nem tárgyalta meg. 

Táncsics mint az 1868-ban. megalakult.AltaMnos  Munkásegylet  el-

nöke is képviselte és kifejezte a szervezkedő munkásság müvelődéspo-

litikai elvert. A Munkásegylet  követelései között szerepeitek a nép-

iskolák fejlesztésének', a. világi iskolák megvalósításának, az iskola 

és az egyház különválasztásának  jogs  és  korszerű kívánalmai. 

A munkásmozgalom sajtója  gyakran bírálta a közoktatás szomorú 

állapotát,(bliarasztaleta a tőkés  államot,  mert  .az jakbset...jövedelmét 

hódító háboruki.a, fényüzésre, felesleges beruházásokra, kaszárnyák 

lő hirdette, hogy a közoktatás gyökeres reformjára van szükség, a- 
. 
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és börtönök építésére költi itkolák helyett. 

Hosszas üldöztetés után  l80-ban alakult meg a Magyarországi 

Általános Munkáspart,  amely mar a marxizmus osztályharcos elveit 

vallotta, összefogOlta a munkásság köznevelési törekvéseit es a Va: 

lálst magánügynek nyilvánította. -°'oglalkozo'-t a tanoncok - nevelési kéj 

déseivel és kifogásolta , hogy a dolgozók által fenntartott iskolák 

a tőkések érdekeit szolgálják. A munkápárt feloszlatása  után ismét 

csak a munkás sajtó adott hangot a dolgozók birálatának és érdekei-

nek. Követelték az iskolhalózat kiszélesitétét, az oktatás színvona-

lának emelését, korszerü, tudományos és társadalmi ismeretek okta-

tását,  Rámutattak  az oktatás polgári osztályjellegére, követelték a 

népiskolai törvény végrehajtását, sőt annak az álláspontjüknak is 

hangot adtak i hogy a népoktatás megvalásitásának előfeltétele a tar-

sadalmi rend megváltoztatása, amelyet azonban akkor még demokrati-

kus reformokkal . /pl. Alt. választójog/ gondoltak megvalósítani. E-

zek a követelések arra mutatnak, hogy a mgyar munkásmozgalom jól is-

merte a hazai es külfföldi közoktatási  viszonyokat és törekvéseket. 

Nem látták azonban, hogy ayngyenas oktatásnak minden iskolátipUs-

ban van követelése tulajdonképpen az uralkodó osztály számára elő-

nyös, es nem ismerték fel az oktatás és at ermelő munka összekapcso-

lásának jelentőségét. 

1890-ben mealakult a Magyar Szociáldemokrata Párt, a magyar 

proletariátus első tömegpártja. Az alakuló kongresszus a hazai vi-

szonyok -alapos ismeretében kidolgorta a munkásmozgalom közoktatásü-

gyi programját. Afenti követelesek mellett ragaszkodott a tanköte-

lezettségi korhatár felemeléséhez. A Népszava, a fártlapja, rendsze-

resen eikkezett, a köznevelés főleg a népokkatás  problémáiról. Fel-

világosította  a dolgozókat, hogy a  kormánya nepiskolákat szándéko-

san  elhanyagolja, ugyanakkor a középiskolákat nagy összegekkel tá-

mogatja, mart érdeka, hogy a nép tudatlan maradjon. A munkás sajtó 

leleplezte nemzetiségek kulturális elnyomását, kiemelte,hogy a 

i nemzetiségek szembeállításának xx a célja, Ise a dolgozók figyel$6- 
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nek  elterelése  a  kizsákmányolásról és az osztályharcról. 

A  munkásmozgalom szíVosan küzdött az  ifjúmunkások és a tanon- 

cok nagyon nehéz helyzetének megjavításáért .  Követelté, hogy  munka-

idejüket  csökkentsék, a testi fenyítéket tiltsák el és terjesszék 

ki a tankötelezettséget a 16. életévig, vezessek be számukra a napé 

pali oktatást .  Az ország figyelmét ráirOttyított6k .  a közoktatásügynel 

erre a legelhanyagoltabb területére, ahol  radikális változásokat kí 

vántak bevezetni. 

haladó éttelmiség és aradikális polgárság kiváló képviselői 

is bírálták a kormány müvelődéspoltikáját. Az értelmiség fiatal 

tagjai a Galilei-körben egyesülve korszerü ismeretterjesztő előa- 

dásokat tartottak a munkáslknak. Irodalomból,  történelemből és  igy 

iparkodtak  az iskolai oktatás korszérüt&en tananyagát és szemlélet-

módját ellensulyozni. 

A 20. század elején a radikális polgárSág is helytelenitette 

mér a  kormány kulturpolitikáját és folyóírataiban rendszeresen fog-

lalkozott a-kérdés reformj4Vb1. Nagy  visszhangot  keltett az  u.n. 

szabad oktatással'foglalkozó pécsi kongresszus,,ahol 1T19-ben kemény 

bírdlat érté közoktatásunk kler11is szellemét,, konzervativizmusát, 

antidemokratizmusát a tananyag  tudománytalanságát.  Az  igazi népi 

érdekéknek adtak hangot azok az ellenzéki álláspontot képviselő köl 

. -tök és írók is, akik a köznevelés kérdéseit közelebb ől ismerték. 

Országos közérdeklődés közppontjába  került Gárdonyi Géza és Benede  

'tlek tevékenysége, akik könyveikben saját folyóírataikban sőt a kép 
is viselőházbanvbátran hagnot adtak elítélő  véleményüknek. Kiméletle- 

nül és bátran bírálták a nép érdekeit elejtő kulturpolitikát. Bar-

coltak‘a nevelők  erkölcsi és anyagi megbecsülésének Tokozásáért, a 

Dedagógusok összefogásának és közös érdekvédelmének gondolatáért, 

az egész  magyar köznevéléS korszerasítéséért. Ugyanakkor leleplez-

ték a polgári milvelődéspolitika  népellenességét  es elvtelenségét. 

A 201 század elején nem történt jelentős változás a népok)tatás 

terén. A népiskolák 1905-ben uj tantervét kaptak, amelyekben jobban 
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érvényesült az életre nevelés  és  a gyakorlati foglalkozások nagyobb 

teret kaptak: A korszerü  termelésben  szükséges tudományos ismereta-

nyag azonban kimaradt a tantervből, a vallásos világnézet uralma pe. 

dig  változatlanul  fennmaradt .  A fokozódó osztályharc és a  nemzeti- 

ségek  erősödő ellenállása következtében még jobban urrd lett köz sok- , 

tatásügyünkben a klerikalizmus és a szélsőséges nacionalista, sovi-

niszta szellem. A szociális eszmék terjedésének megakadályozás der-

dekében a burzsoazia szempontjait képviselő kormányzat a közoktatás-

ügyet egyre jobban kiszolgáltatta a hivatalos közoktatási poltiti-

kát . támogató egyhz,znak. A tömegek nyomására a kormányzat 1908-ban 

mégis kimondotta a népoktatás.ingyemsségét: Jellemző .  népoktatásunk 

. 

 

helyzetére, ho7y 1910-ben a népiskolák 3/4 r§sze még felekezeti,dön-

tő többsége osztatlan, 70 70-a pedig egytanítós. A tanawag tudomány-

talan, egyoldaluan vallásosp.ellegü és az iskolaköte1e4koru gyermekek 

1/5 része beiskolázatlan maradt. A polgári kormányzat merev,  Pusz- 

tán  csak osztályszempontjaihoz ragaszkodó kqlturpolitikája és a szé-

les társadalmi rétégeket mozgosító jogos és korszerü müvelődési igé-

nek ellentete ez első vilháború előtti időszakban rendkivüli mér-

tékben megerősít4tte a leizoktatáspolitikai törekvéseket. 

A  népoktatás ügyét ekkor  is a muhkásmozgalom viselte szívén  
leginkább.  A Magyar Szociáldemokrata Párt rendszeresen foglalkozott 

kongresszusain a közoktatásügy kérdéseivel. A munkás sajtóban külö-

nösen Somogyi Bela es Kunffy Zsigmond éles és helytálló birálatai 

korsz ,?rü javaslatai jelentősek a müvelődésüzy alapkérdései tekinte-

tében. Leleplezték a polgári közoktatásügy egyoldalu'esztályjelle-

gét, küzdöttek 4 felekezeti oktatás a klerikalizglus ellen és köve-

telték az iskolák  államosítását.  Az oktatás tartalmi  kérdéseit  is 

alaposan feitárta a szociáldemokrtta sajtó. Birdlta a tantervek val-

lásos,  nacionalista beállítottságát, korszerü természettudorAnyos ok 

tatást és demoki'atikus szellemü  nevelést  követelt. Felismerve a mü-

veltSes felvilágosító szerepét, annak a  munkásság  forradalmi harca 

szempontjából is nagy jelentőséget tulajdonított. 
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A  század  első évtizedeiben a  polgári radikális mozgalom is egy-

re inkább hallatta  szavát  a közoktatásügy megreformálásáért. A mü-- 
a 

veltség terrsztésével ki akarták  küszöbölni  a  klerikális szllemet a 

feudális csökevényeket és az egész közoktatásügy  államosítását köve-

telték. A szakiskoldk  számának gyarapítására és'a nők müvelődésbeli 

egyenjogusítdsára is gondoltak. A felsőoktatás számára telj?s tan- 

szabadságot kívántak. A szociáldemokraták és a polgári 'radikálisok 

a magyar közoktatdspolitika teljes megváltoztatásámm, korszerüstté- , 

sews, az  analfabétizmus megszüntetésé04 és a termelés színvonalának 

felemeléméredkében a, dolgozók minél szélesebb rétegeinek tudomá-

nypszintü képzésére törekedtek. 

A nagyipari termelés egyre muveltebb és képzetebb munkásokat  

igényelt.  -6nnek következtében már a burzsoazia egyes rétegeisis elé-

gedetlenek az iskolai oktatás eredményeivel és korszerüsitett álla- 
. 

mi iskolarendszert sürgetnek.  Felmerül a 8-osztályos népiskola, a 

kétéves továbbk6pző iskolq, a Agári iskola, a gimnázium és a kor-, 

szerü szakiskoldk  kérdése,  egy szóval az egész itkola-renszer feforn 

ja. Ez a term nem szüntette volna meg az iskola-reAszer zsdkutca 

Iffellegét, megvalósAtása nias előrelépést jelaltett volna. A tanító-

képzés  színvonalának emelése céljából felmerül az akadémiai szintü 

képzés terve is, de ez sem valósulhatott .meg. 

A munkás sajtó és a haladó polgárság képviselői sokat fodal-

koztak a középiskolák - problémáival. Mind a munkásosztály, mind, a 

polgárság elégedetlen volt a gimnáziumi oktatással, hibáztatták el-

maradt nevelési elveit is, s kifogásolták a képzés szinvonalát. Tő-

leg a munkás sajtó látta világosan, hogy az 1883-as tanterv alapján 

mük;idő iskolák  feudális  koncepcióját az élet már tulhaladta. Felis-

merték, hor7 a régi általános mtiveltség eszlnyének a modern termé- _ 
szettudományokkal történő  kiegészítése toli.ább már nem odázható el. 

természettudományos ismeretek és a gyakorlati készségek a hagyo- 

mányos klassAt8 nyelvek és tudományok objektív szintézisét maga az 

élet követelte. Világossá vált, hogy a  társadalom iggnyei és a gim- 
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názium'célkitüzése és anyaga'között ellentét áll fenn. A latin nyeli 

és a humánus tudományok csorbítatlan további-ferilartásának .  éegya-

korlatilag is jól hasznosítható természettudományos müveltség állás-

pontjának küzdelme mögött tulajdonképpen társadalmi szempontből ha-

ladó és konzervatív erők ellentéte húzódik meg'. A korszerü termé-

szettudoMányo's vilégszemlélet kialakításáért folyó küzdelem éle az 

elavult általános müveltség- eszménye és a  "keresztény- p nemzeti" 

szellem uralma ellen iranyult. Egyre inkább megerősödött az a vele-

mény, hogy a gimnázium reformja csak az egész magyar közoktatási 

szervezet korszerüsitésével egyetembenvalósítható meg. Az  erős tár-

sadalmi  nyomás hatására, a kormányzat végül is kénytelen volt fog-

lalkozti a giknázium korszerüsítésével, a kérdés megoldását az el-

ső világháboru kitörése azonban megakadályozta: 

Az iskolaügy elmaradottsága a nevelők anyagi ,és társadalmi,meg-

bacsülsének hiánya leginkább a tanítókat silitotta, ezért az elé-

gedetlenség és a forradalmi  szervezkedés  is az ő körükben a legszé- 
1 

lesebb. Folyáíratuktaz Uj Korszak egységes táborrá kovácsolta a 
6 

velők jogos anyagi és társadalmi-megbecsüléséért vívott harcában 

egyre jobban balra tolódott, a demokratikus  jogokért  vívott küzde-

lem részeként. együtt haladt a launkásosZtálb, al. A  szociáldemokraták-

kal közös naggyüléseket szerveztek; Elnökük Czabán-Samu a kor egyik 

legshaladóbb gondolkodásu pedagógusa bejeléntette, bogy a tanítóság 

az eddigi eredménytelen lojaitása helyett a rendser megbuktatása 
•■ 

céljáb6171 a politikai harcot választja és küzdeni fog a nép és tani-

tUallenes  kormányzat ellen.  A kultuszkormányzat erőszakos intézkedé-

sekkel és a felekezetek támogatásával közömbösíteni igyekezett a ta-

nítóság immár forradalmi hangulatát, és a tanitásegyesületek képvi-

selőiből összehivott egyetemes tanítógyűlés sikerét. A  jogos és  kor- 

szerű  követelések elútasításának  látszatikerével párhuzamosan azon. 

heldch4.344 k-er-s-z-e-Pi+s-i-t-é-s-éPt-küzdő pedagógusokat, Megalakult a Magyarorszdgi Ta- 

nítók Szabad '''gyesülete,  amely összefogta a haladó gondolkodásu ne-

velőket és  megfogalmazta korszerű iskolapolitikai igényeiket. A ne- 
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ban még inkább balra tolta a nevelqc álláspontját. A pedagógusoknak 

a munkásosztállyal a gzociáldemokratákkal együtt  vívott  politikai, 

harcai elősegítették társadalomsezmléletük fejlődését, közelvitte 

őket a 'forradalmi eszmékkéz és erőkhoz, előkészítette konstruktív 

magatartásukat a közel,edő Tanácsköztársaság idejére. 

A századforduló reformpedagógiai törekvései, és az imperia- 
lizmus kordhak polgári pedagógiai elméletei 

A burzsoázia milvelődéspolitikáját már a kapitalizmus klasszi-

kus korszakában is nagyban befolOsolta az egyre jobben öntudatoso-

dő glunkdosztAly növc,kvő erej$e. A százaafcrduló táján az imperializ- 

-- musba - hajló $4pitalizmus korában különösen kiéleződött a burzsoa 

osztályelnyomása a munkáosztály ereje és tiltakozása viszont robba-

násig feszítette az  ellentéteket.  A forradalomtól tartó uralkodóosz-

t6.1yok a  neveléstől  remélték uralmuk további fenntartását. A közne-

velés hatékonyságának fokozásával akarták növelni az iskolázás ideo-

lógiai, világnézeti hatását és a szocialista eszmék elleni agitáció-

ját. Iskola-rendszerüktet mint müvelődési monopoliumuk biztosításá-

nak jól bevált eszközét  tökéletesíteni  akarták, hatékonyabbá akarták 

tenni, hogy még eredményesebben terjeszthesse a polgári eszméket és 

még sikeresebben fogadhassa el a. dolgozókkal a burzsea etkölceöt. 

A polgári refommpedagógiai törekvések mögött ott állt követelő 

erőként.a  modern nagyipari  termelésnek  a dolgozókkal szemben támasz- 

tott magasabb  igdnye. Természettudományos, technikai ismeretekre és 

színvonalas gyakorlati képességek nélkül a nagyipari termeléstmár 

nem lehetett versenyképesen továbbfejleszteni. A hagyományos kultu-

rát nyujtó, érettől távol  álló és  pusztán - elemi müveltséget adó,is- 

• kolák elavultak, nem  elégítették- ki a polgárság gazdasági érdekeit. 

Ujigényeket támasztott a  neveléssel  szemben és reformokat köve- 

telt a haladó polgárság és a munkamozgalom is. A tanulók életrelpeve- 

lését, személyiségük sokaldalu kialakítását érdekeik figyelembe vé-

telét szorgalmazták egyre nagyobb erővel. 

De .nem lehetett tovább elodázni már a pszihológia a  gyermek- 

lélektan  és a szociológia tudom6ayos eredményeinek gazdagabb alkal- 
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s- mazását sem a gyakorlati- oktató-nevulft munkában. A polgári pszlho-

lógusok nagy propagandát fejtettek ki olyan irdnybatk hogy a gyerme-

kek fejlettségét, életkori sajátosságait a pedagógiában'fokozottab-7  

ban vegyék figyelembe, a nevelés  központjába  a gyermek álljon, a ne . 

velés a gyermekből induljon ki. 

A századforduló körül e sok-tényező együtthatójaként nagyfokú 

elégedetlenség jelentkezett az iskolákkal szemben. 

A nevelés és társadalom ellentmondásait a polgárság természete. 

‘sen a fenálló társadalmi rend keretein belül iskolareformmal és nyi. 

vánvalóan nent társadalmi-reformokkal kívánta megoldani. A burzsoa 

iskolarendszer és nevelés ellen csupán a forradalmi munkásmozgalom 

folytatott következetes harcot. Ebben az időben lényegében két fel-

fogás küzdött egymással pedagógiai téren: a különböző alapjában vé-

ve egységes burzsoa irányzatok, 66 a forradalmi munkásosztály kapi-

talizmus -ellenes, 1917 után pedig egyre inkább szocialistává váló 

kulturpolitikai és pedagógiai álláspontja. A régi iskola megjavítá-

sára irányuló'küZdelemben részt vettek olyan  pedagógus  k, akik R*- 

Wasseau és Pestalozzi szellemében nemea indokok alapján munkálkodtak 

, az iskolai munka  megjavításáért, és olyan reformerek is, akik az 

imperializmus érdekeinek szolgálatában akarták  átalakítani  az isko-

14kat, Az "uj iskola mozgal.!--mat a régi iskolával,való teljes sza- 

kítás vágya horta létre. A régi iskolát magoló, - vagy könyviskolá- 

nkk nevezték. Elvetették a régi iskola tantervét, óratervét, a kor- 
1 	, . 	j-fogaSO 

,holást-, a büntetést helytelen  eszközöknek tartottAk,. 

tOk a nevelő aktivitását és a növendék passziv, öntevékenységetrriel-

lőző magatartását, * tulzó intellektualizmust stb. 

Az imperializmus kordnak burzsoa pedagógiai rendszerei között 

megtalálhatók 5 konzervatív irányzatok is, valamint az oktatás elmé-

letének és gyakorlatának teljesen uj elgondolásai is. 

A konzervatív irányzatok közül még sokáig hatott a herbartiz- 

mus. Didaktikájának 'a tanóra felépítésére vonatkozó  megállapításai 

ellen ma is folyik a harc. 



A kulturpedagógiat irán-7zat szerint a. nevelést az egész kulti-

re keretében kell vizsgálni, mint annak szerves r63zét. Ez az irány-

zet egyrészt a'szellemi kulturának . az anyagi kultúrától való függet-

lenségét és atZal seembeni -elsődlegességének idealist, burzsoa álás- 

pontját képviseli márészt azzal, hog7 a tényleges  nevelést  a kultu- , 
ra képviselőitől, fenntartóitól /burzsoa állam, egyházak, intézmé-

nyek, kiváló egyedek/ teszi függővé, a nevelést tövábbra is az ural-

kodó osztályok miiveltségi kiváltságaként akardd konzerválni. 

A morál-pedagógiai irányzat a'herbárti intellektuális  képzés-

sel szemben, - erkölcsi alapon,- -az akarat-nevelésének elSőbbségét ha/1E 

,sulyozta. Fő képviselője Foerster az akaratnevelést vallás-erkölcsi 

'igazságok gyakorlásával véli megoldani.ugy, hogy azokat a tanulók 

élményeivé váljanak.  Erre  a feladatra nagyon jónak tartja az  ifjú- 

ság önkormányzatait, egyesületeit. Ez az irányzat a felekezeti szeM-

pontu nevelésnek leplezett.modernebb változata csupán és a bUrzsoA-

zia.érdekeinek megfeaKő erkölcsöt képviesli. . 	- 

A személyiség pedagógiája a herbarti módsiereskedéssel  sem-

ben a  pedagógus személyiségének, nevelőhatását emelte  ki és a tanu-

16k egyéni tulajdonságainak kifejlesztését szorgalmazta. Az imperi-

alista társad8om ellentmondásait leplezve,azOkat  csak szubjektív 

érzéseknek minősítette, amelyek a z .  igazi szemelyiség.kialakitábával 

megszünnek. Az ilyen  nevelés  a polgárság eszmei, ideológiai megerő-

sítését s7.olgálta, másrészt . a dolgozók gyermekeinek osztályától va-

le) elidegenedséhez vezetett, a padgári . társadalommal szolidáris sze 

mélyeket kívánt formálni. 

A siemélyiség pedagógiájának egyik legnagyobb  alakja Gaudig  . 

nacionalista is.  Szerinte'  a személyiség nevelésével már a gyermek-

ben ki kell alakítani a német hép  vezetői  igényét. Igy ír:"Németnek 

lenni annyit jelent, mint személyiségnek - lenni." 

A századforduló táján sokkal nagyobb hatást gyakoroltak a re- 

formpedagógiai irányzatok, amelyek közül az oktatás új koncepciói-

val, a neonaturalista, a kísérleti, a szociológiai es egyéb pedagó- 
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giai irányzatokkal foglalkozunk. 

•  Az oktatás új koncepciói  

A 19. század végén és századunk elején a sokféle reformpedagógi 

ai törekvésből elterjedtsége és nagy hatása révén különösen az u.n. 

"Új iskola"-mozgalom emelkedett ki. Ennek a mozgalomnak céljaként a 

btrzsoázia az  iskolát  a gazdasági versenyre való hatékonyabb elké-

szítés szolgálataban kívánta állítáni. A  bérmunkások Izése éredeké-

ben a munkának, a munkára nevelésnek az aktivitásnak akartak nagyobb 

,teret biztosítani. Felújították a gyermeki autonomidta vonatkozó , 

rousseaui nézeteket és a nevelésben helyet akartak biztosítani az új 
ok 

burzsoa pszihológiai es filozófiai kutatáseredményeinek is. 

Az Aj iskolai törekvédeken belül jelentős szerepet játszott az 

u.n. Munkaiskola mozgalom.  Ez az  irányzat  a skandináv államokból in-

dult ki, eredetileg a gyermekek kézügyességének fejlesztését szolgál 

ta a lehanyatlott háziipar  fellendítése érdekében. q nagyipari ter-

melési mód idején a kézimunka oktatás természetesen a  bérmunkások 

képzésének eszközévé vált. Hamarosan gyilvánvalóvá lett a kézimunka, 

a szlöjd  na g7 értéke a sokoldalu embernevelés szempontjából. Felis-

merték a kézimunka általános embernevelő  jelentőségét.  Az iskolai  ol  

tatásban nagy jelentőséget biztosítottak  a tanulók  manuális tevékeny 

ségeinek, a miihelymunkának, amely a nyugati államokban ma is így var 

A tanulók kézügy.essége ezáltal sokat fejlődik ugyan, de ezek a mü-

helymunkák nem vezetnek el a modern, nagyüzemi formák között végzett 

termelő munkához. 

A munkaikkolai mozgalotból,a szlöjdből  fej lődöt ki a  művészeti 

nevelésre irányuló törekvés is. A gyermekek egyszerű kézimunkája ve- 

zetett el,a teremtő alkotásoknak művészetekkel rokon formáló hatásá-

nak megértetéséhez. Ez a felfedezés fordította az iskolai oktatás 

figyelmet a, művészi képességek fejlesztésének eddig teljesen elha-

nyagolt lehetőségeire és fontosságára. Ez a  felfedezés  az anyanyelv 

és a készségi tárgyak oktatásának  tartalmában, különösen pedig me- 

todikai kulturájának fejlődésében jelentős. ,;e_lameftst4:2vn Fokozódott 
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a  humánus tárgyak, föleg az irodalom művészi nevelőhatisdnak kiaknd 

zására irdityuló törekvés, a sematikus  oktatási  módszereket /pl.rajz 

ban minták lemásolását/ egyre inkább felváltották az alkotó  képes-

ség iAtet fejlesztő eljárások. A  népdal  a népi táncok4,a gimnaszti-

kAt, a színjátszást és az alkotó tevékenység számos más elemét a mil 

vészeti nevelés szolgálátába állították. Ugyanez a feladat kafott 

hely-et a szakköri és az iskolánkívüli munkában is és a tehetséges 

tanulókkal  vale egyéni fokalkozásokban is. 

A munkaiskola elv többféle  felfogása ismeretese. Vannik olyan 

törekvések, amelyek a manuális munkát külön tárgyként vezetik be, 

mások inkább az össtes tárgyak oktatásában lehetőség szerint  megye-

lósítandó általános elvként fogadják el, de olyan  értelmezés  is is-

meretes, amely minden önálló-tevékenységet azonosít a  munkáltatás 

elvével. 

A munkaiskola mozgalom kiváló képviselője Kerschensteiner 

György /M854-1932/ az Allamoolgári nevelés követelményeiből indult  

ki és annak rendelte alá a munkaiskolával kapcsolatoS elgondolásait  

Nevelése céljénak Olyan  állampolgár formálását tekinti, aki 

nemcsak ismeri jogait és kötelességeit,hanem  teljesít tit is azokat, 

még pedig neme7yéni, hanem állami, közössé902a22mmm érdekeinek sze m. 

pontjál indíttatva. Az állampolgári nevelés  tehát  egyben jellemne. 

velés is. Kerschensteiner, mint reformpedagógus első sorban nevelé-

si kérdések  megoldásával  foglalkozik. A jellemzépzést szerintenem 

gondolatközlésből, hanem m#nkából indul ki. Az iskola feladata; hog 

az erkölcsi  belátást cselekvéssé érlelje. Legna7yobb jelentőségünek 

azt a munkaközösséget tekinti, amelyben a tanuló él. Itt tanulja 

meg a közt szolgálni, magát a  közösségnek önként alárendelni, igy 

fejlődik ki  felelősségérzete, így nevelődik a közösség  szolgálatára,  

Ennek a nevelésnek feltételei a közös munka és munkamegosztás; az 

önkormányzat. - Az önkormányzat,  ahol felnőtt  feladatokat kell a tanu-

lóknak vállalniok, mások érdekében szolgálatokat kell végezniök, mi- 
Iry 

közben kifejlesztik magukban lergfontosabb állOolgári erényeiket. 
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Kellékei pedig a tanmdhelyek, es a laboratóriumok, ah -ol  azonban nem 

a munkamozzanatok megtanulása a fő feladat, hanem az emberi és az á 

lampolgéri nevelés. Igy válik a kunkaiskola-elv Kerschensteiner ál-

lapoolgári nevelésének fő eszközévé. 

Az Allamoolgái nevelés sikerének vannak külső és belső feltéte 

lei.  Külső tényezőkön a társadalmi viszonyokat érti, amelyek megfe- 

lelnek a tőkés társadalom osztályviszonyainak, bár ő államát az osz. 

tályérdekek  feletti. állam téves eszemégtére építi. A tőkések müvelt- 

égi monpoliumát is fennlakapja tartani ugyanakkor a doigozókkal va-

ló jó viszonyt hangsulyozza és tehetséges fiaik előtt nem akarja el. 

zárni a továbbhaladás útját. Ez a kompromisszumos  álláspont  a bur-

zsoa hatalomhoz való ragaszkodásának és u yanakkor a munkásosztály 

hatalmas e-ejének réális felimerésén nyugszik. 	osztálybéke 

mint a burzsoa további osztályuralmának kivánatos eszköze szerepel. 

A belső tényezők közül legfontosabb a két alapvető ösztön: az 

egoizmus es az eltrUizmus helyes viszonyának kialakítása. Ez az Al-

l'ampólgári nevelés feladata. Osztályálláspontja alapján a nevelés 

kérdéseében sem fogadja el a mindenkire egyaránt kitei.jedő azonos-

sag elvét. 

A nevelésnek autonom és heteronóm  utját' ismeri. 2  nevelés tör-

tenhet belátás utján, amelyre azonban csak a 'magasabb szellemi szin-

ten állók, az állam jövendő vezetői, képesek. Itt alaposan ki kell 

használni a természettudoményos tárgyak és a matematika képességfo-

kozó erejét a mabas intellektus névelése érdekben. A nagy tömegek 

Allampolgári nevelésekor azonban nem választható ez az ut. A nagy ti 

megek nevelésében, 4rscensteiner szerint, nem lehet a b elátásra,"va-

gyis az értelmi nevelésre alapozni, hanelMsaki‚szorgalmas, becsüle-

tes munkéraneveléssel, kötelességteljesítésre való készség és szol-

gálatkészség kialakításával lehet megoldani. Ugy véli, hogy a tö rne- 
0 	• 

gek  nevelése eredményesebb, ha az nembelátás, hanem külső, idegen 

akaratnak való feltétlen ergédelmességre szoktatás utján  történik. 
• 

jóra irányuló akarat kialakításának a töMegeknél legfőbb eszköze 
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a munka, a magasabb osztályok/va pedig a tudomnyos ismeretnyújtás. 

A dolgozókat tehát menuális és küzösségi temmelőmunkával képzik a 

népiskolában, az uralkodó osztály tagjait szellemi munkára, irányí-

tásra képzik a középiskolákban. Az ilyen  állampolgári neveles eredm 

nyeként ax dolgozók az állam kormányzá ak nagy részét önként áten-

gedik a tehetségesebb, értelmileg  képzettebb kisebbségnek. A ker-

schensteni reakciós kultuppolitika kettőssége így fejeződik ki az 

állampogári nevelésben. 

A nagy tömegeket nevelő népiskolákat,Kerschensteiner nAnkaisko- 

lává kive1/44 átalakítani, ahol a  tanulók -tevékenységét  a-termelő 

munkával hozzák kapcsolatba  bevezetik a tanulókat a fizikai munká-

ba, hasznos AllampolgárokkA nevr-Ajk Uet. A dolgozók kélpzését fizi-

kai munka felhasználásával akarja  megoldani.  Nemcsak késtségeket,ha-

nem lehetőleg ismereteket iAtantarágy természetének megfelelő munke 

val szerezzék meg a tanulók. Igy a régi tanulóisk -)la munkaiskolává 

válik, hiszen az  elmélet ham is a  gyakorlati munkából  jutnak el a fi-

atal6k.•Ismereteket nemcsak' könyvekből, hanem.sokkal inkább gyakor-

lati tapasztalatok utján szereznek. Az . ipari, kereskedelmi és mező-

gazdasági ir(4nyu továbbképző iskolákban komoly gyakoriati és elmé-

leti  szakmai képzésen keresztül szélesítette ki Kerschendetner az 

állampolgái nevelést, iskolai munklőzösségek felhasználával.  Igy  

vált a munkaiskolai didaktika a kaerschentedmi  emberformálás eszkö-

zéve. 

Kerschensteiner a munkaiskolát nem akarja'mindenki számára.egy-

sége4 általános müveltség alapjait adó iskolává tenni, még csak eg  

bizonyos szakmára való előkészítés eszközévé sem, hanem olyan isko-

lát követel:amely a tőkés  termelés érdekében minimális tUdást,fej-

lett szakaMai készségeket, szorgalmas és szolgálatkész munkásifjúsá-

got képez. 

Kerschensteiner a középiskolában is megvalósítja a munkaiskola 

elvetj  bár itt  már egészen mér a módszer. A  középiskolában  nem a ma- 

nuális munkával tövténő nevelés a lénye7es, h mühelyeket felváltja 



laboratóriumi munka, az oknyomozó tevék) nység, hiszen itt az állam 

jövendő veZetőit sZellemi hivatásukra késztik  elő, amelyhez tudás,-  

Okzakegondolkbdas szükséges. Ennek érdekében hangsulyozza a reali-

ák fontosságát. A munkaiskolai módszerekben.itt az a különbség,hop;y 

• az alkotó munka magasabb szinten foivik és egyre inkább a tudománycE-

promlémalátás és  kutatás formáját veszi fel. Az ilyen középiskolai 

fokú -  munkaiskolának az önálló .szellemi munka, a laboratóriumokban 

folyó kutatómunka,már jellemzőgb jegye, mint az. önálló fizikai mun-

ka. Az  ilyen magasszintü szellemi tevékenysgg jellemformáló hatása, 

képző ereje intellektuális sikon azonos a manualis_munkétéval—A ter-.  

mészattudományos  tárgyak és a matematika formális képzee#ejét azonm 

nak véli a huWinus tárgyakéval, tartalmilag pedig hasznosabbnak tart 

ja. A tankönyvi tanullist  háttérbe  szorítja. A természetudományok ér- 
. 

tékat módszereikben találja meg, ahogyan a. tanuie a problémákat fel-

fedezi As megoldja, 

A legfeisőbb osztályokban Kerschentteiner a wakorlati oktatási 

teljesen kikkpcsolja és helyüket a gyakorlati  munkából következő, 

szellemi pdoblémák foglalják el. Az  általános és szakmai képzés szir 

tézisét végső fokon Kerschensteiner az  általános javára és hagsu-

lyával oldja meg. 
To4darn4k /7.7 ,10.ra 
lidatiegrzrzl7a- a képzés soksoldaluságát és annak a tanulók egyé- 

- 

lés ellen amit a - tantárgyak számának cskkentésével, ugyanakkorvis-

kolatipusnak megfelelő tárgy hangsulyozottabb, inkább  indítékokat 

adó oktatásával kíván meoldani. 

A felsőbb osztályokban a tanulók szabad müvelődési igényének 

kielégítése érdekében fokorta a választható tárgyak számát. 

Értékes  megállapítása ai is, hoFy az állampari érzület kia-

lakítás a Ana" ári fela-'atok szintjén, cselekvés utján oldható. 
P 

meg. Didaktikájában az oktatás erkölcsiOállaAlgári eszménye kia- 

ni képasséehe
tqa 
zvalkalmaikodását. - Ezért 9-osztályos  gimnáziumában 

nyelvi- történelmi, természettudományos és technikai irányú szako-

sításra gondolt. Didaktikájának nagy értéke, hogy  küzd  a tulterhe- 



kítását formálja, amelyet tartalmi hibái ellenére is, méltányolni 

kell. 

Kerschens&ner az imperializmus korának kiemelkedő pedagógusa, 

kultArpoltikájának é s munkaiskolájának reakciós osztályjellege 

szembetünő. UTyanakkor a burzsoa keretek között folyó terMelőmunka 
pedagógiai félhasználásának nagy lehetőségeit fdltérta és a gyerme-

kek neveléséről sok értéka; megállapítást tett. 

tlz amerikai Dewey /Dyui/ l89-1952 pedagógiájának középpontjában is 

a munkával nevelés-elve áll. Az  élet lényegének a  cselekvést  tartja 

filozófiája a prggmatizmus, a cselekvés filozófiája, /pragma Wi rög 

szó cselekvésX a nevelés célját is a cselekvésre revelésben látja 
Szerimie 
VA,tnitás alapját nemimatudoményos ismeretek elsj,játitásá, hanem 

a gyernekek cselekvée,  önálló tapasztalaOt szerzésére és gondolko- 
4- vssra nevelése-képesi. 

Ennek a pedagógiai koncepciónak szellemében az iskola hagyo-
, 

ményos módszertana DeweffitiTft(sen  átalakult.  Tantervek és tantár-

gyak helyett a.tanulók csoportjai hetes, vagy hónaoos tbervek alap-

ján /a projekt szó tervet jelent/ életszeril gyakorlati feladatokat, 

összetett élethelyzéteket oldanak meg. Ugy  vélik  hogy eZze1 a mód-

szerrel a gyermek.hajlamai akadálytalanal kibontakoznak. A pedagó- 

4 	4 	2  
itz.közös ismeretek feldolgoZása helyébe a tanulók, öntevékeny munká- 

ját ,állítják, a pedagógust pedig  passzivitásra itélik. Az iskolát 

az  élettel,  a tanulást a munkával azohosnak tartva a tanítás hagyo-

mányos formait akadályoknak látva a regi tipusla  iskolák elhalásának 

elvét hirdettek. Dewey szerint a hagyományos iskol-93an kevés  lehető-

ség  nyílik arra, hogy a  tanulók dolgozhassanak, cselekvően kut
,
athas-

sanak, nincsenek mühelyek, laboratóriumok, ezért a kézimunkát helps-

te az iskolai éaet középpontjába. A manuális munka három csoljortjá-

nak biztosított helyet: textil és ruházati ipar, kisipari fa- és'fén 

munka, és a konyhai munka társadalomtdrténetileg kifejlődött formái- 

nak, ami által icg717==.4tt-az iskola a tArsadalom közösségi  életének 

• 	a 
gus vezetésével és irányításával folyó .szervezett oktatás I tervszeril 

7, 
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természetes részévé alakul  át. Egyes munkaformákat Dewey a társada-

lom fejlődési  folyamatnak tipusaikent fogja fel, amelyek megismer-

tetik a gyermekkel a közösségi élet alapvető szükségleteit. Az embe 

riség.termelő munkájával jutott el társadalmi és politikai  fejlett-

ségének mai szintjére. A gyermekeket a-fenti alapvető  iparágak 

.téneti fejlődésén kell tehát ;-égigvezetni ahhoz, hogy ezt a fejlő-

déstertékeljék, es ennek majd részesiive is  váljanak. 4 tanulók a 

textilipar történeti fejlődését a következőképpen dolgozzák fel: e-

lőször a textilipar nversagiragait, a lent, a gyapot növényt, a gyap 

jút vizsgálják _meg ipari felhasználhatóság szempontjából. Majd szá-

lakká dol7ozzák fel ezeket  és összehasohlításokat tesznek amok fel-

dolgozásykés felhasználhatósá4tekintetében. ők maguk ujból felta-

lálják a feldolgozáshoz szüksér:es gépeket /gyapjúfésülő/, azokat a 

t ,ikéletesítéseketifiamelyek a mai modern textiliparhbz vezetnek. 

történeti fejlődésnek ehhez a  konkrét vizsgálásához beszélgetések, 

növénytani, földrajzi, mechanikai kutatások, a munkamódszerek áta- 
Pcd(9 

lakulásával kapcsolatosanya társadalmi életbén bekövetkezett válto- 
_ 

zások feltárása stb:  csatlakoz.  Ebben az oktatási formában a ta- 
_ 	

Pr'jeld(41C nulók af4eiftdada.ok megvalósítása  közben jutnak a feladatok mesoldásá 

hoz szükséged ismetek, jártasságok és készségek birtokába. Deweynél 

a manudis munkák érdeklődési központokká valve lehetősé,Let nyújta-

nak bizohyos idmeretkörök feldolgozására, megszerzésére. 

Dewey iskolája kiindulópontjának a régi családot tekinti, ahol 

a gyermekek munkájukkal természetes módon kapcsolódtak bele a társa 

dalom életébe. Ezt a'gyártpari trmelés 5a  munkamegosztás által till-

haladt életformát kívánta az iskolában átmenteni. Az iskolában úgy 

éljenek a tanuló , mint a családban, legyen lehetőségük tapasztalat 

szerzésre, tevékenységre, konkrét  manuális munkára. 

-Helytelen a pragmatizmusnak az az álláspontja, horp, modern 

nagyipari termelésre a esaládban folyó kisipaxi tevékenységgel akar 

előkészíteni, bár Deweynél a manüdlis tevékenység nem cél, hanem 

neveléti eszköz az erkölcsi belátás és a kö7össégi'let formalásákc 
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Dewey hatására számos  pedagógiai törekvés jött létre, ametyék 

a hagyományos oktatást az emberiség  felhalmozott 'tudásanyagának  is- 

kolai tanítás formájában történő feldolgozásátix elvetették, a  tanu-

lást munkával kívánták helyettesíteni. 

A projekt-módszer  szerint a tanulók egy-egy csoportja sokféle 

gyakorlati  feladatot oldhat meg, pi.  felállíthat ak egy nyomriát,csó-

nakot, iskolapadot i készithet, kerti házat2 -5.1építhet 4 '1örtéhelmt 

_projektekből fel.(10ozha-__egyegy  fontosabb t'örténelmi_aseményt v,g7 

végigjárják az ujSágkészítés teljes  folyamatát.  Egy-egy ilye rojekt 

megvalósítása pl. az . újság.kiadásának feldolozása, a tevékenységek 

gazdag változatát  tartalmazza. Különféle  stílusgyakorlatokat, • rajzo- . 

lási és számolási feladatokat kell megoldani ahhoz, hogy  az újság 

megjelenheAk. Ezek, és ehhez hasonló prójektek hetekre, hónapokra 

igénybeveszik a tanulókat. A fela(iatok  megoldása hetpttesítit ezek-

ben az iskoIákban atantárgyak alapján.fo •yó rendszeres,  oktató-ne-

velő  munkát. Igy a gyermekek csak azt tudják, csak -arról tájékozot# .  

tak, amit saját munkájukkal maguk sajátítanak el, Csak '  olyan anyag-

gal foglalkoznak, amelynek hasznosságát . felipmerik. 

A trojekt-módszer és a komlex-módszer'között csak annyi a kü-

lömbség, hogy ez •utóbbi nagyobb feladatot, nagyobb egységet jelent.- 

Pl. egy  gyár munkájának, vagy egy község életének . feldolgozásakor, 

vaTy egy történelmi korszak alapvető jélentőségeinek a.kinyomozása-,:i .  
kor a  komplexet projektekre hontják és végül összegezik az eredményt 

a  komplexe vonatkozóan. 

. A projekt és a komPlex-módszer századunk elején az USA-ban Nyu-

get Európában és a Szovjetunióban is széles körben elterjedt.Miután 

azonban bebizonyosodott, hogy ez a módszer nem alkalmas összefüggő, 

szilárd ismeretek kialakítására _es a tankönyveket - nem helyettesíthe-

tik a.külnf éle munkák, a Szovjetunióban az 1930-as  évek elején meg-

szüntették az alkalmazását. 

lrirrci-k4.14-4 
A pragmatizmus elméleti alapjaira épült fel  az u.n. projekt- 

méds.acx és a komplex-módszer. 
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Dewey  hatására jöttek létre a gyermek egyéniségéhez,teljesen. 

aálklalmazkodó u.n. individualizáló módszerek. Századunk elején vi-
ismaftifdvd0 

lágszerteve.  Dalton  várósában  /USA! kipróbált érdekas terv. A Palton 

tépv szerzője teljesen alkalmazkodni kívánt az egyes tanulók érdek-

lődési köréhez és haladási tempójához. Biztosítani akarta, hogy a 

tanulók előrehaldását az egyes tantárgyaktlan ne akadályozza az átla-

gos képességekhez Inert kötelező előrehaladás atelie r  Lehetővé akarta 

/ 
tenni,  hogy ugyanaz a növendék egyes tárgyakból magasabb, másik  tár-

gyakból  esetleg alacsonyiabb programot sajátítson el. Ez a tanítási 

forma nem folyhat osztály keretekben /bár as vallástan, erkölcstan, 

éhek, testneveles'továbbra,is oSztály keretekben marad/ csak egyéni 

foglalkozás formájában. A .tantermek sem ositálytermek hannM az e-

gyes tárgyak tanulmán3ozásának laboratóriumai, szükséges felszerelé-

sekkel és könyvekkel fel-st-er,e4.ve. A tárgyakat tanító'pedagógssok ner 

rendszeres oktatással foglalkoznak, hanem csak ösztönzik, irányit-

ják a tanulók 8/16116 munkáját, és ha szüksége4 utsbaigazttásokat ad-

nak. 

Individualizmus az  alapja a Winnytka tervnek /USA/ is. Ez a 

tery a tananyagot  két csoportba  osztja. Az egyikbe a mindenki számá.; 

kötelező tananyag tartoZik, amelyet minden tanuló hajlamainak és s 

szorgalmának megfelelő idő alatt,tanulm mg,/éppen ugy, mint a Dal-

ton.tervnél/. A másik cg)portba a szabadon választható tárgyak tar-

toznak, amelyeket a tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhat-

nak és egymással együttmüködve,alkotó munka  formájában' dolgozhatnak 

fel. Az USA-ban mindkét módszer ma 	 elterjedt, bar a nö- 

vendékek tudására Vonatkozó vizsgálatok meglehetősen ellentmondóak. 

Mi4ét  iskolatípus érdeme, hogy nagy gondot  fordít  az egyemi  

hajlamok es képességekkifejlesztésére. Hiányossága abban rejlik,hogy 

az'alapmilveltségi anyag  elsajátításának jelentőségét lebecsüli és 

nincs figyelmmel arra, hogy az egymással tartalmilag összefüggő 

tantárgyakban a t4ntervi koncentráció megvalósuljon; nem lehet pl. 

fizikát magasabb fokon tanulmányozni megfelelő  szintű  matematikai 
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ismeretek nélkül. 

Az oktatás sajátságos rendjét vezette be Decroly /Dökról/ 1871- 

1932/ belga orvos és pszihológus.  Megszüntetve az oktatás anyagának 

tantárgyak szerinti elkülöniilését elemi, ösztönösebb szükségletek 

és j:smeretek négy alábbi csoportját, érdeklődési központját állapí-

totta meg: táplálkozás, időjárás elleni védekezés ekglete, ye- 
a. 

szedelmek és ellenségek Kleni küzdelem, s végülvtevékenységben, mun 

kában nélkülözhetetlen emberi szolidaritás, közösségi élet és pihe-

nés igénye. De lehetnek egyéb központok is, Pl. n gsalAdi 66 iskolai 

környezet, az állat- és növényvilág. Decroly egy érdeklődési közpon-

tot és a vele kapc-olatos ismereteket tárgyalta meg minden e0,-yes tan 

évben. Az osztályok /20-25 fő/ kis mühelyekben és laboratoriumokban 

dolgoznak az anyanyelvi számolási és egyéb szükséges  tanítási órák 

játét - os módszerekkel folynak le. Minden gyermek  saját fejlődési  tern-

pója szerint szhbadon tevékenykedve tanul, de a gyermekkel külön is 

foglalkoznak. 

Nagyon jelentős Decrolynak a gyermek megismerési módjával kap-

csolatos felfedezése. MegállaiSitotta, hogy a gyermekek megismerési  

módja különbözik a felnőttekétől.  A gyermekek ugyanis a felnőttekkel 

. szemben nagyban  és egészükben ragadjAk meg a dolgokat előzetes tuda- 

tos elemzés nélkül. Ilyennek látják  anyjukat,  ilyennek tiinik fel e-

gész környezetük. Kiváncsisa k és érdeklődésük hajtja őket ismere-

tek szerzésére és a globális  képek éppen az erős érdeklődésnek a ha-

táSára *ésődnek be a legjobban. A nagyban és egészben látott,#ala-

mint felfogott dolog az érdeklődés foka szerint vésődik be és ezért 

rendkívül szubjektív természetü. Ez az oka annak, hogy különböző e-

gyének ugyanabban az időben má  és mást jegyeznek meg ugyanarról a 

dologról. Decroly ezt a lelki aktust, amelynek ilyen látás és gon-

dolkodás az eredménye, ,globalizációnak névezte el. 

A gyermek számára minden konkrét és semmi sem elvont:  Az ember-

- ben nincs illeg lezdettől fogva az elemzés képessége, ebből származik 

gyermeki látásmód rendkívüli összetettsége is A globális látásmód 
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felismerése és didiktikai alkalmazásának igénye a gyermek természe-

tes ismeretszerzési  módjához való közelítés szempontjából jelentős 

előreháladást'nyujtOtt. A globalitás, az egészből a részek . fdlé ha-

ladás elve  nem  lehet pusztán módSzer !lásd olvasás  Írás tanítása!, 

hanem a neveléshez való egész viszonyulásnak radikális megváltozá-

sat igényli. 

Az osztály-keretben történő oktatással szemben a csoport:munka 

elsőbbségét hangsulyoz-za Petersen jénai és még szélsőségesebben Cou- 

sinet !Kuziné/ terve. Mibiketten kiemelik'a nevelés.elsőbbségét'az 

oktatássa] szemben. A csoportmunka szempontjából a2-6 főig terje-

dő csoportokat tartják a legmegfelelőbbn-k. Atervek alapján tevé-

kenykedő gyermekeknek szinte teljes szaba4ságot  biztosítanak, Cou-

sinet pl. azt sem engedi meg, hoFy a nevelő a csoport összetételé-

be beleavatkozzék. Mindkét iskolában érdeklődési központok alapján, 

önálló tapasztalatszerzés, rendszerezés forTidában a gyermekek tel-

jes.aktivitásával folyik az ismertek feldola-ozása, a tanulók  önneve-

lésével egybekötve. 

trdekes és nagv-hatásu oktatási  módszert  vezetett be iSkolájá- 

ba 7reinet /Prené 1896- / francia pedagógus. Az  Írás  es olvaság 

könnyebb és sikeresebb tanítása érdekében iskolájában  nyomdát szer-

vezett és azt az iskolai élet középpontjéba állította. A rendszere-. 

sen megjelenő gyermek-újságot a tanulók írták, ‘ők nyomtatták ki,így 

az iskola munkahellyé, üzemmé változott. A szedőasztal mellett a 

gyermekek rendkívül gyorsan megtanultak olvasni. A reformpedagógiai 

felfogás s'zelfmében ez a munka is természetesen csak eszköz a tanu-

lók "-intevékenységének, közösségi  életének kölcsönös segítésének kia- 
. 	Feeinef 
lakításában.v4Was tárgyak oktatásának módszereivel is foglalkozott és 

propagálta a ',orsze-ü technikai eszközök alkalmazását az anyanyelv, 

enek és a zene tanításában. Arra törekedett, hogy az iskolát még szo 

#osabb kapcsolatba ho7z5 az élettél. A nevelés központjába ős is a 

.gyermeket állította u7yan, de a pedagógusok szerepét is józanul  ér- 

tékelte. 
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Pedagógiai neonaturalizmus. 

A neonaturalizmus fő képviselője niben Key /1849-1927/ stréd  

nítónő..11 lélektani kutatásokra és tkousseau tanítására támaszkodva 

.a gyermek természetes, saját magából kiinduló *és minden  korlátozás 

nélidili 	
d 

szabad fejlődé4hek híve. Individualista felfogása alapj/In 

Minden kényszert ki akar küszöbölni a nevelésből: a szülőknek nincs 

joguk gyermekeiknek törvényt szabni, a tantervet is elveti, mert az 

előre meghatározott tananyag sem kötheti meg a tanulókat. A gyermek 

csak azt tanulja, Md. érdekli, Elettve amina az életben feltétlenül 

szüksége, lényegesnek az ember teremtő erőinek kifejlesztését tart- 
_ 	. 

ja. A gyermeknek minden korlátozás nélkül, saját magából, mintegy 

belülről kifelé kell kibontakoznia, a nevelés egyedüli alapja- a gyer 

meki szabadság legyen.- 

A reform-pedagógiai mozgalmakra nagy hatást gyakorolt a gyer-

mekpszihológia, a g-Termektanulmany, vagy a pedolegia is, amely fel-

adatnak tekintette a * gyermekek testi és lelki-életére, fejlődésé-

re vonatkozó ismeretek összegyüjtését és ezeknek az eredményeknek a 

nevelésben vale felhasználását. A gvermpktanulmányozást nagyon is 
Pe. c9JÖpO zia, i 	 k edwesareo al foe. lid1010 si kpoe va_ 

vitatható test-módszerekVal-kottft, amelyek 	a miiVeltségi 

monopólium megőrzésétől detereminálva a tanulókat tehetségesek és 

tehetségtelenk  csoportjába sorolták; az uralkodó osztályok gyermekei 

tulnyomó  többségükben -természetesen- a tehetségesek közé kerultek. 

A két csoport számára különb'-5ző tantervet állapítottak mgg. A pedo- 

" lógia a felsőbb iskolázást ennek a meglehetősen egyoldalu kiváloga-

tásnak a segftségével kívánta továbbra is az uralkodó osztály tagjai 

±zocszámára kisajátítani. 

Claparede /Klaparéd/ svájci pszihológus /1873-1940/ a funkcionális  

lélektan  megalk  otója is nagy hatást gyakorolt a századforduló peda-

gógiájára.  A.  ftnkcionális lélektan .smerint nem lehet a  lelki 

sé7eket kellően megmagyarázni, ha azoknak csak lefolyását és szerke-

zetét vizs ljuk,mert min:en lelki-jelenség valamilyen feladatot, 

furkót teljesít az egyén szempontjából. 



Azt kell tehát megállapítani, ho$7,y a vizsgált lelki jelenség-

nek milyen  célja, miféla értelme Van az egyén életébaa. A funkcioná 

.  us  lélektan a jelenségeket nem okaiból, hanem céljaikból magyaráz-
,- 

za; tehát antimarxista, tudorMnytalan nézet. 

A nevelés funkcionális felfogása szerint a gyermekkornak a fel 

nőttevalás szempontjából biológiai értelmet,  az  emberi  élet egészé- 

ben nagy je1entősé7e van és első sorban nem a - ökéletlenségT a jel- 

lemzője. A  nevelésnek tehát nem az a célja, ho7y a gyermeket minél 

előbb. felnőtté formálja, hanem- inkább az, hogy hagyja iganán gyer- 

meknek lenni. A funkcionális nevelés nem akarja a gyermeket a fel- 

nőttek nevelési céljaihoz, a te#tervhez és a módszerekhez formlni, 

hanem  fordítva, azokat akarja a . gyermekhez - igazítani. Az oktatást 

olyanná kívánja tenni, hoKy a gyermek számára értelmes.legyen -, ér- 

dkklődését felkeltse, valamilyen szükségletét kielégítse. Hiszen a 

gyermek lelki müködése akkor  funkcionált—is,  ha az szükségleteibn, 

érdeklődéséből fakad, s • annak kielégítésére szolgal. Szerinte a 

régi nevelés nemforditott eltgondct i arra, hogy a tanítást össze-

kapcsIlja a gyermekek szükségeteivel, inkább elválasz -Wtta attól. 

Éppen 'ezét becsüli nagyra Claparede a játékot a gyermek eleté-

ben. A játékban valóban funkcionális a gyermek tevékenysége, mert 

természetes érdeklődése hatja át, a gyermek- jelenkori szükségleteit 

is kielégítve egyben előkészít a jövőre is. Az iskolai munkát olYan-

ná kell.tenni, ho7y az ott folyó tevékenységben öröme teljék a tanu-

. 1onak, amit az a játék esetében is megtalál. A nevelés játékosságá-

nak elve,a  túlzások ellenére is, rendkívül termékeny eszmének bizo-

nYultx századunk_nevelésüpyében. Az iskolai  tanulmányokat  egybe kel: 

tehát kapcco a gyermek természees érdeklődésétrel es az eddigi 

' külső fe7yqmet belső fegyelemmel 

Claparede abban is hibáztatja a hagyományos iskolát, hogy a. tu-

dást öncélnak, a gondolkodást pedig csak esZköznek tartotta. Szerin-

te nem a tudás a cél, hanem a gondololkodás fejlesztése, amelynek 

eszköze nem  a puszta elfogadás,'hanem az önálló gondolkodtatás a 
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kutatás és a kísérletezés. Ezért káros, ha az iskola készen adja At 

az ismereteket, megakadályozza a gyermekek érdeklődéséből táplálko-

zó önálló qondolkodást. 

Nagyon fontos Claparede felfogásában a gyermeki érdeklődés 

taap4g.447 - hangsulyozása. Nem le'iet azonban az oktatást kizárólagos 

.forrása: a. gyerteki érdeklődés; a  nevelésnek első sorban társad lmi-

lag meghatározott objektív célkitüzésekből kenttáplálkoznia, továb-

bá az érdkklődés kialakításában a gyermek termé9zetén kívül nagy 

szerepük van a  környezeti határoknak,  a nevelésnek. 

Ferrigre /1879-1960/ az  u.n. aktív iskola, a cselekvő  iskola megte-

remtője. Ugyancsak a gyermek érdeklődését  állítja  az iskolai munka 

k'izé -opontjába. Szélsőgéges felfogása szerimt teljes mértélben a gyer 

mekek állapítják meg a tanítási óra anyagát és a feldolgozás módját 

is. Ugy véli, hogy a gyermek érdeklődése mögött az én megvalósulási' 

törekvése rejlik amelynek yégső célja a szellemi haladás. Tehát a 

nevelésnek  is a szellem  spontán kialakulását kell szolgálnia. Felfo-

gása nagyon megközeliti a rousseaui negativ nevelés elvét. 
e A polgári pedagógiára még  napjainkban  is erősen hatnak a Feud  

./Frajd/ 1856-1936/ pszihoanalitikus felfogására támaszkodó irnyza- 

tok, amelyek tev.élenységüket az ösztönök  freudi koncepció4ára támasz 

kodva végzik. 

Ugyancsak 'befolyásolja a polgári pedagógiát  Adler /1870-1937/  

individualpszihológiája is,  amely a tudati tevékenységekkel szemben 
0 

szinten az irracion,63..is és érzelmi világnak tulajdonít indoklatla-

nul na -,yobb szerepet és jelentőséget a nevelésben. Sok finom megfi-

gyeléseik és eredményeik ellenére is mindketteh elfogadhatatlan ál- 

ósportot képviselnek, mert lelkibetegeken szerzett tapasztalataikat 

Altalnesitottlk egészséges emberekre. 

A  hagyományos és az  Wiiskolák közötti  főbb különbségek 
Az uj  iskolát  a  hagyományos iskolával szemben nem a befogadás, 

hanem az aktivitás jellem -A. A gyermek csak azt fogadja be, aminek 

szükségét érzi, és azt is aktivitása által. Az uj iskola főképpen 



. a  természetes hajlamokat és képességeket műveli,  a gondolkodást és 

nom az emlékezetet fejleszti. AZ uj iskolát nem érdekli, hogy a gyel 

mek meddig  tud figyelni és befCgadni, hanem arra törekszik, hogy a 

.tevékenységét biztosítsa. Nem az órarend szabja meg hogy egy dolog-

gal mddig fogialközzanak,'hanmm az érdáklődés és áz egyéni képessé-

gek.- 

A  hagyományos iskola tantervével szemben, amely időrendben ha-

ladva endiklopediigks tudásra irányul, az uj iskola kiemeli  az  egyes 

tudományok legjellemzőbb elemit és sulypontszérüen ezeA a része-

ket  dolgozza fel elmél_yültebben.: Az uj _ itkolában a tankönyvek _nem 

azismeretek elsajátításának esZközei,.honm a  kutatás  es a buvárko-

dás fárrásai csupán. A hagyományos iskola tömegtanításával  szemben 

az uj iskolában minden.gyeimekkel hajlanainak és  képességeinek meg-

felélően,egyénileg foglalkoznak. A régi iskola tantárgyi rendszer-

ben., koncentrikusan halad előre, az uj iskola érdeklődési  központok 

alapján dolgozik. A régi iskola mozdulatlanságban,  passzivitásban, 

az Aj iskola tevékenységben látja az igazi fegyelmet. Az erőteljes 

-irán yítás, a  serkentés és Iiintetés keltette  külső érdeklődés helyed 

- az uj iskolában a belső érdklődés az uralkodó. A régi. iSkolában az 

egyéni  munka kötelező iskolában é otthon egyaránt, mások támogatá-

sát elitélik. Az uj iskolákban  jellemző  a kollOktiv-munka, az anya-

got közösen Fy#jtik, s együttesen is dolgozzák fel. 

Az új iskolák a régi gimnáziumok verbalizmeusdval szemben re-

alis tárgyi tudás nyújtására . törekedrek. Ma is helyeselt állásPont-

juk, bogy az iskolát közelebb kell hozni az élethez, a gyakorlathoz, 

s ezért  az oktatást össze kell kapcsolni a munkával. 

Az uj iskolák  súlyos hibája a gyermeki természet  fetisizálása, 

az egyéniség-kultusz, sz a  felfogás, hogy a gye 7. meknek csak azt , 

kell tanulnia, ami érdekli. Hibája az iskolai oktatás szervezett fo/ 

máinak és módjainak anarchikus  felbontása. Helytelen az Aj iskolák 

elmi-lkedőini-k az az álláspontja is, hogy a gyermeknek nem tudni,ha-

nem gondolkoni és cselele dnie kell,  hogy  a tudásnl fóntosabb a 
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funkció gyakorlás, a kutatás. A régi iskolák  egyoldalú  emlékezet-

fejlesztésével szemben indokolt volt az értelem, .a gondOlbodás kimü 

velésének kifogásolása, azonban hibás a másik véglet is, a szilárd 

tudáé lebecsülése. 

A régi  iskola  elítélő és elutasító álláspontjával szeMben indo 

kolt a  munkának  és a gyakorlatrjak a hangsulyozása. Az.elméletnek a 

gyakorlattal, a tanulásnak a munkával való összekapcsolása helyett 

az új iskola a másik végletbo esik. Az elméletet gyakorlattal, a ta. 

nulAst  munkával  akarja pótolni, es ez a túlzás az ismeretek rend-

szertelenségéhez és elsekélyesedéséhez veze't. 

Az új iskola mozgalmat -szá-tos tévedése ellenére- sem helyes 

teljesen elutasítani; a regi iskolával való határozott szembefordu-

lása TR. sok tekintetben indokolt volt, nem egy kérdésben ma is e-

gyetértilnk törekvéseive. Azonban  •azt is világosan kell látni,hogy 

ez a  polgári  mozgalom 'sem adta fel az uralkodó osztályok művelődési 

ktváltságát, a polgári társadalom kiszolgálóit  kívánják  nevelni, az 

osztályellentétek  elködösítéére, az osztálybéke  elfogadására,  a ka- 

/ pitalista társadalomItgőrzésnek szellemében nevelik az  ifjúságot.  

kísérleti pedagógia 

A burzsoa pedagógiának ez az iránya szakítani akart azzal R 

neve,Iéssel, amely tételeit a gyermekre irányuló tudoményoS ténymeg-

állapítások nélkül kizárólag spekulatív uton állapítja  meg és nélkü- 

• lözi a tapasztalati alapvetést. A kísérleti pedagógia  ugyanakkor  kö-

vetelte az u.n. józan észen alapuló emberismerettel, a pedagógigi 

intuicióval szemben a tudományos, kisérleti  módszerek  alkalmazásán

bevezetését és a  pedagógiát  a tudományos gyermeklélektani kísérlete 

eredményeire akarta feléfateni. 

A kísérleti pedagógiénak ezek a helyes követelései kétség 	elent 

indokoltak és jogosak voltak,a neveléstudomány számára  sok. értékes  

eredrhényt produkáltak. 1  
I I-e) 

Lay /1862-1926/ a pedagógiát teljesen kísérleti tudománnyá a-

karta átalakítani. Megvizsgálta egyep,,tantárgyak oktatásának kérdése 
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it, az egyéni és az együttes munka eredményeit. Kísérletileg igazol- 

' ta, hogy az  osztálymunka  eredményesebb az egyéni munkánál. Lay a 

régi könyv-isk -)lát a cselekvés iskolájává kívánja  átalakítani,  ho7y 

a pasm'iv, befogadó tanulást az aktivan mefigye1ő és ábrázoló-kife-

jező tanulás váltsa fel. Az osztályközösségek megszervezésének leg-

jobb fortáját a  munkaközösségekké  szervezésben találtd. 

Lay az embert főleg biológiai lénynek tekinti, tehát a pedagó-

giát a biológiára kivánja  felépíteni.  Szerintztinden élő szervezet 

müködését jellemzi az emleletek befogadása, feldolgozása és moto-

rikus  ábrázolása,  vagyis kifejezése, tehát az észlelet feldolgozás 

és az ábrázolás. A tanulAsban a szenzorikus folyamato,k a passziv be- . 

foagAddssal, a motorikus folyamatok pedig az aktív alakítással a ki-

fejezéssel kapcsolatosak. Az oktatás célja a cselekvés, tehát az 

észlelő tárgyi oktatáshxoz szervesen kapcsolódnia kelllaz tir ábrázo-

ló formai oktatásnak. A táryi oktatásban a dolog, a tartalom, az 

elmélet 611 előtérben, a  formai oktatásban  pedig a kifejemés, a fel-

dolgozott tananyag külső szemléltetése, ábrázolása, a technika a_mü-

vészet. Ezzel nyer Layspedagógiájában fontos szerepet az  ábrázolás  

mindenfajla formája. Jól meglátja, ho'gy az  ábrázolás  magát az ész-

lelést is tökéletésiti. E két  folyamtt során történik az anyag tuda-

ti feldolgozása. Lay szerint t tanulásban nem RZ ismeret befogadásá- 
,t5 naA, hanem  ábrázolásának, •kifejezésének, tehát a cselkvenek van na-

gyobb jelentősége. Lay kifejezésen mindenek előtt külső mozgást ért, 

ezért tanulói állandó mozgást, fizikai tevékenységet folytatnak a 

régi iskolák  mozdulatlanságával,  passziv befogadásával szemben. Vi-

dzont-elmélyülésre, szemlélődésre nem sok lehetőségük nyílik. 
Maimann) 

Meumannak /1862-1.915r az volt a vélténye, hogy.  a pedagógiát  nen 

lehet teljesen kísérleti tudománnyktenni, mert a kísérletek a peda-

gógiának . cs0k bizogyos kérdéseire képesek feleletet adni. A kísérle-

tek csupán ténymegállapításokat tartalmaznak, a pedagógiában viszont 

vannak eszményekre,  célokra  vonatkozó kérdésfeltevések is. A nevelés 
sumbsm 

szubjektív vonatkozásaivalvhelyesen hangsulyozza az objektív oldalt, 
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a célokat természetesfta polgári filozófia szemléletmódjában. A 

gyermekek természetes környezetben, osztályközösségben folyó tanítá 

si órán való megfigyelését elveti és csakis a laboratóriumi, egyéni 

kísérletet heesli. Polgári szemléletmódjára, jellemző, hoFy az egy 

séges iskola és a gyermekek egysé-es müvelődési jogát nem ismerte el 

A kisérleti  pedagógia vizsgálatai során sokat alkalmazta az u.. 

testeket, amelyilket nemcsak ténymegállapításokra hanem bizonyos tá 

volabbi következtetések levonására is fdlhasználtak a vizsgált gyer 

mek jövő fejlődésére nézve. AZ intelligencia vizsgálati  tesztek kö- 

legelterjedtebbek voltak a nemzetközileg iSmert es alkalmazott zü  

Binet-6imon /Biné-Szimon/-féle testek. A testek  kizárólagos alkal-

mazásával kapcsolatosan már a burzsoa tUdósok is felemelték szavu-

kat. Megállapították, hogy a test-vizsgálatok csak a'legegyszetübb 

lelkijelenségek megállapítására alkalmasak, mesterséges körülmények 

között folyna, mert a, gyermeket kiszakítják természetes élethelyze-

'4361, A szillők és a pedagógusok  megfigyeléseit  többre becsülték 
eh), 

mindtéle kísérletnél és a  kísérleteket  a baboratoriumokból az isko-

lai osztályokba akartak áthelyezni. 

A legnagyobb hiba az volt, hogy a mért képességeket  az örök-

lés és a környezet kizárólaos e7yűtthatójakent fogták fel es eleve 

meghatározottnak tekintettek. Nem ismerték el a tanulásnak, a terv- 
6 

szerii  nevelői bbfolyásolásnak és a megváltoztatható környezet  alakí-

tó hatásának képesség-formáló szerepét. E képességvizsgálatok tudo-

mányos objektivitását károsan befolyásolta a burzsoa görcsös ragasz- 
\ 

kodása művelődési monopoliumához. A test-vizsgálatokat egyrészt sa, 

ját hatalmának további biztosításra, másrészt a dolgozó osztályók 

müvelődéstől való távoltartásának.és elnyomásának eszközévé  tette.  

Szociológiai szemléletü irányzatok  a pedagógiában 

A fejlett tőkés országok pedagógiai reform-mozgalmai sorában a 

száaidforduló óta egyre  nagyobb szerepet  tölt be a nevelés-szocioló-

gia. 

A polgári társadilom7tudomány 7szociológia/ és artársadalom- 



lélektan gyors fejlődése és ötvöződése előtérbe állította a nevelés 

kérdésein ,* még mindig hatéonyan 616 individuális értelmezése mel-

lett az u.n. szociológiai /társad, csoportos, közösségi/ szemlélet-

módját. A herbarti es az individuális nevelési irányzatokkal szembe: 

nevelés-szociológia szeritt a nevelésmk nem csupán 9Z a feladata 

hogy az egyén érdekeit szolgálja és  hivatásának  betöltésére e1őké4 

,szítse, hanem fel is kelllvértezni az egyént azoknak a feladatoknak 

elvégzésére is, amelyek a társadalom érdekeit szolgálják. 

A nevelés-szociongiat általában mindazoknak a kérdéseknek a 

vizsgálatával, foglalkozik, .amelyek - az -egyénnek a  társadalomba való 

beilleszkedésével, a kdlönféle gyermekcsoportok /spontánó és iskot-

lai csoportok/ szerkezetével, életmüködésével  kapcsolatosak. Megviz! 

gálják a tanulóifjúság egyes csoportjai14 osztályviszonaik, környe-

zeti tényezA hatása szempontjából. Kutatják- a társadalmi méret* 

nagyipari  termelés pedagógiai könzekvenciáit /pl. -  nagyüzemi társas-

élet!, a'nevelők és  a növendékek tArsas2 kapcsolatait,  a tanári ma-

gatartásformák hatásait stb. A pedagógi szociológia szemléletmódja 

sok fontos nevelési problémát  állított előtérbe, amelyeknek megoldá-

.sában természetest jelentős.szerpet játszanak a filozófiai, világ- 

nézeti,' ideológiai és társadalomszemléleti all 

 

ontok. :43 

 

A. szocidl -pedagógiai  irányzat kiemelkedő képViselője Natorp 

/1854-1924/ elismerte a polgári társadalom ellenmondásait, de ezek 

forrását az emberek tudatában kereste. Olyan társadalmi nevelést kí-

vánt, amely ezeket az  ellentéteket kiküszöbölő társadalmi tudatot 

kialakítja. Ennek érdekében  követeli  a 6-osztályos egységes iskola 

megteremtését. Nem vette -azonban észre, bogy  haladó követ&lését• 

csak a munhásosztály segítségével valósíthatná meg, sőt az egységes 

társadalmi  tudat kialakításának utópikus eszmétiétől indíttatva 

uzembekerült az osztalyharcos proletariátussal. Az osztálybékére 

&lapozott k'izösségi eszméje a burzsoa tarsadalom osztályviszonyai 

között a ma*kásosztály elnyomásának eszközévé válhatott volna szán-

dékaellenére is. 
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A  polgdri nevelés-szociológia küliinösen gyorsantejlődött  a mik-

. roszociológia /kis csoioortók vizsgálata/ kialakulásával, amely az 

1930-as  évektől kezdve eTyre,inktibb szociometriai je3legUvé vált. 

Ezek a kutatások napjainkb ‚.1n is -főleg az US i-bah és Nyggat-N4metor-

szágban- folynak, első sorban család- és ifjúságvizsgálat területén. 

kz eddig képvisKt individualista álláspontból gzármazó társadalmi ' 

károsodások - /ma7áhosság, embertelenség, érdekhajhászás, öhzés stb./ 

ellensulyozása érdekében  a  családi nevelést álltják előtérbe,mint 

az egyén szocializálásának -véleményük szerint- leghatékonyabb esz-

közét.- A jól szervezett családban válik a gyermek nemes értelemben 

felfogott társadalfai lénnyé, ott ismerkedik meg a társadalmi össze-

tartozás és függelem kérdésével, egyéni érdekeinek a  társadalom ér-

dekei alá rendelésével, személyisége ott válik szinessé, érzelem-

gazdaggá.'A jó  családi nevelés teszi alkalmassá a gyermeket arra, 

hogy felnőve beb  tudjon és bele is akarjon illeszkedni a fennálló 

.társadalmi rendbe. A A  társadalmi  rend elleni fellépést patologikus 

jelenségnek  nyilvánítják,  okának a rossz családi nevelést tartják, 

amely nem teljesítette jól a szocializálás feladatát. 

Az egyre- .inkébb 6nzőbbé, anyagiasabbá váló rideg és kiméletlen 

burzsoa társadalomban a/tiyugat-német kutatások is a bensőséges, szi-

látA és élmenvkkben gazdag család nevelői hatásában  keresik  a kibon-

takozás utját. A városi, főleg gyári dolgozók, családjaival szemben 

a paraszti, a kisiparos és a saját, kertes házaikban lakó u.n. kis-, 

polgárokcsaládjai tartják sajátos.szeirontjaiknak.megfelelen neve-

lesi tekintetben erőseknek. 

Egyes nevelés-szociaológiai irányok a polgári nevelés hibáinak 

leplezése céljából megpróbálják azokat -mint társadalmi rendszertől 

független, világméretü 'problémákat beállítani. Nevelésük hibáit ugy 

iparkodnak feltüntetni,  mintha azok a termelő erők gyors fejlődése 

Icivekeztében mind. a .  kapitalista,midd a szocialista társadalomban 
f  

azonosar"tiltgeh 'ugyanolyan forrásokból -automatizálás, vártbsiaso- , 

dds, a Ralusi életforma megszünese, az.igények tulgyors növekedése,. 
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a szabadidő fokozódása- táplálkoznak. Arról  azonban,  bogy az ipari 

társadalom szocialista  formája  a fenti problémákra egészen más neve-

lási koncepcióval válaszol, - természetesen nem nyilatkoznak. Amiko/ 
4 

a széles dolgozó tömedlKet ezzel a felületes és hamis azonosítással 

igyekeznek félrevezetni,  ugyankkor  a maguk rendszerét demokratikus-

nak kiáltjak  ki v A szocaialista és a fasiszta rendszereket olyan 

.totálisan szerveZett társadalmaknak nevezik,'ahol az ember a tech-

nika kiszolgáltatottja, a gép rabja és ahol az eltömegesedés tár-

sadalmi méreteket ölt. 

Ezekre a_poigéri irAnyzatokra rányomja bélyegét a:burzsoa ha-

talma fenntartásáért vívott  egyre elkeseredettebb' harca. Társwial-

muk nehézségeit, világszemlélettik csődjét úgy akarják leplezni,hogy 

a bajok forrásánA az u.n. kulturálatlan  rétegek rossz családi ne-

vélését tüntetik fel. Másrészt a városi  proletariátus  a parsszts6- 

got és a kispolgáráságot meg akarják osztani, szembe akarják  állta-

ni sés a felelősséget'a proletariátus kedvezi3tlen neVelésére szeret- 

. nék hárítani. Közben ők maguk is nRgyon jólltudják, hogy a társadal-

mi bajoknak egészen más oka van, s Rzok nem a családi  nevelésből 

táplálkoznak. 

E 'el) nyugati pedagógiai irányok 

Alupgati burzsoa államokban erős-az  egzisztencialista pedagó-

gia hatása. Ez az tányhat a  nevelés  feladatának-  azt tekinti, hogy 

az embertfa pesszimizmus; a kétségbeesés helyzetéből az optimizmus 

és a hit világába vezesse, belsőleg átalakítsa. ,A közösséget az e-

gyénre nézve 'veszélyesnek tartja, mart úgy véli, hogy az ember csak 

egyedül képes egozilstenciáját kialakitani; a közösség feloldja, el-

nyeli az egyéniséget, k közösségek helyébe a pnrtner-kapcsolatokat 

állítja,  amelyek elősegítik az egyéniség kialakulását. Az egzisz-

tencialisták nem bíznak elégoéa-nevelés erejében, az oktatást lebe-

csülik. Ezsményük az eletet elvisiő, passziv ember, aki csak alkal-

mazkodik az életkörülményekhez, nem pedig alakítja azokat. 3 z a pe- 

dagógia híve a müvelődési  monopóliumnak, lenézi a tö.iiiegeket, ame- 
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lyekre -Szeriite- jellem76" az ösztönk uralMa és a gondolkodás hid-

nye. í szellem' arisztokrácift az uralkodó osztálybórkikerülő ki-

sobbsőg alkottja, akik szembettlnnak a tömegekkel. A nápi töte(7ek 
a vezetőrégegnól orkölcsleg is alacsonyabbrendilek. 

z egzisztencialista pedagógia sokkal szemléletesebben tükrözi  

a burzsoa társaC:alom'válSágát, mint a reformpednógia. Jellemző rd 

a humnlizmu - ; teljes hiánya, az osztlilyérdokek végletes, embertelen 

k;pviselete, elszakadás és szembenállás a szellemileg és erkölcsileg 

lenézett és alacsonyabbnak  tartott  tömegektől. TTgyanakkor még bizo-

lisps pesszimizmus, perspektivátlan passzivitás és remnytelenség 

is kiccendül bc1 ,9e. z a pedagógia, szemban a századforduló reform-

pedagógiai törokvésAvol, már részletteiben sem  tartalmaz  haladő 

vo&- sokat, konstruktív elemeket. 7gészében nép- es emberellenes, ha-

tározattan és burkolatlanul kommunista  nevelés  ellen irónyul. 

Nyugat--Turópában egy-e jobban terjed az.u.n. "európai-nevelés" 

eszméje.  Ez az, irányzet a hataAmas nemzetközi.monpoliumok érdekeinek 

megfelenen a kozmapolita egyesítés pedagógiai  vetülete.  Népszeriisf-

tői között legjelentősebb •a monopol-tőkével egybeforrt n.lmzetközi 

katolikus egW.z. Az.európai integrádió legjelaetősebb ind1tékft4 

Kelet és Nyugat örök ellentótAttartja, amely mögött  főleg az egyház 

kommu4ista-el1enes álláspontja dn. 

lz imperializmus korána pedagógiai mozalmaiban sok derék, be- 

pedageggar munkálkodott. Nagyot tévedtek akkor, amikor azt 

hi 'tó:, hogy n kapitalista rendszer ke-eteiben teljesen megjavítha-

tó a nevelós és áltnhaz egósz társacialom. A nevelés alapvető kéré-

seivel, mint amllyen pl. a ne-Telés ^s a társadalom kapceolata, nem 

foglalkoztak, sőt azt legtöbb , n el som ismerték. A  tananyag,  a flied- . 

szer á a  formális képz6s fm problémáival fogalkoztak legtöbben.Leg-

inkább a form(Als oktatás, a dogmatikus anyagátadás ellen kGzdöttek 

nem is sikertelenül. 

Hatásukra megerősödött az iskolákban az testi es az  esztétikai 

nvolós núlya, a kézügyesség fejlesztésére is ntrwobb gondott fordi- 



- 

4 
tanak. Fejlesztették az anyanyelvi és az idegennyelvi oktatás mód-

s7,ertanát, kidolgozták a fogalmazástanítás korszerü eljárásait. A•

polgári pedagegia.marad_andó értékeit: a szemléltetés, az öntevékeny-

ség,a gyermeki alkotóerő fejlesztésének, a pedagógi lélektani mega-

lapozásának elveit, a 20. századi törekvések felelevenítették. Ugya/ 

akkor a fenti elveket egyoldaluan, tulzóan alkalmazták, vagy haladó 

vonásaikat elvetettek. Többségükben ragaszkodtak az uralkodó osztáz-

lyok müvelődési monopolium6hoz, s közülük nem egy határozottan nép-

és haladAllenes Allásportot képviselt. -Predményeiknek ez a kettőssé- 

ge főleg az első évtizedekben  megakadályozta  a reformpedagógia ob-_ 

jektív értékelAsét. Az osztály-rendszer fellazítása, a tantervek és 

tantárgyak elhagyása károsan befolyásolta a rendszeres ismeretek ki-

alakítását. A refommpedagógia iskolaSzervezeti  alkotási károsnak 

bizonyultak. Az iskola és a  család együttmüködését valamennyi irány-

zat szorgalmazta. A reformpedagógia objektív birdlatot is kiállt ér-

tékeit a szocialista pedagógia is átveszi± és alkalmazni kivánja. 

A'fasiszta pedagógia 

A fasiszta diktatúrák hatalomra jutása véget vetett a polgári 

pedarLógia,minden deMokratikus engedmnyének. A haladó német és olas 

pedagógusokat félreállították, bebörtönözték, a nevelők jelentékeny 

részét pedig megtévesztették fasiszta szólamokkal. Különösen a náci 

mus volt embertelenül tulzó és szélsőséges. \ A német ifjúság gondolk( 

dását 4 faji felsőbbr.endüség eszméjével megfertőzve nemzeti gőgre, 

maS u.n. alacsonyagbrendü népek legyőzésére', faj-és kommuniSta  gyű-

löletre  a nagy német világbirodalom jegyében, terjeszkedésre, háborí 

ra készitették elő. Hitler a  nevelést  a fasiszta eszmék megvalósítá-

sának szolgálatába állította,olyan fanatizált ifjúságot kívánt ne- 

- velni, amelyik  alkalmassá válik a nácizmüs embertelen eszméinek meg-

valósítására. líméletlen; mindenre  elszánt utalkodásra'alkalmas,tes- 

' tileg, lelkileg erős ifjúságot akart. A militarista szellemű  nevelés  

,már 10-eves korban bevezették, feltétel nélküli vak engedelmességre 

nevelve. A  tanulók önkormányzatát megszüntetve az ifjúságot Hitler 
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jugend ifjúsági vezetők  irányították. Akatolikus egyház a fasizmus-

sal kötött egyezménye alapj.n, egyházi ifjúsági  szervezetiben és a 

tantárgyként oktatott vallástannal megőrzött némi befolyátt a neve-

lés terén.  Nagytanulság.  a korszerűen szervezett, nagy  kiterjedésű 

államilag irányított köznevels hatalamas erejére az az•őriási káro-

sodás, elembertelenedés, amely a fasiszta nevelés következtében az 

egész emberiséget, de a német ifjúságot is sujtotta és tönkretette 

a második világháboru folyamán. 

A Német Szövetségi Köztársadágban sajnálatos módon ujra fele- 

levenítik a fasiszta nevelés szellemét. A neofasizmus történelem ha- _ 
_ 

misítástól sem riadva vissza mindkét  világháborúval kapcsolatosan 

tagadja a német felelősség kérdését, újra szítja a kommunisna-elle-

nesség eszméjét  keleti területi terjeszkedés igényével párhuzamosan. 

Az ismét megerősödő keleti terjeszkedés goadola 4- át'népszerüsiti az 

u.n."Kelet-kutatás". 'qizek az intézmények 'a keleti területeket a né-

met nép ősi történeti joga alapján német területnek nyilváníják,az 

ifjúságot ezeknek a területeknek visszaszerzésére nevelik az iskolák 

ban. A tenkönyvek történelemhamisítása különösen a II. világháború-

val kapcsolatosan feltűnő. Harci sikereiket dicsőítik, a kudarcokat 

hanis érvekkel igyekeznek elkendőzni, a fasizmus embertelensége,mil- 

liók pusztulása i szinte az  egész emberiség szenvedésének feltárása . 

és a tanulságok  levonása  helyett a hitleri idők hősiességével, a 

germán kultusz felélestésével, a  nemzeti  szocialista .1étesítménye 

töinjénezésével vezetik félre. saját ifjúságukat. A jelenlegi határo- 

kat nem  tekintik véglegesnek,  és az általuk eredetileg németnek mon-

dott területek visszacsatolAsát követelik. -  Ez a revansista, neofastv 

ta nevelés.-természetesen.- Bagyon is befolyásolja a német ifjúság 

szemléletét és a .világ haladó erőinek figyelmét felhívja a közelmult 

tanulságaira. 
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N azy  László  pedagdgiai Roildolatat  

A haladó reformpedagógiai törekvések közül_ hazinkbam is jelentkezett 

többek között 	 a gyermektanulmányozda t az állampolgá 
nevelés és a munkaiakola . néhány iránya is..A magyar Ígerme.ktanulmányazás 

megalapozása és nemzetközileg is elismet szintre emelése Nagy László, 
/1867-1951/ tevékenységéhez füződik. 

Kezdeményezésére megalakult a Magyar Gyermektanulmányi Társaság /190 
melynk szakosztályaibanumunkatársai közremüködésével a pedag6gia azéles te-
rületeire ható tudományos kutatásitztz folytegindult a Gyermek c folyóirtt 
és a világom elSőkémt létrehozták a Gy,erraktanulmányi Társaságot.A pedagel-
gusak rendszeres továbbképzésének biztoaitása érdekében zivós felvilkágoisr 

14t tással és küzdelemmel elért a Fővárosi Pedagógiii Szeminárium meg=s  ar 
qd iskola, névn. elveinek igazolására egy kisérleti iakoldt alapitott. 

Nagy I1Ó elégedetlen kora pedag4idjAval lmert az figyelmét csupán 
a nevelés céljára,anyagára korlátozza is nem ismeri a gyermeket.Szivdsam 
küzdött a herbarti hatáson nyugvei tgyermektelen pedagágAa l a tantárgyakla tek-
könyvekl az elavultt lélektelen módszerek kizárólagos uralma ellen és az is- fl 

 kolai élét középpontjába a gyermeket állit3a*Mgy véli l hogy a gyermek tanul-
mányozásával l,testi és szellemi fejlődésének  feltárásával. megalapozható a 
tudományos pedagógia l megjavitható az elmaradt nevelési gykorlat.Felfogáza 
szerint a gyermektanulmány/a pedológia/  foglalata minden l az "egész gyer-
mek" testi és llk éleitérevonatkozo ismerteknekZbből a gazdag körből: 
Nagy Lá216 a - gyermeklélektant tanulmányozta l a gyemeki fejlődés  általános  töx 

szerüségeinekozakaszainak megállapitásával foglalkozott.Tudományos e- 
pea/age/1w 

redményeikkonzekvenclait mindig megállapitotta gazdag támogatást nyujtva 
ezzela nevelés és oktatáa módszere fejlődésénekl a pedagógia tudomány kor-
szerüsitésének. 

Onálló pedagógiai elméletet nem alkotott.Ohhez  a lélektani alapot 
kevésnek találta l maggyőződéssei vallotta s hogy a nevelés célját és feladata-
it társadalmi tényezők sabjd'k meg.Gyermektanulmányi munkálkodása mégis 
jelentőségü pedagógiai tekintetben is.A nevélés céljait társadalmi tényeek 
határozzák  ugyan meg l de ezeknek a célkitüzésekhek a  megvalósulása  nem spon-
tán módón következik be t hanem a pedagógia-tudomány és a gyakorlati nevelés 
eredőjeként • realizálódik.A társadalom által determinált feladatok megoldásár 
nak mérve arányban áll a nevelés elméletének és gyakorlatának azinvonalával, 
•a gyermek ismeretéveI t irányitott tevékenységének mértékével.Nagy László a 
a gyermek ismeretétől remélte a pedagógia tudományos megalapozását és  lélek-
ti 	kutatásai  mindenkor kapcsolatban álltak  nevelési reformtörekvése 

vel.Nagy Lászlónek e gyermeki lélek fejlődésére l sajátosságairal érdeklődésé- . 



ra és ezek alapján a didaktikára t különösen a  tantervre és  2  oktatás módsze-
reire vonatkozo kutatásai l valamint közoktatásunk reformjáral t=glág javas- 
latai rendkivül jelentősek,haladóak I nagy hátásuak és. ma  is értékes hagyomd-
nyét,sőt  akti tr tégyezőit alkotják .szoCialiata pedagógiánknak. 

( "A gyermek érdeklődésének lélektana" c.mUnkájéban az  érdeklődést az egész 
szellemi élet középpontjába állitotta.kmig Herbert  az érdeklődés keletkezését 
értelmi alapon fogta fel,az oktatás eradményének tekintette t addig Nssy Lásalb 
az érzelmek közé sorolta.HelYeseh ismerte fel a.  benne szereplő demeket 
telem,érzelemokarat4hangsulyozta folyamat jelgétl legfőbb jegyének,mozgató 
erejének . az érzelmeket tartotta,A gyermek érdeklődését jelentőségénél fogva 
alkalmasnak minősitette a gyermeki fejlődés sakaszaina*egélldltására.4a a-
lábbi szakaszokat különböztett meg:ériki /0-3 év/,saubjektit 	év/ 1 objek- 
tiv /7-lo év /,állandd. /lo-15 év/ és lOgikai_érdeklődés /15.évtd1/, 

Megállapitotta l hogy  a gyermak érdeklődését egyéni hajlamat és a külsd  
ingerek együttesen formálják és alakitják.Bár  a  gyermek egyéni hajlamai kü-
lönbözőeko nevelés társadalmi céljai megkivánjék,hogy közösségi érdekü és 
irányu érzelmeket fbrmáljon ki az eggénben a köznevelés.A polgári,individua-
lista irányzatok tultengésének kordban bátran meghirdeti a társadalom céljai 
iránt érdeklődő,avval azonosulni akard  egyéni jeilemü emberek nevelésének 
szociális eszméjét. 

Felhivja  a figyelmet arra t hogy a gyermek fejlődését figydemmel kell kö-
vetni l azt megkéll ismerni és:alnevelést ennek  megfelelően kell megoldani.Aa 

is szakaszok nevelési feladatait az érdeklődés  fejlődésének alapján. Allapi-
totta meg.A szubjektiv érdeklődés fokámanevelésnek az a feladata l hogy az ér-
deklődést az  ösztönök kifejlődése; céljából a játékok területén foglalkoztas-
sák.Az objektiv érdeklődés - kordban a gyermek  érdeklődése.,  a valóSagl a termés2 
szat felé fordul..4bben az időben a nevelés főfeladata a közvetlen bemutatá- 

son és  házi foglalkaztatáson nyugvd alkalom.m,a4ktatás legyen.Az állandó °bad 
jektiv érdeklődést mér fel kell használni a konkrét jellegü tartós és intenr• 
ziv ismerdszerzésreomelyet tevékenységek szerint kell megoldaniipl.m6piskb-
lában mezőgazdasági és, Zsfoglalkozások területén,a középfoku oktatásban ipari 
és kereskedelmi foglalkozások kötében.Az elvont eIméletieskedés  még  ekkor is 
kerülendő,mert nem érdiskIi a gyermeket,A logikai  érdeklős azPqi aszában az 
if jut  társadalmi érdeklődése és elvont gondolkodási készsédé=adalmi lény-
nyé formáljuk és Mivelt emberré neveljük. 

Nagy László a gyermeki érdeklódés fejlődése alapján állapitotta meg 
az oktatás és nevelés anyagát. 



Nagy.  László gyermektanulmányi munkássága nagyjelentőségü a nevelés ás a  
neveléstudomány fejlődése szenpontjából.a nevelés céljait, társadalml 
tényezők mabjfik ugyan meg tde  ezeknek aaélkitüzéseknek a  megvalósulása 
nem sPontás módón.következik be l hanem a-  neveléstudomány és a gyakorlti 
nevelés; erőjeként realizálódik.A tdisadalomtól determinált feladatok meg-. 
oldásának szintje arányban 	a pedagógia  tudomány és a mevelés gyakorla- 
tának,szinvonalávall a gyermek ismeretével t irányitott tevékgnységéndk szint- 

4 	 . 	 aérece-2- 	- Nagy Lászlónak a gyermeki fejlodévsexlem taajatosságaira,érdeklődéséme 
és ezek alapjan a didaktikára,a tantervre l az oktatás módszereire vonatkozó 
kutatásai l valamint a magyar közoktatás reformddvalkapcsolatoa javaslatai 
rendkivüljelentősek,haladóak l nagy hatásuak és jótészt ma is: dthkesek. 

- = z érdeklődés - mOtivumainak  pszichológiai vizsgálata során igy Láz-
ló megállapitotta thogy azok vagy természetesek,vagyis a. gyermek tevékeny-
.ségébőIl érzelmeiből,vqgy a külső l tárgyi világ hatásaiból./érzékletekl káp-
zetek/  táplálkoznak, részben nesterségessktvw szuggesztiv hataaokomelyek-
nek irányitása moktatdv.feladata.Az érdeklődés.tehát nemcsak eszköze és ered 
ménye‚hanem célja is az oktatásnak.Ezzel a nagy horderejü megállapitásával 
lagy László az oktatás. céljának tárgyias‚egyOldaiu,herbarti,pusztán ismeret 
köZlésre szoritkozo szemlélete helyett annak.psichologiai lényebét ragadta 
meg.:;Ezzel. a felfogásával az oktatás eddigi értelmezését.. jelentősen - gazdagi-
totta... 

Hibáztatta a korabeli iskolai oktatást p mert az a gyermeki érdeklődéstól 
idegen l azociália ás tudimányos szempontból inspirált csak ea igy nines, ha-
tással a.  gyermekreXgy véIithogy az igazi Os maradandó,  tudományos. képzetek 
keletkezését egybelkell kapcaólni az  érdeklődés szubjektiv/ tevékenYség,érzel 

*lam/ motivumaival.4. kettőe viszonyával kapcsolatosan megállapitja:"Az.  ok-
tatába n az érdeklődések felgerjesztéséhez a vezető _fonalat a  külső érzékle-
tek ás a muit tapasztalatai siagatatják; a azubjektiv motivumok pedig l t,i. 
a tevékenységek Oa az érzelmek az objektiv érdeklődés-folyamatok élénkitésé-
re,erősitésáre alkalmaztassanak. "Az érdeklődés mesterséges irányitásának 
/oktatás/ alapfeltétele tehát a gyemek természetes hajlamaihoz való iga-
zodás l hiszen a gyermek érdeklődésében,- a felnőttekével szemben -7,  hagyobb 
szerepe van a szubjektiv motivumoknak•. 

*Nqgy  László  a gyermek  érdeklődésének tanulmányozása alapján követeli,. 
.hogy a tanitást jellemezze a cselekvéa,a tanulók külsőleges tevékynysége l  
kellő mértékben  szemléletes legyen  és álljon szoros kapcsolatban atermé-
azettel és  a társadalommal.Ezek a módszerbeli,igények a korában uralkodo .  
herbarti pedagógiai felfogáshoz  viszony itva nagyon haladóak.Az u.n."tanitó-
iskolákkál" szemben olyan  iskolát kivánl ahol a tanitás nagyobb része a ter- 
mészetbero mezőn,erdőniszántóföld 	 rn 	 , 	yeen  főleg alkalom_  



szerüen folyik,ahol az oktatás gyakorlatibb és életszerübb.Haladó törekvé- 
sei alapján megállapitható,hogy. ,  114,y László az  iskolai oktatást.  a  gyermek
ismeretébeno gyermeki fejlődés törvényszerüségeire alapozva l a haladó pol- 
gári reformpedagógiai eredményeit felhasználva akarta korszerüsiteni.M6d-
'szertani elveinek és követeléseinek jórésze ma is helytálló. 

Nqpg Lászkó. nézeteinek formáló hatását  pedagógiai gondakodásunk fejld-
désében:különösen nagyra kell becsülnünk.A gyermeki fejlődés sajátomságai-
nak feltárásávalhatdrozóttaiszembehelyezkedett a hazai herbati pedagógiai 
szemléletmóddal.Megállapitotta s hogy a hagyományosan tekint4i és a kiaáróla:-. 
gosan racionális oktatással szemben az iskolai ismeretszerzés annál nagyobb 
hatása a.gyermek személyiségére,minél erősebb a tanulóban a megismerés bel-
ső vágya,k tanulók as enélyisé4ének fejlődése szempontjából legjelentősebbnek 
az érdeklődés érzaméből táplálkozd, ismeretszerzést tartotta.az oktatásban _ 
mozgositani kivánta a tanulók érzelam- és kedélyvilágát,hangsulyozta az dr-
telem motiváló szerepét és ezzel az oktatás hatékonyságát l nevelőjellegét,sze 
mélyiségformáló erejét jelentőselkiszélesitette l az oktatás lélektani megala-
pozottságának eszméjét népszerüsitette.Eszméinek megvalósitása pedagógiir& 
legértékesebb-és ma is legkorszerüb hagyoiányát és feladatát képezi. 

ngy Lászlónak az oktatás felnőttszempontu s tárgyiasvkizárólagosan tuda-
ti szemlélete elleni küzdelme nálalis'bizonyos egyoldaluságot eredményes. 
Nam sokra becsüli a rendszeres ismeretközlés és ismeretszerzés logikai ol-
dalait.Az oktatásban legfontosabbnak a külső érzékletet tartja.Szemléletén 
érezhető a polgári reformpedgia gyermekszepontusága és a spontenaitás ax 
egyoldalusága l mint a korabeli ni.yar  oktatási  gyakorlat szinte természe- - 
tea  és egészséges repciója. 

"Didaktika gyermekfejlődésii alapon" c.1921-ben megjelent miivében  az is-
kola munkáját gyermekfejlődéstani alapra helyezte.Ez a könye az 1914-bem 
Uj iskola néven alapitott iskolálliddibjábanvégzett kutatásainak foglaata.Nem 
rendszeres didaktika l inkább a gyermekek érdeklődésének fejlődésére alapo-
zott tanterv.Ezt munkdját a alábbi vonásai teszik értékessé: 

Tantervét  nyolcosztályos iskolára készitette l a  tananyagot a gyermeki  fej-
lődés szakaszainak megfelelően és  nem tantárgyak o vqgy szakmák alapján rend-
szeresitette.Az eddigi tantárgyszerii oktatás helyébe a közvetlen megfigyeT 
lést,cselekvésto gyakorlati fogjalkozást,a , munkát éllitotta.A gyermek kézi 
foglalkoztatását fontosnak tartotta és mint módszeres elvet nagyra becsülte. 
Felismerte l hogy a gyermeket /főleg lo éves koruk után/ neM elégiti s ki a ta-
pasztalatgyüjtés I tevékenykedni,hatni Water környezetére,A gyermek iskolai 
foglalkozásai  munka által válnak komoly tevékenységekké.Ezért Nagy László 
a tanulók kézi foglalkozását nem tekinti külön módszernek I hnem az oktatás 
általános módszerének. 

NaVV=i604.0alaidLlomoly figyelmet forditott tantervében a tanulók demokrati- 
kus szellemü térsadalmi felvilágoditására 

 es esztétikai nevelésére is. 



Közoktatdspolitikai reformtervezetében az 1918-ban függetlenné vált 
Magyarország  számára  megfelelő demokratikus iskolaszervezetet akart terem-
teni.Haladó gondolkodása bbban mutatkozott meg legjobban,hogy helyteleni-
tette a társadalomnak osztályokra maxi tagolódását.hz osztálykülönbségek 
megszüntetését és a  társadalmi egyenlőség eszméjét utópikusan a neveléstől, 
az egyenlőségen nyugvó helyes iskolarendszertől várta..Iskolarendszere a1al4 
vá az egységes,kötelező  népiskolát tette.hzt javaaolta l hogy az osztálykü-
lönbségek kiküszöbölése céljából a továbbtanulás feltételévé a tehetséget 
kell állitani.Az idkolafenntartds jogát és kötelességét az államra bizta, 
de megengedhetőnek tartotta állami  felügyelettel. egyéb iskolafenntartók müki 
dését isatz iskola világi jellegének kérdését is liberális szellemben fog-
ta fel. 

'2 ervezete a polgári demokratik us nüvelődéspolitikának hazánkbane-
- gyik  légkiemelkedőbb dokumentuma.J61 példázza szerzője haladó társadalomr-
szemlélétét l munkásságának társadalmi rendeltetés6t.Ennek a me'ggyőződésének. 
alapján kapcsolódótt bele tevékenyen a Tanácsköztársaság forradalmi .Müvelő-
déspolitikájának munkálataiba. 

Nagy Letszló tevékenységének neveléstörténeti érdem a herbarti  pe-
dagógia  ellen nálunk is -megindult küzdelem támogatása ltudományos érvekkel, 
az iskolai oktatás:korszerüsitéséért,lélektani megalapozásáért vivott harc 
irányitása és a neveléstudományi kutatások meginditása,Szenléletének egy-
oldalusága gátolta vállalt  feladatain sikeresebb megvalösitását. 

/1877-1945/ 
Imre  Sándor  nemzetnevelése elmélete  

Az imperializmus éles osztályhai'ca és a  nemzetiségi ellenté-
tek által szétszabdalt hazai társdalon 66 közmüvelődés válságának megoldd 
as érdekében dolgozza ki Imre  Sándor nemzetnevelése elméletét.Az orvoslást 
nem az állam  gazdasági-társadalmi rendjének radikális megváltoztatásában 
kerextasi,hanem.olyen eszmerendszert kivan létrehozni vamely politikai küz-
deLmek és osztályharc nélkiiIvalósitja meg a társadalmi haladást.A.  társa-
dalmi  egységet megteremtő erőt a nemzet  egészére,. ható nevelés eszméjében vé 
te Imre - Sándor megtalálni. 

.Igy fogva fel a nevelésszerepét l az  egységes: nemzet koncepció-
ja érdekében  olyan egységes nevelői gondolkodás kialakitására törekszik 4 a-
mayben memzet  fogalma  az irányadó*Ezért áll szemben a herbarti pedagógia 
egyoldaiuságával,individualizmusavalt az oktatás problematikájának 
elemzése helyett a nemzet egémére ható neveldst szorgalmaiza.Ilyen szempon 
bál birálja a korabeli hazai viszonyokat is,A nemzeti milveltség eszméjét fé 
ti a klerikális , pedagógiától,mert az annak egységét megbontja es tudomány-
taIan irányba tereli.Elismerve a szociáldemokraták nevelésügyi programjá-
nak értékeit I tudományos megalapozottságát l a köznevelést félti a szocialis-
ták egyoldalu hatásaitól is„Attól tart,hogy ők is: akadályozzák.az  egységes 
nevelői gondblkodás kialakulását és igy utjában állnak annak. 
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A köznevelésben.Imre Sándor azerint a politikamentea,"tárgyias" nevelés-
tudomárvé lesgyen a vezetősZerep.A társadalom haladását a pártpolitikától 
független. iskolai neveléstől és a helyes nevelői gondolkodástól_ várta.Idea-
lista felfögéda alapján jutott errs a helytelen t utópista álláspontral hogy . 
lehetaéges osztályharctól független nevelői gondolkodás. és müvelődéspoiitika, 

Nevelési elveit 1912-benifejtette ki Nemzetnevelés  c  hires könyvében4.E1- 
méletének megalkotásában Natorp azocidlpedagógiája hatott rá.Vele egyetértés-
bane nevelnek a társadalom fórmálása terén döntő szerepet szám,feladatát 
a közösség előréhaladásának segitésében és a közösséget alkoto egyének kifej-
lesztésébeblkereai.Natorp szociálpedagógiai közösaégfogalma azonban elvont,' 
formalisztikus,nem - valóságos l csak elképzelt  társadalmat, általában az egész 
emberiséget jelenti.Imre Sándor szerint a  fejlődést csakis a,  nemzet gndolata 
biztosithatja és ezért Széchenyi eszméjét elfogadva-a-nenzet - Togalmát -  dill-
totta-nevelői - gondolkodásának középpontjába.Ettől a "nemzetneveléstől" várta 
a nemzet egységének kialakulását ta“tárdadalmat megrázkódtateforradalmak he-
lyett.Imre a, nevelés kőzegének g nemzetet tartjaaz ember a. mega egyéniségét 
csak a' nemzet keretében'fejtheti ki.Ezért - a_nevelést nemzeti tudatosságpak 
kell áthatnia l amelynek a nemzet minden tagját ia ét kell járniaZmre Sándor 
pedegiai•gondolatai a Tudatosság kérdésében kapcsoltidnak reformpedagógiánk 
másik kiváló képviselőjének Schneller • Istvánnak személyiségrpedag4giájához, 
Schneller.azerint mevelds célja olyan személyiség.formálásal amelynek legfőbb 
jegye a , tudatosség.AneVelés célját Imre IsIa.z  ifjak hajlamainak teljes,kibon-
takoztatásábam4tudatós személyiséggé formálásában látja.A. személyiség a kö-
zösség  értékes taglal aki kész a közösségért tudatosan munkálkodni.A nemzeti 
tudatossAg lényeges jegyének tartja s hogy anemzet kapcsolatban álLa többi 
nemzetekkel és azokon keresztül hat az emberség előrehaladására.Ilyen vonat-
kozásban elhatárolja maggit az .akkor európaszerte népszerii - állampolgári neve, 
léal kerschensteinU elméletétdlozt szakkörünek és korlátozöttnak fogva feL  
A, nélunk, is  erősödő kozmopolita szemlélettel szemben felfogásának komoly po- 

zitivuma 8Z az  erős meggyőződése' hogy az'eMberiség előrehaladását  a  nemzeti 
társadalompés kultura fejleaztéségeilehet csak,biztositapi. 

Imre Sándor elmélete azerxes folytatása a.  reformkori nagy müvelődée-
politikusök4Széchenyi lyiesselényi  ésEötvöstanitásainak.Amig  azonban  a nemze- 

egység programja•a'reformkorban,a polgári nemzetté alakulás korában 
részt haladd és időszerű volt l addig az.ximperializmusban t a kiéleződött társa-
dalmil gazdadgi  és nemzetiségi ellentétek idején'Imre Sándor szándékai ellené-
re is 8 dolgoó nép felszabaditása ellen irányilt éá  az elnyomók ostálybékda 
felfogását erősitve.a társadalmi hare gondolatát gyengitette.,Imre Sándor bi-
zott abban t hogy nevelési koncepciója médaz ő korában is megoldhatOp . tArse-
dalmi problém ákat és a nemzetiségi ellentéteket*. 

Szerinte a nemzetnevekésben  egyesül  a társadalmi és az egyéni ér- 
deki a nemzetei és az egyéni cél éSbenne van §z egyetemes végső célelérédé- 
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sének lehetősége is t kölcsönösen feltételezve egyredst..4 npmzeti cél alá vam 
rendelve az wetemes emberi célnak,vagyis Imre Sándor haladó tódon felül-
emelkedett a nemzeti önzésenlo sovinizmdson l a nemzetiségi gyülölködésenA 

L  nemzetnevelés nem akadályozza meg  az am egyén fejlődését sem tsöt segi-
ti annak megerősödését,hiszen a nemzet előrehaladása az egyének fejlődésén 
nyugazik.4 nemzetnevelés ilyenformájában az egyén és a közösség érdkeit 
egyformán szolgálja. 

A nemzetnevelés  alapján Imre Sándor követeli s hogy anevelői gondakodás 
alapját 'a nemzeti sajátosságok ismerete alkossa.Elismeri ugyan,hogy a nevel 

tudományának Vannak egyetemes érvényii megállapitásai l törvényszerüségei l de a 
nevelés természete nem engedi,a nemzetnevelés pedig egyenesen megköveteli, 
hogy amevelés általános elmélete nemzetnevelési elméletté bővüljön.A nem-
zetnevelés minden nemzet számára lehetővé teszi sajátoa nemzeti értékeinek 
kibontakoztatását.-.4 neveléstudomány nemzeti stfitoságainak irreális'hangsu 
lyozásá rfmre Sándort  a magyar neveléstudomány megteremtésének nemes vágya 
vezette. 

Müvelődéspolitikai'programjában meghirdeti a nevelés általánosságát, 
oköveteli,hogy annát valóban mindenki leven részese ds az állam minden gyer-
meknek biztoaitsa a mavelődéshez-való jogát.Szerinte a politikai vezetésnek 
meg kell értenie l hogy csakis az egyének fejlődése biztosithatja a nemzet jd-
vőjét ős csdi a müvelődés utján emelkedhet a nemzet.Imre Sándor élesen birdl 
ta a korabeli köznevelést a  nemzetnevelés szempontjából.hlegállapitotta t hogy 
nemzetnevelésről nem lehet bemani,mert a nevelés nemáltalános ős nelegy-
séges,az egyéni nevelői eljárásokat az iskolák zsufoltsága megakadályozza.4 
nevelés egyoldalu l csak ismeretszerzésre korlátozódik és nem az egyésiség 
fejlesztésére.Azért is elégedetlen a neveléssel,mert nem mozditja elő kellő-
en a nemzet fejlődését,nem korszerii. 

lközoktatás korszerüsitésének,átalakitásándK a tervét is részletesen 
kidolgorta a Nemzetnevlés 	könyvében.Véleményeszerint olyan köznevelési 

té törvényre van szükség,amilyet a nemzetnevelés követel.Meg kell tehát szer-
vezni az általános,egységes l állami köznevelést taz államositáS kérdésében 
gyakorlatilag ő is az eötvösi liberalizmus alapján állva t csk elvileg foglal 
állást a felekezeti  oktatással membeno felekezeti iskolák államositásától 
azonban eltekint,különben sem hive a nevelés terémaz állami mindenhatóság-
nak.A szociáldemokratákkal és a radikálislipolgársággal'szemben az államositás 
kérdésében konzervativ  álláspontot képvisel. 

Az oktatás tartalméra vonatkozo korszerii nézeteit is a nemzetnevelés  
eszméjének szolgálatába állitottagkülönböztet közösségi tudatot  formáló 
tárgyakat /természettudományok l társdalomtudományok,anyanyelv és államnyelv/, 
a nemzet fejlttaégét ismertető tárgyakat / nyelvi l irodir -tanulmányok l tör- 

a 

ténelem és néldrajz/ 1  és egyéni fejlődést molgáló tárgyakat /matematika,föld-
rajzolkotménytan114lektanlegészségtanlrajz stb/.A •görög és latin nyelv  
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csak  mint egye4lyákra előkészitő tantárgy szerepel ra  vallástan  pedig nem .  
kötelező tárgy,4 tantervi anyag  kiválasztásában  Imre Sándort a tudományos-
agg igénYe vezette és gondot . forditott a tanulók életkori sajátosságainak 
fgyelembe vételére is. 

Jelentős Imre Sándornak az oktatás Módjával kapcsolatos, korszerü ál- 
láspontja is.Nemzetnevelése célja az egyén személyiségének kialakitásal aipi 
pedig csakis a tanulók önálló gondolkodásának l itélőképességének,caelekvésre 
nevelésének 6s:a meggyőződésének kialakitásával érhető el,A tananyag mecha-
nikus átadását l formália tmégértés nélküli átvételét,a verbalizmuAt határozot- 

tan elitéli és olyan oktatási módszerek alkalmázását,megkereaését követeli 
amelyek a tananyag mellett a tanulókat is figyelembe veazik.Ezzel az  igé-
nyével  az  oktatás pazichológiai megalapozottságát és nevelői hatékonyságát 
kivánta fokozni, . 	 t 

Imre. Sándor müvelődéspolitikai tervei a.  feudális örökséggel terhe: 
Magyarországón korszerüek l haladóak voltak,a polgári demokratikus fejlődés  ii  
rányába. mutdttak.. 

Már az 1910-s években meghirdette az egyaéges,nyolcosztálsos  14  
év elemi és 4 év középfok/ alapiskola gondolatát  és. mindenki számára  bizto-
s.i.tani akarta a tanulási'lehetőséget„Iskolaazervezeti javaslata azonban nem 
volt alkalmas elgondolásainak megvalósitására.Nyolc éves iskolája  négy. éves 
elemi iskolából és a nyolc éves középiskol a.. négy alsó osztályából alit  vol- 

huszas éveRben l állaMtitkárságo idején elemi l polgári és középiskolára 
készWagEgformterveiben az uj iskolarenda2r alapja.már nem a .nyolc osztá-
lyoavekmmt iskoiOanem a polgári iskola.Ugyanakkor megmaradt volnamanla 
magasabb tanulmányokra előkészitó nyolc osztályos gimnázium ia.Ez a  tervezel 
sem  volt  alkalmas  a burzaoa iskolarendszer kettőségének és  zsákutcáinak ni%- 
szüntetégAre4 s6t maga is ilyen maradt. 

Imre  Sándor  a neveléAtő1 várta a társadalom átalakitását és 
nevelés  területén nem értett egyet Wforradalmi változásokkal.A forradalmak 
datt mindinkább visszahuzódott a gyakorlati . takenységtől l bár lehetőségei 
lettek volna *a caelekvésre,mert a közoktatás irányitásában ebben az időben 
vezet vezető szerepet töltött be,Az ellenforradalom kormányai pedig Imre 
Sándor leghaladóbb demokratikus követelményeit hagyták el l vagy töltötték 
mag tőle idegen jóbboldali,később fasiszta tartalommal,amellyel maga Imre 
Sándor értett legkevésbé egyet. 

A nemzetnevelés elmélete a benne megnyilvánuló 
tikai felfogás.és.a történelmi körülmények figyelmen kivül hagyása miatt, 
egyébként értékelirészgondolatat ellenére sem volt alkalmas a közoktatás 
polgári demaratikus átalakitására sem, 
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A munkásosztály Ilözoktatáspolitikai küzdelmei az.imperiliz-

mus néhány államában 

Az imperializmus polgári pedagógiájának vizsgálata félreérthe-

tetlenül bebizonyította, ho7y a 20. században az uralkodó osztályok 

nevelésügyi elgondolásait részben müvelődésücwi kiváltságaikhoz va-

ló görcsös ragaszkodásuk, részben pedig a munkámozgalmakkál vívott 

szívos harcuk határozta meg. Ebben a küzdelemben a burzsoa mindin-

kább reakcióssá-vált, jobbra tolódott,  védekező álláspontra kénysze. 
a 

rűlt, pedagógiája pedig nép - és emberellenessé, yesszimistávé és ha. 

ladás4 llenessé vált. Az alkotó kezdeményezés az elnyomott dolgozó 

osztályok sajátja lett, századunkban már ők képviselik a  haladást 

nevelésügyi kérdések területen is.  Vizsgáljuk  meg az alábbiakban né • 

hány  imperialista  nagyhatalom közoktatáspolitikai törekvéseit, és 

azon belül a munkásosztály az iskolai oktatás demokratizálódásáért 

folytatott küzdelmeit. 

Angliával  szemben Franciaország közoktatásügye  világi jellegű 

es erősen  centralizált, az Allami iskolákban már a, múlt században 

megszűnt  a vallásoktatás. Mint iskilafenntartónak az katolikus egy-

háznak is maradt iskola a kezén.. Az Oktatásügyi 'inisztériut az ok-

tató-neveTő munka minden lényees elvi és nemezti kérdésében közpon-

tilag intézkaikk és  ellenőrzést  gyakorol. Franciaországbqn az 1920-, 

ban megalalkult Kommunista Part szívosan kazdött az oktatás ingyenes 

"Ségéért e az egységes alapmüveltséet adó népiskola megvalósításáérA 

- A francia iskolarendszer a századforduló.táján  alakult  ki és 

1945-ig nem  sok változai ment keresztül. A munkásosztály  kiharcol4 

ta a középiskolai oktatás ingyenességét, és a  tankötelezettségnek 

14-éves korig való kiterjesztését. A 8.osztályos elemi iskola 6-14 

eves korig, az u.n. kiegészítő tanfolyamok /a mi négyosztályos pol-

giri iskolánkhoz hasonló jellesü és célú iskolák/ 11-15 eves korig 

foglalkoztatk a tanulókkal. A középiskolák 11-18 évig nevelték az if 

jakat. A szakember képzést a technikai középiskolák /11-18 'évig,va731 

13-17 eves korig/ (Is az ipari tanulóiskolák szolgáltak. 4 középisko-. 
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lák kétfélék, dlycéek állami, a colegek helyi szervek által fenntar-

tott középiskolák. A lycéek között sok a régi híres iskola, amelye-

ket nagyra becsül a francia társa ,lalom. Az elemi 5. osztálya után 

kerinek a tamillók -felvételi vizsgával- a középiskolába, amely vagy 

klase.zikus, vagy modern. A középiskolák alsó- és felőőtagozatra oszl 

lanak. Az alsó né -y osztály általános képzést nyujtó irányító tago-

zat, a felső tagozat 3-éves és különböző szekeiókat /klasszikus, mo-

dern, stb/ tartalmaz. 

A francia iskolarendszer 1945-ig a burzsoa államra jellemző  

kettős iskolarendszer. A különböző temsadalmi .osztályok gyermekei 

11. évük után külön utakon haladnak, amely egyben életüket is megha-

tározza. Tanulmányaikat az elemi iskolában folytató tulnyomó többséE 

előtt a felsőbbfOkA képzés kapui bezáródtak. 

1940-tikx 1945-ig  Franciaországnak  a hitleri fasiszták által 

megszállt részein a nevelés szelleme is fasizrjódott. 

A II. világháboru befejezése után-az Ellenállási  Mozgalom meg- 

hízásából s Langevin akadémikus és a kommunista Wallon vezette re- 

form bizottság javaslatot kéazitett az iskola-rendszer demokratikus 

• átszervezésére. A bizottság kifogásolta a munkástanulók alacsony sz 

mát a középiskolákban es az egyetemekén, az iskolarendszer szerves 

felépítettségének hiánYát, és az elavult módszereket. Követelte, 

-bogy az állam minden' polgára számára egy- aránt biztosítsa a müvelődé-

si szabadságot. A bizottság javasolta, hogy a tannötelezettséget 18 

eves életkorig emeljék fel. 'A kettős iskolarendszer megszüntetésé" - , 

az iskolák szerves egymásra építettségét kívánták. A reform 6-15 é-

vig 9-éves egységes iskola bevezetését javasolja, a felsőbb owztá-

lyokban a tanulók megfigt lésére és további irányítása  végett tájé-

kozódási ciklust vezetnek be. Erre az iskolara épül a 3-éves elmé-

leti és szakmai keozés. Ennek a'rendkívül haladó javaslatnak a meg-

valósítását a hurzsoa reakció megakadályozta. 

1955-ben -a Francia Kommunista Párt egy olyan javaslatot ter- 

jesztett az országgyülés  el, amely mindenki számára elérhetővé a- 
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karta tenni a müveltséget. A nevelést a béke és a nemeztközi együtt 

működés szolgálatába kívánta Allítani, ugyanakkor a háború, a faj-, 
gyülölet ellen akarta mozgosítani az .  oktatásügyet. A kormány azon- 

ban elzárkozbtt a javaslat megvitatása elől, és így  a két vilgghő- 

ború köz3tt kialakult oktatási rendSzer egészen 1959-ig fennállott 

• kisebb módosításokkal. A francia iskola-rendszer alapvetően antide-

mokratikus maradt, a polgári társadalom érdekeit szolgálta, a mun-

kás és dolgozó gyermekeket pedig kiszorította 'az oktatásbül. 

• gozók gyermekeinek 60 /0-a az elemi  iskolában  maradt és alig 3 679-a 

került az egyetemre. Bizonyossá vált, hogy  .a középiskola ingyenessé  

e a tőkés viszonyok között önmagában nem teszi lehetővé a dolgozók 

gyermekeinek továbbtanulását, mert ezek a családok nem tudnak lemon. 

dani gyermekeik korai munkábaállításának anyagi előnyeiről. 

A pe Gaulle-rendszer 1959-ben rendeletileg szabályozta a köz- 

oktatást, a tankötelezettséget felemelte 16 eves korig, azonban az 

iskolarendszer kettősségét továbbra is fenntartotta. •Az 1959-es ré. 
a 

formmal szemben F.KP parlementi javaslatában követelte, hogy minden 

gyermeknek egyaránt  biztosítsák  az  azonos müveltség megszerzésnek 

lehetőségét. Az ugyanabban az évben megjelent klerikális iskolatör-

vány, amely 'a katolikus iskoláknak magas éllamsegélyt biztosított' 
42:s 

- .1.9.71yania.1.444t a vallásoktatást ismét bevezette ,  a középiskolákban. Ez a' 

törvény az állam és az egyház szétválasztásának és a  világi  oktatás 

elvének megsértését  jelentette és  hatalmas 'tüntetést. váltott ki. A. 

FKP rftutatott •=a, hogy az 1959-es törvény alig jelent változást' 

a múlthoz képest és annak elle'nere, - hogy az elemiből át lehet lépni 

a középiskcilákba, anyagi nehézségek miatt a  középiskolák utolsó év( 

folyamaiban a szegény tanulók aránya csak 4 /0. RámUtatott arra,hogy 

egyházi  iskoláknak nyújtott segéllyel meg lehetett volna kezdeni i 

középiskolák demokratizálását. Megállapította,h o .-7y az oktatásügy 

halaszthatatlan érdeke az iskolafejlesztés fokozása és kifogásolta, 

hogy a tanulóifjság számának  növekedésével nincsen arányban az ok-

ta-kisüyi költsé7vetés, az osztályok túlzsufoltak és nagy a pedagó- 



gUs-hiány. Rávilágít.a párt arra is, ho -y csak a  jómódú családok 

' gyermekei  tanulhatnak  tovább, a szegény. munkás- és parasztszármaz5- 
-. 

sta.  tanulók  anyagilag képtelenek arra. Minden 10 tanulóból 0 anyagi 

okok miatt  hatja  abba a  tanulást.  A szakoktatás elmaradottságának 

a dolgozó tömegek alacsony kultuttális színvonalénak okait kutatvasrá 

mutat a nagytőke reakciós 6rdekeire. Követeli, ho7y a szakiskolák a 

szük gyakorlati képzés .mellett'nyújtsanak komoly általános képzést 
4cficlrla 

elméletioszakmai tudást is. -támutat a szegénysorú bgyptemi hall- 
, 

gaták nehéz helyzetére, sem étkezésKi, sem lakásviszonyaikat nem 

' tartja kielédítőnek, az egyetemi oktatástnagyon" költségesnek, az ösz 

ftöndíjakat pedig tul alacsonynak minősíti. Ezek következtében a diá- 
. 	• <Iasi vg hi al 

kol nagy része a tan • ulm&myok'folytatása érdekében k-s ennek következ-. 

.tében tanulmányaikban elmara'Onak. 

,Bírálatai  során  a WP  megállapítja, ho:y a dolgozók és a vagyo-

nos ,, osztálgok gyermekei közötti egyenlőtlenség iegszüntetése cskkis 

a társadalóm• szerlezétének megváltoztatásáYal érhető el, erre a bur-

zsoa iskolareformok önmagukban képtelenek. Feltárta a  tömegek  előtt, 

bogy a burzsoázia.a reformokkal cSupán alkalmazkodni kívánt a megvál 

itgit e tozott gazdaskl. és' társadalmi  viszonyokhoz, de 	is ragaszko- 

. dik a tőkés rendszerhez és  művelődési kiválttágaihoz. 

4. párt által felvilágosított közvélemény nyomására a kormány-

zat 1963-ban kénytelen volt bizonyos módosításákat végrehajtani az 

•  1959-es törvényen a demokratizálódás irányába. Az elemi iskola felső 

osztályait megszüntették, létrehozták az xx u.n. "college, polivalent 

tet, amelyben egy vezatés alatt maködnek a különféle közép- és közép 

foku iskolák alsó négy osztályai, Az átmeneti, valamint a befejező 

osztályok. Ezekbm'az iskolábari tehát 15-16 éves korig együtt tanul 

nak a gyermekek, bár nem u7;yanazt az anyagot tanuldak. Ettől az is-

kolától azt v'árják, ho7y az egységesvezetés lehetővé tegye a szük- 

:ségesx átirányítást. Ennek érdekében a különböző tagozatok /középső 

osztályok/ anyagát igyekeznek egym6shoz közelebb hozni, lehetőséget 

biztosítanak rendkívüli tárgyak tanulására is. 
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A francia iskolarendszer még ilyen módosítások ellenére sem 

olyan demokratikus, mint a Langevin- Vallon bizottság által javasolt 

iskola-rendszer volt. Még mindig a varonos rétegeknek biztosít elő-

nyöket a burzsoa tarsadalmat akarja konzerválnt és a népi tömegeket 

-közvetett uton- arándékszik kizárni a müvelődésből. Szemlélteti azi 

is, ho -y x tőkés viszonyok között a dolgozók szervezett harca bizo- 
, 

nyos eredményeket elérhet ugyan, de emberi jogaik teljes  biztosítá-

sára  nem  nyílik lehetőség. 

'Németországban az I. ffilágháboru idején 6-14 éves korig tartó 

tankötelezettség keretében a-8-osztályos népiskolát végezte el a 

dolgozók gyermekeinek kb 70 %-a. A 41 osztály után tl -tléphettek a 

középiskolákba. Ezt az utat tu'lnyomó többségben a jómodla szülők gyel 

mekei választották. Iskola-rendszerüket nagyfoku centralizáltság, 
\ 

szervezettség jellemezte, a nevelés pedig, -éppúgy mint -Olaszország-

ban és Spanyolországban is- még erősen őrizte feudális, vallásos 

jellegét. 

A Német Szociáldemokrata Part, mint a munkásosztály szervezett 

pártja haftolt a dolgozók kulturális színvonalnak felemeléséért. A 

jobb szárny rovizionista állapontjának megfelelően a nevelés politi-

ka-mentetségét hírdetve, a kultura területén az osztálybéke, a kul-

tur-szolidaritás  elvét -'vallott. 

A baloldal,manxista alapnn, az iskolaügyet az osztályharc fon- 

tos területének tartotta. Pártkongresszusain követelte az,isXolának 

az  egyháztól való elválasztását, leleplezte a népiskolát, mint .a  

burzsoa nevelés eszközét, és a proletárcsaládok szociális nevelését 

akarta velük szembeállítani. Céltudatosan nevelte tagságát arra,hog 

sa családi nevelés valóban a szociális harc lelkes nemzedéket formal-

hassa. Ilyen célkok szol álatába állították a szocialista szerveze-

tet és a felnőtt-oktatást is. A NéMet Kommunista Párt ezt a politi-

kát még következetesebben folytatta és ismertette a szovjet pddagó- 

gia eredMényeit is. 

4z '1918-as novembe-i forradalo#an  a munkás- és katonatanácsok 
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o,za kommujista párt forradalmi változáSokat követeltek: egységes, de-

)21kratikus iskolarendszert, az e2:yház és állam szétválasztását, a 

'kultúrmonopoliums felszámolását, a soviniszta szellemü oktatás meg-

szüntetését stb. A jobboldali  szociáldemokraták  evvel a fejlődéssel 

szembealltak, és az ellenfor-adalmi erőkkel szövetkezve létrehozték 

a Weimári Köztársaságot. Elálltak az - 6gyház és az  állam  szétválasz-

tásától,  meghagytak  a kettős iskolarendszert. Nei hozták létre a 

közoktatás demokratizálásának alpfeltételét az egységes és általáno, 

8-osztályos iskolát, s megerősítették az iskoláknak a felekezetek-

kel való kapcslolatait. 

A fasizmus ezt-a népellenes szervezetet használta fel a sovi--; 

nizmus, a fajgyülölet  és  a háborús eszmék terjesztésre. 

A kotmuhista  párt  szíVós és következetes harcot folytatott a 

német imperializmus és fasizmus közoktatásü7yi politikájával szem-

ben, amelyet/egybekapcsolt a  proletariátus  felszabadításáért vivott 

küzdelmével. A családi nevelést és a szülői munkaközösségeket befo-

lyásolva mozgosították a.t;imegeket az iskola-rndszor demokratikus, 

az egységes nepoktatésügy, a világi iskolázás követeléséért. A fa-

sizmus erősödése idején fokozták agitációjuk4a demokratikus eszmék 

megvalósításáért, 'felhívták  a figyelmet a fasizmus veszélyére, köve-

telték a  militarizmus  és a (soviniszta;szellemü oktatás kiküszöbölé-

sét. Az ifjúsági- és gyermekszrvezeteket is megmozgatták az mt ura] 

kodó reakciós, fasiszta jellegü oktatással, neveléssel szemben. 

A II.  világháború   után a potsdami egyemény alapjtn Németország  

megszállási ővezeteiben megindult a nevelésügy demokratikus és anti- 

fasiszta-szellemü rekonstrukciója. Lzeknek atirekvéseknek 1949-ben 
. 	• 

a Német Szövetségi Köztársaság megalakuláSa után a saját területén 

véget vetett. 

A jelenle-gi  nyugat-német iskolarendszer éppenagy, mint a II. 

.világháború előtt onépiskolából, középfokú iskolábél és középiskold-

.ból áll és a tanulók ma is 10 éves koruk után oszlanak meg ebbe a 

három irányban. A közg,piskolákban fokozták a  fakultatív  tárgyak szá- 
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mát, ezzel nagyobb teret akarván biztosítani  az er?;:yeni hajlamoknak, 

de a kettős iskolarendszerhez továbbra is mereven , ragiszkodnak. 

A szociáldemokrata . párt és Az 1956 óta ideiglenese müködő Né-

met Kommunista Part befcblOaára a dolgozó rétegek egyre határozot-

taban követelikkaz ifjúság antifasiszta, demokratikus, humanista 

szeilemü  nevelését, a 16. éves korig tartó iskolakötélezettséget 

az egységes -általónos iskola megteremtését, az egyházi és magánokta-

tás helyett a világi, állami oktatás kialakítását. 

A németországi nevelésü-7.7 vizsgálata élesen feltoárja, hogy a 

burzsoázia oktatásügyét minden szólam ellenére is politikai hatal-

mának megőrzésér, a dolgozók háttérbe szorítására és félrevezetésé-

re ha'szn6lja fel. A burzsoa legkisebb'engedményt is csak ideiglenes 

jelleggel és kénszerből tesz, s azt -a munkásosztállyal és pártjai- 

val folytatott k5zde1mének Pillanatnyi  állása szerint visszavonja - 

ha teheti. 

xi 	la.Iölféle u.n.  reformokkal  pedig csak a dolgozók félrevezeté- 

sére tirekszik. _Wiz a vizsgálódaás arra is táviláktit, bogy csakis . a 

megalkuvás nélküli, a következetésen  marxista álláspontu munkáspár-

tokna_éll módjáb n a dolgozók müvelődésügyi érdekeinek képviselete, 

és legvégül egyre vil5gosabbá yank minden  'elfogulatlan  ember előtt 

az is, hogy az igazi  demokratikusiskola-renszer megvalósítása  a búr 

zsoa társadálom átalakítása nélkül nem valósítható me -;. 

A bolsevikok iskolapolitikai küzdelmei a cári Oroszországban 

A cári Oroszország a korabeli európai államokhoz viszonyítva na-

gyon elmardt. A lakosságnak közel 80 1 ,a irástudatlan. Az oktatás 

kedetleges tudomán,talan,Bo iskolák többségét az állam-egyház irá-

nyította. A dolgozók gyermekeinek kis t'iredéke jutott még a 4 osztá-

lyos elemi iskolai öktatáshoz is, a nemhetiségek pedig még anyanyel-

vüket sem használhatták. 

-A századforduló táján az orosz munkásosztály elsajátította a 

marxizmust, a forradalmi mozgalom megerősödött. Fokozódott .a cári 
1 

oktatásügy bírálata, különösen életen támadtak a bolsevikok Lenin 
4 
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vezetésével. Az iskola és az egyház elválasztását ingyenes és  köteleze 

népoktatás bevezetését, az  anyanyelv iskolai használatának jogát, köve-

"' téltek 	azt is • 1-loy a fenti követelmények csakis a  cári 

rendszer forradalomMal történő megdöntése utján valósitható meg a mun-

kásosztély vezetésével.' 

Ezzel szögesen ellentétes állapontot kéviseltek a mensevikek 

akik szerint  először müveltté kell tenni a munkásokat és csak azután 

köve kezhet a szocialista forradalom. A mensevikek az ifjúságot távol 

akarták tartani tanulásuk  érdekben  a politikától, a forradalmi hart-

tál.  Marx és Engels alanján Lenin  rámutatott-a  forradalmi harcok nagy 

amberformáló szerepére. 

Lenin élesen bírálta a cári uralom müvelődéspoltikáját, cikkei-

ben megalkotta a dolgozó nép igazi. érdekeit szolgáló müvelődésőoliti-

ka alapelveit. A forradalom előtti iskolarendszerről megállapítótta, 

hogy rendi jellegü, az osztályelnyomás eszköze és a nemzetiségek eller 

sége, ,egyben haladáséllenes..tletidegen,  holt anyagot tanítanak, az 

júságot  tudománytalan, vallásos szellemben nevelik, a dolgozókat szán-

dékosan tudatlanságban tartják. 

Bírálta a narodnyikoknak azt az  elgondolását,  hogy a néptömegeket 

politikailag közömbös  képzésben részesítsék. 4hhoz, hoP7 a munkásság 

hatalom legyen nem. akármilyen tudásra van szükség, hanem olyanra, a- - 

melynek birtókában  képes helyzetének felismerésére és forradalmi meg-

változtatására. A népbarátokkal vitázva hangsulyozta a hépoktatás és 

a tArsadalmi viszonyok elválaszthatlan kapcsolatát. Az orosz társada-

lom kapitalizálódása -Lenin szerint-  szükségszerűen megváltoztatja a' 

nép  műveltségét  is. 

Hangsulyozta, ho,(Ty  a kapitalista  táradalomban az iskolaügy min-

dig osztályjellegü és polgári  érdekeket' szolgál.  Megállapította,hogy 

az iskola fontos eszköz az uralkodó oSztályok szolgálatában, érdekeik 

megvalósítására. Ezzel a tételével leleplezte a dolgozók előtt a pol-

gari művelődé 'monopo•ium-jellegét. A  polgári nevelés  humanizmust her 

goztató jelszavainak igazságát tagadva bebizonytttotta, hogy iskoláik 



nem az embe ,si személyiség formálására, hanem alázatosan engedelmes-

kedő szolgák nevelésére töiekednek. 

-  Az 1905-1907-es  polgári  demokratikus fotradalomban  a néptöme-

gek a bolsevikok hatáéára.a népiskolai oktatást 6-ról 8 évre fele-

melték, követetlték a szakképzés megjavítását és néhány vidéken rá-

tértek az anyanyelvi oktatásra. 

A forradalom leverése után ezeket a demokratikus Yivmányokat 

eltörlték és a kezrieményezéseket mggszüntették. ,  Az 1917-es febru-

ári forradalom neeváltoztatott a nopoktatás helyzeten, azt régi 

formájában tartotta,. meghagyta 6 klérus uralmát az iskolázásban a 

tudománytalan tananyag* és a vallásoktatás elsődlegességét. 

A kapitalista országok közoktatésügyének  néhány  jellegzetessége  

Az  .alábbiakban megvizsgáljuk a kapitalista társadalom iskola-

rendszérének, nevol'-s - és oktatásügyének néhány  jellemző vonását. 

A  nevelés  a kapitalista országokban osztályjellegii, rendszerét 

a gazdaságilag uralkodó  polgárság szabja meg. Marx A német ideoló- ‘k 

gia e. müvében pontosin megállapítja:" 	az az oszt(Jy, amely a 

társadalon5 uralkodó anyagi hatalma,  egyidejűleg  uralkodó seellemi, 

hatalma is....gondolataik tehát" a kornak uralkodó gondolatai." A 

kapttalista társadalom  iskolái  a polgárság fontos eszközei alapvető 

anyagi és poltfkai cljai megvalósításában. 

Ebből  a céljából adódóan iskolarendsze-ének alapvető jetre,  

kettőssége.  Magaszszint4,  korszerű iskolák a gazdagpolgárság számá-

ra, szinvonal nélküli, tudománytalan képzés a kiSzkámányelt  dolgoz}  

nak. A burzsba ositályje11e7ü nevelés jellemző  vonása  az iskola tel-

jes egyenjoguSága és elérhetősége a vagyonosok gyermekei számára. A 

fejletlen kapitalista országczkban a burzsoa iskola-rendszert még a 

20. században is jellemezte bizonyos rendi korlátozottság,amely sze-

lektácios és adminisztrativ Módszerekkel is iparkodott a dolgozó 

töegek gyermekeit távaltartani a burzsoa számára lltesített'iskola-

tipusoktól. Erre példát adott a humánus giMnáziumok és az egyetemek 

szelektáló törekvése. A legfejlettebb kapitalista országok már fel- 
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számoltékl-ugyan  iskolarendszerük kettősségét, azonban az iskolázta-

tás rendkívül magas költségeivel, a kollégiomokkkl egybekapcsolt is 

kolák nagy ödszeget kitavő taníttatási dijaival minden rendelkezés-

nél hasosabban megakadályozzák a vagvontalan rétegek müvelődési 

törekvéseit. 

A közép- és felsőfoku oktatást szihte teljes egészében -kisajd-

-5itják és müvelődési kiváltságuk biztosításának szolgálatába állít-

ják. A müvelődés szabadságát hirdetik és hangoztatják az oktatás és 

nevelés politikamentességét. A kapitalista társadalomban a müvelő- _ 	_ 

des szabadságának polgári hangoztatásamk még táv6lról sem biztosít-

ja a dolgozók gyermekeinek müvelődési lehetőségeit. Éppen ilyen fél 

revezetési szándék labparga burzsoa politikamentes nevelésének ha-

mis jelszava mögött. Lenin bizonyította be, hogy a Polgárság nave-

lésügye határoz& tan politikai  célokat szolgál, hatalmányk biztosí-

tását, a dolgozók félrevezetését, engedelmes,elnyomásába belenyugvó 

emberek nevelését; 

Amikor tehát a bUrzsoa hatalmának biztosítása érdekében kisajá 

títja a müveltséget a maga számára, usranakkor a dolsozó rétegeket 

szándékosan tudatlanságban tartja: Ez az oka a kapitalista társada-

.lomban a népoktatás alacsony színvonalának,még a 2 0 . szá;adban is 

fennálló analfabetizmusnak és az annak határát suroló rövid tankö-

telezettségnek. A burzsoáziának saját nemzetével szemben alkalma-

zott kulturális elnyomF, sa hatványozott méreteket öltött a gyarmati 

és a félgyarmati sorsban tartott népekkel,xx főleg 4 színesbőrüek-

kel  szemben, :akiket tudatlanságba*tartásuk, primitív  kulturálatlan-

ságuk tett évszázadokon keresztül 'alkalmasság a legkegyetlenebb ki-

zsákmányolásra. A kapitalista iskolarendszerben a dolgozók csak a 

terMer6shez szüksegés legelemibb ismereteket kaPták meg, sok feles-

Jeges élettől. távol eső anyaggal tömték meg a fejüket. Főleg csak 

emlékeZetük és nem gondolkodásuk fejlesztésére irányuló  oktatás 
ak 

folyt  iskoláikban.  Ugyanakkor arra is goridot fordított; hogy megaka. 

dályozzaka dolgozók saját erejéből teremtett tanuldii lehetőségeit. 
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A polgári nemzeti állam kialakulásával egyidőben megindult a 

nemzetiségek elnyomására, 4acionalizá1áSára irányuló törekvés, amel 

a nemzeti ellentétek növekedésével fokozatosan elveze'tett a soviniz-

mus, a faji gőg. a Tilitarizmus, majd legVégül a fasizmus emberte-

len és emberellenes eszméihez. Mindezen eszmék mögött ott  húzódott 

a kapitalizmus, az imperializmus kozmopolita monopolérdekeltségének 

anyagi és hatalmi törekvése. 

fejletlen kapitalista ors7.ágok még napjainkban sem képesek 

biztositani dolg ozóik számára az _elemi iskola 5-6 even keresztüli 

rendszeres látogatását. A fejlett kapitalista grszágokban a tankö-

telekettség elái a 14, 15, sőt 16 évet is, USA egyes államaiban a 

17, 18 évet. A tankötelezettségnek 14 étetéven túli meghosszabbitá-

sával ma már a kapitalista országok többsége elvileg egyetért, gaz-

dasági, társadalmi és kulturális szemontból egyaránt. 

A tankötelezettségnek 'a 14 eves koron tuli meghosszabbitását 

a kapitalista államokban  napjainkban éppen uTy, a munkásosztály es' 

pártjaik követelték, mint az elmult század végén az 5-6-eves ingye-

nes elemiiskolai oktatás bevezetését. Bár a kérdés fontosságát a bur 

zsoa is jól látja, anyagi okokból  húzódozik megvalósításától. 

kapcsolatos probléma a megshosszabbitott tankötelezettség felhaszná-

lásának  módja  a kapitalista társadalomban. 

A tank5telez6ttség felemelése, a népiskola tanulmányi idejének 

növekedését eredményezte első sorban. Igy a dolgozók a termelésben 

és a  kulturális életben nélkülözhetetlen alapmüveltség birtokába ju-

to 4 tak. 

Ezzel egyidőben megszaporodtak a különböSő felső elemi és pol-

gári iskolák, középfoku ipari és mezőgazdasági ir,6nyu iskölák, ame-

lyek rendszerint az elemi 4. osztályár épülve a kispolgárás igényej 

it  elégítették  ki. Ma már azonban a kénzésnek ez .a színvonal sem fe-

lel meg a modern embernek sem termelői tevékenységében, sem  kulturá-

lis életében. 

Ma már egyre nagyobb erővnl jelentkezik annakigénye,  hogy  a 
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felemelt tankötelezettség középiskolai jellegu Végzettséget biztosít 

son a dolgozó tőmegek számára. Ilyen irányú kezdeményezés tapasztal-

ható az amerikai, az angol, a francia, a svéd és a norvég iskolarend 

szerben is bár az angol és a francia próbálkozás még Meglehetősen 

'kezdetleges. 

A mdsodik ipari forradalom a 14-16 éyig közös, egységes isko-

la megteremtését és a kettős iskolarendszer megszüntetését követelőe 

en sürgeti. Az aurópai kapitalista országokban azonban mindkét kor- 

-- szerü -igény még csak- a -koMtunisták és egyas haladó gondolkodáiú pe-

dagógusok megoldásra vál'ó követelése csupán. 

Jellemző jegye a kapitalista iskola-renOszernak, hogy elkülö-

nül egymástel, RZ általénos és a szakképzés. Az aléfokú szakoktatás 

11-12 eves korban,kezdődik, egyoldalúan szakmai jellegü, minimális 

általános kéT'zázsel,,a középfoku szakk6pzés nem elt elmélyült és 

az általánosijelleü képzés szintén nem kieliégítő. Ezzal a szakkép-

zéssel szemben egyre fokozedik az elégedetlenség, mert egyrészt nem 
, 	,0,4e-h,tz-de 	, bortakoztatja ki kell6en a tt.:424.6,n reszedilők személyiségét, más- 

részt a modern termelés töob éltalános müveltséget köVetel annál 

mint amit ezek a szakiskolák nyújtanak. Ez az igény ,is az alapos ál-

talános müveltséT,et nyújtó egYséges iskola igényét inlokolja. Egyre 

inkább erősödik az a felfogas, hop:y növelni kell az elmélyült álta-

lános és szakmai müveltséget ado ,  szakközépiskoldk számát. 

A kapitalista ,országok iskola-rendszerenek jellemző vonáSa a 

tanuAk 10-11 eves korban bekövetkező differenciálisa, különböző is-

kolatipusokba vale irányítása. Ez az időpont tul korai, ekkor még 

nem alakillnak ki a tanulók képességei, err csak 14-15, de més in-

kább 16-18 eves korban kerülhet 	.amikor is mar világosabban ki- 

iitköZnek a tanulek k6zötti különbség:ek. 	középiskolai oktatás sike- 

re érdekében ezekkel a különbségekkK már számólni kell. A középisko 

lai oktatás differenciálás4 jó eredményekhez vezet, ha nem meg -sr az 

alapmüveltség rovására, vagyis nam kezdődik túl kordn. Ilyen meggon- 

dolások alapján,állítanak be a kapitalista iskola-rendszerben az'ele! 
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m$ iskola felső osztályai és a középiskola, illetve annak első osz-

tályai közé megfigyelési szakaszt u.n. orientációs ciklust. A meg-

figyelési szakasz legalaposabban kidolgoztt formája a Langevin-Tal-

lon tervben található. A megfigyelési szakasz sikeres alkalmazásánal 

delenieg lugg többnyire még hiányzó feltétele a kapitalista országok- 

ban az egységes iskola. 
	0. 

A kapitalista országok iskolaügyére jellemző, hogy az  iskolák 

nem pusztán állami jellegdek, hanem az  egyházak, társulatok és magá-

-nosok is-tartanak fenn. =Ez  a IörülmAny akaddlya a közöktátás.egysé-

gének, tervszerű irányításának. Ezek az itkalák magas tAndíjaik kö-

vetkeztében z uralkodó osztályok  iskolái, és igy.egyben akaddlyai 

a  nevelésügy demokratizálódásának. Az egységes  állami iskola-rend-

szer padig a korszerű oktatás alapfeltételg-és a hale & követelések 

középpo ntjába áll. Ennek edaenére a nagy kapitalista államokban 

fontos szerepet játszanak az egyházi isk lak számuk jelenleg sem 

csökken, sőt Franciaopszágban, Spanyol- és Olaszországban, de.az  an-

golszász államokban is pozicióik mintha erősödnének. Ebben a tényber 

nagy szerepet játszik az a, világnézeti és politikai támogatás, amit 
• 

ezek az egyházi iskol ák a kizsákázányoló osztályoknak nyujtanak a tő- •

kés társadalom megmentésében, 

A  nevelés és okatás rehdszere, pedagógiai és neveléspoli-
tikai törekvések a Szovjetunióban 

A Nagy Októberi Szocialista Forradlom megteremtette azokat a 

politikai, gazdasági és társadalmi feltételeket, amelyeken kialakul-

hatott a szocialista iskola-rendszer,  nevelési  elmélet és  gyakorlat. 

A szocialista oktatás'igy minőségileg különbözik Az eddigi képzési 

rendszerektől. 

A forradalom győzelme  után  a pár irányításával megkezdődött a  

müvelődésu7y  ujjászervez  e. A kommunista párt mindig nagy figyel-

me fordított a dolgozók müvellidésü 'yi kérdéseinek megoldására, irá-

nyítására, ellenőrzésére; a part  vezetősége és a pártkongresszusok 

renszeresen foglalkortak ilyen.kr#désekkel 	határozataikkal ird7 
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nyitották  az e téren folyó munkát. 

Lenin a forradalom  győzelme után is  rendszeresen és behatóan 

foglalkozott a közoktatásii7y és a nevelés  problémáival.  A hatalom 

átvétele  felszínre  vetette a kulturális forradalom kérdését. Lenin 

rámutatott arra, ho77  a kultutális  forradalom nélk:aözhetetlen fel-

tétele a szocializmus felépíté*sének ..  A népnek birtokába kell venni 

a tudományok eredményeit, meg kell tanulnia az ország vezetését,tu-

datos munkafegyelemre kell szert tennie, át kell alakítani-.-a gondol-

kodásmódját, - világhézetét, -  ki kell formálni közösségi érzését, egy-

szóval egész tudatát,ixtt életét, emberibbé, kulturáltabb kell 

tennil 

Lenin kiemelte, hogy a burzsoa társadalom kulturájától eltérő 

kulturára olyan minőségileg uj kulturára van szükség, amelyet a pro-

letarikátus'osztályharcos szelleme jár át. Ez a kultura örököse*és' 

magasabbszintii folytatása mindannak a szellemi kinc6nek', amit eddig 

az emberiség létrehozott. 

Hangsulyozta Lenin azt is, hogy a  kulturális forradalom megva-

lósítása hosszú időt,  egész történelmi szakaszt igényel és megvaló-

sításában alapvetőftuk tartottam az  iskolák munkéjttt.  Az iskola egyik 

legfontosabb feld‘tának at jelölte meg, hoy-  saját eszközeivel se-

gítse győzelemre a proletariátus politikáját. Az iskola minőségi vá] 

tozAsának egyik fontos tényezőjelOnt igy válik az iskola a burzsoa 

osztályuralma biztositásának eszközéből hatalmáxxic megdöntésének 

eszközévé. Lenin határozottan hangortatta az iskola és a politika 

szoros összefüggését és kapcsolatát az élettel, a gyakorlattal. Az 

iskolának valóban tudományos  ismereteket  kell 'oktatnia és a sok em-

lékezetet felesleesen terhelő anyag helyett gondolkodásra és kriti-

kai állá6foglalásra kell nevelnie. Az iskolai oktatás és nevelés vég 

ső célját a kizsákmányolis ellen küzdő és az új társadalmat építeni 

akaró ifjúság kialakításában jelölte  me. 

Kiemelte a nevelés pártosságának elvét, ami azt jelenti, hogy 

az ifjúság nevelését egybe kell kapcsolni a párt politikájával és a 



szocializmus építsének feladataival. 

Megcáfolta a nevelés idealista  célkitűzéseit,  bebizonyította, 

hozr az u.n. örök s emberi eszmények,mint pl. jós6g, igazságosság stb 

mindig egyes társadalmi osztályok ideáljai, amelyeket az osztálytár-

sadalmakban  az uralkodó osztályok politikai érdekei szabnak meg.Meg-

állapította, hcsy örök - és változatlan nevelési célok nincsenkk. A 

kommunista nevelás , celltait csakiJa kommunizmust építő%társadalom 

gényeiből, szükségleteibőlt lehet megállapítani. A nevelés célja a 

köttilriiSta- társadalom epite-sének- idZszakábanl- a kommunista-társada- 

' lom mindenoldalúan fejlett tudatOs és  aktív építőjének nevelése. 

. 'Lenin a korszerű műveltség fogalmába Az általános ismereteken 

kívül besorolta a termelés és a technikai alapjainak ismeretét, a 

leghasználatosabbb szerszámokkal való bánnitudást,éc:s az űzemszerve-

zés elemeinek elsajátítását. Müvelt embenek tudnia kell  tehát  a kor-

szerq termelés természettudományos alapjait és azok.gyakorlati al-

kalmazását a termelés különböző ágaiban. Ezt a komoly feladatot csal 

az iskolai oktatásnak a társadalmi termelő munkával való összekapcs( 

lásával és a pdlitechnikai képzés bevezetésével lehet megoldani. I-

lyen indokok alapján  sürgette  Lenin a politechnikai iskola megvaló- 

sltását, követelte, ho-y 17-eves korukig a fiatalok általános és po- 

litechnikai képzéeben részesüljenek. A politechnikai képzés értelme- 

zése kirül nagy vita folyt. '14vi ttmutatásra volt szükség. Lenin me 

határozta a politechnikai képzés fogalmát, tart'almát és ronios uta-

sításokat adott a megvalóetandó gyakorlati feladatokra nézve is. 

Tisztázta az általános és a  politechnikai képzés viszonyát, megálla-

pítva, hogy midden általánosan"müvelő kolt an ki kell ala/kítani 

a tanulók  politechnikai látókörét és meg keIl.akadályozni akorai 

szakosodást a müszaki irá.nyu es szakirányu iskolákban pedig Mélgíte- 
.. 

» ni és szélesíteni kell az általános műveltsép-et nyujtó tárgyak  okta- 

tását. Tisztázta a monotechnikai és a politennikai képzés fogalmát 

• ,helytelenitette azt az álláspontot, amely idő előtt NICRY termelő 

emberek produkálására törekszik. Különösen kiemelte, hoTy 17 



eves korig tartja szükségesnek az általános és politechnikai képzést 

csak azután lehet tátérni  az ifjúság politechnikai ismeretekkel egy-

bekaYpcsolt szakmai oktatására. 

A VIII.  pártkongresszus határozatával szemben a szovjet ország 

háborúban tnimrement gazdaságának helyrallítása ctljából átmeneti 

jelleggel a szakmai oktatásra  való áttérés határát leszállították 

a 15. életévre. 

Lenin felhívta a figyelmet, hogy a proletárdiktatúra iskolájá-

nak  legalapvetőbb feladata az ifjuság-kommunista erkölcsi nevelése. 

Tudományosan elemezte Marx és - Engels.tanitásai alapján a burzsoaA4 

és a_Szocialista társadalom erkölcst. Megd/lapította, hogy az" em-

berek erkölcsét oSztályhelyzetük szabja meg, hogy nincsen örökérVé- 

nyIl emberi erkölcs/ 

   

4.Leszögezte, 

   

* hogy a kommunista erkölcs a proletariátus osztályharcának, a kommu- 

nista társadalom építésének van alárendelve, egyesíti a dolgozókat rs 

a kommunista társadalom felépítésére. A kommunista nevelés fő esz-

közének a  moralizálás  helyett az ifjúságnak a szócialista társadalot 

•  építés részesévé téte1ét4 javasolja a politechnikai iskola megterem-

tésével. Az erkölcsi  nevelésnek  ki kell alakítani az ifjúságbaa az 

elvhüség aktív hazaszeretet, az öntudatos reuelem, 'az internacio-

nalizmus ,eszmén*t, a munkasze et és a dolgozó ember megbecsülésé-

nek humánus vonásait. 

Nagyra értékelte az iskola és azon belül a pedagógusok Szere-

pát a szocialista társadalom építésében. Hangoztatta, hogy az isko-

lai nevelés színvonala az  oktatás sikeressége első sorban a pedagó-

gusokon múlik, éppen ezért magas politikai és eszmei követelménye-

ket támasztott velük szemben. Feladatul tüzte ki társadalmi, erköl- 
, 

csi és anyagi megbecsülésük lehetőségek határain  belül egyre foko- 

óció  kielégítését.  A szocialista  társadalmakban, szemben a kapita-

lista országkokkal, a pedagógumak és R nevelői hivatás eddig soha 

nem tapasztalt megbecsülésben és tiszteletbon résesül. 
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A szovjet iskola és pedagógia fejlődése. 

A forradalom győzelme után megalakult a küvelődésügyi Aépbiz- 
vott to-ság, Mint a közoktatásUp7 legfőb3b szerve, s azonnal hozzáfogg-Fitk 

Új közoktatási rendszer kidolgozásához. Programjáeban szerepelt 

-többek köztt- az általánosantkötelező elemi oktatás megteremt66e, 

az isko1 4,zás teljesen világi jelleének  megvalósítása, az'analfabé-

tizmus felszámolása, a népoktatás demokratizálása, a művelődésügy 

decentralizálása stb. 

Rövidesen ely6lasztották  a államot az egyháztól, az egyházi 
1. 

tanintézeteket az állam átvette, a müve_lődésügy decétLralizásArde- 

kébenna Müvelődésügyi Népbiztbsság mellett az iránítást a helyi ta-

nácsokra bízták. " 3iztosították a nők és anemzetiségek  művelődési 

egyenjogusár;ét.'191R-ban megvalósult az 5 osztályos alsó és 4  osz-

tályos  felső tagozatból 6.116  egységes 9 osztályos középfoku általá-

nosan képző iskola. Még ebben az évben kiadták az egységes munkais-

kolák Szablyzatát, amely megállapítja, hoy a sTovjet iskola az e-

gész népé, nem ismer  művelődési monopoliumot, ezért egységes, minden 

ki számára hozzáférhető, ingyenek, kötelező és világi. Az oktatás ál 

• taldnosan képző és ,politechnikai jellegü, a személyiség sokoldalu 

kibontakoztatádára  törekszik. 

'zek, a müvelődéspoltikai alapelvek természetesen csak fokozato-

san valósulhattak meg az ellenforradalmi erőkkel vívott szívos harc 

s6rAn. Lenin irányításával megindult a küzdelem a pedagógusok felvi-

lágosításáért és megnyeréséért. 1919-ben Lenin  javaslat il alapján 

új pártprogram készült a közoktatás továbbfejlesztésére. A gazdasá-

gi hehézségek,a külső és belső ellenforradalmi .támadások ellenére 

egyre erősödött a szovjet iskolahálózat. Megkezdődött -a bölcsődék 

és óvodák  tervszerű fejlesztése és pedagógiai intézményekké alakítá 

sa. 

A 8-17 éves tankötelesk számára nagyszámú 9-oztáIyos iskolát 

hortak létre. Az analfabétizmus megszüntetése érdekében a népbizto- 

• sok tanácsa remlelettel kötelezett minden 50 éven aloli állampolgárt 
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az írás és olvasás megtanulására. 

.4 háború a forradalom és 'a polgárháború éveiben  árvává, otthon 

talannA lett , . s így-csavargásra -  késnyszerult kb'2,5 millió gyermek 

elhelyezése és nevelése érdekében a szovjet kormány.gyermekotthono-

kat hozott létre. 

1919-ben elkészült az első Szovjet tanterv, de még nem kötele-

ző, csak ajánlott jelleggeI. Ennek következtében az iskolai gyakor-

lat a helyi feltételektől, a pedagógusok ideológiai és szakmai fel- 

- késZürtésegétől ffiggőenrendkívül -sokrétü és -változatos- volt. -A- ré-

gi és az új még sokáig élt és hatott egymás mellett. A szovjet isko 

la és pedagógiai elmélet a polgári elmélet és gyakorlat befolyása 

alatt müködő iskolák és nevelők ellen  folytatott vitában, küzdelem-

ben erősödött meg. A burzsoa pedagógtai elméletek hatása jelentősen 

befolyásolta még a jóindulatú és haladó gondolkodásu pedagógusok 

szemléletmódját is. 

' 	A szocialista iparosítás korszakában /1921-1929/ a szakember 

szükséglet  kielégítése érdekében a Közoktatási Pártérétekezlet o-

lyan határozatot hozott, hogy a szakképzást a pártprogramhoz viszo-

nyítya két évvel korábban már 15 eves korban kezdjék meg. A 9 osztá 

lyos iskolt 7 osztályos iskolává /négy +  hároméves tagozat/ alakí-

tották át. Lenin ezt a me7oldást csak ideiglenesnek ismerte el, ké-

résáre megőrizték a 9-éves /4 + 3 + 2/ általánosan képzső iskolát 
ke!D;W is. A 4 elemire épülően 3-4 éves - tagozatfal az üzemi szakembervicei- 

jaira gyárüzemi  iskolák,  a meOgazdasági szakemberek képzésére . pe-

dig a paraszt 'fiatalság; iskolái fejlődtek ki. 

1922-hen alakult meg a gyvmekek nevelésében sok sL kert  meg-

ék  Pionir-szerve.  A pinni-r munka nagyban fokorta a gyermekek kö-

rében  eddig  is végzett nevelőmunkát. k gyermekek bekapcsolódtak a 

társadalmi munkákba, életkoruknak megfelelő politikai képzésben ré-

szesültek, szakköreikben kifejleszthették hajlamaikat és adottsága-

ikat. Ez a szervezet hasznosan és érdekesen megszervezte a gyerme4 
et 

kek szabadéjét, üdülését. A párt a - szervezet tevékenygégének kö- 
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zéppontjábh a tanulmányi eredmények fokozását és a fegyelem megszi-

lárdításáért , folyó munkát állította. 

Az Fliami Tudományos Tanács 1921-ben megszüntette a  tantervek  
ds 

tantérgyak szerinti felépítésétvu.n. komplex módszerrel a tananyagot 

alábbi három téma köré csoportosította:  természet,  munka és  társa- 

dalom. Ezeket - a  témákat azután osztályonként még tovább bortottók. 

A legnagyobb  figyelmet az emberek munkatevékenységének elemzésére 

fordították. A tantervek komplex felépítési módja megszüntette az ok 

tatás rendszerességét, nem biztosított szilAd ismereteket. Bevezet-

ták a burzsoa  iskolák  csoport-munka rendszerét /laboratóriumi és bri 

gádmunka/, a Dalton-tervet is alkalmazták és mindez fokorta a zavart 

Főleg az alapvető ismeretek és készségek elsajátítása terén o-

kozott komoly problémákat a bevezetett új  módszer.  A - gyermekek az e-

lemiben nem tanultak meg jól olvasni, írni, számolni,•elburjánzott 

a felületességk és a tudatlanság. .A bevezetett komplexek nem . bizto-

Sították az élet és a tudományok eg7ségét, nem nyújtották a tudomá-

nyok  alapjait, s ezért nem váltották be a hozzájukfüzött reményeket. 

A tanítók és a szülők közül sokan tiltakortak a komplex tantervek 

ellen, és az iskolák jélentékeny százaláka visszatért a tantárgyak 

alapján folyó oktatásra. 

•  A 2o-as  évek elején kezdeményeZések történtek  a politechnikai 

. képzés bevezetése céljából.is  A gyakorlati megvalósítás formi a- 

zonban ekkor már tisztázatlanok voltak. l'.gyrészt nem Ant kapcsolat-

ban a munka az•elméleti  oktatással, formális jellegüvé vált, kisipa- 

. ri módszerekkel próbáltak me-7o1dani, másrészt a Dewey-féla munkais-

kolák szellemében még a 15-éves tanulók  munkatevékenységei  is kizá-

rólag az önkiszolgálásra korlátozódtak csak. 

Még  a 2o-as évek vr'.gén is érvényesült a nyugati polgári peda-

gógiai*irányzatok hatása.  lörekedtek , ugyan meghatár2zni az ismeretek 

és készségek minimumát, bevezették  .a. társadalmilag'hasznos munkát 

és egyre inkább tisztázódott a munkaoktatAs elmélete és gyakorlata 

is. Maka Krupszkaja is, aki a bizottság elnöke volt és törekedett 
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a lenini elvek érvényrejuttatására a pedagógiában, ebben az időben 

még úgy gontolta, bony a komplexwk alkalmasak a tantárgyak közti di-

alektikus kapcsolatok biztosítására. 

E tevedések ellenére is sokat fejlődött az iskolák kommunista 

nevelőmunkája. Megnövekedett az ifjúság politikai tudatossága, ér-

deklődése a hazai és nemzetközi események iránt, fokozódott részvé-

teltik a termelő munkában. A KOMSZOMOL szervezet a középiskolákban 

a közösségi szellem, a politikai aktivitás, a társadalmi tevékeny-

ség es az iskolai önkormányzat kovásza_lett: 

A 20-as évek  elején  a' kulturAlit forradalom eredményei meghatá-

rozták a közoktatásii7,7 legfőbb  tennivalóit  is. A tankötelezettség 

végrehajtásának előkészítésében, fokózottabb iskolaépítésben, az a-

nalfabétizmus megszüntetésében, megfelelően ké&ett szakemberek ktp-

nevelésébek megvalósításában jelentleztek a legfőbb feladatbk. 

Az ipari fejlődés szakembei-ig-énye előtérbe állította a káder-

képzés problémáit. A  középiskolai oktatás eredtényességének fokozá-

sa'érdekében történtek ihtézkedések, majd a középiskola  időtartamát 

lb évre emeltk. A felsőfoku. oktatás színvonalának növelésére és a 

nemezetiségi iskolázás kiszélesítésére nézve eredmenges intézkedé-

secet foganatosítottak. 

Ezt a korszakot a pedagógiai  kérdések  iránti őszinte érdeklő-

dés, lelkesedés; tennivágyás, de változatosság és az egyenetlen fej-

lődés  i. jellemzi. A .  még .mindig 616 és ható konzervatív pedagógia, 

a modern liberális btrzsaa pedagógiájának hivei és a szocialista n e . 

velést megteremteni aka-ró  pedagógusok  között éles viták, szenvedé.-. 

lyes harcok folytak. Ekkor még nem kristályosodtak ki a nézetek, a 

front* nem váltak el világosan, A reformpedagógiának meg a szocia-

lista  nevelést megalkotni akaró pedagógusok, sőt a népbiztosság e-

gyes kiváló vezetőegyéniségei szemében is hitele tolt. Maga Luna-

csarszkij a Müvelődési Népbiztosság  kiváló  vezetője és Krupszkaja • 

aP.szony  sem. látta világosan az Amerikában megvalósult munkaiskolá k. 

hibáit, a polgári reformpedagógiával szemben nem élbek a marxista 
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bírálat fegyverével, kritlkétlanUl átvették és alkalmazták 151. a 

kominex módszert.. Hatott 'a Szóvjetuniftan a polgári* pedelógia is. 

Egész sorát szervezték meg a kísérleti iskoláknak, elterjedetek at 

antimarxista, biblogizaH és szociologizáló aézetek is. Ezek a tüne-

tek azonbanlaz újat alkot. 4 s rohamos tempójában olyan természetes meg 

nyilatkozások voltak, amelyekkel szemben vívott szenvedélyes és  kimé 

letlen harc formálta és hozta létre a szocialista pedagógiát. eleni 

ző, hogy Ukrajnak Müvelődésii-yi Népbiztosságának polgári pedagógiai 

---szemlélete-Makarenkó-valóben-  dialektikus-és kommunista-szellemU pe-

dagógiáját képtelen vlt megérteni es a - szovj, et peda7ógia - egyik leg/ 

nagyobb képviselőjét elbocsátottak állásából. 

Sokat  fejlődött  a szovjet iskola az 1930-41-es évekig. Az egész 

országban elrendelték a negyosztályos iskola lvégzését, a városok-

ban és ipari központokban pedig kötelezővé tették a,7 osztályos iskc 
.\ 

az irástudatlanságot pedig DD %-ra csökkentettek. 

A part rend ,3zeresen foglalkozott az iskolai oktató és.nevelő-

munka kérdéseivel, bírálta a projekt filódszereket, a tantervek állan- 
• 

dó váltakgzását,  az, alapvető  ismeretek s készségek hiányosságait. 

A párt Központik Bizottsága  határozatilag  elítélte az iskola  

elhal(lsáról szóló  antimarxista' elméletet,  követelte a rendszeres tu-

dást nyujtó iskola visszaállatását.  Megállapította, hogy a politechni 

kai képz6s a kommunista nevelés szerves része, éltal.', nos tudásra 

kell  támaszkodnia,  meg keal ismertetni a termelés legfőbb ágait és 

kapcsolatot kell teremtenie az oktatás és a termelő munka kö - ött. A 

határozat rámutatott arra, hogy semmik ,',ppen npm szabad összetévesz-

teni az iczkoldt az üzemmel. A termelő munkát pedig ugy kell hozza- 

' illeszteni az oktátáshoz, hoi7 a tanulók társadalmi es termelő mun-

kájat alá kell rendelni az iskola oktató-nevelő feladatainak. Köve-

telte a  marxista-szellemü, tam rendszeres ismereteket biztosító új 

tantervek kidolgozását. 1932-ben bevezettek az új tanterveket, az 

oktatás aiapvet szerveze i formájának a laboratoriumi és a csoport- 

munkákkal szpmben  a tanítási órát jelölték meg és megkíVánták az 6- 
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rarend alkalmazősát. Felhívták a pedagógusok  figyelmét arra,  hogy 

az oktatás folyamatában tanulmányozzák tanítványaikat. A határozat 

előírta a névelőmunka színvonalának megjavításáté s a szabad neve-

lés által Mönkretett iskolai fecuelem és rend helyreállítását. A 

párthatározat megállapította, hogy , az eredményes oktat-ás érdekében 

gondosan megszerkesztett, a gyermekek korához alkalmazkodó nem maxi-

malista, több even At használható tankönyvekre van szükség. 

A  párthatározat alapj6n a 30-as években nag lendülettel fej- 
_ 

lődött a szovjet oktatás és nevelésügy, sziiládd alapismereteket, mes 

bizható készségeket adott az ifjúságnak, helyreállt az iskolai rend, 

hatékony neAlés folyt az  iskolákban  es az ifjúsági szervezetekben. 

1934-ben az egész Szovjetunióban bevezettek az egységes isko-

la-rendszert. 4 eves elemi iskola, 7 osztályos nem teljes középisko-

la és 10 osztályos teljes középiskolai tagozattal.  Ugyankor  fog-

lalkozott a párthatározat a tanulmányi munka szervezetével és az  isi  

kola belső rendjével is. 

Az iskola oktató-nevelő munka egységes irányítását megnehezí-

tette, hogy  nem volt egységes - pedagógiai rendszer.  A pedagógia  mel-

lett  a pedotógia /gyermektanulmény/ is befolyá i bt gyakorolt az sko- 

1k életére. Az irányítás se k volt egységes. 1930 óta egyes népbiz-

tosságok kUlön 7pedo1ogiai  bizottságokat, szérveztek a gyermekek 

szempontjainak érvényesítésére, s.e bizottságok magukhoz ragadták a 
'E) 

pedagógiai munka tudmónyos irányítását. A pedologusok kiszorították 

a pedagógusokat a gyermekek megfigyeléséből, laboratóriumokban kér-

dőívekkel, testekka ők végezték a gyermekek  vizsgálatát és a neve-

lőktől fuggetlenül ők állapították meg a tanulók értelmi fejlettsé-

gét. ők döntöttek a gyermekek felvételéről, a bukott tanulók eltávo-

lításáról és nem is ritli!kán normális gyermekeknek kisegitő iskolák-

ba utal!5sáról. Az euséges iskolai  nevelést akadályozták a pedagógu-

sok és a pedologusok között fenAlló elvi ellentétek. A Pedagógusok 

az öröklöttibiologizmus/ és a környezeti /sZociologizmus/ hatásokat 

döntőnek  tartották és a nevelést tehetetlennek nyilvánították ezpkke: 



szemben. 'A kapitalista  országokban  kidolgozott test-vizsgálatokkal 
Q  

az orosz parasztok éS munkások gyermeklt tömegesen elmaradottnak,ne-

hezen nevelhetőnek nyilVdnítottái és gyógypedagógiai osztályokba he-

lyezték. Tudományosnak mondo 4- t elveikkal a pedagógusok tömegeiben 

megingatták a nevelésbe vetett hitet. A pedagógusok és a szülők ha-

talmas tiltakozására a part  1936-ban  leleplezte ezt az antimarxista  

felfogást a pedotógusokat eltávolította az  iskolákból,  a gyermekek 

sokoldalu tanulmányoodsát a pedagóguscikra bízva. 

Az óktató-_ts_nevelőmunkában,_da_az iskola_egységps  vezetésé-

ben  is bekövetkezett pozitív váltózások jótékony hatására a 30-as é-

vekben fellendülés következett be. Azonbanaz egyre jobban kibonta-

-kozó személyi kultusz és - dogmatizmus fékezte ai előrehaladás  tempó-

ját.  1937-tál kezdve a munka, miht külön tantárgy -Nrupszkaja tilta-

kozá:sa ellenére is- megszünt, terjedt a könyvizü tudás, az iskola 

• és az élet kapcsolata meglazult. 

A párt és a kormány miivelődéspolitikai határozatai jótékonyan 

befolyásolták a pedagógiai tudomAnyok fejlődését id. A pedagógus-kéf 

zést szolgáló,összefoglalipedagógiai müvek készültek,  fellendült 

didRktikai és neveléstörténeti kutatás, tudományos intézetek és fo-

lyttíratok jöttek létre. A neveléselméleti kutatás viszonylag'elmara-

dóttabb, ezen a'területen szinte felbe.csülhetetlen értéket jelent 

Krupszkaja és Makatenkó munkássága. Az e-edmények ellenére is a pe-

dagógia tudománya a pediódus végén elmaradt az élet követelményeitől 

Az 1941-ben megind:ult fasiszta támadás visszaveréSére  a pedagó- 
/ 

4 
gusok és az idősebb dialrok vonultak tömegesen a ha:rbterekre. Az öt- 

évig tartó  háború  alatt is müködtek"a  hátországban  az iskolák. Az iE 

kolások a háború  alatt az eddiginél fokozottabb mértékben vették ki 

részüke ts. társadalmi munkából. Az ellenség által fenyegetett terü-

letekről áttelepítették a gye-mekeket nevelőikkel együtt a keleti 

orszárészekbe. A beiskolázás szinte teljes volt, a lemorzsolódás 

minimáslisra csökkent s az eredmányek sem maradtak el a békeévek tel 

jesitményeitől. 1911-től  kezdve  a tankötelezettséget az eddigi 8 



év-helyett 7 eves kortól kezdték, ezzel az iskola és óvoda  közvet-

lenül  kapcsolódott egymáshoz. Ujjászervezték a gyárüzemek és a pa,- 

rsztfiatalok iskoláit. Tanmühelyeket szerveztek es a felsőbb osztá-

lyos tanulók termelő munkáját visszaállították. Kiderült, hogy a na-

ponkénii 2-3 órás termelő munka jótékony ha"tást gyakorol a  diákok' 

fegyelmi és tanulmányi  szintre. 	áttelepített gyermekeknek isko- , 

lp intern'étusokat szerveztek,ahol biztosították a nevelés 	dvező 

feltételeit. 

------1943.-ban--elsőként7megszervezték al-neveléstudomány-i—akadémidt-- 

a pe'laógiai kutatások  irányításra.  A háború nehéz évei alatt .a . 	. 
hatékonyan 	 . . . 

párt ilRkfaX=M5112MX segítette a pedagegusokat nehéz munkájuk eredmé-

nyes ebb végzésében. 

A 

 

háborúgyőzelmes befejezése után megkezdett helyrdállItási 

munkák során elsőként az-elpusztitott isko?dkat hozták helyre és 

sok'új  iskolát  is képitettek, pi. 1949-ben több, mint 1700-at. Kö-

telezővé tették a 7 csztályos iskola elvégzését és már akkor megtet-

ték az előkészületkket a 10 osZtályos kötelező'iskola bevemtéséhei. 

A fokozódó szakemberigOpy,kialégítotse érdekében megszaporodytt a tél] 

nikumok i la4415:, a főitkolai, esti - és levelező tagozatok a tanulni 

vágyó dolgozók számára. 

1956-ban Ipzdték megszervezni az iskola-intermátusokat azoknak 

a gyermekeknek a számára, akiknek a családban -különböző okok miatt-

/a Család szétesés rossz lakásviszonyok, sok gyeremek, a.család  túl 

zott elfoglaltestb/ nem volt biztosítva megnyugató módon a neve?é- 
, 

se. Ehhez az intézményhez nagy remémyeket  fűztek, azonban néhány év 

mulya kiderült,  hogy az iskola-internátus  nevelési  eredménye nem ki-

elégítő és a mellett a  társadalom számára elviselhetetlenül költsé-

ges. Ezért a családdal való kapcsolat megőrzése mellett az utóbbi 

években az egésznapos iskolák rendszerére tértek át.  

A tanulók létszámának növekedésével párhuzamosan szükségessé 

vált a pedagogsuok töMeges k015zése is. Az alsótagozatos  tanítókép-

zést érettségire építve kétéves tanfolyammal oldották meg. 
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1956-ban a.négyéves egyszakos tanárképzésről *rátértek az öté-

ves kétszakos képzésre. Komoly méretekben kibővítették a levelező 

uton történő pedagógus képzést is. 

Az oktató- nevelő munka javítása érdekében fokozták.az  osztá-

lyon és iskolen kivüli munkát. A 40-es évek végén átdolgozták a tan-

terveket a -termelés szempontjainak figyelembe vételével, aminek vi-

szont tulterhelés lett az eredménye. Kül'inösen a társadalomtudományi 

tár7yakban nawon is érződött a samélyi kultusz.káros hatása. A pel-

d-agógia tudómánya nem tudót kellő SegítSéget‘nyújtani az iskolák 

gyakorlati problémáinak megoldásához. Az oktató-nevelő munka nem 

volt teljesen kielégítő, a fegyelmezettlenség is sok gonlot okozott. 

Lenin  pedagógiai  elvei  háttérbe  szorultak, SztaIin téziseire épült 

a pedagógia. 

a XX. és XXI. kongresszus után.szKes távlat nyílt reg a peda-

gógiai alkotó munka előtt. A 10(1 kongresszus után különösesn sokat 

foglalkortak a szovjetunióban a politechnikai képzés, az oktatás és 
e 

a termelő munka egzséges kapcsolatainak megvalósításával, t957-58- 

ban 50 kísérleti iskoban megpróbálkoztak a11 -éves oktatási 

olyan formán, hogy a növendétcek höbi 5 napon,termelő munkába vettek 

részt és az érettségivel egyidőben szakmunkás képesítést is szerez-

ték. 4 kísérlet bebizonyította, hogr a tanulők eredményesen elsajá-

títhatják az U_taldnos és Oolitechnikai ismereteket és szakmunkás 

szint eft sikerrel előkészíthetők a termelésre. Hiányosságként fennma-

radt a tulterhelés, az alacsorly óraszámu tárgyak sokasága és ezzel 

párhuzamosan az  általános klpzés nem  kielégítő  szintje. 

Az  ifjúsági szervezetek munkájának színvonalAt is igyekeztek 

felemelni. Megerősítették feladataikat 'az iskolai oktatóanevelő mun-

ka segitésében, a fegY:elem és rend megszilárdításában. Az ifjúsági 

szervezetek  nevelőmunkájának fokozása érdekében megjavították a fog-

lalkozások módszereit és  formáit,  csökkentették az ülésezéseket,fo-

kozták az ifjúsági élet romantikáját, önállóságát. 

Az l958-13911 mecrjelent iskolatörvény az eddigi 7  osztályos  kö- 



. telező iskolát 8 osztályos általánosan képző iskolává fejlesztették. 

Erre épült a középiskola 3 osztállyal. A következő iskolafajták ala-

kultak 	a munkás- és parasztifjuság  esti iskolái, a 8 osztályra 

épülően  termelő munka végzésével  egyidőben általánosan képző poli-

technikai munkaiskola, amely.középfoku képzést és szakképzást.ád' 

szintén 8 + 3 rendaterre)és vé-ül a technikumok; valamint másirányú 

középfoku intézmények. 2:zekben az iskolákban  az oktatás összekapcso-

lódott- a termelőmunkával és eZ helyesnek bizonyult. Ezzel Tárhuzamo-

sanfokót-óótt -a tanulók aktivizálódásának ha öntevékenységének ki-

bontakozása is. A középiskolai tanulmányoknak egy évvel. való mege-

melése azonban nem bizonyult indokaatna4, mert a szakképzés általá-

ban rövidebb idő alatt is megoldható. Ennek a tapaSztalanak a birto- . 

kában 1964-ben  visszatértek  a 10 osztályos  iskolára,'  a  termelési 

oktatás célravezető megazervezéSével. A középfokú szakmai kApzés 

továbbra is a 8 ostályos iskolára•éPül . , egyes szkkmákban azonban az 

érettségit is megkövetelik alapként. ._A felsőfoku képéest szorosabb 

kapcsolatba hozták a gTdkorlattaL a termeléssel. Intézkedés történt 

a tanítóképzés fel.ső fokna emeléséről, a főiskolákon es az egyete- 

.meken folyó tanárkeZés tudomanyos színvonalának és gyakorlati  kép-

zésének fejlesztéséről,  a  tanárok termelő munkában való jártasságá-

- nak fokozásáról. 	F 

A neveléstudomány területén végzett  munkában Krupsskaja és Ma-

karandkó -tevékenysége emelkedet -tki. 

Krupszkaja /1Q69-1939/ kiváló  szovjet pedagógus, Lenin feles é. 

ge  a . szovjet közoktatás egyik legképzettebb munkása- Már .diákkorá-

ban kapcsolatba került a marxizmussal,  tanítónőként Ptervár egyik 

külvásosában az esti vasárnapi iskolában  rendszeres Arintkezésbe 

. jutott a munkás-mozgalommal. 4ieninnek egész életében harcos társa 

lett,, megosztva vele a száműzetés hosszu éveit  is A "Szikra" szer7  

kesztőségének titl-h.raként dolgozott, közVen pedagógiai kérdésekkel 

is  foglalkozott. Rész t vett a szocialista forradalom szervezésében, 

a forradalom alatt pedig annak vezérkarában dolgozot. Aktiv hgrcd- 
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sa volt a szovjet hatalom  megerősítéséért  folytatott küzdelemnek, 

majd a  szocializmus építésének. Tar,ja volt.a Szovjetunió Kommunista 

Pártja KR-nek, a Legfelsőbb  Tanács  Elnökségének, a Tudományos tdidé4 

miának is, mint tilszteletbeli tag. Életét es munkásságát a párt és 

a munkásosztály szolgálatában töltötte. Részt vett a szovjet pedagó-

gia,megalapozásában, tantervek, rendeletek kidogozásában, pedagógi-

ai  műveiben  marxista módszerrel elemezte a nevelés számos kérdését. 

A közoktatási rendszer szervező muhkálatai során sokat foglalko- 

- zott -az óvddai nevelés sZervezeti, tartalmi és módszertani  kérdései-

vel,  az analfabétizmus felszánolásával és a felnőtt oktatás problé-

máival. Kidólzta az egyes tárgyak tanításának módszertanát.  "Köz-

oktatás és demokrácia" c. müvében a termelő munka és az értelmi ne-

velés kapcsolatát vizsgálja a kapitalista társadalomban. Megállapít-

ja, hogy a reformpedagógiai munkaiskola mozgalma már Rousseau óta 

előtérben 6116 pedagógiai  probléma,  de a termelés fejlődése is köve-

teli a munkárdnevelés korszerű megoldását; A különböző refomPpeda- 

gógiai irányok, a könyv, a magolás iskoldja helyett próbálták meg-
amaakaiskoat 

valósítaniva tanulók érdeklődésére és munkatevékenységéri építve. A 

munka azoban ezekben s.  iskolákban csk a mi, dszer szerepét töltötte 

be. Krupszkaja értékelte ezt az előrehaladást, de  rámutatott  a re-. 

formpedagógiai munkaiskolAk negatívumaira is, főként  arra,  hogy ez-

zel az uj neveléssel forradalom nélkül akarják a  társadalmat megja-

vítani. Hagnsulyozta, hogy csak a munkásosztály képes a munkaiskolát 

a  társadalom átalakításnak eszközévé tenni. Ennek első lépéser az 

osztályérdekeket  szolgáló burzsoa iskola-rendszer lerombolása és a 

nép érdekeinek  megfelelő, szákutca mentes,  világi' jellegü, ingyenes, 

az  oktatás és termelő-munka Esszekapcsolésán felépülő szocialista 

munkaiskola megszervezése. Ebben a politechniklai  'munkaiskolában va-

lósulhat  majd meg a tanuiók munkáranevelése és politechnikai képzé-

se. Kruoszkaja a munkára nevelést a politechnikai képzéssel szoros 

kapcsolatban tárgyalja. Sokat fáradozott a szocialista munkaiskola 

fogalmának tisztázása terén szemben a burzsoa pedagógiával, amely 



„a szocialista munkaisko'ában csak öntevékenységet és aktivitást lát 

Krppszkája ezzel szemben a szocililista munkaiskola lényegének a köz 

hasznú termelő  munkának  a tanulással való összekapcsolását tekinti. 

Helyteleníti  a munka fogalmánakaz önkiszolgálás különböző formáira 

történő szükítesét, de hibáztatja azt a szemléletet is, amely a po-

litechnikai képzésben  szik szakositást,  vary több mesterség elsajá-

títását szolgáló képzést lát csupán. Megerősítette a politechnikai 

iskola általánosan képző és nevelő jellegét. 

-Krupszkaja sokoldaluan megvilágította a munka,-  elsősorban a  

tarmelő munka, nevelő szerepét. A munkáranevelés és a politechnikai 

képzés tartalmával kapcsolatosan főleg általaios munkakészségek el-

sajátítását tartotta fonLosnak, ugyanakkor rámutatott a munkafolya-

matok megismerésének, azok technikai alapjainak, szervezetének és 

társadalmi jelentőségének megértésére. Ugy vélte, 'hogy a politechni-

ka nem külön tartárgy csuPána, hanem egy egész rendszer, amelynek 

át kell hatnia az összes tantárgyakat. 

Az új iskolával kapcsolatosan kiéleződött a vita a Módserek 

kérdésében is. Az alkalmazott módszerek hibáira kritikusan rAmuta-

tott, de értékes elemeik átvételét tanácsolta. A projekt -módszer 

hasznát a termezési készség fejlesztésében nagyra becsülte, de el-

ismerte, hogy ez sem lehet  kizárólagos módszer. Végigtekintette a 

módszerek fejldését és na7,von helyesen úgy vélte, hogy a szocialis-

ta munkaiskolákak az össes módszereket változatosan kell használni 

KrupSzkaja is végzett Módszertani elméleti kutatómunkát. 

tantárgy-rendszerrel szemben.az  1931-es párthatározatig 

k9mplex-módszer híve, véleménye szerint ez a módszer biztosítja leg-

jobban az egyes ismeretek közti dialektikus kapcsolatot. A párt  kri-

tikája után belátta tévedését és aktívan részt vett a szocialista 

tanterv-elméleti munkákban. 
- 

Sokat foglalkozott a szocialista iskola céliának és feladata- 

nak. kérdéseivel. TUdatosította a  nevelés osztály-jellegét, tisztáz-
.• 

hogY 	. 
ta  a nevelők tudatabanvaz iikola és ainevelés céljának, feladatának 
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a meghatározásakor a társadalmi  fejlődés igényeibl .kell kiindulni. 

Bebizonyíteybta, hogy a  kapitalista társadalommal szemben a szocialiE 

ta társadalom igényei és a gyermekek érdekei összhangban trannak.Le-

nin szellemében vizsglta a kommunista: erkölcsi nevelés kérdéseit, 

ezen belül különösen a szouialista hazaszeretet et  és a kommunista vi-

lágnézetet.. Az erkölcsi nevelés feladatának céltudatos erősakaratu 

emberek nevelését. jelölte meg. Elmlyülten tanulmányozta a közossé7- 

nevelst,  s az'on' belül az önkormányzat megvalósításának lehető- 
' 

ségeit. Elítéite a formális önkormányzatot, amely csak a szükkörii 

aktivákat Tiozgosítja, s a tömegeket nem érinti. Az ilydn önkormány-

zat nem neveli a tömegket, az  aktívákra  pedig káros  hatással  van. A 

szocialista kulturában a közösség minden tagjának tlegyen megbízatá-

sa. A helyes önkormányzat a közösség gondosan meTtervezett , önirányl-

tásának és,a magas=szintü nevelői vezetés eredője tUjesen mentes 

a  spontaneitástól,  az avantgai-dista törekvésektől. A közösségi élet-

nek csak akkor van  nevelői hatása és fegyelmező ereje, ha a kollek-

tíva tagjaiban tudatosul, hogy ők részei az egésznek. A feladatok 

közös megVitatása, az  együttes  döntések a kollektiva nevelésének 

fontos mmxiktz tényezője, a'felelósség-érzés forrása. 4pOn ezért az 

önnevelés egyik leghatásosabb eszköze az önkormányzatban való rész- 

vétel, önmagunk mégismerésének, es cselekvések utján történő forme"- , 	, 

lásnak területe. Az egyéniség vonásai a fenti törvényszerüségek a-

lapján a kollektivában tehát nem maradnak,  lappangó stadiumban nem 

sorvadnak el és nem egyenlítődnek ki, hanem ellenkezőleg  kivirágoz-

nak, kekvezően fejlődnek. 
% 

Krupszkajá sokat foglalkozott q pionir mozgalom és neveléi  

kérdéseivel S e téren  is maradndó hatást gyakorolt. Tisftázta az is- 

kola és'a gyermekmozgalom 'kölcsönös kapcsolatának sokrétü problémá-

ját.  

Lelkesedéssel  írta  nevelj, s szépségeiről,   s a !legmagával raga-
/ 

dóbb" hívatásnak nevezte Lenin elképzelései alapján hanfp.ztatta 

a nevelők mUnkájának nagy jelentőségét, a  társa. alom építőmunkájá= 
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sikere szempontjából. 

Elméleti és gyakorlati  pedagógiai tevékenysége és hatása szélef 

körre terjedt, tudományos munkásságának eredményei 9. szocialista pe-

dagógia részévé váltak. Az új, a szocialista pedagógia megalkotásá-

ért vívott szenvedélyes harcokban elkövetett  hibáiból  is tanult, a 

kritikát  elfogadta,  élete munkásságával egészében jelentősen hozzá-

járult a szocialista pedagógia kialakulásához. 
C51 

Makarenke /1888-L1939/ pedagógiája'.  

Auton-Szemjonovics-Makarend1-6 pedagógiai pályáját= 1905-ben 

a vasútas  települések iskoldiban, mint néptatitókezdte. ivlegismerke-

dett a marxizmussal, és nagy hatást gyakorolt rod az 1905-ös forra-

dalom. Életének erre az időszakára az útkeresés a jellemző. 9 évi 

tani,tás után 1914-17-ig a poltavai felsőfoku tanítóképző növeendé- 
k 

ke, ahol korszerü pedagógiai műveltségre tesz szert. 

Az Októberi Forradalmat a mukása3ztálybó1 származó és mar a 

forradalom előtt is munkás környzetbend'olgozó Makarenkó lelkesen  

fogadta. *allalta a formadalom müvelődéspolttikájának kialakitásá- 

ért folyó harcot, pihenés és ingadozás  nélkül fáradhatatlanul küz-

dött nagyszerű pedag ógiai célkitüzésének, az uj társadalom új'embe-

rének formálásáért. A februári forradalom után egy felsőfoku elemi 

iskola igazr;atójaként folytatja nevelői munkáját. A közösségi neve- 

- lésnek azt a módját keresi, amely 'ifbsszefogja  tanulók egész életét 

Már ekkor jellemzi munkáját a pedagógiai szempontú katonai szellem, 

az esztétikai igényeség.  Iskolája  egy nagy gyümö1c6ös és veteményes 

kertet bérel, amelynek megmuv?lése soránóMakarenkó rádöbben a peda-

gógiai célú fizikai munka Paw nevelő hatására. 

1920-ban rábizzák Poltava közelében lévő fiatalkori bi lmbiliik e- 

gyik telepének a vezetését. Itt akarja kidolgozni az új ember nevelé 

sének új  módszerét.  Nemcsak folytatja korábbi  próbálkozásait.,  hanem 

egy egészen uj feladatzt megoldására kellett vállalkoznia, hiszen a 

törtér_elmileg új helyzetben a nevelés kérdései, céljai és módjai is 

egészen újszerüen merültek fel. Nevelői módszereinek  kialakításához 
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időre és elegendő tapasztalatra volt szüksége, ez a tapasztalatgyüj-

tés 1920-ban megkezdődött. 

Az elhanyagolt, megrongálódott épületekkel rendelkező telepet 
3 

elhagyott, csavargó gyermekekkel, fiatalkorú .5künözekkel népeslIettél 

be. ,Néhány év alatt a telep jól miiködő gazdasággal rendelkezett, a 

csavargók  tá'rsa'sága pedig érős gyertekközösséggé váltözott.  1926-

ban a Gorkij telepet áthelyeztélt.Harkov közelében lévő Kurjazs ne- 

vü telepre, ahol közel 300 elhanyagolt gyermek élt piszokban, tétler 

---- ségban-. - Rövid -i-dő- alatt- i-s is ugyanolyan-  eredményeket' ért el, 

 

-mint-

első telepén.Gorkij 1928-ban meglatogatta a nevét viselő gyermekte-

lepet és elragadtatással számolt be tapasztalatairól. Az ukrán Mü-

jlődésüc-yi gépbiztosság  azonban  nem értett egyet Makarendkő /Ivelési 

és 1928-ban leváltotta. Ekkor az ukrán belbiztonsági szOr-

vek által alapított és fenntartott Dzmerzsinkij munkakommunlia neve- 

lője lett  ahol középikolai képzéssel párhuzamosan villamos furógé-

pet és fényképezőgépeket gyártottak korszerü nagyüzemi iPari terme-

lés formájában.  Ebben a komMunában makarenkó  tökéletesítette neve1 4,- 

si módszereit, s valóban rendkívüli erdtnényeket ért el.  1935-ben 

megvált a teleptől és Kievbe majd.Moszkyába költözve irodalmi és 

elmé]eti  pedagógiai munkésságot folytatott. Kiváló pedagógiai tár-

gyú munkáit 9 magyar. pedagógusok is jól ismerik. Az Uj Ember Ková-

csa a Szülők Könyve, az Igor és Társai c. müveiben'szépirodalmi 

formában dolgorta fel nevelési f)apasztalatait.  Gazdag elméleti peda- 

gógiai munkásságának eredményeit müveinek magyarul is megjelent 

,gyüjteménye tartalmazza. 

Makarenk6 arra keresett feleleletet, bogy-milyen a'szocialista 

társadalom  ember-eszménye és hogyan lehet azt kialakítani. Azokat 

a nevelést tényezőket kutatth, amelyek az új társadalom dialektiku 

mozgásából erednek és.a,nevélési folyamatba be'  lehet építeni. A lie-

velés  dialektikájának megtallása nem bizonyult könnyli feladatnak, 

hosszas  kutatást, kísérletezést és tapasztalatot igényelt. Nevelői 

tev kenységében is megmutatkozott a vulgáris materializmus és a 
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Szovjetunióban akkoriban élő polgári pedagógia /Bewey, Lay, KersdhOr 

steiner/ hatása. k 20-s  évek második felében saját bőséges tapasz-

talatának elemző feldolgozása és általánosítása elvezeti Makarenkót 

dialektikus materializmus törvényezerüségeire  felépített önálló 

marxista pedagógia megalkotásához. Ebben az időben  még hiányzott az  

a széleskörü szocialista pedagógiai gyakorlat, amelyet elemezve ki- 

alakulhatott volna a szocialista  nevelés tudománya. -  A gyakorlati ne- 

velés azonban  n-em nélkJlözhette az elvi alapokat, és ezért a hagyo-

-máhob-pölgári 	éS gYakorliti pedagegiát élesen - bíráló- re- 

formtörekvések  neveléstudományára támaszkodva indult el a szocialis-

ta pedagógia a formálódás utján. Makarenkónak és sok társának szoci-

alista nevelési gyakorlata és  az. abból általámosított neveléstudomá-

nya egyre jobban szembekerult a hivatalos fórumokon Inez szinte kor-

látlanul uralkodó reformista* pedagógiai, irányzatokkal. Makarendkó 

tisztán látta a fenáll6 anakronizmust, nyiltan és meggyőzőjen állí-

totta,hogy a szocialistl pedagógiai tudoMányos rendszerét kizárólag 

a szocialita társadalomban veégzett sikeres  gyakorlati nevelőmunka e-

lemzése, t'irvényeinek feltárása utddll ldaet megteremteni. őleg ne-

veléselméleti tételei váltottak ki viharos ellenkezést, értetlensé-

get, sőfellenségeskedést, melynek következtében szinte egészében 

elvetettek tanításait. A gyermekmozgalommal szembenállónak, gyermek-

ellenesnek  bélyegezték, m2 nem fogadták el a nevelők -kollektivájáról 

szóló  tanítását, közssérri nevelésének módszereivel sem értettek  e-

gyet, hibáztatták a nevélési del tulságosan konkrét megfogalma7dsát. 

Kulönösen métatlankodtak a reformpedagógiai szemlélettel valóban é-

lesen szemoenE.11 militarizáció, kényszerítés, a "porosz  kaszárnya-

szellem'-nek  a nevelésbe való beiktatása ellen. 

A szocialista nevel'ósi gyakorlat  és edagógiai gondolkodás fej-

lődése a polgári reformpedagógiák csődjeként a 3°-as évek elején ho-

zott p6tthatározatok igazolták Makarenkót es segítettek a marxista 

pedagógia kibontakozását. 

Pe'dagegiai fejlődésének csucsát Makarenkó a Dzerzsinszkij kom- 
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munában érte el. A középoku iskolai oktatás és a modern ipari ter-

melésben végzett fizikai munka eg,ysé7e, a közösségi  .élet teljes ki-

alakítása, az önkormányzat és kol,lektiva szerves kapcsolatának bi 

tositása a kommunistR nevelés módszertanának hiánytalan kidolgozá- 

sa az egyre "normálisabb" gyermekanyaghoz alkalmazkodó  eljárások 

teljes sikere és elvi indokolása itt nyert igazolást. 

A személyi kultuszlidőszakbhan kialakult dogmatikus pedagógia  

'kár-)san befolyásolta Makarenkó eszméi alanpn megindult egészséges 

fejlődést: MegakadA1 -.7ozta az alkotó kísérletezést, az előre vivő 

szabad  vitákat, megszüntette a szocialista munkaiskolát, a tanulói 
jobilam 

önkormányzatot sem engedte  kibontakozni. 	a pedagógia egyrevel- 

szakadt az élettől, minden önállóság kiveszett belőle és főleg ci-

tátumok  magtarázgatásában merült ki. Élete utolsó éveiben Makarenkó-

ra is hatott a dogmatizmus. Elvi fejtegetéseiben nemcsak  saját ta-

pasztalataira, hanem az akkor vezetők idézeteire is támaszkodik, ná-

la is megjelenik a túlzott politikai aktualizálás, az éleződő  osz-

tályharc, az éberség, a bizalmatianság gondolata. Ezd  hatás  azonban 

idegen és nem egyeztethető össze pedagógiájának egészével. Hamar 

felismerte'a dogmatizmus káros hatását,  pedagógiai elveiből semmit 

sem engedett, noha azok nem  mindenben egyeztek a  személyi  kultusz 

hivatalos felfogásával. Észre,vett, hogy ,a dogmatikus pedagógiának 

nem sok köze van a szocializmushoz, a proletariátushoz és naplójegy-

zeteiben rmutatott a dogmatizmus komoly kártévéseire a'szocialista 

pedagógiában. 

.Makarenkó legalaposabban és legelmélyültebben a neveléselmélet 

kérdéseit tanulmányozta, ezen a . területen vizsgálta a lege ,-edménye- 

sebben az úl ember formálásnak problémáit. Sokat foglalkozott a 

kommunista nevelés céljával, mert igy vélte ennek hiányában a neve-

lés könnyen  apolitikussá  válhat. Hangsulyozta, hogy'határoztt 

célok nélkJ1 nincs jogunkban nevelni és ha a nevelésnek nincs 

világós célja, könnyen eredménytelenné válhat. Megállapította,hogy 

a nevelés célját a társadalom szükségleteiből, a nép forradalmi har- , 
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cának feladataibál'kell levezetni, vagyis a proletárdiktatura a sza 

cialista társadalom számára szüks47es embert kell a nevelés útján 

kialakítani. Ezen az általános Célkitüzéseh belül szükségesnek tart. 

totta a gyakorlat számára megvalósítható xxiiiimiliaTtex konkrét emberi 

tulajdonságok Pontos megtervezését és kialakítását is. A szovjet em 

ber tipikus jellemének kialakítását tekintette a nevelőmunka legfan 

tosabb céljának. Az új társadalom minden neveltje tipikus tulajdon-

ságának tartja a közösségi érzést, fegyelmezettséget, cselekvésre 

önfegyelemre van_ készséget elvhüséget, 6pintatot, gazdag 

mi eletet és perspektivikus törekvéséit. Mag.enkó a tipikus vonások 

kialakítása mellett font)snak tartotta az ifjak egyéni tulajdonsá-

gai,  jellemvonásai,  ismeret- és készsé,vendszere, személyisége leg-

teljesebb kibontakoztatásának igényét is. Mind az általános mind 

az egyéni céloknak kötelezőeknek kell lenniök. 

Előadásaiban többizben kifejtette,hogy  a nevelés módszertana 

sajátos terülefet alkot, nem azonos a tanítás és képzés módszerta- 

nával,  bár  ez  utóbbi kettő •-természetesn egyben nevelő munka is,de 

a- nevelést nem lehet pusztán csak a tanításra és a képzésre korlá- 

tozni. 

'Neveléselméletének középpontjában a - közösségi nevelés áll,mint 

a kammunipta személyiség kiaIakítábónak eszköze és célja. 410(őzösse 

gen Makarendkó nem puszta eg,.yüttletet értett, hanem olyan csoporto-

sulást, amelyet közös cél, közös mymka hoz létre, tart együtt és a-

melyet a kölcsönös segítség, felelősség, a kölcsönös kapcsolatok 

rendszere jellemez. A nevelő legfontosabb feladatának a közösség ' 

megszervezését és vezetését tartotta. A szocialista társadalom kö-

zösségek társadalm, minden egyén valamilyen szocialista közösség 

tagja, az eg*ént tehát állandó es hathatós társadaImi,közösségi ne-

velőhatások érik. E széleIkorü társadalmi  nevelés  tapasztalatait 

és módszereit kívánta Makarenkó alkalmazki az iskolai nevelésben is 

Növendékei nevelését mindig társadalmi kancsolataikkal, társadalmi 

gyakorlataikkal és magaittási tapaSztalataikkal egységben  fogta 
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fel és ezek módoSításával ir6:nyította fejlődésüket. '''zé t törekeddt 

Makarenke a tanulók egész  életének és tevékenységének mind teljesebb 

megszervezésére az iskolai nevelés kiszélésitésével. 

A polgári  nevelési haR.yományolikal,  a reformpedagőgiai indivi-

dualizáló hqlamaival . és a pedológiáVal szemben kartársait megdöb- 

bentő módon a nevelőmunka tárgYának nem az eyént, hanem az iskolai  

közsséget tekinWte, az . e7yenre a kötö9ségen keresztül akart ha-

tást gyakorolni. Ezt az eljárását a párhuzamos ráhatások elvének ne- 

4ámutatott  a-nevelés aajátos-elllen 	mondasaira,'mint - pl. a 

k'izös nevelés és az er,yéni bánásmód ellentétére, amelyek dialekti-

kus feloldása cSak a közös nevelés utján lehetsé7es, a közösségi 

szervezetben folyó egyéni bánásmód  megvalósításával.  A párhúzamos. 

rahltás•lénye7ében  egyénre irnyhló hatás, a formája azonbal-közös-

ségi és et a problémának  dialektikus megoldását  jelenti. 

Makarenkó feldedezte a k5zösség  mozgásának törvényét, azt,hoy 

köz'isségneknem szabad tétlenül me állnia, mindig olyan uj felada-

tokat kell  kapnia, amelYeksujabb és • újabb erőfeszítésre sarkallják, 

ellenkező  esetben panls .céltalan tengés-lengés, a kö-össég stet-

hullása következik be, • 

Hangsulyozta, ho7y a közösSégnek fejlettsée szerint  mindig  ma- 

gasabbrendü célokat, távlatokat kell kitűzni.  Ő  ismerte fl  's dol-

-.gotta ki a távlatok rendszerének elmeletét. #Z embe-i élet igazi ösz 

tönzöje -mondja- a holnap öröme, a neveli eljárások egyik legfőbb 

tárgya. Először meg kell teremteni ezt az örvendetes távlatot, elé-

résének lehetőségeit,tbastOutiatnatTxs rendsmrét tisztázni sei±ksé-

ges. 

•  Megállapította, llogy semmiféle nevelési eszköz, vagy módszer 

önmagáhan ném tartható sem  jónak, sem rossznak, értéke cskis az al-

kalmazott'nevelési eljáitások egész rendszerében állapítható meg. E-

zért  helyteleníti,  az elszigetelt, e7y nevelési rendszertfől kiraga-

dott nevelési elj6rások  alkalmazását. 

Yidigozta a k'izösségi nevelés metodiltáját, eszköz-rendszerét,  
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amelyet -mint az újtípusú ember  kialakításának siker et módját a szo-

cializmust építő országok  nevetői  is átvei--,tek. Amennyiben azt egész 

ben és alkotetn alkalmazzák, kerülve a mechanisztikus és sematikus 

eljárásokat, kiváló eredményeket érhetnek ól. 

Nakarenikkó  nevelési eszközrendszerének fontos tényezője a fizi- 

kai munka,.első sorban a termelő munka.  Megállapította,  hogy a mu4k,,7 

önmagában közömbös, nevelés sZemoontjából csakis a közösségi munka 

hatékony.  Önkiszolgálással,  kisipari termelési formákkal nem lehet 

- megfelelő - embereket nevelni a szociaIiSta nagyüzemi te-melés száma-

ra. Megállapította hogy a munka nevelőértéke összefügg annak jel-

legével. A munka jellege azOnban csak a  munka-fegyelemre  van hatás-

sal, morális és polititai tekintetben közömbös. Ez a felismerés ve-

zette el 'Makarendkót ahhoz a tételéhez,  hogy  a munka fajtája mellett 

annak pedagógiai  megoldása  a legjelentősebb nevelőértékének haszno-

sítása.szempontjgból. A  telepesek morális fejlődésének ésöntudatának 

kialakítását a  felelősséggel végzett közösségi munka hatékonyan  elő-

segítette.  A  pedagógiái  szervezettség Makarenkónál a  termelés  során 

szükséges kösségí termelési viszonyok megszervezését jelenti. Ez 

szervezés van hívatva a tudatosság és a felelősségérzés  kifejleszté-

sére és magasabb szintre emelésére. 4 részmunkák nagyobb egységekbe -

illesztése tisztázza  •csak funkciójukat, értelmet és jelentőséet bi2 

tosít az egyébként talAn jelentéktelenebbnek , tünő tevékenységnek is. 

M nkasikerek részesévé teszi a tanulókat, fokozza öntudatukat, mora-

litásukat fejleszti; egy szóval a személyiség formáld'sának hatékony 

eszközévé 

A  telepes • élet szervezeti formája a muhkanemek szerint kiala-

kult  osztag-r4ndszer volt. Az  .osztag-sovinizmus  kialakulás megelő-

zése és a kzösségi  összetartozás erősítése érdekében egy-egy na- _ 

.-yobb jelentőségü feladat megoldására jól bevált az összevont-ószta-

gok. rendszere, amély mindenkit részesévé tett az egész közösséget 

ériritti prohlémákgoldásának. 

A munka közösségi szervezetének fontos eszköze volt a verseny, 



amely  fokozta  a felensségérzést,.kialakitotta a kölcsönös segitség 

szellemét. Gazdasági jelentőségükön túl / a versenyektek tehát komoly 

a pedagógiai hatása is. 

Makarenkó az,új ember személyiségének formálásában a termelő 

muhka mellett nagy jelentőséget tulajdonított a tanulásnak,  a poll-

technikai képzésnek  es ,a  kulturális mvelésnék.  A Dzegrzsinszkij.te 

lepen a nagyüzemi termeléSben vale részvételt ödszekötötte a közép 7  

foku  általános képzéssel. A fiatalabb növendékek szabad, universá- 

_ __lis_miihelyekbea :politechnIkalAcklputzsimem, a'natv'obbhkk:sz=akmunkáS ---  

-képzésben részesültek. Makarenke nemcsak  formailag, 'hanem szerveze-

tileg és tartalmilag is biztosította a tanuldnak teremelő munkával 

vale kapcsolatát, felismerve a technikailag - magasabb szintü terme-

les és az  általános müveltség kölcsönös összefüggését. 

Ellenségeivel, a pedagógia hivatalos képviselőivel  történt ösZ 

szeütközésekor-latx félreállították- az idő mégis az ő.álláspontját 

igazolta. Már életében egyike a legtekintélyesebb•soovjet pedagógu-

soknak.  Sikerének  titka tagadhatatlan veleszületett pedaregiai a-

dottságai mellett is, kitartó, minden nehézségen diadalmaskode gya-

korlati kisérletez_ő munkája és szüntelen, szívós'elméleti`öhképzése 

Magaszintü marxista képzettsége, kiváló elméleti falkkszültsége,kor 

szerü pedagógiai koncepciója ispi indokolja gyakorlati nevelési el- 
) 

járásait, amelyek sohasem ösztönösek, hanem ilgteljesebb Mértékben 

tudatosak. , 

Ezért  nem  szabad, recepteket várni Makarenkótól es ezért nem 

lehet formálisan  átvenni nevelési módszereit, hanem tanulmányozva 

pedagógiai gondolkodásának dialektikáját, egészében kell azt megis-

merni  és 'alkotóan  alkalmazni. Nagyszerü eredményei és nemzetközi 

hatása ellenére sem mondhatunk le még vele szemben sem kritikai 

álláspontunkról. Egészében elfogadjuk (  és követi akarjuk őt, de be-

tüszerinti pontosságában nem minden  állítását fogadhatjuk el, mert 

-a  .vita heveen olykor egyoldaluan fog,almaz, - vagy csak megközeliti 

a  felmerult pedagtiai problémákat és nem minden kérdésben 



tázza álláspontját. 

Tanításait nemcsak neveléstörténeti értékek, hanem a kialakuló 

szocialista péclagógiának ma életerős forrásai. 

Közcktatásügy a magyar polg. demokrat'kus köztársaság  idén 
/ 1918 - 1919; 7 

Budapesten 1918. okt. 30-31-én a forradalmi munkásosztály veze-

tásável kitört a polFári dem ., kratikus forradAlom  megdöntve  a nagy- 

birtikoa és nagytőkés osztály uralmát. A hatalom a Károlyi Mihaly 
nek 

vezetett Nemzeti Tanácsra szállt, amely a nagyburzsoázia, a 

kispolgárság és a szociáldemokraták vezetői voltak a tagjai. 	meg. 

alakult koaliciós kormány kikiáltotta az ország függetlenségét, el-

•szakadását Autsztriától és hazánkainépköztársaságnak nyilvánította. 

A  Károlyi-kormány  közoktatásügyi programja skorábbi közoktatáspo-

litikai terveknek csak egy részét tartalmazta ea nem is. a legfonto-

sabbakat, de az ors-7.6.g polgári  demokratikus átalakításának program-

ját sem tudta megvalósítani a reakció egyre hevesebb ellenállása kö-

vetkéztben . Ebben a,helyzetben a polgári forradalomhak szocialiS-

ta forradaloná vale towq)bfejlesztése szempontjából nagyjelentősé- 
, gü volt a Kommunisták Magyarországi Pártjának /1918.nov.24./ Kun  

Bela vezetésével  történt megala kulása.  

, A Károlyi korm-='ny közoktatásügyi minitztera Lovászi Marton mur-

katársaival kidolgorta a kcjit-:any közoktatásiü7yi programját, amely 

demoieratikus sZellemben akarta megreformálni az . egész mayar közok-

tatásügyet. A  pedagógusoktól m azt kívánta, bogy a béke es a népek 

közötti megértés szellemében neveljenek.  Kilátásba helyezte a neve-

lők anyagi megbecsülés'nek fokozást. Az iskoláztatás telje egyen-

lőségnek elvi alapjáira hel7ezkedett, biztosítani kívánta a néptö-

mege k kulturális felemelését és továbbtanulásá lehetőségeinek 

tosítását. Az oktatást 14 eves korig kötelezővé és ingyenessé akar-

ta tenni. A 8 eves alsófoku iskola felső négy  osztálya már szakis-

mereteket Ad, de yank párhuzamosan müködött volna az alsó négy 

osztályra épülő 	osztlyos középiskola is. 

Ez a program már kétségtelenül tartalmaz haladó vonásokat; 
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mégsem volt következetes, és nem mondott le a polgári érdekek szoi-

gálatáról. Nem szüntette meg a javaslat Az oktatás kettősségét, hi-

ányzott belőle az iskolák államosítása, a kötelei ző iskolai 'vallások-

tats me - szdntetése. A  kormány  polgári korlátozottsága abban is meg-

nyilvánult, hogy nem gondoskodott javaslatainak megvalós -i tásáról. 

Intézkedései k5zü1 jelentős, hogy a nők számára is megnyitotta az 

egyetemeket, egyébként azonban  inkább megvédeni akarta a polgárság 

müvelődési jogait, mintsem azokat a nepre is kiterjeszteni. 1919. 

- ianuárjában -a-forradalmi -e őknek - sikerült a vallásügy és az iskola- 

ügy különválasztása. Majd a szociáldemokrata Kunfi Zsigmond tanár 

és  író lett a közoktatásüyi4Kiniszter,  akitől a haladó gondolkodá-

sú pedagógusok szocialista müvelődéspolitikát . vártak. Kunfi a mi-

nisztérium  vezetőségében személycseréket hatott végre, ami a hala-

dó, sőt forradalmi erők növekedéSét  biztosította  a vezetésben. Ek- 

kor került a minisztériumba  Somogyi  Bela  tanár  és Czabán Samu  tani- 

tó a forradalmi munkásmozgalom két későbbi mártirja. A közvélemény 

1-unfitól haladó javaslatokat és intézkedéseket várt, azonban a pal-

gári kormány'7 keretei, de a  szociáldemokraták revizionista álláspont-

ja is .ezt a reményt meghiusitotta. A legalapvetőbb demokratikus köz-

oktatáspoltikai célokért a haladó erőknek kellett küzdeniök. nbilat 

a harcból különsen kivették részüket a pedagógus szervezetek. - 

Egyik  alapvető igényt az ikolák államosítása volt. A Magyaror- 

szági Tanitók , Szakszervezete kulturális programja al-pjává tette 

az iskolák államositását. A kormány liberális burzsoa erői azonban 
at 

a tömegek forradalmi mozgalmának eklrensulyozására hajlamosvypltilca 

.  'felekezeti iskolák mellett engedményeket adni az egyházaknak. 

MTSZ küzdött az egységes, 8 osztályos iskola megvalósitásáért, és 

a kötelező vallásoktfltás megszüntetéséért. Ebben a kérdésben a peda. 

góglitsok köz'itt-nem alakult ki egységes vélemény, de e téren a kormá-

nyon belül is ellentétek álltak fenn. A klerikális erők ezt az ól-

lentétet saját álláspontjuk megerősítésére és a  köztársaság elleni 

izgatásra használták fel. 
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Az MTSZ az cbskolarendszer 'demokratikus átalakítása céljából 

tervezetet készített, amely szerint ag egységes, ingyenes nyolcosz-

tályos népiskola  lett x volna 6-14 eves korig. Erre épült a n cégyéve 
a 

továbbképző és a ötéves középiskola. A tanköteleAtséget 18 eves kc 

, rig akartak kiterjeszteni. Az elemi után a négyéves továbbképző is- 
a, 

.kolában a  tanulók  ipari, mezőgatCág.i és kereskedelmi'irányu gyakoy 

lati képzégtkaptak -volna. Az isk -)161 belső átalakítását, az oktatá-

si  anyag és módszer korsierüsitését a nyugati munkaiskolák Dewey éE 

Kerschensteiner _szellemóben-munkáltató módSzérekkel akartak  megolde 

ni. Követelték az osztatlan  iskolák fokoz'atos megszüntetését, a ko-

edukáció . bevezetését es otztályonként a tanulólétszámok csökkenté-

sét. A MTSZ kulturprogramjanak meggalósítására 1917-ben létesült 

Budapesten a Városi Alkalmazottak OrSzágos Szövetsége /VAOSZ/ a- 

melynek pedagógsu szakosztálya a polgári forradalom alatt komoly 

akciókat szervezett. 1918  decemberében  pedagógus naggyülésen azokat 

a reformokat követelte a közoktatás  radikális átalakítása céljából, 
, 	. 

amelyeket a kormány programja nem tartalmazott. A VAOSZ-on belül is 

jelentkezett a forradalmi erők, a polgári radik6lisok, a proletár-

diktatúrával szembeálló jobboldali szociéldemokratk ellentéte és 

harca. 1918 decemberében a  VOSZ tanítói szakosztálya 11 #ggból ál- 

ló Iskolai reformokat "Fakészítő .6izottsigot küldött ki. A Apform-, 

Bizottság min(lenféle iskolatipus képviseletét magába foglalta. A 

pedagógusok bevonásával a bizottság kidolgorta a szérvezendő isko- 

irányelveit, tanterveit, tankönyveit és módszertanát. Ez a kor-

szerü tery lett •a Tanácsköztársaság iskolapolitik/- jának - alapja. 

A köztársaságban a demokratikuS közoktatás ügye nagyon keveset 

haladt előre.   Történeti fejlődésünk e szakaszának jelentősége pedag 

gógiai szempontból nem a megvalósított reformokban keresendő, han')n 

inkább abban,  hogy  a polgári társadalom még a lényegesen erősebb 

és öntudatosabb munkásosztállYal szemben is módot talál -ha másként 

nem akkor a munkáspártok szembeállításával-  kulturális előjogainak 

megőrzésére s arról semmiféle körülmények között sem hajlandó lc- 



mondani. Jelentősek továbbá a Pedagógusok által készített haladá re-

formtervezetek, amg»ek a Tanácsköztársaság forradalmi közoktatás 

polktikájának alapjává lettek. 

A Tanácsköztársaság közoktatásügye 11919/ 

A polgári forradalomban hatalmat gyakorló liberális burzslázia 

és kispolgárság sem a belpolitikai, sem a külftolitikai kérdéseket 

nem,tudta megoldani. Nem rendezte a nemzetiségi kérdést nem tudta 

megvéedeni az országot, az Antant4imperializmusnak és a nemzetisé-

gek burzsoa erőinek támadás.jitól. A hatalom,békés  forrd alom formá-

jában  a munkásosztály kezébe kerult, amelynek vezetője a két munkás-

párt egyesüléséből alakult Szocialista-rKommunista Munkások Magyar-

országi )i)ártja  lett. Igy alakult meg a M4gyar Tanác ,Aöztársaság 191i 

márc. 21-én. Történelmünk  folyamán elős örkerült a hatalom a munkAE 

osztály altal vezetett dolgozó nép kezébe. A  Tanácsköztársaság rövid  

időtartama kulturpolitikai tekintetban is.nagy előrelépést jelentett 

illetve tervezett. 

Biztosította a  valóban' demokratikus, szociaIista köznevelési 

rendszer megvalósításának feltételeit. A Tanácsköztársaság alkotmá- 

nytnak 10 5-a kimondta, bogy megszünteti a burzsoa müveltségi kivált 

ságát es megnyitja a dolgozók alett a müveltség megszerzésének való-

ságos lehetőségeit. A dolgozók igazi lelkiismereti szabadságát azzal 

védi, hogy teljesen elválasztja az egyházat az államtól, az iskolát 

az egyháztól. Nem ismer faji, Vagy nemtetiségi különbséget. A SzKMM 

programja még részletesebben tartalmazta a közoktatáspolitika  Új  

rányelveit. Olyan nagyszabasu müvelődési program alapjai bontakoz-

tak ki a Tanácsköztársaság néhány hónapos fennállása során, amely 

alkalmasnak  látszott  arra, hogy az évszázadokkal elmaradt magyar  ok-

tatásügyet korszerüsitse. A pártprogram az oktat-Ist olyan állami fel 

adatnak nyilvánította, amelynek a szocializmus megvalósítására kell 

nevelnie az új nemzedéket. A vallásos világnézet helyébe tudomán7 ,oE 

világnézetet kívánt állítani. Mngállapította, hogy a vallásoktatás- 

nak nem az iskolában van a helye. A testi és a stellemi munka érté- 
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.kelése közti különbsésiet ki akarta küszöblni, az iskolázás határát 

18 évben  kívánt a megéJlapítani. 

TRnácsköztársaságban a kulturális kérdéséket a Közoltatásü-' 

gyi Népbiztosság irányította, amelynek vezetését Kunfi Zsigmond  U- 

tán Pogány József látta el. A népbiztosság hatáskörébe tartozott a 

közoktatásügy irány/t4sa  is. A népbiztosság ujjászervezte a tanügy-

igazgatást, megszüntette a tankerületi főigazgatóságokat, tanfelü-

gyelőségeket és az irányítást a tanácsok keretében  működő müvelődé-

si-osztályokra - bízta, anelyeknek jó munkája biztosította  a népbizto 

,ság forradalmi  intézkedéseinek  helyes végrehajtását. Ezekben a sze r. 

vezetekben müködő pedagógus szakemberek biztosították a szakmai ird-

nxítás színvonalát. 

A szocialista iskola-rendszer kialakítása érdekében a Közokta-

tásügyi Népbiztosságnak előbb polgári demokratikus feladatokat: az 

iskola-rendszer  világi jellegének megvalósítását kellett válalnia. 

Magyarország ebből ,a szempontból nagyon elmaradt, feudális-kleriká-

lis iskolaszervezete híven  őrizte közpkori jellegét. Az iskoláknak 

• közel 3/4 része felekezetek kezében volt, 11 Vo-a egyéb, nem állami 

iskolafenntartók között oszlott meg és csak lb 14/0 volt állam. 

A Forradalmi Kormányzótanács rendeletileg kimondta, bogy az ok- 

tatast állami fela -7atnak tekinti, s valamennyi nem áliami.nevelési- 

oktatási intézetet kezelésébe veszi át minden vagyondifalegyetemben. 

A  rendeletet nagyobb  incidens nélkül hajtották végre, a lakoSság 

felvilágosításával megakadályozva a klerikális tulkapásokat. A ren-

delet Végrehajtásában  nagy sggítséget nyújtottak a pedagógusok. Az 

állaposítás egyben lehetővé tette egész iskola-rendszerürk szocia-

jista-szellemd korszerüsitését. A rendelet biztosította a felekeze-

ti iskolák pedagógusainak az átvételét is, amennyibon világi embe-

rekké váltak. 

Ugyancsak polgári demokratikus követelést váltott valóra a Ta-

nácsköztársaság a kötelező iskolai hitoktatás-megszüntetésével, biz- 

tosítva egyben mindenkinek lelkiis4eti szhbadságát. 
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„Az új iskola-rendszer kialakítása során foglalkozott a Tanác3- 

k5ztársaság az óvodák kérdésével. Az óvodai hálózatot fokozatosan 

ki akarták terjeszteni xxxiimmxmmx minden iskolaköteles-kor  előtti 

gyermekre. Az óvodákban gondoskodtak a gyermekek szocialista-szelle 

mü ICzösségi neveléséről, üdültetéséről, kertek és játszóterek léte 

sítéséről, az óvónők  átképzéséről és a rendszeres orvosi vizsgalat 

bevezetéséről., , 

A Tancsköztársaság legjelentősebb közoktatásügyi intézkedése  

a nyolcosztályos kötelező és - ingyeneb népiskola megteemtése volt. 

Ez az intézményvolt hivatva a nép müveltségi színvonalának feleme-

lésére, a még mLndig na'yon ma-ras /31 1/ analfabétizmus felszmlá-

sára. A népiskola korszerű pedagógiai elvek  alapján működő, gondol-

kodtató, aktivitásra nevelő munkaiskola lett volna. Iskolatermek \. 

biztosítása, tantervek, tankönyvek készítésé,  a nevelők At- és to 

vábbképzése érdekében az állam és a tandcsok  művelődési osztályai 

hatalmas erőfeszítéseket  tettek. Tervezetet dolgortak ki az osztat-

lan  iskolák fokozatos felszámolására. 

7P: nyolcosztályos népiskr)la megalakuláéával egyidőben megszünt 

a négyosztályos polgári iskola és  R  nyolcosztályos középiskola.  

népiskolához kapcsolava négyféle középiskolát szerveztek: az 5 osz- 

tályos  általánosan képző-munkaiskolát, 4 négyosztályos  szakmunkás- 
- hirom 

kpző 	fajtáját:'  az ipari,  a mezEigazdasági.és a közgazdasá- 

gi iskoldt. 

Az általános középiskolát /ötéves/ főleg a teetsé_.es t=ulók. 

iskolájának szántbk, céljának a felsőfoku oktotásra előkészítést 

tekintették.•Ebben az iskolatipusoan is az  eddiginél  fokozottabban 

kívántak oktatni természettudományos ismereteket és gyakorlati kép-

zest is nyújtottak volna. Az  általános középiskola alsó három osz-

tálya főleg elméleti és gyakorlati ismereteket adott volna, a felső 

két osztály a tanultak  rendszerezésére, reformpedagógiai hatást é-

reztető "öm!:116 kutatásra" nevelt  volna. A tanulók szocialista vi- 

lágnézetének  kialakítása érdekében filozófiát, darwinizmust, szoci- 



ologiát, koltolyabb biolágiát ivántak oktatni a két utolsó  oszt á ly- 
ot 

ban. Ezta kétéves licedlis ta-rozatvkétiAnyúnak tervezték: humánus- 

nak és 

A nyolcosztélyos népiskoL'..ra épül a négyosztályos ipari, mező-

gazdadási és köz7azdasási szakmunkáskpző iskola, amely a korábbi  

iparostanocképzést  kívánta korszera sZinten mea;oldani.  Igy a saak-

munkálképzésta közoktatás szerves részévé akarták tenni. Ennek 

a szervezésnek megvalésitásával tervezték ereményesebben szolgálni 

a 'modern termeléSi és mmnkaerő --gazdf'lkOdási érdekeket. A pedagógi-

ai szempontok megerősödése k'ivetkeztriében az ipari szakmunkáskpzés 

főleg tanmühelyekkel felszerelt ipari szakmunkásképző iskolákban 

nyert volna  megoldást négy év alatt. Heti 24 óra gyakorlati és 12 

óra elméleti oktatáStvettek terv)ze.Hamarosan hozzáfogtak az iskola 

szervezetének és tanterveinek kidolOásához. Ezzel a munkával az 

volt a céljuk, hogy az összes szakmánknak egy közös elméleti Mega-

lapozást adjanak, amelyre aztán ráépithetik az egyes iparágak dife-

rencidlt anyagát. A képzést -átmenetileg- a régi tanonciskolákban 

és az ipari szakközpiskolákban is akarták folytatni. 

A mezőgazdtgi szaktunkábképző iskolikat a nagyüzemi mezőgaz- 

dasági szakemberigények fi7ye1embe  vételével szervezték. Az elméle- 
t 

ti oktatást összekapceoltk az iskola mintagazdasagában történő 

gyakorlati képzéssel. 

A Tanácsköztársaság a hároméves felsőkereskedelmi iskolából 

szervezte me3a négyéves k5zgazda -, Agi, vagy üzemszervezeti iskolát 
inceoldciscira 

adminisztrativ és számviteli feladatokvalkalmas szakemberek képzé- 

se céljából. 
soicAf 

A Vanácsköztárs-ságvtett az iparostanoncsok érdekvédelme terén 

Rendeletileg kötelezte a mestereket, hdgg a tanoncokat szkkmai mun-

kával foglalkoztassák, szigorúan megtiltotta testi fenyítésüket,biz-

tositotta számukra az  évenkénti  fizetett szabadságot, tanoncottho 

nokat szervezett,ahol a tanulás  anyagi feltételeit is  biztosította. 

k közoktatásüyi népbiztosság foglalkozott a  felsőoktatás  re- 
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formjával is. A magas tandíjak megszüntetésével elhárította az epic 

nagy akadályt a  dolgozók  gyermekeinek felsőbbfoku oktatása elől. Di 

Akszociális intézémények létrehozásával,  diákszállások, menzák és 

öszt5ndijakijAttatásával tál:ogatták a szegény szülők továbbtanulni 

akara jóképességü gyermekeit. Az ötéves középiskola mellett a négy-

éves szakmunkásképző iskolákat is nyitottá tettka  felsőoktatás irá 

nyába. Az egyetemekről bs a főiskoTákról eltávolitották.azokat a ta 

nárokat, akik politikai,  világnézeti,  vagy tudományos szempontból 

- nem feleltek meg az új követelményeknek és kiváló, haladószellemü 

tudosokra bízták a felnőtt ifjúság nevelését. A jogi karokon és a 

jogi akadémiákon -Atmenetileg- felgüggeszteték az előadásokat, a te 

ológiai karokat pedig az illetékes egyházakra  bízták.  Az egyetemi 

reform a sia " II " 
:41 .-511K■CC411:, képzést el akarta választani a tudósképzéstől, 

 

az előbbit a 'főiskoláktól,  az utóbbit az  egyetemektől várva. A  taft-

tóképzést főiskolai szintre kívánta etelni, a tanárokat 2-3 éves a-

kadémiákon, a középiskolai tanárok a tanárképző főiskolán szerez-

hettek  diplomát. Magszervezték a Szinmüvészeti- Képzőművészeti- és 

a Közgazdasági 

A Tanácsköztársaság biztosítani  akar tt a dolgozók számára a 

nüveltstg megszerzésének reális lehetőségét s ezért kiépítette a 

szabadoktatás hálózatát az analfabéta tanfolyamoktól a különféle 

középfoku tanfolyamokon keresztül a  Munkásegyetem k három fakultásá-

ig /köziazgatási, társadalomtudományitermészettudományi/ bezáró-

an. A Marx Károly  Munkásegyetem  a forradalmi  proletariátus tehetsé- 

ges  tagjainak nyújtott magasfolkA képesítést. 
1 

A színházak, kOltárak és a muzeumok megnyiltak a nép előtt 

és müvelésük szolgálatába álltak. 

Az eddigi gyakorlattallszemben a Tanácsköztársaság megterem-

tette a tömegek Számóra a mavelődés lehető'ségeit is. Az oktatágfin-

gyenesség tette és magasabb müveltség megszerzése céljából a tankö-

telezettséget felemelte 18 évre. 

A  Tanácsköztársaság A az élettől elszakadt iskolákat szoros 
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kapcsolatba horta a társad3lom konkrét feladataival. A szocialista 

ember formAlása és az új  társadalom építése fontos tényezőjének te-

kintette, összekapcsolta a termelő munkával és igyekeztt  érvényesí-

teni  a mu#kaiskola elvét. 

Az oktatást a szocialista felfogás kialakításának szolgálatába 

állította mentesítették a klerikális és a nacionalista szellemtől. 

Nagy  körültekintéssel  fogtak hozza az új tantervek készitéséhez.Az 

irodalom és a törtéitelem tanítását korszerüsítették, a  haladó gon-

dolatok, _a forradalmi-hagy.,ományok átadááának -é A dialektikus ma-

terialista világnézet kialakításának szolgálatába állították. Nagy 

gondot fordítottak az ifjság hazafias es proletár internacionalis 

ta nevelésére, iparkodtak semlegesíteni a nemzeti gyülölködést. A 

munkaiskoláknak a gyermek aktivitását igénylő burzsoa elvét kiegé-

szítették qz oktatás és - a termelő munka összekapcsolásával, a poli-

technikai képzOs elvé'vel gazdagították, -vagyis a termelési folyama-

tok elméleti alapjai mellett elsajáttttatták a legfontosabb munka-

eszközök kezelését is a népiskolában. Kiszélesítették a kézimunka 

oktatást, törekedtekvtársadalomtudományi és a reális ismeretek he-

lyes arányának megállapítására . 

A középiskolai tantervi—tervezet a munkaiskola szellemében:fo  

kozni kívánta a tanulók önálló m#nkáját, kísérletezgését, a korsze-

rü  műveltség  biztosítása érdekében pedig növelték a természettudo- 

mányos tárgyak súlyát. L'ondoskodtak jó tankönyvek készítésről. 

A iskol6k fegyelmének megjavítása, nevelő hatékonyságának fo- 

kozása érdekében bevezették  az ifjúsági önkormányzatot, amely az if 

jak tanulmányi mozgosítása, kulturális nevelése, szociális ügyeinek 

intézése és öntudatos fegyelmének formálása terén támogatta a neve-

lés ügyét. A diákbizottságok nem egy iskolában valóban nagy segítsé 

get nyujtottak a tanároknak a szocialista közösségi  szellemű nevelé 

megközelítésében. Amelyik iskolában azonban nem volt elég fejlett, 

vagy biztos a tanárok politikai álláspontja, ott az eszmeileg és pö ,  

litikailag még  természetszerűen  fejletlen ifjúság visszaélt lehető- 
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ségeivel. Az iskolák vezetésének és a tanárok oktató munkájának szá-

mukr:a illetéktelen problémáiba is próbáltak beleszólni, velük szel 

ben előle7ezett, de még indokolatlan bizalom avantgardista tulkapd-

sokban jutott kifejezésre,  meglazította  a fegyalmet és akadályőz4id 
liutt 

az eredményes tanulásnak is. A népbiztosság belátva, ho7 az 

önkormányzat megvalósításának,feltételki még nem  étek  meg, azonnal 

és határozottan megszüntette a diákbizottságnk müködését, bár elvi-

leg azt továbbra is helyeselte. Ugyanígy korainak bizonyult és visz-

sza is vonta_a  .népbiztosság _az oszt.:Uyozás és a vizsgák eltörlésére 

vonatkozó rendeletét. 

Ezek a tények világosan mutatják, hogy a Közoktatásügyi Népbiz. 

tosség vezetőinél, de pedagógia tudományunk képviselőinél is a bur-

zsoa reformpedagógia imu aurónai méretü hatása nem maradt el. 
a 

A fentiekből látható, hoyvTanácsköztársaság mindössze 133 nap 

alatt  kilendítette müvelődéspolitikánkat, de egész kulturális éle-

tanket is évszázados elmaradottságából. Amikor hősies élet-halálhar ,  

cot folytatott az antant hatalmak és a nemzetiségi burzsoáziák im-

perialista hadaival szemben, volt elég ereje ahhoz, ho-y elinduljon 

a kulturális forradalom utján, hogy felszámolja az uralkodó osztá-

lyok müveltsé7i kiváltságait, s megalapnzza a dolgozó nép érdekeit_ 

szolgáló szocialista köznevelési rendszert. Nagyszerd eredményei 

mellett eltör‘pül az a tény, hogy lendületes, alkotó munkájábanxnem 

mindig vette elég megfontoltabx figyelembex az objektív körülménye-

ket. 

A Tanácsköztársaság nemcsak nemzeti történelmünk legdicsőbb 

fejezete, hanem népünk  kulturális felemelésének és köznevelésünknek 

is egyik -eredményekben leggazdagabb, legszebb szakasza. 

Az ellenforradalmi rendszer k5zoktatásüye hazánkban 

/ 1919 - 1945 / 

1919. augusztásában a Tanácsköztársaság az imperialista erők 

és a belső ellenfl7radalom elleni harcában elbukott és a hatalom uj- 

ra a  nagybirtokos-tőkés osztály kezébe került. Az ellenforradalom 
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nemcsak a Tanácsköztarsaság forradalmi eszméivel, de a polgári ii-

beralizmussal is szembefordul sabadságeszméi miatt és aciemokrati-

hus es emberi jogok fokozatos korlátozdsával jutott el a fasiszta 

diktatúráig.. Minden álpariamatti  intézkedés sk és a polgári jogállam• 

rend eszméjének hangortatása  ellenére az ellenforradalmi rendszer 

•  a nagybirtokosok és a nagyVkések diktatúrája volt a dolgozó néppel 

szemben. 

A néptömegek sdlyos_kizsákmányoltsága; a  szociális  kérdések 

rendezettlenSége, a munkás -  és szegényparaszti töMeo-ek fokozódó for-

radilmi elszántsága - kiélette hazánban a társadalmi 411entéteket. 

Ebben a társadalmi helyzetben a müvelődéspolitika., mint a  törne ,  

gek burzsoa irányításának és elnyomásnak jól bevált eszköze jelen-

tős fela(!.atokat kapott. Az uralkodó  osztály kul6rája stembAllott 

a néptömeek demokratikus és szocialista elemekkel rendelkegő kul-

turájával Az  ellenforradalom kulturáját a sovinizmus, a reviliós 

törekIések igazolása, nemzeti gyülölködés,klerikalizmus szelleme, 

az  osztályellentétek,  a burzsoa  elnyomás lePlezése és a marxizmus  

eI1eni harc jellemezte. 

A Tanácsköztársaság bukás után a  fehér  terror kegyetlenkedései 

nek számos  pedagógus  is  áldozatul  esett. A kormány az l igazoltatás" 

során sok pedagógust megbüntetett és elbocsátott a Tanácsköztársa-

ság alatt vállalt haladószellemü tevékenységéért. A létszámcsökken-

tések során pedig a pedagógusok közül aranytalanul többet bbcsátott 

el a Tanácsköztársaság támogatásának indokával. A  büntetések és 

elbocsátások a pedagőgusokat létbizonytalanságban tartották, meg-

törték és végül is a rendszer  kiszolgálóivá formálták. 

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium a Tanácsköztársaság 

minden intézkedését  eltörölte, a  régi iskola-rendszert visszaállí- 

totta, visszaadta a f-:lekezeteknek az  iskolákat.  A haladószellemü 

javaslatokat, mint pl. Nagy Lász16nak a nyolcosztályos népiskolá-

ra  vonatkozó tervezetét elvetette, s 1921-ben visszaállította az 

eötvösi koncepciót: hat elemire épülő hároméves isiétlő  iskolát, 
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ezzel mintegy visszalépve a mult század közepi feudális-klerikális 

iskola-rendszer népellenes  szintére. 

A középiskolákban bevezetik a felvételi vizsgát, amelymignek 

az a célja, ho-y"az oda nem való elemeke -r, vagyis a dolgozó mép 

gyermekeit a gimnáziamtól távolitartsa- Az egyetemi hallgatóság 

felvételének szabalyozására bevezették'a "numerus clausus"-t, a-

mply megszabta, hogy az országos arányszámnak megfelően töntenjék 

az egyetemi beiskolázás, s megáRadályozható leyen a vallás- és 

nemzetellenes, .hazafiatlan„AIlamfelforgató-fiataloknak -egyetetfé - _______ 

való bekerülése. A"numerus cIausus" élet 'a  zsidó,  a munkás és pa-

raszt, valamint a nemzetiségi fiatalság  ellen irányul,  a fajelmé-

letnek, az antiszemitizmusnak és a fasizmusnak  egyik  korai  megjele-

nése  a közoktattsp-tn. 

Az  ellenforradalmi rendszer nevelését áthatotta sovinizmus és 

•a revizionizmus szelleme.  * A sovinizmus -mint az imperialista hódí- 

tás eszmje-  nálunk V!,1gg a  szomszédos népek ellen  irányult és a ma 

gyar felsebbrendfiséget hirdette. A revizionizmus, a történelmi #agy 

Magyarnrszág visszaállítására irányuió imperialista ideológia. 

A nevelést a militarizmus jellemezte, az ifjúságot katonás- 

szellemilvé akartak  formálni,  a tantárgyakata‘katonai neveléS szol-

gálatába  állították , s így akartk titokban előkészíteni A nemze-

tet a háborúra. 'z• a katonai  nevelés  beleillett az ellefforradalom 

revizionista törekvéseibe, amelyet az egyház is  határozottan támo: 

gatott. A trianoni  békeszerződés  megtiltotta Magyarországnak az ál-

talános v dkötelezettségen nyugvó hadsereg fenntartását és csak 35 

ezer főnyi zsoldo -skatonaság  felállításához járult hozza. Az elma- 

radt.katonai kiképzés pótlására  létrehozták  a levente intézményt,  

azonban a külföld megtévesztésére testrievalési törvényként fogadták 

el és a 7KM hatáskörébe utalták. A törvény elrendelte, hogy minden 

ifjú 12-21 eves koráig köteles levente fodhlkozásokon részt venni, 

amelyet később az iskoldba is bevezettek. Az ifjak kötelesek voltak

•  a foOalkozásokon és a vasárnapi istentiszteleteken résztvenni, mu- 



lasztásaikért bűntetésben részesültek. 4 levente oktatást leszerelt 

katonák vezettek, akik katonai kiképzést és lövészetettanitottak; 

a későbbi években a  foglalkozások és a militartbta-sseilemii neveléE 

eredményesebbé tétele a Ievente egyesületekben folyó  kulturális 

munka szinvonalásnak felemélése érdekében mind id5bb és több peda-

gógust vontak be. A  kormányzat  jelentős összegekkel támogatta a 

levente-intézményt. Otthonokat rendeztek be, finnepélyeket, szórako- 

dsi és spoktoldsi alkalmakat teremtettek' az ifjúság számára.Minde-

zek_ellenére-méggam vált népszerüvé - ez- militaiSta-szellemü, fasiS2 

ta jellegű ihtézmény,  sem  az ifjúság, sem a dolgozó néti körében. A2 

1939-es honvédelmi dift4rvény más nyiltan hangsúlyozta a levente-moz-

galom militarista jellegét. 

Már 1920--ban megjelent a keresztény-nemzeti gondolat a peda- 

gógiában. Az Imre SAndor-féle nemzetnevelés és a keresztény-nemze- 

ti gondolat közatt.van u7.yan valamelyes  egyezés  /osztályharc he-

lyett nemzeti összefOg6..s, társadalti'Atalakulds helyett erkölcsi 

nemesedés/_de a kettőt nem szabad  összetéveszteni.  A nemzetnevelés 

eszméje  sok laladó  gondolatot  is tartalmaz, a keresztény nemzeti 

eszme  nemcsak  az osztályharcot akarta kiküszöbölni, hanem még a 

pólgári demokráciával sem értett -  egyet. Kárhoztatta a liberalizmust 

és sovinizmust, antiszemitizmust, revizionizmust hirdetett. A ke- 

resztény nemzeti eszme tulajdonképpen a revizioniztus és a kleri-

kalizmus ötvözete.  Ez a népszerű és szépen  hangzó eszme  tuladdon-

képpen az egNrház politikai  hatalmának növelését, mindenre  elszánt 

szocializmus-ellenességét szomszédos népek iránti izgtást rejtege-

tett. A revizionizmus legfőbb  érve  a Kárpát-medence fő‘lrajzi és 

gazdasáf;i egységének hangoztatása volt. Ez az egység pedig megköve-

teli az állam egységét is, természetesen a központban elhelyezke-

dett magyarság vezetésével. 

A klerikalizmus szelleme is mélyen átjárta az ellenforradalom  

nevelés-oktatás ügyét. Az egyhz történelmi jogaira hivatkozva a 

-nevelés terén elsőbbséget követelt magnak az .  állammal szemben. Ez 
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a szellem a tanulóktól feltétlen engedelmességet, alázatosságot kö- 

vetelt a gyermek autonomiájának es aktivitásának ellensége volt.Ide 
G 

ológiája Szerint az osztályellentétekbe a siények és gazdagok el-

lentététébe, mint istan megváltoztathttalam rendelkezésébe a tulvi-

légi .igazságtétel reményében bele kell nyugodni. A  fennálló társa-

dalmi-rendszer efleni tevékenységet bünnekx nyilvánították. EszmO- 

• jük a politlkailag köz,öny'is, apolitikus, elnyomottsága ellen nem 

tiltakozó ember  aki  a politikát az Urakra-és a klérusra bízza. 

k 

 

tantervek - es- a-tenkönyVek- anYagát is át- meg átjárta a kle- 
0 	• 

rikaliz#us szelleme, célul tüzve ki, hogy "a tanulókat vallásos a-

lapon erkölcsös polgárrá'nevelje". 

A Bethlen-kormány politikájának is középpontjában  állt az a 

"kulturfölény" eszméje, velyet Klebelsberg kultuszminiszternek  

kellett  megvalósítani. zerinte a kultusztárca egyben hónvédelmi 

tárca  is, mert a szellem fegyvereivel kell megvédeni a hazát. Ilyen 

értelemben sz(5.1 nemeeti kulturpolitkáról, amelyet a "középosztály"- 

ra alapoz. 

Klebelsberg főleg a felső és középoktatást  erősítette,  mint 

közposztábr iskoláit. Anyagilag jelentősen támogatta a négy egye-

temet az Akadémiát saját irányítása alá rendelte, kutatóintézeteket 

és külföldön Collegium Hungaricomokat sz,ervezett. 

k középiskolai reformnak az volt a célja, hogy ezt az iskolát 

továbbfa is fenntartsa az uralkodóosztályok és a középosztály gyer-

mekei számára. Ebből az iskolából kikerülő szellemi elitnek egysé-

ges nemzeti tárgyakon nTugvé /humánus/ müveltséget kívánt biztosí- 

tani. Háromféle középiskolát hoztak létre: gimnázium0,reálgimnázi-
d 

) ,közeptikolákban  megerősödött á modern idegen nyelvek sulyalnémet, 

angol, francia,  olasz!,  Az új törvény 1924-ben lépett életbe és a 

középiskola feladatát abban jelölte meg, hogy -a tanulókat hazafias 

szellemben magasabb müvelts6gheZ juttassa, vallásos alapon erkölcsö; 

polgárrá nevelje és a felsőbb tanulmányokhoz szüksé7és szellemi mun• 

ot 
umves  reáliskola, s-mindegyik képesített egyetemi felvételre is. A 
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kára alkalmassá tegye. A . középiskola korszorübbé és  gyakorlatiasab-

bá vált, de egyáltalában nem lett demokratikusabbá, a dolsozó réte-

gek gyermekdi számára nehezen volt elérhető, s igy csak egy szük 

teget érintett. 

A lednyköZépiSkoldk reformjára 1926-ban  került 'sor  a rendsze/ 

,konzervatív szelffnének megfelelően. A  Horthy-korszakban  a nőket nen 

tartották egyenrangunak a férfiakkal és ennek a szemlóletmódnak mee 

felelően.a számukra külön  középiskolát  szerveztek kisebb, és a fiu-

kétól elbtrő tantexvi anyaggal. Az ipari  és  mezőgazdasági leánykö- 

zépiskoldk és a leánykollégiumok a nőket csak családi hivatásukra 

készítette eiő,  továbbtanulási lehetőség nélkül.  A közép- és főis-

koldkon jóval kevesebb volt a  leányok száma. A munkás és paraszt-

származású leánytanulók száma az 1930-31 r-es években szinte elenyé-

szőnek  mondható. 	14.046 középiskolás leányból gazdasági munkás 

és cseléd  gyermeke 6 21, go ipari munkás gyermeke pedig 89 fő volt. 

Az  'ellenforradalom  egyetemi és köz4iskolai reformjai megerősi 
1 

tetttk qz uralkodó feudális-tőkés régegek és a nemzet gerincének ki 

kiáltott középosztály művelődési kiváltságát. 

A VKIV a liberális és a szociáldemokkata parlamenti ellenzék 
volt 

nyomására mégis kénytelenvfoglalkozni a népoktatás problémáival is. 

Klebelsberg-megállapitotta, hogy 8 .  ezer objektumra:volna szükség 

hatosztályos oktatás végrehajtásához. Az iskolaügy helyzetére néz 

ve tájékoztatást nyújt az alábbi néhány adat. Az 1920-21-es évben 
vod 

6.160 népiskola =5=1 az. országban, ebből 71 % gelekezeti, 11 % köz-

ségi és csak 16 1 állami. Az iskolák 50 %-a teljesen osztatlan,43 

0 részben osztott és c .sak 7  százalék  teljesen osztott. Az osztat-. 

lan iskolák tulnyomó többsége felekezeti. A 4 elemi elvégzése után 

a. tanulók 64 ''-a . lemorzsolódott 43 az 1920-as népszámlilás több, • 
mintagj millió  analfabétát  mutatott fel.' 

Az 1925-ös népiskolai tanterv hivatalosan konkretizálja az el-

lenforradalmi 

 

- .7endszer kulturpolitikai irányelveit, képviseli az 

irredenta és a  vallásos-szellemű nevelést. Belenyugvásra, igényte- 
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lenségre akarja nevelni a  dolgozók  gyermekeit. Ebben a szallemben 

folyó nevelést állítja előtérbe,az oktatást az alapvető ismeretek .  

nyújtását pedig háttérbe szorítja. A népet  szándékosan tudatlanság-

ban hagyva a kizsákmányolók számára kedvező glagatartást kivánja ben 

ndk kialakítani. 

A dolgozó rétegek tarthatatlanul alacsony kulturális szintjé-

nek emelését a  korszerű termelés igényei követ -elték. De a zzocializ 

mus elleni harc fokozása, a keresztény-nemezeti ideológia a. nácio- 
_ sirsedzie„_ • 

naliSta_és_revizionIsta-esztOk-hat .-ékonyabb-terjeattése is  mgV&- 

a  nép felvilágosításának, 'ktatásának és nevelésének a nave-

lését. 	''zért Klebelsberg 1926 és 1932 ICzött 5.000 tantermet és 

tanítói lakást építtetett, ami  kétségtelenül  nagy lépést jeleitett. 

előre még akkor is, ha csak másod, vagy harmadsorban szolgálta a 

‚dolgozó nép igazi felvilágosítását. 

Mivel ekkor Európaszerte már a 7 OS 8 osztályos iskola elvég-

zése kötelező, Klebelsberg szeretné megvalósítani Magyarországon is 

a nyolcosztályos népiskolát.  Ezt a törekvését részben az uralkodó 

osztaly, részben a tanterem hiány akadályozta meg.  zért ezt az el-

gondolását ugy készítette el, hogy.1940-ré valósult völna meg. A 

tq,a. nkötelezettség meghosszabbításának  elsőrendű .okaként  a forradalmi 

eszmék elleni harcot jelölte meg. A. népiskolából tul korán.kikerü-

lő gyermek ffilágnzeti fejlettlensége-miattteltétlenül a marxizmus 

hatása  alá kerül- mondotta. Ennek megelőzésére akarta tehát megszer 

vezni a népiskola felső tagozatát, ahol 9ár. -ki  lehet alakítani az 

ifjúság vallásos-erkölcsös, keresztény-nemzeti  f-fogását. 

Klebeisoerg ideologiája a .neonacionalizmus voiu, amelyoen a 
nacion 

szxmExa,Lizmussal szemoen csak a régi Magyarország határainak vissza- 

,.állítására való trekvés éS 4- klérussal való-még szorosabb kapcn - 

lat volt új. Hangsúlyorta, hogy a világnézeti 11-4.re a'szocializmus 

és az egyház között fog eldölni, ez0rt nem szabad az egyházat elvá-

lasztani az államtól. 

Az ellenrorradalom iskola-rendsmere a burzsoa  iskola-rends zer 



negatív jegyeit a legszélsőségesebb formában képviselte. Kíméletlen 

nbpelnyomás és dolopzók felemelkedésének megakadályozása jellemez-, 

te, egyik biztosítéka volt az osztálytagozódás és a burzsoa müvelő-

dési kiváltság fenntartás/Inak. 

A gyermekek  csak  10-éves  korukig tanultak  együtt  a népiskola 
liz 

alsó né7y osztályában. ta*éves kortk.után három irAnyba haldhattak 

tovább: az elemi iskola felső  osztályaiba,  a polgári iskolába és 

az érettségit adó középiskolába . A szelekció nem képességek,hanem 

_ 	sswalők_vagyoni_és esztályhelyzet6 alapján történt 

A dolgozó nép gyermekeinek tudatlanságban tartását az iskola-

rendszer zsákutcái  biztosították.   Egyik iskolafajból a mésikba az 

átlépés részben egyáltalában nem volt lehetsées, részben különfé- , 
,le különbözeti vizsgák  beállításával  nagyon nehézzé vált. A nép is-

kolája, az elemi iskola teljes,zsákutcát jelentett. Felsőbb tanul-

mAnyok végzésére nem adott 1ehetősé7et. A polgári iskola a szeré-

nyebb kispolgárság gyermekei  számára részleges szákutcát jelentett, 

ahonnan csak tanitóképzőbe, szakközépiskolákba, innen pedig csak bi 

zonyos főiskolákra  lehetett átlépni.  Az uralkodó osztályok iskoláig 

és a nép iskolái között tehát szinte áthághatatlan fal emelkedett. 

A neonacionalizmus szembenállt Nagy László Gyermektanulmányi Társa-

ságának moz7,almával. 4z egyéniség kialakításával_ szemben az unifor-

mizálásnak voltak g hívei,  a tehetségkutatást az intelIigenciavizs-

gálatokat szintén elleneztér rIzi WORNM5 osztályban adottnak 

tekintették. A reformpedagógia  hazai  törekvéseivel egyre inkább 

szembekerülve azokat elhallgattatták, képviselőiket pedig  háttérbe 

szorították. 

A konzervatív pedagógia képviselőivel a neonacionalizmus több 

kérdésben azonos álláspontot képviselt /osztálybéke, klerikalizmus, 

nacionalizmus ptb./, de abban élesen külöxnbözött, hogy a konzerva-

tivok ellenezték a napi politika kérdéseinek a pedagógiába való be-

vitelét. 

A'konzervatív pklagógia egyik nagyhatásu képviselője ináczy  
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12;rnő /1860-1935/ jól látta a herbarti pedagógia  hibáit,  igyekezett 

is azon javítani, de lényegében mégis annak alapján állt. Mint a 

pedagógia  egyetemi tanára BudapeSten nagy hatást gyakorolt keze 

alatt felnövekvő fiatal tandrnemzedékre. Értkes emberi és nevelői 

,tevékenységét  károsan befolyásolta szinte a minden kérdésben  meg-

nyilatkozó  erős konzervativizmusa. Tanítványait igyekezett megóvni 

a reformpedagógia , a szocializmus, sőt még a liberilizmds hatásai-

tól is. Világnézetileg és politikailag is teljesen konzervatív, el- 

_ _ _maradott -a-herbarti gondolatkör- korlátai között-  mozgott. -Az ellen 

forradalmi korszak ve.zető  pedagógusaként,  a hívatalos kultuipoliti- , 

kát is támadta konzervatív  oldalról, azért a Magyar Pedagógiai Wár-

saság elnökségéről lemondatták. 

Gazdag neveléstörténeti  munkásságát  gondos forrástanulmányo-

zás és az irddalom alapos ismerete mellett idealista világnézete, 

politikai és társadalom-szemléleti konzervativizmusa jellemzi és ez 

kritikussá teszi sok finom elemzésen nyugvó mezállapításalt. 

Az ellenforradalmi rendszer a 30 -as években egyre jobban elté-

lódott a  nyílt  fasizmus felé. A 20-as  évek neveléspolitikáját mind 

jobban  bírálták  a liberalizmusnak tett engedményei miatt. Kifogásol 

ták a neveféS  elhanyagoltságát  az oktatással szemben. Az új kultus-

miniszter Homann J3alint mar égészen előtérbe állította a nemzeti 

egység gondolatát, a nacionalizmust szervesen egybekapcsolta bizo-

nyos területek visszaszerzésének konkrét igényével. Az iskolák er-

kölcsi és jellemnevelői munkájának előtérbemallításával kívánták el 

érni az ifjúság világnézetének a "nemzetnevelés" szellemében törté-

n6  kialakítását.  A tömegek félrevezetése cljából cáfolták és elu-

tasították az osztályharc elmlett és helyette az osztálybéke ha-

mis gondolatát propagálták. Világnézeti nevelésük középpontjába pe-

dig a vallás -erkölcsi gondolatot, a materializmus elleni harcot és 

a nemzeti ep;vség eszmétjét 	A militarista nevelés hate- 

konYságdnak fokozása ér(lekében a középisk -)lában bevezetett osztály-
r 

főnöki órákotoiz állampolgári nevelés 	 be- 
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vezettk 9Z "honvédelmi ismeretek" c. tantár7yat és növelték a tes 

nevelsi órák száTát. Az ifjúság katonás szellemü nevelésére a taní 

tási órá'-on és az isko 1 e5nkivüli moz-almakban is sok lehetősé-et bi 
at 

tosítattak. A cserkész-mozgalme:t is reviziontsta esz1ékPsee444-at= 
lapszerylsaciiil 

*4114446-444-. A cserkészet a makőzkedvelt romantikus és játél'os 

foglalkozásaival, mint a táborozás, cserkészpróbák, kirándulások 

rendkívül alkalmas volt a gyermekekhez jól idomuló mtlitarista szel 

lemü  nevelés megvalósítására. A cserkész-mozgalomtól azt fix vált-

ták hogy=demokratikusabb-szervezetét fdrhaszndava a kiiPinböző tár-

sadalmi'osztályok ep7ymásna utaltságának és az osztálybékének gondo-

latát terjessze, népszerüsitse. A Levente --Egyesületekben is igye-

keztek gserkésZet kulturáltabb, szimpatikusabb es eredményesebb 

nevelési módszereit meghonosítani. 

A  pedagógusok  helyzete az ellenforradalomban'fnkozatosnn rom-

lott, kiszolgáltatottságuk egyre nett, a 30-as  évek után az állás-

talan pedagógusok száma a 10 ezret is elérte. Radikalizálódásuk 

megakadályozása érdekében igyekeztek a munkanélküli pedagógusokat 

szembeállítani  a munkássággal, egy_részüket segélyezték, "seellemi 

inségmunká"-kat szerveztek. Ha évekig tartó állástalanság után si-

került elhelyezkedniök, akkor is csak  létminimumot kielégítő fize-

tést  kaptak nagyon sokan fizetés nélkül dolgoztak éveken át a ké-

sőbbi állás reményében.  z "ijlastalan i) iplomások Országos 13izott-

sága /ÁIDOB/ azonban nem tudta megoldani. a szellemi munkanélkülisé-

get. Na7y számban lehetett  látni állástalan pedagógusokat inségkom 

hákoni alkalmi munkaválla 1 ásn'51 /kifutó,  hólapátoló!.  1 z 	nfiyon 

nehéz és reménytelen élet megtőrtex a pedagógusokat, megalkudtak 

és alkalmazkodtak xkövetelményekhez, sőt egy részük a rendszer túl-

zó kiszolgálásával akart magának érdemeket szerezni. Akik felismer-

ték a bajok i7azi okait, va7y a munkásosztállyal való kapcsolatuk 

lehetőséget nyujtott számukra a Marxizmus tanításainak az osztály-

elnyomás és az ország elárulásának mecrismerésére, a lehetőségek ha- 

tárain belül próbálták ellensulyözni  a fasiszta-nevelést. 
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A  nyílt  fasizmus az 1934. évi köz 6piskolai  törvénnyel kívánta  

q középiskoldk4t eszméinek szolgálatába állítni.*Véleményük szeri 

az 1924-es reform  alapján megszervezett középiskolák diSferenciáló-

dása /humc2nus gimnéilm, reálgimnáziúm, reáliskola/ megakadályozta 

az egységes nemezeti közszellem és világnézet  kialakítását. Olyan 

középiskolát akartak szervezni, amely nem humanisztikus.és nem ter-

mészettudományos  irányi,  hanem nemzeti  jellegű.  A középiskola egy- 

séges neve pedig: gimnázium.  4 gimnázium tantervét a nemzetismere-

ti tárgyak_imagyar nyelv-és irodalom történelem, gatdaSági -és tár-

sadalmI ismeretek, föld- és nérajz/ alkották elsó sorban, a latin 

és görög nyelv, a természettudományos  tárgyak jelentőségét és sze-

repét csökkentette A klerikális nevelés hagyományainak megfelelő-

en a  korszerű, tudományos képzés helyett ismét előtérbe lépett az 

anti-intellektualizhus, az erkölcsi és érzelmi nev.eTés. 

42:_1925-ben szervezett hatosztályos népiskolát 1940-ben nyolcosz- 
alakdoild  télyossá czervotók át, a  burzsoa érdekeknek jobban megfelelő gaz-

dasági és tel-melési igények kielégítése érdekében. A háborús körül-

mények miatt ez az iskolatipus mér nem épülhetett ki. A tervezés 

szerint magasabb iskolafajtába nem lehetettbelőIe átlépni, a'nyolc-

osztályos népiskola is megmaradt teljes  zsákutcának. 
Z. 	4 A középfokú szakoktatást 1938-ban ujjáiszervezték. A z egysége- 

sits szellemében kiteájesztették a közélOiskola-  fogalmát az ujonnan 

szervezett lieumra éS mező7azdasági-, ipati-, és kereskedelmi kö-

zéptikolákra is. Pela-'atuknak a gyakorlati életre nevelést szánták. 
1122ankban 	- 

A  két világháború között 38 főiskola muködöttVa főiskólai -

hallgatk száma 1935-36-ban 14.212 fő volt. 

A  felsőfokú oktatást is étjárta a sovinizmus, a revizioniz- 

mus szelleme  és azt teljesen  alárendelték á tőkés társadalom érdée 

keinek. Olyan magas lu'Topzettsé ,-u vezetőréteget, kiváló szakembere-

ket akartak nevelni, akik híven szolgálják a tőkésrend érdekeit. 
iijaiöliaknek 

1924-ben átszervezték a közpiskolái tanárképzést 4 vtanulmánya- 

ikat az eddigi kötetlen rendszer helyett meghatározott sorrendben 
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,kellett végezniök, bizonyos kötelező kollégiuMnak eleget téve s  éT 4 
pedagógiai tárgyak felvételét is  előírták  azoknak, akik tanári képe 

lAtésk akartak szerezni. A gyakorlóévet kötelezően előítták a tanár 
d.s 

jelölteknek 	Eötvös kollégiumot is a tanárképzés szolgálatába 
2_ J 

állították. Ez az intézmény müködésének egyes szakaszaiban a tudo- 
4 

mányosságot törekedett összehangolni a haladó és demokratikus esz-

mékkel. 

Az ellenforradalmi rendszer csak teljes egészében megsemmisi-

gette a  Tanácsközt ársadágnak az iparoa-tanoncokkoszerii-oktatása-

és nevelése érdekében életrehl .vott intézkedéseit.  Az  iparostanonc-

oktatás 'a mult ,századi alacsony szinten  folyt ismét.  A tanoncok zö- 

me a 4 elemi elvégzése  után választott szakmát, csak a 30-as évek 

végén követelték meg  e gyre inkább a 6 elemi, vagy a 4 .polgári isko-

lai végzettséget. 'Munkaidejüket és szabadságukat . nem'szabályozták, 

napi 12-16  órát dolgoztak, teljesen'kiszolgáltatták őket megtereik 

kénye-kedvének. Heti 9 órai elméleti kiképzésben részesültek, amely 

nek többsége közismereti óra voltOszakképzésre napyon  kevés-  idő 
-P44 	, , 	A 

maradt. A túlzsufolt tantermeklx,n 4.41-e oktatás korszerutlen, ala-

csony szinvonalú és ppen emiatt eredménytelen volt. Ahhoz, hogy va 

laki a szikmájában felszabduljon, hogy segéd legyen nem kellett fel 

tétlenül elvégeznie a  tanonciskolát., Valóban  a tanoncoknak több, 

mint 1/4-e nem is végezte el ezt teljesen. 

A termelő rétegek  szándékos tudatlanságban mtveletlenségben 

tartása természetesen következett a kizsákmányoló osztályok  uralmá-

nak  és müvelődési monopoliumuk biztosíesának tényéből. Ugyanezt a 

célt szolgálta a nyilt fasizálódás szakaszában -nevelésükben a kle-

rikalizmus, sovinizmus és a revizionizmus eszméjének s megerősödése 

a tanoncoktatás kereten belül pedig a szakképzettség nyújtásával 

szemben az erkölcsi és világnézeti nevelés hangsulyozása. A tanon-

cok világnézeti nevelését levente foghlkozások kertében valósítottá 

meg. 



Az ellenforradalom közoktatásdügyének egykorú bírálata 

Az  ellenforradalom közoktatásügyét egyaránt érte egykorú bírá 

lat  két  oldalról is. A reakció képviselőidégedetlenkedtek a hívata 

los nevelési irányzat eredményeivel és még túlzókOkövet6lésekkel 

léptek fel. De bírálták haladó szempontból is az ellenforradalom 

népellenes közoktatásüyét, elítélve a sovinizmust, a faji gyülöl-

ködést, korszerütlennek tartva az uralkodóosztályok milvelődési ki-

váltságát, a nép egészének érdekeit szolgáló demokratikus oktatásü-

gyet követelve. 

Komoly bírálat érte az ellenforradalmi rendszer, iskolapoliti-

káját a népiesek, az  urbánus irodalmi csoport, a Szociáldemokrata 

Párt és az  illegális Kommunista ,  Part részéről isz 

A népiesek mozgalma irodalmi iránytiaból fejlődöttikilpolitikai küz 

delemmé, a parasztság elnyomott sorsának megismerése utján jutottak 

el a népellenes Horthy-rendszer birálatához és a társadalom átalakí• 

tásának gondolatához. 

A társadqlom átalakítását népi értelmiség irányításával a pa-

rasztságra  támaszkodva akarták megvalósítani. Egyrészt a parasztság • 

nak a polgári fejl:Aes útjára vezetésével, másrészt pedig valamilye] 

sajátos magyar smocializmus megvalósításával. A társadalom)társada-

lom átalakításáblan egyik irányzatuk sem ismerte ala munkásosztály 

vezetőszerepét v  éS a Marxizmus érvényességét a hazai viszonyokra,an-

nak ellenérellhogy a népiesek balszárnya /Erdei  Perec,  Darvas Józ.,301 

Veres Peter/ kapcsolatban állt a  munkásmozgalommal..  

Hibásan ugy gondolták, .hogy Magyarország nem követheti sem a 

kapitalista, sem a szocia-lista utat, hanem egy közbülső "harmadik 

út"-on-kell haladnia. 7z a nacionalistaljellegfü kispolgári harmadik 

utas s7,emlélet akadályozta meg a népieseket abban, hogy a társada-

lom átalakításában  megtalálják és elfogadják a testvéri forradalmi 

munkásmozgalom  segítségét. 

népiesek mindig nagy figyelmet fordítottak a müvelődésiioli- 

tikára, kültinösen a 40-es évektőt kezdve, amikor a vezetés a mozgal- 
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mon belül a politikai hare ellenzőinek kezébe került. 	nevelés né- 

pi jellegének me7valósításáért harcoltak, azoilban nevelési eszméik 

kárdésében nem tudtak egységes állspontot kialakítani..A népies 

jobbszárny és a centrum értelmezése szerint a nevelés népisége hol-

mi misztikus  fajközösséggel, jobbik esetben magával a parasztsággal 

azonosult, a centrum hívei /ffémeth László, Kodolányi János, éja 

Géza/ népi nevelésen magyar életformán és  önismereten  alapuló sajd-

tos-jellegü nemzeti nevelést értettek. Gyarffy  István néprattudós 

a 	 vagy vay úri kulturával szemben-szin -t', n annak a nemzeti _  

kulturának a hive, amelynek nemcsak formáját, hanem tartalmdt is 

a sajátos paraszti néphagyomány alkotja. Mind a három felfogásnak 
P,  

az a hibája, hogy az egedi és sajátos magyar kultura megvalósitásá- 

nak ilDazórikus útját  járt, kerülve a találkozást az e7yetemes 

emberi kultúrát képviselő  nemzetközi munkásmozgalommal. 

Az uralkodó müvelődéspolitika igyekezett kihasználni a népie-

sek new, lési koncepciójnak bizonytalanságát. gyrészt rámtlátott 

annak saját  fasiszta  fajelmélettel  vale  rokonságára, másrészt fel4 

haszne'lta azt a parasztság és munkásság  szembeállítására.  A népie-

sek  balszárnya hely-delentl-tette a  paraszt  sá  bezárását a népi kul- 
Et 

túrába és követelte az Egyetemes kultúrkörbe való bekapcsolöbát.Er-

dei Ferenc helyesen rámutatott arra is, hogy a parasztság kulturá-

lis felemelkedésének igezi feltétele a társadalom gyökeres  átalakí-

tása.'  
4 

Egys'éges és helyes áll•pontot képviseltek a népiesek abban a 

legfőbb gyakorlati kérdésben, 'logy a parasztság és a mukásság gyer-

mekei számarányuknak megfelelően kerüljenek be az iskolákba. I 'agy 

érdeme a népies mozgalomnak,  hogy rideg tudományos megcáfolhatat-

lan tanulmányokkal mutatott rá a nemzet többségét alkotó dolgOzó 

osztályok gazdasági és kultwrálisAiszolgáltatottságára és lelep-

lezte az uralkodóosztályok önző és népellenés müvelődési politik4 

Jelentős a népiesek  Márciusi  Frontjdnak demokratikus miivelő-, 

déspolitikát sürgető programja.  Népi gyökerű; egyetemes magyar 



nemzetnevelest, ingyenes, egységes iskoláztatást követel 14-éves ko 

rig. Komoly szakképzést és az egyetemek magasfoku oktatásának bizto 

sítását, bangsulvozva az idejét malt úri szemlélet és az illetékte-

len idegen kulturhatás károsságát. Uj magyar kultúrát akar kialaki 

tani a parasztság és a munkásság szellemi bekapcsolásával. A kenti 

tery megvalósításában a jobb-és balodal ismét külön utakoh jár. A, 

jobboldal a nép kulturális felemelésének kérdését lehetségenek vél-

te a fennálló keretek között, a.tehetségek kiválasztásával, tehát 

lemondott a tömegek kulturlits felemeléséről. Az ellentétek külö- _ 

nösen a népfőiskolák kérdésében éleződtek ki. A jobboldal /Móriez 

Zsigmond, Nemeth LAszló, Féja  Géza / a nép kulturA,lis felemelését 

pusztán  az irodalmi es a pedagógiai propagandától várta, a baloldal 

politikai harccal, társadalmi felszabadítással kívánta felemelni 

a parasztségot. Veres Peter - 0-%rdei Ferenc és Darvas József jól tud-

ta,  hogy népfőikoldk nem képesek  felszabadítani  a parasztségot. 

Urbánus /városi/ írók csoportja is bírálta a hívatalos müvelő 

déspolitikát.  uket azonban  ne 4 a parasztság,  hanem  a városi kispol 

gáság  problémái fol:lalkoztatták. Humánus alapon tiltakoztak.a Hort-

hy-fasizmus fajelmélete és antiszemitizmusa ellen. Felismerték az 

ország p1tiksi és társadalmi elmaradottságát polgári szembontból 

is 4-  fasizmus kialakulása idején többségük határozottan antifasisz 
ta álláspontot foglalt el és a munkásosztály  polgári szövetségesévé 

vált. Azongan elvileg a polgári libbralizmus talaján állottak, a 

• polgári ronszer alapjait nem támadták ragaszkodtak a kapitalizmus-

hoz és. a. társadalom vezető  erejének az értelmiséset tartottak. 

Zilahy Lajos író felvette  a "kitünőkk  iskolája" tervét, a- 

mely szerint a magyar nép vezetőrégegét céltudatos neveléssel kell 

megteremteni. 40-50 különlegesen tehetséges fiú kiválasztásával, 

leggondosabb  nevelésével,  magas európai kulturával,való felvérte-

zésével  remélt  olyan  szemi  elitet nevelni, amelyik azután irányí- 

• totta volna az ország  gazdasági, pontikai és kulturális életét. 

A népiesek esyöntetüen szembefordultak ezzel a tervvel. A pa- 
G 



raszti tehetségek tizezreinek elkallódásától beszéltek. Olyan tár-

sadalmi rendszert kívántak, ahol nincs szükség a tehetség kiválasz-

tására, ahol mindenki tehetségéhez mérten találhatja meg a helyét. 

A Szociáldemokrata Párt nevelésügyi  elvi megalapozottabbak 

voltak, mitt a népieseké. Szívosan követelték a nyolcosztályos nép-

iskola megteremtését, az 1934-es kzépiskolai reformvitábm pedig 

tiltakortak az egységes világnézet erőltetése, a "birk 	j-szellem 

uralkodóvá,téteipellen. A fasiszta-szellemü nevlés-központdsággal-

érzelmi neveléssel szemben az értelpi_és közösségi nevelés-fontos-

ságát hangsulyozták. A SDP nem folytatott következetes marxista 

müvelődéspolitikát, időnként e téren is megalkudott, pl. a levente 

kérdésben. A fasizmus terjeszkedő müvelődespolitikájával nem a  mun- 

kások kások és parasztok demokkatikus müvelődés 	hanem a libe- 

rális  demokrácia eredményék állította  szembe. 

Az ellenforradalMi-rendszer pedagógiáját bátraabírlya Kemeny  

Gabor /1883-1948/  tanárhaladó elméleti pedagógiai munkásságával 

szoldlia a demokratikus szemléletmód erődödését. A fasizálódó mü-

velődéspolitika  bírálataként közreadja Nagy Laszló közoktatási re-

formtervét es követendő eszményként az ő példáját mutatja fel nem-

zetének. Nem véletlenül tézilla a nemzet elé Apáczai, Tessedik, Eötvös 
r 

életét sem. A felszabadulás ut n  pedig  elsőként tolmácsol,pa nemze- 
4 ' 	4 	6 

timek meleg szeretettel  Makarenko  pedagógiai gondolatait. tgyik 

legjelentősebb müvéhen Demokratikus iskolareform-jában a felszaba-

dulás utáni Magyarország közneveli6sét,demokratikus  közoktatásügyét 

mutatja be. Szociológiai szemléletmódjával arra tanít, hogy a neve-

lést társadalmi összefüRgéseiben kell felfogni, lélektani szempont-

ja pedig arra nevel, hogy a  nevelésnek  mindig alkalmazkodnia kell 

a gyermek fizikai és pszihikpi fejlettségéhez. 

Élesen bírálta az ellenforradalom müvelődéspolitikáját. TRámu-

tatntt az iskola és a politika szoros kapcsolatára és bátr4 lvkim6nd-

ta, bogy a kapitalista ;:.end az akadálya annqk, hogy a tömegek meg- 

felelő müvelődé-héz jussanak, elítélte a  kiváltságos osztályok mü- 
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velődési előjogaikhoz való görcsös ragaszkodasát. A Tanácsköztársa-

ság bukásától egészen a felszab.dulásig kemény kritikai harcot ví-

vott a hivatalos közoktatásügy képviselőivel. Klebelsberget a hép-

oktatás elhanyagolásáért támadta, s kultupolitikája szervi hibájá-

nak tartotta, hogy a kő - éslnsőoktatást a népoktatás elhanyagolá 

sdval akarta felépíteni. Bírálta Homannt a dolgozó neip gyermekeit 

sujtó Szelekciós kísérleteiért, a numerus clausust, a kulturfölég3 

hamis eszméjét. Bátran felvette a földkérdés és a, nemzetiségi kér- 
_ 

Ales_kénes-problémáit-i 

Kemeny  Gábor tevékenységének nagy értéke haladó polgári huma-

nizmus, valmint a marxitmmssal e.7-yre inkább érintkező társadalom-. 
• 	- 

szemlélete. , 

Az ellenforradalmi rendszer közoktatáspolitikrja ellen legkö- 

vetkezetesebben az illegális Kommunista Part küzdött.  Felvilágosító 

muhkat végzett a pedagóguso k.  és a -tömegek között, igyelle"zett népsze. 

rüsíteni a part kulturpolitikai célkitüzéseit. 

A tanoncok és az ifjúmunsok sokat szenvedtek a Tanácsköztár-

saság bukás  után  emberi jogaikért es a munkásoszt*ly ügyéért. A Kom-

munista Ifjlímunkások Magyarországi Zzövetsé ,;e /KIMSZ/ 1925 óta is-

mét megkezdte szervező, irányító tevékenységét, természetes2ntitok-

ban. Ifjúmunkás-sejteket hortak létra, mükedvelő- és természetbarát 

egyesületekben a szakszervezetben, sőt a lemente egyesületekben is. 

Szervezetten folyt  az oktatás - kirándulásokon, titkos  összejövetele-

ken,  ahol illegális szemináriumokat, előadásokat tartottak. A Ma-

gyaroBszgi Szocialista Munkáspártban legális munkáspárt keretein 

belül ifjúsági sz4osztályok jöttek létre. A KIMSZ-tagjai felvilágo-

sították a fiatalokat a burzsoa osztalyelnyomásáról, a fasizmus iga-

zi céljairól, a proletariátus  baci  feladatairól és leleplezték a 

háborús elő,részületek41. 11  munkásegység létrejötte után a SZDP orszá-

gos ifjúsági biz -)ttsága fokorta a munk4sosztály erejét és egyben bi2 

tosította 	legalizáció lehetőségét is a KIMSZ-nek. Röplapokat ter- 

jesztettek,  rámutattak  a levente-intézmény igazi céljaira, a háború- 
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ra való előkészitésreAgondolkodást meg3lő vak engedelmességre neve 

lésre, a szocialista aszmék elleni állásfoglalásra késztető nevelés 

re stb. SDP  országos ifjúsági bizottságábah egyre inkább a KIYSZ 

volt tagjai vettek 	zükbe a vezetést és irá.nyították az illegális 

szervezetek  egyre szélesedő antifasizsta tevékenységét. Sok komoly 

akciót hajtottak végre, tüntettek a békéért, a fügptlenségért, 1941 

ben a Batth/ány emlékmünel nagy tüntetést szerveztek a fasizmus el-

len. '1944-ben sikerult megszervemiök a Magyar Ifjúság Szabadság-

frontját,* a különböző társadalmi osztályok ifjúságának  egységes  ha-

zafias szervezetét, amely már lebe -Oséget nyújtott a fasis7ták elle 

ni fegyveres ellenállásra is. 

Az  ellenforradalmi  korszak kiemKkedő kulturpolitikusa Földes 

Ferenc /1910-1943/ kommunista  pedagógus..  Budapesten érettségizett; 

egyetemi tanulmányait a párizsi Soronne-on végezte. Kiváló tanárai 

és a francia baloldali ifjúsági mozgalom nagy hatást gyakorolt rá. 

Itthon jól és eredmnyesen dolgozott a. KIFSZ-ben, mcljd* a KMP-ban, 

mint a propaganda bizottság egyik  irányítója. Részt vett a Magyar 

Történelmi Emlékbizattsá3 messzervezsében. 1942-ben munkásszadba 

osztják be, 1943-ban szovjet területen eltünt. 

Sokirányú és  gazdag elmleti munkásságot fejtett ki. Filózófi-

ai, szociológiai,  törtéti tárgyú cikkeket, tanulmányokat írt, a 

háborúellenes antifasiszta  népfont-politikát lelkesen támogatta. 

MunlOsságAnak legmaraderadóbb értéke mtvelődépoltikai és kritikai 

tevékenysége. A "Munkássd9 és parsasztság kultur61is helyzete Magyar 

országon" c. főmüvében a statisztikai Hivatal adatai alapján vizs- 

gaija és kutatja, ho - y a dolgozó nép fiai milyen artmyban jutnak 

be a közép—és főiskolákba, szakiskolákba. Foglalkozik a népmüvelés 

eel és megvizsgálja az analfabétizmus helyzetét is. Következtetése-

ihez a statiszti_kai módszer alkalmazásával jut el, és könyvében ra-

világít alkalmazott  módszerére  is. Hangoztatia, .hogy a hivatalos 

statisztlka kateg:riái a valóságos adatok egyszerű summázásával o- 

lyan irreális csoportosítást hoznak lét-e, amelyek nem alkalmasak 
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a társadalmi valós&g reális ábrázolására, eltakarják a valóságos 

összefüggéseket. A  hivatalos  statisztika pl. az "önállóak" csoi5at-

jába helyezi el a. nagyiparost, a bányavállalkozót és az ey inast 

tartó cipészmestert, Vagy egy csoportba kerül a több tizeszerholdas 

feudális urral a egyholdastörpebirtbkos, mindenki, aki nem alkalma-

zott. Pöldes Ferenc a hívatalos statisztika uralkodó  osztályok ér-

dekeit szolgáló kategóriáit elveti, a marxizmus tanításai szerint 

a valóságos osztálytagózódás alppján állapítja meg az osztályokatip 
- 

Its_réteeket,  és az-iskolatipuaok - szerifit így Utatja ki a tanulók 

/főleg 1 munkás és paraszt/ szocidlis-számrazás szeritti tagolódá-

sát,  lehetőigét és tanulási helyzetét. 

Megvizsgálja, ho y az elleforradalom iskola-rendszerében a kü-

lönböző'társadalmi osztályokból származó  tanulók létszáma miként 

oszlik meg a  köziskolákban és az e7yetemeken az 1930-31-es tanév-

ben. 

Tanulságos eredméyekhez jutott olyképpen,'hogyaz egyes t6r-

sadalmi osztályok és rétegek összlakosSághoz viszonittott aránys7.ámá 

val párhuzamba állította gyermekeiknek közép- és  főiskolákon képvi-

selt arányszámát. 

Megállapította,  hogy 

a szegényparaszt és 	a kisbirtokos osztály 
munkásság részesedése és a polg.részesedése 

% 

a lakosságban 56,4 43,6  
a képtőkben 6,8 93,2 
a felső. kereskedelmiben.  6,5 	, 93,5 
a -  felső megőgazd. 'iskolában. 2,- 98 f4 
Tanulságos az összesítő  kimutatás . : 
xxiXtmincxX4amx 

 
alakosságban 	a középiskolában 

a7szegénypamasztaránya 	35 % 	 1,3 % 
a mukkásság arany4 	 21,4 -10' 	3,8 " 
a birtokos oszt. aranya 	• 	16,8 " 	 12,2 " 
a polgárság aránya 	. 	26,8 . 	 82,7 " 
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•  Az 1930-31 tanévben.öSszesen 2.365,  tehát minden 108. munkás-
gyerk és 844 fő, vagyis minden .478. szegény paraszt gyermek k)rült 

be a középiskolába. 

Meg aránytalanabb a Ilyzet a felsőbboktatási intézményekben.  

A munkáRkés parasztazt .  létszáma az összlakosság 56 10-a, azq7 -ete-

mi hallgatóknak 3, .9  1-a munkás,. és 1,5%-a Darasz-szármázásu, együt-

tesen 5,4 %.  A birtokosok és a polgárok létszáma együttesen a lakos 

sag 43,6 /0-a, a hallgatók küzül birtokos származásu 11,1 °,70, polgá-

ri származású 83,3 1. Az ország lakosságának_és a tatulót - szárma- 
_,_ _ 

zás szerinti,meQ;oszlásának aránya a közép- és  főiskolákon  fordított 

A lakosság több, mint felét kitevő munkás és paraszt-réteg gyerme-

kei csak 1/Gad részét teszk ti az egytemi hal1gat6knak,tx a birto-

kos osztály és a polgarság gyermekeiből kerül ki az egyetemistgk 

19720-ad része. 

Az uralkodó osztóly formálisan biztos totta ugyan az iskolá-

zást, 'de a munkás és paraszt-gyermekek már származásilag nehezebb 

helYzet6e kerultek* anyagilag és kulturális tekintetben. Ez a hát-

rány a magasabb iskolázással párhuzamosan növekedett, ha ennek a-

rendkívül összetett és sokrétü problémá#ak az anyagi, élelmezési, 

rubPzkodási, szociális, 4Alturáiis stb. összes tényezőit figyelem-

be vesszük. -6zeknek a nehéz  akadályoknak  az elhárításához olyan ki-

vételes képsségekre, akaraterőre és kitartásra volt szükség, amely-

re cSak kevesen voltak képesek. /A parasz -6kés munkások -oklevélben 

részesülő fiainak száma a felsőoktatás összes intézményeiben az 1 

1930-31-es tanévben.60 fő, azaz 5,4 1 volt./ 

Föbdes Ferenc  rámutat  arra, hbgy az 1930-as népszámlálás ada-

tai szeritt Magyarországon. 374 mi]lió 6-even felüli analfabéta ta-

lálható. 
• 	. az. Statisztikai  módszerék  nemcsak az érdeme,  hogy  a hivatalos  

statisztkával szemben reálisan - feltárta az egyes társadalmi osztá-

ivok részesedését és részvételét a  nemzeti .kulturában  és köznüvelt-

ségben; különös jelentősége abban áll, hogY hangsúlyozottan kiemel- 
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te a számadatok társadalmi tanulságát, a számok objektivitásával vi 

lágosan és félreérthetetlenül igazolta a felháborító  igazságtalan-

ságot és iiiltánytalanSokat. • számadatokat az elnyomottak kezé-

ben harci eszközzé  változtatta, rédöbbentette őket kulture.lis elm 
, 	- 

radottsá;ukra. Világosan megcdfolta az ellenforradalmi korszak ura] 

kodó osztlyainak .6§ kiváltságos /étegeinek müveltségi egyenjogusd-

gát,.adatai 4egdöntötték a kulturfölény oly nagy hangon meghirde-

tett szólatait. 

A munkásosztály harcának és a  nemzet iz,i_éx.dekeit_szolgáló - 

művelődéspoltika megteremtésének ezzel adott.leg4agyobb segitséget 

Földes Ferenc. 

A , magyar népidemokrácia nevelésü-yének  kialakulása  /1945-65/  

_A fatizmus fegYveres legyőzése után lehetőség nyílt a magyar 

nép száméra, hogy hozzáfogjon a szocializmus  építéséhez.  A felsza-

badulds ut.niévekben nagy feladatokat kellett megoldamia népünk-

nek, hogy  helyreállítsa  a háború pusztításait, elindítsa a  társada-

lom szocialista dtalakításásnak hatalmas monkáját; megvalósítsa pa-

rasztságunk évszázados álmait,  a földosztást, megteremtse a munkás-

paraszt egvségen nyugvó proletd-diktaturat, shocializálja a termelő 

eszközöket. iJolgozó népünk az MKP vezetésével lépésről-lépésre ha-

ladt előre az új társdalom építésének  utján  a Szovjetunió segítsé-

gével. 

országépítés szerves részeként nagy küzdelem folyt kuturá- 

lis területen is.  Az 1945-48-as időszakot a koaliciós politika jel-

lemzi, a hatalomért való  versengés, b'izonytalansg a jövőt illető-

en és ez a tény meghatározza e korszak Müvelődésp61itikáját is, a-

melynek középpontjában az iskola demokratikus reformja Al]t. 

X népidemokrécia elMaradt, reakciós közoktatásügyet vett át.A 

k5zoktatásü -y klerikalista, nacionalista, imperilista, végiil pedig 

fasiszta törekvések szaagálatában  állott,  ugyanakkor a kulturfölény 

hamis  jelszavával bleplezte a dolgozó tömectek  kulturális elnyomását 

elmaradottságát és a kizsákmányolók müvelődési kiváltságait. 
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Az oktatás megkezdése érdekében először az .iskolaépületekben 

keletkezett háborús  károkat állítotték h .A.yre országos mozalom ke-

retében.  Az iskolaépüleek 2/3-ad része javításra, renoválásra szo-

rult, de az állam és a tárSal;_lom összefogásának gyümölcseként . 1947 

re az  iskolák t5bbségében .már megkezdődhetett az oktatás. 

A demokrttikus közoktatásügy eszméjét a koaliciós 'pártok nem 

egyöntetüen értelmezték. A laamunista árt azért küzdött, hogy az .  

iskolákból számtzze a népellenes szellemet, a sovinizmus és a fasiz 

mug gyászos öröliségét_és kialakítsa a demokkatikus iskolát. Ezért 

sürgette uj tantervek Os új tankönyvek megjelenéséV1 a nevelők At- 
, 

k'pzéset,as első sorban is a  nyolcosztályos egységes népiskola meg- 

szervezését. A Szociáldemokrata Párt  szintén .a  nyolcosztályos egy-

séges iskólát helyesli és a 18-éves korig tartó középiskolai oktatá, 

hive. A SZTAP tagdainak körében erősen hatottak a reformpedagógiai 

törekvések. 4 ParaszLpárt a falusi ifjúság iskoláztatásának érdeké- 

ben különösen a kollégiumok kérdésével fo lalkozott. A . Kisgazda Pár -

szívósan védte az egyházak közoktatási jogait - a vallás-erkölcsi 

nevelés eszméjét. 

Sikerült megvalósítani a pedagógusok igazolását, biztosítani 

a nemzetiségiek oktatását, valamint a tankönyvek revidaálását végre-

hajtani. A felnőttek számára  megszerezték  a Dolgozók Iskoláit, a 

honvédelmi  ismeretek helyett az alapvető társadalmi ismeretek tisz-

tázása ciljából bevezették a mindennapi kérdések őráját, német nyel ,  

helyett pedig az angol, francia és az orosz nyelv tanítását. 

A MKP kezdeményezésére és a Függetlenségi Front követelésére 

1945-ben került sor az  iskolarendszer alapjának a nyolcosztályos ál- 

talános iskolának fel61lítására. Ezzel az intézkedéssel a haladó ma- 

gyar  pedagógusok régi álma vált valóra. A nyolcosztályos iskola min-

den 5-14 eves tanköteles gyerm)k egységes; kötelező és ingyenes is-

kolija lett, tekintet nélkül társadalmi helyzetükre. 4 régi elemi 

iskola 5-8: a polgári iskola 1-4 és a gimnázium 1-4 osztályai helyé- 

be az általnos  iskola  felső négy osztálya lépett egységes, tudomá- 
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nyos alapmüveltséget nyiAjtva: A 6-12 eves tankötelezettséget ezzel 

az intékkedéssel párhuzamosan 6-14 évre emelte fel a népi demokráui 

Az  általános  iskola  egyik  legfontosabb feladata, a régi  iskola osz-

tály- és zsákutca-jellegének felszámolása volt. Az ált. iskola el-

végzése továbbtanulásra jogosít bármelyik középiskolában. Megszün-

tette a gyermakek iskoláztatásában az osztályszempontok alapján  már 

10-éves korbantörtént megkülönböztetéseket. 

Az alt. iskolát létrehozó rendelkezés  önmagában természetesen  

_o_sák_elvi_jelentőségü-keret-v-oItT-aMeiyhek  tartalommal való kitölté• 

seilez még hiányortak a  tárgyi feltételek. Iskolák, tantervek,  szak- 

képzett pedagógusok hiánya nagyon is fékezte az előrehaladást, de 

a reakció is akadályozta a kibontakozást. A minisztériumban meghú-

zódó reakció szövetkezve az egyházzal támadást indított az általá- 

nos.iskola ellen. 'Oriási,sziíavoralsüllyedésről beszOltek . és arrxól, 

hov az új iskola uniformizál, elnyomja a tehetségeket. A  konzerva-

tív klerikális szemléletet ekkor mArx sokan támadják, felismerik 

érveik -mögött a meglapuló hatalmi törekvéseket. Megerősödtek  ebben• 

az időben a  nyugati burzsoa reformpedagógiai törekvések is. Hatásuk 

részben pozitíV volt, mert segítettek  fellazítani  a még mindig  ural-

kodó herbarti, klerikalis konzervatív  pedagógia merev, dogmatikus 

nevelési szemléletét, kaput nyitpttak a  lélektani eredményekre  tá-

maszkodó tédern felfogásnak és ele'készitették a pedagógia demokra-

tikus  átalakulásának talaját. 

A pedagógusok Szakszerveiete összefogta a pedagógusokat ,a re-- 

akció támadásaival szemben aktivizálta es nevelte Let a demokrati-

kus. kulturpolitikdért vivandó harcra. 

1946-ban  megszületett  az általÉ- nos iskola egységes ifjúsági 

szervezete eZ Uttörő-mozgaloM, amilay a gyermekek életkori sajátos- 
t 

ságaikhoz analmazkodó módszereivel nagy segltséget nyujtott az 

iskolai nevelőmunkának.  Megalakult a MADISZ is az ifjúság demokra-

tikus szervezete, a tiépi Kollégium  mozgalom pedig segítette a falu- 

si gyermekek továbbtanulását. Feloszlatták a reakciós  egyházi  tömeg- 
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szervezeteket, megkezdődött  a pedagógusok  átképzése, egyaxlőre ,u-

gyan még a polgári reformpedagógia  szelleméhen és megjelent az  ált. 

iskola első.tanterve is, ami hibái és sok tekintetben tulhaladott 

volta ellenére is nagr e-edmény v)It. -11; z a tanterv,nem tudta arányo-

san összehangolni az alsó és felső tagozat tananyagát és a szakadék 

a későbbiek során az 5. osztályban neh4z felatok elé állitotta a 

tanulókat. 

Népi demokkatikus  államunk visszaszorította  a rettció támadá-

sit. _Négy pedagógiai főiskolát - állitott fel, ahol neMcsak új szak-

tanárokat képzett, hanem sok ezer  tanítót  is átképzett  tanárráy 
• 	\ 	n 

A klerikális reakció határozottan  szembeállt  A közoktatás-dy 

haladásával, nem-fogadta el az új  tankönyveket, védte  a feudális 

iskolaszék-rendszert és  gátolta  az általános iskola fejlődését. Az 

osztatlan iskolák összevonásához csakis ugy volt hajlandó hozzájá-

rulni, ha az iskolák jellege katolikus marad, ha katolikus tanköny-

veket használnak. I946-ban a VKM elrendeate, hogy  az  alt. iskolai 

osztályokat el  kell választani a polgáritól és a gimnáziumtól és 

külön igazgatás alatt kell megszervezni. 

A közoktatás legproblematikusabb iskolatipusa a felszabadulás  

idején a gimnázium wit. Mint a kiváltságos  társadalmi osztályok 

egyetemre előkészítő iskolátta, hagyományos  tekintéllyel rendelke-

zett az értelmiség körében 1945 után is. Pédig .ebben az időben már 

elavult, - élettől elszakadt, kizárólag humánusjellegü és a fejlődés. 

sel e7;yré inkább szembekerülő iskola benpmását keltette. MakacsUl 

ragaszkodott régi müvelődési eszményéhez, a humánus-jellegű filoló-

giai képzettség nyújtásához, holott a modern  műveltség  tartalma gaz-

dag természettudományi és gyakorlati elemeket is tartalmazott: A 

gimnázium általános müveltséget, széles látókört akart nyújtani,de 

müveltségeszMényének egyoldalúsága ebben  megakadályozta. LeszAkítet: 

művelődési anyagával nem-alakithatta ki a sokoldalú ember humanista 

eszményét. 
1 

A középiskola -.fjlődése lassúbb volt, mint a nepiskoláé. ami 
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az iskola-szervezet szukcesszivitásából következik, bár reformjánal 

társadalmi igénye  egyre fokzódó erővel jelenkezett. 

A középfoku oktatás történetének fővonásai 1945 után: a Szak-

oktatés  színvonalának felemelése, az oktatás anyagának, a nevelés 

szellemének,  a tanulóifjúság szocialista összetételének a népidemol 

rácia követelményeihez való igazítása. 

Az ált. iskola megszervezésével  megszűnt  a nyolcosztályos gii 

názium és fokozatosn négyévfolyamúvá lett. óraterve 1945-ben jelen- 

_ _ -tősen-megyáItozott. Az 618 idegen nYélvek sorában megszünt a német 

nyelv vezetőszerepe, angol, francia, orosz, olasz és német nyelvek 

között lehetett választani. Leglényegesebb változás a  tantárgyak  a-

rényéban következett be. A latin óraszáma csökkent, megnőtt az  anya 

nyelvi és a természettudományos tárgyak óraszáma. 1945-46-os tanév-

től kezdve fokozatosan kiépült a reális tagozat, amelyben az latin 

óraszámait teljesen a realis tárgyak óraszámainak emelésére fordí-

tottdk. A gimnáziumok óratervében azonban az 1949-es reformig nem 

történt lényeges változás. 

"A  Horthy-korszak a szakoktatást - rendkívül elhanyagolta.  E té-

ren súlyos örökséget, elmaradottságot kellett felszámolni. A fejlő-

dést úgy kívánták meggyorsítani, hogy a szakközépiskolákat /ipari, 

mezőgazdasági, és -közgazdasági/ a szakminisztériumok hatáskörébe 

sorolták 	bár e tekintetben nem alakult ki egységes álláspont. 

Ennek az intézkedésnek a  szakközépiskolákban valóban mutatkozott

jó hat6,sa a szakmai képzés terén, de ugyanakkor károsan  háttérbe 

szorult az  általános művéltség. 

Az MKP III. kongresszusa 1946-ban  követelte' az oktatási reak-

ció felszámolását es a demokratikus mevelés  megerősödését,  az  ált. 

iskola kiépítésének meggyorsítását, valamint az egész kultura tar-

talmának demokratikus átalakítását. 1947-ben még él a régi konzer-

vatív pedagőgia, a modern reformpedagegiai  irányzatoknak sok  hive 

van, de megjelenik az új, a baloldgli és részben már szocialista 

pedagógia is.  Kiadják Makarenkó az UJ Ember K ovácsa c. könyvét, 



amely nagy sikert arat. A NtKOSZ 4gépi Kollégiumtk  Országod  6 zövert-

sége/ irányzata is közösségi, szociális-jellegü. Révai hangsulyóztc 

az állam és az egyhá7.k .-5z .-itti megegyezés fontosságát, mert kétféle 

nevelés tartósan nem állhat fenn. 

Az 1947-es államosítások_során egyrelvszélesebb  körben erősö- 
, 

diek az.iskolák állami átvételének a gondolata is. A koaliciós idő- 

szak közoktatási eredményei elmaradtak az ország gazdasági és poll- 
& 

tikai fejlődése  mitt, az igazi elől;haladásnak csak az alapjait ve-

tették meg. 	_ 
Küzdelem a szocialista-jellegü k'iznevelésért /1948-1950/ 

Az 1948. évi juniusi egyesülési kOngresszus a közoktatásügy  

soronkövetkező feladatait az alábbiakban határozta meg: A vagyonos 

osztályok müvelődési monopoliumAnak megszüntetése, a reakciós' szel- 

. lemid nevelés leleplezése,  az iskolák államosítása, a demokratikus 

szellemü nevelésen túlmenően a'társdalom  igai ,szerkezétének bemu-

tatása; a termésaL.ttudományos,kiszélesítése és.az  öktatás összekap-

csolása a neveléssel. 

• 	AZ  iskolák' tervezett. államosítása ellen a klérúS minden ren- 

delkezésére 61_16 eszközt igénybe vett egészen a kiközösítésig, mé-

.gis sok felkkezeti iskola kérte -jegyzőkönyvileg- államosítását. A. 

küzdelmet az országgyülés 1948—Jun. 16-i gyülése zárta le,.amikor 

nagy 'többséggel megszavazták az iskolák államosítésának törvényét. 

Ezzel.a. törvénnyel,kb. 5.000 nem.állami  iskola került a nép kezébe, 

mintegy 20.000 pedagógus jutott  állami státusba és a- gyermekek 61 

1-a jutott világi iskolákba. 

.Az iskolak államosításával lehetővé vált az egységes iskola-

-rendszer kialakítása és megértek a szocialista feladatok megoldásá-

nak feltételei. A  társadalom  a "Dolgozók az.Iskoláért" mozgalom ke- 

retében nagy segítséget adott az államnak a felekezeti iskolák rend 

behoZása hatalmas  feladatának megvalósításához. Az államosítás alap 

ja volt a köznevelés korszerüsítésének, a falu és a város közötti 

kulturális különbség csökkentésének, e/hárította az.akadályokat 



miivelődési kiváltságok elől. A.z állam a vall.'fsfelekezeteket érintő 

kérdések szabályozsára  egyezményt kötött az egyes vallás-felekeze- 

tekkel. Az egyház és az  állam elválasztásának két fonto jogszabá- 

lya van. Az egyik rendelet kimondja alr&N kötelező iskolai vallások- 

tatás megszüntetését, a másik pedig létrehozza az 'illami gyházü-

gyi Hivatalt az állam és a vallásfelekezetek közti ügyek intézésé-

rex és ezzdl a VKM elnevezése Közoktatásü7yi Minisztériummá vált. 

Az egyesülési kongresszustól 1950-ig tartó két év eredményei egyut 

tesen mutatják dehokratius köznevelésünknek szocialista irányba tör _ 

ténő átfordulását.  Köznevelésünkre  jellemző, ho7y fejlődésében el-

maradt az 4t1tal ‚-nos elrehaladdstól és hogy a demokratikus és szo-

cialista forradalom felada4knak megoldása egybefolyik az  átmenetek 

elmosódnak. Oryan nagy e edmnyek mint pl az ált. iSkola, a dolgo-

zók iskolája, yaw-  a szakérettségis tanfolyamok  mar a demokratikus 

átalakulás szakaszában is a proletárdiktatura jellemzői, viszont e-

gyes demokratikus feladatok megoldására ,a szocialista forradalom 

szakaszában kerult sor. Ilyen pl. .az iskolai kötelező valláSoktatás 

megsziintetése, mint kimondottan demokratikus  követelmény. 

Ekkor alakul ki az  egységes kollégiu4i hálózat, megoldódik az 

általános  Iskolai tanárok kOpzése a pedagógiai főiskolákon. Nagy 

eredmnvek s: .dlettek az iskolák  szociális összetételenéek megvalósí- 
, 

tásáért folytatott kilzdelemb - n. 412 1948-49. tanévben a középiskolák 

ban 38,8 /9-ra, a  főiskolákon 26,3 1-ra hövekedett az iskolázásból 

addig kizárt munkás és  paraszt-származású diákok száma. Az 1950-51- 

es tanévben mar elérte az 50 70.-ot. A szakérettségis tanfolyamok sok 
ak 

ezer olyan tehetséges munkás és parasztfiút és leányt készitettvelő 

rövid képzési  id t alatt főiskolai tanulmányokra, akik a multban - 

osztályhelyzetuk miatt- nem végezhették el a  középiskolát. 

. A part kezdeme yezésére ldtrejött az egységes ifjúsági  szerve  

• zet  a Dolgozó Ifjúság  szövetsége  /DMZ/. 7nnek a kétéves időszaknak 

kétségteleniil ie ,;nagyobb tette az 1948.  évi  33. törvénynek, az áll a. 

mosításnak végrehajtásával  kapcsolatot feladatok  megoldása  volt. 



Pta-  - 
1949-ben elkészült a középiSkoldk egységes reformja,  amely a kö-

zépfokú szakoktatást egyenrangunak ismerte el az általános képzést 
cd4 

nyújtó általanos gimndziugtmal és ez nagy lépést jelentvelőre. A  re. 

form az összes középiskoláknak ,imndziumokka való átszervezését ja-

vasolta és'a szakgimnáziumokat  is a VW hatáskörébe  utalta. A négy-

osztályos szakgimnáziumok első  két osztályában általános kézést nyú; 

tottak volna, a szakosodás a két felső osztályra v.  

Mar komol7 törekvésekkel találkozunk az oktatás tartalmának meg 

változtatásával kapcsalatosan i5. Egyre inkább tudatosodott az is-

kaiak szocalista átalakulásának igénye Lassanként  erősödött az új 

szellem, az iskolák - belső életében. Az Uttörg és a Diálcszövetség e-

rősödésével színesebbé, sokrettbbé vált az iskolai munka, az ifjúsá 

gi önkormányzat is erősödött ia.s szakkörök alakultak. 

Az egészséges féttlődésnak azonban árnyoldalai is mutatkortak. 

A társadalmi munka nem állt ales; szorős kapcsolatban az iskoláva l .  

és elterelte a tanulók figyelmét legfőbb feladataikról,  tanulmányi 

lazaság,. készüldinség következett be a tanulók munkájában. Az ifjú- 
. 	 3 	4 

sági önkormányzat avantgardita törekvésekbe csapott átt, ,f;a1; az iska 
. 	r 	4 

lák a..azgatását ia7yekeztek, átvenni, beleszóltak az  osztályozásba,a 

"büntetés jogát ki akartak venni a pedagógusok kezéből. 	nevelők bi 

zonytalansága folozódott, mert a minisztérium és az Országos.  Nevelé 

tudományi Intézet megerősítette ezeket a helytelen reformpedagóigi 

hatáSokban gyökerező jelenségeket. 

A fejlődésnek e szakaszában a nevelőmunka még mindig a hatter-

be szorult a szervezeti tevékenység mögött. A régi pedagógiai szem- 

lélet átalakítása csak nagyon lassan haladt előre.  

A szocialista köznevelés megvalósításának útján 

a./  Fejlődés és ellentmondások /1950-1956/ 

1950-től számíthatjuk köznevelésünk szocialista célkitüzései-

nek megvalósítását, bar a fejlődés 1950-56-os szakasza is ellentmon 

dásos. Ennak ellenére az e téren folyó munka megfelel a népi  demok- 

rácia általános  fejlődésének, a közne-elés területén az(ddig tapasz. 
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talt lemaradás megszünt. 

A part 1950-es közoktatási határozata fllépett a köznevelés 

általános  lemaradása ellen,  követelte az iskola és a  termelés szo-

rosabb kapcsOlatának megteremtését, a'reakciós nevelési elméletek 

kiszorítását, a munkás es Paraszt-szármaZádla tanulók lemorzsolódá-

sának, túlterhelésének  megszüntetését,  jobb tantervek és tankönyvek 

kiadását. 

Ezek az,utmutatások helyet iVoltak a,személyi kultusz hatására 

azonban türelmetlenség és bizalMatlanság kapott lábra, a határozat 

helyLelen értelmezése a dogmatizmus pedig kár4at okozott. A haladó 

gondolkodású  pedagógusok passzivitásba kényszerültek, ami  nagy káro 

kat okozott. Afejlődés egészében véve pozitív-jellégü volt, bár ha-

tározottan lelassult. A köznevelés területen különösen a vezetés 

módszerei akadályozták a fejlődést, mert a pedagógia minden lépését 

rendeletekkel, körlevelekkel, utmutatásokkal szabálYozva megakadá-

lyozták a nevelák alkotó kezdeményezését, lendületes előrehaladását 

Emakk az bizalmatlansfigriak a jegyében szüntették meg az erszágos 

Neveléstudományi Intézet mtködését is. Valóban több  súly hibát  is 

elkövetett az intézet, hogy csak pl. a tankönyvkiadás körüli hoza-

vonát, vagy a burzsoa irányzatok  kritikátlan átvételét említsük meg 

de megszüntetése hllyettzizélszertlibb lett volna a hibák kikdszöbölé-

se, mert igy a  szocialista  pedagógia erősödésének és'fejlődésének 

ebben a fontos szakaszában a tudományos kutatás és az elméleti irá-

nyítás gazda nélkül maradt. 

1950-ben jelentek meg az uj tantervkk, amelyek mar a marxista 

Itninista ideológiát  igyekeztek  alkalmazni. Az oktatás színvonalának 

emelése érdekében az Altal:41nos iskolAban felemelték az anyanyelvi 

és természettudomanyo,s órák számait, egy idegen nyelv tianulását 

kötelezővé tettek, a vallásoktatást fakultativnak  nyilvánították. 

Ennek a  tantervek  is voltak hiányosságai: a marxista következteté-

sek bevezetése helyett megelégedtek a marxista tételek és politikai 

szólamok hangoztatásával. Hiba volt az is, hogy nemzeti kulturánk- 



nak egyoldalúan csak forradalmi hágyományait méltányoltdk, de rend-

kívül gazdag egyébb értékeit nem ve -W, k figyelembe. - 

1950-ben elkészült az általános  gimnázium uj tanterve,  órater. 

ve és  rendtartása. 4 tanterv célja is jól mutatja társadalmunk fej-

lődését. A tanulókat a nép  hűséges fiává a szocializmus  építőivé 

kiVanja nevelni,- a munka szeretetére, megbecsülésére, 'a. nemzeti 

függetlenség biztosításának és a. dolgozók neizetközi harcának támo-

gatására  formálni. 

. Az ált. gimnázium reális és humdnus tagozatának óraterve a ter ,  

mészettudományos tárgyak tanításának nagyobb lehető,sége biztosít.. 

Az  '1938-as  driúgimnAziumi óraterv a  természetrajz, kémia, fizika ok-

tatására a megfelelő osztályokban hétenként• 16 órát, az 1950-es tan. 

terv .a  gimnázium reális tagozatán 31, a humánus ta,7ozatán pedig 25 

órát biztosított. Jelentősen nagyobb lett a magyar nyelv és iroda-

lom óraszáma . fs. 1945-ben a hi óraszám 15, 1950-ben -a reális ta-

zaton 2o, a humánus tagozaton pedig 22. Ugyanakkor- nagyon is Jokat 

.csökkent a  latin. és görög tanítására fodított óraszám. 4 real's ta-

gozaton a reális és  humánus' tárgyak óraszámainak aránya: 60: 53, a 

humánuson 45: 68. itz ének es a rajz kimaradása a tantervből indoko-

latlan es helytelen. 

A humánus. gagozat főleg nyelvi, társadalomtudományi és muvésze- 

ti irányu, a 'reális pedig  elsősorban természettudományi es techni-, 

kqi felsőfokú tanulmányokra  készít elő. A zenei konzervatóriumok 

mellett külön igazgatással zenei gimnáziumokat szerveztek, amelyek 

egyben  egyetemi  tanulmányokra  is kpesítenek. 

Az egyesített szakgimnáziumokat 1950-ben technikumokká szer-

vezték át és a szakképzés  emelése céljából átadták a szakminiszté- 
4 	4 	J 	5 	 fo 	2. riumoknak. A fejlődés során a technikumok túlzottan szakosodtak az 

-3 	y 	r 	6 
ipari tery túlfeszítettsége következtében. 1955-ben  összevonták  a 

szakokat, szélesebb müszaki képzést adtak, ami jobban mggfelelmt a 

hazai viszonyoknak. A szakmai képzés és az  általános müveltség e-

gészségesebb, korszerübb arányait állapították meg. 



A neve3ésügyterén jelentős az iskolai fegyelem helyreállítá- 

sa érdekében végzett munka, a tanulmdnyi lazaság, a tanulók szaba-

dos  viselkedése és  a DISZ avantgardizmusának felszám-)lása. A párt 

helyreállította az ikolákban a rendet, megerősítette az igazgató 

egyszemélyi vezetésnek elvét, a vak-fegyelem és a pdTcahasználat 

helyébe a tudatos fegyelem ktalakításátállította, majd a hazafias 

nevelés kérdése kerult a figyelem középpontjába. A forfadalmi ha-

gyományok körét  kiszélesítik  a demokratikus hagyományokkal és ezzel 

fokozzák a  hazafias nevelas hatékonyságát. Rámutatnak a szólamszerü. _ 

ség, az.  átpolitizálás veszélyeire, elmélyültebb hazafias és  világ-

nézeti nevelést  hirdetnek meg. Nemcsak a nevelésben elkövetett hi-

bak, a formalizmus és a mechanikus tulzdsok de az  egyébként helyes 

kijavítás szándékátiak/szándekának/kampányszerüsége is jól  szemlél-

teti l; hogy  pedagógusainkban -fejlődésüknek ezen a szakaszán-.  még 

mien tudatodódott a  nevelési  folyamat egysége, dialektikus  össze-

függése. 

Az 1950-es -  években kezdik megismerni nevelőink .a szovjet peda-

gógia eredményit. Az szovjet pedagógiai müvek tanulmányozása ko-

moly segítséget adott a hagyományos nevelés és a modern reformpeda 

gógiai  irányzatok helyes, tárgYilagos bírálatának objektív értékelé-

sének kialakításában és a  szocialista  nevelési  szemlélet birtokba 

vételében. Finmk a nagyjekentőségü tapasztalatcserének az volt a 

fogyatékossága, hogy dogmatikus módon inkább csak  átvettük  a szov-

jet  pedagógia szép, de mégis sajátos eredményeit, mintsem a mi vi-

szonyaink  marxista elemzése alapján alkotó módon használtuk volna 

fel. 

Az 1953-as juniusi  határozat rámutatott  a dogmatizmus és a re- 

vizionizmus kártevéseire. s nnek a két káros széls8séges irányzatnak 

a hatása natron megmutatkozott 4 pedagógiában  is 1956-ig. A pedagó-

giai dogmatizintts az empirizmust és a sematizmust képviselte,-- nem be-

csülte eléggé a tudományosságot, az elmKeteket, nem támaszkodott 

elé-:-ge a lélektanra, a revizionizmus pedig igyekezett a nevensi ce- 



lokat elködösíteni, tagadni prób-lta a nevelés és a társadalom tör-

vénysze7Al összefüggéseit,. a pedagógiát lebecsülve feloldani kívAnta 

lélektanikatz,A szocialista pedagógia marxista-alapjait támadta, a 

szovjet pedagógia eredményeit egészében  elutasította és a burzsoa 

,reformpedagl- gia eredményeit kritikátlanul magasztalta. 

A politikai élet k'jzdelmei megszabták e két irányzat súlyát, 

szerepét a fenti időszakban és megakadályozták a szocialista peda-

gógia egyértelma  hatását. 

Az 1954-es párthatározat értékelte a tanulók szociális arány- 
- -  	 _ 
szárannak tekintetében elért eredményeket, a tanulálétszam növekedé- 

sét. Elesen bírálta az alt. iskolák hiányosságait, jó tanterveket 

és tankönyveket sürget. Irányítást ád a szovjet pedagógia eredmé-

nyeinek  hazai alkalmazására és küzd a nevelés ösztönös szemlélet-

módja ellen, követelve az életkori sajátosságok fij..yelembe vételét. 

Megalakul a Pedagógiai Tudományos Intézet, amely az új tantervek 

előkészítésében a közösségi és a munkáranevelés problémáinak vizs-

gálatában eredményes munkát végzett. A szocialista pedagógia főleg 

a revizionizmus megérősödése miatt megkezdett kétfrohtos harca el-

lenére sem tudott megerősödni. 

Az Alt. iskolai tankötelezettséggej foglalkozó rendelet intéz-

kedik a 14 éve -t betöltött gyermekek iskolakötdlezettségAnek 15. 

maj.it  16. életévig történő meghosszabításáról, abban az esetben ha 

a tanuló 8 év alatt nem végzi el az Alt. iskolát. 

1956-ban új tantervet kapott az Ent.  iskola, amely  már a dia-

lektikus materialista világnézetet megalapozó egységes kommunista 

nevelést írja elő a mukkásosztály ideológiájának szellemében. tzt 

a feladatot csak az i$kolák korszerüsitésév41 és nagyarányú fej-

lesztésével lehetett megoldani. 1956-ban alaklatek meg a zenei ta-

goza 4-11 általános  iskolák; amelyelizeneilteg jd)ban képzett ifjúsd- 

•  got kivánnak nevelni. 

Az alt.  gimnáziumokban  az 50-e években gyorsan fejlődő tár- 

sadalom igényeinek kielégitése érdekében gyakran változott az óra- 
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terv, e ebben a szakaszban a  gimnázium • még nem tudott  kielégítő 

választ alai az élét követelményeire. 

Az 1956-os ellenforradalmat követő konszolidáciénak nem kis 
1 

feladatot jelentett az ujra felszinti.re jutó antimarxista nézetek 

tisztázása. Az 1956 előtt meghirdetett kétfrontos harc azonban ha-

marosan megnyug.ató eredményeket hozott. 4 fő ellenség a.revizionizE 

musvolt. Támadásaival szemben megvédték a nevelési szemlélet osz-

tály-jellegét, a szovjet peda-ógia becsületét, és az ösztönösség 

elvével szembeállították a neiTelés céljának jelentőségét. A dogma- _ 	_ 

tizmussal szemben követelték, ho7y a valóság nevelési ProlAlémái 

álljanak előtérben, tekintetbe veve a evelés valóságos társadal-

mi feltételeit és a gyermek személyiségét. 

Az ellenforradalom kártevései‘  ellen folytatott társadalmi mé-

retü felvilágosítás, a  téves  es káros eszmék elleni küzdelem fokoz-

ta a  nevelés társadalmi szerepét és növelte megbecsülését. A MSZMP 

1958-as Miivelődéspoltikai Irányelvei ráirányították társadalmunk 

figyelmét 2a ifjúságunk nevelésének fontosságára. 

A  nevelés hatékonyságának növelés érdekéban 1958-60 között 

2100 ált. iskolai és 495 giknéziumi tanterem épült fel. 

Az  általános iskolát végzett, de tovább nem tanuló és szakmai 

oktatásban nem részeülő ifjak számára megszervezték a kétéves mező-

gazdasági és  ipari-jellegü továbbképző iskolát.  

Az oktatás  gyakorlatiasabbá "tétele érdekében az általános is-

kolátbn bevezettek a gvakorlati foglalkozásokat, a giftnáziumokban 
at 

pedig a heti egynapos gyakorlati munká t ?  amelyekva lehetőségeknek 

megfelelgen részben iskolai mühelyekben, részben pedig üzemekben 

végeztek a tanulók. Az 5 +1-es oktatás érettségi mellett szakmai e- 

lőképzést is  kívánt  adni az ifjúságnak. Az iskola és az élet, az ok- 
. 	fi tatás és a termelés  korszer i 	elvét a középiskola: 

reform-munkálatok voltak hívatva tegvalósítani. A gimndtiam uj tan-

terve /1963-64/ nem tagozatokkal kív-(nja megoldani ezt a' problégiát, 

hanem spedidlis osztályok létrehozásáv'll és a szsköri m.ukakiszéle- 
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sítésével. Igy jött létre az alt.  gimnázium egységes óraterve. 

A termelés és a technika növekvő igényeit azonban iskola-rend-

szerünk/azonban/nem elégítette ki. 177 született meg  az 1961. évi 

III. törvény, amelj az iskolareform prob.lémáival foglalkozik. Az is 

kotareform v611alta a túlter',Ielés megszJntetésA, a tananyag korsze 

rüsítését, a politechnikai képzés  megoldását  az általános iskolában 

és 	Siakmai képzés realizálását a középiskolákban.  'ő feladatának 

tekinti a kommunista nevelés  megvalósítását, kötelezővé, téve  az ált 

iskola elvégzését, a tan:,ötelezettség felső határát 16 évben álla- 
_ 	_  

pltva meg. • 

• 	 a A nevelés tervszerégék és hatékonysáának érdekéb?n beve-

zették a Nevelési Tervet, amely a kezdeti nehézségek után, jótéko-

nyan befolyásolja a nevelés eredményességét. 

Az iskolai reforrnniunkálatok egyik kiemelkedő eredménye az ált 

iskola 1963. évi Új tanterve, amely szerint az ált. iskola célja, 

hogy megalapozza a Vommunista ember személyisés.ének kialakítását.'A 

Aj tanterv alapj 4n elkészült  tankönyveket fokozatosan vezetik be.Az 

Aj tanterv nevelőközpontusága mellett  törekszik  a gyakorlati képzés 

eredmAnyesebb m.-:goldását összekapcsolni szilárdabb ismeretek, jár-

tasságok és készségek kialakításával, R tantervi mazimaliz:nus túl-

zásainak csökkentésével, Az alt. iskolában közel 1,5 millió diák 

tanul a beiskolázás 95 körül mozog- 4 nemzetiségi oktatást népköz 

társasunk a lenini elvek alapján oldja me. 

E / kiemelkedő etedmányek mellett még nagy  feladatokat  kell meg-

valósítania az alsófoku o10-atásnak. Jelentősen bővíteni kell az is-

kolahe'lozatot xx a melévő iskolaépületekmt is.korszerübbétM22- 

vcl. A szakrendszer-szerü oktatás  kiszélesítése  is nagy feladat.Az 

alt. iskolát Irlóban általnossá kell tenni falun és városban  egya-

ránt.  Ennek érdekében emelendő az kisiskolk  oktatási színwnala, 

' Os sok bennlakásos 'iskolát kell létrehozni .  A nap',7,43zihálozat széle-

0_tése és az ott folyó oktatónevelő munka korszerüstése pl. egyi- 

ke  a le7égetőbb  kérdéseknek. 



te 
- 	- 

Az ált. iskola hatalmas fejlődésen ment keresztül alig 20 év 

alatt. Fő feladatát mar eddig is kivalóan teljesítette: a volt ural 

kodó osztályok müvelődési kivaltsac;-ának megszüntetésévnl jelentősen 

hozzájárilt népünk  magasabb kulturális szintre emeléséhez. 

TIg:yancsak nagy fejlődésen ment keresztül felszhbadulds utón  

P gimnázium is. Az uralkodó osztályok eleielő iskoláiba a dolgozó 
( 

nép gyermekinek iskolájává alakuit. A munkás és paraszt-szármaasu 

tanulók s középiskolai részesedése a Horthy-korszak 5 %-ról kb a la-

kosság. százalékos eloszlása szlimarányának  megfelelően következőkép-

penIkult 4Z -1959-60-as tanévben: 31;9 % munkás, -15,1 13mt dol-

gozó paraszt, 16,5 %  értelmiséi, 24,1 7/0 alkalmatott, 11,5 % egyéb, 

és e 1 9 % osztályidegen. Ha az arány még nem minden tekintetben kie-

légítő is, de sokatmondó és a fejlődést jól szemléltető. Sok  gimná-

zium  alakult eddig középiskolával nem rendelkező községben, jelentő 

sea  segítve  a kulturáliS forradalom sikerét. A gimnáziumok létszá-

mának aranyi- alan növekedése azonban nem felelt meg a termelési igé-

nyeknek és a gimndziuffs célkitüzéseinek. Ismét előtérbe került te-

hat a  gimnázium cáljának"és feladatainak vizsgálata, az.aránytalan-

ságok megszartetéSe és a ggakorlati élet követelményeihez Való hoz- 
, 

táigazítása: A kérdés rendezését előbbre vitte a szakközépiskolák 

szervezése, azoMan a'  teljes megoldás  még nem alakult ki. Kétségte-

len, hogy az életre, a termelésre való előkészítés mellet is a gim= 

ndzium fő feladata az osztályarisztokrácia képzése helyett a szel-

lemi elit képzésé, a dolgozó nép tehetséges gyermekeinek felsőfoku 

oktatásra előkészítése, -  ami a minőségi képzés mellett természetesan 

érinti a felvehető tanulók, illetve a giknáziumok mennyiségi kérdé-

sét is. 

A szakmunkásképzés a Horthy  rendszerben  az uralkodó osztályok  

Szemléletmőaának és a tőkés társadalom érdekeinekkgiegfeleiően na- 

gyon elhanyagolt,  kezdetleges volt. A tanoncsképzés régi formája 

nem tudta biztosítani a  szükséges, s már nélkülözhetetlen szakmai 
s 

és mdveltségbeli  szintet. A-népidemokrácia a munkdflatalomhoz méltó- 
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an és a korszerü termelés ign-y-einek megfelelően szervezte meg a 

szakmunkások képzését. Az Alt. iskolai végzettségre épülő, háromé-

ves o'thonokkal egybekapcsolt iparitanuló-intézetek rendszerét hoz-

ta létre. Igy gondoskodott aa t4paritanulk elméleti és gy korlati 

szkimai képzésének, valamint  élt. mdveltséének fejlesztéséről. 

A szakmunkásokkal szemben jelentkező fokozottabb igények kielé 

gitésére, valamint az ipaTi tanulók'Tzés zsákutcás  jellegének .mege,w 

szEintetése érdekében reformjavaslat készült e i probléma megoldására 

Ata már említett szakközépiskolák segitsé7ével. 

A szakW5zépis 1-ola 	általános iskolára épülő négyévfolyamos 

intgA;n:ny utolsó évfolyamát  szakközépiskolai érettségi  zárja le.A 

szakközépiskola a neorrazdaság ipari, megőrazdasági és közgazdasági 

szakember-skségletét e1é7íti ki. A tanulók általános miiveltségé-

ng.k fokozása mellett valamely szakmában, vagy szakcsoportban szak-

müveltséget nyújt. A szakk5zépi!ola  által  adott érettségi bármely 

felsőfoku oktatási intézménybe totrábbtanula6ra jelentkezésre jógo-

sít. 

A négyéves szakközépiskolák szervezesevaz ugyancsak négyéves 

középfoku ipari, mezőgazdasági es közgazdasági technikumok müködé-

se Tiatt  olyan problémák merültek  el, amelyeknek megoldása ujabb 

iskolaszervezési kérdéseket állított előtérbe. 
1 

technikumok és a szakközpiskolák a  napi demokrácia olyan 

nagyrabecsült iskolái l  amelyeknek értéke és tdrsad , lmi súlya nem 

kisebb a 7imnáziumokénál. Ezt a körülményt világosan s7emléltetia.z. 

ANIDultAX-020051uMmxvégbement válto7,ás, amely a szakközépiskolák fx-

és a technikumok felé fordulásban jutott kifejezésre. 	bekövetke- 

zett örvendetes vAltozás ellenére is, még további fejlődésre, minő-

ségi változásra van= szükség ebben a kérdésben is. 
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szocialista országok oktatásügyének néhány jellegzetes  vonása  

Nevelés a szocialista  országokban  is osztályjellegü,a  gazdasági és po. 
litikai tiatalmat átvett munkásosztály céljainak szolgálatában áll.és fontos, 
eszköze  .a dolgozo rétegek érdekeit megvalósitó szocialitta rendszer kialaki-
tásának.A. társadalom tulnyomo többsége eMberi_és kulturális. szinvonalának 
felemelése céljából  . a szocialista társadalom megszünteti az  osztályérdekeket 

- 
szolgáló és az osztaytagozódást erősitő mdvelődési monopóliumot és az  an.- 
nak  megfelelő iskolarendszert.. 

• A  szocialista köznevelés  legfőbb jegye ' demokrati7mnsa l amellyel.miMiden-
ki számára biztositia a milvelődéshez való .jogot.Ennek a . jognak tényleges 
és széleskörU biztositása érdekében megteremti az egyenlő gazdasági feltéte-
leket és fokozatosan,törekszik lehetővé tenni,hogy ezzel a,  jogával valóban. 
mindenki élhessen is. 

4  régi uralkodO osztályok helyébe lépő munkásosztály  nem sajátitja ki 
a maga számgrq a müvelődés jogát,hanem azt a társadalom mitgin rétege számd-
ra méltányosan'biztositja. 

• A socialista társadalmak is gazdasági l társadalmi ds politikd célkitü-
zéseik szolgálatába állitják az iskolákat és azt nyiltan l hecsületesen el is 
ismerik.Legfontosabb feladatuknak a dolgozó nép sterkmi,kulturális siinvohaid-
nak. felemelését tartják és ilyen értelemben szerepük,hatásukoulyuk és je-
lentőségük a pzocialista országokban egyre inkább növekszik. 

A széles rétegekre kiterjedő nevelőhatások biztositása érdekében  a szo-
cialista közoktatáspolitika megteremtlVszefüggő l egydges,hézagtalan,zsákutca-
mentei iskolarendszerét,amellyel minden arra érdemes gyermek számára bizto-
sitja a ieljes továbbtanulási lehetőséget.Lzzel az intézkedéssel lehetővé 
vált,hogy az eddig kizsákmányolt és a müvelődés áldásaiból kiszoritott szé-
les dolgozó rétegek gyermekei birtokukba vehessék a kulturát,megrlyilt a te-
hetségek érvényesitésének igazságos,humArmsútje 

A mavelődéshez való jog  realizálása érdekében a. szocialista országok 
`bittositják nemzetiségeiknek az anyanyelven való talulás jogát,számukra kü-
lön iskolákat alapitanak...4 nők egyenjoguségét kulturális  téren  is megoldják 
azzal,,hogy 4ányoknak a fiukkal azonos  felvételi lehetőségeket biztositanak 
mind a közép-,mind a felsőfoku tanintézetekben. 

A  kapitalista államokhoz viszonyitva a szocialista orságokban a lány 
tanulók száma a közép,-- és feligfoku iskoldkban va,10ban tetemesemmegnövekedet 

eat szemléltetve a müvelődéshez való jog kiszélesdisét. 
A. szocialista  társadalmak nemcsakodvelődéshez való jogot t hanem an-

nak lehetőségét is biztositják.Az oktatás ingyenessége s illetve minimélis 
költségei mellett smociális, intézmények ldesitésével,ösztöndijakkal és fd, 
leg a dolgozok életszinvonaldnak felemelésével biztositják t hogy minden gyer- 
mek részesülhessen oktatásban. 
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A szocialista iskolarendszer  egységea l minden felsőbb idtola irányábal 
nyitott l zsákutcamentes.;megszünt az egyes iskoldk származda és vagyoni lehető- .  
ségek alapján végzett szelektáló funkciója. 

A dolgozo rétegek.  szándékos: tudatlanságban tartásával szembam a szo-
cialista országok éppenséggelLnAvéltségük  felemelésére; törekednek.Ezért ia- 
kolarendszerük alapja ,a  kötelező, egyforma dappüveltaéget adó j.skola l amelynek 

\ 
elvégzését 14-16 éves korig tartd tankötelezettakg, biztositja.A tankötelezett-
ség, felemelésévelegyidejüleg_fokozödott_azáltaldnos irányu képzes 
tása l a pályaválasztás. időpontja pedig későbbre,az egyéni érdeklődés és hajla-
mok kibpntakozáadnak-idejéte.tolódott 

Ezx az,egységes,mindenkire kiterjedő iskolarendszer egyben  megazün-
teti'Dmigag a kapitalista iskoiarendszer kettősségét.A. dolgozók olvelődésének 
alapfeltételektdt a szocialista  országok leküzdötték az irástudatlanaágot,az 
alapmüveltség ivujtása mellett a felnőttek továbbképzését is megoldottAk a 'dal 
goaók iskoldinak, megazervezésével. 

azociaista iskolák egysége  nemcsak szervezetükben,hanem szellemük-
ben is megnyilvánul.Nevelési a dialektirikua materialista"világnézet jegyében fo 

id lyikl az erkölcai nevelés  normáit  a kommunistrkölcs határozza meg.hz ifjuság, 
szocialista azeliel l kommunista erkölkaü egységes nevelése érdekében elválaszr 
tották az államot az egyháztóll a közoktatásügyi intézményekben megszüntették 
az egyház befolyását.és igy az  iskola  világi jellegüvéi az oktatás tartalma pe-
dig . tudományosd vált.A . vallázoktatdat a lelkiismereti szabadság  tiszteletben 
tartásával részben fakultativ . tárgyként kezelikI réazben kizárólag az egyházak- 
ra bizzák 66tat4seltal különböző iskolafenniartók kiküszöbölése jelentős,mér- 

, 
tékben elősegitetta az egységes szocialista iskolarendszer mgalkotását. 

Szemben a,kapitalista államokkal.,amelyek a 'népi tömegek megfékezése 
és az osztályelnyomás erősitése céljából,engedményeket . adnak az  egyházaknak 
a polgári eredetü világi oktatási elv rovására,a azodalista államok. ezt a: de-
lentős követelményt  megalkuvás naküi.képviselik., 

'A szocialista országokban az oktatásUgye, legfőbb állami szervként 
külön minisztérium irányitja,megállapitja a legföbb . pedagógid. elveketi a köte-
lező tanterveket és az egységes.tankönyveket.Az egységes 'oktatásügyet biz-
tositó  központi irányitással harmónikusan a helyi szervek irányitó,ellenőrző, 
kezdeményemó tevékenységének is biztositanak megfelelő teret.. ' 

A. szocialista közoktatásü& jellemző vonása életközelsé .gevagyis az 
iskola és a társdalom egységének mégvalósitása,az. oktatás ésatermalő munk a  
isszekapcsolása általános politechnikai előkészitéa alapján.Ez d, kapcsolat 
Aztositja egyrészt a tanulók aokoldaluan fejlett memélyiségének kialakuld- 

A nagyobb müveltaég megszerzéseo társadalmi és egyéni  érdek bia-
tositása érdekében a szocialista társadalmakban az  egyes; foglalkozási ágak-
hoz kiVánatos iskolai végzettség  és képedtés szinvonalát egyre magasabbra e-
melik. 
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adt l másrészt a termelés szakember igényének .kielégitését. 

A szocialista társdalmak nagyot léptek előre az általános képzés és a 

azakképzés  problémájának magoldása terén.A kapitalista közoktatásügyre jel-

lemző e két képzés merev szembeállitása l az ellentétek kiéleződése és. a meg-
oldás előli elzárkózás osztályérdekek alapján. 

i A müvelődési monopólium megszüntetésel a dolgozók gyermekeinek képzése 
erőteljese a igéngelte ennek az égető  kérdnek  a megoldását.Elkerülhetetlenn.k 

vált,hogy az általdnosseképző középiskolák is készitsenek elő a termelésre és 

a szakiskolák is nyujtsanak elegendő általános miiveltaéget. 

Ebből az életigényelte követelményből fakadt a szocialista államoknak 
az a tantervi és közoktatásügyi reformja,meavaz_általános--és-politechni- -  
kai képzést és a-konkrét szakmára előkészitéa bonyolult,sokrétü problémáját 
kivánta közelebb vinni a megoldáshoz.Ennek akérdésnek a rendezésével függött 
össze a humánus- és természettudományos tárgyak egészségesebb arányának ki-
altakitása is. 

A szocialista országok közoktatásügyének napjainkban is egyik legfon-

tosabb feladata az alapmLiveltget adó,kötelezőjellegü,általánog  képzést  nyud- 

tó alapiskola szinvonalának emeléseo szakrendszerszerinti oktatás kiszélesi- 

tése.Az  általános irányu középiskoláRak is vállaniok  kell xkt valamely konkrét 

szakmára vonatkozo előkészités feladatát,a  szakmai képzést . nyujtd iskoláknak 

pedig fokozniok kell  tanulóik általános müveltaégét.A-szocialista iskoldk 

legfontoSabb,jelenleg is, megoldásra váró feladata az általános és politechni- 

kai képzés,valamint aazakmára irányuló képzés legeredményesebb formáinak a 

megkeresése. 

- A szociaista  országok  többségében emelkedett a pedagógusképzés azin-

vonala és középfok helyett többnyire felsőfoku intézményekben Adyik 

A fenti egyezések és azonos  vonások mellett,mind az iskolaszervezet-

ben,mind a tantervelboxl mind pedig az alkalmazott módszerek tekintetébemaz 

egyes szocialista országok sajátos . történa1mi fejlődésénekl hagyamányainak... 

és gazdaságil tarsadalmi:sulyának megfelelően bizonyos kevésbé  lényeges  kü- 

lönhsdgek találhatók ugyan;de az alapvető kérdésekben jellemző az  egységes 

álláspont. 
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