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Bevezetés

A Magyar Tudományos Akadémia 1973 nyarán felkérést 
kapott az oktatási kormányzattól; vegyen részt a közok
tatás távlati fejlesztésének előkészítésében, dolgozza 
ki az általános műveltség tartalmának, szintjének várha
tó alakulását az ezredfordulón, s kiemelten azokat a fel
adatokat, amelyek ebből a közoktatásra hárulnak.

Az Akadémia vállalva a feladatot, elnökségi szintű 
bizottságra, az Elnökségi Közoktatási Bizottságra (EKB) 
ruházta a konkrét munkálatokat. 1973 szeptemberében meg
alakult az EKB s egyidejűleg létrehozta három albizottsá
gát a matematika, a természettudományok, illetőleg a tár
sadalomtudományok gondozására. A széleskörűen kibontakozó 
tevékenység során új igények is adódtak: a testi és lelki 
nevelés feladatai, valamint a technikai felkészítés teen
dői. Ezek nem voltak besorolhatók az albizottságok program
jába, így gondozásukra külön munkacsoportok létesültek.

A matematikai és természettudományi nevelés koncepci
ója megfelelő előzményekre alapozva, jól körvonalazott i
rányban indult el. A matematikai műveltség-tartalom kidol
gozása előnyben volt a többi területhez képest, mivel 1974- 
ben megkezdődött az általános iskolai új — eredetileg 
"komplex" — matematika tanterv fokozatos bevezetése. Az 
albizottság a tanterv anyagával, módszereivel egyetértve 
fejlesztési munkálatait a középiskolára összpontosíthatta, 
különös tekintettel az általános iskolai új matematikai 
koncepció kiterjesztésének tartalmi, metodikai és iskolai 
alkalmazása tekintetében. Egyöntetű volt az a vélemény, 
hogy a középiskolai matematika-oktatásnak a bevezetés alatt 
álló általános iskolai tantervre kell épülnie, anyagában 
és módszereiben annak szerves folytatását képezve.

A természettudományos nevelés önálló gazdája volt a 
Természettudományi Albizottság, amely a hetvenes évek ele
jén kialakult koncepció továbbfejlesztését tekintette fel

adatának. E koncepció a természettudományok összesének
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-- tehát a fizika, kémia, biológia éa földtudományok 
egy részének — részint integrált, részint pontosan ko
ordinált tartalmi és oktatási tervét kívánta kialakítani 
a középiskola számára. Sor került az általános iskolák 
átfogó terveinek kidolgozására is. Az albizottság nagy 
hangsúlyt helyezett az iskolai kipróbálásra. Bebizonyo
sodott, hogy az elgondolások reálisak, megvalósításuk 
az egyes tantárgyak előnyére válik.

A társadalomtudományi műveltségi anyagra vonatkozó 
munka a matematikai és természettudományi területekhez 
képest később indult meg. Először az anyanyelvi oktatás 
átgondolására, továbbfejlesztésére, tartalmi és módszer
tani felfrissítésére került sor; ezt a munkát az Akadémia 
szakemberei már kezdetben is a minisztériummal teljes 
egyetértésben kezdték el, később közös munkabizottságban 
folytatták. A munka eredményeképpen a „magyar" nevű tan
tárgy nyelvi részének, tehát a magyar nyelvi nevelésnek 
felfrissítése és átgondolása annyira előrehaladt, hogy 
eredményeinek egy része már az 1978-as tantervekben is 
tükröződik. Ez a munka megelőzte az EKB megalakulását, 
sőt egyik ösztönzője lett annak.

Az EKB megalakulása után az első teendők közé tarto
zott a társadalomtudományinak nevezett műveltséganyag meg
határozása, körülhatárolása, területekre bontása, majd 
ezután a legfontosabb területek viszonylagos súlyának és 
az ennek megfelelő tantárgystruktúrának, valamint tudomány
ági háttérnek felvázolása. Mindez hosszú idő óta először 
jelentett kísérletet a tudomány oldaláról a társadalomtu
dományi műveltséganyag körvonalazására, ha jelentős előz
ményekre támaszkodhatott is mind a magyarországi pedagógiai 
gyakorlatban, és kutatásban, mind a külföldi, elsősorban a 
szovjet eredményekben és felismerésekben. E munka eredmé
nyeképpen jelenleg a társadalomtudományokon belül a követ
kező műveltségi egységekben gondolkodunk:
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(a) Történeti-társadalmi-politikai nevelés
(b) Nyelvi-kommunikációs nevelés
(c) Esztétikai-irodalmi nevelés.
Az EKB közoktatási koncepciója már az itt felsorolt 

részterületek szerint készült és kiegészült a szomatikus 
nevelés átfogó tervével, a mentálhigiénés nevelés iskolai 
meghonosítását célzó ajánlással, végül a technikai neve
lés javaslataival.

Az 1973-1976 között folyó testületi munka szövegsze
rű dokumentumait 1976 február elején Nyíregyházán megtár
gyalta és elfogadta az EKB szakértőkkel kibővített plénu
ma, s a vitában elhangzott javaslatok alapján az albizott
ságok további korrekciókat végeztek a szövegen. A most 
közreadott füzetben először kerülnek egymás mellé az is
kolai élet egészének fejlesztését célzó dokumentumok, mint 
az Akadémia elnöksége által jóváhagyott állásfoglalások, 
valamint a közoktatást hét nevelési területre osztó, ám 
egymással összefüggő tartalmi-nevelési rész-ajánlások.

A három albizottság homogén javaslata mellett köz
readjuk a koncepció konkrét, iskolai megvalósulását célzó, 
részletekbe bocsátkozó egyéni és munkacsoportokban létre
jött elképzeléseket is. A füzet végén közöljük a közremű
ködők névjegyzékét.

Budapest, 1976. június.

Az EKB titkársága
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rövid idő alatt újabb idegen nyelv elsajátítására; 
rendelkezzék a matematikai gondolkodás és a logikai 
problémamegoldás képességével; legyen képes iskolá
inak elvégzése után is arra, hogy újabb ismereteit 
egységes gondolkodásmódjának keretében elhelyezze; 
legyenek megfelelő ismeretei a világ tudományos 
megismerésének módszereiről, s tudja ezeket alkal
mazni is saját tevékenysége körében;

(3) tudatosan vállaljon részt a valóság átalakításában: 
legyen képes saját egyéniségének alkotó megvalósí
tására és kifejezésére, aminek eszköze elsősorban 
a hasznos munka, továbbá a hatékony nyelvi kifeje
zés, a tudományos, technikai, művészeti alkotás, 
más szóval: rendelkezzék a természet, a társadalom 
és önmaga alakításának képességével; legyen világ
nézetileg megalapozott belső igénye a közéleti-tár
sadalmi aktivitásra és felelősségvállalásra;: töre
kedjék szőkébb (családi, szexuális) és tágabb 
(munkahelyi, közéleti stb.) emberi kapcsolatait 
hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt a szo
cialista erkölcs normáinak megfelelően kialakíta
ni; magatartása legyen felvértezve szocialista ér
tékrendszerünket kifejező morális-etikai tartalmak
kal.

Az általános műveltség vázolt tartalmi és nevelési kö
vetelményei az érett szocialista társadalom fejlődése a- 
lapján kibontakozó szükségszerű tendenciát fejeznek ki, s 
ma még bizonyos fokig csupán műveltség-ideálnak tekinthe
tők. Ezért további folyamatos kutatómunka szükséges az ide
álok és a reális lehetőségek kölcsönös kapcsolatának fel
tárásához. Az alapműveltség követelményei nem minden rész
letükben érvényesek egy-egy fiatalra, hanem az iskoláztatás
ban részesülő nemzedék egészére vonatkoznak.



II. A műveltségi anyagismeret- és tevékenységi körei.
1. Nyelvi, kommunikációs nevelés

Az óvodai neveléssel kezdődik és a középiskola be
fejezéséig tart. Több részből álló, de egységesen szerve
zendő folyamat az anyanyelvi, idegennyelvi órákon, más 
tanórákon és az iskolán kívüli nevelés egészében. Kifeje
zi a gondolkodás nyelvhezkötöttségét, továbbá azt, hogy 
egy adott nyelvi állapot a megfelelő társadalomnak, a 
nyelv használata pedig a beszélők személyiségének, kultu
rális fejlettségének mindenkori hordozója, fokmérője.

Részei: az anyanyelv-elsajátítási folyamat befejezé
se; a társadalmi és településbeli egyenlőtlenségek ki
egyenlítése aktív nyelvhasználatra neveléssel, illetőleg 
a tanulók beszédhibáinak következetes és türelmes gyógyít- 
va-nevelése; a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikációs 
képességének az ismeretszerzéssel és a közös társas tevé
kenységgel, valamint személyiségük épülésével párhuzamos 
fejlesztése; az olvasásra nevelés; az emberi nyelvről, a 
kommunikációról, az információról és a jelekről a kor szín
vonalán álló tudományos szemlélet kialakítása; az anyanyelv- 
mint az emberi nyelv számunkra kitüntetett fontosságú vál
tozata — szerkezeti és történeti szabályszerűségeinek is
merete; az idegen nyelvek elsajátításának képessége, konkré
tan az orosz nyelv aktív — középfokú — ismerete és meg
felelő szintű alapismeretek egy másik idegen nyelvből 
(lehetőleg valamelyik "Világnyelvből" vagy a szomszédos 
országok nyelveiből). A sikeres idegennyelv-elsajátítás 
szempontjából elengedhetetlennek látszik az első idegen
nyelv tanulását minél korábban, lehetőleg nyolc éves kor
ban megkezdeni.

2. Matematikai nevelés
Az óvodától a középiskola befejezéséig egységes szem

pontokat követő tevékenység. Középpontjában a matematikai 
gondolkodásmód és a logikus problémamegoldási készség ki-



alakítása áll*
A korszerű matematika iskolai foglalatának részei a 

következő tárgykörök: halmazok, logika, aritmetika, algo
ritmusok, algebra, relációk, függvények, sorozatok, az ana
lízis elemei, geometria, kombinatorika, gépi matematika, 
valószínűség, statisztika.

A matematikai nevelés során kiindulásul szolgálnak a 
tapasztalati gyökerek, ezeken alapul a tanulók irányított 
munkája, amelynek révén maguk fedezik fel az ismeretek je
lentős részét. Ezen felül ki kell elégítenie a matematikát 
kívánó egyéb szakterületek igényeit is. A matematikai ne
velés magában foglalja a formális logikai képzés alapeleme
it, és a számítástechnikai alapismereteket.

3. Természettudományos nevelés
Az óvodai nevelésre alapozó, az általános és középis

kolában egymásra épülő, egységes folyamat, amely a tapasz
talatból indul ki és modellek alkalmazásával jut el mind 
általánosabb összefüggések és törvényszerűségek felismeré
sére, az ismeretek rendszerezésére és alkalmazására a ter
mészeti és társadalmi környezetben.

A gyermek életének első hat esztendejében alapvető, 
életbevágó szerepet játszik a környezetben, kezdetben elsőd
legesen a materiális környezetben való tájékozódás, a ta
pasztalatszerzés, az összefüggések felismerése, önálló mo
dellalkotás a természetről, ennek alapján tervszerű cse
lekvés és feltételes reflex kialakítása. Az iskolának nem 
szabad megszakítania a gyermek és környezete között kiala
kult aktív kapcsolatot, hanem el kell azt mélyíteni és tu
datosítani. így lehetővé kell tennie, hogy a természeti 
környezethez való tudatos illeszkedés és tervszerű termé

szetalakítás készsége mindenkiben kifejlődjék. A gyermek 
értse és ezáltal szeresse az anyagot, a természetet, a 
technikát. Benne olyan objektív világot lásson, amelyben 
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ő nem idegen, hanem amelynek ő is leszármazottja, de ame
lyet megért és ezáltal saját előnyére és az emberi társa
dalom hasznára formálni is képes.

A megismerés módszere a megfigyelés, kísérlet, modell
alkotás, rendszerezés, elmélet, ellenőrzés, gyakorlati al
kalmazás (műszaki, mezőgazdasági, orvosi, geológiai fej
lesztésük). E stratégia minden természettudományos ágra 
egyaránt érvényes és ennek kell a tudományos technikai for
radalomban felnövekvő nemzedék kés .cégévé válni.

A természettudományos nevelés fő tartalmi egységei: 
anyag egyetemes mozgástörvényei, az anyagi struktúrák tu
lajdonságai, az anyag fejlődése, az élő anyag speciális 
jellemzői.

4. Történeti, társadalmi és politikai nevelés
Az óvodai neveléssel kezdődik, az általános iskola al

só tagozatában társadalomismeret névé résztárgyban folyta
tódik. Ezzel párhuzamosan bontakozik ki a közösségi-önkor
mányzati és az ifjúsági-mozgalm* nevel. -

Egyaránt nélkülözhetetlen összetevőt a történelmi és 
a társadalom jelen állapi - t, ozgását is tartalmazó isme
retek; az egyén magatartás...t meghatározó tényezők. Célja, 
hogy kialakítsa a fiatalok marxista-leninista világnézeten, 
tudományos alapokon nyugvó tudatos és . .ktív cselekvőkész
ségét, pozitív viszonyát a szocialista társadalomhoz.

Az általános iskola felső tagozatától a következő
— nagyobbrészt integrál., részben külön tantárggyá szer
vezett — ismeretkörök keretében és a történeti szemlélet 
kialakítása jegyében folyik. Összetevői- z ossz-társadal
mi fejlődést bemutató történelmi-társ*dalmi ismeretek ok
tatása, ami a jelent is magában foglalva kiterjed az egye
temes és nemzeti történet bemutatása mellett a kultúra, a 
tudomány, a társadalom és közgazdaság folyamataira, bele
értve a jelen intézményrendszerére vonatkozó alapvető tud
nivalókat és az emberi magatartásra vonatkozó ismereteket 
(jog, szociológia, szociálpszichológia); ez kiegészül a
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többi társadalomtudományi, természettudományi, és technikai 
tárgyban érvényesülő történetiséggel; a földrajz (a társa
dalmi és gazdasági regionális ismeretek, a leíró néprajz, 
az embertan és a világgazdasági ismeretek elemeivel); a 
filozófia (beleértve az etikát is, a középfokú oktatás leg
felsőbb szintjén), amely világnézetileg összekapcsolja a 
természet- és társadalomtudományokban tanultakat; a pszicho
lógia, amely hasonló szintetizáló szerepet tölthet be a 
természet- es társadalomtudományok között.

Valamennyi társadalomtudományi ágazatnak nem bizto
sítható külön tantárgy a törzsanyagban, bár a lehetőségeket 
a fakultatív!tás gazdagítja. Tematikaidig problémaközpontú
nak kell lennie, ami a társadalomtudományok részéről komp
lex interdiszciplináris megalapozást igényel; szorosan ösz- 
szefonódik a közösségi-politikai neveléssel.

Legfőbb pedagógiai célja olyan történeti szemlélet ér
vényre juttatása, amelynek eredményeként a tanulók képesek 
tudatosan eligazodni a jelenkori társadalmi folyamatokban- 

5* Esztétikai nevelés
Az óvodás kor elejétől a középiskola végéig folyik egy

mással összefonódva az esztétikai nevelés (amelynek hagyo
mányosan kitüntetett formája az irodalmi nevelés), valamint 
a művészeti ismeretek és tevékenységek (képzőművészet, zene, 
színház, film, fényképezés, alkalmazott művészetek) taní
tása.

Az iskolai órákon és az isi ólán zívúl folyó múvésze- 
ti-esztétikai nevelés elsősorban a személyiség gazdagításá
nak — egyebek között érzelmi fejlesztésének — szolgála
tában áll. (Művészképzés külön szakiskolákban történik.) 
Ennek során előtérbe kerül a művészeti termékek megértésé
re, a valóság művészi visszatükrözésének megértésére és a 
műélvezetre való nevelés (kitüntetett formában a szépirodal
mi olvasásra neveles), valamint az érzelmi kultúra alakítása; 
a tanulók egyéni és társas kreativitásának felhasználása 



is ennek a célnak van alárendelve.
Elsajátítandó műveltségi anyag a legjelentősebb alko

tások ismerete történeti összefüggések és műelemzés egy
ségében, mint annak nélkülözhetetlen eszköze, hogy a művé
szet általános és nemzeti története is a tanuló műveltsé
gének részévé váljék (interiorizáció).

Megfelelő szerep jut a zenei nevelésnek, ezen belül 
az egyéni és társas éneklésnek, valamint a közös zenekari 
muzsikálásnak; a vizuális kultúra kifejlesztésének tárlat 
látogatások, filmesztétikai elemzések stb. eszközeivel, a 
környezet esztétikuma kérdéskörének; továbbá a tömegközlé
si eszközök technikai-esztétikai vonatkozásainak.

Az esztétikai nevelés közvetett jellegű a szónak ab
ban az értelmében, hogy nem az esztétika tételeit közvetí
ti, hanem a műalkotások megismerésére és élvezetére nevel, 
hogy ezen keresztül érvényesüljön minden jó művészet 
kathartikus hatása.

6. Szomatikus nevelés
Az óvodáskor elejétől folyik a középiskola végéig az 

iskolában és erőteljes hangsúllyal az iskolán kívül. Cél
ja a gyermekek optimális testi-lelki fejlődésének előse
gítése, a test megismeréséhez, a jó közérzet kialakításá
hoz, az egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek nyújtá
sa, sportok és változatos mozgástevékenységek revén jártas
ságok, készségek elsajátítása, örömszerzés és a személyi
ség kedvező alakítása, a munkaképesség növelése érdekében.

Ezt a célt időszerűvé, megvalósítását különösen in
dokolttá teszi az ifjúság számottevő részénél tapasztal
ható fizikai-pszichikai elengedettség, hanyag testtartás, 
egészségtelen életmód. Helyette a testileg-lelkileg-értel- 
mileg egészséges embereszmény elfogadtatását szeretnénk 
elérni.

A felnövő nemzedék szomatikus nevelése a szocialis
ta ember nevelésének fontos része. Az iskolai műveltség-
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tartalom rendszerébe illeszthetően — más tantárgyakkal 
szoros kölcsönhatásban — határozható meg a szomatikus ne
velés tartalma:

Ismeretek az ember bio-szociális természetéről, moz
gásszokások, alapvető mozgáskészségek, jártasságok kiala
kítása az egészség megőrzése és az önálló testedzésre, 
sportolásra való alkalmasság érdekében.

Középponti tényező az egyénhez mérten magas szintű 
fizikai megterhelés, amelyet a mi viszonyaink között a 
legkedvezőbb módon a sportok, rendszeres edzések nyújta
nak.

A szomatikus neveléssel szorosan összefügg — a 
mentálhygiénés nevelés keretében — az iskola pszicholó
giai ismereteket közvetítő szerepének fokozása és a csa
ládi életre nevelés, amely a szexuális élettel kapcsola
tos fiziológiai és pszichológiai ismeretek, a nemi érés
sel összefüggő magatartási követelmények oktatását is í- 
gényli.

Az egész nevelési körben figyelembe veendő az isme
retszerzés és a magatartás alakításának összefüggése.

7. Technikai nevelés
Az óvodától a középiskola befejezéséig különféle 

formákban folyik. Célja az általánosan képző iskolákban 
i közműveltség részének tekinthető korszerű műszaki, me
zőgazdasági, bio- és agrotechnikai, szervezési és ökológi
ai alapismeretek és alapvető manuális készségek kialakítá
sa.

A technikai műveltség az általános műveltség más 
diszciplínáknak alá nem rendelhető integráns része. A 
technikának igen szoros kapcsolata van a természettudomá
nyokkal, jelentős társadalomtudományi ismereteket ötvöz 
magába, integráló szerepet játszik a tudományok társadal
masításában. A technika több, mint az általa felhasznált 
ismeretanyagok összege, szemlélete pedig — eltérően a 



tudomány analitikus, a jelenségekre koncentráló szemléle
tétől — inkább szintetizáló.

A technikai műveltség tudatos terjesztése Magyaror
szágon — történelmi okok folytán — különös jelentőségű. 
A technikai ismeretek és készségek oktatása a nevelés min
den fokán, részben más tantárgyakkal közösen, azok kereté
ben, részben önállóan folyik. Az oktatás során a technikai 
ismereteket be kell szivárogtatni a többi tantárgy anyagá
ba.

Oktatása a manualitásból indul és a tényleges tevé
kenységből jut el az értelmi megragadásig; eközben a tech
nika célra orientált, integratív, funkcionális jellegét, 
komplex gazdasági szemléletét juttatja érvényre.

Az általánosan"képző iskolákban a technikai nevelés 

egyik részterülete a „mindennapok technikája", másik rész
területe az általános emberi kooperációs és ügyvitel tech
nikája. Külön kiemelést érdemel a műszaki ábrázolási (gra
fikai) készség kialakításának fontossága.

Az általánosan képző iskolákban nem célszerű a tech
nikai oktatást differenciálni nemek szerint* A település 
jellege szerint pedig figyelembe kell venni az ipari fej
lődés fokozatosan kiegyenlítő hatását.
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Amikor a Magyar Tudományos Akadémia részt vállalt ab
ból a sokrétű munkából, amely az ezredforduló szocialista 
iskolájának átfogó koncepcióját kívánja kidolgozni, figyel
mét a dolgok természeténél fogva elsősorban az iskolai mű
veltség anyag tartalmának és szerkezetének gyökeres megú
jítására összpontosította. E műveletek során azonban mind 
nyilvánvalóbb lett, hogy az újszerű iskolai műveltségről 
kialakított elképzelések gyakorlati megvalósítása szorosan 
összefügg magának az iskolarendszernek fejlődési tendenciá
ival, a szocialista iskola nevelési funkcióinak értelmezé
sével, módszertani kultúrájával, a pedagógus személyével* 
A korszerű iskolai műveltség csakis egy megújuló nevelési 
rendszer keretében fejtheti ki a maga hatásait, csakis 
így valósítható meg, amiként az iskola nevelési funkciói
nak megújítása sem képzelhető el korszerű művelődési a- 
nyag nélkül.

E felismerés nyomán az Elnökségi Közoktatási Bizott
ság úgy vélte, elengedhetetlenül szükség van arra, hogy az 
akadémiai bizottságok munkájában megfogalmazódott nevelé
si elveket tömören összegezze, s az iskolai műveltség tar
talmának körvonalazásához hasonlóan ugyancsak közreadja. 
Az alábbi állásfoglalás minden tekintetben az iskolai ne
velőmunka fejlesztését hosszú időszakra megszabó dokumen
tumokra — mindenekelőtt az MSZMP Központi Bizottsága 
1972. júniusi határozatára — támaszkodik. A bennük fog
lalt megállapításokat azonban nem kívánja megismételni: 
azokat az eszméket és törekvéseket emeli ki, amelyeket 
az EKB különösképpen időszerűeknek és távlati műveltség- 
-eszmény megvalósítása szempontjából elsőrendűen fontosnak 
ítél.

Az állásfoglalás szükségképpen tömör, deklaratív jel
legű, az érintett kérdéseket nem fejti ki részletesen, 
nem vállalkozhat módszertani kérdések kidolgozására. A vá
zolt fejlesztési feladatok iskolai megvalósításának
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konkrét formái és módjai csak további hosszútávú tervre 
épülő alapos elméleti kutatómunka és kísérletek útján dol
gozhatók ki. Ebben továbbra is szorosan együtt kell működ
niük az alkotó pedagógusoknak a tudományok művelőivel, és 
széleskörűen igénybe kell venni, különösen olyan tudomá
nyok segítségét, mint a pszichológia és szociológia.

Az iskola neveléstevékenységéről szóló jelen állásfog
lalás szerves és logikus egységet alkot a korszerű iskolai 
műveltségről készült ajánlással. Együtt és egymásra utalva 
tükrözik az,EKB elvi állásfoglalását az ezredforduló isko
lájának arculatáról.

A fejlett szocialista társadalom építésének egyik lé
nyeges feltétele, hogy a szocialista állam és társadalom 
kulturális-nevelő funkciója mind teljesebben kibontakozzék, 
és jelentőségében egyenrangúvá váljék a gazdasági építő 
funkcióval. Hosszabb távon magának a gazdasági fejlődésnek 
az ütemét is jelentős mértékben a dolgozók szocialista ön
tudata, általános- és szakműveltsége, önállósága és alkotó 
képessége határozza meg.

Ezért elengedhetetlen, hogy az állami és társadalmi 
szervezetek, a munkahelyi kollektívák a kulturális-nevelő 
tevékenységet egyik legfontosabb feladatukként fogják fel, 
hogy a nevelés mindinkább össztársadalmi üggyé és tevé
kenységgé váljék. Mennél fejlettebb szakaszába lép a szoci
alista társadalom építése, annál közvetlenebbül és sokré
tűbben kell a társadalom egészének részt vennie a nevelő- 
és oktatótevékenységben. A nevelés jelentőségének és a tár
sadalom építésében játszott szerepének növekedése nem kizá
rólag az iskolára hárít egyre nagyobb feladatokat, noha az 
iskola továbbra is az új nemzedék nevelésének legfontosabb 
műhelye marad. A szocialista iskola csak akkor tud kielé
gítő módon eleget tenni a vele szemben támasztott növekvő, 
a társadalmi és a tudományos-technikai fejlődés nyomán 
szakadatlanul átalakuló követelményeknek, ha határozottan
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újjáértelmezi funkcióit, s az említett változásokat követ
ni képes, önmagát rugalmasan fejleszteni és folyamatosan 
megújítani tudó intézménnyé válik.

Történelmünk során először beszélhetünk arról, hogy 
gyakorlatilag az egész felnövő népesség intézményes, isko
larendszerű nevelésben részesül, nemcsak alapfokon, hanem 
középfokon is. (1975-ben az általános iskolát végzettek 
88,4 o/o-a iratkozott be középfokú oktatási intézménybe: 
szakmunkástanuló intézetbe 44,1 o/o, gimnáziumba 20,9 o/o, 
szakközépiskolába 23,4 o/o, vagyis gimnáziumban és szakkö
zépiskolában együtt továbbtanult 44,3 o/o). Az iskola im
már nem egyszerűen az a hely, ahol a leendő értelmiség és 
a szakképzett munkaerő szert tesz a funkcionáláshoz szüksé
ges ismeretekre; az iskolás mivolt már ma csaknem a teljes 
(az ezredfordulóra pedig a teljes) 6-18 éves korosztály 
létformája, életmódja.

Következésképpen ma nem csupán az a kérdés, hogy mi
lyen mértékben növelhetők és milyen irányban változtathatók 
meg a mai iskolával szemben támasztott követelmények. Még 
csak az sem, hogy miként tudna ezeknek a mai iskola a lehe
tő legjobban megfelelni. Azt kell mérlegelnünk, hogy mi
lyen iskolára van szükség azoknak az újszerű funkcióknak 
az ellátásához, amelyeket a társadalom az iskolától részben 
már ma is elvár, de feltétlenül el fog várni az ezredfor
duló tájékán.

Az érett szocializmus iskolája — miként a szocialista 
pedagógiai gondolkodás mindig is hangoztatta — csak nevelő
iskola lehet. Ennek az elvnek a megvalósítása alapvető 
funkcióváltozást jelent: nemcsak az iskola hagyományos te
vékenységének jelentés kiterjesztését igényli, hanem maguk
nak a hagyományos tevékenységeknek az átalakulását is meg
követeli. Bőségesen utalt erre az MTA EKB által közreadott 
állásfoglalás az iskolai műveltség tervezett tartalmáról, 
amelyből világosan kiderült, hogy már magának a műveltség-
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tartalomnak a korszerűsítése is szükségszerűen átalakítja 
az iskolát. A szocialista nevelőiskola természetesen a mai 
iskola továbbfejlesztésének és megújításának folyamatában 
jöhet csak létre, céltudatos tervezés és olyan többlépcsős 
változtatások eredményeként, amelyek mindegyike a legaktuá
lisabb tennivalókat a nevelőiskola létrehozásának feladatá
val köti össze.

Az iskolai nevelőmunka fejlesztésének, s benne a mű
veltségtartalom korszerűsítésének az a legfontosabb célja, 
hogy — a szocialista nevelésre vonatkozó érvényes irányel
vekkel összhangban — hozzájáruljon a fejlett szocialista 
társadalom felépítésére képes, azt tudatosan vállaló embe
rek neveléséhez.

Olyan emberek neveléséhez, akik munkájukat nem csupán 
kenyérkeresetnek, hanem benső szükségletüknek tekintik; 
akik önálló ítéletalkotásra képesek; akik — függetlenül 
választott hivatásuktól — egész életükben megőrzik az ön
nevelés, az önművelés igényét, akikben harmonikus egységet 
alkot a közösség minden problémájáért felelősséget érző, 
nézeteiért bátran kiálló és harcolni kész közéleti ember, 
a jól képzett szakember, és a magánéletét a szocialista ér
tékek jegyében berendező magánember. E feladat azonban e- 
gyedül az iskolai műveltség korszerűsítésével nem oldható 
meg. Elengedhetetlen magának az iskolának átfogó, az isko
lai nevelés minden területére kiterjedő korszerűsítése. 
Ezen mindenekelőtt az alábbiak értendők:

(a) az iskola pedagógiai funkcióinak megújítása annak 
érdekében, hogy minden tevékenysége a nevelésnek le
gyen alárendelve;

(b) az ismeretszerzés és a képességfejlesztés módszerei
nek, valamint az ismeretközvetítés és tanítás mód
szereinek korszerűsítése;

(c) az iskolarendszernek és az iskola belső tagozódásá
nak korszerűsítése;

(d) az iskola és a pedagógus társadalmi tekintélyének,
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megbecsültségének és befolyásának növelése.

I. Az_iskola_nevelési funkcióinak megújítása
Az iskolai nevelés funkcióváltozása azoknak a gazdasá

gi-társadalmi változásoknak a szükségszerű következménye, 
amelyek a szocializmus építése során végbemennek. Egyúttal 
azoknak a még be nem következett, de tudományosan előre ter
vezhető változásoknak is alapvető előfeltétele, amelyeket 
épp azok feladata lesz véghezvinni, akik az ezredforduló 
táján járnak majd iskolába. Az iskolai és általában minden
fajta nevelés társadalomalakító hatása a fejlett szocializ
mus építésének idején minden korábbi korszakhoz képest ug
rásszerűen megnő. Iskola és társadalom viszonyában válto
zatlanul fennáll ugyan az utóbbi elsődleges meghatározó 
szerepe, de az iskola visszahatása a társadalomra egyre e- 
rőteljesebb és mind szélesebbkörű. Az a körülmény, hogy az 
ezredforduló iskolája nem törekszik majd autarkiára a ne
velésben, hanem a társadalom különféle szervezeteivel és 
termelő egységeivel karöltve, átgondolt munkamegosztásban 
végzi az oktató-nevelő-tevékenységet, nem csökkenti az is
kola társadalmi súlyát és az ifjúságnevelésében betöltött 
szerepét. Sőt, a társadalmi nevelőhatások rendszerének sza
bályozása, összehangolása ma szinte elképzelhetetlenül te
kintélyes és hozzáértő iskolát igényelne.

Az Iskolai nevelésnek és képzésnek elsősorban az aláb
bi gazdasági-társadalmi fejlődési tendenciák érvényesülé
sét kell elősegítenie:

1. A tudományos-technikai fejlődés ütemének erőteljes fel
gyorsulása következtében a termelési folyamat technológiá
ja és szervezete által megkövetelt általános képzettségi 
színvonal szüntelenül emelkedik; folyamatosan változik a 
képzettség struktúrája, gyakori lesz a termelési folyamat 
által megkövetelt foglalkozás- és szakmaváltás. Az iskola
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minderre csak akkor készíthet fel, ha intézményesen képes 
biztosítani, hogy az új tudományos-technikai és társadalmi 
ismeretek minél kisebb elmaradással és folyamatosan helyet 
kapjanak az iskolai képzés anyagában; továbbá, ha minden 
szinten (alapozó Iskola, középfokú iskola) az általános 
képzést részesíti előnyben. Ezért a konkrét szakmára elő
készítő iskolákban is csak a szakma legáltalánosabb alap
jai nyújtandók, amiből az következik, hogy az üzemeknek* a 
munkahelyeknek kell magukra vállalniuk a szűkebb speciális 
képzés, a „naprakész" szakemberek előállításának feladatát- 
A szakműveltségről alkotott hagyományos felfogás gyökeresen 
megváltozik: a kiváló specialista fő jellemzője egyre inkább 
a biztonságos és sokirányú alapműveltség lesz. Ez a tenden
cia szükségképpen a mai középfokú-iskolatípusok (szakmun
kásképző intézetek, szakközépiskolák és gimnáziumok) köze
ledéséhez, fokozatos integrációjához vezet, s ez előrevetí
ti az egységes — bár differenciált — középfokú képzés 
megvalósításának módját.

A szűkebb szakirányú specializálódás áttolódása az 
iskola utáni időre, valamint a gyakori ismeretfelújító to
vábbképzés és átképzés szükségessége előírja az iskola szá
mára, hogy az önálló ismeretszerzés, az önképzés és önmű
velés eszközeit és igényét minden diákkql — és nem csupán 
a felsőfokú intézményekben továbbtanulni szándékozókkal — 
elsajátíttassa. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az iskolai 
Ismeretszerzési és képzési folyamatban az önállóság és 
öntevékenység mind határozottabb. Ezért a korszerű szocia
lista iskola az általános képzés folyamán a képességek sok
oldalú kifejlesztését tartja elsődleges feladatának; ennek 
rendeli alá az oktatási-képzési folyamat szerkezetét, szer
vezeti egységeit, formáit és módszereit. Az oktatás min
denekelőtt a képességek tartalmas és sokirányú nevelése 
révén illeszkedik be a nevelésbe-

A feladat az, hogy az alapozó iskola egységes és a 
differenciált középfokú iskolatípusok egymáshoz fokozato-
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san közelítő képzési-nevelési folyamatának végére — rész
ben a fakultatív képzés segítségével — olyan fiatal neve
lődjék, aki széleskörű általános műveltséggel, sokirányú 
és működőkész képességekkel rendelkezik, nyitott és rugal
mas szellemiségű,, kész a változások és változtatások ak
tív véghezvitelére (és nem csupán azok passzív elviselé
sére), alkalmas önmaga permanens fejlesztésére.

2. A termelőerők fejlődése folyamatosan megváltoztatja a 
termelési folyamatban, az Igazgatás és a szolgáltatás szfé
rájában a szellemi és a fizikai munka arányát és jellegét* 
Minden ágazatban növekszik a túlnyomórészt szellemi munkát 
végzők aránya és száma, még ha ez igen gyakran a rutinmun- . 
ka alakját ölti is. Ugyanakkor belátható ideig jelentős 
szerepet játszik a termelésben a "fizikai" elem, még az 
automatizált termelésben is fennmarad a karbantartó-javí
tó tevékenység formájában.

Ebből következően az iskolai képzésben és nevelésben
(a) megnövekszik a szellemi munka kultúrájának súlya, 

s egyre fontosabbá válik a gondolkodási képesség 
és a szellemi munkakészségek nevelése általában, 
az absztrakt gondolkodásé és a problémamegoldásé 
különösen;

(b) az általános képzésben annak szerves részeként kér 
helyet magának a fizikai munkára és tevékenységre 
nevelés, részben, a lenini módon értelmezett és a 
szocialista iskola — elsősorban a Szovjetunió ne
veléstörténetéből ismert — eddigi gyakorlati ta
pasztalatait tekintetbe vevő — politechnikai ne
velés, részben a konkrét alkotó termelőmunka, a 
gazdálkodási készségek elsajátítása alakjában. Csak 
ezen a széles tapasztalati alapon nevelhető a mun
kához fűződő személyes viszony: a szocialista munka
erkölcs.
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3. A tudományos-technikai fejlődés igényeiből, s egyúttal 
a szocializmus lényegéből fakadó politikai követelmény az 
iskolának az a funkciója, hogy a maga eszközeivel járuljon 
hozzá a fejlődési esélyegyenlőségek biztosításához a külön
böző konkrét társadalmi feltételek következtében különböző 
fejlődési eséllyel iskolába lépők számára. Ennek keretében 
külön figyelmet igényel, hogy az iskola is hozzájáruljon a 
nemek közti hagyományos társadalmi egyenlőtlenség megszün
tetéséhez, nem feledkezve meg a fiúk és lányok nevelésének 
sajátos vonásairól. Mindehhez arra van szükség, hogy az 
iskola:

(a) a gyerekek életét egyre teljesebben fogja át; a ma
gáénak valljon számos olyan nevelési feladatot, a- 
melynek a családok — éppen különböző helyzetüknél 
fogva — csak különböző hatásfokkal tudnak eleget 
tenni. Szükségképpen megnövekszik tehát az az idő„ 
amelyet a nap 24 órájából a gyerekek az iskolában* 
illetőleg az iskola — közvetett vagy közvetlen — 
pedagógiai befolyása alatt töltenek el. Ezzel együtt 
szükségképpen kiszélesedik a pedagógusokra háruló 
feladatok köre, és a gyermekekkel való foglalkozás 
minden formája az oktatás értékének rangjára emelke
dik, mind az erkölcsi, mind az anyagi elismerés szem
pontjából;

(b) a tevékenységek bő választékát kínálja a fiatalok
nak, és ezzel sokféle képesség kibontakoztatásához 
nyújtson tartalmat és lehetőséget;

(c) eleven közösségi életet alakítson ki, amelyben min

den. gyerek megtalálja az egyéniségére és hajlamaira 
szabott tevékenységi területet, amelyen a leginkább 
hasznosíthatja magát, megszerezve ezzel a kortárs 
csoportok további fejlődésre motiváló megbecsülését 
is;

(d) kellő lehetőségekkel rendelkezzék a nevelési és ok
tatási folyamaton belül az egyénekhez mért módszerek
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és eszközök alkalmazására; a tehetségesek és a lema
radók gondozására csakúgy, mint a legszélesebb ér
telemben vett preventív gyermek- és ifjúságvédelmi 
tennivalóknak a nevelési folyamat részeként — éa 
nem járulékos elemeként — való ellátására.

A fentiekben részletezett követelmények megvalósítása 
nagy mértékben fokozza majd az iskola toleranciaképességét 
azoknak a gyermekeknek az irányában akik a mai iskolai szer
kezetben és az általa lehetővé tett, nagyon is korlátozott 
differenciálási lehetőségek közepette az elégségesnek mi
nősített követelményeket sem képesek teljesíteni. E gyerme
kek jelentős része kerül át jelenleg a gyógypedagógiai in
tézményhálózatba, holott áthelyezésüket nem tényleges ál
lapotuk, hanem pusztán az teszi szükségessé és lehetővé, 
hogy a mai iskola szervezete, munkarendje, pedagógiai kul
turáltsága nem képes tolerálni viszonylagos és időleges el
maradottságukat vagy sérült voltukat.

A fejlődési esélyegyenlőségek biztosításának követel
ményében benne foglaltatik az is, hogy az iskolának képes
sé kell válnia a gyermekek egyenlőtlen fejlődésének tudomá
sul vételére és az ebből adódó differenciálás megvalósítá
sáras a szükségletnek megfelelő speciális osztályok szerve
zésére csak úgy, mint gyógypedagógus szakemberek foglalkoz
tatására* Az iskola tolerancia készségét tehát nem csupán 
a benne tanító és tanítók szemléletének megváltoztatása e- 
redményezi, hanem magának az iskolának, mint intézménynek 
kiszélesedő tevékenysége, amelyben mint normális tevékeny
sége kap helyet az elmaradók felzárkóztatására irányuló 
pedagógiai tevékenység. A szemléletváltozás csak az iskolai 
tevékenység megváltoztatásának eredményeként állhat elő e 
területen is. Csak ez szabadíthatja meg a csökkent értékű- 
ség másodlagos sérülésként fellépő érzésétől azt a gyerme
ket, aki normális társai között maradva, a speciális pe
dagógiai munka korrigáló hatásával egyenértékű segítség-
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ként élvezheti az egészséges gyermekközösség nevelő hatását, 
és tapasztalhatja a maga hozzájárulását is a közösség te
vékenységéhez.

Az ezredforduló iskolarendszerére jelentős feladatot 
ró majd a cigánygyermekek iskoláztatásának összetett prob
lémája is. Komplex kutatások eredményeire alapozva mielőbb 
ki kell dolgozni e bonyolult probléma-együttes megoldásának 
stratégiáját, s ennek részeként azokat a speciális felada
tokat, amelyeket előzetesen teljesíteni kell ahhoz, hogy 
az ezredforduló közoktatása épp úgy segítse az iskola előtt 
magyarul nem beszélő cigánygyermekek iskolázását, mint a 
hazai magyar anyanyelvűekét, illetőleg nemzetiségi nyelve
ket beszélőkét.

4. A társadalom szocialista jellegének erősödése az állami
polgárok politikai aktivitásának, a hatalom tényleges gya
korlásában való részvételüknek a függvénye. A társadalom 
szocialista irányú haladása megköveteli a szocialista de
mokratizmus fejlesztését és erősítését, az állampolgárok 
aktív közéleti tevékenységét és nagyfokú közösségi felelős
ség-tudatát. Ebből eredően az iskola funkciója, hogy
- a maga belső „társadalmi életével" gyakorló tere legyen 
közéleti tevékenységnek, a demokrácia adta jogok realizá
lásának és a demokrácia követelte kötelességek teljesíté
sének;
- legyen modellje a szocialista társadalmi együttélésnek, 
némileg mindig előtte járva a társadalom átlagos fejlett
ségű szintjének, amelyről ugyanakkor kötelessége reális 
tapasztalatokon nyugvó tájékozottságot biztosítani, már 
csak azért is, hogy reális és kézzel fogható feladatokhoz 
kapcsolhassa a hazaszeretetei és a szocialista felelősség
tudat kialakítását célzó nevelőmunkáját.

Az ezredforduló iskolája ennek megfelelően:
(a) demokratikus intézmény, amelyben megvalósul a peda

gógusok és a tanulók egységes pedagógiai közössége,
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a jogok és kötelességek harmóniája. Ez azt jelenti., 
hogy a tanulók közösségei — az életkoruk szabta le
hetőségek határai között — érdemi kérdésekben vise
lik önmaguk nevelésének és vezetésének felelősségét; 
az iskolai életet érintő és az illetékességükbe von
ható több lényeges kérdésben rendelkeznek a döntés 
jogával és felelősségével; a pedagógusok irányító 
tevékenysége elsősorban a tanulók közösségeinek köz
vetítésével valósul meg, ami a szocialista típusú, 
tanár-diák viszony elsőrendű feltétele és biztosíté
ka. Az irányításnak ez a módja nem csökkenti a peda
gógusok felelősségét a nevelési folyamat eredményé
ért, de növeli munkájukban a politikai tudatosság és 
a pedagógiai kulturáltság jelentőségét. Az iskolai 
élet következetes demokratizálása újakat von be a 
hagyományos iskolai tevékenységek körébe. Elvégzé
süket a diákok (irányításukat pedig a pedagógusok) 
alapvető feladatainak sorában a tanulással (és a ta
nítással) egyenértékűnek kell elismerni (pl. ifjú
ság-mozgalmi munka, az önkormányzat működtetése, 
szakköri és klubélet, versenyek, társadalmi munka,, 
sportolás stb.);

(b) a társadalom irányában nyitott intézmény, amely be
fogadja és feldolgozza környezetének hatásait, u- 
gyanakkor maga is hatni kíván közvetlen környezeté
re; biztosítja; és szervezi, hogy az iskolás fiata
lok részt vegyenek lakóhelyük közelében, részt 
vállaljanak a konkrét feladatokban; operatív, közös 
tevékenységekben megvalósuló kapcsolatokat épít ki 
közeli termelőüzemekkel, gazdaságokkal, mindenek
előtt a diákok értékalkotó termelőmunkája révén;

(c) számol a családdal, a családi neveléssel, mint a 
gyerekek fejlődésének természetes és nélkülözhetet
len tényezőjével, épp ezért feladatai között tartja
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számon a családok sokrétű befolyásolását, nevelését 
— részben a gyermekek révén, részben külön e célra 
szervezett alkalmak segítésével; szükség szerint el
lát gyermekvédelmi és bizonyoa családgondozási fel
adatokat is; a szülőket bevonja az iskolai nevelés 
folyamatába, többek között azért is, mert pedagógi
ai kultúrájuk emelésének legfőbb eszközét a velük 
való gyakorlati együttműködésben tekinti;

(d) a kulturális-nevelő tevékenységek fokozatos integrá
lódása jegyében együttműködik a helyi közművelődési 
intézményekkel, ki alakítván a lakosság felnőtt és 
ifjú tagjai számára a sokirányú művelődés közös bá
zisát, lehetővé téve egyúttal bizonyos területeken
a fiatalabb és idősebb generáció közös tevékenysé
gét;

(e) mint egyenjogú partner a teljes egyenlőség és önkén
tesség alapján együttműködik a különféle társadalmi 
szervezetekkel:

(f) sokrétű érvényesülés lehetőségét biztosító tevékeny
ségrendszerével, szocialista-humanista légkörével,
a közösség biztonságot nyújtó, magasrendű fegyelmé
vel, morális és érzelmeket is érintő és alakító ne
velőtevékenységével, pozitív pszichológiai hatásai
val átfogó mentálhygiénés funkciót tölt be*

II. Az_oktatás-módszereinek korszerűsítése
Az oktatás a szocialista nevelőiskolában az egységes 

nevelési folyamat szerves része, ezért módszereit ugyanazok 
a pedagógiai alapelvek határozzák meg, mint amelyek a ne
velőmunka egyéb területeim érvényesülnek. Sajátos önálló 
feladata æ tanulók iskolai és iskolán kívüli megismerő te
vékenységének vezérlése, irányítása; a természeti és társa
dalmi valóságról formált koherens marxista-leninista világ
nézetük kialakítása. Ennek megfelelően az ezredfordulóra 
az a fő feladat, hogy a korszerűen szelektált és szervezett
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ismeretanyag oktatásának módszerei rugalmasabbá és krea
tívabbá váljanak, alkalmazásukhoz kellő idő álljon rendel
kezésre. Csak így biztosíthatják, hogy a tanulás, a megis
merési folyamatban való aktív részvétel, a tanórán folyó 
közös tevékenység a valóság szemléletének és a magatartás
nak ugyanazokat a vonásait erősítse, mint a nevelés min
den egyéb területe. Ez azt jelenti, hogy

(a) a tanítás és a tanulás egyetlen egységes folyamat, 
amely a tanár és a diákok, valamint a diákok egy
más közötti sajátos kooperációjának eredménye. Eh
hez természetesen olyan eszközök, olyan tankönyvek, 
programok és tárgyi feltételek kellenek, amelyek 
csak ebben az együttműködésben funkcionálnak, te
hát nem egyszerűen segítik, hanem feltételezik ennek 
a kooperációnak közvetett és közvetlen módjait. A 
tanár ebben a folyamatban nem úgy jelenik meg diák
jai előtt, mint a tudás és igazság egyedüli letéte
ményese és kinyilatkoztatója, hanem mint a megisme
rési folyamat nagy tudású vezérlője,

(b) a diákot nem készítik gépies és kritikátlan reproduk
cióra, hanem ellenkezőleg: az ismeretszerzés folya
matát úgy szervezik meg, hogy a diák csak önálló 
gondolkodással boldogulhasson- Ez azáltal érhető el, 
hogy az ismeretszerzési folyamat logikája és stílusa 
(bár korántsem minden mozzanata és minden szakasza)
a felfedező folyamathoz közeledik, amelyben a tanu
lók mind több eredményhez, de irányítottan önállóan 
szerzett tapasztalatok és ismeretek. Ehhez mindenek
előtt az egyes tantárgyak (ismeretcsoportok) sajátos
ságait és a gyermekek mozgékony életkori jellemzőit 
figyelembe vevő, differenciált módszerek kellenek, 
továbbá olyan szervezeti formák, amelyek lehetővé 
teszik az egyéni, a kiscsoportos és az osztályban 
folyó munka változatos összekapcsolását, módot adnák
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az ismeretszerzés önálló, felnőtt korban is nélkü
lözhetetlen eszközeinek é3 készségeinek elsajátítá
sára (könyvtárhasználat, forrás- és adatkezelés stb.), 

végezetül olyan tárgyi és személyi.feltételek (épü
let, felszerelés, könyvtár, laboratórium,, illetőleg 
technikusok és laboránsok), amelyek e szervezeti 
formák funkcionálását biztosítják;

(c) a tanár munkája a mainál alkotóbb jellegűvé és önál

lóbbá válik. A pedagógus nem korlátozódhat kész isme
retek közvetítésére, s ez szükségszerűen visszahat 
személyiségére. Mindazon igényeknek meg kell felel
nie, amelyeket a tanulók megismerő-felfedező munká
jának irányítása támaszt. Ez csak a mainál lényege
sen nagyobb, de minden mozzanatában a szocialista is
kola céljait szolgáló tanári szabadság (pl. keret-tan- 
tervek, többféle tankönyv és forrásmunka használatának 
lehetősége, stb.) és a tanári egyéniség méltánylása 
és érvényesülése esetén lehetséges, amelyet az iskola
vezetés, a nevelőtestületi kollektíva, a gyökeresen 
megújítandó felügyelet és továbbképzés segít a leg
termékenyebben hasznosítani. A pedagógus ma még túl
zottan nagy szerephez jutó közhivatalnoki minősége 
enyhül, hogy nevelői minőségének.erősödése számára 
újabb energiák szabadulhassanak fel.

A fentiek együttesen örömforrássá tehetik a tanulást 
és tanítást; csak ezek együttes érvényesítése oldhatja meg 
a mai iskola legfontosabb problémáját: a tanulók iskolai 
tevékenységének motiválását. A gyermek és az ifjú számá
ra a megismerésre, tanulásra serkentő legfőbb tényező ma
ga az alkotó megismerés és alkalmazás izgalma és öröme lesz, 
ami egyúttal az iskola legfőbb vonzerejévé is válik. így 
jöhet létre az az iskolai légkör, amelyben megszilárdulhat, 
motiváló erővé válhat a diákok társadalmi kötelességtudata 
és felelősségérzete.
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III. Az—iskolarendszer és_az iskola belső tagozódása
Ahhoz, hogy az iskola képes legyen a vázolt funkciók 

ellátására, elengedhetetlenül szükséges az iskolarendszer 
egészének, az egyes iskolatípusok profiljának és egymáshoz 
kapcsolódásának, valamint a 3-18 éves kori nevelés belső 
ciklikus tagolódásának a hazai és nemzetközi kutatások és 
tapasztalatok eredményeit hasznosító mérlegelése, majd 
— amennyiben szükséges — megváltoztatása. A lehetséges 
modellvariánsok közötti választásban, illetőleg egy optimá
lisnak tetsző modellvariáns kidolgozásában nem érezzük ma
gunkat illetékeseknek, csupán néhány olyan elvet szögezünk 
le, amelyeket a társadalmi szükségleteknek megfelelő struk
túra kiválasztásában szem előtt tartandónak ítélünk.

1. Az iskolarendszernek lehetővé kell tennie a korai szűk
körű szakosodás, a korai pályaválasztási kényszer kiküszö
bölését. Az általános középfokú képzés irányában célszerű 
fejlődnie, amin elsősorban azt értjük, hogy a középfokú 
képzés általánosan képző — bár differenciált alakban meg
valósuló — eleme domináljon, olyan képzettséget és nevelt- 
séget biztosítva a tanulóknak, amelyre viszonylag rövid 
időtartammal épülhet rá a középszintű szakosodás — mind 
iskolaszerű, mind tanfolyami alakban. Ebből a szempontból 
mérlegelni kell a felnőttoktatásnak, illetve a munka mel
letti képzésnek az oktatás rendszerébe történő szervesebb 
integrálását és ezzel összefüggésben a maihoz képest új
szerű funkcióinak kialakítását.

Az általánosan képző jelleg erősödésének szerves kie
gészítéseként bővülniök kell a fakultációs lehetőségeknek, 
elsősorban a középfokú képzésben, de az alapfokú orientá
ciós ciklusban is. Ennek azonban nem szabad a "Szellemi" 
és az úgynevezett „gyakorlati" tevékenységek közötti kizá
rólagos választásra lehetőséget adni, csupán arra, hogy e 
két csoport mindegyikében valamilyen tevékenységet, ille
tőleg ismeretkört választhassanak a tanulók. A fakultati- 
vitás és a differenciálás tehát nem eredményezheti, ille
tőleg támogatja — az érdeklődés szabadságának örve alatt —
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az éles és a korai művelődési, s ezáltal a társadalmi 
különbségek újratermelődését. Éppen ellenkezőleg: ezek 

enyhítéséhez kell hozzájárulnia.

2. Az iskolarendszernek a társadalmi esélyegyenlőségek nö
velésének irányába kell hatnia. Ebből a szempontból döntő 
fontosságú, hogy

(a) az óvodai nevelés az iskolainak szerves előzményévé 
válhassék, és a szervezett iskolaelőkészítéssel e- 
gyütt az ezredforduló táján minden megfelelő korú 
gyermekre kiterjedhessen;

(b) a középfokú beiskolázást megelőző szelekció olyan 
módozatai kerüljenek kidolgozásra, amelyek nem hat
nak vissza károsan az alapozó iskola általános és 
minden gyermek számára azonos feltételeket biztosító 
jellegére;

(c) megfelelő intézkedések történjenek a települési kü
lönbségekből eredő sokrétű hátrány enyhítésére, min
denekelőtt a bentlakásos intézmények számának növe
lése útján.

3. Az iskola funkcióinak minőségi átalakulásából a nevelési 
folyamat mai időstruktúrájának átrendezése, perspektívában 
pedig a nevelési és képzési idő növekedésének a szükséges
sége következik. Ez utóbbi nem feltétlenül az iskolában töl
tendő évek számának növelésével oldható meg (noha a növelés 
és a csökkentés lehetőségét egyaránt sokoldalúan megvizsgá- 
landónak tartjuk), hanem az egész napon át foglalkoztató,
a kötött és kötetlenebb formákat sokrétűbben összekapcsoló 
iskola megvalósításával is. Ez utóbbi elengedhetetlen követ
kezménye annak, hogy a nevelési funkció uralkodóvá válik. 
Az iskola — együttműködve már intézményekkel, testületek
kel és szervezetekkel — mind nagyobb szerepet vállal magá
ra a gyermekek és ifjak egész tevékenységének pedagógiai 
irányításában és koordinálásában, helyet és segítséget 
biztosít az önálló tanuláshoz, önműveléshez éppúgy, mint
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a játékhoz, a szabadidő hasznos és vidám eltöltéséhez. A 
nevelési és képzési idő bármely formában történő növelése 
sem helyettesítheti azonban a tanítás-nevelés intenzitásá
nak fokozását.

4. A nevelő- és oktatómunka hatékonyabbá tételének egyik 
szervezeti előfeltétele az iskolai évek szakaszolásának 
megváltoztatása. Az általános iskola mai alsó- és felsőta
gozatos rendszere feltétlenül finomításra szorul, szoros 
összefüggésben egyrészt az óvodai nevelés kívánatos általá
nossá válásával,, másrészt az általánosan képző szakasznak
a szelekciós kényszerektől való mentesítésével. A középfo
kú oktatás első évfolyamain is szükséges egy többfunkciós 
orientációs szakasz beiktatása, amely — többek között — 
lehetővé teszi az iskolatípus megváltoztatását is.

5. Mind az iskola belső strukturálódása, mind az iskolatí
pusok közötti mozgás szempontjából meghatározó jelentősége 
van egyfelől a diákok folyamatos iskolai értékelésének, 
másfelől a magasabb iskolatípusba történő felvétel rendsze
rének. Ez utóbbi kulcsfontosságú, mert visszahat az alacso
nyabb iskolatípus szempontjaira és gyakorlatára, ez pedig 
az iskola egész belső életére, motivációs rendszerére, ne
velőmunkájára. Ezért az értékelés és minősítés reformját
a felvételi rendszer reformjával célszerű kezdeni. Ennek 
során szem előtt kell tartani azt az ellentmondást, amely 
az általános — és az általánosan művelő középfokú iskolák 
komplex nevelőmunkája, valamint a felsőfokú intézmények 
egyoldalú érdeklődése, továbbá a felvételi eredmény sors
döntő volta, illetőleg a diplomában megfogalmazott minősí
tés jelentéktelensége, között feszül.

A megoldást csak a fenti ellentmondások enyhítése út
ján lehet megtalálni. Ez az előzetes feltétele annak, hogy 
mind a középfokú, mind az általános iskolában a szocialista 
nevelőiskola szellemének megfelelő értékelési rend alakul-



- 32 - 

hasson ki„ amely az egész személyiséget igyekszik mérni és 
minősíteni, az értékeléssel is megfelelő rangot biztosítva 
a jellem, az értelem és a fizikum teljesítményeinek. Az 
értékelés a személyiség minden társadalmilag értékes meg
nyilvánulását méltányolja-, szem előtt tartva a reproduktív 
és az önálló alkotó teljesítmény valódi összefüggéseit és 
értékeit.

IV. Az_iskola ésapedagógus társadalmi tekintélye
Ahhoz, hogy a szocialista iskola eleget tehessen vázolt 

funkcióinak, elengedhetetlenül szükséges alapvető, személyi 
és tárgyi előfeltételek fokozatos biztosítása. Elsőként em
líthető az iskola és a pedagógusok társadalmi tekintélyének 
jelentős növelése. Enélkül nem remélhető az sem, hogy a pe
dagógus pálya vonzó legyen a rátermett fiatalok, s ezen be
lül a mainál nagyobb mértékben a fiúk számára.

A pedagógus tekintélyének legfontosabb alapja pálya
alkalmassága:; személyisége, tudása, készsége és képessége 
önmaga folyamatos fejlesztésére.

Mindent figyelembe véve olyan helyzetre van szükség, 
amelyben

(a) a nevelőképzés fejlesztésének kérdései jelentőségük
nek megfelelő figyelemben részesülnek. Az iskolai ne
velés korszerűsítésének alapfeltétele, hogy a nevelő
képzés szakadatlanul lépést tartson az iskolai neve
lés tartalmi és módszertani korszerűsítésével, sőt, 
némileg előtte is járjon. A tanári szakismeretek ré
szeként kellő helyet és tekintélyt kell biztosítani
a nevelői rátermettség, hozzáértés korszerű pedagó
giai és pszichológiai megalapozásának;

(b) az iskolát minden vele kapcsolatban álló szerv, min
denekelőtt pedig maga a tanügyigazgatás, a fenntartó 
és a felügyeleti hatóság önálló, egységes, élő orga
nizmusnak tekinti, amely társadalmi hivatása telje
sítése során önálló életet él, kialakítván a ,,szemé
lyes", az egyik iskolát a másiktól azonos alapfelada

tok ellátása esetén is megkülönböztető jegyeket.
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Egységes, élő organizmusnak, amelyen belül egyetlen 
tevékenység sem változtatható meg anélkül, hogy szü
zei egyfelől az össztevékenységek belső egyensúlya 
meg ne változnék, másfelől, hogy a megváltoztatott 
tevékenység át ne sugározná a maga megváltozott ha
tásait a többi területre;

(c) az iskolák a pedagógiai munka felelős, demokratiku
san irányított alkotóműhelyeivé válhatnak. Ehhez el
engedhetetlen, hogy az iskola igazgatója tágabb le
hetőséggel rendelkezzék ennek az alkotó műhelynek 
színvonalas, elméletileg is megalapozott vezetésére. 
Ezért elkerülhetetlen az iskolavezetés struktúrájá- 
jának átalakítása, úgy, hogy gazdasági, munkaügyi
és tanügyigazgatási teendők irányításában és ellátá
sában az iskola igazgatója hozzáértő, speciálisan 
képzett vezetőtársak és alkalmazottak segítsék, s 
hogy az újszerű nevelési funkciók is felelős gazdá
ra leljenek; ugyanakkor hathatós intézkedések szük
ségesek a pedagógusokat általában terhelő, a tartal
mi munk&t nem segítő adminisztráció csökkentésére.

(d) a tanügyigazgatás és a jelenleginél szélesebb hatás
körrel rendelkező felügyelet is felelős alkotómű
helyként kezeli az iskolát. Megköveteli'egyfelől az 
alkotáshoz és a kísérletező munkához szükséges fele
lősséget és felkészülést, biztosítja másfelől az eh
hez szükséges szabadságot és időt, az iskolai munka 
értékelését a komplex nevelési folyamatok hosszútávé, 
módszeres elemzésére alapozza;

(e) lehetővé válik, hogy & pedagógusok folyamatos tovább
képzésének elsődleges szintere maga az iskola legyen, 
az állandó önképzés és a magas színvonalú szervezett 
továbbképzés (s a hozzá szükséges szabad idő) pedig
a pedagógiai munka végzésének nélkülözhetetlen és 
szerves részét képezi;

(f) az iskola központi költségvetéséből rendelkezik a 
megváltozott funkciók ellátásához szükséges anyagi 
feltételekkel, és nem szorul elemi működési alapjai-
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nak biztosítása érdekében is társadalmi támogatásra, 
bár magát a támogatást — főként annak érettebb mód
jait — sokoldalúan igénybe veszi;:

(g) a pedagógus a többi értelmiségi pályán dolgozóval 
azonos védettséget élvez egyebek között olyan, a 
szakmájába nem vágó és azzal össze nem függő felada
tok burkolt kényszerével szemben is, amelyek ma még 
hagyományosan a pedagógusokat terhelik;

(h) a pedagógusok anyagi helyzete (jövedelme) a többi 
értelmiségi pályán dolgozókéval nagyjából egyenlő.



NYELVI—KOMMUNIKÁCIÓS NEVELES
KÉSZÜLT AZ EKB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALBIZOTTSÁGÁNAK
IRÁNYÍTÁSÁVAL

1. Az iskolai anyanyelvi nevelés táv
lati fejlesztése

2. Az idegennyelvi nevelés távlati fej
lesztése

3. Függelék: Terv a középiskolai anya
nyelvi tananyag korszerű
sítésére





Bevezetés

A társadalomtudományi műveltségi anyagra vonatkozó 
munka a matematikai és társadalomtudományi területekhez 
képest később indult meg. Először az anyanyelvi oktatás át
gondolására, továbbfejlesztésére, tartalmi és módszertani 
felfrissítésére került sor; ezt a munkát az MTA illetékes bi
zottságai már kezdetben is a minisztériummal teljes egyetértés
ben kezdték el, — később közös bizottság formájában folytat
ták. A munka eredményeképpen a „magyar" nevű tantárgy nyelvi 
részének, tehát a magyar nyelvi nevelésnek felfrissítése és 
átgondolása annyira előrehaladt, hogy az 1978-as tantervek az 
általános iskolában e munka eredményeképpen már e reformált 
tantervvel dolgoznak. Ez a munka megelőzte az EKB megalakulá
sát, sőt egyik ösztönzője lett annak.

Az EKB megalakulása után az első teendő volt a társadalom
tudományinak nevezett műveltséganyag meghatározása, körülhatá
rolása, területekre való bontása; majd ezután a legfontosabb 
területek viszonylagos súlyának és az ennek megfelelő tantárgy
struktúrának, valamint tudományági háttérnek felvázolása. Mind
ez a tudomány oldaláról hosszú idő óta először jelentett kí
sérletet a társadalomtudományi műveltséganyag körvonalazására, 
ha jelentős előzményekre is támaszkodhatott mind a magyaror
szági pedagógiai gyakorlatban és kutatásban, mind a külföldi, 
elsősorban a szovjet eredményekben és felismerésekben.

E munka eredményeképpen a társadalomtudományokkal három, 
nagyjából homogén műveltségi tömbre osztottuk:

(a) Nyelvi-kommunikációs nevelés
(b) Történeti-, társadalmi-, politikai nevelés
(c) Esztétikai-irodalmi nevelés.
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1. Az iskolai anyanyelvi nevelés távlati fejlesztése

A fejlesztés alapjai
A gazdasági kapcsolatok fejlődése, a világnézeti 

szembenállás (illetőleg ezen belül a különböző típusú ki
fejlődő kapcsolatok rendszere), a tudomány eredményeinek 
gyors felhasználása mélyreható nyelvi következményekkel 
jár nemcsak az idegennyelvek ismeretére és használatára, 
hanem a szükséges anyanyelvi műveltség jellegére nézve is. 
Az iskolai nevelés maga is hozzájárul a változások előké
szítéséhez, kívánatos irányba történő alakításához. így 
például nem közömbös az iskolai foglalkozások társas tevé
kenységének, kommunikációjának, nyelvének jellege a jöven
dő társadalom társas tevékenységének, kommunikációjának és 
nyelvének alakulása szempontjából. A szabad idő föltehető 
megnövekedése felszabadítja tevékenységének egy részét kü
lönböző művelődési aktivitásra; ennek egyik jelentős eleme 
az önkifejezés. A t- sadalmi demok atizmus erősödése során 
valószínűleg továbbszélesedik azoknak a köre, ifik aktív 
tagjai lesznek valamely politikai, társadalmi, szakmai- 
-érdekvédelmi kulturális vagy egyéb szervezetnek; mindez 
— természetesen nem egyöntetű módon, de — megnöveli a 
dolgozók szóbeli és í .sbeli formában is kifejezésre jutó 
közösségi tevékenységét, illetőleg — szintén szóbeli vagy 
írásbeli formában történő — a tájékoztatás iránti igényét.

A nyelvileg művelt ember
A nyelvileg is művelt szocialista ember modelljének 

igényei szerint egyaránt fel kell ruházni az egyént mint 
állampol .-'I; és közéleti embert, az egyént mint szakembert. 
valaint az egyént mint magánembert mindazzal a kommuniká
ciós Képességgel, amely megfelelő módon szolgálja feladatai
nak elvégzésében. (Számolva azzal, hogy ez a három fő társa

dalmi szerep, annak tartalma és kommunikációs szükséglete 
között a jövőben a különiség csökken, illetőleg másként ala
kul, mint napjainkban.)



- 38 -

Az iskolai nevelés akkor végezhet az elmúlt évti
zedekhez képest eredményesebb munkát, ha az egységes nyel
ei és kommunikációs nevelési modellen belül előtérbe ál
lítja a három részterület sajátos feladatait:

(a) Olyan kommunikációs nevelést kell létrehozni az 
iskolában, amely minden tanuló számára biztosítja az esély
egyenlőséget, a közéleti feladatokban a hatékony részvétel 
írásbeli és szóbeli formáinak elsajátítását. Ez azonban 
csak úgy segíthető elő az oktatás keretében, ha maga az 
iskola az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben válik szo
cialista típusú közösséggé a kommunikáció szempontjából is.

(b) Olyan egységes nyelvi képzést kell kialakítania, 
amely lehetővé teszi, hogy a tanulók számára nyelvileg is 
integrálódjon a különböző (tárgykörök) szakmai anyaga. Az 

anyanyelvi képzésnek tisztáznia kell a szaknyelv többi nyel
vi "kódhoz" való viszonyát. Ehhez hozzájárulhat ha a többi 
tantárgy, illetőleg szakoktatási forma is tudatosan foglal
kozik az illető szaknyelv nyelvi kérdéseivel.

(c) Olyan nyelvhasználati kiképzést kell nyújtani, amely 

fejleszti az egyes tanulók nyelvérzékét, alkalmassá teszi 
őket változatos nyelvi szükségleteik ellátására, ezen belül 
a nyelvi önnevelésre, saját nyelvi megnyilatkozásuk formá
jának helyénvaló megválasztására, a hatékony kifejezés el
sajátítására; ebben kiemelt lehetőséget kell biztosítani a 
nyelvi önkifejezés, illetőleg alkotóképesség sokoldalú gya
korlásának.

Az iskolai anyanyelvi nevelés feladatai
A kisgyermekek anyanyelv-elsajátítási folyamata, ille

tőleg az anyanyelvi tudás kialakítása az egész anyanyelvi 
nevelés kiindulópontja. A folyamat elősegítése elsősorban 
a családi környezetben és a bölcsődében, illetőleg befeje
zőszakasza az óvodában folyik.

Erre az anyanyelvi nyelvtudásra kell támaszkodni a to
vábbi feladatok megoldásában.

(a) Az anyanyelvi nevelés legfontosabb célja a tanulók
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nyelvi Kommunikációs készségének fejlesztése. Az anya- 
iyelvi nevelésnek elő kell készítenie a tanulókat arra, 
hogy képesek legyenek a mindenkori helyzetüknek megfele
lő társadalmi szerepeket sikerrel vállalni és megvalósí
tani, hogy kommunikatív képességeik ne szabjanak gátat 
egyéni adottságaik megvalósításának, sőt hogy éppen ezek 
a képességek tegyék őket alkalmassá új tevékenységek ak
tív elsajátításara és ezek kifejtésere-kifejezésére. Az 
anyanyelvi nevelésnek tehát a szocializáció mellett a 
személyiségfejlesztés folyamatában is jelentős részt kell 
vállalnia.

(b) Az anyanyelvi nevelésnek alapvető, általános ismere
teket kell nyújtania az emberi nyelvről. Ezáltal a magyar 
nyelv mint az egyetemes emberi nyelv egyik változata tár
gyalható. Alkalmat kell adni arra is, hogy a nyelvtudomány 
időtálló eredményei — mint az egyetemes kultúra része — 
megfelelő pedagógiai áttétellel, súlyuknak megfelelő he
lyet kapjanak.

(c) Az anyanyelvi oktatásnak alapvető, az idegen nyel
vek tanulásában közvetlenül felhasználható ismereteket 
kell nyújtania a magyar nyelv szerkezetéről, grammatikai 
sajátosságairól. Tartalmaznia kell azokat a nyelvészeti 
módszereket, melyek nemcsak felhasználhatók az idegen nyel
vek tanulásában, hanem az idegen nyelv grammatikájának ön
álló "felfedezését" is lehetővé teszik. (Ebben a feladat
csoportban párhuzamosság mutatható ki a hajdani gimnáziumi 
latin-oktatassal, melynek egyik legfontosabb szerepe az 
volt, hogy az idegen nyelvek tanításának grammatikai alap
ját megteremtse.)

(d) Az anyanyelvi nevelésnek a tanulók világnézeti neve
lésében is Jelentős szerep juthat. A mindennapi megismerés 
(melynek alapvető formája a nyelv) antropomorf jellegével 
szemuen a tudományos megismerés a dezantropomorfizációt 
valósítja meg. Az anyanyelvi nevelés a mindennapi élet leg
alapvetőbb jelrendszerén, a nyelven mutathatja be a megis
merés kettősségét, és a tudományos megismerésnek mint a 

megismerés magasabb fokúnak sajátosságait, így a tanulók
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egységes világképetek alakításában és tudományos meg
alapozottságú világnézetük kialakításában lényeges sze
repet vállalhat (az egységes világnézeti nevelés keretén 
belül a hazafias-iní-ernacionalista nevelési célok elérésé

ben is).
(e) A mag ar anyanyelvi nevelés központjában a magyar 

nyelvi anyagnak kell állnia, s az anyanyelvi nevelésnek 
kapcsolatban kell maradnia mindazokkal a nevelési terü
letekkel, amelyek a magyarságra, annak történetére, mű
veltségére, a róla szóló tudományos ismeretekre irányul
nak: elsősorban az irodalmi-esztétikai neveléssel és a 
történeti-társadalmi neveléssel.

(f) Minden magyarországi tanulónak meg kell adni a 
magyar köznyelv elsajátításának a lehetőségét; ezt azonban 
úgy célszerű irányíCani, hogy a köznyelv mellett a tanulók 
megőrizhessék tájuknak és általában szűkebb környezetüknek 
nyelvét is. — A köznyelv megtanulása nemcsak kiegyenlítő 
feladatokat lát el, hanem a lényegében köznyelven folyó 
későobi iskolai ismeretszerzés, így a szaknyelvi ismere
tek számára is alapul szolgai.

(g) Az anyanyelvi oktatásnak az iskolarendszer különfé
le stádiumaiban integráló szerepe is van. Az általános 
nyelvészek! tudnivalók kapcsolatot teremtenek a többi tan
tárgy an/agaból elsajátított ismeretanyagok között (bioló
gia, történelem, irodalom, földrajz), kitekintést nyújtanak 
a középiskolában jelenleg nem tanított tudományterületek 
felé is (szociológia, pszichológia, etológia, művelődéstör
ténet, logika stb.). ázt az integráló feladatát az anya
nyelvi oktatásnak természetszerűen szoros összefonódásban 
— a nemrég megindult interdiszciplináris összefogás to- 
vábberősítésével — kell ellátnia a különféle tantárgyak 
keretében folyó világnézeti, illetve gondolkodástechnikai 
képzéssel,

(h) A nyelvtudomány egzakt, elemző és szintetizáló, va
lamint történeti módszereinek alkalmazásával, összhangban
a természettudományi tantárgyak hasonló jellegű eljárásaival,



- 41

a lexikális ismeretanyag központi helyzetét megszüntetve, 
önálló logikus és alkotó gondolkodásra kell nevelni a ta

nulókat.
Éhnek a sokféle feladatnak és szempontnak az együttes 

figyelembevétele megnöveli az anyanyelvi nevelés feladatait. 
Nyilvánvaló, hogy a megnövekedett feladatok ellátásának leg
könnyebb módja a tananyag növelése, az óraszámok növelése 
volna. A korszerű nyelvi műveltség modellje azonban tartal
mi vonatkozásain túl olyan pedagógiai elemeket is tartalmaz, 
amelyek másféle megoldást sugallnak. (Teljesen elégtelennek 
látszik azonban a rendelkezésre álló órakeretnek heti 1 órás 
tárgyakra történő szétdarabolása.) A különböző műveltségi- 

-nevelési területek érintkezésének figyelembevétele, átfedé
seinek fokozottabb elemzése, illetőleg az anyanyelvi nevelés 
kialakulóban levő új stílusának erősítése teszi lehetővé a 
feladatok ellátását a jelenlegi keretben, de némi koncentrá
lás által; ez az új stílus érdekessé és vonzóvá teheti a 
tartalmilag és pedagógiailag megújuló anyanyelvi nevelést.

Az érdekelt szakterületek közötti együttműködés
Az anyanyelvi nevelés helyzetének a hetvenes években 

elvégzett elemzése következtében nyilvánvalóvá vált, hogy 
a tantárgy megújítása és korszerűsítése nem végezhető el 
külső segítség nélkül. Ez az anyanyelvi nevelésnek az egész 
nevelés folyamatába történő jobb beágyazását jelenti. Szük
ségesnek látszik egy egységes nevelési stratégia keretében 
a nyelvi és kommunikációs nevelésnek, azon belül az anyanyel
vi nevelésnek a többi nevelési területtel való összehangolá
sa, a folyamatnak elméleti megalapozása és kísérleti kimun
kálása. A következő évtizedben ez a tantárgyközi kapcsolatok 
kutatásában, illetőleg bizonyos tantárgycsoportos kísérle
tekben segíthető elő.

A hetvenes évek korszerűsítési törekvései nyomán 
nyilvánvalóvá vált, hogy időről időre szükséges az iskolai 
anyanyelvi nevelésnek a tudományokhoz való viszonyát újra 
megfogalmazni. Megerősödött az a régi keletű felismerés,
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hogy az anyanyelvi nevelés nem állhat szemben tartalmában 
a nyelvészettel; korszerűsítésében és távlati fejlesztésé
ben eldöntő jellegű segítséget kap a nyelvészettől: az el
méleti (általános) nyelvészettől, az illető nyelvet leíró 
speciális nyelvészettől, továbbá a nyelvészet és a gyakor
lat közötti híd szerepét ellátó alkalmazott nyelvészettől. 
Az anyanyelvi nevelés mégsem tekinthető egyszerűen a nyel
vészet feladatának. Elengedhetetlen a pedagógiának, külön
böző ágainak a hozzájárulása; a metodikai megújulás nélkü
lözhetetlen.

Különleges fontossága van a nyelvi nevelésben a fejlő
déspszichológiának, a kommunik diós nevelésben pedig a szo
ciálpszichológiának.

A nyelvészetnek nemcsak a szokásos grammatikai, hanem 
egyéb ágazataira is szükség van. így például a szocioling- 
visztika, és a pszicholingvisztika nélkül aligha lehet vi
lágos képet alkotni a tanuló nyelvének társadalmi meghatá
rozóiról, az egyéni nyelvhasználat fejlesztéséről, az isko
lai és iskolán kívüli kommunikációról. A kontrasztív nyel
vészeti szemlélet nemcsak az idegen nyelvek tanításában 
nyújt bizonyos mértékig megalapozást, hanem segíti az anya
nyelv mélyebb megismerését is. A nyelvészetnek még számos 
egyéb — régóta megír ő vagy újabban kifejlődött — ágát 
lehetne megemlíteni, amelynek köze lehet az anyanyelvi ne
veléshez; ez a felsorolás itt talán elmaradhat. Annyi azon
ban mindenképpen hangoztatandó, hogy a nyelvészetnek megha
tározó szerepe van az anyanyelvi nevelés tartalmának kije
lölésében. Ez a mindenkori korszerű nyelvészetet jelenti.

Az anyanyelvi nevelés jellegének kialakításához, tar
talmának kijelöléséhez az is szükséges, hogy kritikailag 
szemügyre vegye az olyan újabb szakterületek lehetséges hoz
zájárulását, mint a nyelvfilozófia, szemiotika, sőt a kiber
netika és rendszerelmélet. S az is nyilvánvaló, hogy az a- 
nyanyelvi nevelésnek — mint a társadalmi nevelés egyik sa
játos területének — összhangban kell állnia a filozófiával 
és a szociológiával mint alaptudományokkal, illetőleg azok 

iskolai foglalatával.



Különleges gonddal kell majd újrafogalmazni, újra 
helyreállítani az anyanyelvi nevelésnek és az irodalmi 
nevelésnek (mint az esztétikai nevelés vezető részének) 
kapcsolatát. Nem kívánatos azonban, hogy valaha is vissza
térjen az a helyzet, amikor az anyanyelvi nevelés egyes 
iskolafokokon és iskolatípusokban olyan nagy mértékben 
háttérbe szorult, hogy ennek — az össz-peda.gógiai káron 
belül — elsősorban épp az irodalmi nevelés látta a kárát.

Mivel a tanulásnak (befogadásnak), az ismeretek meg
fogalmazásának (a reprodukálásnak) és az újszerű összefüg
gések keresésének és verbalizálásának (nyelvi alkotásnak) 
a folyamatai minden tantárgy keretében legtöbbször egység
ben fejlesztik a tanuló személyiségét, gondolkodását és 
kifejezőképességét, ezért az anyanyelvi nevelésnek tech
nikailag is olyan össz-pedagógíai szerepe van, amely visz- 
szahat a többi nevelési területre, tantárgyra. S ez nemcsak 
azt a kötelességet rója a különböző területek nevelőire, 
hogy saját foglalkozásukon is gondozzák, fejlesszék a tanu
lók kommunikációját, hanem azt is, hogy m guk is tájéko
zódjanak az anyanyelvi nevelés alapkérdéseiben mint a pe— 
dagógiai kultúra részében. Csak így válik lehetővé, hogy 
a nevelés egészébe visszakerüljön mindaz, ami az interdisz
ciplináris csatornákon bejutott az anyanyelvi nevelés fej
lesztésébe.

Az anyanyelvi nevel's általános alapozó („alaptárgyi") 
jellege mellett ugyanolyan közvetlen bevezető, megalapozó 
feladatot is ellát a társadalomtudományi nevelésben, mint 
a matematika a természettudományi nevelésben. Ennek a pár
huzamnak azonban nem szabad háttérbe szorítani a nyelvi 
nevelésnek a természettudományi s általában az egész neve
léssel kapcsolatos feladatainak ellátását.

Az anyanyelvi nevelés megújításának tervezése
A tervezésbei a tanulás két párhuzamos formáját kell 

figyelőmbe venni, egyrészt a nyelvi készségeket kell a 
tanulókban kifejleszteni, illetőleg megerősíteni; másrészt
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ismereteket kell nyújtani a nyelvről (természetesen az 
utóbbit is a tanulók aktivitására alapozva). Az elmélet 
és a gyakorlat összefüggése nyilvánvaló. A nyelvről szó
ló ismeretek — közvetve — erősítik a tanulók „tudatos" 
nyelvhasználatát, segítik a „tudatos" idegennyelv-elsa- 
játításukat. A nyelvi készségek fejlesztése pedig a ta
nulók teljes műveltségének részévé válik, hatással van 
viselkedésük, cselekvésük, sőt ismereteik formájára.

A nyelv gyakorlati használatának és a nyelvről szóló 
ismereteknek a tanítása párhuzamosan, didaktikailag szer
vezett folyamatban valósul meg, de nem egyenlő arányban, 
hanem az életkorokhoz és a nevelési feladatokhoz szabot
tan.

Az egyes korosztályok nyelvi nevelésének fő feladatai
Az óvodában, illetőleg az iskolai nevelést megelőző, 

előkészítő évfolyamban nem látszik szükségesnek alapvető 
változtatás a jelenlegi tevékenységen. Továbbra is a be
szédet (a beszólást) kell elsőrendű gondozásban, fejlesz
tésben részesíteni, elsősorban a beszédre késztető helyze
tek megteremtésével s ezeknek az eseményeknek a nevelő ál
tal irányított kiaknázásával. Az eddigiekhez képest szük
ségesnek látszik az óvodás korosztály egészségi ellenőrzé
sét a mostaninál jobban kiegészítem a kommunikációs alap
készségek (hangképzés, hallás) r dszeres vizsgálatával. 
Indokoltnak látszik annak a nemzetközi tendenciának a köve
tése, amely a logopédiai nevelést (vagyis a hibás beszédünk 
gyógyítva-nevelését) közelebb hozza a nem beszédhibás több
ség neveléséhez; ez főleg az egyértelműen hibás beszédünk 
és a hibátlan beszédünk közötti átmeneti övezetbe tartozók 
nyelvi fejlődése szempontjából fontos. Viszont egyelőre 
nem látszik megalapozottnak az a törekvés, amelyik egyedül 
a nyelvi tevékenységre alapuló vizsgálatok által kívánja 
meghatározni az iskolaérectséget, illetőleg a beiskolázás 
első éveinek ütemét.

Tovább kell fe szteni azokat a kísérleteket, törek- 



vesekőt, amelyek ennek a korosztálynak tagjait előkészí
tik az olvasásra és az írásra. Az iskola előtt azonban 
ez csak annyiban válhat általánossá, amennyiben e kor
osztály szervezett foglalkoztatása (óvodai, iskolaelőké
szítő elhelyezése) megvalósul.

Hasonlóképpen az iskola előtti foglalkoztatás elter
jedésétől függ a kompenzálás, kiegyenlítés feladatának 
korosztályhoz kötése. Amennyiben ez a jelenlegi ütemben 
fejlődik, akkor számolni lehet azzal, hogy az évszázad 
végére a három-hat éves korosztály túlnyomó többségére ki
terjed (a legalább féléves) iskolaelőkészítő. Ebben az e
setben a feladat már úgy tervezhető meg, hogy az iskola e
lőtt kezdődik és az általános iskola első három évében 
fejeződik be. Még sok pedagógiai és egyéb tanulmányt, elő
készítést igényel a nyelvi (és nemcsak nyelvi) hátrányos 
helyzet, s gondos kísérletezést a felzárkóztatás.

Az iskola első éveiben válik különösen súlyossá az a 
helyzet, hogy a biológiai és szellemi, kommunikációs érett 
ség különböző fokára jutott tanulók kerülnek ugyanabba az 
osztályba. Az „akceleráció" és a "retardáció" közismert, 
szélsőségeket is teremtő hatását a századfordulón már nem 
ellensúlyozhatja a kisegítő iskola amúgy is problematikus 
típusának fenntartása. Mivel az iskolarendszert lehetetlen 
úgy átépíteni, hogy — az évek számától eltekintve — bio
lógiailag és más szempontból is egyenlő fejlettségű tanu
lók kerüljenek egy-egy osztályba, ezért azt kell megolda
ni, hogy egyéni "diagnosztizálás" alapján lehessen megta
lálni a rászorulókat, s a rendes közösségen belül lehessen 
meglelni a felzárkóztatás hatékony módozatait.

Az általános iskola 1—3. osztályának feladata tehát 
függ attól is, hogy mennyire tud részt vállalni bizonyos 
feladatok előkészítéséből az óvoda, illetőleg az iskola
előkészítő osztály. Ennek a korosztálynak a feladata az 
elemi kommunikációs képességeknek és készségeknek olyan 
szintre fejlesztése, hogy azokra megbízható eszközként 
lehessen építeni a további tanulmányok (és az iskolán 
kívüli tevékenység) sor n. Ezt a feladatot feltehetően e- 

lősegíti a már most megindult ijlclés, amely ebben a kor
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osztályban is egységes tárggyá kívánja alakítani az anya
nyelvet, az eddigi túldifferenciált résztárgyakkal szemben, 
így például az olvasás tanulásában indokolt a szövegmegér
tés előtérbe állítása (akár a néma olvasás korai elkezdése 
által is); a beszélésben és az írásban pedig a szövegalko
tás (a gyermeki spontán alkotókészség megőrzése és felhasz
nálása segítségével).

4 nemzetközi — elsősorban szovjet — tapasztalatok 
alapján nyilvánvaló, hogy már ebben a korosztályban is 
szükséges az életkornak megfelelő szinten és módszerrel 
nyelvtant tanítani. A matematikai nevelésnek Magyarorszá
gon is igen kedvező tapasztalatai voltak a tanulók általá
nosító képességéről az alsó tagozatban. Indokoltnak látszik, 
hogy az újjászervezett nyelvtantanításnak — a nyelvi neve
lés részeként — megfelelő szerep jusson már a 2. osztálytól

Az alsótagozatos korosztályra eső nevelési feladat (föl 
tehetően a 3* osztálytól) az orosztanulás anyanyelvi előké
szítése, illetőleg folyamatos beleágyazása az egységes nyel
vi műveltségbe.

A 4—5. osztályban (tehát 9—10 éves korban) a nyelvi 
nevelésnek két fontos feladata lesz. Folytatni kell és lehe
tőleg be kell fejezni az azonos szintre hozás feladatát. S 
elő kell készíteni a második idegen nyelv tanulását (amely
re valószínűleg a 6—7. osztályban kerül majd sor). A szak
rendszerű oktatásra való áttérés azt fogja megkövetelni, 
hogy a tanulók nyelvtudása és kommunikációs képességei (a 
beszélt es írott szöveg megértésé és produkálása) elérjék 
a szakismeretek iskolai feldolgozásához szükséges szintet. 
Ez a szakasz látja el a helyesírás biztos megalapozásának 
feladatat is.

A 6—10. osztály lineárisan szervezett folyamatában a 
nyelvi nevelés fő feladata a minden magyarországi dolgozó 
számára szükséges nyelvi és kommunikációs műveltség elsajá
títtatása. Ez a feladat független az egyes iskolatípusoktól. 
A 8—9* osztálytól kezdve a hangsúlynak at kell tevődnie a 
kommunikációs készségek fejlesztéséről a nyelvi műveltség 

széleskörű megalapozására — tekintetbe véve azt, hogy a
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tanulók már ebben a korban föltehetően két idegen nyelvet 

tanulnak.
A nyelvről szóló ismereteknek ki kell terjedniük az 

általános nyelvi, a magyar nyelvi és idegennyelvi ismere
tekre; a mai élőnyelvi ismeretek (mondattan, jelentéstan, 
hangtan, illetőleg szókincstan) mellett tartalmaznia kell 

a magyar nyelv történetének és a nyelvrokonságnak korszerű, 
iskolára méretezett alapanyagát; ki kell terjedni a gramma
tikára és mellette a nyelvhasználat gyakorlatának elméleti 
alapjaira; a köznyelv megismertetésének fő feladatát ki 
kell egészíteni a szaknyelvekre, a művészi nyelvhasználat
ra, illetőleg a magyar nyelv különféle változataira — így 
földrajzi változataira, stilisztikai és nyelvhelyességi 
változataira — vonatkozó ismereteknek is. Az ismeretekkel 
összhangban kell állni a gyakorlásnak, a nyelvi készségfej
lesztésnek. (Ezek nevelési-oktatási anyagának körvonalazá

sához a mainál kiterjedtebb nyelvészeti és didaktikai kuta
tásokra lesz szükség.) Szükségesnek látszik a 10. osztály 
végére egy olyan egységes követelményrendszernek az eléré
se, amely mind a munkavállaláshoz, mind a további tanulmá
nyok folytatásához szükséges nyelvi feltételeket biztosít
ja.

A 11—12. osztályban az anyanyelvi nevelés fő feladata 
specialis nyelvi képzés nyújtása attól függően, hogy a tanu
ló milyen szakirányú középfokú oktatási formában vesz részt, 
illetőleg aszerint, hogy milyen irányban kivan továbbtanul
ni. Szükségesnek látszik bizonyos szakmai irányú oktatáson 
belül (pl. közgazdasági, óvónőképző, távközlési stb. közép
iskolákban) a szakképzés irányának alárendelt kötelező spe
ciális anyanyelvi képzési forma kialakítása. Ugyanez vonat
kozik bizonyos nyelvigényes pályákon továbbtanulni kívánók
ra is (pl. pedagógusok, jogászok, külkereskedelmi stb. sza
kokra pályázók számára). Az elméleti pályára készülők szá

mára indokoltnak látszik fakultatív nyelvtudományi képzés 
lehetőségének a nyújtása.
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Az új tananyag tantervvé szervezése
A feladatkörnek a hetvenes években történt előzetes 

áttekintése, a középtávú részleges oktatási reform előmun
kálatainak előkészítése, valamint a már folyó kísérletek 
tanulsága alapján (a nemzetközi tendenciákat is figyelem
be véve) prognosztikusán is megragadhatók az anyanyelvi 
műveltségi anyag tananyaggá szervezésének elvei. (Okvetle

nül szükséges kísérletező tevékenység már az előkészüle
tek jelenlegi stádiumában is.)

Az oktatás kezdeti szakaszában helyesnek látszik va
lamennyi kifejezésmód egybehangolt (de nem feltétlenül 

integrált) tantervének kialakítása. Az anyanyelv mellett 
a rajzolás, festés, egyéb gyakorlati (kifejező) tevékeny

ség, az éneklés, a zenei alapképzés, a bábozás és a pan
tomimszerű mozgáselemek egymásra tekintettel levő okta
tását, tevékenységi formáinak megtervezését és gyakorol
tatását az kívánja meg, hogy a kisgyermek cselekvésében 
ezek a területek globális rendszerű kommunikáció szerves 
egységében nyilvánulnak meg, és csak lassanként, fokoza
tosan önállósodnak. Egy-egy esemény, helyzet, látvány vagy 
már előfordult gondolat indításából a gyermek különféle 
kifejezési formákkal kísérletezhet, a beszélés mindennek 
egyik része ebben a korban, de még nem.helyettesítője. A 
szóbeli közlés fejlesztését is az szolgálja legjobban, ha 
a gyermek sokoldalú aktivitásába épül az bele, azt egészí
ti ki spontán módon. Természetesen a szóbeli indítás gya
korlása is szükséges* nemcsak a nyelvi anyagot kell mozgó
sítani nyelvi ráhatásokkal, hanem magát a cselekvést is. A 
nyelvi anyag sajátosabb gyakorlásában is az aktivizáló, já
tékos formák előtérbe kerülése a kívánatos (a „meséltetés", 
a szógyűjtési vetélkedés, a játékos jelenetek stb.).

Az eddigieknél nagyobb szerepet kell kapni a ritmikus, 
mozgásszerű, „manipuláló" elemekkel való összekapcsolásnak) 
ez a verbális nyelvi hátrány felszámolásában az egyik leg
jobb segédeszköznek látszik. Nagyobb mértékben lehet tá
maszkodni a kisgyermekek képzeletére, sőt alkotóképességére;
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s ugyanakkor kritikusabban kell szemlélni azokat a didak
tikai dogmákat, amelyek szerint a kisdiákok még nem tudnak 
absztrahálni (ezek ugyanis a komplex matematika egyértelmű 
eredményei óta más területeken sem tarthatók fenn). A sok

oldalúfoglalkoztatás azt a célt is szolgálja, hogy ebben 
a korcsoportban a gyermekek fejlődési szintjének megfelelő 
módon gyakoroltassa, átmozgassa az iskola a nyelv főbb kom
munikációs funkcióit (a kapcsolatok megteremtésének, a kap
csolatok fenntartásának, az utasításnak funkcióit, a szük
ségleteket kifejező, a képzeletmozdító, a közlésről beszé
lő és az eseményekről referáló funkciókat)? ebben is cél

szerű a nyelvi síkot beleágyazni a nem nyelvi összefüggé

sekbe.
Az olvasás és írás tanításával óhatatlanul elkezdődik 

a sajátos nyelvi szimbolizálás elemzése, s ezáltal közve
tett módon, illetőleg közvetlenül a nyelvről szóló ismere
tek elsajátítása. A 2. osztályban — elsősorban a sikeres 
szovjet példák nyomán — a nyelvtan elemeinek bevezetése 
a szóalakok és jelentésük elemzésével (az úgynevezett „mor- 
fematikus" elemek boncolásával) kezdődhet el. Ennek jelen

tős szerepe lesz a helyesírás tanításában is. — A 3- osz
tálytól kezdve a szintaktikai (mondaton belüli viszonyok) 

elemzésével lehet folytatni a nyelvi rendszerbe való beha
tolást. Majd az elemi szintaxis részében kell továbbhalad
ni a jelentés és a nyelvi forma tudatosításában.

Az alsótagozatos kommunikációnevelés voltaképpen vala
mennyi órán folyik. Tantárgyi megvalósítására több alterna
tíva is adódik? ezek az alternatívák bizonyos mértékig meg
határozzák a követendő módszereket is. A három fő választá
si lehetőség a következő: (a) önálló beszédművelés és fo
galmazástanítás? (b) szoros kapcsolat az ekkor kibontakozó 

irodalmi-folklór alapú olvasmányok oktatásával és megbeszé
lésével? (c) szoros kapcsolat az alsótagozati társadalom

ismeret-oktatással. — A kommunikációra való nevelésnek a 
gyermek által ismert helyzetekhez kapcsolódó nyelvi (és nem 
nyelvi) jelenségekből kell kiindulnia, bármilyen lesz is
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megvalósítási formája. (Természetesen egyáltalában nem 

közömbös a kommunikációs gyakorlatok tartalma sem; ebben 
azonban szakítani kell azzal a csekély hatékonyságú mód
szerrel, amely az alsótagozati olvasmányokban rejtett 
osztályfőnöki órát kívánt nyújtani, illetőleg amely lebe
csülte a kisgyermekek irodalmi szükségleteinek színvonalát. 
Az alsótagozatos olvasókönyvek tananyagát szorosan kellene 
kapcsolni a társadalom- és a természettudományi nevelés 
tervéhez; az irodalmi anyagban pedig az eddigieknél sokkal 
igényesebben kellene kiv lasztani a szépirodalmi és folklór 
szemelvényeket.)

A 4. osztálytól kezdve (az 5. osztálytól súlyponti fel
adatként) előtérbe kerül a (beszélt és írott nyelvi) szöveg 

elemzése és tervezese, mégpedig az elemi szövegépítéstől 
kezdve a társas kapcsolatok igényét szolgáló tudatos szöveg
alkotásig, a műfaji ismeretekkel összekapcsolódó szövegkom- 
ponállsig. Ebben a keretben kerül feldolgozásra a nyelvtan, 
a szókincsfejlesztés, a helyesírás gyakorlása és nem utol
sósorban a beszédfejlesztés. A nyelvtantanítás ettől kezdve 
lineárisan épül föl és korszerű formában tartalmazza a nyelv
tan valamennyi lényeges fejezetét. A nyelvtan oktatása ne 
„megtanulandó lecke" legyen, hanem -- a már most meglevő 
hasonló tendenciák érvényesülése révén — a nyelvi képessé
geknek az életkor diktálta tudatosultság által is serkentő 
aktivizálása. A fejlesztő gyakorlatok elsősorban a mai ma
gyar nyelv szerkezetére es használatának tudatosítására i- 
rányulnak. Ahogy pedig az anyanyelv és az idegennyelvek ok
tatása egymás mellett folyik, úgy kerül előtérbe a különböző 
típusú nyelvek lényegbeli egyezésének, az emberi nyelv egy
ségének gondolata. Ennek keretében kell megtanítani a ma
gyar nyelv sajátos jellegét, értékeit. A korosztály egyik 
új típusú feladata az eddiginél szervezettebb — a nemzet
közi tapasztalatokra jobban építő — szókincsfejlesztés; 
ennek keretében kerül átadásra, megszilárdításra a görög- 
-latin eredetű nemzetközi szókincs is. Végigvonul a kor
osztályon az irodalmi neveléssel való összehangolás; szük

séges, hogy a tanulóknak egységes ismereteik legyenek a
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nyelv és a stílus, illetőleg az irodalom és a költői 
nyelv területén. — Szintén folyamatos összehangolásra 
van szükség a természettudományi és technikai neveléssel 
a szaknyelvek tanításában, ezt is erősíti, ha a tanulók 
a nyelvi képzés keretében is tanulnak a szakmai szókincs, 
a terminológia és az egzakt kifejtésmód kérdéseiről.

A 9. és 10. osztályban célszerűnek látszik a készség
fejlesztés feladatainak megtartása mellett nagyobb figyel
met fordítani az ismeretek tanulására. Ezen a szinten már 
szükséges, hogy a nyelvről való ismeretek keretét tudomá
nyos megalapozottságú modellek adják. Ma még nehezen dönt
hető el, hogy az évszázad végén milyen nyelvi modell taní
tása látszik célszerűnek és lehetségesnek; annyi azonban 
már ma is nyilvánvaló, hogy csak elméleti szintű mondattant- 
-jelentéstant érdemes tanítani (a 9* osztályban). A záró

osztály anyagának pedig az a feladta, hogy bekapcsolja a 
nyelvi ismereteket a marxista társadalomtudományok és ter
mészettudományok egységes keretébe. Ennek a 10. osztálynak 
a főtémája a nyelvnek, elsősorban a magyar nyelvnek a mozgá
sa (történeti változása, napjainkban is megfigyelhető válta
kozása); ennek keretében kapnak a tanulók tudományos isme

reteket magáról a nyelvi normáról is, hogy felkészüljenek 
a nyelvi önművelés feladatára. — A két osztály nyelvi anya
ga zömében magyar, de célszerű az orosz nyelvi és egyéb ide
gennyelvi tanulmányok tapasztalatait is figyelembe venni, a 
tárgyalás módja pedig egyszerre „általános" és magyar. Föl
vetődik annak a lehetősége, hogy az anyanyelvből a 10. osz
tály végén volna („érettségi jellegű") minősítő vizsga.

A 11. és 12. osztályban célszerű volna -- a már föntebb 
körvonalazott módon — speciális anyanyelvi, nyelvi képzést 
nyújtani. Ez fakultatív keretben történne. Mind a tovább
tanulásra felkészítő fakultatív tárgyak (pl. nyelvelmélet, 
nyelvtipológia, a kultúra jelrendszerei), mind a pályavá
lasztásra előkészítő fakultatív tárgyak (pl. kommunikáció, 

programnyelvek, a tömegkommunikáció gyakorlata, az adminiszt
rációban alkalmazott szóbeli és írásbeli kommunikáció, ezen
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belül intenzív gyorsírás, esetleg gépírás) rendszerét úgy 
kell megtervezni, hogy az beleüljön az iskola, tagozat 
keretébe, összhangban álljanak az egyes szakmák gyakorla
ti követelményeivel, illetőleg a felsőoktatási felvételi 
követelményekkel. — Minimumként azt kell elérni, hogy a 
11. és 12. év során legalább az egyik évben minden egyes 
tanuló válasszon egy (heti 2 órás) anyanyelvi fakultatív 
tárgyat.

A fakultatív keretben tanított speciális anyanyelvi 
képzést lehetővé kell tenni az esti tanfolyamok, általában 
a tanfolyamok hallgatóinak, illetőleg az ismeretterjesztés 
kereteiben önképzést folytatók számára is.

Az új tantervek elkészítésének és bevezetésének feltételei
A hetvenes évek végén megvalósuló középtávú, részle

ges oktatási reform bevezetése után célszerű szisztemati
kusan hozzálátni a kilencvenes években időszerűvé váló vál
toztatások alapos előkészítéséhez. A Szovjetunió oktatási 
reformjainak tanulsága alapján ajánlatos a kísérleti okta
tást, a tananyagok (tankönyvek és egyéb tananyagok és tan
eszközök) kipróbálását, és a tantervek elkészítésének műve
letét egymással összehangolva, ciklikusan megszervezni. 
Ez azt jelenti, hogy az eddiginél nagyobb figyelmet kell 
fordítani az oktatási kísérletekre, a kísérleti tananyagok
ra és olyan előzetes tantervek készítésére, melyeknek ki
próbálása megelőzi a végleges tantervek elfogadását.

Az iskolai kísérletekkel összehangolt kutatások is 
szükségesek az anyanyelvi nevelés számára alapvető témák
ban. Ilyen a magyar anyanyelvű tanulók beszédelsajátítása; 
a tanulók „formális" és „informális" beszédmódja; a tanu
lók korai absztraháló képességének kiaknázása; a hatékony 
szövegmegértő olvasás kialakításának módszere; az iskolai 
kommunikációs viszony (a tekintélyelvű és demokratikus ne
velői magatartásból eredő hatások elemzése); a nyelvi hát
rány típusai és megszüntetésének módjai; a nyelvi és társa
dalmi nevelés egybehangolása; a magyar nyelvi oktatásban
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részesülő nem magyar anyanyelvű (elsősorban cigány) tanu
lók nyelvi problémái; a nyelvi norma kérdésé az anyanyelvi 
nevelésben; a pedagógiai kulturáltság mint a hatékony anya
nyelvi nevelés feltétele; stb. — Célszerű hosszútávú kuta
tási terv összeállítása ebben a témakörben.

Az új anyanyelvi nevelési koncepció megalapozásához 
szükségesek olyan, „longitudinális" kísérletek is, amelyek 
azt vizsgálják: hogyan épülnek egymásra az osztályok, ille
tőleg iskolafokozatok. Célszerű volna legalább egy teljes, 
hosszanti modell kialakítása a tanulók iskolai és iskolán 
kívüli nyelvi tevékenységére.

Szükségesnek latszik olyan kombinált kísérletek meg
szervezése, amelyekben ugyanaz a tanulócsoport több nevelé
si területen készült kísérleti anyagot tanulna egyszerre.

Az új tantervek bevezetésének egyik legjelentősebb fel
tétele a korszerűsítés igényei;, folyamatosan figyelembe ve
vő, az eddiginél hajlékonyabb neveloképzés. Hasonló feladat 
a nevelői továbbképzés (amelynek mértéke elérheti az átkép
zés vagy újraképzés mértékét is); ennek során kívánatos a 
hetvenes évek végen bevezetésre kerülő tantervekre irányuló 
továbbképzést fokozatosan átfejleszteni a távlati átalakí
tásokat előkészítő továbbképzésre. A képzésnek, illetőleg 
a továbbképzésnek olyan formáit kall kialakítani, amelyek 

nyelvészeti és intoruiszaiplináris eredmények megismeré
sét összekapcsoljak a nevelés gya! erlatával.

Módot kell nyújtani a tanároknak arra, hogy sajat ma
guk is hozzá tudjanak járulni az iskolai anyanyelvi nevelés 
új formáinak kialakításához, s ne tekintsék az oktatás fej
lesztését, átalakítását tőlük független, velük szemben álló 
intézkedés-sorozatnak. Szükségesnek látszik, hogy az elkö
vetkező másfél évtizedre vonatkozóan egybehangolt terv ala
kuljon ki az anyanyelvi nevelés fejlesztésére, a nyelvműve
lés, az alkalmazott nyelvészet és a nyelvi ismeretterjesz
tés művelői között ezekben a nevelőket foglalkoztató kér
désekben, illetőleg általában a nevelők és a közvélemény 
dinamikusabb tájékoztatásában. (Ennek a tevékenységnek a
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közvéleményt előkészítő feladata is jelentős; ez sem el
hanyagolható szempont egy nagyobb méretű oktatási reform 
esetében.)

Módszertani kívánalmak
A felvázolt program és annak bevezetése csak a jelen

leginél fejlettebb és általánosabbá vált módszertani kul
túra segítségével tehető hatékonnyá. (Ennek elemei már ma 
is érvényesülnek.)

A nyelvi nevelés kettős céljának fentebbi elemzése 
alapján nyilvánvaló, hogy egy kettős feladatot ellátó mód
szertan magvalósítása szükséges:

(a) Tudományosan érvényes ismereteket kell kialakítani 
a tanulókban a nyelvről.

(b) A szocialista társadalomban szükséges nyelvi-kommu
nikációs készségeket kell kifejleszteni bennük.

Az ismeretek elsajátításának alapvető módszere a fel
fedeztetés. A nyelv szabályainak „heurisztikus" (a tanu
lók öntevékeny munkája által történő) megközelítése azért 
lehetséges, mivel olyan ismeretek felszínre hozását céloz
zák, amelyek „ösztönösen elsajátított" állapotban mindenki
ben élnek, a beszédtevékenység megszervezésére automatiku
san hatnak. A felfedező módszer az implicit (a tanulóban 
benne élő, de ki nem fejtett) tudást explicitté (vagyis 
megfogalmazottá, tudatossá) alakítja át.

A heurisztikus módszer alkalmazása a tanulás formájá
nak átalakulását más módon is segíti. A különféle feladatok 
megoldásához ugyanis nem elegendő (s nem is mindig szükséges) 
az emlékezetben tárolt információ, hanem igénybe kell venni 
mindazokat; a segédle eket, amelyek a nyelvi műveltség meg
szerzéséhez szükségesek. Bár valószínű, hogy a századfor
duló idejön is használnak a tanulók anyanyelvi tankönyvet, 
ennek hagyományos, tananyag-közvetítő jellege azonban az 
ismeretszerzéshez és a gyakorláshoz nagyobb segítséget nyúj
tó korszerű munkaeszközzé (vegyes típusú tankönyv-munkafüzet
té) alakul. Emellett — a nemzetközi tapasztalatok figyelem-
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bevételével és a magyarországi lehetőségek keretein belül — 
fel kell építeni a tanulók által felhasználható szótárak
nak, lexikonoknak, kisenciklopédiáknak azt a rendszerét, a- 
mely egyszerre segíti a tanulók szaktárgyi és nyelvi tanul
mányait, önművelődését. El kell érni, hogy ezek a referensz- 
-munkák a tanuló közelében legyenek akár egy anyanyelvi 
(vagy anyanyelvi és irodalmi) szakterem polcain, akár az 
iskolai vagy kollégiumi könyvtárakban, akár a tanulók mun
kaasztalán. Tehát olyan környezet megteremtése lesz korsze
rű, amely a tanulás anyagi és szellemi feltételeit személyi- 
ségközelbe hozza. Nagyobb tervszerűséggel kell majd kiépí
teni a tanulók ellátását olvasmányokkal; nemcsak könyvekkel, 
hanem folyóiratokkal és napilapokkal is. Az olvasásra szok
tatás nemcsak eredménye, hanem elválaszthatatlan része az 
anyanyelvi nevelésnek. — Természetesen a szaktermek és az 
anyanyelvi nevelés által idáig csak kivételesen igényoe vett 
audio-vizuális laboratóriumok berendezése és a tanszerek 
kifejlesztett, teljes készletének megteremtése technikai 
fejlesztést is igényel. Szükségesnek látszik megtervezni 
a tantervi tematikákhoz járuló teljes szellemi és technikai 
készletek direkt „csomagszerű" kombinációit; ez kiterjedhet 
ilyenekre mint pergőfilm; képmagnó; hangosított és sima dia
film; magnó és írott-nyomtatott feladatok, szövegek. Az a- 
nyanyelvi nevelés elsődleges eszköze azonban a beszéd — a 
nevelő és a tanulók beszéde, meg a tömegkommunikációs esz
közök műsora — és a nyomtatott szó.

Egy könyvekkel, folyóiratokkal jobban ellátott, tech
nikailag jobban felszerelt környezet nemcsak könnyebbé, 
hanem otthonosabbá, kedveltebbé, motiváltabbá is teheti a 
nyelvi nevelés munkáját, illetőleg a nevelési folyamat egé
szét.

Ezzel párhuzamosan figyelmet kell fordítani arra, hogy 
a tanulók ne csupán passzív hallgatók és olvasók legyenek, 
hanem megtanulják az információk feldolgozását, szelektálá
sát is. Az olvasásoan ez azt jelenti, hogy a műértés és mű
élvezés, a tudományos és technikai tájékoztatásban való el
igazodás, a napisajtó folyamatos lépéstartó olvasása nemcsak
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nevelési cél, hanem eszköz is a kiegyensúlyozott anyanyel
vi műveltség megszervezésére.

Ezen a ponton összefonódik az ismeretek tudatosításá
nak és készségek megszerzésének, kialakításának, megszilár
dításának feladata, Az olvasás és a beszélés szokását ki 
kell egészíteni elsősorban a társas kapcsolatokban szüksé
ges helyénvaló „nyelvi cselekvés", reagálás készségének ki
alakításával. Az együttmŰKödés, együttes munka, a vitatko
zás és egyéb társalgási feladatok automatikus, de bizonyos 
normák keretében folyó módját kell begyakoroltatni a tanu
lókkal. Ez természetesen nagy mértékben annak is a függvé
nye, hogyan alakul ki tényleg társadalmi feladatuk, s 
olyan légkör az iskolában, ahol minden tanuló számara sz. - 
séges verbális készségek kifejlesztése (és nincs olyan ta
nulói réteg, amely pusztán verbális gyakorlata folytán elő
nyösebb helyzetbe kerülhet).

Nyilvánvaló, hogy a beszédnek, párbeszédnek a fő gyakor
lási alkalma a köZÖSségi élet; e , irányítja a nevelő felü
gyelete alatt folyó osztályfoglalkozás; ennek során a tanu
lók működésének — közvetlen vagy közvetett — irányításán, 
ellenőrzését célszerű úgy elvégezni, hogy a tanulókat élet
szerű kommunikációs „problémahelyzetekben" figyeli meg a 
nevelő, s az ilyen körülmények között született eredményeket 
elemzi, értékeli közösen a tanulókkal. (Erre természetesen 
felhasználhatók technikai segédeszközök, elsősorban a magne
tofon.)

A heurisztikus módszert a jelenleginél sokkal kisebb 
mértékben egészÍT ki „drillszerű" (erősen szabályozott) 
tevékenység a nyelvi készségek fejlesztésében.

Az ismeretet nyújt, és készségét fejlesztő módszernek 
együtt kell Járnia a tanulók alkotói hajlamának serkentésével, 
illETŐLEg a korai iskoláskori alkotókedv megőrzésével. A nyelv
érzék megszilárdítását is elősegíti az, ha a tanuló sikeres 
tapasztalatokat szerez arról, hogy milyen módon fejezheti ki 
magát egyéni leleményének segítségével, hogyan kapcsolhatja 
bele egyéni képességeit, hajlamait, képzeletét közös felada-
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tok megoldásába. Természetesen ennek a feladatnak az 
ellátásában nem remélhető siser az irodalom-esztétikai ne
veléssel való módszertani egyeztetés nélkül, illetőleg a- 
nélkül, hogy minden nevelési területen előtérbe ne kerül
jön a tanulói aktivitás, a kísérletezés módszere. A nyel
vi nevelés azonban ahhoz is hozzájárulhat, hogy a tanulók
nak általában eredetibb, aktívabb, színesebb legyen a kom
munikációja.

Az egységes anyanyelvi nevelési koncepciónak — mely
nek csak körvonalait lehet ma még megrajzolni — ki kell 
terjednie a tanórán és az iskolán kívüli önnevelési és kö
zösségi nevelési formákra is. Mindenképpen szükségesnek 
látszik, hogy az ifjúsági mozgalom nagyobb részt vállaljon 
a kommunikációra való nevelésben. — Különösen azokban az 
iskolafajtákban szükséges az órán kívüli anyanyelvi nevelés 
fokozottabb gondozása, amelyeknek óraterve — legalábbis 
jelenleg — csak nagyon korlátozott lehetőséget nyújt a 
nyelvi nevelésre.

A különböző típusú — ma már országos méretűvé széle
sedett — tanulmányi versenyek, vetélkedők, a nyelvjárási 
gyűjtőmunkában való részvétel, sőt — a természettudománya 
és irodalmi területhez hasonlóan — megfelelő szintű kuta
tói alkotói tevékenységbe való belekóstolás mint szabadon 
vállalt tevékenység is számításba jön.

Az egész nevelési folyamatot erősítené, ha sikerülne 
kialakítani az eddig egymásra csak kismértékben épülő nyel
vi, olvasói és művelődési tevékenységnek egységes, orszá
gos mozgalmi jellegű formáját.

2. Az idegennyelvi nevelés távlati fejlesztése

Helyzetkép
Az idegennyelvi nevelésben igen sok a tennivaló Magyar

országon. Nem lehetünk elégedettek sem a tanulóifjúság, sem 
a felnőttek idegennyelv-tudásával. A felkészítés nemcsak 
mennyiségi, hanem minőségi szempontból sem kielégítő. Az
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általános iskolában a többség csak egy idegen nyelvet 
tanul, s ennek a nyelvtanulásnak a szakmunkásképző in
tézetekben, a dolgozók középiskoláiban jelenleg nincs 
folytatása, ezért könnyen feledésbe merül. A többi kö
zépiskola-típusban (a gimnáziumban, szakközépiskolában) 
folytatódó orosznyelv-oktatás sem éri el általánosan
— a felmérések tanúsága szerint — a tantervekben meg
határozott és társadalmilag igényelt hatékonysági fokot. 
A második idegen nyelvben a középiskolai rövid időtarta
mú, alacsony óraszámú, túlnyomóan a gimnáziumra korláto
zódó kötelező oktatás (az I-II. osztályban heti 2 óra 
kötelező, a III-IV. osztályban heti 3 óra választható) 
nem tudja biztosítani a kellően megalapozott nyelvtudást.
— Kedvezőbb képet csak az általános iskolai, gimnáziumi 
nyelvi tagozatok és a közgazdasági szakközépiskolák egyes 
speciális osztályai (külkereskedelmi ügyintéző, gyors-gép
író, idegennyelvi osztályai) mutatnak.

A jelenlegi helyzeten csak kis mértékben segít az 
1978-ban induló középtávú reform, amelynek fő nyelvoktatá
si vívmányai* az orosz nyelvi nevelés megindítása az álta
lános iskola 4. osztályában (a mostani 5. osztály helyett), 
a második idegen nyelv folytatásának kötelezővé tétele a 
továbbtanulók számára a gimnázium 111-IV. osztályában, ide
gen nyelv bevezetése a belkereskedelmi és vendéglátóipari 
szakmunkásképző iskolákban. Mindez előrelépést jelent, de 
nem oldja meg az idegennyelv-tudás széleskörű, demokrati
kus, dinamikus megalapozásának kérdését.

A távlati fejlesztésre vonatkozó kutatómunkának a 
jelenlegi helyzet őszinte és tudományos feltárásából kell 
kiindulnia, rámutatva a követelmények és a teljesítmény 
közötti eltérésre, kutatva ennek a tantervekben, óratervek
ben, a tananyag mennyiségében, minőségében, a tankönyv
éé taneszközrendszerben, pedagógusképzésben, módszerekben 
8tb. rejlő okait. Az iskolai nyelvoktatás „tekintélye" 
napjainkban felemás. Az indokolt elégedetlenség mellett 
türelmetlenség is tapasztalható. Az idegennyelvi oktatás 

hatékonyságának fokozása — az általános társadalmi-gazda-
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sági fejlődés objektív törvényszerűségei folytán — 
"Pedagógiai világkérdéssé" vált. Nem véletlen, hogy a 
Szovjetunióban 1961-ben minisztertanáosi határozat, 
Csehszlovákiában 1962-ben kormányhatározat jelent meg 
„Az idegen nyelvek tanításának eredményesebbé tételéről", 
s az Egyesült Államok 1958. évi „Nemzetvédelmi Nevelésügyi 
Törvénye" („National Defense Education Aot") is — a mate
matika- és természettudományos oktatás mellett — az ide
gennyelvi oktatás fejlesztését kiemelt feladatként kezeli. 
Olyan országokban, amelyekben a többségi anyanyelv nem úgy
nevezett világnyelv vagy regionális nyelv, fokozottan szük
séges ennek a feladatnak optimális megoldása. Ezek közé tar
tozik Magyarország is.

Távlati koncepciónk arra törekszik, hogy meghatározza 
az idegennyelvi nevelés szerepét a szocialista személyiség 
kibontakoztatásában — figyelemmel a várható általános 
társadalmi, gazdasági, tudományos-technikai és kulturális 
fejlődésre.

Az idegennyelvi nevelés célja, feladatai
(a) A szocialista személyiség kibontakoztatása perspek

tívájában használjuk tudatosan az „idegennyelvi nevelés" 
kifejezést a szokásos „idegennyelvi oktatás" helyett, mert 
ezzel is jelezni kívánjuk a folyamat komplex jellegét, a- 
melybe egyaránt beletartozik az idegennyelvi „viselkedésre 
szoktatás", a tudatosítás és automatizáció, ismeretek, jár
tasságok, készségek kialakítása, értelmi, érzelmi, akarati 
erők aktivizálása, az egyén és közösség együttműködése.

Az egyes idegen nyelvek tanítása nem tekinthető elszi
getelten, hanem az általános nyelvi nevelés, a „kommunikáoió 
pedagógiájáénak szerves részeként. Ezen belül az anyanyel' 
a személyiségfejlődés és társadalmasodás, az önkifejezés és 
ismeretszerzés alapvető eszköze, a nemzeti műveltség szerves 
része, az idegen nyelvek a nemzetközi kommunikáció, informá
ciószerzés, a tágabb horizontú tájékozódás, a népek közötti 
megértés és együttműködés fontos eszközei.
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A korszerű, integrált tantervelmélet szellemében 
összehangolt anyanyelvi és idegennyelvi nevelés az eddigi
nél hatékonyabban tudja szolgálni a szocialista személyiség
fejlesztést. Az anyanyelv tudatos ismerete, helyes használa
ta, az anyanyelvi kultúra elősegíti az idegen nyelvek elsa
játítását, viszont az idegennyelv-tanulás is pozitívan hat 
vissza az anyanyelv sajátságainak, gazdagságának, szépségé
nek tudatosabb felfedezésére, megismerésére.

Az első idegen nyelv elsajátítása egy újabb „második 
jelzőrendszerrel" ismerteti meg aktív módon, élményszerűen 
a tanulót. Eközben bepillantást nyer az idegen nyelvet be
szélők gondolkodásmódjába, életébe, kultúrájába? tágul szel
lemi látóhatára; fejlődik megfigyelőképessége, memóriája, 
intuíciója, analógiás, kombinatív gondolkodása.

Mindez még hatékonyabban érvényesül a második idegen 
nyelvvel való találkozás gyakorlatában. A nyelvelsajátítás 
tempóját felgyorsítják a már megszerzett nyelvtanulási ta
pasztalatok és technikák, valamint az iskolában tanult indo
európai nyelvek szerkezeti hasonlóságai. Jól ismert a transz
fer- és interferencia-jelenségek szerepe az anyanyelv és az 
első idegen nyelv, valamint ezek és a további idegen nyelvek 
között. A specifikumok felderítése, elemzése, az összehangolt 
nyelvi nevelés optimális tartalmának, módszereinek kidolgozá
sa komplex (nyelvészeti, pedagógiai, szociológiai) kutatómun
kát igényel.

(b) A társadalmi, gazdasági, politikai fejlődés világten
denciáit vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy a következő év
tizedekben a gazdasági integráció, a békés egymás mellett é- 
lés elve, az országok között szélesedő két- és többoldalú 
együttműködés, a tudományos-technikai forradalom, a nemzetközi 
turizmus stb. számos területen igényel idegennyelv-tudást. 
Különösen nyomatékosan jelentkezik ez az igény olyan országok
ban, ahol — mint Magyarországon — a többségi anyanyelv nem 
úgynevezett világnyelv.

Az általános fejlődési tendenciák mind mennyiségi, mind 
minőségi szempontból magasabb igényeket támasztanak az idegen



nyelv-tudással szemben. Az ezredforduló „integráltabb" 
világában előreláthatólag sokkal több embernek lesz szük
sége idegen nyelvek kommunikatív használatára az élet leg
különbözőbb területein, mint jelenleg; a nyelvtudás egyre 
fokozódó mértékben válik társadalmi, gazdasági szükségesség
gé, az általános műveltség és a szakemberképzés szerves ré
szévé. Szélesednek a nemzetközi érintkezés közvetlen, sze
mélyes lehetőségei, s ezáltal növekszik a gyors reagálást 
igénylő szóbeli kommunikációs formák (beszédértés, beszéd) 
fontossága; nem csökken az írásbeliség (szövegértés, írás
beli fogalmazás) információhordozó és rögzítő szerepe. A 
nyelvhasználat területe, funkciói bővülnek. Az új szükségle
tet kielégíteni hivatott nyelvtudáshoz különböző készségeket 
kell az automatizáltság fokán kialakítani és állandóan éb- 
rentartani. Ez idő- és munkaigényes, sok aktív gyakorlást 
igénylő feladat.

A fejlődéslélektani, a pszicholingvisztikai kutatások 
és gyakorlati tapasztalatok nyomán úgy gondoljuk, hogy az 
idegennyelv-elsajátítás elkezdésére, megfelelő indulási 
sebességének biztosítására, különösen a beszédkészség meg
alapozására a gyermekkor bio-pszichikai adottságai alkalma
sabbak a későbbi életkorokénál, bár a serdülők és felnőttek 
érettebb motivációja és megnövekedett értelmi képességei va
lamelyest ellensúlyozzák az utánzási készség csökkentését. 
Az idegennyelv-tudás megalapozása mindenképpen a közoktatás
politika feladata. A sokoldalú személyiségfejlesztés, a szé
lesebb körű nyelvi nevelés érdekében és a növekvő társadalmi- 
-gazdasági érdekek figyelembevételével a távlati fejlesztés
ben az látszik célszerűnek, ha az iskola valamennyi tanuló, 
vagy legalábbis a tanulók túlnyomó többsége részére — megfe
lelő intervallummal — két idegen nyelvben biztosít alapozást, 
így a nyelvi nevelés súlypontja az általános és középiskolai 
oktatás időszakára helyeződik. Természetesen — mint egyetlen 
más tárgyban sem —, az idegen nyelvekben sem adhat az iskola 
lezárt, befejezett tudást, de az iskolai idegennyelvi nevelés 
feladata, hogy valamennyi iskolatípusban — beleértve a szak



munkásképzést is — törekedjék eljuttatni a tanulót az 
„önindukáló" nyelvtudás fokára, ahol már képes az önálló, 
permanens tanulásra; elegendő motivációt, ismereteket, jár
tasságokat és készségeket szerzett ahhoz, hogy nyelvtudását 
iskolai tanulmányainak befejezése után önállóan vagy tan
folyami keretben továbbfejlessze, általános és szakmai to
vábbképzése eszközeként használja fel.

Az iskolai idegennyelv-tanítás feladatrendszere komplex: 
gyakorlati, nevelési, művelődési. Időrendben is elsődleges 
feladat az életkori sajátosságoknak megfelelő idegennyelvi 
kommunikáció gyakorlati elsajátíttatása. Ez fontos gyakor
lati cél, s egyben eszköze a nevelési, művelődési célok el
érésének. így biztosítjuk a szükséges feltételeket ahhoz, 
hogy

— fejlődjenek a tanuló értelmi képességei, gazdagodjék 
érzelmi világa;

— eszméljen rá az idegen nyelvek fontos eszköz voltára 
abban, hogy más népek életét, kultúráját megismerhesse, sa
ját szellemi látóhatárát szélesítse — a népek közötti béke, 
barátság, együttműködés szellemében;

— ébredjen rá a tanuló az idegen nyelvek tükrében anya
nyelvűnk, nemzeti kultúránk számos, eddig nem tudatosult 
jelenségére, sajátságára; ez mélyebbé teszi saját nyelvi 
közösségének megismerését;

— jusson el annak felismeréséig, hogy az idegennyelv
tudás nemzeti érdek.

Gondos tervezést igényel ez a széles koncepciójú, a 
jelenleginél lényegesen nagyobb hatékonyságú idegennyelvi 
nevelés. Időigényes folyamat ez, amelynek sokoldalú elő
készítéséhez — az 1990-es évek várható társadalmi igényei
nek figyelembevételével — már most hozzá kell kezdenünk.

Az idegennyelvi nevelés távlati fejlesztésének szervezeti . 
formái

Két előzetes megjegyzés:
Az idegennyelvi nevelés távlati fejlesztésének szerve-
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zeti formáira — az 1990-es évek iskolarendszer-struktú
rájától függetlenül — évfolyamokra bontva (1—12. osztály) 

teszünk javaslatot.
A több mint negyedszázados hagyomány (az 1949-ben in

duló nyelvi tagozatos oktatás) folyamatosságát követve, a 
tanulók érdeklődését és az ezredforduló differenciált nyel
vi igényeit figyelembe véve, két szintre: 1. általános és 
2. emelt szintű (intenzív) idegennyelvi nevelésre teszünk 
javaslatot; szólunk ezen kívül 3* a fakultatív és 4. a ta
nítási órán, illetőleg iskolán kívüli formákról.

(1) Általános idegennyelvi nevelés

A felszabadulás utáni első iskolareform egyik jelentős 
vívmánya az orosz nyelv általános iskolai bevezetésével az 
idegen nyelvtanulás demokratizálása, elvileg minden 10-14 
éves tanulóra való kiterjesztése volt. (Gyakorlatilag ez a 
pedagógus-ellátottság növekedésének mértékében fokozatosan 
valósult meg.) Azóta az orosz nyelv, mint a szocialista or
szágok közötti együttműködés eszköze, és mint egyre növek
vő jelentőségű világnyelv idegennyelv-tanítási rendszerünk
ben elsődleges és központi helyet foglal el:

— a tanulók túlnyomó többsége részére az első idegen 
nyelvet jelenti;

— tanulása (a dolgozók iskolája és a szakmunkásképző 
intézetek kivételével) végigvonul valamennyi iskolatípuson 
és felsőoktatási intézményen; része a tudósképzésnek.

Az idegennyelvi nevelés közép- és hosszútávú továbbfej
lesztésének egyik kulcskérdése az orosznyelv-tanítás haté
konyságának fokozása.

Az 1978-ban induló középtávú reform jelentős vívmányá
nak tekintjük az orosz nyelv tanításának egy évvel korábbi, 
az általános iskola 4. osztályában történő elkezdését.

Ez a reform — az életkori sajátosságokhoz jól alkal
mazkodó végrehajtás esetén — az orosz nyelv elsajátításá
nak nemcsak vertikális meghosszabbítását és a nyelvre for
dított összóraszámnak heti 2 órával történő emelését jeJen- 
ti, hanem az idegermyelv-tanulas iránti érdeklődés, kedv ko-



- 64

rábbi felébresztését, a 10 éves alatti kor több, a nyelv
tanulás szempontjából kedvező bio-pszichikai adottságának 
kiaknázását is. Ilyenek: a beszédcentrum nagyobb hajlékony
sága, a hangképző szervek rugalmassága, s ezzel jobb idegen
nyelvi kiejtés, hanglejtés biztosításának lehetősége; a hal
lási és motorikus emlékezetbe vésés előtérbe kerülése, az 
utánzási ösztön és kedv, játékos aktivitás, a beszédgátlá
sok hiánya, az intuitív általánosító mechanizmus működése 

stb.
Az 1990-ben induló távlati reformban továbblépésként 

javasoljuk az orosznyelv-tanítás kezdetének az általános 
iskola 3. osztályába történő előrehozatalát, mivel a nyelv
elsajátítást megkönnyítő, fent felsorolt adottságok a fia
talabb gyermekkorban fokozottabb mértékben jelentkeznek.

— A nemzetközi kutatások eredményeként (így például az 
UNESCO-ban is) általiban a 8 éves kort tekintik az iskolai 
idegennyolv-elsajátítás optimális kezdő időpontjának.

— Számos országban (a Szovjetunó bán, Svédországban, 
Csehszlovákiában, Bulgáriában, az NDK-ban, Ausztriában stb.) 
folynak kísérletek, illetőleg az országos méretű reformok a 
nyelvoktatás kezdetének előbbre hozatalára.

— Magyarországon az 1964 óta indított orosz, angol, né
met, francia, eszperantó nyelvi általános iskolai tagozatok 
(mintegy 16 000 főnyi tanulóval) nyújtai jk széleskörű meg
figyelési és kísérleti bázist a 3. osztályban, 8 éves kor
ban induló nyelvtanulás tanulmányozására. A tapasztalatok 
általában pozitívak. A gyerekek könnyen, kedvvel sajátítják 
el az idegen nyelv beszédtechnikáját (kiejtését, intonáció
ját), aktívan vesznek részt a beszédgyakorlatokban, megsze
retik az idegen nyelvet.
Ha az orosz nyelvet bevezetjük az általános iskola 3. osz
tályában, ez lehetővé ueszi a második idegen nyelvnek az 
általános iskola 5. (esetleg 6.) osztályában való elkezdést. 

Az idegennyelvi nevelés ilyen széleskörű általános iskolai 
megalapozását az előzőkben tárgyalt társadalmi, pedagógiai, 
pszichológiai és gazdaságossági érvekkel indokoljuk.

Figyelembe vehető tovább,, hogy a korábbi életkorba
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hozott idegennyelvi nevelés — súlypontjával az általános 
iskolában — jobban megfelel az életkori sajátosságoknak. 
A 2-3 éves intervallummal induló első és második idegen 
nyelv érdekesebbé, színesebbé teszi a nyelvtanulást, job
ban motivál, és pozitívan hat ki az anyanyelvi kultúrára.

Az ilyen jellegű egzaktabb kutatásokra széles bázist 
nyújtanak jelenlegi iskolarendszerünkben azok a szakosított 
tantervű általános iskolai nyelvi osztályok (tagozatok), a- 
melyekben a tanulók 8 éves korban kezdik az első és 10 éves 
korban a második idegen nyelv tanulását. Eddig általában 
csak az angol, francia, német nyelvvel induló tagozatokban 
volt ez a helyzet, amelyekben az 5. osztálytól kötelezően 
megindult az orosz nyelv tanulása. Újabban az orosz tagoza
túosztályokban is indultak ilyen kísérletek (pl. az ELTE 
Radnóti Miklós Gyakorló Iskolájában: orosz—angol nyelvből), 
s a jövő nyelvoktatási modelljének tudományos előkészítése 
érdekében fontos lenne ezeknek a kísérleteknek kiszélesíté
se, más nyelvekre kiterjesztése.

Két idegen nyelvnek az általános iskolai alapozása 
közoktatáspolitikánk demokratizmusát is szolgálja. Jelen
legi iskolarendszerünkben ifjúságunknak csak az a része is
merkedik meg egy második idegen nyelvvel, amely a gimnázium
ban vagy a szakközépiskola egyes típusaiban (kereskedelmi, 
postaforgalmi, egészségügyi, vendéglátóipari szakközépisko
la, a közgazdasági szakközépiskola speciális — külkereske
delmi ügyintéző, gyors-, gépíró-idegennyelvi — osztályai
ban) folytatja tanulmányait; s ez kisebbség. A fizikai dol
gozók gyermekeinek hátrányos helyzete az idegennyelv-tudás- 
ban különösen szembetűnő. Az értelmiségi szülők ugyanis a 
nyelvi tagozatokba való bejuttatással, magantaníttatással 
igyekeznek gyermekeik részére ezen a téren is az átlagon 
felüli felkészülést biztosítani.

A távlati továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatunk lé
nyege: demokratizáljuk az általános nyelvi kultúrát, hozzuk 
szinkronba a képességfejlesztést az életkori sajátosságok
kal, törődjünk jóval többet a hatékony motiválással, hogy
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a jövőben a felnövekvő nemzedékek az idegen nyelveket
— a társadalmi, népgazdasági, műszaki, tudományos, kultu
rális igényeknek megfelelően — hasznos kommunikatív-infor
mációs eszközként tudják felhasználni.

A javasolt szervezeti keret:
I. idegen nyelv: 3—12. osztály

II. idegen nyelv: 3—10. osztály + 11—12. osztály fakul
tatív keretben.

Ebben a koncepcióban valamennyi tanuló (a későbbi szak
munkások is) az általános iskolai fogékony korban „oltódnék 
be" két idegen nyelvvel, s ezeknek ébrentartása, folytatása, 
illetőleg felelevenítése később lényegesen könnyebb, mint a 
teljes elölről kezdés. A felnőttoktatás tapasztalatai azt 
mutatják, hogy általában azok a felnőttek tanulnak eredmé
nyesen új. nyelveket is, akik az idegennyelv-elsajátítás tech
nikájában jó iskolai alapokat szeroztek.

Két idegen nyelvnek 14 éves kor előtti (kötelező vagy 
fakultatív) iskolai cnítására számos külföldi példát hoz
hatunk fel (NDK, Svédország, Dánia, Hollandia, íglia, Finn
ország stb.). A kísérleti, átmeneti stádiumban a második i- 
degen nyelvet nálunk is fakultatív tárgyként lehetne bevezet
ni az általános iskolában, pl. olyan érdeklődő tanulók szá
mára, akik az orosz nyelvben „jeles" vagy „jó" eredményt ér
jek el. Jó kísérleti bázisként kínálkoznak a megfelelő fel
tételekkel rendelkező bentlakásos körzeti iskolák, valamint 
az egésznapos iskolák is, amelyekben az idegen nyelv kommu
nikációs eszközként való használatára a tanítási órákon kí
vüli érintkezésbe , játék közben stb. is lehetőség nyílik.

(2) Emelt szintű (intenzív) idegennyelvi nevelés
Az idegen nyelvek iránt különösen fogékony, érdeklődő 

tanulok emelt szintű nyelvi neveié ének nálunk és a szocia
lista országokban hagyományai vannak, és többféle formája 
alakult ki: (a) a nyelvtanulási folyamat vertikális meg
hosszabbítása (a kezdés időpontjának előbbre hozása); (b) 
a horizontális szélesítés (az óraszám emelése a szakosított 



tantervű nyelvi osztályokban); (c) más tárgyaknak idegen 

nyelven történő tanítása.
A távlati fejlesztésben az intenzitás fokozásának 

hasonló lehetőségeit látjuk.
(a) A nyelvi nevelés vertikális meghosszabbítására az 

Ajkán harmadik éve folyó, a Debrecenben, Nyíregyházán, 
Pécsett most induló óvodai orosz, illetőleg angol nyelvi 
kísérletek mutatnak irányt. (A Szovjetunióban az 1961. évi 
minisztertanácsi határozat óta széles körben folynak az 
angol, német, francia nyelvű foglalkozások óvodai kísérle
tei, s nálunk is célszerű lenne ezeknek a kísérleteknek a 
német és a francia nyelvre való kiterjesztése.) Óvodaháló

zatunk kiépülése egyre több gyermek testi, értelmi, érzel
mi, esztétikai, nyelvi fejlődését segíti elő éppen a „dön
tő évek" idején, s ebben a keretben egyre bővülő lehetőség 
nyílik arra, hogy — fakultatív módon — közép- és nagykor 
csoportos óvodások 19—20 perces játékos foglalkozások ke
retében elinduljanak egy idegen nyelv birtokbavételének 
útján.

Az óvodai idegennyelvi nevelésben részesült gyerme
kek részére feltétlenül biztosítani kell a folytatás le
hetőségét az általános iskola 1. osztályától kezdve, mert 
ebben a korban igen gyors a felejtés. Ez a kísérlet is 
folyik Ajkún, s — vele párhuzamosan — az 1. osztályban 
induló orosz nyelvi nevelés kísérlete is, a kezdés opti
mális időpontjának tanulmányozása céljából.

(b) Az intenzitás másik lehetősége: a nyelvi nevelés 
horizontális kiszélesítése a fakultatív lehetőségek kere
tében.

(c) Az iskolai idegennyelvi nevelés legintenzívebb for
mája a más tárgyakat idegen nyelven tanító iskola. A Szov
jetunióban és Bulgáriában számos ilyen iskola működik és 
hazánkban is vaunak hagyományai. A budapesti Orosznyelvű 
Gimnáziumban az 1974/75. tanév óta szovjet vendégtanárok 
közreműködésével orosz nyelven folyik a tantárgyuk többsé
gének tanítása.
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az idegennyelv-elsajátítás gazdaságos összekapcsolása 
területén. A tapasztalatok sokoldalú elemzése alapul 
szolgálhat annak mérlegelésére, milyen mértékben lehet
séges a kísérlet szélesítése, más nyelvekre való kiter
jesztése. Az általános iskolai idegennyelvi nevelés fej
lesztése szilárdabb bázist teremthet a jövőben ilyen tí
pusúközépiskolák működtetéséhez. Különösen jó lehetősé
get nyújthatnak a kollégiummal rendelkező iskolák.

(3) A fakultatív órakeret lehetőségei
A középiskolák felső osztályaira (11—12. évfolyam) 

tervezett fakultatív órakeret nyelvi lehetőségeinek diffe
renciált felhasználására a következő módok figyelembevé
telét javasoljuk:

— Mivel a nyelvtanulás kezdetének elöbbrehozásával az 
alapvető idegennyelvi ismeretek, jártasságok, készségek a 
10. osztály végéig elsajátíthatók, ennek az osztálynak az 
elvégeztével lehetőséget kellene adni a tanulóknak „alap
fokú nyelvvizsga" letételére. (Ennek tartalmát, követel
ményeit a távlati tantervek alapján kell majd kidolgozni.) 
Éhnek sikeres letétele esetén az adott nyelv a felsőoktatás
ban továbbtanulók részére sem lenne a 11—12. osztályban 
kötelező, hanem az így felszabadult időt pályaválasztásuk 
szempontjából fontos tárgyak, illetőleg más nyelv intenzív 
tanulására fordíthatnák.

A 11—12. osztályban differenciált nyelvi képzési le
hetőségek lennének. Néhány javasolt variáns:

(a) „remedialis" vagy folytató kurzus azok számára, akik
nek nincs meg az alapfokú nyelvvizsgájuk;

(b) az illető nyelv irodalma és kultúrája (idegen nyelvű 
tárgy) azok számára, akik a kulturális elet iránt érdeklőd
nek;

(c) az illető nyelvet beszélő népek országainak föld
rajza, gazdasága, társadalma (idegen nyelvű tárgy), a tár
sadalomtudományok iránt érdeklődőknek;
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(d) a tanult nyelv használata egy-egy adott természet
tudományos vagy műszaki szakterületen (szemelvények ide
gennyelvű tankönyvekből, népszerűsítő-tudományos folyóira
tokból; orientálódó olvasás, megbeszélés, vita);

(e) idegenvezetés (tudnivalók hazánkról az adott idegen 
nyelven);

(f) egy harmadik idegen nyelv rövid kurzusa (2 év).
Számos külföldi ország iskolarendszere ad lehetőséget 

három idegen nyelv iskolai tanulására. Hivatkozhatunk töb
bek közt az NDK, az NSZK, Hollandia, Svédország példájára. 
Rendkívüli tárgyak keretében a jelenlegi magyarországi 
gimnáziumokban is van lehetőség harmadik idegen nyelv tanu
lására, ez azonban — gyakran szervezési nehézségek miatt — 
viszonylag kevés iskolában valósul meg, s nem elég hatékooy.

Felmerül a kérdés, milyen nyelveket tanítsunk a jövő 
magyar iskoláiban. 4 felszabadulás óta — nemzetközi kap
csolataink ki"erjedésével párhuzamosan — a tanított nyel
vek széles spektruma alakult ki. Az elsődleges, központi 
szerepet idegennyelvi nevelésünkben az orosz tölti bo; en
nek jelentősége a század végére előreláthatóan még fokozódik.

Második idegen nyelvként jelenleg 
az általános iskolában (a tagozatokban és rendkívüli tárgy

ként)
angol, francia, német; illetőleg 
eszperantó;

a középiskolában (elsősorban a gimnáziumban és egyes szakkö
zépiskola-típusokban)
angol, francia, német, latin, olasz, 
spanyol, nemzetiségi nyelvek — 
tanítására van szükség.

Rendkívüli tárgyként a fenti nyelveken kívül (a közép
iskolákban) görög és eszperantó is tanítható.

Ennek a széles spektrumnak a fenntartása a távlati fej
lesztési tervben továbbra is szükséges. Felmerült néhány 
javaslat a 11—12. osztályban fakultatív harmadik nyelvként 
tanítható nyelvek körének bővítési lehetőségeire.

Az eddig is rendos vogy rendkívüli tárgyként tanítható
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nyelveken kívül a számunkra fontos európai "kis" nyelvek 
és egyes keleti, illetőleg afrikai nyelvek tanítása lát
szik megfontolandónak.

Ezeket az egyetemek gyakorló iskolájában lehetne ta
nítani — minimálisan két évenként egy fél osztályban —, 
ott, ahol az illetékes tanszék vállalja a tanterv kidolgo
zását, a tananyag elkészítését, a szakfelügyelőket és rész
ben a tanítást is.

Bár a nemzetiségi nyelvek (román, szerb-horvát, szlo
vák, szlovén) második idegen nyelvként vagy rendkívüli 
tárgyként való taníthatóságát a nemzetiségi anyanyelvű ta
nulók számára minisztériumi rendeletek biztosítják, ezek
nek a nyelveknek a tanítása a nem-nemzetiségi (magyar) a- 
nyanyelvű tanulók szómára nincs megoldva. Meg kellene ke
resni annak a lehetőségét, hogy a nemzetiségi vidéken élő 
magyar tanulók (a fakultatív órakeretben vagy más módon) 
lehetőséget kapjanak az adott nemzetiségi nyelv elsajátí
tására.

A távlati fejlesztéshez szükséges, hogy az illetékes 
szervek (Tervhivatal, minisztériumok stb.) mérjék fel a tár
sadalmi, népgazdasági, műszaki-tudományos, kulturális stb. 
fejlődés által felvetett nyelvi igényeket, és ezek alapján, 
mind központi, mind helyi szinten rugalmasan tervezzék meg 
az egyes nyelvek tanítása közötti aranyt, és ennek tanár
ellátási feltételeit.

(4) Az idegennyelvi nevelés tanítási órán kívüli formái
A nyelvtanulás motiváláséban, aktivizálásában nagy sze

repet játszanak azok a tanítási órán és iskolán kívüli lehe
tőségek, amelyekben a tanuló az idegen nyelvet nem "tantárgy
ként", hanem életszerű kommunikációs eszközként élheti át. 
Számos ilyen forma alakult ki és fejleszthető tovább. Ilye
nek: az idegennyelvi klubok, iskolai és központi szakkörök, 
óvodások, általános iskolások játékos nyelvi foglalkozások
kal összekötött nyári napközi taboroztatása (Budapesten 
például a II. kerületi Művelődési Ház rendezésében); a Szov-
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jetunióban és hazánkban rendezett magyar-szovjet közép
iskolai nyelvi táborok; diákok külföldi tanulmányi kirán
dulásai, csereutazásai; szakközépiskolások, szakmunkásta
nulók külföldi nyári szakmai gyakorlatai cserealapon; az 
Úttörő Szövetség és KISZ nemzetközi táborai; az UNESCO 
asszociált iskolák „tesuvér-iskola" mozgalma; a nagyarányú 
nemzetközi diáklevelezés stb.

Ezeknek a lehetőségeknek továbbfejlesztése, kiszélesí
tése, az ídegennyelvi neveléssel való céltudatosabb össze
kapcsolása további feladat.

Ismeretes a tanulmányi versenyek ösztönző mozgósító 
szerepe, örvendetes fejlődés, L ,gy az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny, amely évtizedek óta folyik orosz nyelv
ből, az utóbbi években az angol nyelvre, s az 1975/76. tan
évtől kezdve a francia és a német nyelvre is kiterjed. La
tinból az Ókortudományi Társaság, olaszból az ELTE Olasz 
Tanszékének rendezésében folynak versenyek. Szükségesnek 
látszik a középiskolai versenyeken, valamennyi tanított nyelv
ből egységes feltételek mellett megrendezni. Az általános 
iskolai és a szakközépiskolai tanulók részére az M3ZBT az 
ifjúsági szervezetekkel együttesen rendez orosz nyelvi ver
senyeket. (Fölvetődik majd annak a szükségessége is, hogy 
minden tanított nyelvből legyenek versenyek még az általános 
iskolában.)

A nyelvi versenyek nemzetközi szintre emelését jelen
tik a Szovjetunióban 1972 óta rendezett Orosznyelvi Nemzet
közi Diákolimpiák a MAFRJAL (az Orosz Nyelv és Irodalom 
Tanárainak Nemze közi Szövetsége) szervezésében.

Ismeretes a televízió és a rádió vetélkedőinek közvé
leményformáló, népszerűsítő, mozgósító hatása. Ezért is a- 
jánlatos volna ezeknek a vetélkedőknek az idegen nyelvek 
szféráira való kiterjesztése.

Ez a két tömegkommunikációs intézmény nyelvJecke-soro- 
zatok sugárzásával eddig is elismerésre méltóan sokat tett 
az idegennyelvi neveles érdekében.
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Az idegeniryelvi nevelés távlati fejlesztésének előkészítése
Az iskolai idegennyelvi nevelés távlati koncepciójának 

megtervezése integrált szemléletet és interdiszciplináris 
együttműködést igénylő komplex feladat. A nyelv szemantikai, 
lexikai, grammatikai, fonetikai rendszerek rendszerének te
kinthető, a nyelvhasználat pedig az emberek közötti verbális 
kommunikáció: vizsgálatuk a nyelvtudomány, a pszichológia 
és a szociológia területéhez tartozik. A nyelvelsajátítás 
folyamatának optimális megtervezése, irányítása, segítése 
viszont — az előző tudományágak segítségével — elsősorban 
pedagógiai feladat.

Az 1990-ben induló reform előkészítésében az eddigi
nél tervszerűbben kell megvalósítani a fenti alaptudományok, 
valamint az új határtudományok (pszicholingvisztika, szocio- 
lingvisztika, etnolingvisztika, pedagógiai pszichológia) és 
a társtudományok (elsősorban a kommunikációelmélet) pedagó
giailag felhasználható eredményeinek számbavételét. Szüksé
ges a nyelvészek, pszichológusok, pedagógusok, metodikusok 
szervezett és konkrét együttműködése, a potenciális kutató
helyek és az oktatáspolitikai irányítószervek megfelelő mun
kamegosztásának kialakítása. A távlati, középtávú és folya
matos feladatoknak egységes irányítására, a különböző főha
tóságok (és azon belül rész-hatóságok) közötti tevékenység 
összehangolására szükségesnek látszik egy tárcaközi fele
lős testület létrehozása, amely gondozni hivatott az idegen- 
nyelv-tanítás és tanulás tartalmi és szervezeti ügyeit. 
A távlati fejlesztés előkészítéséhez a következő feladatok, 
problémák megoldására van szükség:

(1) Valamennyi tanított nyelv úgynevezett "Pedagógiai 

grammatikajá"-nak kidolgozása, olyan nyelvészeti alapokon, 
amelyek az aktív elsajátítást segítik elő. A nyelvtani anyag 
graduálűsánál, adagolásánál, súlypontozásánál figyelembe kell 
venni a tipológiai és az egybevető nyelvészet eredményeit. 
A jelenleg folyó kutatásokat célszerű valamennyi tanított 
nyelvre kiterjeszteni és többoldalú nyelvtipológiui vizsgá
latokkal kiegészíteni. Az egybevotö nyelvészet eredményeit,
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a hibaelemzések tanulságait — pszicholingvisztikai és 
tanuláslélektani szakemberek közreműködésével — a tan
anyag optimális megtervezésének szolgálatába kell állíta

ni.
(2) Nyelvstatisztikai vizsgálatok végzése szókincs, fra

zeológia, nyelvi szerkezetek vonatkozásában. Szókincs- és 
frazeológiai minimumok összeállítása életkorok, nyelvi szin
tek, oktatási formák szerinti tagolásban az óvodától a fel
nőttoktatásig; szakmai szó- és kifejezésgyűjtemények össze
állítása a szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek kü
lönböző típusai számára.

(3) Az anyanyelv, az első és a második idegen nyelv el
sajátításának pszicholingvisztikai problémái. (Életkor és 

nyelvelsajátítás. Az első idegen nyelv elkezdésének opti
mális időpontja; az első és a második idegen nyelv közötti 
intervallum; további idegen nyelvek tanulása. Transzfer és 
interferencia, a bilingvizmus kérdései.)

(4) Tanulaslélektani és metodikai kutatások a nyelvelsa
játítási folyamat optimalizálása érdekében, életkorokra, 
nyelvi szintekre, iskolatípusokra bontva. Vizsgálatok foly
tatása az idegennyelvi ismeretek, jártasságok, készségek 
adekvát mérésének, értékelésének kimunkálására.

(5) Az idegennyelvi tanterv-, illetőleg kurríkulum-elmé- 
letnek teljes „vertikum"-ban (az óvodától a felsőoktatási 
intézményekig, posztgraduális képzésig terjedő), az életko
ri sajátosságokat, nyelvi szinteket, intézménytípusokat fi
gyelembe vevő differenciált kidolgozása. Horizontálisan is 
vizsgálandók az idegennyelvi nevelés kapcsolatai más tan
tárgyakkal (anyanyelv, matematika, földrajz, történelem, 
irodalom, ének-zene, természettudományi tárgyak stb.).

(6) Összehasonlító tanterv- és tananyagelemzések hazai 
és külföldi vonatkozásban. Tantervi modellek kidolgozása 
(esetleg pályázat formájúban). Hazai és külföldi tanköny
vek összehasonlító elemzése, hatékonyságvizsgálata alapján 
életkorokra, nyelvi szintekre, oktatási formákra differen
ciált tankönyvelmélctek kidolgozása. Az idegennyelvi neve-
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lés „multimédiáiig" eszközrendszerének megtervezése az 
óvodától a felső- és felnőttoktatásig. A nyomtatott se
gédeszközök (tankönyv, szótár, nyelvtan, munkafüzet, fel
adatlap, feladatgyűjtemény, szöveggyűjtemény, idegennyel
vű újságok, folyóiratok; egyszerű és komplex képek, app- 
likációs képek, táblázatok stb.), az auditív, vizuális 
és audio-vizuális segédletek (magnószalagok, diafilmek, 
hangos filmek, írásvetítőhöz készített programok, rádió-, 
televízió-nyelvleckék, idegennyelvi szaktermek, laborató
riumok stb.) helye és funkciója a nyelvi nevelés különbö
ző szintjein. Hatékonysági vizsgálatok végzése ezen a te
rületen. Az idegennyelvi szakterem optimális modelljeinek 
kidolgozása és beépítése a jövő iskolaépületeinek típus
terveibe.

(7) Az idegennyelvi órán folyó kommunikáció vizsgálata, 
tematikus és szituatív megfigyelések gyűjtése, tudományos 
elemzése. (Melyek azok a témák, szituációk, amelyek a 
4—18 éveseket az egyes életkori szakaszokban és a külön
böző profilú osztályokban különösen érdeklik, idegennyelvű 
beszédtevékenységre ösztönzik?) Az élöszóbeli és írásos 
gondolatcsere jellemzői, viszonya a tanított nyelvekben. 
Az idegennyelvi nevelés szocio-struktúrájának vizsgálata. 
(Kollektív, kiscsoportos és egyéni munka. A csoportlétszam, 
óraterv és eredményesség összefüggése: A bilingvizmus ku
tatása nemzetiségi iskolákban. Az „országismeret" temati
kájának kidolgozása.)

A fenti — teljesség igénye nélkül készült — tematika 
arra utal, hogy egybehangolt országos terv kidolgozása szük
séges a kutatás, kísérletezés koordinálására, ütemezésére, 
elemzésére, ellenőrzésére. A távlati reformot tervszerű ku
tatómunkával, a jelesben mar meglévő, jövő felé mutató vari
ánsok tudományos elemzésével, kísérletekkel kell előkészíte
ni. Lehetőséget kell adni új oktatásformák, tananyagok, mód
szertani elképzelése;, stb. kipróbálására, de a kísérleteket 
elemezni, segíteni, ellenőrizni kell.

A kutatómunka két fő területre osztható:
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(1) leíró és egybevető nyelvtani kutatások;
(2) alkalmazott nyelvészeti, lélektani, szociológiai és 

módszertani kutatások.
Az (1) kutatási területen a szervezeti formák (orosz, 

angol, francia, német, spanyol nyelvi munkaközösségek) 
részben már 1975-ig kialakultak. Célszerű lenne a (2) ku
tatási területen is elméleti és gyakorlati szakemberekből 
álló munkaközösségek szervezése.

Mind a szerkezeti, mind a tartalmi továbblépés maga 
után vonja a nyelvtanárképzés megfelelő tervezését, alap
vető korszerűsítését, különös tekintettel az új feladatok
ra (pl. óvodai és alsó tagozatos idegennyelvi nevelés). 
Már a közeljövőben is minden eszközzel biztosítani kell, 
hogy a végzett nyelvtanárok kifogástalan nyelvtudással 
rendelkezzenek, elsajátítsák a nyelvtanítás módszertaná
nak teljes eszköztárát, és megfelelő tájékozottsággal, 
alkotó módon legyenek képesek tudományos ismereteik peda
gógiai alkalmazására.

Összefoglalva: 1990 körül az idegennyelv-tudás a mai
nál sokkal inkább szerves és szükséges része lesz a magyar 
állampolgárok nagy többségét jellemző általános műveltség
nek. A magyarországi közvélemény már ma is felismerte a 
nyelvtudás növekvő fontosságát; tanúskodik erről a nyelvta
nulás különféle formái iránt megnyilvánuló társadalmi igény. 
Nemcsak közoktatási szempontból, hanem politikailag, gazda
ságilag egyaránt egyre fontosabb, a tudomány és művelődés 
szempontjából egyre sürgetőbb az idegennyelvi nevelés kér
déskörének optimális, céljainkat legjobban szolgáló megol
dása.
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3. Terv a középiskolai anyanyelvi tananyag korszerűsítésére

Az alábbiakban a középiskolai anyanyelvi nevelés rész- 
letes, részben kísérletekkel előkészített tervezetét mutat
juk be, amelynek általános céljai megegyeznek az MTA EKB 
"Az iskolai anyanyelvi nevelés távlati fejlesztése" című 
anyagában részletezett feladatokkal.

A tananyag egészében a következő elvet szándékoztuk 
megvalósítani: szem előtt tartottuk az anyanyelvi nevelés 
két legfontosabbnak tekinthető feladatát (a beszédkészség 
fejlesztését és az anyanyelvi ismeretek átadását), de ugyan
akkor építettünk arra, hogy az MTA EKB anyag irányelveinek 
megfelelően a tanulók az általános iskolában sokkal előbbre 
haladtak kommunikációs készségeik fejlesztésében, mint a- 
hogyan azt a jelenlegi tantervi céloknak megfelelően elvár
hatnánk. (E követelmény felé fontos előrelépésnek tekinthe
tő már az 1978-ban bevezetendő reformtanterv előzetes anya
ga.) A 14—1$ éves korosztály anyanyelvi nevelésében ezért 

fokozatosan áttevődik a hangsúly a nyelvi készségfejlesztés
ről a nyelvhasználat egyes sajátosságainak tudatosítására, 
valamint a nyelvről szóló ismeretek szélesítésére.

Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének feltételei
A középiskolai anyanyelvi nevelés tervünkben körvona

lazott változatának távlati megvalósításához különböző fel
tételeknek kell teljesülniük. Közülük a leglényegesebbeknek 
a következőket látjuk:

(1) Megfelelő tudományos szintű, kísérletileg kipróbált, 
korszerű tananyag;

(2) A tanárképzés (esetleg átképzés) során megfelelően 

felkészített pedagógusok;
(3) Az általános iskolai anyanyelvi nevelés korszerűsíté

se;
(4) Az anyanyelvi nevelés jelentőségének megfelelő óra

szám biztosítása.
A (3) és (4) féltétől megteremtése felé tett első, fontos
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lépésnek tekinthető az 197&-as reformtanterv, valamint az 
ugyancsak 1978-ban életbe lépő minimális óraszám-növelés 
a középiskolákban.

A tervek változatai; a koncepció kipróbálása
A tervnek két: „A" és ,tB" változata van. Az „A" válto

zat felépítésében az anyanyelvi oktatás megvalósítandó fel
adataiból indultunk ki, és figyelmen kívül hagytuk, hogy 
ezeknek a céloknak a megvalósításához még nem minden felté
tel adott. Ezt a változatot az EKB egyéb rendelkezésünkre 
álló anyagaival, azok felépítésével és céljaival is koordi
náltuk. Az "A" tervet egy „B" változat követi; ennek meg
valósítása megoldható a jelenlegi kereteken belül is. E „B" 
anyagot — különböző változatokban — 1972 szeptembere óta 
kísérletképpen tanítjuk mintegy 20 osztályban. A kísérletek 
eredményeképpen máris tettünk néhány fontos, bár nem a kon
cepció egészét érintő változtatást az anyagban a terv 1974-es 
formájához képest.

Mint már régebbi írásos anyagainkban is utaltunk rá, a 
tananyag kísérletként tanított ,,B" változata — a feltételek 
egy részének hiányában — nem tudja az anyanyelvi nevelés 
minden központi feladatát kellő mértékben megvalósítani; ezt 
csak átmeneti, bár fontos, az „A" változatot valamennyire 
megközelítő lépésnek tekintjük. E feltételek hiányában a t,B" 
változat az „A"-nál kevesebb feladatot tud megoldani, és 
alacsonyabb hatásfokkal, de így is önálló, önmagában kerek 
egész.

Mivel az anyag összeállításában az „A" tervezet céljait 
tartottuk szem előtt, a „B" tervezet továbbfejlesztése és az 
,,A"-ra való átállás nem jelenthet különösebb zökkenőt.

A „B" torvezet anyaga a nyelvről szóló ismeretanyagot, 
és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó nyelvi készségfejlesztő 
anyagot tartalmazza. Az ,,A" terv többlete elsősorban a be
szédkészségfejlesztő tömb gazdagabb anyagában, szélesebb 
hatósugarában van.

A kísérletek eddig azt mutatták, hogy a pedagógusok
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megfelelő önképzés — később pçdi Lovaobképzés — után 
megfelelő hatékonysággal tudják tanítani a tervezet anya
gát.

Kísérletileg igazolódott eddig as is, hogy a tervezet 
anyagát sikeresen lehet összehangolni az idegennyelv-okta- 
tással. A tanított fogalmak, kategóriák és módszerek al
kalmasak arra, hogy bármely tanított idegen nyelv anyagá
ból — pedagógusi leleménnyel — az anyanyelvi tananyag 
jellegéhez hasonló, de az idegennyelv-elsajátítást segítő 
„híd-anyag" kerüljön oktatásra.

A kísérletben részt vevő pedagógusok szerint a tan
anyag transzfer-hatása a gyerekeknél megmutatkozik az iro
dalmi művek értőbb, érzékenyebb elemzésében, a közlés, a 
mondanivaló pontosabb, árnyaltabb megfő,ulmazásában vala
mint — új elemként — a matematikatanulásban.

Az új tananyag kétségtelenül legnagyobb körültekintést 
igénylő, legnehezebben kialakítható tananyaga a korszerű 
nyelvtudományi elképzelésekre épülő magyar nyelvtani törzs
anyag. Itt az egyes tananyag részletek kialakításához ki
nagyított részkísérletekre van szükség; csak így érkezhe
tünk el végül a grammatikai anyagrész pedagógiai célokra 
megfelelően átalakított formájához.

Feltétlenül szükségesnek látjuk a koncepció folyamatos 
kipróbálását a továbbiakban is — megfelelő irányítással. 
Különösen nagy súlyt szeretnénk fektetni a tananyag egy ké
sőbbi periódusban lefolytatandó kipróbálására; akkor ugyan
is a jelenlegi kísérleti periódus tapasztalatait felhasz
nálva a tananyagok egy második, javított változatát adhat
juk majd a kísérletező pedagógusok és a tanulók kezébe.

A terv "A" változata
Ez a tervváltozat az elsajátítandó elméleti ismeret

anyagon kívül mind a négy osztályban folyamatosan tartalmaz 
egy olyan anyagtömböt, amelynek feladata elsősorban a kommu
nikációs készség megalapozott, rendszeres és mindenoldalú 
fejlesztése. Ezt a tömböt azért nem lehet az anyag nyelvé-
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szeti-tudományos tömbjébe egészében beolvasztani, mert 
követelményeiben és módszereiben is különbözik tőle. Ta
nítását azonban azzal párhuzamosan, és vele a legnagyobb 
mértékben koordinálva képzeljük el. A beszédkészség-fej
lesztést azért nem lehet a nyelvészeti alapanyag közvet
len alkalmazásaként kidolgozni, mert a beszédtevékenység 
alapvetően konkrét szituációkban és szövegek formájában 
valósul meg, a nyelvészeti-grammatikai anyag viszont a 
beszédszituációkban megnyilvánuló általánost, és csak a 
nyelvi természetű sajátosságokat vizsgálja, és elvonat
koztat a konkrét helyzetektől és azok nem nyelvi ténye
zőitől. A nyelvi leírás a szöveget is csak a kisebb nyel
vi egységek alapos vizsgálata után, azok eredményeit fi
gyelembe véve tudja megközelíteni. Természetesen azonban 
az elméleti tananyagban is bőségesen helyet kap a beszéd
készség-fejlesztés szempontja (az eddigi oktatási tapasz
talatok is igazolják ezt). A kettéválasztással csupán azt 
kívántuk hangsúlyozni, hogy a kétféle tananyag nem egysé
gesíthető sem úgy, hogy a beszédkészség-fejlesztő felada
tok az elméleti tananyag illusztrációjává váljanak, sem 
pedig úgy, hogy a beszédkészség-fejlesztés közben elsikkad
janak az elsajátítandó grammatikai, elméleti ismeretek.

A tananyag gerincét, logikai vázát a nyelvtani isme
retek alkotják. Semmiféle nyelvi képzés nem képzelhető el 
ugyanis az alapvető nyelvi kategóriák és szabályok rend
szeres megismerése nélkül. Jelentőségükhöz mérten azonban 
bőven helyet kapnak a tananyagban az általános nyelvészet 
(nyelvelmélet) pedagógiailag felhasználható tételei, a 
nyelv történetéről, múltjáról szóló ismeretek, a nyelvmű
velés és a stilisztika szempontjai is.

Az "A" terv összeállításakor heti két órával számol
tunk mind a négy év folyamán.

Ez ugyan több, mint akár az 1978-tól megnövekedő óra
szám, de egy 1974-ben elkészült áttekintés szerint még így 
is kevesebb, mint a felmérésben szereplő akármelyik ország 
anyanyelvi óraszáma.
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Az "A" anyag vázlatos felépítése
Elméleti, grammatikai ismeretek Beszédkészség.-fejlesztési anyag.
I. év 1. félév
A nyelv szerkezetének alapjai 
(Jelek, jelfajták; a nyelv ábrá
zoló, cselekvő és megismerő 
funkciója; a beszédtevékenység 
legfontosabb tényezői; a beszéd 
funkciói; a nyelvtan mint a 
nyelv modellje, a nyelvi szabá
lyok jellege, a nyelvi szintek; 
szinkrónia és diakrónia; a nyel
vi kreativitás.)

2. félév

Jelentés és hangalak
(Poliszémia, polinímia, homonímia 
szinonímia, hasonló alakúság; a 
mondatok tartalmi és logikai szem
pontú jellemzése; a jelentés sze
repe a mondatok elemzésében.)

1. félév
Az egyszerű mondat szerkezete 
(Környezet, disztribúció, morféma, 
morfémaosztályok; szószerkezetek, 
közvetlen összetevők; a főnévi 
csoport szerkezete, az igei cso
port szerkezete; az egyszerű mon
dat szerkezetének típusai a világ 
nyelveiben.)

(A szinonimák és homonímák 
használati szabályai; alak
változatok használati sza
bályai; káros és hasznos 
többértelműség; a tudomá
nyos és köznapi nyelvhasz
nálat különbsége; szótárak 
és lexikonok használata.)

(A mondatok jelentése, for
mája; a beszélő szándéka. 
Tájékozódás, tájékoztatás; 
Vita, érvelés, cáfolás; 
Társadalom és nyelvhasználat 
— társadalmi normák és nyel
vi viselkedés; Nyelvi és 
nem-nyelvi közlések.)
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2. félév

Az összetett mondat szerkezete 
(Jelzők és vonatkozó alárendelés; 
hogy-kötőszós tagmondatok és nomi- 
nalizációk, névmások, transzfor
mációs eredetű határozók, mellé
rendelés; szóképzés és szóössze
tétel.)

1. félév
Jelentéstan
(Szójelentés és mondatjelentés, 
referencia és érdelem, előfel
tevések és elvárások, sugallt 
jelentés; jelentésszabályok, 
jelentésmezők, jelea<;ésfejlődés, 
jelentésváltozatok; a metafora 
és metonímia jelentéstani alap
jai.)

2. félév

Hangtan; a helyesírás elvei 
(Jelentés és hangalak; a hang 
mint a nyelvi rendszer egysége 
és mint fizikai esemény; hang
tani megkülönböztető jegyek; 
a fonéma; hangrendszerek a vi
lág nyelveiben, á magyar helyes
írás elvei; hasonulás, összeol
vadás stb. fonológiai magyará
zata.)

(A transzformált alakok mint 
stilisztikai variánsok; meg
szólítások; deixisek felvál
tása leíró kifejezésekkel a 
szövegben; definíció és para
frázis; szólások, közmondá
sok, szállóigék.)

(Pragmatika: beszédhelyzet; 
mondat, szöveg, az utalás 
eszközeinek használata; a 
szöveg jelentésbeli egysége; 
szövegkezdés, szövegzárás; 
pragmatikai tényezők szerinti 
nyelvhasználati változatok; 
stilisztika.)

(írott szövegek, beszélt szö
vegek; jegyzetelés, kivonato
lás; szövegértelmezés. Idegen 
szavak használata; néhány a- 
lapveto latin-görög grammati
kai ismeret. Helyesírási és 
helyesejtési gyakorlatok; 
hangsúly, hanglejtés, dallam.
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1* félév

A nyelv mozgása
(A nyelvi szabályok állandó jellege és a nyelvhasználat 
váltakozása.
Az egyéni variációk.
A nyelv mint tömegjelenség.
A nyelvi változatok dimenziói (szociolektusok és dialektusok); 
osztályozásuk.
A nyelvi rétegek és csoportok.
A társadalmi váltakozás és változás nyelvi megfelelői.
A stílus funkcionális fogalma.
Presztízs és norma a nyelvhasználatban.
A nyelv történeti változásai: szerkezeti szabályok.
A nyelvek érintkezése, a migráció, a nyelvek keveredése.)

2. félév

A nyelv mozgása
(A nyelv története mint a kultúra történetének része. 
Közösségtípusok és nyelvtípusok: köznyelv, irodalmi nyelv. 
A gondolkodás és a nyelv dinamikus kapcsolata: a nyelv lo- . 
gikai és pszichológiai vizsgálata.
A filozófia kérdéseinek nyelvi vetületé.
Érthetőség, közérthetőség.
Kommunikáció, tömegkommunikáció.
Retorika, propaganda.
A mai magyar nyelvművelés.)

Megjegyzések az „A" tervváltozathoz
A középiskolai anyag bevezető és befejező része (az I. 

osztály 1. féléve és a teljes IV. osztály) általános, elméle
ti ismereteket tartalmaz. Előkészítő és összefoglaló keretül 
szolgál; megalapozza, egységben tartja és összefoglalja a 
négy év grammatikai, stilisztikai és kommunikációfejleszté
si anyagát.

Az I. osztály 1, félévi anyaga a „B" tervváltozat meg-
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felelő anyagrészének csak egy szeletét tartalmazza: alapvető 
ismereteket a nyelv szerkezetéről. Az ottani „általános nyel
vészeti ismeretek" egy részét ugyanis véleményünk szerint fel
tétlenül az általános iskolában kell tanítani. A „B" tervvál- 

.tozatra való áttérés tehát ezen a ponton is függ az általános 
iskolai anyag alakulásától.

Tantervűnkben nem választottuk szét a stilisztikai is
mereteket a többi nyelvi ismerettől; a stilisztikai variánsok 
használatát más nyelvhasználati gyakorlatoktól. Általános elv

ként végigvittük a funkcionális stilisztika elvét az egész 
tananyagon: minden területtel kapcsolatban kitértünk a stilisz
tikai variánsokra. Széles körű és grammatikai, valamint aktív, 
használati megalapozottságú stilisztikai ismereteket adunk;

' a szövegolvasás, -megértés és -alkotás központba helyezésével 
— más súlyponttal ugyan, de hozzájárultunk az irodalmi szö
vegek feldolgozásának megkönnyítéséhez.

Az iskolaszerkezet megváltozása esetén a következő meg
oldások képzelhetők el: (1) Megmarad a jelenlegi szerkezet; 
az anyagot a mostani középiskolának megfelelő, 14—18 éves 
korosztály tanulja. (2) Tízosztályos iskola esetén az egész 
anyagot egy évvel korábban kezdik tanítani, s a négyéves a- 
nyagot -- bizonyos anyagrészek 6—7. osztályba helyezésével, 
más anyagrészek fakultatívvá tételével — három évre lehet 
sűríteni. A 11—12. osztályban ebben az esetben a későbbiek
ben részletezett speciális anyanyelvi képzési formákat, ille
tőleg a fakultatív nyelvtudományi képzést lehet a tananyagba 
illeszteni.

A terv ,,B" változata
A „B" változat a jelenlegi keretek között, a jelenlegi 

óraszámban tanítható. Anyaga azonban szűkebb, hatásfoka ala
csonyabb, mint amennyire a tudományterület nagysága lehető
séget adna, valamint amennyire — az anyanyelvi nevelés köz
ponti jelentősége miatt — szükség lenne.

E koncepciót próbáljuk ki folyamatosan mintegy 20 osz
tályban. A tanítás során nyert tapasztalatok tanulságait be-
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építettük már ebbe a tananyagvázlatba.
Megjegyezzük, hogy e tervváltozat első félévi anyaga 

(Általános ismeretek a nyelvről) — némi módosítással — 

bekerült az 1978-as reformtantervbe. Ennyiben, valamint a 
beszédkészség fejlesztésének előtérbe állításával a reform- 
tanterv felfogható átmenetként ehhez a távlati tervváltozat
hoz.

A tananyag vázlatos felépítése

1. félév

Általános ismeretek a nyelvről

(A nyelv társadalmi funkciói és a gondolkodás.
Nyelvtudás, nyelvelsajátítás.
Jel, rendszer.
Nyelv és nyelvhasználat.
A nyelv funkciói.
A modell. A nyelv modellálása.
Állatok „nyelve", emberek nyelve.

A nyelv keletkezése.
A változó nyelv.
A nyelvek területi és társadalmi rétegződése.
A nyelvrokonság.
A nyelvek sokfélesége; nyelvtipológia.)

2. félév

(Poliszémia, polinímia, homonímia, szinonímia, hasonló al3- 
kúság.

A mondatok tartalmi és logikai szempontú jellemzése.
A jelentés szerepe a mondatok elemzésében.)

1* félév

Az egyszerű mondat szerkezete
(Környezet, disztribúció, morféma, morfémaosztályok. 

Szószerkezetek, közvetlen összetevők.



A főnévi csoport szerkezete.
Az igei csoport szerkezete.
Az egyszerű mondat szerkezetének típusai a világ nyelveiben.)

2. félév

Az összetett mondat szerkezete
(Jelzők és vonatkozó alárendelés.
A hogy-kötőszós tagmondatok és a nominalizációk.
Névmások.
Transzformációs eredetű határozók.
Mellérendelés.
A szóképzés és szóösszetétel szerkezeti háttere.)

1. félév

Hangtan; a helyesírás elvei
(Jelentés és hangalak.
A hang mint a nyelvi rendszer egysége és mint fizikai esemény.
A hangtani megkülönböztető jegyek.
A fonéma.
Hangrendszerek a világ nyelveiben.
A magyar helyesírás elvei; hasonulás, összeolvadás stb. 
fonológiai magyarázata.)

2. félév

Jelentéstan
(Szójelentés és mondatjelentés.
Referencia és értelem.
Előfeltevések és elvárások.
Sugallt jelentés.
Jelentésszabályok, jelentésmezők, jelentésfejlődés, jelen
tésváltozatok.
A metafora és a metonímia jelentéstani'alapjai.)

1. félév

Pragmatika
(A beszédhelyzet.
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A mondatok jelentése és formája; a beszélő szándéka.

Mondat és szöveg.
Tájékozódás, tájékoztatás, vita.
Az utalás eszközeinek használata. 
A szöveg jelentésbeli egysége. 
Szövegkezdés, szövegzárás.
Pragmatikai tényezők szerinti nyelvhasználati változatok.)

2. félév

A nyelv mozgása
(A nyelvi szabályok állandó jellege és a nyelvhasználat vál

takozása.
Az egyéni variációk.
A nyelvi változatok dimenziói, osztályozása.
Presztízs és norma a nyelvhasználatban.
A mai magyar nyelvművelés.
A nyelvek történeti változásai.
Közösségtípusok és nyelvtípusok: köznyelv, irodalmi nyelv.)

Megjegyzések a „B" tervváltozathoz
Ennek a tervezetnek a látszólagos elméleti jellege csak 

annyit jelent, hogy a tananyagban — illetőleg a munkafüze
tek feladataiban — elsősorban az elméleti ismeretek elsa
játíttatását és „felfedeztetését" tűztük ki célul. Ugyanak
kor ez a feladatanyag is bőségesen tartalmaz anyagot a kom
munikációs készség fejlesztésére. Nyilvánvaló, hogy az első 
lépésben azt az alapot célszerű kidolgozni, amelyre a később 
kidolgozandó, nagyobb hatóerejű, szélesebb körű tananyag 
felépíthető.

Ebben a változatban csak egyetlen félév jutott a négy
évi anyagot összegző, azt magasabb szinten általánosító fe
jezetnek (IV. év, 2, félév). Az "A" és a „B" változat össze
hasonlításából azonban kitűnik, hogy nagyobb óraszám esetén 
(az "A" változat szerint) úgy alakítható a tananyag szerke
zete, hogy az utolsó középiskolai év (a 12. osztály) egésze 
az előzőekben tanultak szintetizálására és a nyelvi ismere



tek más ismeretanyagokkal való integrálására fordítható.

Fakultatív tárgyak a gimnáziumban
Az anyanyelvi oktatás hatékonyságát rendkívül mérték

ben megnövelné, valamint bizonyos pályákra való felkészülést 
nagymértékben segítené a fakultatív tárgyak bevezetése. Az 
alábbiakban javaslatot teszünk néhány olyan tárgynak a választ
ható oktatására, melyek egyrészt a továbbtanulás szempontjá
ból fontosak lehetnek, másrészt megkönnyíthetik, előkészít
hetik a gimnázium utáni pályaválasztást.

A fakultatív tárgyak anyaga abban az esetben is felhasz
nálható marad, ha az iskolarendszerben jelentős változtatás 
következik be, vagyis ha a tízosztályos iskolát speciális kép
zési formák követik.

Továbbtanulásra felkészítő fakultatív tárgyak
Nyelvelmélet (a IV., esetleg III.—IV. osztályban) 

(Különösen a bölcsészettudományi karra készülők, esetleg ter
mészettudományi, jogi közgazdasági pályára készülők számára.)

Tananyag: A nyelv szerkezetének, működésének, változásá
nak tudományos modelljei.
A nyelvről szóló elméletek legfontosabb kérdés
körei.
A tudományelmélet elemei.
Nyelv és társadalom. Nyelv és gondolkodás. Nyelv 
és megismerés. Nyelv és pszichikum.
A szociálpszichológia nyelvvel kapcsolatos kér
dései.
Logika és nyelvtudomány.

Nyelvtipológia (II. osztálytól) 
(Idegennyelv-szakia készülők, esetle. nyelvigényes pályára ké
szülők számára.)

Tananyag: Az emberi nyelv általános sajátosságai. Nyelvi 
univorzálék.
A ny Ivek szerkezeti típusai.
Egymással összefüggő, egymást feltételező sza-



88 -

Az univerzális, típus- és specifikus sza
bályok összefüggései a nyelvekben.
Nyelvi szabályok felfedezése szövegminták 
alapján.

A kultúra jelrendszerei (III. osztálytól)
(Művészeti pályára és bölcsészettudományi karra készülők 
számára.)

Tananyag: A szemiotika (általános jeltudomány) alapfo

galmai.
A műalkotás mint komplex jel.
Művészeti alkotások — képzőművészeti és iro
dalmi alkotások, zeneművek, táncok, filmek 
stb. — jelrendszereinek elemzése.
Hagyományos motívumok a műalkotásban.
A folklór jelrendszerei.

Pályaválasztásra előkészítő fakultatív tárgyak
Kommunikáció (II. osztálytól)

(A beszédkészség, beszédkultúra, írásbeli kifejezőkészség 
magasabb fokát feltételező pályákra készülők szamára.) 

Tananyag: Beszédszituációk és nyelvi változatok.
Beszédszituációs gyakorlatok, 
írott nyelv, beszélt nyelv. 
Az írott nyelv műfajai. 
Szerkesztéstani ismeretek.
Hivatali és kereskedelmi levelezés.

Programnyelvek (II. osztálytól)
(Számítástechnikai, automatizálási szakmára készülők számára.) 

Tananyag: Formális nyelvleírás.
Természetes nyelvek és mesterséges nyelvek. 
Alapfokú számítógép-ismeret.
Egy-két programnyelv (AIGOL, FORTRAN stb.) 
elemei, alapelvei.
A tezaurusz; információ-keresés és -tárolás.

A tömegkommunikáció gyakorlata
(A rádió, televízió és sajtó területén elhelyezkedők számára.)
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Tananyag: Az újságírás, -szerkesztés, a rádiós, televí
ziós közlés sajátos nyelvi-kommunikációs jel
legzetességei.
Az újság, rádió és televízió közlési műfajai. 
Gyakorlati újságírói ismeretek. Fogalmazás. 
Szerkesztés.
A nagy tömegek informálására és befolyásolásá
ra irányuló kommunikáció jellegzetességei.
A tömegkommunikáció jelentősége és felelőssé
ge.

Az adminisztrációban alkalmazott kommunikáció 
(Adminisztratív pályára készülőknek, valamint más, ilyen jel
legű pályát választóknak.)

Tananyag: Jegyzetelés és kivonatolás.
A gyorsírás mint a nyelvi szabályok és egységek 
rövidítésének és átstrukturálásának sajátos 
rendszere.
Gyorsírási gyakorlatok. 
(Gépírási gyakorlatok.) 

Speciális fogalmazás és szerkesztés.
Korainak tartjuk még, hogy a fakultatív tárgyak időtar

tamát és óraszámát meghatározzuk. Ez ugyanis jelentős mérték
ben függ attól, hogy az általános oktatásügyi reform milyen 
lehetőséget és keretet ad ezeknek a tárgyaknak, valamint at
tól is, hogy az egyes tárgyakat milyen mértékben kell és le
het koordinálni más tantárgyak mellett választható fakulta
tív tanulmányokkal.

Mivel az „A" optimális tervváltozat megvalósítására egy 
távolabbi időpontban kerülhet csak sor, számítunk arra, hogy 
anyagát koordinálni lehet majd a készülő természettudományi 
és társadalomtudományi jellegű tantárgyak reformterveivel.

A tantárgyak, illetőleg tantárgytömbök anyagrészeinek 
végső elrendezéséhez, belső arányainak véglegesnek mondható 
kialakításához természetesen szükség is lesz arra, hogy az 
egyes tömbök és tárgyak anyagát elkészülésük után egymás között 
újraegyeztessék. E koordinálás során optimális tervünk anyagát 

is módosítani kell.





MATEMATIKAI NEVELÉS
Készítette: az EKE Matematikai Albizottsága

Általános tartalmi és szerkezeti 

koncepció
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1. A matematika szerepe
Az iskolai matematikai nevelést a matematikának az em

beri tevékenységben és műveltségben betöltött szerepe kell, 
hogy meghatározza.

A matematika által vizsgált mennyiségi összefüggések, 
térformák, relációrendszerek köre lényegesen kibővült és 
jelenleg is erőteljesen fejlődik. Ennek a fejlődésnek egy
aránt hajtóereje a matematika belső szükséglete, a megol
dott problémák nyomán felmerülő újabb, mélyebb problémák, 
az ismeretek közötti kapcsolatok kutatása, továbbá a más 
tudományokban felmerülő matematikai problémák megoldásá
nak keresése. Korábban néhány egyszerű számítási eljáráson 
túl matematikát főleg magasabb szintű természettudományos 
és műszaki kutatásban használtak csak, ma azonban egyre 
nagyobb mértékben alkalmaznak matematikai módszereket, ma
tematikai jellegű meggondolásokat olyan területeken is, 
amelyeknél még néhány évtizeddel ezelőtt is alig gondolt 
volna erre bárki. Példaként említhetjük a közgazdaság 
problémáit, a biológiát, a pszichológiát, a pedagógiát, a 
nyelvészetet stb. A mindennapi élet növekedő szervezett
sége is matematikai gondolatokon alapul. Példa erre akár 
az automatizálás vagy akár csak az egyre nagyobb szerve
zettséget igénylő közUkedés. A matematikai módszerek és 
gondolatok ilyen mérvű térhódításában nagy szerepük van 
az elektronikus számítógépeknek. Kiemelhető a matematika, 
a számítástechnika és a műszaki és természettudományok 
gyors fejlődése közti szoros kapcsolat, ami az alapja a 
tudományos-techf mai forradalomnak.

A matematika alkalmazása ennek megfelelően nem csu
pán, sőt nem is elsősorban számítási eljárások alkalmazá
sában áll, hanem a legkülönfélébb matematikai gondolatok 
alkalmazásában és mindenekelőtt annak felismerésében, hogy 
egy helyzet matematikai jellegű, matematikai módszerek se
gítséget nyújthatnak a felvetődött problémák megoldásában. 
Ahhoz, hogy az egyén képes legyen Ilyen felismerésre, a 



matematikai gondolkodásmódról kell képének lennie és min
denekelőtt szükséges, hogy bizalma legyen ezekhez a mód
szerekhez, a matematikáról kedvező összképe alakuljon ki. 
A matematikai műveltség tartalma ennek megfelelően ma már 
nem csupán ismeretanyagot jelent, hanem szemlélet- és gon
dolkodásmódot is. Éppen ez utóbbiak szolgáltatják a való

ság megismerésének lényeges összetevőjét is.
Szemlélet- és gondolkodásmód, magatartás elsősorban 

önálló tevékenységen keresztül alakítható ki, ehhez pedig 
elengedhetetlen a megfelelő tevékenységi terület iránti 
érdeklődés, rokonszenv. A matematika megszerettetése nem 
elhanyagolható feladata az iskolai matematikatanításnak, 
azért is, hogy megszűnjék az a jelenlegi visszás helyzet, 
melyben egyfelől egyre növekszik az igény a természettudo
mányos és matematikai érdeklődésű, jó felkészültségű fia
talok iránt, másfelől viszont a tanulók zöme idegenkedik, 
menekül ezektől a tárgyaktól.

2* A matematikai ne/elés feladatai
A fentiek alapján a fő feladatokat a következőkben 

összegezhetjük:
(a) a tárgy megszerettetése;
(b) annak a szerepnek a megvilágítása, amelyet a mate

matika mint egységes tudomány az emberi tevékeny
ségben, az általános műveltségben betölt (minden 
fokon az életkornak megfelelő szinten);

(c) matematikus gondolkodás- és szemléletmód, magatar
tás kialakítása;

(d) a más tárgyakkal való kapcsolatok (differenciált) 
kimunkálása, az azokban felhasználandó matematikai 
ismeretek nyújtása (az adott lehetőségek keretein 

belül).
A matematika szélesebb körű megszerettetése megfelelő 

módszerekkel nem alaptalan célkitűzés, hiszen nagyon sokan 
fejtenek meg szenvedélyesen fejtörőket és játszanak szám



tálán kombinatív játékot (sakkoznak, bridzseznek stb.), 
önként, kedvtelésből, anélkül, hogy tudnák, egyértelműen 
matematikai jellegű tevékenységet folytatnak. Éppen ezért 

van fontos szerepe az óvodai foglalkozásoktól kezdve a já
tékos keretek között induló matematikai ismeretszerzésnek.

A matematikával szemben ma is elég nagy mértékben 
tapasztalható ellenszenvet vizsgálva egyfelől egyoldalú 
dolog volna nem venni észre például a versenyeken évente 
résztvevők nagy számát. Másfelől azonban az sem kétséges, 
hogy még ma is ezeknek sokszorosát teszik ki, akik borzong- 
va gondolnak a matematikaórára. Ennek okai közt nem elha
nyagolható az, hogy az iskolai tananyag a túlzsúfoltság 
miatt sokak számára matematikai gondolatok nélküli beta
nulandó száraz formalizmussá redukálódott. Ennek a jelen
ségnek a tanításban ma is fellelhető számos jegyétől is 
nehéz megszabadulni, de bíztató tapasztalatok mutatják, 
hogy távolról sem lehetetlen.

A matematikában rendkívüli vonzerő rejlik, amit nem 
nehéz kibontakoztatni. Azonos jellegű összefüggések meglá
tása új meg új körülmények közt, látszólag igen távoli te
rületeken azonos jellegű kapcsolatok felfedezése, a kiala
kult rendszer harmóniája esztétikai élvezetet okoz; számos 
probléma egyértelmű eldönthetősége, a matematika exaktsága 
megbecsülést kelthet iránta; sokoldalú alkalmazhatósága, 
szerepe a gyakorlati életben, hasznossága praktikus érté
két húzza alá; ösztönzi a tanulókat ha önállóan helyes 
eredményre sikerül jutniuk, különösen ha a helyességről is 
maguk tudnak meggyőződni; és általában a tanulók munkáján 
alapuló órák változatossága alkalmas lehet az érdeklődés 
ébrentartására.

A formális tudás viszont minden tekintetben kétes ér
tékű. A félig értett vagy csak betanult összefüggések nem 
csak elriasztanak, hanem alkalmazásuk is bizonytalan, és a 
tapasztalat is mutatja, hogy ezen a gépies gyakorlásra 
szánt tetemes idő sem javít lényegesen.
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A mechanikus tanulás és tanítás során a matematika 
tananyaga különálló, lazán összefüggő fejezetekre tagoló
dott. Különösen élesen elvált a geometria a matematika 
többi fejezeteitől. Az egyes fejezetek lezárt egységként 
jelentkeztek tantervben, tankönyvben, tanításban. Mindez 
éles ellentétben áll a valósággal. A matematikában ugyan
is fontos feladattá vált az ismeretek átfogó egységes 
szempontok szerinti rendszerezése, ami segíti a különböző 
területeken kialakult módszerek, eredmények kombinált al
kalmazását bonyolult problémák megoldására. A megoldatlan 
problémák épp oly jellemzői a matematikai kutatásoknak, 
mint a feltárt mély összefüggések.

Az iskolai tanításnak is feladata ezeknek az érzékel
tetése. Az egyes fejezetek közötti kapcsolatok érvényesí
tése hozzájárul ahhoz is, hogy a korábban tanultak ne me
rüljenek feledésbe, a tanulók ismeretei alapján megérthe
tő megoldatlan problémák, illetőleg az ő aktuális szint
jükön még nem tárgyalhatók felmerülése pedig hozzájárul 
érdeklődésük, fantáziájuk ébrentartásához.

Általában akkor lehet az iskolai matematikatanítás a 

legeredményesebb, ha a matematikai megismerés természetes 
menetéhez hasonló utat követ. Ez az empirikus-induktív 
anyaggyűjtéssel kezdődik, de nem áll meg itt, hanem fel
tárja az összegyűjtött anyag összefüggéseit, a nyert is
mereteket rendszerezi, s így válik a matematika deduktív 
tudománnyá. Ez a folyamat ma is tart, sőt egyre növekvő 
lendülettel; a matematika élő, fejlődő tudomány, melyben 
a megoldott problémák újabb, mélyebb problémákat vetnek 
fel, ugyanakkor egyre több tudomány segédtudománya is, és 
ezek az alkalmazások ugyancsak gyakran igen nehéz matemati
kai problémákhoz vezetnek. Mindezeket harmonikusan bemu
tatni, kiegyensúlyozott matematikai nevelést nyújtani csak 
önálló matematika tárgy keretében lehet.

Ugyanakkor, éppen a más tárgyakkal fennálló erős kap
csolat folytán a matematika és a többi tantárgyak között 
szoros együttműködésre van szükség. Azoknál a kérdéseknél,
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amelyekhez az alkalmazások adták az ösztönzést, ezt már a 
tapasztalatgyüjtő szinten ki kell domborítani. Fel kell 
hívni a figyelmet matematikai fogalmak és módszerek fel
használására a többi tárgyban (pl. halmazelméleti fogalmak 
a biológiában, halmazelméleti és logikai összefüggések a 
nyelvtanban, számtalan alkalmazási lehetőség a természet
tudományokban, statisztikai módszerek alkalmazása számos 
területen stb.).

Az volna a kívánatos, hogy a felhasználandó matemati
kai ismeretek rendelkezésre álljanak, amikor azokra a fel
használó tárgyakban szükség van, és erre a lehetőségig tö
rekedni is kell. Ezt azonban nem lehet teljes egészében 
megvalósítani, mert a kérdéses ismeretek egy része a mate
matika magasabb szintű, bizonyos fokú szellemi érettséget 
megkívánó ismeretanyagához tartozik, másrészt már a fel
használó tárgy alapfogalmainak tárgyalásához is szükséges 
volna, s ezt ott igyekszenek minél korábbi időpontra elő
rehozni (pl. a függvényanalízis elemei és különböző sebes
ség-, gyorsulásfogalmak a természettudományokban).

Jó együttműködéssel azonban egyrészt minimumra szorít
ható az ilyen ismeretek mennyisége, másrészt a megmaradók 
esetében a szaktárgy egy heurisztikus képet adhat a szük
séges matematikai fogalomról, utalva a matematikára ha
gyott tisztázandó kérdésekre; a matematika viszont a kér
dés tisztázása után visszatér az alkalmazásokra. Közös 
erőfeszítéssel meg kell oldani, hogy ilyen tárgyalásra ne 
túl korán és ne gyakran kerüljön sor, mert különben a ma
tematika is, a felhasználó tárgy is és mindenekelőtt a 
tanuló csak kárát látja.

A matematikáról és tanításáról felvázolt elgondolás 
ismeretanyag nyújtásán túl az ismeretek kialakításának is 
részesévé kívánja tenni a tanulót, felfedeztetni kívánja 
a tananyag minél nagyobb részét. Ez gyökeres változást i- 
gényel elsősorban módszerekben, tanári magatartásban, de 
ezzel együtt tananyagban is. Eredményes munkát csak ezek



összhangban történő

3. A matematikai műveltség tartalaia
A matematikai nevelés az óvodás kortól az iskolai ne

velés befejezéséig egységes szempontokat követő tevékenység 
az előző részben megfogalmazott célkitűzések megvalósításá
ra. Az ennek keretéül szolgáló jelenlegi szervezeti formá
kat, így az iskolarendszer tagozódását nem tartjuk egyedü
li lehetségesnek, de azt sem tartjuk ezrdő szerint felada
tunknak, hogy ezzel kapcsolatban javaslatot tegyünk. Annyi 
minden esetre valószínűnek látszik, hogy az ezredfordulón 
is egy általánosan kötelező és többé-kevésbé egységes terv 
szerint működő oktatási szintre fog épülni egy valamilyen 
módon különböző irányokban specializálódó fokozat, s az is, 
hogy ezeket szervezett iskola előtti foglalkozás fogja meg
előzni. Nincs semmi támpont arra, hogy milyen életkorokat 
fognak az egyes fokozatok magukban foglalni.

Két körülmény arra kényszerít, hogy elgondolásunkat a 
jelenlegi 8+4 éves bontásban fogalmazzuk meg. Az egyik az, 
hogy az általános iskolában hosszú kísérletek alapján meg
született egy új tanterv, amelyik lényegében megfelel az 
ezredforduló matematika nevelése elé állított követelmé
nyeknek* Az utolsó 4 osztályra vonatkozóan viszont kevés 
tapasztalat áll eddig rendelkezésre, ugyanakkor több nehéz 
probléma még megoldásra vár.

A jelenlegi keretek alapján volt célszerű megfogal
mazni az elgondolást azért is, mert időbeosztástól függet
lenül nem volt megfogalmazható, s így legegyszerűbb volt 
abban gondolkodni, amire vonatkozóan van tapasztalatunk. 
Hangsúlyozzuk azonban ismételten, hogy ez nem kíván állás
foglalás lenni ezen beosztás mellett.

I. Az_iskola előtti _ma.t ema t il; gi _n evei és
Ezen a szinten a játékos foglalkozásoknak elő kell se

gíteniük a gyermek problémafelismerő és megoldó képességét, 
fejleszteni alkotó készségét. Szolgálják ezek a foglalkozá

sok geometriai tapasztalatok gyűjtését, csoportosítási,
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összepárosítási konkrét feladatok megoldását, a megfigye
lések szóbeli kifejezését, tő- és sorszámnevek kialakítá
sát.

II. Kötelező_egységes oktatás
A rendszeres matematikai ismeretnyújtás szintjén ide

jekorán el kell kezdeni és fokozatosan érlelni kell a ma
tematika minél több tárgykörét, érzékeltetni kell ezek egy
ségét. Ehhez célszerű konkrét tevékenységeken keresztül 
előkészíteni egy halmazelméleti szemléletet és logikai 
kapcsolatok felismerését. A hagyományos tananyagon belül 
lényegesen gazdagabbá kell tenni a geometriai tapasztalat
szerzést (pl. a konvexitás és egyes topológiai jellegű tu
lajdonságok megfigyeltetése, tevékenység gráfokkal stb.). 
A hagyományos anyagon túl már igen korán lehetőség és 
szükség van a függvényekkel kapcsolatos tevékenységekre; 
konkrét kombinatorikai feladatokkal való foglalkozásokra; 
ismerkedésre a statisztikai és valószínűséggel kapcsolatos 
helyzetekkel és problémákkal az alapvető fogalmak fokoza
tos kialakítására.

A hangsúly azon van, hogy konkrét tevékenységen ala
puló tapasztalatszerzésből kell kiindulni, fokozatosan kell 
érlelni a fogalmakat, ismereteket, lehetőséget biztosítva 
az egyes tanulóknak, hogy képességeiknek, természetüknek 
megfelelő tempóban haladjanak.

A leírt elgondolást a bevezetés alatt álló általános 
iskolai tanterv nagymértékben megvalósítja. A gyakorlati 
tapasztalatok alapján célszerűnek mutatkozó korrekciókon 
túl a legfontosabb feladatnak annak biztosítása látszik, 
hogy a tanterv szelleme teljes mértékben érvényesülni tud
jon. Erre a problémára alább még visszatérünk.

III. Differenciálódó oktatás
Az iskolai okta.ás utolsó szakasza a matematika vonat

kozásában négy fokozatba osztható: azok oktatása,
(A) akiknek az érdeklődési területe nem igényel különö

sebb matematikai ismereteket;



- 98 -

(B) akiknek segédtudományként számottevő matematikai 
ismeretekre van szükségük;

(C) akiknek fő érdeklődési köre a matematika;
(D) végül szükséges fenntartani a néhány iskolában mű

ködő speciális matematikai (ún. matematika II.) ta
gozatos osztályokat, a jelenlegi keretek között, 
válogatott, a matematikában tehetséges tanulók szá
mára. (Hasonló kezdeményezések találhatók világ
szerte, a Szovjetunióban pl* önálló matematikai is
kolákat is létesítettek.)

Az ezen osztályok számára biztosított tárgyi és szemé
lyi feltételek lehetővé teszik a matematikával szélesebb 
körben történő ismerkedést, (pl. komplex számkör, gráfel
mélet, halmazelmélet, algebrai struktúrák, számítógépek), 
és fokozott elmélyülést a többi tárgykörökben is. Mindez 
rendkívüli fejlődési lehetőséget biztosít már középiskolás 
fokon, és ezzel jó utánpótlást nyújt a különböző jellegű 
matematikusi képzések és a magas matematikai felkészültsé
get igénylő pályák számára. Ugyanakkor a tanításban is új 
lehetőségek kipróbálására ad módot, és tapasztalatai kihat
nak az egész matematikatanításra is.

Ezeknek az osztályoknak a munkája országszerte jó 
együttműködésben fejlődik, másrészt csak kevés iskolát é
rint, így ezekre a továbbiakban nem térünk ki* Fel kell 
azonban hívni a figyelmet arra, hogy igen fontos volna e
zek számára szélesebb kollégiumi elhelyezési lehetőségeket 
biztosítani, hogy ténylegesen összegyűjthessék az egész or
szág területéről a legjobb matematikus tanulókat.

A (B) csoportba sorolandó a szakközépiskolák túlnyomó 
része. Ezek tananyagával a jelen elgondolás szintén nem fog
lalkozik. Fontosnak tartjuk azonban felhívni a figyelmet 
arra, hogy ezekben a matematika legalább annyira segédtudo
mány, mint amennyire közművelődési tárgy. Ennek megfelelően 
a tananyag megválasztásánál a rendelkezésre álló képzési 
időn (óraszámon) túl gondosan mérlegelni kell a szakirány
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igényeit is. Erre nem vállalkozhatott a Matematikai Albizott
ság már csak a sokféle iskolatípus miatt sem, ami amellett 
még erősen megváltozhat a jövőben. Fontosnak tartja azonban 
hangsúlyozni, hogy helytelen a szakközépiskolákat a matema
tikai tananyag tekintetében valamiféle csökkent értékű gim
náziumként kezelni.

Az alábbiakban vázoljuk azokat a témaköröket, amelyek
nek szerepeltetése a fennálló különböző irányú igények ki
elégítésére kívánatosnak látszanék a matematikatanítás törzs
anyagában. Volt már 6zó arról, hogy szükségesnek látjuk a 
matematika keretében rávilágítani olyan elemien tárgyalható 
tárgykörökre is egy-egy feladat révén, amelyek rendszeres 
tárgyalására nem kerül sor az iskolai tanításban, továbbá 
az iskolai matematikaanyagon túlmutató problémákra és meg
oldatlan kérdésekre is. Mindezek számára egy külön tárgy
kör beállítását látjuk kívánatosnak, amelyet jobb elneve
zés hiányában vegyes tárgykörű feladatok címszóval szere
peltetünk.

Az (A) fokozat anyagául a következők merülnek fel:
(a) Halmazok:Egységes kép nyújtásához igen hasznos egy

séges nyelv kialakítása. Ebben jó szolgálatot tesz
nek a halmazok. Az általános iskolai előkészítés 
után összegezzük, kiegészítjük az ide vonatkozó is
mereteket és jelöléseket, majd a továbbiakban, ahol 
célszerű, használjuk kerülve azonban erőltetésüket.

(b) Logika: Ugyancsak megindul az általános iskolában a 
matematikai gondolatmenetekben rejlő logikai mozza
natok tudatosítása; ezeket is továbbépítjük és el
jutunk matematikai jelölésükhöz, azok használatához 
is. Ez azon kívül, hogy segít matematikai gondolat
menetek áttekinthetővé tételében, fontos szerephez 
jut a számítógépekre vonatkozó ismeretekben is.

Hangsúlyozzuk, hogy mind a halmazok, mind a logika és az 
ezekkel kapcsolatos jelölések bevezetését csak mint hasz
nos segédeszközöket gondoljuk, de a törzsanyagban nem Iá-
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tünk lehetőséget ezek önálló fejezetekként történő tárgya
lására.

(c) Számfogalom: A racionális számkörre és tulajdonsága
ira építve világos képet kell adni a valós számkör
ről és ennek alapján kiépíteni a hatványfogalmat fo
kozatosan valós kitevőkig.

(d) Kombinatorika: A tárgykör gondolkodásfejlesztő ereje, 
változatossága és az alkalmazások számos területén 
felmerülő különböző kombinatorikus problémák miatt 
egyaránt fontos, hogy visszakerüljön a tananyagba, 
mégpedig nem szorítkozva a korábbi néhány alapfela
datra, az utolsó osztályban, hanem különböző termé
szetű konkrét feladatok merüljenek fel az egész ta
nítás során.

(e) Algebra: Az egyenletekkel párhuzamosan kell haladnia 
egyenlőtlenségek megoldásának. A megoldási eljáráso
kat előzze meg annak tudatosítása, hogy mit értsünk 
megoldáson- megoldási eljárások a tanulók próbálko
zásain keresztül alakuljanak ki, kerüljön sor köze
lítő eljárásokra is.
A számítógépek és zsebszámológépek elterjedésével 
ezek használatába is be kell vezetni a tanulókat- 
Ez fokozottan ráirányítja a figyelmet arra, hogy ne 
erőltessük gépies megoldási eljárások (algoritmusok) 
begyakoroltatását, ehelyett viszont vezessük be a 
tanulókat az algoritmikus szemléletmód kialakításá
ba, algoritmikus eljárások menetének vázolásába 
(folyamatábrák), elemzésébe.

(f) Függvények: Megértett és érett függvényfogalom kia
lakításához a függvények értéktáblázat alapján tör
ténő ábrázolása és tulajdonságaik erről történő le
olvasása után ellenőrizzük is megállapításaink ál
talános érvényességét. A szükséges számítások hoz
zájárulnak a függvényanalízis módszereinek kialakí
tásához és el kell vezetniük a differenciálszámítás
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elemeihez is, amelyekhez a többi tárgyak alátámasz
tása érdekében is el kell jutni.

(g) Geometria: A geometriai ismeretek felépítése során 
mindenütt figyelmet kell fordítani a matematika más 
ágaival való kapcsolatokra. Példaként említjük, hogy 
függvényábrázolásnál, ahol eleve a geometriát vesz- 
szük segítségül, a geometriai vonatkozások jobb ki
domborításával elérhetjük, hogy a koordinátageomet
ria a maga helyén már csak a meglévő ismeretek ösz- 
szefüggését, rendszerezését és bizonyos fokú kiegé
szítését fogja jelenteni.

(h) Statisztika és valószínűségszámítás: E tárgyköröknek 
igen nagy része van a matematika egyre több terület
re való behatolásában, ugyanakkor az ide vonatkozó 
fogalmakról gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt 
rendkívül zavaros, hibás elképzeléseik vannak. Ezért 
fontos feladat helyes kép kialakítása a véletlenről 
és arról, hogy milyen jellegű törvényszerűségek meg
állapítása lehetséges a véletlen világában is és mi
lyeneké nem. Szükséges alapfogalmak kialakítása pél
dák kapcsán, alaprelációk megvilágítása olyan fokig, 
hogy el lehessen jutni egy-két alkalmazás bemutatá
sáig.

(i) Számítógépekre vonatkozó ismeretek: A számítógépek 
és zsebszámológépek terjedésével ezek értelmes hasz
nálatába is be kell vezetni a tanulókat, egyszersmind 
eloszlatni azokat a mítoszokat, tévhiteket, amik e- 
zekkel kapcsolatban elterjedtek. A nyújtható ismere
tek jellege, mélysége nagy mértékben függ attól, 
hogy milyen gépek rendelkezésre állásával lehet majd 
számolni. Legfontosabbnak azonban egy helyes algo
ritmikus szemlélet kialakítása látszik, amire az al
gebrával kapcsolatban már utaltunk*

(j) Vegyes tárgykörű feladatok: A tanulók tapasztalat
szerzésére, felfedezéseire épülő tanításban megso-
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kasodik a feladatok szerepe. Feladatokkal készít
hetünk elő későbben tárgyalandó tárgyköröket. Egy- 
-egy feladat révén rávilágíthatunk a matematikának 
az iskolai tananyagban nem szereplő problémaköreire. 
A tárgyalt fejezetekhez is tartoznak a szokásosak
tól erősen elütő vagy összetettebb de tanulságos 
feladatok. Az ilyenek számára rendszeresen helyet 
kívánunk biztosítani az egész tanítás során, erre 
javasoljuk a „vegyes tárgykörű feladatok" témakört- 

A leírt vázlat, mint említettük, a törzsanyagot tartja szem 
előtt, figyelembe véve a felhasználó tárgyak igényeit is.

Azok számára, akik a (B) irányban kívánnak szakosodni, 
a következőkkel bővül a tananyag:

Az integrálszámítás elemei és alkalmazásai; egysze
rű lineáris programozási feladatok; emellett a töb
bi tárgyköröket is elmélyültebben tanulmányozzák 
(pl. valószínűségszámítás).

A (C) irányban szakosodók számára a következőkkel bő
vül a tananyag::

Topológiai feladatok; kombinatorikus problémák; e- 
mellett lényegesen bővülnek a statisztikai és va
lószínűségszámítási ismeretek, a differenciál- és 
integrálszámítás és ezek alkalmazásai. A legfonto
sabb azonban az, hogy az egyes tárgykörökben job
ban elmélyüljenek bőséges időt fordítva feladat
megoldásra, és sokkal több időt fordítsanak a ve
gyes tárgykörű feladatok témakörére.

IV. Problémák
A felsorolt témakörök nem tekinthetők egy tanterv 

körvonalainak, ez ma felelősséggel nem is adható meg az 
ezredforduló matematikatanítása számára. Ma még nem mér
hető le, hogy az általános iskolai új tanterv mennyire és 
milyen vonatkozásokban változtatja meg a helyzetet isme
retbeli alapok tekintetében, mekkora szemléletbeli váltó-
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zást hoz, képességekben, tanulási módban mit eredményez. 
Az sem lemérhető ma még, hogy a középfokon tervezett mód
szerbeli, szemléletteli változások milyen kihatásokkal 
járnak. És sorolhatnánk a problémákat, amelyekre alkalmas 
kísérletek tapasztalatai nélkül nem lehet megbízható vá
laszt adni.

A kísérleteknek is korlátokat szab az, hogy részben 
a korábbi általános iskola nyújtotta előzményekre kell é- 
pítenie, részben pedig kötik a jelenlegi középiskolai tan
terv előírásai ott is, anol kívánatosnak látszik azoktól a 
jövőben el;, mi* le ha el is tekintünk mindezektől a nehéz
ségektől, a felsorolt tematika akkor is rendkívül igényes.

Mindez többirányú kutatómunkát tesz szükségessé. Fo
lyik a Bolyai János Matematikai Társulat által indított és 
a Matematikai Albizottság által támogatott kísérlet, ame
lyik egy új tantervet aj didaktikai elgondolásokkal kíván 
kikísérletezni. Ettől tett- tapasztalat várható módszerek 
vonatkozáséban, mint tananyag tekintetében éppen a felso
rolt nehézségek miatt, amelyek több vonatkozásban nem kí
vánt mértékig a szokványos mederbe kényszerítik a tanítást.

Szükségesek és részben meg is indultak egyes tana
nyagrészek tanításának kialakítására vonatkozó kísérletek. 
Ilyenekre lényegesen több irányban volna szükség azért is, 
mert több témakör iskolai bevezetésének egyik fő akadálya 
az, hogy nincs kellő tapasztalat tanításokra, s így a ta
nárok nem szívesen vállalkoznak erre.

Szükség van kísérletekre a hagyományosnak számító té- 
makörökben is, reszten abban az irányban, hogy a köztük le
vő kapcsolatok, egysegük jobb érvényre juttatásával hogyan 
lehet jobb képet nyújtani a matematikáról, és egyszersmind 
hatékonyabban használni ki a tanítási időt is. At kell 
gondolni és kipróbálni azt is, hogy milyen egyszerűsítési 
és rövidítésé lehetőségek állnak fenn, esetleg olyannak az 
elhagyása is ami nélkül csak megszokásból „nem tudjuk el
képzelni" az iskolai matematikát.
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Ilyen irányú vizsgálatokra annál is inkább szükség 
van, mert a matematikai gondolkozásmód maga is sokféle, 
egymástól lényegesen eltérő gondolatkörből tevődik össze. 
Ezek közt igei fontos szerepe van az analízis folyamatok 
leírására és elemzésére kialakult gondolatkörének továbbá 
a statisztikának és valószínűségszámításnak. Ezek a tárgy- 
körök ugyanakkor mint más tárgyak segédtudományai is nél
külözhetetlenek az iskolában, így nem hiányozhatnak az 
ezredforduló tantervéből, helyük biztosítása a törzsanyag
ban azonban nem könnyű feladat.

4. A módszerek kérdéséről
Matematikai nevelésről szóltunk inkább, mint tanítás

ról, és ez érvényes abban az értelemben is, hogy a matema
tikai tartalom nyújtásán túl sok vonatkozásban járul hozzá 
ez a nevelés a harmonikus személyiség kialakításához is*

Itt ezek közül egyet emelünk ki külön, az önálló szel
lemi munkavégzésre nevelést. És itt az önálló mellett a 
munkavégzésre is hangsúlyt kívánunk tenni. A bevezetőben a 
matematika megkedveltetését említettük. A kedvvel végzett 
munkának el kell vezetnie a jóleső fáradtság érzéséhez is 
és annak a kimerültségtől való megkülönböztetéséhez.

A kitűzött célok eléréséhez változatos módszerek al
kalmazására van szükség. Mindenki aktív részvétele a mun
kában a frontális osztályfoglalkoztatásnál hatékonyabban 
valósítható meg, ha kis csoportokra oszlik az osztály, vagy 
egyénileg dolgozik mindenki. Ezeken belül is különböző 
módszerekkel irányítható a tanulók munkája. Helytelen vol
na azonban megkötni a tanár kezét, hogy a kínálkozó alter
natívák közül melyiket válassza.

A tanítás-tanulás igen sokrétű feladatát csak sokféle 
módszernek — ezek jó ismeretén alapuló — megfelelő alkal
mazásával láthatjuk el. Bármilyen módszer, eszköz, tana
nyagrész stb. kiragadása, túlhangsúlyozása vagy éppen min
denhatóként kezelése azzal az ígérettel, hogy egycsapásra
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megoldja a matematikatanítás problémáit, csak árthat a ta
nításnak. Veszélyességét növeli az, hogy könnyen keltheti 
a korszerűség látszatát. Átmeneti eredmények révén népsze
rűvé is válhat, annál is inkább, mert kevés újat kíván at
tól, aki átveszi. Nem szolgálja azonban a matematikai is
meretek és képességek sokoldalú és harmonikus fejlesztését, 
s így esetleges részeredményei ellenére is mellékvágányra 
siklatja a matematikatanítás ügyét.

5* Időigény
A vázolt elgondolás szerinti matematikai nevelés a ma

tematika megkedveltetése mellett maradandó, alkalmazásokra 
jól mozgósítható ismereteket ígér és ennek a munkának a lé
nyeges része a tanítási órán folyik. Ötletek születését, 
felfedezéseket azonban nem lehet siettetni. Számot vetve 
a más tárgyakban felhasznált ismeretekkel is, az ismeret
anyag nem csökkenthető lényegesen. Az ezek alapján minimá
lisan szükséges heti óraszámok — itt a jelenlegi iskola
rendszert véve alapul — a következők:

Általános iskolát

Osztály 1 2 3 4 5 6 7 8

heti óraszám 6 6 6 6 5 5 5 5
A középiskolában a 3.III. pont elején említett specializá- 
lódási irányokkal számolva^ (A) törzsanyag nem matematika
igényes tárgyakra specializálódók óraszáma, (B) természet
tudományokra vagy műszaki ismeretekre specializálódók ó- 
raszáma, (C) matematikát speciális tárgyként választók ó- 
raszáma. (itt sem térünk ki a speciális matematika II. osz
tályokra.)

tólag erre szükség lesz az ezredfordulón is. Ezek jelentős 
része éraigsny tekintetében előreláthatólag a (B)-nek meg-

Osztály 1 2 3 4
heti óraszám

(A) 5 5 4 4
(B) 5 5 5 5
(C) 6 6 8 8

Nem szóltunk a szakmai irányú középfokú oktatásról. Várba-
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;lelő lesz. Fontosnak tartjuk azonban, hogy ezek ismeret- 
uyagát az egyes szakmáknak megfelelően írják elő és ne az 
Italánosan képző középiskola anyagát próbálják rájuk eről

tetni, vagy más módon, csupán az óraszám szerint összeállí- 
ott anyagot mechanikusan előírni.

,. Pedagógiai szemlélet
Hangsúlyoztuk, hogy az itt leírt tanítás a pedagógus 

szemléletének alapvető megváltozását is kívánja, és egy új 
tanítási elgondolás megvalósításának ő az egyik legfonto
sabb tényezője. Ahhoz, hogy az ezredfordulón új szemléletű 
tanítás valósuljon meg, már most ezt a szellemet kell bele
plántálni a pedagógusjelöltekbe az óvónőktől a középiskolai 
tanárjelöltekig.

Az óvodai és az általános iskolai pedagógusok képzésé
ben már jelentős változások történtek. Nem követte ezeket 
azonban a középiskolai tanárképzés, pedig itt lenne a leg
nagyobb szükség a szemléletváltozásra-

A pedagógusképzés mellett döntő szerepe van a pedagó
gustovábbképzésnek. Ez nemcsak a működő pedagógusok létszá
ma miatt fontos, hanem azért is, mert az iskolai anyagban 
számos olyan matematikai ismeret kap helyet, amely koráb
ban a pedagógusképzésben sem szerepelt. Ugyanakkor nagy je
lentőséget kell tulajdonítanunk a matematika tanításával 
kapcsolatos legújabb pszichológiai, pedagógiai és módszer
tani eredményeknek is. Ezekkel is csak a továbbképzés ke
retében ismerkedhetnek meg a működő pedagógusok.

A pedagógustovábbképzést alapvetően a képző intézmé
nyek feladatává kell tenni. Ki kell dolgozni a matematikai 
továbbképzés egységes rendszerét, a szükséges személyi és 
anyagi feltételek biztosítása mellett.

A továbbképzésnek fontos eszköze a megfelelő könyvki
adás, valamint a televízió.
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7- A tanulás segédeszközei
A tanulók tevékenységének megnövekedése, ennek a te

vékenységnek hatékonnyá tétele különféle eszközöket igé
nyel, és megvizsgálandó az is, hogy a jelenleg is használt 
segédeszközök milyen formában szolgálják legjobban az e- 
redményes matematikatanulást.

A tanár feladata is megnövekszik, tevékenysége több
irányúvá válik. Ahhoz, hogy mindezt eredményesen elláthas
sa, neki is hathatós segítségre van szüksége. Az alábbiak
ban felsoroljuk a jelenleg felmerülő legfontosabb segéd
eszközöket és azok szerepét a pedagógiai munkában.

A tanulók munkájához szükséges segédletek:
(a) Manipulatív eszközök;
(b) Tankönyvcsalád (munkafüzet, feladatlapok, munkalapok, 

feladatgyűjtemények, olvasmányok, kisenciklopédia 
stb.);

(c) Szakköri füzetek (szakkönyvek);
(d) Számítógépek.

A pedagógus tevékenységét elősegítő további eszközök:
(A) Tanári kézikönyvek;
(B) Szemléltető eszközök (diafilmek, hurokfilmek, filmek);
(C) Szakkönyvek, olvasmányok;
(D) Didaktikai füzetek.

A legfontosabb matematikai ismereteket a kis enciklopédia 
tartalmazza röviden és áttekinthetően, példákat mutatva az 
alkalmazásokra is. A tankönyvcsalád (b) alatt felsorolt tag
jainak nem lenne feladata az anyag módszertani feldolgozá
sa, hiszen ezt jelenleg sem használják ki a tanulók, a pe
dagógus pedig nem mindig követi a könyv tárgyalásmódját. 
Ezt az ugyancsak a tankönyvcsaládhoz tartozó, (A) alatt 
említett tanári kézikönyv nyújtaná (lásd alább).

A feladatlapok, feladatgyűjtemények feladatokon és 
azok megoldásain kívül olyan feladatsorokat (programokat) 
is tartalmaznának, amelyek megoldása egy-egy tétel bizonyí
tását is jelentené. A speciális iskolatípusok igényeit ki-
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elégítő matematikai anyagrészek feldolgozása külön füze
tekben történhet.

A tanári kézikönyv adna útmutatást a tananyag feldol
gozására alkalmas, illetőleg a kerülendő módszerek tekin
tetében.

A didaktikai füzetek arra hivatottak, hogy a didakti
kai tapasztalatokat, igényeket mozgékonyán, a tananyag vál
tozása nélkül követni lehessen. Ezekkel folyamatosan le
hetne befolyásolni országosan a tanítás módszerét.



TERMÉSZETTUDOMÁNYI NEVELES
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: AZ EKB TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALBIZOTTSÁGA

I. Általános tartalmi és szerkezeti 
koncepció

II. Javaslat az általános iskola és a 
gimnázium tananyagára





I.
Bevezetés

A természettudomány az egységes, történetileg fejlődő 
és társadalmilag meghatározott emberi megismerő tevékenység 
szerves része* A természettudományos műveltség éppoly fontos 
a gyakorlat, a világnézet, a közérzet szempontjából, és ép
pen úgy egységet alkot, mint az anyanyelvi, a matematikai 
vagy történelmi műveltség. A természettudomány a természeti 
jelenségek és technikai folyamatuk széles körében a lénye
ges összefüggések kiemelése által lehetővé teszi a tájéko
zódást, sőt előrelátást. Ezen alapul a természettudomány 
iránt megmutatkozó társadalmi igény. A szocialista társada
lom építését a tudományos-technikai forradalom idején, ar
ra támaszkodva kell végeznünk. Az egyre fokozódó színvona
lú műszaki munkához a természettudományok tanulásával el
sajátított ismeretanyag és képességek szolgáltatják a meg
alapozást. A materialista világnézet a matériát, az objek
tív anyagi valóságot tekinti elsődlegesnek, a természettu
dománynak tehát világnézeti alapvetést is biztosítania kell. 
A gyorsan alakuló természetben, és a technikával átitatott 
tárgyi környezetben nem idegenként, hanem otthonos közér
zettel és tevékenyen kell mozognia a felnövekvő fiatalnak, 
nemcsak annak megértésére, de annak tudatos alakítására 
vonatkozó készségét is ki kell fejlesztenünk.

Az általános és középiskolai természettudományi órák 
együttes száma eléri-megközelíti a magyar-, illetve a mate
matika-órák számát. A természettudományi nevelés egységes 
céljai indokolttá teszik, hogy felsőbb osztályokban — fenn
tartva a biológia, fizika, földrajz, kémia tantárgyak ha
gyományos rendszerét —- egységes tervet dolgozzunk ki a ter
mészettudomány egybehangolt tanítására. (Hagyományos tanár
képzésünk és tantervszerkezetünk más országokhoz viszonyít
va szélső típust képvisel nagyfokú szakosítottságával. A 
hazai tudós és tanár közvélemény ragaszkodik ehhez a szako-
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sítottsághoz. Ezért mi is ehhez igazodtunk.) Ügyeltünk ar
ra, hogy az egymás mellett futó, illetve egymást követő 
tantárgyak tartalmilag illeszkedjenek, támogassák egymást. 
Lehetőség nyílik arra, hogy az egyik évben egyik tantárgy
ban tanultakat más tantárgy később alkalmazza. Ilymódon 
megnyújtható a tananyag egyébként korlátozott begyakorlá- 
si, érlelési ideje.

Az MSZMP Központi Bizottsága közoktatási határozatá
nak értelmében iskoláink megújításánál három szempontot 
kell szem előtt tartanunk:

(a) A tudást el kell mélyítenünk; a tananyag igazán je
lentős részeit az átmeneti verbális memorizálás 
szintjéről a maradandó képességek szintjére kell 
átvinnünk.

(b) A tudomány századunkban elért és ipari, mezőgazda
sági, tudományos, filozófiai, általában társadalmi 
hatásukat ma kifejtő nagy felfedezéseit a klasszi
kus fejezetekhez hasonló súllyal be kell építenünk 
a tananyagba.

(c) Csökkentenünk kell a tanulók túlzott terhelését, a- 
mely akadálya a tudás elmélyítésének, az ifjúság 
harmonikus nevelésének, a hátrányos helyzetből in
duló fiatalok felemelésének.

A szokásos iskolai oktatásban gondolkodva e követel- 
íények egymással ellentétes irányba húznak. Meg kell keres

nünk a választ a következő kérdésre: milyen koncepció alap
ján, milyen áldozatok tudatos vállalásával valósíthatjuk 
meg optimálisan céljainkat. Tervünk kidolgozásában a követ
kező szempontok vezetnek:

Az általános iskolát nyílt rendszernek tekintjük, amely 
után a fiatalok igényesebb munkakör ellátására, illetve fel
sőfokú tanulmányokra készülő fele továbbtanul. Ezért az ál
talános iskolában nem igényünk a teljesség elérése. Termé- 
szettudományos szemléletre kívánunk nevelni kiemelt témakö
rök elmélyültebb tárgyalásával. A témakörök kiválasztását 
a mindennapi élet gyakorlati szempontjai is irányítják.
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A gimnáziumban az egyes klasszikus tudományok törté
nelmileg kialakult ismeretanyagának közlése helyett egysé
ges természettudományos világkép bemutatását tűzzük ki 
feladatul. Az „iskolás" fizika, kémia, biológia, földrajz 
és a ma fejlődő, társadalmilag most ható élő tudomány ket
tősségét megszüntetni kívánjuk. Az egyes tárgyak maximális 
összehangolása csökkenti azt a tanulókra nehezedő terhet, 
amelyet az összefüggéstelen, inkoherens ismeretek elsajátí
tása jelent. Az integrált világképbe hézagkitöltő szereppel 
önként beilleszkednek az új fejezetek. A természettudomány 
által nyújtott áttekintést megnyitjuk a társadalmi csatla
kozások felé. A korábbi tantervek hagyományos anyagával 
szemben az itt javasolt természettudományos nevelés feltét
lenül alkalmas arra, hogy természettudományosán megalapozza 
a dialektikus és történelmi materialista világnézetet.

A természettudományos óraszám az 1950-es évek tanter
véhez képest (éppen a tudományos-technikai forradalom kibon
takozásának időszakában) számottevően csökkent. (Ennek oka 
a politechnikai képzés bevezetésekor és megszüntetésekor 
kiváltott egyoldalú átrendezés volt.) Jelenleg az általános 
iskola és a gimnázium óraszámának 15 százaléka jut természet
tudományi nevelésre. Tervünk ezt a helyzetet veszi alapul.

A nemzetközi összehasonlítás egyértelműen bizonyítja, 
hogy jelenlegi természettudományos nevelésünk leggyengébb 
szakasza az alsótagozat. Tervünk javasolja, hogy a Környe
zetismeret tárgy helyett (amely eklektikus, mozaikszerű 
volta miatt nem képes határozott nevelési célt megvalósíta
ni) az alsótagozatban vezessünk be egy egyértelműen termé
szettudományos tantárgyat és nevezzük azt Természetismeret
nek. (Ilyen tárgy a Szovjetunió és a legtöbb más ország 
iskoláiban régóta létezik. Ezen kívül gondoskodni kell a 
társadalmi ismeretek tanításáról külön tárgyként vagy az 
anyanyelvi oktatás részeként.) Ellensúlyozásként a felsőta
gozatban. némileg csökkentettük a természettudományos tárgyak 
jelenlegi óraszámát. Megváltoztattuk és összehangoltuk azok 
tartalmát, enyhítettük az átmenet élességét az alsó- és fel

sőtagozat közt. A gimnáziumban szintén a természettudományos
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tárgyak mai óraszámával gazdálkodtunk. Az óraszámok éssze
rűbb felosztása folyamatban levő oktatási kísérleteink sze
rint lehetővé teszi céljaink megvalósítását. Véleményünk 
szerint a gimnáziumok korábbi politechnikai óraszámát kel
lene a fakultatív képzésre fordítanunk, ügyelve arra, hogy 
a fakultatív képzés ne fokozza, hanem enyhítse az iskolapad- 
-tábla-kréta rendszer merevségét. Ezért a természettudomá
nyos-műszaki fakultatív képzést vállalók számára egységes 
laboratóriumot javasolunk, amely nagymértékben manuális és 
képességfejlesztő. Ez a gyakorlati tárgy a műegyetemi-orvo
si- természettudományi egyetemekre pályázók mellett a gyakor
lati műszaki-egészségügyi-mezőgazdasági pályára készülők 
igényeit is szolgálja. Egyben határozott előnyt biztosít 
a termelőmunkát végző szülők gyermekeinek.

Az általános iskola első négy osztályában egyesített 
(integrált) természettudományi tárgyat ajánlunk. Az 5. osz

tályban és az I. gimnáziumban összevont (komplex) jellegű 
tárgy szerepel. Ezek tanítása a tanárok jelenlegi szakpá
rosítása folytán, illetve minimális továbbképzést feltéte
lezve nem okoz nehézséget, amint azt oktatási kísérleteink 
bizonyítják. A IV. osztályos természettudományos órák a- 
nyagfejlődési nézőpontra koncentrálva hivatottak a szinté
zis biztosítására, ezért az itt tanító tanárok fokozott 
együttműködésére van szükség. Ezúton nevelési célkitűzésünk 
érvényre juttatása mellett azt is elérjük, hogy a gimnázium
ban gyakorlatilag megszűnnek a pedagógiailag rossz hatásfo
kú kétórás tantárgyak. Sajnos, a felsőtagozatban — ahol az 
egyesítés fokozottabban kívánatos — ilyen változást nem tu
dunk realizálni az általános iskolai tanárok jelenlegi sza
kosítása mellett. (A tanárképző főiskolákon a fizika, kémia, 
biológia tárgyak közül semelyik kettő nem párosítható egy
mással.) Javasoljuk a tanítóképzőben a természettudomány 
tanításának bevezetését, a tanárképző főiskolán természet
tudomány-szakos tanárképzés megindítását, az egyetemeken 
a jelenlegi kétszakos képzés fenntartását az egyetemes ter
mészettudományos alapozás erősítésével. A terv egysége,
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valamint a tanárok sokoldalú felhasználhatósága'ős felhasz
nál taága igényli, hogy az egyetemi tanárképzés tanítsa az 
általános iskolai természettudományos anyagot tartalmi szem
pontból; a főiskolai tanárképzés tanítsa a természetismeret 
tananyagát és a gimnáziumi természettudományi anyag lénye
gét. E szempontok figyelembevétele nélkül pedagógusképzésünk 
a világszerte megfigyelhető nevelési tendenciák ellen dol
gozik.

A következőkben megadjuk a jelenleg érvényes, utána 
pedig a tervünk megvalósítását lehetővé tevő órabeosztást 
(1. és 2. táblázat).

1. táblázat
Jelenlegi_óraterv

1 2 3 4 5 6 7 8 1 11 111 IV
(Környezetismeret)(1) (2) (2) (2) - - - - - - - -
Fizika - 2 2 2 - 3 3 4
Kémia - - 2 2 2 2 2 -

Földrajz 2 2 2 2 2 2 2 -

Biológia 2 2 2 2 2 2 2/0 2
Pszichológia - - - - - - 0/2 -

Világnézet (term.tud .rész) - - - - - - - 2/0
(Gyakorlati fogl.) — — — — (4)(4) (4) (4)

össze i kötelező (1) (2) (2) (2) 4 6 8 8 6 9 9 7
(4)(4) (4) (4)
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2. táblázat
Javasolt óraterv

1 2 4 5 6 7 8 1 11 111 IV
Természetismeret 1 1 2 2 3 - - - - - - -
Fizika 2 2 2 - 3 3 3
Anyagszerkezet - - - 4 - - -

Kémia - 2 2 - 3 2 -

Földrajz 2 2 2 3 2 - -
Biológia 2 2 2 - - 4 3
Fakultatív labor — — — (3) (6)

Összes kötelező 1 1 2 2 3 6 8 8 7 8 9 6
Fakultatív 3 6

A következőkben megfogalmazzuk a természettudományos 
nevelés célját, öss. foglaljuk az általános műveltség is
kolában tanítandó természettudományos összetevőit. Ennek 
alapján megadjuk az egyes tantárgyak nevelési, tartalmi és 
módszertani koncepcióját. (A tárgyak tananyagára egy lehet
séges változatot adunk. A tananyagban az aláhúzott fejezet
címek jelentik a tananyag lényegét. A zárójelben közölt fel
sorolás csupán tájékoztató jellegű, azt semmiképpen nem sza
bad végleges és kötelező előírássá tenni. A gyakorlat dönti 
el, sőt alkalmanként a tanulók, a tanár és a tankönyvíró 
érdeklődése, hogy az egyes fejezeteket milyen sori adben 
tanítsák, és a fedezeteken belül milyen témák elemzésével 
fejtsék ki az alapvető mondanivalót.

Munkánk során megvizsgáltuk más országok — elsősorban 
szocialista országok — oktatási gyakorlatát és tanrendjeit. 
A hasznos tanulságokat tervünkben felhasználtuk. Az itt be
mutatott terv realitását szavatolja, hogy annak kulcsponti 
részeit kísérleti osztályokban több éven át többezer váloga- 
tatlan tanulóval kipróbáltuk és sikeresen megvalósítottuk. 
A tankönyvpótló jegyzetek jelentős része elkészült, és hasz-



- 116 -

nálatban van. Munkánkat a pedagógusok, tudósok és szülők 
széles köre kísérte figyelemmel. Mindezeket a gyakorlati 
tapasztalatokat a terv itt közölt megfogalmazásában figye
lembe vettük.

Ha az oktatásügy intézői javaslatunk teljes kivitele
zését (a tanárok-tanítók képzettségére, az iskolák felsze
reltségére, a tanár- és tanítóképzés jelen formáira hivat
kozva) 1979-ben még nem tartják országosan bevezethetőnek, 
akkor is kérjük, hogy tervünket és tankönyveinket alterna
tív lehetőségként fogadják el. Ez a tanterv további kiér
lelését is szolgálja. A tervünk szerint vállalkozó tanárok 
és iskolák számára indokolt az oktatás automatikus engedé
lyezése, tervünkről és annak hivatalos alternatív kísérlet
ként való elfogadásáról értesítendők a felsőfokú oktatási 
intézmények felvételi bizottságai és a pedagógusképző in
tézmények is.

A TEMviESZETTtJDOLlÁNYOS NEVELES ŒJLJA

A természettudományos nevelésnek biztosítania kell a 
következő célok megvalósítását:

(1) A természettudományos érdeklődés felkeltése, a ter
mészettudománynak az egyetemes kultúra részeként va
ló bemutatása. (Fokozott gondot kell fordítanunk a 
tanulók motiváltságára. A gyermekek pszichológiai 
fejlettségét figyelembe véve az óvodai világképből 
a közvetlen tapasztalatból kiindulva úgy kell fel
építenünk a világ természettudományos szemléletét, 
hogy a tanuló a természetet szépnek lássa, a termé
szetkutatást érdekesnek és abban önmagát érdekelt
nek érezze. Nagy kutatók életének és működésének be
mutatása, a tudománytörténet nagy vitáinak és forra
dalmainak felidézése alkotó szemléletre nevel. Egy
ben lehetővé teszi a természettudományos kutatásra 
vonatkozó társadalmi igény bemutatását.)
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(2) A világ természettudományos megismerési módszerének 
elsajátítása. (Ennek alaplépései a következők: ob
jektív tapasztalat, a lényeges kapcsolatok kiemelé
se, modellalkotás, új jelenségek előrelátása, ennek 
alapján a modell kísérleti ellenőrzése, szükség ese
tén a modell korrekciója vagy továbbfejlesztése, a 
modell alkalmazása, társadalmi hasznosítása.)

(3) Az anyag mozgásában megnyilvánuló általános elvek 
ismerete. (A kisszámú, de széles körben alkalmazha
tó elvek közé olyanokat sorolunk, mint például okság, 
tehetetlenség, a makroszkópikus anyagtulajdonságok
nak mikroszkopikus szerkezet által való meghatározott
sága, természetes kiválasztódás. * tanulóknak ezeket 
az elveket élményszerűen, felfedezés-szituációkban 
kell felismerniük, azok önálló alkalmazásának képes
ségét maradandóan el kell sajátítaniok.)

(4) Tájékozódás a világban (a természeti és technikai 
környezetben) a természettudományos megismerés mód
szerével az egyetemes elvek alapján. (Az egyetemes 
elvekhez, mint vezérfonalhoz kapcsolandók a részis
meretek, mint szemléltető és begyakorló példák. Itt 
tág tér nyílik a tanuló és a tanár alkotó együttmű
ködésére. A tananyag folytonos korszerűsítése a pél
dák cseréjében nyilvánulhat meg. A tájékozódás leg
többször csupán hozzávetőleges, kvalitatív, de arra 
elegendő, hogy a természeti és technikai környezet 
egyc3 jelenségeit ne érezzük idegennek, elszigetelt
nek. A tájékozódás során nem kell minden részismere
tet személyesen kikísérletezni, felfedezni. Jártas
ságot kell kialakítani a társadalmilag felhalmozott 
információk beszerzésében, kezelésében, felhasználá
sában.)

(5) Áttekintő természettudományos világkép kialakítása; 
a természettudomány hozzájárulása a dialektikus ma
terialista világnézet kialakításához. (A természet 
és a társadalom szülötte az ember. Az anyagot, annak
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mozgástörvényeit ismerve, nem pedig azok ellenében 
használhatja fel a termelő munkában.

A természet megismerésénél kiindulásunk a közvetlen 
megfigyelés éa a tervszerű kísérlet. Ezek képezzék az isko
lai természettudományos nevelés kiindulását is. A természet
tudományos szemlélet kialakítása, elsősorban a természet ob
jektív megismerésére szolgáló módszereknek készségszintű 
elsajátítása már 14 éves korra megtörténhet. Az egységes 
természettudományos világkép felépítése, a dialektikus ma
terialista világnézet következetes kifejtése, a termelő cse
lekvés készségének kialakítása 18 éves korra valósítható 
meg.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MŰVELTSÉG TARTALMA
A természettudományos műveltség négy alapvető részének 

a következőket tartjuk:
I. az anyag mozgástörvényei

II. az anyag struktúrája
III. az anyag története, evolúciója
IV. az élő anyag speciális jellemzői

Az alábbiakban igyekszünk részletesebben megfogalmazni az 
iskolában megszerezhető műveltségi elemet. A felsorolás nem 
jelent tantárgyi felbontást vagy időbeli egymásutánt. Az 
általános iskolában is szereplő alapokat aláhúzással emel
jük ki.
I. Ag_a&gag_moggástörvényei

A természettudomány (ezen belül különösen a fizika) 
első feladata az anyag egyetemes mozgástörvényeinek megis
merése. Ez a természet egzakt megértésének és cselekvő át
alakításának kiindulópontja lehet.

Az anyag objektivitása, megismerhetősége. Az anyagi 
tulajdonságok mérése. Élettelen és élő anyagi rendszerek* 

Helyzet és mozgás leírása. Vonatkoztatási rendszerek. 
A helyzet és sebesség relatív volta. Az élőre jellemző moz
gások. Tér és idő. Az anyag és a téridő kapcsolata.

Megmaradási törvények: lendület (mozgásmennyiség),
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energia, (impulzusnyomaték), tömegközéppont-sebesség meg
maradása. Energia és tömeg ekvivalenciája. Elektromos töl
tés és beriontöltés megmaradása. Az energiatörvény érvényes
sége élőlényednél.

Kölcsönhatás részrendszerek között, akció-reakció elve. 
Lendületátadás=erőlökés. Energiaátadás=munka, hőközlés. 
Ierdületátadís=forgatónyomaték. Okság elve. Élettelen és 
élő kölcsönhatása. Élő és élő kölcsönhatása.

Gravitációs kölcsönhatás. Elektromos kölcsönhatás: 
elektromos mező hatása töltött testekre, töltött testek ha
tása elektromágneses mezőre. Nukleáris kölcsönhatás: magerő. 
Rádióaktivitás.

Megismételhető és ismétlődő jelenségek. Rezgőmozgás. 
Hullámszerű mozgásformák. Hullámok keltése, terjedése, ösz- 
szerakódása. Elektromágneses hullámok. Elektronhullámok. 
Határozatlansági összefüggés. Valószínűségi értelmezés. 
Pauli-elv.

Megfordítható és egyirányú folyamatok. Hőmérséklet, 
mint nagy szabadságfokú rendszerekben a rendezetlen mozgás 
egy szabadsági fokra jutó átlagos energiája. Hőközlés, mint 
statisztikusan rendezetlen munkavégzések eredője. Ekvipar- 
tició. Állapotok statisztikus valószínűsége. A statisztikus 

rendezetlenség növekedésének elve. Progresszív és regresszív, 
megfordítható vagy egyirányú folyamatok az élő anyagban, 
egyedi és rendszer szinteken.
II. Anyagi_struktúrák

Az anyagi részecskékből kölcsönhatások eredményeképpen 
fokozódó komplexitású struktúrák épülnek fel. A különféle 
kötéstípusok kötési energiája nagyságrendben különbözik. 
Ez lehetővé teszi, hogy az anyagi struktúrákat szintekre 
bontsuk, és azokat egymástól elkülönítve tárgyaljuk. Földi 
környezetünkben kiemelkedő gyakorlati fontossága van az a- 
tomok kölcsönhatásainak. E szint tanulmányozása elsődlegesen 
a kémia feladata.

Az anyag elemi változatai: Elektromágneses mező, elektro
mágneses sugárzás, i'únj. Gravitációs mező. Elektron, proton,
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neutron. Az építőelem-elv.
Atommagok, mint intenzív magerők által összetartott, 

különösen stabil rendszerek. Rendszám, tömegszám. Izotópok. 
Magátalakulás, atomenergia- Kémiai elemek (viszonylagos) 

megmaradása.
Atomok, mint elektromos vonzás által összetartott rend

szerek. Az atom stabilitása, alapállapot. Gerjesztett álla
potok, kvantumszámok. Periódusos rendszer, annak értelmezé
se a Pauli-elv alapján.

Molekulák: atommagok és elektronok kötött rendszerei. 
Atompályák átalakulása molekulapályává. Kovalens kötés, vegy
érték, disszociációs energia, molekulaméret, molekulaalak. 
Többszörös kötés, a kötés polarizáltsága. Redox folyamatok. 
Biológiai szempontból különösen fontos kötéstípusok. A kö
tések átrendeződése, reakcióhő, a kémiai reakciók időbeli 
lefolyása. Katalízis. Biokatalízis, enzimek. A folyamat vég
bemenetelének és az egyensúly beállásának feltételei, nega
tív visszacsatolás, visszacsatolás az élő szervezetekben. 
A szénvegyületek biológiai szerepe, ennek molekulaszerkeze
ti magyarázata. Néhány fontos vegyülettípus ismerete- Apo- 
láris és poláris csoportok. Molekulaszerkezet és makroszkó- 
pikus vegyülettulajdonság kapcsolata- óriásmolekulák.

Halmazállapotok. Kölcsönhatás molekulák között. Van 
dér Waals-kölcsönhatás, hidrogénkötés. Gázok, a gáz kineti
kus elmélete. Kondenzáció. Folyadékok. A víz szerkezete, 
oldatok, oldhatóság. Sav-bázis jelenségek. Felületi feszült
ség. Szilárd anyag, kristályok kötéstípusai. A kötéstípus 
és a belső szerke et, mint az anyagi tulajdonságok (olvadás
pont, olvadáshő, fajhő, keménység, elektromos és hővezetés, 
polározhatúság) meghatározója. A víz biológiai szerepe. 
Sejtes szerkezet. Struktúra egyeden belül és egyed feletti 
szinten.
III. Az_élő_anyag_speciális_jellemzői

Az általános műveltség biológiai részének azokat az 
ismereteket tekintjük, amelyek:
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(a) Megmutatják a fizika és a kémia törvényeinek korlá
tozás nélküli érvényét és megvalósulási módjait az 
élővilágban, így teljessé teszik a világ anyagi egy
ségéről alkotott képet;

(b) Az élőlényekben és élőlények közt olyan speciális 
kapcsolatokat ismernek fel, amelyek nem korlátozzák 
a fizika és a kémia törvényeit, hanem erősen komplex 
és magas fokon szervezett struktúrák esetén kiegészí
tik azokat;

(c) Bemutatják a jelenlegi élővilág kialakulásának folya
matát. így a biológiai műveltség összetevői:

Az élő rendszerek nyílt önszabályozó rendszerek. Az 
élőlények individuálisan léteznek, minden egyed létének tör
ténete, kezdete és vége van. Az élőlények együtt azonban a 
fajfejlődés révén folytonosságot képviselnek a Földön. 
(Ezért szükség van fajismeretre, példaszerűen a törzsfejlő
déstani, gazdasági és ipari szempontból fontos élőlények
— mikroorganizmusok, növények, állatok — néhány taxonjának 
és néhány közösség tárgyszerű ismeretére, valamint a növény- 
és állat-határozó használatára.) — Az élőlényekre maradék
talanul érvényesek a fizika és kémia törvényei, köztük is
az energiamegmaradás törvénye. Az élőlények tulajdonságai 
visszavezethetők a bennük zajló kémiai folyamatokra, végső 
soron a bennük található molekulák szerkezetére a következő 
sorozat szerint: tulajdonság — kémiai reakció — fehérje
— RNS — DNS. Ezen alapul a sejtek, szövetek, szervek mű
ködése. — A biológiai önszabályozásnak több szintje van: 
enzimes, genetikai, hormonális, idegi és ökológiai szabályo
zás. Egyensúlyok feltételei. Rendelkezni kell etológiái 
alapismeretekkel.

Az élőlények alkalmazkodnak környezetükhöz. Minden szer
vezettségi szinten megfigyelhetők az adaptáció különböző 
formái.

Az élőlények önreprodukáló rendszerek. Információtáro
ló rendszerek vannak minden élőlényben és közösségben. Van
nak genetikusán adott információk, és vannak az élettevékeny-
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ség sorún a környezetből felvett információk. (Ismerni kell 
a DNS, RNS információtároló szerepét az öröklés és egyéb 
élettevékenységek folyamán, a kromoszóma és gén fogalmát, 
a mutáció jelenségét, a Mendel-szabályokat, a természetes 
kiválasztódást. Rendelkezni kell szaporodásbiológiai alap
ismeretekkel. )

Az élővilág időben fejlődő rendszer. A fajok időbeli 
átalakulásának története: az evolúció. Ismerni kell az em
ber származásút, az emberréválás természeti és társadalmi 
okait.

Az ember biológiai és társadalmi lény. Szükség van 
pszicho-biológiai alapismeretekre. A gondolkodó ember meg
ismeri az anyagi világot és önmagát. Tudatosan alakítja 
környezetét. A környezet átalakulása lehet hasznos és lehet 
káros az ember számúra. Ismerni kell a környezetvédelem 
szerepét az emberiség jövője szempontjából.
IV. Az_anyag_evolúciója

Az anyagi filág mai állapotát az anyag mozgástörvényei, 
valamint történetileg kialakult speciális adottságok hatá
rozzák meg. De az anyagi világ történeti alakulását végső 
soron szintén az anyag mozgástörvényei alapján érthetjük 
meg. Ha tehát figyelmünket nem csupán világunk mai állapo
tára koncentráljuk, hanem annak időbeli evolúcióját is fi
gyelembe vesszük, egységesebb világképet kapunk. Ennek alap
ján megismerhetjük azokat a tendenciákat is, amelyeket vi
lágunk mai állapota tartalmaz.

Az anyag, elemi alkotórészekből kiindulva, az egyete
mes mozgástörvények és kölcsönhatások eredményeképpen több 
lépcsőben szerveződött komplex struktúrákká. A Föld szerke
zete és fel színi sajátosságai szintén hosszú történeti fej
lődés eredményei, amelyek szüntelenül befolyásolják a rajta 
kialakuló életet és az emberi társadalmat. Másrészt az em
ber környezete is az ember által alakított „humanizált" 
természet.
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Csillagok. A hidrogénfelhők gravitációs csomósodása: 
csillagképződés. Magfelépülés a csillagokban, atomenergia 
felszabadulás és kémiai elemek kialakulása. A Nap.

Bolygórendszer. A bolygók kialakulása (gravitációs 
kontrakció és perdület-megmaradás). A bolygók és a Hold 
szerkezetének, légkörének, felszíni viszonyainak egybeveté
se és levezetése a felszíni hőmérsékletet elsősorban meg
határozó Nap-távolságtól függő gázdisszipáció alapján. A 
folyékony víz földi felhalmozódása.

Földtörténet. A Föld szerkezete és egysége a földmag
tól a magnetoszféráig. A hidro- és atmoszféra evolúciója. 
A víz kémiai szerepe a földi üledékes kőzetek, az agyagás
ványok képződésében. A nagy földi dinamizmus: az üledékes 
kenőanyag közvetett és közvetlen hatása, a litoszféraván
dorlások, az óceánok fejlődése, elhalása. A litoszféra be- 
tolódása a köpenybe, hegységkéoződés. Elemek koncentráló
dása hasznosítható telepekké. Energiahordozó ásványi tele
pek. Az agyagásványok sajátságai. A földfejlődés szakaszos
sága.

Biológiai evolúció. Az élet keletkezése. A légkör és 
az élet kapcsolata, a légköri oxigén kialakulása és a faj
szám gyors növekedése. Az élőlények és élőközösségek evo
lúciója a Földtörténet szakaszosságának függvényében. Az 
emberréválás. Élet lehetősége más égitesteken.

II.

Általános iskola

Az általános iskola, mint minden magyar fiatal nevelő
je, oktatásügyünk legfontosabb területe.

Az általános iskolában nem tudjuk megtanítani az egyes 
tudományok zárt rendszerét, a mind nyíltabb iskolává váló ál

talánosnak ez nem is célja. A természettudomány kiválasztott 
fejezeteinek elmélyült, az életkori sajátságokat figyelembe- 
vévő bemutatásával ki kell építeni a tanulókban azt a képes
séget, hogy életük sorén önállóan legyenek képesek új fel-



ismerések befogadására és feldolgozására. A gondolkodásra 
nevelésben és az új felismerésében a jövőben a matematika 
mellett az eddiginél nagyobb szerepet kell biztosítani a 
természettudomány tanításának; ezen keresztül lehet legin
kább rávezetni a tanulókat a közvetlen tapasztalat alapve
tő szerepére az őket körülvevő anyagi világ megismerésében. 
Az általános iskolára építi majd a középiskola a mainál meg
alapozottabb természettudományos oktatást. Az általános is
kolai tanulóknak legfeljebb 50 százaléka tanul tovább gim
náziumokban vagy szakközépiskolákban, ezért az általános 
iskolának biztosítania kell a világban önállóan tájékozód
ni képes emberek kinevelését. í

TERMÉSZETI SZERET
1 óra az általános iskola 1-2. osztályaiban
2 óra az általános iskola 3*4. osztályaiban
3 óra az általános iskola 5* osztályában 
Gyermekeink az iskolába lépés előtt számtalan közvet

len tapasztalatot gyűjtenek a tárgyi világról, hogy megél
jék életük nehéz első hat esztendejét. Az iskola kapuján 
átlépve a számok és betuk absztrakt világa fogadja őket. 
A következetes természettudományos képzés ma csak valamikor 
a 6. osztályban indul meg (addig legjobb indulattal is leg
feljebb természetrajzi ismeretek oktatásáról beszélhetünk). 
Az a tény, hogy a természettudományt csak a nagymértékben 
absztrakt és verbális periódus végén tanítják, tetejé
re állított helyzet. Jóvátehetetlen kárt okoz nem csupán 
a természettudományos-műszaki képzésben, hanem a világnéze
ti nevelésben is. Indokolatlan kezdeti előnyhöz juttatja 
az adminisztratív-értelmiségi családok gyermekeit a közvet
len termelő munkát végző szülők gyermekeivel szemben. Az 
általános iskolai természettudományos nevelésnek az a cél
ja, hogy a közvetlen anyagi valóság megismerését az elvon-
tabb (nyelvi, matematika) ismeretek bázisává tegye, nem pe
dig az, hogy formális 
zését lezáró verbális

szemléletűvé nevelődött gyerekek kép
ismeretanyag legyen. így az általános



- 125 -

természettörvények felismerésének útját is végigjárva, a 
tanulókban önálló továbbfejlesztésre alkalmas természettu
dományos világkép alakul ki. Ez a cél úgy érhető el, hogy 
az általános iskolában az 1-5* osztályban egységes termé
szetismeret tárgy kerül az óratervbe. Ez a terv az integ
ráció felé tett első lépés, amelynek tapasztalatai alapján 
lehet majd kialakítani a távolabbi jövő esetleges magasabb 
fokú integrációját.

Tapasztalatalataink szerint az iskolába lépő gyerekek 
— önálló megfigyelések, próbálkozások, következtetések ál
tal szerzett — természettudományos ismeretei meglepően 
széleskörűek. Az óvodai világképet kell simán továbbépíte
nie a Természetismeret tantárgynak az első osztálytól kezd
ve. Biztosítanunk kell a természetes aktív gyermeki magatar
tás megőrzését és fejlesztését. A megismerés és cselekvés 
egységében fejlessze a gyermek kreatív személyiségét. E 
tárgy feladata a gyermekek közvetlen tapasztalatainak, ké
sőbb tudatos megfigyeléseinek és tervszerű kísérletek út
ján nyert ismereteinek feldolgozása, rendszerezese, az ál- 
talános következtetések levonása. Itt tehát nem a fizika, 
kémia, földrajz, biológia tantárgyak ismeretanyagának egy 
részét kell közölni, hanem a gyermek tapasztalati körére 
támaszkodva, azon belül maradva kell leraknunk a világ ter
mészettudományos szemléletének alapjait.

A Természetismeret tanításának feladatai a következők:
Az 1. osztályban a tanítás tárgya: az anyag érzékelhe

tő tulajdonságai; a módszer: a megfigyelés.
A 2. osztályban a megfigyelések körét az otthon és is

kola tágabb körére terjesztjük ki, új módszert vezetünk be: 
a mérést.

A 3. osztályban a tanítás tár-ya: az anyagi rendszerek 
kölcsönhatása, az új módszer a jelenségek tudatos előidézé
se, a kísérlet.

A 4. osztályban a tanítás tárgya: a helyzet és mozgás. 
Az elsajátítandó új módszer: a vonatkoztatás.

Az 5. osztályban n tanítás tár ya: a természeti föld-



126 -

módszer: a jelenségkör komplex, szintetikus szemlélete.
A Természetismeret tantárgy egyaránt tartalmaz olyan 

elemeket, amelyeket a tradicionális szemlélet a fizika, ké
mia, földrajz, csillagászat, biológia témakörébe tartozónak 
ítél. Ezek az elemek azonban most együtt, problémacentriku- 
san jelennek meg, akárcsak az óvodai világképben. A Termé
szetismeretnek nem szakismeretek közlésével kell segítenie 
a későbbi szaktárgyak tanítását, hanem természettudományos 
nevelési céljaink megalapozásával, a problémavállalás ki
fejlesztésével, a világ természettudományos megismeréséhez 
szükséges képességek kialakításával, a gyermekek természet 
iránt érzett pozitív attitűdjének biztosításával.

A Természetismeret tanításának módszere eltér a jelen
leg alkalmazott oktatási módszerektől. Ez a tárgy nagymér
tékben manuális foglalkozáson alapul, nem pedig megtanulan
dó leckeanyagon. A tanulók minden órán, szinte folyamatosan 
tevékenykednek. Játékosnak látszó feladatokat kapnak: ki
raknak, csoportosítanak, mérnek, rajzolnak, de azt is mond
hatjuk, hogy elemi fokon tudományos kutatómunkát végeznek, 
így játszva-kísérletezve jutnak új készségek birtokába.

A tanulók mozogjanak otthonosan a számukra ismerős, 
barátságos anyagi világban. A kézbe kapott tárgyak legyenek 
ismertek már otthonról, a természetből, kirándulásokról, 
az újdonság azok tudatos szemügyre vétele, következetes 
vizsgálata. Eközben kell elvégezniük az olyan gondolati te
vékenységeket, mint az összehasonlítás, viszonyítás, ana
lízis-szintézis, absztrakció, általánosítás, konkretizálás, 
így értük el a kísérleti tanítás során, hogy a tanulók a 
Természetismeret órát kezük, érzékeik sokirányú foglalkoz
tatása felett érzett örömmel fogadják* A tárgy kiterjedt 
kísérleti oktatásának tapasztalatai szerint a Természetis
meret-foglalkozásokon a gyermekek — családi körülményeik
től függetlenül — egyenletes aktivitással és sikerélmény

nyel vesznek részt.
Ezek alapján a Természetismeret legfontosabb tantárgy- 

-pedagógiai feladatai a következők: alapvető természettudo
mányos szemlélet és gondolkodásmód kialakítása és fejlesz—
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tése az önálló és kö.jös megfigyelések és tevékenységek so
rán gyűjtött tapasztalatok alapján, s ezáltal a materialista 
világnézet megalapozása. A Természetismeret tanítása hozzá
járul azon meggyőződés kialakításához, hogy a világ anyagi 
természetű, jelenségeit anyagi okok idézik elő, e jelensé
gek az ember számára egyre jobban megismerhetők és felhasz
nálhatók. Az általános iskola egyik legfontosabb nevelési 
feladata a munkára nevelés. A Természetismeretnek elő kell 
segítenie a tanulók esztétikai érzékének fejlesztését is. 

A természet szeretete, a színek, hangok, formák gazdagsága, 
az élet melegsége érzelmi, esztétikai élményt jelentsen a 
gyermekek számára. A természeti környezet nem csak életfel
tételeket biztosít az ember számára, de életkörülményeket 
is (minőségi értelemben). A természet esztétikumának felis
merése, élvezete, értékeinek megóvása természetvédelmi fel
adat. A tárgy programja tartalmánál és módszerénél fogva 
feladatait olyan természetes és hatékony módon, a gyermekek 
életkori sajátosságainak megfelelően képes megvalósítani, 
mint amilyenre más alsó tagozatos tárgyaknál kevés lehető
ség nyílik. Nagyon jól illeszkedik a Természetismeret a ma
tematika új általános iskolai tantervéhez.
Tananyag
1. osztály^_Az_anyag_érzékelhető_tulajdonságai^_csoportosí- 
tás
Az anyag tulajdonságainak megfigyelése
(Tárgyak a tanteremben és otthon. A játékdoboz tárgyai. Élet
telen és élő különbsége. Érzékszerveink -- látás, tapintás, 
hallás, ízlelés, szaglás szerepe a megfigyelésben. Érzék

szerveink óvása. Játékok a tárgyak felismerésére tulajdon
ságaik alapján: barkochba, találd ki, mi vagyok!) 
Csoportosítás a megfigyelt tulajdonságok alapján 
(Gombok, fahasábok, különféle anyagok csoportosítása külön
böző tulajdonságaik alapján: szín, alak, méret, alakítha
tóság, felületi simaság. Mindez játékos formában, elvárva 
és követve a gyerekek által felvetett szempontokat. Növé
nyek és állatok megkülönböztetése. Növények leírása és ösz- 
szehasonlítása. Állatok leírása és összehasonlítása feltűnő
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tulajdonságaik alapján: mi fedi testüket? hogyan mozog? 
hány lába van? Elengedhetetlen, hogy a leírt tárgy, élő
lény a tanteremben bemutatásra jelen legyen, ez szabja meg 
az órák anyagát. A tanuló tevékenység által ragadja meg a 
természet gazdagságát, festéssel a színeket, gyurmázással 
a térformákat.
Három halmazállapot
(Szilárd, folyékony, gáznemű anyagok tulajdonságai, csopor
tosítása. Kristályos, poralakú, szemcsés szilárd anyagok. 
Folyadékok, milyen folyadékokat ismerünk? Gázok, milyen gá
zokat ismerünk? A szemcsés-porszerű anyagok és folyadékok 
részleges hasonlósága. A víz három halmazállapota; hó és 
jég, gőz, felhő, eső.) 
Egész és rész kapcsolata
(Növény részei: levél, virág,... Állat részei: toll, csőr, 

fej, láb,... Az ember megfigyelése. Az emberi test részei. 
Az ember és állat hasonlósága és különbsége. Az élőlények 
közös sajátságai, életjelenségek, kapcsolatuk a környezet
tel: lélegzés, táplálkozás. A kerti növények és a kert:bab
ültetés. Hal és víz, akvárium-megfigyelés. Ember és környe
zete: szoba, ház, kert, erdő. Az ember mint a környezet a
lakítója.)

2. osztály^_A_megfigyelés_körének_kiterjesztése._Mérés 
Élőlények koncentrikus csoportosítása
(Környezet, lelőhely, termőhely, élőhely. Ház körül élő ál
latfajok. A kert élőlényei. A szántóterület, mező élőlényei. 
Az erdő élőlényei. A vizek és vízpartok élőlényei.) 
Állatfajok
(Emlősök, madarak, kétéltűek, hüllők, halak, ízeltlábúak 
megkülönböztetéséhez szükséges jellemző tulajdonságok gyűj
tése.)
Élőlények vertikális csoportosítása
(Talajon, talajban, vízben, levegőben élő élőlények.) 
Környezetvédelem
(Tájak, általában növények és állatok védelme. Vízszennye

zés káros hatásai.)
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Hosszúságmérés
(Szalag, kar, testmagasság mérése. Egyenes és görbe út hosz- 
szúsága. Mérés hibája. Hisztogramm. Legvalószínűbb érték.) 
Területmérés
(Görbevonalú területek összehasonlítása a terület kirakásá
val. Egységválasztás. Hasáb felületet bevonás papírral. Nö
vények levelének mérése, levélzet felületének becslése.) 
Térfogatmérés
(Folyadékok térfogatának összehasonlítása és mérése. Szilárd 

anyagok térfogatának mérése vízkiszorítással.)
Tömegmérés
(Szilárd test tömegének a kg tömegegységgel való összehason
lítása mérleg segítségével. Folyadékok tömegének mérése* 
Az emberi test tömege.)
Hőmérsékletmérés
(Hőmérő. Kihűlő melegvíz hőmérsékletváltozása, grafikonké
szítés. Emberi test hőmérsékletének mérése. Szoba és külső 
levegő hőmérséklete, hőmérséklet napi változása.)

3. osztály :_Anyagi_rendszerek_kölcsönhatása
Zárt és nyílt rendszerek
(Lényeges és lényegtelen szétválasztása. Anyagi rendszer 
kiválasztása. Zárt rendszer. Részrendszer. Részrendszerek 
kölcsönhatása. A kölcsönhatás okozta változások.)
élda kölcsönhatásokra I.

(Rugalmas kölcsönhatás, alakváltozás? erő,, rugós erőmérő* 
Mágneses kölcsönhatás, kísérletek mágnessel, iránytű.) 
Példák kölcsönhatásokra II.
(Hőközlés. Jég olvadása, hideg és meleg víz keverése* Fény 
kölcsönhatása más anyaggal. Energiaforrások és fogyasztók. 
Zseblámpa és zseblámpaelem, elektromos energiaszállítás, 
áramkör.)
Példák kölcsönhatásokra III.
(Kémiai kölcsönhatás. Oldatok színváltozása. Szilárd csapa
dék. Gáztermék, szén-dioxid fejlesztés. Égés, az égéshez 
szükséges feltételek. Tüzelőanyagok: fa, szén, benzin.



- 130 -

Égést tápláló es nem tápláló gázok, a levegő összetétele, 
égéstermékek; oxigén, nitrogén, széndioxid, háztartási gáz. 
Tüzeléstechnikai alapismeretek.)
Példák kölcsönhatásokra I/.
(Élő és élettelen kölcsönhatása, például légzés, táplálko
zás során.)
Példák kölcsönhatásokra V.
(Élő és élő kölcsönhatása. Táplálkozás. Növényevő, ragado
zó, mindenevő állatok. Védekezés. Az anyag átalakulása táp
lálkozás során. Búza, kukorica, szelő mint a növények ter
mése. Kenyér, takarmány, must és bor mint növényi eredetű 
termékek. Hús, zsír, tej és belőle készített termékek. Az 
ember táplálékai. Az élelemlánc előkészítése.)
Időbeli változás és egyensúly
(A kölcsönhatás változást okoz az anyag állapotában. Idő. 
Ok és következmény. A folyamatok időbeli befolyása, megfor
díthatatlan folyamatok, a jelenségek időbeli sorrendje, meg
ismételhető, ismétlőbe, periodikus jelenségek, az idő méré
se, óra, légzésszám, pulzusszám. Kölcsönhatások egyensúlya. 
Az egyensúly felbomlása. Az élőlény életének időbelisége: 
születés, növekedés, fejlődés, halál. Szaporodás, hímnemé 
és nőnemű élőlény fogalma. Szülő és utód. Nemzedékek egymás
utánja. Az egyedszám növekedése* Ezt akadályozó tényezők.)

4. osztály:_Helyzet_és_mozgás
Helyzet
(Játékos helymeghatározás. A tárgyak helyének viszonylagos
sága. Helyzetek elemzése egy megfigyelő és több tárgy ese
tében, két megfigyelő és egy tárgy esetében stb. Helymeg
határozás derékszögé es pciárkoordinátákkal a síkon. Irány
tű és világtáj. Alaprajz, térkép, lépték. Egyszerű tájékoz
tató alaprajzok, elemi térképek készítése. Ismert és isme
retlen vidék térképe. Útvonal kiválasztása. Kívánatos, hogy 
mindez a tanuló lakóhelyére vonatkoztatottan konkrét legyen! 
Relatív helyzet fontossága az élővilágban; erdők élőszintjei.) 
Mozgás
(Haladó mozgás. Ut-idő-diagramm. A sebesség fogalmának elő-
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készítése* Gyorsulás és lassulás kvalitatív megfigyelése 
haladé mozgásnál. A haladó mozgás leírása egymáshoz képest 
mozgó megfigyelők által. Forgó mozgás. Forgó megfigyelők* 
A Föld forgása, nappalok és éjszakák. Világtájak a Föld 
forgása szerint. Fokhálózat a földgömbön, iskolánk és ha
zánk helye a földgömbön. A Nap mozgása, évszakok, éghajla
ti zónák a Földön; mindezek kapcsolata az élővilággal. A 
Hold mozgása és fényváltozásai. A bolygókról és csillagok
ról. Űrrepülés. Mozgások az élővilágban.)
A változás okai
(Kölcsönhatás okozta változás, kísérletek mágnesekkel, súr
lódással. A tehetetlenség és az inerciarendszer előkészí
tése. Növények mozgása és növekedése, növekedést befolyáso
ló hatások. Állatok mozgása. Vérkeringés, légzőmozgás sze

repe; légzésszám és pulzusszám megváltozása, annak okai.)

5. osztály^_Hazai_tájak_és_azok_élővilága
Az iskola és környezete
(Ebben az évben is a tanuló tapasztalatait használjuk fel 
az iskolától és a lakóhelytől kiindulva. így a tanítási sor
rend az iskola helyének függvénye lehet. Felszíni formák meg
figyelése a környezetben, azok jelölése a térképen.) 
Földrajzi tájékozódás a szabadban és a térképen
(Síkság, dombság, hegyek* hegységek, völgyek, medencék. 
Vízpartok, szigetek, félszigetek. Patakok, folyók, folyam
rendszerek. A rájuk vonatkozó térképjelek* Kirándulások: 
tájékozódás terepen, a környezet földrajzi elemeinek fel
ismerése, feltérképezése.) 
Különböző életterek élővilága
(A tanulóknak bemutathatók egy-két élettér jellemző szerve
zeteinek tipikus képviselői a növények, gerinctelenek és 
gerincesek közül. A fajok felismerését nem követi szükség
szerűen rendszerezés. A különbségeket figyelik meg és azok 
természetes, anyagi okait keresik. Vezérmotívum: szervezet 
illeszkedése a környezethez. Ezenközben a j. osztályban 
tanult szemléletmódot alkalmazzák és' fejlesztik tovább.)
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Lakóhely
(Lakóhely-munkahely. Településtípusoké község, város, járás 
megye, ország. Közlekedési hálózat, annak szemléltetése já
tékos tevékenységgel- Vezérmotívum: a településtípusok kap
csolata- A lakóhely időjárása* az időjárás, földrajzi adott 
ságok és élővilág kölcsönhatásainak elemzése. Az időjárás, 
növényzet, gazdálkodás évi ritmusa. A településtípusok élő
világa, az eltérések okai. Város: szobanövények, parkok. 
Falus termesztett növények, háziállatok. Növényápolás, ál
lattartás problémái városban és falun -- akváriumkészítés, 
kutyatartás. Gazdasági építmények, mezőgazdasági, ipari, 
közlekedési létesítmények funkcionális bemutatása. Ember 
hatása a környezetre. Környezetvédelem, természetvédelmi 
terület szerepe.) 
Hazánk éghajlata
(Az éghajlatot kialakító tényezők. Az időjárás és az éghaj
lat elemei; a napsugárzás és a hőmérséklet változása, ennek 
következményei. Az uralkodó szélirányok és a csapadék meg
oszlása- Az éghajlat és hatása hazánk természetes növény
takarójának kialakulására és a mezőgazdasági termelésre. 
Hazánk hegységei, dombságai és élőviláguk
(A hegységek, dombságok keletkezése és pusztulása. A- hőmér
sékletváltozás; a folyók és a szél szerepe a felszíni for
mák kialakításában. A lánc- és a röghegységek jellegzetes 
formáinak összehasonlítása. Vulkanikus és mészkőhegységek 
hazánkban- Hegységeink gazdasági értékei* kiemelve a rög
hegységeket. Kőzetek, ásványok eredete. A talaj kialakulá
sa és a talaj kialakításában résztvevő élőlények. A hegy
ségeinkben és dombságainkon kialakult erdők talaja és élő
világa: a tölgyesek, a bükkösök és a fenyvesek, ezek alj
növényzete. Az erdőben élő néhány emlős, költöző és télen 
is itt maradó madár. Madárvédelem- Rovarok, pókok, csigák 
szervezete* életmódja- Védekezés a kártevő rovarok ellem- 
A felszín, az éghajlat és az élővilág fizikai-kémiai-bio- 
lógiai kölcsönhatásai hegyvidékeinken és dombvidékeinken-) 
Hazánk alacsony területei, folyóink* tavaink és azok élő
világa
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(Alföldjeink és kialakulásuk. A folyó, a szél felszínformá
ló munkája. Az alacsony területek gazdasági értékei; a me
zőségi talaj; a talajvíz, ártérvíz, belvíz, gyógy- és hévt 
vizek. Hazánk folyói, hazánk éghajlatának hatása folyóink 
vízjárására. A domborzat hatása a vízrajzra, árvízvédelem. 
A tavak keletkezése és pusztulása. Hazánk tavai. Vizek és 
vízpartok természetes élővilága, életmódja, az élőlények 
egymásrautaltsága. A vizek szennyezettségének hatása az é- 
lővilágra.)
Földrajzi tájékozódás
(Szélesebbkörű tájékozódás térkép, sőt földgömb alapján- 
Morfológia, élővilág, település, gazdaság kapcsolatának fel
ismerése. Utazási terv készítése.)

FÖLDRAJZ
2-2 óra az általános iskola 6-8. osztályaiban
A földrajz feladata, hogy megismertesse a Földet, az 

azt alakító természeti és társadalmi-gazdasági folyamatokat, 
egyúttal kijelölje hazánk, népünk helyét a világban, bemu
tassa kapcsolatainkat. A történelemmel együtt a földrajz 
tehet legtöbbet a nemzetköziség helyes értelmezésének kia
lakításáért, a világ országainak és népeinek megismerteté
séért, amely nélkül a zsugorodó világ mindennapos eseményei
ben és történelmi folyamataiban nem.lehet tájékozódni.

A haza földrajza a jelen és a felnövekvő nemzedék kör
nyezetével, életének és tevékenységének színterével foglal
kozik, így különösen alkalmas a hazaszeretet elmélyítésére.

Az általános iskolai földrajzoktatás gerincét a leíró 
jellegű természeti földrajz képezi, de az anyagnak szükség
szerűen bizonyos gazdasági földrajzi ismereteket is kell 
nyújtania. Az egységes Természetismeret tantárgy már a 4-5* 
osztályban jelentős földrajzi tájékozódást tartalmaz. Mar 
gyarország földrajzának tanítását a 8. osztályban az indo
kolja, hogy a legteljesebb tantárgyi koncentrációra itt 
nyílik alkalom, és az előző években tanított földrajzi is
mereteknek a hazai térben való elmélyítésére, gyakorlati 

alkalmazására így adódik a legjobb lehetőség.
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Tananyag
6. osztály: A Föld geográfiája
A Föld leírása
(Óceánok és kontinensek. Megismerésük rövid története. Ég
hajlati övék. Fokbeosztás. A földgömb használata.) 
Afrika
(Földrajzi helyzetének, felszínének,, éghajlatának, vízraj
zának áttekintése. Növényzet, talaj, állatvilág. Népességé
nek és a gazdasági élet sajátos vonásainak áttekintése. 
Négerek, arabok. Az európaiak szerepe* Politikai áttekintés. 
A független országok kialakulása. Kiemelt országok: Egyip
tom, Zaire, Dél-Afrikai Köztársaság. Afrika világgazdasági 
szerepe.)
Amerika
(Természeti, gazdasági és politikai áttekintése, őslakói, 
az európaiak bevándorlása. A négerek. Kiemelt országok: USA, 
Kuba, Brazília, Argentína-)
Ázsia
(Fekvése,, összefüggése Európával. Természeti áttekintés. 
Nagytájak népességi és gazdasági áttekintése: Kelet, Dél, 
Nyugat. Kiemelt országok: Kína, India, Japán, Vietnam.) 
Ausztrália-óceánia-Antarktisz
(Természeti viszonyok. Jelenlegi kutatások.)
A népesség eloszlása a Földön
(A Föld lakóinak megoszlása, elterjedése a kontinenseken-
A népsűrűség tényezői. Nyelvi, etnikai megoszlás.)

It-Osztály:_EurŐpa_és_Sgoyjetunió
Európa természetföldrajzi áttekintése, nagytájai 
Észak-Európa természeti, gazdasági áttekintése 
Nyugat-Európa természeti áttekintése
(Nagy-Britannia, Franciaország, NSZK, Benelux országok) 
Dél-Európa természeti és gazdasági áttekintése 
(Spanyolország, Portugália, Olaszország, Jugoszlávia, Bulgá
ria)
Közép-Európa általános áttekintése
(Svájc, Ausztria, NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia)
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Szovjetunió
(Az ország fekvése, területe, népessége, történelmi-politi
kai jelentősége. A n** ytájak természeti leírása, ipari je
lentősége. Közlekedés. Gazdasági kapcsolatok.)

8* osztályi-L iiü'arország 
Magyarország helyzete, földtörténeti kialakulása, határai 
Magyarország természeti erőforrásainak, felszínének, éghaj
latának, vízrajzának, növényzetének, talajának áttekintése 
Magyarország lakossága, nemzitésegek, településviszonyok 
Magyarország helye a világgazdaságban
(A gazdaság fejlődése, gazdasági érszerkezet, ipari és me
zőgazdasági tájak)
Magyarország közlekedése 
Magyarország bel- és külkereskedelme, KGST kapcsolatai, 
idegenforgalma
Magyarország települései és közigazgatása. Kudapest 
A nagy tájak komplex (természeti és 'azdasági) bemutatása 
Megyénk, városunk, járásunk földrajzának áttekin $se.

FIZIKA
2-2-2 ára az általános iskola 6., 7. és 8. osztályaiban 
A fizika feladata az általános iskolában az anyag né

hány nagyon általános mozgástörvényének tapasztalati úton 
történő felismertetése és a természeti jelenségeknek kva- 
.itatív értelmezése, előrelátása e törvények alapján. A 

szükséges matematikai fogalmak és számolástechnika hiánya 
miatt a fizika kva ti tatív megalapozása csak fokoz cosan 
történhet, az teljesen csak a 8. osztályban ajánlható, még- 
inkább a gimnáziumban valósítható meg.

Az általános iskolai fizika komolyan építhet az 1-5. 
osztályban szereplő Természetismeret tapasztalati beveze
tésére: az anyag objektív és megismerhető fogalmára, a mér
hető tulajdonságokra és elemi méréstechnikára, az anyagi 
világban meglevő kölcsönhatásokra, a folyamatok időbeli le
játszódására, a helyzet és mozgás leírására, a vonatkozta
tási rendszer fogalmára, a fizikai kölcsönhatások szerepére
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a természetben.
Fizikus számára természetesnek a dinamika -- energeti

ka — elektromosság sorrend tűnhet, és méltó is meggondolás
ra. Számolnunk kell azonban azzal, hogy a biológia az anyag
csere tanításánál a 6. osztályban és a kémia a renkcióhő 
tanításánál a 7. osztályban igényli az energia, hőközlés, 
hőmérséklet fogalomkört. A kémia a 7* osztály közepén az 
ionok, elektronok tanításához határozottan igényli az elektro
mos töltés fogalmát. Ezért tervünkben a o. osztályban az ener
gia gondolatköre (a termodinamika I. főtétele) szerepel az 
energia, energiaátadás és teljesítmény legegyszerűbb példái
nak tárgyalásától kezd és eljut a kémiai energián, az égés 
problémákon keresztül a fényig, hiszen a fényben is energia 
terjed. (Ezt kiegészíti a fotoszintézisre, táplálkozásra, 
anyagcserére történő utalás.) így az energia-fogalom jelen
tősen segíti az egységes természettudományos világkép kibon
takozását. A 7. osztályban az elektromos kölcsönhatásokról 
lesz szó, a töltés és áram fogalmának bevezetésevei. Végül a 
8. osztályban a tehetetlenség bevezetése, a dinamikai erő
fogalom előkészítése a fizikai mozgástörvény mély, átfogó 
és hatékony voltának bemutatását teszi lehetővé. A három 
év anyaga az energia, a töltés Ó3 a lendület megmaradása 
köré csoportosítható.

Az egyes témakörök feldolgozása lehetőleg a tanulók 
saját tapasztalatainak í'elbasznádásáv.il, saját maguk által 
végzett kísérleteik, megfigyeléseik, önálló munkájuk alap
ján történjék, de legalábbis tan ri demonstrációs kísérle
tek alapján. Eközben egyre több és nagyobbfokü absztrakciő- 
-alkotással kell a kvantitatív tárgyalásra áttérni. Az élet
kor sajátságait figyelembevéve fokozatosan törekedni kell 
a tananyag elsajátítása mellett a szabatos szóhasználat, 
jelölések, megállapodások ismeælőre, a saját gondolatok pon
tos megfogalmazására, az összefüggések felismerésére, önál

ló következtetések elvégzésére, bizonyos definíciók tartal
mának kifejtésére, fizikai törvények megfogalmazására, ezek 
értésére és alkalmazására. A tanulás magasabb szintű és egy-

elbaszn%25c3%25a1d%25c3%25a1s%25c3%25a1v.il
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re tudatosabb módszereit kell kialakítani, a játékosságtól 
fokozatos átmenettel el kell jutnunk a (kevésbé időigényes, 
de absztrakció- és gyakorlásigényesebb) szisztematikus mun
kához. A fizika korai kezdése, az energia, hőtan (termoké
mia, égés) és elektrosztatika oktatása lehetővé teszi, hogy 
erre a tárgyra az eddigieknél jobban támaszkodhasson a töb
bi természettudományos tárgy (kémia, biológia). Viszont az 
atom- és anyagszerkezet tanítása az általános iskolában tel
jesen a kémia feladata.
Tananyag,
6. osztály^-Energia 
Energiaátalakulások 
(A kölcsönhatások elemzése energiaátadás és energiaátalaku
lás szempontjából. Lehetséges kiinduló értelmezés: Energia 
az, amivel a vizet melegíteni lehet; az energia kalorimet
rikus mérése. Súrlódás, a szilárd anyagok melegedése. Moz
gási energia, helyzeti energia, belső energia. Az energia 
megmaradása zárt rendszerben.)
Munkavégzés
(Mechanikai energia átadás. Mechanikai energiaszállítás: 
Futószalag, szél, vízáramlás, vízhullámok, hang. Néhány egy
szerű gép. Teljesítmény, hatásfok.)
Hőközlés
(Hőtágulás, hőmérsékletmérés. Fajhő. Térfogati munka figye
lembevétele kvalitatívan. Olvadáshő, párolgáshő. A belső e
nergia és hőtágulás egyszerű korpuszkuláris modellje. Hő
vezetés, hőáramlás. Az első főtétel.)
Kémiai energiamérleg
(Égés. Gyúlási hőmérséklet, égéshő. Tüzelőanyagok. Gydrs és 
lassú égés. Anyagcsere. Az energiamegmaradás érvénye kémiai 
folyamatokban. Aktiválási energia, reakcióhő fenomenológiai 
bevezetése.)
Fényjelenségek
(Fény, mint energiahordozó anyag. Egyenesvonalú terjedés, 
fénysebesség. Fényvisszaverődés, tükrök. Fénysebesség közeg
ben, fénytörés, prizmák, lencsék. Egyszerű képalkotó esz
közök. Gyakorlati képalkotók: fényképezőgép, szem, vetítőgép,
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lupe, mikroszkóp, távcső. Infravörös és ultraibolya sugár
zás mint energiahordozó. Utalás fotoszintézis és fényképe
zés kémiai vonatkozásaira.

7. osztály:_Elektromágnesség
Elektrosztatika, elektromos erő
(Elektromos töltés, kölcsönhatás töltések között. Töltés
megmaradás. Elektromosan töltött testek kölcsönös helyze
ti energiája. Elektromos feszültség.)
Elektromos áram, mágneses erő
(Egyenáram, ellenállás, áramkörök, feszültségforrások. Egy
szerű kapcsolások. Ohm-törvény. Áram munkája. Hőhatás. 
Elektron vezetés fémekben, utalva kémiára. Áram mágneses 
tere. Mágnes és elektromágnes.)
Váltakozó áram indukció
(A váltakozó áram fogalma, munkája, teljesítmény. Indukció. 
Generátor. Váltóáram- Transzformátor. Elektromos energia 
termelésének és szállításának problémái. Elektromos gépek. 
Távbeszélő.)
Elektromágneses sugárzás
(Az elektromos és mágneses mező, valamint az elektromágne
ses hullám kvalitatív fogalma. Az antenna, rádió, televízió 
és a velük kapcsolatos gyakorlati problémák kvalitatív tár
gyalása. Világítástechnikai alapismeretek. Az elektromágne
ses sugárzás fajainak vázlatos áttekintése.)

8. osztály^_Dinamika
Helyzet, mozgás, vonatkoztatás
(A helyzet jellemzése koordinátákkal, vonatkoztatási rend
szer. Időmérés alapgondolata. Sebesség- A helyzet és sebes
ség relativitásának átismétlése.)
Tehetetlenség
(Egyenesvonalú egyenletes mozgás- A tehetetlenség törvénye. 
Inerciarendszer alapgondolata. A lendület megmaradása üt
közéskor. A tehetetlen tömeg.)
Erő
(Lendületátadás a kölcsönhatás következtében. Változó moz-
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gás. Erő mint a lendületűramlás erősségeit megszabó adat. 
Szabadesés. Az állandó gyorsulós. Körmozgás, rezgőmozgás, 
hullámmozgás, hanghullámok leírása és kvalitatív dinamikai 
magyarázata.)
Mechanikai energiaátalakulások
(Mozgási energia. Súly és rugó helyzeti energiája. A meg
maradási törvények áttekintése.)
Szilárd testek egyensúlya
(Egyensúly. Forgatónyomaték. Egyszerű gépek.) 
Folyadékok és gázok egyensúlya, áramlása 
(A nyomás korpuszkuláris dinamikai modellje. Pascal törvé
nye. Hidrosztatikai nyomás, közlekedő edény, hajszálcső. 
Légnyomás. Arkhimédész törvénye, úszás. Az áramlás sebessé
ge, Bernoulli-törvény elemi bemutatása.)

KÉMIA

2-2 óra az általános iskola 7. és 8. osztályaiban
A kémia kiemelten kísérletes tantárgy az általános is

kolai oktatásban is. Ennek megfelelően a javasolt tananyag 
a természetismeretben tanult empirikus kémiai ismeretekhez 
csatlakozi, kísérleti tapasztalatgyűjtéssel indul, felhasz
nálja a tervszerűbb kísérletezés előnyeit. Meg kell ismer
ni a hétköznapi életben megfigyelhető termékeit. (A tech
nológiai folyamatok részleteit olvasmányok vagy apróbetűs 
részek tartalmazzák.)

A jelenségek értelmezésére áttérve az anyagszerkezeti 
ismeretek nem lehetnek egzaktak, de ne legyenek hibásak 
sem. Ezeknek az ismereteknek feltétlenül továbbfejlesztés
re alkalmasaknak kell lenniök. Az anyagszerkezeti ismeretek 
összeállításánál támaszkodni kell a fizikában megtanult fo
galmakra és törvényekre.

A tananyagban a lexikális ismerethalmozással szemben 
az átfogó elvek, törvényszerűségek felismerésére és alkal
mazására kell súlyt helyezni. A szerveskémia adjon segítsé
get a biológiai folyamatok jobb megértéséhez. Rá kell mutat
ni a kemizálás jelentőségére és problémáira, a környezetvé

delem szempontjaira, egyes vegyszerek mérgező hatására.
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Tananyag
7- osztály^_Altnlános_kémia

Az anyag tapasztalt megjelenési formái
(A külvilág anyagainak sokfélesége. A hétköznapi anyagok 
minőségi összetétele. Keverékek. Keverékek szétválasztása: 
szétválogatás, ülepítés, bepárlás, desztilláció, kromatog
ráfia; sok látványos kísérlet a komponensek szétválasztá
sára. Tiszta anyagok. Keverékek készítése tiszta anyagok
ból. Oldatok jellemző adatai. Tiszta anyagok sajátságainak 
megmaradása, illetve módosulása a keverékekben: gázelegyek, 
levegő, oldatok, ötvözetek. Tiszta anyagok további bontása: 
víz elektrolízise, higanyoxid hőbomlása stb. Elemek. Néhány 
elem sajátságainak bemutatása. Fémek, nemfémek. Vegyületek. 
Kémiai átalakulás, mint az alkotóelemek átrendeződése a ve
gyületekben. Vegyületek létrehozása elemekből: nátrium „égé
se" klórban, szén, magnézium, hidrogén oxidációja. Az égés. 
Vegyületek kvalitatív elemi összetétele egyszerű szénvegyü
letek példáján. Azonos elem összetétel, különböző sajátsá
gok. Kvantitatív elem-összetétel. Egyszerű és sokszoros 
súlyviszonyok törvénye. A daltoni atom- és molekulaforgalom. 
Vegyérték. Az atomok kapcsolódási sorrendje a molekulában. 
Konstitució, izoméria. Vegyjelek és képletek.)
Az anyag korpuszkuláris szerkezete
(A korpuszkuláris szerkezetre utaló tapasztalatok: oldott 
anyagok, gázok és gőzök diffúziója. Mólfogalom. Avogadro- 
-szám. Atomtömeg és molekulatömeg.) 
Az atomok szerkezetének ismertetése
(Az atomok szerkezete. Atommag^ proton, neutron, rendszám, 
tömegszám. Elektronburok. Az elektron mint rendkívül könnyű 
töltésfelhő. Elektronállapotok és azok betöltődése. Atom
törzs és vegyértékhéj. A periódusos rendszer lényegének 
vázlatos ismertetése. Hasonló sajátságok, hasonló vegyér
tékhéj. Nemesgázok. Atomok elektron-vonzó képessége. Ioni
záció. Fémek és nemfémek. Pozitív és negatív jellemű elemek.) 
A molekulák szerkezetének ismertetése
(Több mag és több elektron együttese. Atomok és molekulák
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Kémiai kötés* Az előzőekben megismert egyszerű vegyületek 
molekulaszerkezetének ismertetése; egyszerű sajátságok ér
telmezése a molekulaszerkezet alapján. Molekulák, ionkris
tályok, fémek.) 
A kémiai reakciók
(Molekulák atomjainak átcsoportosulása* Egyesülés, bomlás, 
oxidáció, redukció. Kémiai reakcióegyenletek. A tömegmeg
maradás törvénye. A sztöchiometria alapjai* Egyszerű sztö- 
chiometriai számítások. A reakciók sebessége* A hőmérsék
let szerepe, lassú és gyors égés.)

8* osztály^_Szeryes_és_szeryetlen_kémia
Ipari és élettani fontosságú szerves vegyületek
(A szénvegyületek egyszerű összetétele és sokféle szerkeze
te. Szénváz és funkciós csoport nagyon egyszerű példákon* 
A csoportosítás elve. Szénhidrogének. Telített és telítet
len típusok. Földgáz és kőolaj* Olefinek polimerizációja, 
polietilén* Alkoholoké metil- és etilalkohol, gliceriny al
dehidek; karbonsavak. Észterek, zsírok és olajok. Szappanok, 
mosószerek. Szénhidrátoké szölőcukor, gyümölcscukor, répa
cukor, keményítő, cellulóz szerkezeti elve. Nitrogéntartal
mú vegyületek: aminok, amidok; poliamidok, nylon. Aminosa- 
vak, peptidlánc, fehérjék, enzimek.)
Vegyületek és elemek kölcsönhatása vízzel
(Nátrium-klorid oldása vízben, az oldat vezetőképességének 
vizsgálata, elektrolitos disszociáció. Megfordítható kémiai 
folyamatok, kémiai egyensúly. A víz disszociációja. Hidro- 
gén-klorid kölcsönhatása vízzel. Ammónia oldása vízben- Sav 
és bázis fogalma. Nátriumoxid, kalcium-oxid reakciója víz
zel. Savak reakciója bázissal, sók fogalma. Sók hidrolízi
se. A kémiai reakciók típusainak áttekintése. Kémiai számí
tások.)
Ipari fontosságú szervetlen vegyületek
(Kéndioxid, kénessav. Kénsav, kénsavgyártás, a kénsav sői. 
A szén, a szén oxidjai, szénsav, szénsav sói. Ammónia, 
salétromsav, a salétromsav sói, pétisó. A foszfor égése,
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foszforsav, a foszforsav sói, szuperfoszfát. Szilícium, 
szilicium-dioxid, kovasav, szilikátok. Nátrium-klorid elektro
lízise, nátrium-hidroxid, sósavgyártás. Savak és bázisok ösz- 
szefoglalása, reakciójuk fémekkel. Bauxit, timföld, alumí
nium, alumínium ötvözetek. Vasgyártás, acélgyártás. A fémek 
néhány tulajdonsága, a fémek korróziója.)

BIOLÓGIA
2-2-2 óra a 6., 7. és 8. osztályokban
A biológia tanítása az általános iskola minden osztá

lyában megtalálható. Az 1-5* osztályokban mint a természet
ismeret integrált része, a 6-8. osztályokban mint önálló 
tantárgy. Az a tény, hogy a biológiai oktatás már az 1.. osz
tálytól kezdve folyik, szükségessé teszi, hogy a biológia 
művelődési anyagát egységes ívnek tekintsük az első osztály
tól a nyolcadik osztályig. Az egyes osztályokban különböző 
mélységben jelenik meg a biológia ismeret Ez szükségessé te
szi, hogy már az 5* osztályban biológiaszakos (lehetőleg 
földrajz-biológiaszakos) tanár oktassa a természetismeretet. 
Csak így lenne biztosított, hogy a feltételezett növénytani 
és állattani fajismerettal rendelkezzenek a tanulók a 6-8. 
osztályos biológiai oktatásához.

A 6. osztálytól kezdve önálló tantárgyként oktatott 
ielégia a természettudomány többi tantárgyával szoros, ko

ordinált kapcsolatban áll. E kapcsolat kölcsönös jellege 
szükségessé tette a fizika, a kémia és a földrajz művelődé
si anyagának figyelembe vételét.

Alapvető követelménynek tekintettük továbbá azt a tényt, 
hogy iskolarendszerünkben az általános iskolát végző tanu
lók több mint 70 százaléka a későbbi tanulmányai során bio
lógiával nem foglalkozik. Ezért művelődési anyagunknak egy
felől nyitottnak, másfelől pedig egésznek kell lenni. Az 
adott életkori sajátságokat figyelembe véve tekintjük át 
az életet, mint az anyag mozgásformáját.

Az általános iskola biológia művelődési anyagának ösz- 
szeállításánál vezérlő elvnek az ökológiai és az evolúciós 

szemlelet megvalósításút tekintettük. A biológiai élettér,
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az élelemlánc, az élőlények életműködése és az élőlények 
egyedfeletti szintjei az ökológiai szemléletet követik* 
Az evolúció függvényében tárgyaljuk a növény és állatvilág 
kialakulását, az ember kifejlődését, az organizációs rend
szereket egészen az ökológiai rendszerig. Ez lehetővé teszi 
az élővilág egységének, az élő és élettelen természet el
választhatatlan kapcsolatának, a struktúra és funkció ösz- 
szefüggésének, az evolúció legáltalánosabb törvényszerűsé
geinek megismerését. így részese annak az igénynek, hogy a 
legáltalánosabb biológiai törvényszerűségek megismertetését 
kell biztosítani a természettudományos műveltség kialakítá- 
sához-

Az emberi szervezet felépítésének és működésének meg
ismerése olyan ismeretanyagot nyújt, amelynek tudatosulása 
az egészséges életmód kialakítását vonhatja maga után.

Ki kell alakítani az élővilághoz való etikus viszonyt. 
Tanítványainkat az élet, az élőlények tiszteletére kell ne
velni.
Tananyag
6. osztály^_Ökológia

Biológiai tér — Külső környezet
(Az élőlények illeszkedése a környezethez. A napfény hatása 
az élőlényekre* A víz és az élőlények kapcsolata. A talaj 
és az élőlények kapcsolata. A talaj kialakulása, összetéte
le, szerkezete, termékenysége és változása. A talaj védel
me. A légkör és az élőlények kapcsolata. A légkör összete
vői. A légkör jelentősége az élőlények elterjedésében. A 
légkör tisztaságának védelme.) 
Anyag- és energia-átalakulás
(Energiafelszabadulás az élőlények életfolyamatai során: 
asszimiláció, disszimiláció; fotoszintézis, állati táplál

kozás.)
Szervetlen anyagok körforgalma a természetben
(Az élő szervezetek közreműködése a szervetlen anyagok kör
forgalmában; a víz, az oxigén, a szén és a nitrogén körfor
ma. A vizek védelme.)
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Életközösségek
(Az életközösség. Termelő, fogyasztó és lebontó szervezetek. 
Az élelemlánc biztosítja az anyag- és energiaátalakulásokat. 
Az életközösségben szereplő fajok mennyiségi és minőségi vi
szonyai. Az életközösségek egyensúlya és annak megbomlása. 
További talajtani ismeretek. Humuszképződés. Természetes 
trágya, műtrágya.)
Alkalmazkodás
(Alkalmazkodás a külső környezet különleges feltételeihez. 
Idegen tájak élővilága. A természetes életközösségek egyen
súlyának megbomlása az emberi gondatlanság következtében, 
vadrezervátumok.)

7. osztály^_Élettan
Sej_t
(Az élőlény legkisebb alaki és működési egysége a sejt. A 
sejt részei és azok működése. A sejtet alkotó anyagok. Bak
tériumok. A növényi és állati sejtek, azok életműködése. 
Szövetek, szervek
(A növényi és állati szövetek mint a szerveződés sejtnél 

magasabb, nem önálló egységei. A szervek mint életfunkció
hoz alkalmazott szerveződési egységek.)
A növény életfunkciói
(Elsősorban zárvatermő növényekre vonatkozóan: A mag csírá
zása. A növények vízgazdálkodása és ásványi-anyagforgalma, 
asszimilációja, nitrogén-anyagcseréje, disszimilációja, a- 
nyagszállítása. A növények ingerlékenysége, mozgása, növe
kedése, szaporodása és egyedfejlődése.)
Az állat és ember életfunkciói
(Elsősorban gerincesekre vonatkozóan: Az állatok és az ember 
kültakarójának felépítése, táplálkozása, gázcseréje, anyag
szállítása, kiválasztása, mozgása, ingerlékenysége. — Az 
idegműködés elemei, reflexek. Érzékelés. Vegyiszervezés, 
belső-elválasztású mirigyek rendszere. — Az állatok és az 
ember egyedfejlődése. Állatok viselkedése.)

Szaporodás
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(Növény, állat, ember szaporodása. Szexuáletika biológiai 
alapjai. Ivadékgondozás.)

8* osztály^_Evolúció
Az öröklődés
(Az öröklődés mint az élőlényekre jellemző tulajdonság. 

Sejtosztódás, kromoszómák. Mendel törvényei. Az öröklődés 
sejtes és molekuláris alapjai. A gén mint működési egység. 
Az örökletes tulajdonságok átadása. A kromoszómák mint a 
gének átvitelének eszközei. — A populáció. A géngyakoriság 
egyensúlya és megváltozási lehetőségei. A mutációk mint nem 
folyamatos, határozatlan irányú genetikai változások. A 
változatok és az alfajok kialakulása. A környezetváltozta
tás szelekciós hatása. A növény és állatnemesítés módsze
rei. — Az ember és az átöröklés.)
Az evolúció
(Az élet keletkezése. Az első élőlények. A növény és állat
világ fejlődéstörténete. Az általános iskolában tanult fa
jok rendszerezése származásuk és rokonságuk alapján, törzs, 
osztály, faj kategóriákkal. A növény- és állathatározókönyv 
használatával a környezetében előforduló élőlények besoro
lása. A jelenlegi élővilág mint rendszer, annak szerkezete, 
dinamikája, egyensúlyok feltételei.
Az ember
(Az idegrendszer működése. A magasabbrendű idegtevékenység 
kifejlődése, az emlékezés, a tanulás, a tudat. Az ember ki
alakulása. Az emberfajták és elterjedésük. — Az ember és 
környezete. Az emberi alkalmazkodás sajátosságai. A modern 
ember mentál-higéniai problémái. A család. A család életé
nek biológiai és pszichológiai problémái. Népesedési prob
lémák. A népesedés szabályozása. A tömegben élő emberek 
problémái: közfogyasztás-élelmiszerellátás-élelmiszerhigé-  
nia; járványok és megelőzésük; emberi magatartás és töme

gesedés.)
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Gimnázium

A természettudományok egyes ágainak (csillagászat, 
fizika, kémia, biológia, földtudomány) összetalálkozása szá
zadunkban valósul meg. Az utolsó évtizedek legszebb kutatá
si eredményei éppen a határterületeken születtek, miközben 
felszámolódtak az egyes résztudományokat elszigetelő fehér 
foltok. A kapcsolódás lehetővé tette, hogy a csupán lexiká
lisán számontartható részletek helyett mindegyik tudomány
ban egyre inkább az általános koncepciókra, a lényegi ala
pokra terelődjék a hangsúly. Ezek az alapok összefüggenek 
egymással, nagymértékben közösek az egész természettudomány
ban. A mozaikok egységes természettudományos világképpé áll
nak össze; a tudás elmélyülésével egyidőben csökken az ösz- 
szefüggéstelenül memorizálandó adatmennyiség. Ez kiváló le
hetőséget kínál az iskolai tananyag elmélyítésére, annak 
modernizálására és egyidejűleg a tanulók terhelésének csök
kentésére.

A természettudományos tantárgyak iskolai tanterve tör
ténetileg egymástól függetlenül alakult ki abban az időszak
ban, amikor az egyes tudományok kapcsolódását még nem is
merték. A tantárgyak neve, az egyes években tanított blok
kok témája alig változott az elmúlt száz év során. Ez a 
múlt századból örökölt elszigetelődés ma már anakroniszti
kus. Nemcsak többletterhet jelent a tanulók számára, hanem 
ellentmondásokat is teremt a tananyagon belül, így feltét
lenül túlterhelésre vezet. (A fizika úgy akarta csökkente
ni a túlterhelést, hogy a mechanikában megszüntette az im
pulzusnyomaték tárgyalását. így az atomfizikában megalapo
zatlanná vált a mellék- és spinkvantumszám, noha ezeket a 
kémia az elemek periódusos rendszerének logikus tárgyalásá
ra alkalmazta, jelentős lexikális ismeretanyag megtanulásá
ra kényszerítve a diákot. A „könnyebb taníthatóság" érde
kében a fizika az atom 50 éve megcáfolt Bohr-modelljét ta
nítja, ami csak a legegyszerűbb atom színképét írja le, 
egyébként használhatatlan. Hibás kvantumszám-hozzárendelé
seivel önkényes korrekciókra kényszeríti a kémikust, így
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kétségét ébreszthet, a világ anyagi egységével szemben. A 
kémia a 7. osztályban használja a hő fogalmát, a fizika ezt 
a Ij.I.-ban értelmezi. A kémia a felső általánosban, illetve 
a gimnázium elején bevezette az ionok f.galmát, de a fizika 
csak a IV. gimnáziumban tárgyalta az elektromos töltést. 
A koordinálatlanság miatt a biológia a legbonyolultabb or
ganizmusok tárgyalása után, a IV.-ben kénytelen az elemi é- 
letfolyamatokat szabatosabban tárgyalni.) A szűk és elavult 
mechanisztikus anyagelmélet szellemében oktatott fizika és 
kémia nemcsak a biológia egzakt megalapozását tette lehetet
lenné, hanem cáfolni látszik mindazt, amit a dialektikus ma
terialista világnézetről, a világ anyagi egységéről taníta
ni szeretnénk. A gimnáziumi természettudományos tárgyak me
chanisztikus-lexikális anyagában sem az anyagi világ egysé
ge, sem a természet dialektikája, sem az evolúciós szempont 
nem jutott kellő kifejezésre.

A természettudomány XX. századi kiépülése nemcsak le
hetővé teszi, hanem, meg is követeli, hogy a gimnáziumban 
feladatul egységes természettudományos világkép bemutatását 
tűzzük ki. A természettudományos világképnek lényegében tel
jesnek és következetesnek kell lennie, hogy alkalmas kiin
dulást nyújtson a sok „miért?" megválaszolásához, még akkor 
is, ha tanítványaink majd felnőtt korukban az akkor megszü
letett technikai újdonságok működésével kapcsolatban teszik 
fel ezt a kérdést. A modern technikai környezetben élő és 
dolgozó, újságolvasó és tévénéző ember számára elkerülhetet
len műszaki ismereteket nem mint memorizálandó adathalmazt, 
hanem mint a természet alaptörvényeit illusztráló példákat 
kell megismerni. A korszerű természettudományos tájékozó
dás egyben dialektikus materialista gondolkodásra is tanít. 
tehát világnézeti nevelést is nyújt. Ezért a mai egységes 
természettudományos világkép bemutatása nyújt módot arra, 
hogy elkerüljük a szakbarbár, technokrata szemlélet csapdáit, 
hozzájáruljunk a világban önállóan tájékozódni képes ember
fők kiműveléséhez. Hogy a gimnáziumi természettudományi ok
tatás elérje most megfogalmazott célját; az egységes terme-
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szettudományos világkép készség-értékű elsajátítását, fel 
kell áldoznunk a tradicionális tantárgyak sok önmagában 
szép és hasznos részletét, a gyorsan avuló tudományos-műsza
ki újdonságok, gyártási technológiák bemutatását. Le kell 
faragnunk minden kitérőt, amely késlelteti a főcél elérését, 
amely eltereli a figyelmet az alapvető természettörvények
ről.

A természettudományos tárgyak órarendi integrációja a 
gimnáziumban nem vihető keresztül, hiszen az anyag minden 
komplexitási szintjén el kell mélyedni a szintre jellemző 
jelenségek leírására alkalmas fogalmak rendszerében. Az e- 
gyes tárgyaknak mégis egymás kezére kell játszaniok, hogy 
a jelenleginél kisebb terheléssel, változatlan vagy csökkent 
óraszámban mélyebb, következetesebb, modernebb, teljesebb 
világképet adhassunk.

Az óraszámok kialakításánál elsődleges szempontunk a 
tárgyak logikus egymásra épülésének biztosítása volt. Tö
rekedtünk a — pedagógiai szempontból joggal kritizált — 
heti kétórás tárgyak számának csökkentésére. Az egész kon- 
cepcíó szem előtt tartja azt az elvet, hogy ne legyenek o- 
lyan tárgyak, amelyek tanítása megszakad, mielőtt a tanít
ványaink fejében sorrakerülő integrációra — a tudás el
mélyülésével, a tanuló intellektuális kifejlődésével — le- 
hetőség nyílik. Fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy 
világnézetünk természettudományos alapjait a természettu
dományos tantárgyakba, különösképpen a IV. osztály anyagá
ba beépítsük.

A természettudományos nevelés bevezetőben megfogalma
zott célkitűzése értelmében a természettudomány hangsúlyo
zottan reál tantárgycsoport: megfigyelésekre, főleg pedig 
tudatos kísérletekre (ideális körülmények között laborató
riumi tevékenységre) kell támaszkodnia* Az általánosan hasz
nálható elvek és az átfogó természettudományos világkép el
sajátíttatását valljuk feladatunknak, ezért arra kell töre
kednünk, hogy a kísérletek kiválasztásánál ne a tradíció, 
a látványosság legyenek a vezérlő szempontok, a kísérlet
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ne utólag igazolja a tábláról-könyvből megtanult képleteket. 
A tananyag gerincét képező általános elvek élményszerű fel
fedezése, azok sokrétű megnyilvánulásának megismerése legyen 
a tanulói és tanári kísérletek célja* így kerülhetjük el 
azt a veszélyt, hogy a tanulók a steril és hűvösen csillogó 
előadóteremre, laboratóriumra, azaz mindennapi életünktől 
érzelmileg távolálló jelenségkörre korlátozzák a természet
tudomány érvényességét.

Tudatosan törekedtünk a gyermekek pszichológiai fej
lettségének figyelembevételére. 14 éves korban tanítványaink 
többsége még nem éri el a formális gondolkodás szintjét. 
Ezért az I. gimnázium Anyagszerkezet tárgya a tananyag fel
dolgozásban a konkrét gondolkodást (a szemléletes modellek
ben való gondolkodást) igényli. E tárgyban időben közel ke
rülnek egymáshoz az érzékelhető mechanikai jelenségek és a 
közvetlen érzékszervi tapasztalat számára hozzá nem férhe
tő gyökefű, de a korábbi mechanikai képzetek alapján egy
szerű jáódon modellizálható jelenségek. így a szemléletes 
mechanikai modell kézenfekvőén kínálkozik a mikroszkópikus 
jelenségek értelmezésére. Ezt a modellalkotásos szemlélet
módot építi tovább a szerveskémia a következő osztályban. 
A II. gimnáziumban (a matematikával párhuzamosan) a mecha
nika fenomenológiai alapokról indulva tudatosan nevel a lo
gikai-matematikai gondolkodásra. Az itt elért képességet 
a III. osztályos fizika^ kémia és biológia egzakt analiti
kus szemléletmódja már határozottan alkalmazza. Végül a 
IV. osztályt a világról széles áttekintést adó (csillagá
szati távolságokig, régmúlt időkig, mai társadalmi vonat
kozásokig, és a fejlődés tendenciáinak felvázolásáig elju
tó) szintétikus szemlélet zárja le.

A természeti jelenségeknél két összetevőt kell figye
lembe vennünk. Az anyag általános mozgástörvényeinek köz
vetlen megnyilvánulását és a konkrét helyi adottságokat, 
amelyek történetileg alakultak ki. A fizika és általános 
kémia tradicionális tanítása az előbbi szempontot, a föld
raja, növénytan, állattan és szervetlen kémia tradicionális 



tanítása az utóbbi szempontot állította előtérbe. így a két 
tantárgycsoport nézőpontja közt feszültség támadt. Ma már 
nagy területeken sikerült megértenünk, hogy az anyagi vi
lág evolúciója során is az anyag általános mozgástörvényei 
nyilvánulnak meg. Ha tehát a mai világ mai asztronómiai-geo 
nómiai-biológiai állapotát egy hosszú időbeli evolúció ered 
menyeként mutatjuk be, nem fellazítjuk a tananyagot, hanem 
azt érthetőbbé és mélyebbé tesszük. Az egzakt megalapozás
nál megismert elvek mindennapos szerepe mellett bemutathat
juk azok evolúciós érvényesülését is, így tájékozódhatunk 
a világ mai állapotáról, a napjainkban folyó (hasznos vagy 
káros) átalakulások okairól és következményeiről is. A 
nagy rendszerek kölcsönhatásainak megismerésére, az időbe
liség, a hosszú időtartamot áttekintő evolúciós szemlélet 
a IV. osztály vezérlő elve.

ANYACSZERIÆZET

4 óra a gimnázium I. osztályában
Egyre sürgetőbb az igény, hogy az egyes természettudo

mányos tantárgyak egyszerű, empirikus, ugyanakkor egzakt 
alapoktól induljanak, mert ilyenkor a tantárgy magvát ké
pező természettörvények lényege és alkalmazhatósága tisz
tábban feltárul. A korábbi tantervben az atomfizikai és 
kémiai oktatás nem találkozott. Ma még irreális vágy, hogy 
i matematikai analízis — klasszikus fizika — atomfizika 
— kémia — biokémia — biológia — pszichológia logikus 
időbeli egymásutánját megvalósítsuk. Feltétlenül szükséges, 
hogy induláskor megadjuk az alapokat, hogy a kémia és bio
lógia az adatok sokaságának közlése helyett a tudomány lé
nyeges összefüggéseinek bemutatására koncentrálhasson. Az 
I. osztályos ANYAGSZERKEZET célja az anyagszerkezet és ké
mia megalapozása az atomok létéből és azok belső mozgástör- 
vényeiből kiindulva. Felszámolja azt a meglevő ellentmon
dást, ami ma az atomok fizika- és kémia-órán bemutatott vi
selkedése, a fizika és kémia tantárgyak nevelési célja közt 
fennáll.
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A tantárgy a korábbi fizika több fejezetét, például 
a III.-os hőtan és optika, valamint az általános kémia je
lentős részét tartalmazza. E tantárgy nem lexikális ismere
tek eddigieknél is nagyobb mennyiségben történő közlésével, 
hanem lendületes konstruktív tárgyalással teszi lehetővé, 
hogy a periódusos rendszer megalapozását, a kémiai kötés
típusokat és a halmazok szerkezetét a jelenlegi iskolai 
tananyagnál lényegesen mélyebben taníthassuk, így rá egy 
jól megalapozott kémiát építhessünk. (A tantárgyat mai kí
sérleti formájában gyakran fizika-kémia-szakos tanárok ta
nítják, de annak anyaga mind a kémiatanár, mind a fizika
tanár tudásának elengedhetetlen része, így megfelelő to
vábbképzéssel kémiatanárok és fizikatanárok egyaránt ered
ményesen taníthatják.)

E tantárgynak nagy szerepe van az általános iskolában 
tanultak összegezésében, valamint a természettudományok egy
behangolásának megkezdésében. Fontos, hogy a fizikai és ké
miai törvényeket a tanítás során ne csak az élettelen, hanem 
az élő természetre is alkalmazzák. Az Anyagszerkezet nevelé
si célja az anyagi világ megismerhetőségének, egységének, 
kimeríthetetlenségének bemutatása az általános iskola kor
látozott érvényű klasszikus anyagfogalmánál lényegesen mé
lyebb szinten. Megismertet az anyag szerveződésének egymás 
alatti szintjeivel (halmaz, molekula, részecske). A tantárgy 
gerincét adó természettörvények, amelyek köré az egész tan
anyag felépíthető: Az első félévben az anyag molekuláris- 
-statisztikus szemléletek, nevezetesen: a kémiai anyag, az 
elektromosság és a fény atomizmusa. A hőmérséklet kinetikus 
értelmezése. Halmazállapotváltozások és kémiai reakciók ki
netikai modellje. A statisztikus kiegyenlítődési tendencia. 
A második félévben az alak, a minta, a struktúra kialakulá
sa az elemi mozgástörvények eredményeképpen, nevezetesen: 
az anyag (rugalmas alakváltozás, hang, fény, elektronnyaláb) 
hullámtermészete, a szuperpozíció elve. Broglie-hullámhossz, 
határozatlansági összefüggés. Az atomi és molekuláris alap
állapot stabilitása. A gerjesztett állapotok mint állóhullá



- li^ -

mok, a kvantumszámok mint a csoai^k szá;na. A lauli-eÍv. 
Kémiai kötéstípusok, halmazok. Az anya;?; makroszkopikus tu
lajdonságainak értei ..ezhetősége a mikroszkópikus elektron
szerkezet alapján. (A tantárgy lényegében tartalmazza az 
OPI tanterv I. osztályos fizika és kémia anyagát, de azok
tól nagymértékben különböző, kezdetben megfogalmazott ne
velési céljainkat jobban megvalósító feldolgozásban.)

A fizika szempontjából az atomszerkezet a legelvontabb 
és legkomplexebb fejezet. Ezért ez az induláshoz szükséges 
tárgy nem oktatható annak a fizikának egyik fejezeteként, 
amely a kísérletileg bemutatott empirikus alapoktól logi
kus deduktív, kvantitatív szigorúsággal halad az elvontabb 
és bonyolultabb struktúrák felé. Erre majd a IV. osztályban 
fizikában kerül sor. Az Anyagszerkezet egy saját belső lo
gikával valósítja meg a természettudomány nevelési céljait. 
A tanulók életkori fejlettségéhez igazodva a tantárgy induk
tív felépítésű, minden lényeges fejezet tanulói kísérletek
ben, felfedezés-szituációkban mutat be. Az I. félévben a 
közvetlen tapasztalati szinttől (halmazok érzékelhető tulaj
donságaitól) kiindulva jut el a molekula, atom, részecske 
fogalmáig. Majd a részecskék általános mozgástörvényeiben 
való tájékozódás után a legegyszerűbb példákon mutatja meg, 
miként nyílik mód az atomi, molekuláris és halmazstruktúrák 
értelmezésére. A bonyolultabb struktúrák értelmezését a 
kémiára bízva. A tantárgy módszertani célkitűzése a modell
alkotásnak, mint készségnek az elsajátítása. A korábbi ér
zékszervi tapasztalatokra utaló modell soha nem fedi töké
letesen a mélyebb szinten összetettebb vonásokat mutató va
lóságot. Az anyag szerkezetének kimeríthetetlen gazdagsága 
egyre jobban megismerhető. A tökéletes tudás olyan cél, 
amit egyre jobban megközelít a tudomány, de véglegesen so
ha nem ér el. E tantárgyban az anyag korpuszkuláris modell
je és az anyag hullámmodellje mint hasznos munkamodellek 
szerepelnek. Ellentmondásaik kiélezésére és feloldására eb
ben az osztályban nem törekszünk, az a IV.-ben kerül sorra, 
a közbeeső években szerzett tudás és absztrakciókészség
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felhasználásával. Ha célunkat így körülhatároljuk, akkor 
kettős feladatunk — anyagszerkezeti megalapozás, valamint 
a tudományos modellalkotás készségének elsajátítása — 
megvalósítható.
Tananyag
A modellalkotás motiválása
(Szerkezet és funkció modellezése. „Fekete dobozok" öntevé
keny manuális modellezési gyakorlatai mechanikai, áramköri 
és biológiai példákkal. A modellalkotás célja, metodikája, 
a modell és a valóság kapcsolata. A világ fokozatos, de kor
látlan megismerhetősége.)
A három halmazállapot korpuszkuláris modellje
(Kísérletek gázokkal, gáztörvény. Kinetikus gázelmélet. 
Brown-mozgás. Folyadékok összenyomhatatlanságának elemi ér
telmezése. Molekulák közt ható erők ténye, felületi feszült
ség. Molekulaátmérő, Avogadro-szám mérése. Szilárd anyag 
kristályrács-modellje. Az olvadás és párolgás kinetikus 
értelmezése.)
A hőtan statisztikus tárgyalása
(A belső energia és hőközlés statisztikus értelmezése, ener
giatétel. A hőmérséklet, mint a rendezetlen mozgás egy sza
badsági fokra jutó átlagos energiája. Ekvipartíció tétele. 
Statisztikus ingadozások. Egyirányú folyamatok, kiegyenlí
tődési hajlam, a statisztikus rendezetlenség növekedésének 
elve. Alapállapot, abszolút zéruspont.)
Kémiai folyamatok
(A molekulák disszociációja, energia, hőmérsékletnövelés 
hatására. Atomok. Állandó és sokszoros súlyviszonyok. Atom

súly, molekulasúly, sztöchiometriai számítások, oldatok.
A kémiai folyamatok időbeli lefolyásának statisztikus szem
lélete: reakciósebesség, kémiai egyensúly, a tömeghatá3 tör
vény. Reakcióhő és aktiválási energia molekuláris szemléle
te.)
Az elektromosság és fény atomizmusa
(Katódsugár. Sörétzaj megfigyelése. Millikan-kísérlet. Ele
mi töltés, elektron. Az áram és áramvezetés elektron-modell-
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ja- Fényelektromosság bemutatása, foton- A szín és az ener
giakvantum összefüggése. Rutherford-kísérlet. Izotópok. 
Rutherford-féle atommódell, annak elégtelensége. Az atom 
stabilitásának problémája.)
Hullámmozgás leírása
(Húr rezgése- Felületi hullámok: vízhullámok. Hullámok talál
kozása, összerakódása, interferencia. A hullámhossz mérése. 
Térfogati hullámok: hanghullámok. Állóhullámok, csomók ki
alakulása. Hangszerek.) 
A fény hullámmodell.le
(Fényelhajlás, fényinterferencia. A hullámhossz, a rezgés
szám és a szín kapcsolata.) 
Az elektron hullámmodellje
(Elektronsugarak interferenciája, Broglie-hullámhossz- Hatá
rozatlansági összefüggés hullámvonulatra. Véges tartományba 
zárt hullámok sajátrezgései- Kvantumszámok, mint a csomók 
száma. A H-atom alapállapota és gerjesztett állapotai. Az 
atomok stabilitása. Vonalas színkép. Atomi kvantumszámok, 
atompályák. Pauli-elv. Periódusos rendszer. Az első tíz e- 
lem elektronszerkezete; alkálifémek és halogénelemek példá
ja. Ionok. Ionizációs energia, elektronaffinitás, elektron- 
egativitás. A Húnd-szabály magyarázata az elektronok kölcsö
nös taszításával.) 
Kémiai kötés
(Molekulapálya kialakulása az atompályákból. Kötő és lazító 
pálya. Kovalens kötés. Kísérletek a legegyszerűbb kétatomos 
molekulájú gázokkal. Hg, Og, Ng molekula. A molekulák elektron
szerkezetének és alakjának összefüggése. Poláros kötés- 
CH4, NH^, HgO, HF alakja, töltéseloszlása, sajátságai. Redoxi 
folyamatok, 00, COg. Halmazok. Molekulaközi kapcsolatok: 
Van dér Waals-erők, H-híd. Atomrács, ionrács, fémrács, mo
lekularács; anyagtulajdonság és kötéstípus kapcsolata; hal
mazállapotváltozás. A víz és jég szerkezete, fizikai tulaj
donságainak értelmezése. A víz mint oldószer. Ionos oldódás, 
elektrolitos disszociáció. Sav és bázis, kémhatás. Apoláros 
és poláros atomcsoportok szerepe oldáskor. Felületaktív a-



15b -

nyagok, kolloidok.)

FÖLDTUDtkAiTí

A földtudomány századunk második telében mind egzaktabb 
természettudománnyá válik. Ez indokolja, hogy a Földre és 
közvetlen kozmikus környezetére vonatkozó tudásunkat az ok
nyomozó természeti földrajz lényeges részeivel együtt egy 
egzakt természettudományos tantárgyban, a földtudományban 
(geonómiában) foglaljuk össze. Ezen keresztül az anyaboly
gónkra vonatkozó tudásunk beilleszkedik majd az egységes 
természettudományos világképbe.

Az utolsó évek. :n általánossá vált geonómiai forrada
lom tette lehetővé, hogy a klasszikus földtudományok (pla- 
netáris asztronómia, meteorológia, geodézia, ásvány- és kő
zettan, földtan) a Föld egy-egy horizontális fejezetére vo
natkozó eredményeit a vertikális kapcsolatokra kiterjedő, 
egységes oknyomozásba kapcsoljuk össze. Értjük azt is, hogy 
a bolygók közül miért egyedül a Földön alakult ki élet. A 
materiális tényezők döntő hatással vannak az élet és a tár
sadalom fejlődésére. Az ember viszonya a természethez és a 
társadalomhoz új megvilágításba helyezhető. Az ember felis
meri. a bolygónkra vonatkozó általánosan érvényes törvénye
ket, nem függetlenül tőlük, hanem ezek ismeretében alakítja 
át a környezetet. A természettel harmóniában kell élnie a 
civilizált társadalomnak is. A dialektikus materialista mun
kamódszer átvezet a történelmi materialista szemlélet alá
támasztásához.

A leíró (morfológiai) jellegű természeti földrajzot 
az általános iskola tanította. A gimnázium számára kialakí
tott Földtudomány tantárgy áttekintést ad a Földnek az Uni
verzumban elfoglalt helyéről és az űrkutatás eredményeiről; 
bemutatja a különféle földi szférák anyagit, szerkezetét, 
és azok kölcsönhatását; kifejleszti a Föld dinamikus szem
léletét. A Föld anyagának a geofizika és a geokémia legú
jabb módszereivel megfigyelhető mozgásai és változásai, a 
Föld múltjának rekonstruálására is módot adnak. így tárul
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föl a Föld 4,5 milliárd éves története; így taníthatjuk 
meg, hogy a Föld és az élet fejlődése egymással kölcsönha
tásban történt és történik. A földtudományi megismerések 
a társadalom számára alapvetőek a hosszútávú társadalmi ter
vezéseknél ("a múlt megismerése kulcs a jelen megértéséhez 
és a jövő előrejelzéséhez"), ugyanakkor a jelen gyakorlati 
gazdasági feladatainak megoldásához; nélkülözhetetlenek 
(nyersanyag és energiahordozók kutatása, területfejleszté
si, vízgazdálkodási, környezetvédelmi tervek készítése és 
végrehajtása stb).

A földtudományi ismeretet olyan formában nyújtjuk a 
tanulóknak, hogy gondolkodásmódjukat kettős irányba fejlesz- 
szük: a rendszer-szemléletű és a „történeti" gondolkodás 
irányába. Komplex volta miatt a Földtudomány könnyebben vol
na tanítható magasabb osztályban. Az I. osztályba helyezve 
viszont a földtudomány motivációt nyújt az Anyagszerkezet 
és a Kémia tantárgyaknak, mert bemutatja a természetes anya
gok genetikáját. Az utána következő gazdasági földrajzot az
zal segíti, hogy adathalmazok megtanulása helyett logikai 
gondolkodással teszi képessé a tanulókat a nyersanyag-lelő
helyek területi eloszlásának felismerésére stb. Legfőbb elő
készítést kínál azonban a Földtudomány a Biológia számára, 
hiszen az élet keletkezése és a törzsfejlődés magyarázata 
aligha képzelhető el az őslégkör fejlődés és a földtörténet 
ismerete nélkül.

A földtudományi szemlélet legfontosabb elvi konzekven
ciái a gimnáziumi Anyagfejlődés közvetítésével eljutnak a 
IV. osztályos szintézisbe és szerves részévé válhatnak a 
tervezett egységes természettudományi érettséginek. Alábbi
akban a gimnáziumi földrajz (I-II. osztály) természettudo
mányi fejezetét mutatjuk be.
Tanan^a_g
A Föld helye a Világmindenségben
(A Naprendszer és annak helye a Galaktikában. A Föld össze
hasonlítása más bolygókkal* Az űrkutatás célja és eredményei.) 
A Föld szerkezete
(A megismerés folyamata. A kutatás módszerei. Belső szilárd
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mag, külső folyékony mag. Földkéreg. A hidroszféra és atmo
szféra. A magnetoszféra és a napszél. A földmag mozgása, a 
földmágnesség és annak változásai.)
A Föld dinamikus változásai
(Üledékképződés, metamorfózis, magmás kőzetképződés; a leg
fontosabb ásványok és kőzetek. A Föld felszínének nagyszer
kezete; az óceáni és a kontinentális litoszféra különbsége. 
Lemeztektonika. Óceánok és hegységek képződése és pusztulá
sa. Üledékgyűjtő és hegységképző időszakok. Az anyag szere
pe. Hazánk természeti földrajzának, földtanának és földtör
ténetének vázlatos áttekintése.)
A Föld és az élet kapcsolata
(Prebiotikus időszak. Az élet megjelenése. A földfejlődés 
és életfejlődés párhuzama. A társadalom kialakulásának és 
fejlődésének földrajzi feltételei. Nyersanyaglelőhelyek és 
azok felkutatása.)

KÉMIA
3 óra a gimnázium II. osztályában
2 óra a gimnázium III. osztályában
A kémia empirikus-induktív bevezetése az általános is

kolában megtörtént. Az I. osztályos Anyagszerkezet tantárgy 
megvetette a kémia anyagszerkezeti alapjait: megmutatta, 
hogy az elemek fizikai és kémiai tulajdonságai, a kémiai kö
pések és molekulaközi kölcsönhatások néhány általános ter
mészettörvony alapján megérthetők. Ilyen módon lehetségessé 
és reálissá vált az a célkitűzés, hogy a gimnáziumi kémia 
az atomszerkezeti ismeretekből kiindulva építse fel a külön
féle molekulák szerkezetét és olvassa le szerkezetükből azok 
tulajdonságait.

Az elvileg deduktív tárgyalás természetesen nem vihető 
teljesen keresztül, ez nem is kívánatos. A természettudomá
nyok közül változatlanul a kémia a legalkalmasabb arra, hogy 
az anyag szerkezetének megismerését és céltudatos megváltoz
tatását a gimnáziumi tanuló ne csak megértse, hanem azt ta
pasztalatból is megismerje, sőt tanulókísérletekben önmaga
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cselekvőén irányíthassa* A kísérletek az elvi áttekintéssel 
párhuzamosan folynak, azt hol megelőzik, hol követik. A ké
mia tanításának azonban óvakodnia kell az elemek, vegyüle- 
tek és reakciók teljességre törekvő lexikális felsorolásá
tól. Szem előtt kell tartanunk, hogy a kémiai folyamatok 
és kémiai struktúrák az anyagra általánosan jellemző ter
mészettörvények megnyilvánulásai. A kiválasztó szempont 
szükségszerűen az, hogy a korszerű természettudományos vi
lágkép kémiai fejezetét bemutathassuk. Ennek alá kell ren
delni az anyagismeret, a szaktudományi teljesség vagy tech
nológiai fontosság szempontjait*

A kémia egyik feladata, hogy előkészítse, mégpedig idő
ben előkészítse a biológiát. A kémiának lehetővé kell tennie 
hogy a biológia az életfolyamatokat, az egységes anyag meg
nyilvánulásaként az egyetemes természettörvények alapján 
vizsgálható és megérthető jelenségkörként tárgyalhassa. E- 
zért a kémiának elő kell készítenie, utána majd a biológiá
nak ki kell bontakoztatnia a biokémiai reakciókinetikai né
zőpontokat. Ha viszont a kémia eredményeit a biológia kiak
názza, ez a kémiai nevelés volumenének időbeli és tematikai 
kiterjesztését jelenti. A részletes tanterv előkészítésénél 
figyelembe kell venni, hogy a biológia a gimnázium 5* fél
évében már óriásmolekulákkal foglalkozik* Ezért szükséges, 
hogy a szerveskémia (II* osztály) megelőzze a szervetlen 
kémiát (III* osztály). Az I* osztályos „Anyagszerkezet" ta
nulása során, szerzett ismeretek lehetővé teszik a szerves 
kémia tanítását részletes szervetlen kémiai előtanulmányok 
nélkül. A szerves kémia „nehéz" voltát egyesek nem a kötés
típusok sokfélesége, hanem egyszerűen a vegyületek nagyobb 
száma miatt hangoztatják* A kötéstípusok száma éppen a szer
vetlen vegyületeknél nagyobb. Sokkal többjük rendelkezik 
egyedi szerkezettel, ezért tulajdonságaik értelmezése szer
kezetük alapján bonyolultabb feladat, mint a szerves anya
gok tulajdonságaié. Utóbbiak homológ sorozatokban, funk
ciós csoportok szerint történő tárgyalása megkönnyíti azok 
tanulmányozását* A kísérleti oktatás tapasztalata szerint
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a szerveskémia oktatása a II. osztályban megvalósítható, 
sőt kiválóan alkalmas arra, hogy következetesen bemutassa 
a molekuláris elektronszerkezet és a makroszkópikus tulaj
donságok kapcsolatát.

A III. osztályban a szervetlen kémiában előtérbe ke
rülhet az egzakt kvantitatív nézőpont (energiaközpontú fi
zikai kémiai szemlélet, a párhuzamosan futó elektromosság
tanra alapozott elektrokémiai szemlélet). így a szervetlen 
kémia is az eddigieknél igényesebb kémiai nevelési felada
tot vállalhat magára.

A kémia az egyik legalapvetőbb, a modern élet és a ter
melési gyakorlat számára egyik legfontosabb tantárgy. Ennek 
ellenére az OPI tantervben a kémia tanítása a II. osztályban 
véget ér, a végső elmélyítést és szintézist adó IV. osztály
ból teljesen hiányzik. Az érettségi szintézisére való in
tenzív felkészülés kiszorítja a kémiai ismereteket a tanu
ló agyából. Ezen a nehézségen segít a tervezetünk, amely 
szerint az „Anyagszerkezet" (I.), Kémia (II-III.), az egzak
tabb biokémiai indítású Biológia (III..), a struktúraorien
tált Fizika IV., valamint a fakultatív természettudományi 
laboratórium mind a négy osztályban használja és mélyíti 
a kémiai szemléletmódot, sőt annak minden lényeges pontja 
szerepel a javaslat egységes természettudományi érettségi- 
-vizsga anyagában is.
Tananyag
II. osztály:_Szerves_kémia
Bevezetés a szénvegyületek kémiájába
(A szénvegyületek sokfélesége és egyszerű elemi összetéte
le. A szénatom molekulaképző sajátságainak értelmezése. 
Konstitució és izoméria. Játék a képletekkel. Heteroatomok 
és funkciós csoportok. Szerkezet és sajátságok összefüggé
se. A konstitució meghatározása- A szénvegyületek csoporto
sításának elve.)
Szénvegyületek konstituciója és elektronszerkezete: A szén

hidrogének
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(Telített, telítetlen, konjugált és aromás szénhidrogének 
elektronszerkezete. Részletesebben tárgyalt alaptípusok: 
metán, etán, étén, butadién, acetilén, benzol. A molekulá
ris elektronállapotok hierarchiája. A vegyületek halmazsa
játságainak — olvadáspont, forráspont, szín — értelmezé
se a molekulaszerkezet alapján. Reakciókészség Összehason
lítása néhány egyszerű átalakítás példáján: hidrogénezés, 
oxidáció. A szénhidrogének természetes előfordulása és gya
korlati szerepe.)
Szénvegyületek konstitudója és elektronszerkezete: hetero- 
atomos vegyületek
(Heteroatomot tartalmazó szénvegyületek levezetése szénhid
rogénekből a szénatom heteroatommal való helyettesítése út
ján. Példák: Az egyszerű molekulák: ammónia, víz, hidrogén- 
-fluorid átismétlése után: metilamin, metilalkohol, metil- 
-fluorid, formaldehid, hangyasav, széndioxid, szénsav, sa
létromsav, piridin, pírról, imidazol. Az elektronszerkezet 
megváltozása. E molekulák sajátságainak például sav-bázis- 
jellegének összefüggése az elektronszerkezettel. Egyes ve- 
gyülettípusok szerkezete, elnevezése és funkciós csoport
juktól származó sajátságai; a fontosabb vegyületek gyakor
lati és biológiai szerepe: halogénvegyületek, alkoholok, 
fenolok, éterek, aldehidek, ketonok, kinonok, karbonsavak, 
észterek, arninok, amidok. Sokfunkciós vegyületek; néhány 
agyszerű példa a funkciós csoport felismerésére; sajátságok 
értelmezése.)
Szénvegyületek térszerkezete (a térkémia alapjai) 
(Térizoméria. Konfiguráció. Kiralitás. Királis tükörképek 
sajátságai. A természet kiralitása, enzimek térfajlagossá- 
ga. Konformáció nyiltláncú és gyűrűs molekulákban. Konfor
mációs egyensúly. Geometriai izoméria.) 
Természetes makromolekulák szerkezete
(Egyszerű szénhidrátok; térszerkezet, biológiai szerep. Fo- 
liszacharidok: keményítő, cellulóz. — Aminosavak: szerke
zeti elv, oldalláncok jellege. Polipeptidlánc. Fehérjék 
szerkezete: aminosavsorrend, térszerkezet. Vázfehérjék és 

enzimek térszerkezete. — A nukleinsavak térszerkezete:
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kettős csavar. Az információtárolás szerkezeti alapjai*) 
Dinamikus szerves kémia
(A kémiai reakciók általános jellemzése a metán fotoklórozá- 
sának példáján: energetikai és kinetikai viszonyok, reakció
diagram, elemi lépések mechanizmusa, katalízis- Gyökös gáz
reakciók: hőbomlás, krakkolás. — Reakciók oldatban- Az ol
dószer szerepe. Ionos reakciómechanizmus. A nukleofilitás 
és elektrofilitás fogalma. Nukleofil helyettesítés; szénve
gyületek átalakítása egymásba. A szintézis fogalma. Telítet
len vegyületek addiciós reakciói: hidrogén-addició, halogém- 
-addició, hidrogénhaloíd-addició;. elimináció, mint addició 
fordított folyamata. Polimerizáció. — Aromás vegyületek he
lyettesítéses reakciói, irányítás. — Oxovegyületek reakciói: 
telítetlenség és polaritás szerepe, addició, redukció, oxi
dáció, kimutatás- Az abiogén kémiai evolúció. Észterek kép
ződése és hidrolízise- A savkatalízis mechanizmusa. Észte
rek enzimes hidrolízise- Az enzim szerkezetének és katali
tikus hatásának összefüggése- A molekuláris biológia alap
jai-)

III- osztálgjL_Szeryetlen_és_fizikai_kémia
A reakciósebesség és a kémiai egyensúly
(A kémiai reakciók sebessége. A reakciósebességet befolyá
soló tényezők. Sebességi egyenlet- Hőmérsékletfüggés. Ka
talízis- A kémiai egyensúly, mint ellentétes irányú, azonos 
sebességű folyamatok stacionárius állapota. Homogén és he
terogén egyensúlyok- Az egyensúlyi állandó. A tömeghatás 
törvénye. Az egyensúlyi állandó függése a hőmérséklettől. 
Párhuzamos reakciók. Egyensúlyi és sebességi állandók sze
repe a párhuzamos reakciókban.)
Elemek és szerkezetük
(Kötéstípusok és molekulaközti kölcsönhatások átismétlése, 
kiegészítése. VIII-V. oszlop elemei. Többcentrumos kötések- 
Fémes kötés. Szigetelők, félvezetők, vezetők — IV-1. osz
lop elemei. A szilárd test modellezése csatolt rezgésekkel. 
Töltéshordozók egyensúlya a félvezetőkben^ szennyezések^
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hibahelyek szerepe* Elektromos és hővezetés* Az elemek szí
ne. Mechanikai tulajdonságok.)
Az elemek hidrogénvegyületei
(A haloídsavak átismétlése* A víz mint „protonná félvezető", 
saját-ionizáció. Erotondonorok és akceptorok, savak és bá
zisok, analógia a félvezetők szennyezéseivel. Elektrolitol
datok: keletkezése* Sav-bázis egyensúlyok, pH; konjugált sav 
és bázis. Ammónia, savas és bázikus szerves vegyületek mint 
oldószerek* Fémek hidridjei* Vízzel való reakciójuk — szer
vetlen bázisok.)
Az elemek halogénvegyületei
(Szerkezet és kötéstípus, mint a makroszkópikus tulajdonsá
gokat megszabó tényező* Az átmeneti fémek vegyületeinek szí
nes volta. A kristálytér kvalitatív ismertetése. Oldékony- 
sági szorzat. Komplex ionok* Elektronpár-donorok és akcep
torok, mint bázis-, illetve sav-analógok* Komplexek egyen
súlyi viszonyai.)
Az elemek oxjgénvegyületei, oxidsavak, hidroxidok és sóik 
(Szerkezet és kötéstípus — makroszkópikus tulajdonságok* 
Szigetelő és félvezető oxidok* Az elem és az oxigén közti 
kötés változása az elem oxidációs számával. Az oxidok re
akciói vízzel, mint protondonorral és mint elektronpár- 
-donorral^ sav- és bázisanhidridek fogalma, oxisavak és 
hidroxidok.) 
Oxidációs-redukciós folyamatok vizes oldatokban 
(Redox-egyensúly kvalitatív és kvantitatív bevezetése. 
Nernst-egyenlet* Fémek feszültségi sora* Faraday-törvények. 
Galvánelemek. Szabad energia fogalma és mérése. Szabad e- 
nergia mint az egyensúlyt meghatározó mennyiség. Szabad en- 
talpia fogalma.)-
Gyakorlati szervetlen kémia
(Fémek előállítása: redukciós és elektrolitikus módszerek. 
Nátriumklorid elektrolízise* Korrózió és korrózióvédelem.
Az üveg. Kerámiai anyagok. Kőzetalkotó szilikátok. A fény
képezés. A természetes vizek kémiája. Vízlágyítóé, ioncsere. 
Ezek a fejezetek állandóan változhatnak a tanár belátása
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és az egyes kérdések aktualitása szerint.) 
Bioanorganikus kémia
(Biológiai jelentősége organikus fémkomplexek szerkezete, 
hem és klorofill. A fémkomplexek szerepe a fotoszintézisben 
és a biológiai oxidációban. Kémiai vonatkozások.)

FIZIKA
3-5-3 óra a gimnázium II.-III.-IV. osztályában
Az I. osztálybeli Anyagszerkezet szemléletesen konkrét 

modellalkotó tárgyalásmódjára építi fel mind komplexebb rend
szereit a szerves kémia és a biokémia.

Ahhoz, hogy az érzékszervi tapasztalatok körétől távol
eső, de a gyakorlat és a filozófiai általánosítás számára 
nélkülözhetetlen, *on+os anyagállapotokat — gravitációs 
mező, elektromágneses hullám, atomi részecske, atommag — 
ellentmondásoktól és előítéletektől mentesen megértsük, 
már nem elegendőek a szemléletes modellek. Gyakran kell 
túllépni az érzékszervek korlátái által leszűkített szem
léleti és gondolkodási sablonokon. Nem tartható fenn az az 
elavult szemlélet, amely a fizika munkaterületének az élet
telen természet mélyreható anyagi változással nem járó je
lenségeit tekinti. A fizika feladata az anyag legáltaláno
sabb egzakt mozgástörvényeinek felkutatása, a természeti je
lenségek rájuk történő kvantitatív visszavezetése. Ezt kell 
kitűznünk a gimnáziumi fizikatanítás vezérgondolataként is.

A fizikatanítás az elvi célt tökéletesen nem érheti el, 
de sikeresen érzékelteti. Éppen ennek érdekében a II.- osz
tályos fizikaórán (a gyermekek formális-logikai gondolkodá
sának pszichológiai fejlődésének figyelembevételével) új 
vonulat jelenik meg: az empirikusan felismert alaptörvények
re alapozó deduktív természetleírás. A II. osztályos fizika 
a mechanikai testeket és mechanikai mozgásformákat, a III* 
osztályos fizika az absztraktabb elektromágneses mezőt és 
elektromágneses mozgásformákat, a IV. osztályos fizika az 
atomi részecskéket és a belőlük felépülő struktúrákat, a 
statisztikus-termodinamikai kvantummechanikai mozgásformákat



tárja fel. A termodinamikai és kvantummechanikai mozgás 
egyetemességénél fogva alkalmas az anyagi világ egységének 
kifejezésére. így a két vonulat az I. osztályos atommodel
leknél biztosabb alapokra épülő IV. osztályos fizika szin
tézisében egyesül.

Célja érdekében a fizika tanításának szakítania kell 
a sok és sokféle speciális eset aprólékos tárgyalásával és 
annak számonkérésével. A tanuló kezébe olyan rendező elve
ket kell adnia, amelyek a jelenségek sokfélesége között va
ló tájékozódást segítik. Ezzel elérhető, hogy kevesebb is
meretet "tanítunk meg", de használhatóbb tudást nyújtunk a 
korábbiaknál. Megtanítani lényegiben csak az alapelveket 
kell* Illusztrációként, az alkalmazási képesség gyakorló
tereként, a problémamegoldó készség fejlesztése coljából 
a rendelkezésre álló idő függvényében lehet tárgyalni, il
letve feldolgoztatni a speciális fizikai problémákat. Eze
ket nem tételszerűen, hanem problémaszituációkon, feladato
kon keresztül exponáljuk. Megmutatjuk, hogy a különféle 
feladatuk, problémák megoldására nem kell minden alkalommal 
rögtönzött módszereket kitalálnunk, hanem csak az általános 
alapél veket kell tervszerűen alkalmaznunk a problémára, 
hogy célhoz érjünk. így például a II. osztályban a (nemlé
tező) merev, a túl speciális rugalmas testek nem kerülnek 
annyira előtérbe, hogy elfedjék az általános alaptörvénye
ket, azok jelentőségét. A III. osztályban az elektrotech
nikai alkalmazásoknak állandóra avuló kiviteli formái, meg
oldásai helyett a működés általános alapelveit kell előtér
be állítanunk.

A II. osztályos fizika tárgya a mechanika. Ennek során 
világnézeti szempontból tárgyaljuk az anyagi világ megismer
hetőségét, az anyag és mozgás elpusztíthatatlanságát, az 

okság elvét. A tananyagot a megmaradási törvények köré cso

portosítjuk.
A III. osztályos fizika tárgya az elektromágnesség. 

Itt bevezetjük a töltés és elektromágneses mező fogalmát. 
A tananyagot a következő természettörvények köré csoporté-



sítjuk: úlektromúgneses mező hatója tülteshordozó testekre 
(Coulomb-erő, Lorentz-erő). A töltött testek hatása az e- 
lektromág^neses mezőre (a töltések képezik az elektromos me
ző forrásait, az áramok a mágneses mező örvényeit.) Az elekt
romágneses mező hatása önmagára (elektromágneses indukció 
törvénye, eltolódási áram). Energia és tömeg ekvivalenciája.

A IV. osztályos fizika első félévének tárgya az atomos 
szerkezet. Ez csatlakozik az Anyagszerkezethez és kémiához, 
de egyben általánosítja és elmélyíti azt. Az anyagot a kö
vetkező témák köré csoportosítjuk: A sokrészecskerendszerek 
időbeli statisztikus viselkedése (II. főtétel). Az anyag 
egyetemes kvantummechanikai mozgástörvényei (szuperpozíció, 
oszthatatlanság, komplementaritás, Iauli-elv). A kvantumos 
törvények által kialakított struktúrák (magok, atomok, mo
lekulák, szilárd anyag).

A IV. osztály második félévében a fizika és biológia 
integráltan vagy maximálisan koordináltan tanítandó. Az u- 
tolsó félévben a fizika és biológia Anyagfejlődés tantárgy
ban egyesített vagy az anyagfejlődés nézőpontjából összehan
golt tematikájú tanítása hivatott arra, hogy végleg kiala
kítsa az egységes természettudományos világképet tanítványa
ink fejében. Elsősorban ez a két tárgy hivatott összegezni, 
kialakítani világnézetünk természettudományos alapjait. 
Tana.ny.a_g.
1. osztályi_mechanika

.^endület (impulzus) megmaradása
(Hely és sebesség leírása, vonatkoztatási rendszer. Tehetet
lenség. Inerciarendszer. Lendület megmaradása, tömeg. Kölcsön
hatás, lendületűtáramlás, gyorsulás, erő, erőtörvény. Speciá
lis erőtörvények: rugóerő, súly, súrlódás, közegellenállás, 
kényszererő, elektromos és mágneses erő, Van dér '.Vaals erő. 
Newton-féle mozgástörvény, okság elve. Szabadesés. Hooke- 
-törvény, rezgőmozgás. Vektorok, görbevonalú mozgás, hají

tás.)



Energia megmaradása
(Munka, munkatétel, mozgási energia. Helyzeti energia, ener
gia megmaradása. Belső energia értelmezése a mechanikai a- 
tomelmélet szerint, encrgiadisszipáció. lotenciálvölgy, sza
bad és kötött állapot. Rugalmas közeg energiasúrusége. Fo
lyadék áramlása, kontinuitási egyenlet, Bernoulli-egyenlet.) 
Perdület (impulzusnyomaték) megmaradása
(Newton-féle gravitációs erőtörvény. Körmozgás. Perdület 

megmaradása. A Naprendszer leírása, perdület- és energiavi
szonyok* A pályák elemzése, űrutazás. Időmérés. Forgatónyo
maték. Egyszerű gépek rövid áttekintése.) 
Tömegközéppont sebességinek megmaradása
(Zárt rendszer. Tömegközéppont fogalma, annak mozgása. A 
mozgás tíz integrálja. Merev test fogalma, merev test moz
gását meghatározó törvények.)

III* osztályi_Elektromágnes3ég
Elektrosztatikus mező
(Coulomb-erő, E elektromos térerősség, potenciál, az erőtér 
általános jellemzése.)
Egyenáram
(Ohm-törvény, ellenállás, áramforrás, feszültségei, Kirchhoff 
törvényei. Munka, Teljesítmény* Az áram mágneses tere, mág
neses mező, B mágneses térerősség, köráram mágneses nyoma- 
téka. Gerjesztési törvény, mozgó ponttöltés mágneses tere, 
Lorentz-erő, áramok kölcsönhatása.)
Váltakozó áram
(Elektromágneses indukció, Faraday és Lenz törvénye, öninduk
ció, váltakozó áram ellenállása és teljesítménye* A generá
tor, a motor és a transzformátor elve. Rezgések. Rezgéskel
tő eszközök, rezgőkörök, elektroncsövek.)

Polározható közegek
(Dielektrikumok, mágneses anyagok, permanens mágnes rövid 
áttekintése. Vezetők, félvezetők. Tranzisztor, integrált 
áramkör. Logikai áramkörök elemi áttekintése.) 
Elektromágneses sugárzás
(Elektromos és -á"nescs energia a sztatikában. Energiater-
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jedés vezeték mentén a fogyasztó felé. Eltolási áram, gyor
suló töltés elektromos és mágneses mezeje, dipólsugárzás, 
elektromágneses hullámok. A rádió és televízió elve. A fény, 
az elektromágneses hullámok teljes spektruma. Sugárzás ener
giája. Sugárnyomás, tömeg és energia ekvivalenciája.)

IV. osztály2_Atomos_szerkezet
A II. főtétel
(Statisztikus rendszerek. Dinamikus egyensúly, megfordítha
tó és megfordíthatatlan folyamatok. A statisztikus rendezet
lenség növekedése. Statisztikus entrópia-fogalom* Boltzmann- 
eloszlás- Hőmérséklet. Ekvipartició. Alapállapot, abszolút 
zéruspont, annak elérhetetlensége. Az energiaminimum-elv 
indokolása a II* főtétel alapján.)
Az anyag kvantummechanikai mozgástörvényei
(Fény- és elektronhullámok- Hullámtalálkozás, szuperpozíció, 
interferencia. Hullámcsomag hullámhosszának határozatlansá
ga- — Fénykvantumok, elektronok, oszthatatlanság. A hullám
függvény valószínűségi értelmezése. Komplementaritás. Broglie- 
-hullámhossz, Bohr-frekvencia. Határozatlansági elv.)
Atomszerkezet
(Kötött rendszer alapállapota, zéruspontnyugtalanság. Ger
jesztett állapot, állóhullámok, csomópontok, kvantumszám- 
Energiaszintek. Vonalas színkép. J-auli-elv, héjszerkezet, 
periódusos-rendszer.)
kiolekulaszerkezet
(Elektrondelokalizáció, kovalens kötés, loláros kötés. 
Dipólmomentum. Energiatárolás és információtárolás moleku
lákban. Van dér ű'aals-kötés. Hidrogénkötés. Folyadékok. Ol
dódás-)
Szilárd anyag s.érkézévé
(Fémes kötés. Sávszerkezet. Vezetők, félvezetők, szigetelők. 
Hibahelyek. Mechanikai és optikai tulajdonságok értelmezé
se. Félvezető áramköri elemek.
Atommagok szerkezete
(Atommagok összetétele, erők, könnyű atommagok héjszer—
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kőzete. Nehéz atommagok kötési energiája, magtérfogat, te
lítődés. Radióaktív bomlás: mozgás az energetikailag stabi
labb állapot felé. Béta-kölcsönhatás. Maghasadás. Nukleáris 
energia felszabadítása láncreakcióban.)

2. f_é_l_é_yi_A_n_y_a_g_f_e_j_í_ő_d_é_g
Csillagok kialakulása
(Kozmikus anyag gravitációs kontrakciója. Galaxisok, csil
lagok. A Tejútrendszer és a Nap kora. A Nap energiatermelé
se. Csillagfejlődés, a kémiai elemek kialakulása.) 
Bolygók kialakulása
(Az interstelláris anyag összetétele. A Nap bolygórendsze
rének kialakulása: gravitációs kontrakció és perdületmeg- 
maradás. A Naprendszer generatív leírása. A Merkúr, Vénusz, 
Föld, Hold és Mars összehasonlítása.) 
A Föld története
(A szilárd kéreg kialakulása. A folyékony fázis. A légkör 
története. A troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra fizi
kai folyamatai. Magnetoszféra. Nagy földtörténeti ciklusok. 
Bolygónk és az élet kölcsönhatása.)
Technika ée társadalom
(Ipari forradalom. Tudományos-technikai forradalom. Elektro
nika^ automatizálás, számítógépek. Energiaprobléma.)

BIOLÓGIA
4 óra agimnázium III. osztályában
3 óra a gimnázium IV. osztályában
Napjainkban talán a legdinamikusabban fejlődő tudomány 

a biológia. Az alapok rohamos tisztázódása a biológiát egy
re inkább egzakt tudománnyá teszi. Ezzel egyidőben a bioló
giai ismeretanyag egyszerűsödik és koncentrálódik, gyakor
lati hatékonysága? pedig növekszi. Indokolt, hogy a biológia 
tanítása ne a tudománytörténet megismerési sorrendjét, ka
nyarulatait és tévútja!t kövesse. Az általános iskola iga
zodjék a gyermek megismerő folyamatainak jellegéhez. A 
gimnáziumban jobban lehet építeni a tanulók egyre fejlődő 



absztrakciós készségére, így fokozottan előtérbe került a 
biológiai tudományok belső logikája.

Tervezetünk szakít a többévtizedes hagyománnyal, amely 
szerint növénytan, állattan, embertan és általános biológia 
követte egymást. E helyett a fő «hangsúlyt deduktív tárgya
lásmód keretében az organizációs szintekre helyezzük. Elő
ször a biológia alaptörvényeit tárgyaljuk, amelyek a bioló
giai információra, az anyagcserére, az adaptációra és az 
evolúcióra vonatkoznak. így közvetlen kapcsolat valósul meg 
a biológiát megelőző anyagszerkezet és szerves kémia tárgy- 
gyal. Az alaptörvények tárgyalása után ezek megvalósulását 
mutatjuk be a különböző organizációs szinteken. Minden or
ganizációs szinten tárgyalunk törzsfejlődési vonatkozásokat 
is, abból a koncepcióból kiindulva, hogy az élővilág műkö
dését csak a fizikai, kémiai és biológiai alaptörvényeknek, 
valamint a biológiai evolúció eddigi történetének együttes 
ismeretében lehet megérteni.

Javaslatunk elválasztja az élotjelenségeket egymástól, 
így fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy az életfolyamato
kat végül majd egységben kell látniok a tanulóknak. Válasz
tanunk kellett, hogy melyik utat járjuk végig: a szervezet
től a sejtig vezető utat (a tanuló először az élőlénnyel 
találkozik!) vagy a sejttől a szervezetig vezető utat (ez 
felel meg a tudomány belső logikájának). Az általános isko- 
La az első utat választja, ki a gimnázium III. osztályában 
— építve a megelőző egzakt természettudományos tantárgyak 
eredményeire, az integrált természettudományos világkép 
programjának megfelelően — az utóbbi utat választottuk, 
így számottevő terheléscsökkentés érhető el.

A biológia tanítása ezt a célkitűzést akkor lesz képes 
megvalósítani, ha a biológiai nevelés nem szünetel teljesen 
az I. és II. osztályban, ha az anya./szerkezet, fizika és 
kémia törvényeit mint az anyag általános törvényeit tanít
juk meg, ha a példák között az élettelen természetből, ipa
ri technológiából vett példák mellett egyenrangúan szere
pelnek az élővilágból vett példák is. (léidéül az energia-
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megmaradás és energiáétilakulásokra példa az élőlények 
anyagcseréje.)

A biológiatudást a természettudományos szintézisbe a 
IV. osztályos biológia állítja be. Ez tárgyalja az egyedfe- 
letti szintet. Az embert is mint biológiai és társadalmi 
lényt állítja be. A IV. osztályos biológia fokozott ökoló
giai és történelmi szemléletével, világnézeti érdekeltsé
gével csatlakozik a IV. osztályos fizikához, amely a statisz
tikus fizikát, a folyamatok időirányát, részecskerendszerek 
hierarchiáját és kialakulásuk történetét tekinti át. Tekin
tettel arra, hogy a IV. évben a természettudományos ismere
tek szintetizálását tűztük ki célul, ideális megoldást a 
természettörténeti témájú anyagrészek (a második félév) fi
zika és biológia anyagénak integrált oktatása jelent egy 
Anyagfejlődés tárgy keretében.
Tananyag
III. osztálY2_főleg_egyedalatti_szint 
&z-élőléúX=álialáaes_fQgal(Ba

Az anyagcsere
(Tulajdonság — kémiai reakció — fehérjék — nukleinsavak 
visszavezetési sor értelmezése. Nyílt rendszerek tulajdon
ságai. Az anyagcserét szabályozó energia törvények. Katalí
zis. Zárt reakcióciklusok. Kapcsolt reakciók. Oxidáció-re
dukció. ATI)

biológiai információ
(A biológiai információ természete. Információhordozó mole
kulák. DNS, genetikai kód. Replikáció, mutáció, rekombiná
ció. Szaporodási kapacitás, variabilitás, szelekció.) 
Az adaptáció
(Homeösztázis. Ingerlékenység. Az adaptáció szintjei. In
formáció illeszkedés, mint az adaptáció alapja.)
Az evolúció
(Az élővilág mint egységes nyílt rendszer. „Nem egyensúly" 
állapot az evolúció hajtóereje. Az evolúció iránya.)
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Sejtbiológia
Általános sejtbiológia
(A sejtek életjelenségei. A sejtekben található szerkeze
tek és ezek funkciója. A aejt anyag és energiaforgalma. 
Membrán jelenségek. Sejtosztódás. Sejtmozgások.) 
Baktériumok. Egysejtűek az evolúciós törzsfán. Vírusok 
Állati és növényi sejtek, gombák

A=azarYszeiek_biQlágiája
A többsejtűek kialakulása, szerveződése
(A sejtek szabályozó kapcsolatai, specializáció.) 
Egyedfejlődés
(Sejtdifferenciálódás, csíralemezek kialakulása, differen
ciált génaktivitás.)
Szaporodás
(Egysejtűek ivaros szaporodása. Ivarsejtek, megtermékenyí
tés, zigóta, többsejtűek szaporodása, szaporítószervek.) 
A szervezettség különböző fokán álló többsejtűek az evolú
ciós törzsfán

A-azecYezei-élaimukBdéaa
A szervek kialakulása és funkciója
(Anyag és energiafelvétel formái, anyagcsere fogalma a szer
vezet szintjén. A növényi és állati anyagcsere közös és el
térő vonásai.)
Fotoszintetikus rendszerek
Növény szállító rendszerei
Légző rendszerek
Emésztő rendszerek
Kiválasztó rendszerek
Váz és mozgató rendszerek
A szervezet szabályozórendszerei
(Idegrendszer. — Kémiai szabályozás: növényi ás állati hor
monok, belsőéiválasztású mirigyek, neuroendokrin szabályozó
rendszerek. — A szervezet belső állapotának szabályozása:
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A légzés és keringés szabályozása, a vízháztartás szabályo
zása, a glukóz szint szabályozása. — Belső védekező rend
szerek: immunreakció, immunválasz típusai, immunitás.)
A magatartás
(Az etológia alapjai. Zárt és nyitott genetikai programok. 
Motiváció, tanulás. A magatartás szerveződése. Alkalmazko
dás az élettelen környezethez és más fajokhoz. Táplálékszer
zés, ragadozók elleni védekezés. Fajon belüli kapcsolatok. 
Szociális magatartásformák. Territorialitás, agresszió. Iva
dékgondozás, kommunikáció.)
Néhány szerv vagy rendszer összehasonlító evolúciós vizsgá
lata

IV. osztály^_főleg_egyedfeletti_szint
Genetika
(Mendel-szabályok és azok molekuláris genetikai magyarázata. 
Poligénes öröklődés. Szex öröklődése. Variabilitás, mutáció, 
rekombináció.)
A földi ökoszisztéma
(Az élővilág mint rendszer szabályozó tényezői. Anyag és 
energiaáramlás áz élővilágban. Tartós egyensúlyok feltéte
lei a bioszférában.)
Populációs biológia
(A populáció genetikai alapjai- Fenotípus, genotípus. Popu- 
lációdinamika. Hardy-Weinberg-szabály. Szelektív párválasz
tás, szelekció, izoláció. Beltenyésztés, nemesítés. A fajok 
keletkezésének genetikai alapjai.)

2* ?_é_I_é_y_:_A_a_y_a_g_f_e_j_l_ő_d_é_s
Az élet keletkezése
(Az élet keletkezése a Földön. A földkérget és élővilágot 
felépítő kémiai elemek relatív gyakorisága. Kémiai és bio
lógiai evolúció. Az őskori élet hatása a Föld kőzetburkának, 
vízburkának és légkörének fejlődésére. Az élet lehetőségei 
az univerzumban.)
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Az élet földi evolúciójának története
(A törzsfejlődés a földtörténeti korszakok rendszerében.) 
Az ember evolúciója
(Az ember származása idegrendszeri vonatkozások alapján. 
Emberréválás, emberfajták. A nyelv kialakulása és szerepe. 
Kulturális evolúció.)
Az ember hatása az élővilágra 
(Predikciós biológia, agrárbiológia, zöld forradalom, bio
szféra, nooszféra, környezetvédelem. Az ember mint társadal
mi lény, az ebből adódó biológiai problémák. Népesedéspoli
tika.)

ANYAGFEJLŐDÉS
6 óra a IV. gimnázium második félévében
Tervünkben a gimnáziumi tantárgyak mindvégig erősen 

egybehangolt tartalmúak, így jó hatásfokú tanításukhoz el
engedhetetlenül szükséges, hogy tanáraik egymás munkáját 
ismerve, egybehangoltan tanítsák azokat időbeosztás, foga
lomelnevezés és kereszthivatkozások szempontjából egyaránt. 
A gimnáziumi természettudományi nevelést lezáró félévben 
mindez fokozottan fontos, hiszen ennek a félévnek — a tan
terv belső logikájából, az iskolai képzésben elfoglalt idő
helyzetéből és az iskolából kilépésre készülő tanulók ér
deklődéséből fakadóan — a végső szintézisalkotás a felada
ta. Ezért javasoljuk, hogy ebben az utolsó félévben lehető
leg egyetlen tantárgyként szerepeljen a tanulók tudatában 
a természettudomány, Anyagfejlődés néven, még akkor is, ha 
egymás után egy fizika- és egy biológia-szakos tanár tanít
ja a tananyagot. Megjegyezzük, hogy annak anyaga a kémia-, 
méginkább a földrajztanár képzettségéhez és érdeklődéséhez 
is közeláll. Az Anyagfejlődésnek az összes természettudomá
nyi tantárgy végkövetkeztetéseit magában kell foglalnia.

Szintézisalkotó témaként mai világunk kialakulásának 
történetét használjuk fel. Ez a tárgy mai világunkat és an
nak jövő felé mutató változási tendenciáit időbeli fejlő
dés eredményeként mutatja be. Feltétlenül szükséges, hogy
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a figyelem a mai világra, az ember és természet mai viszo
nyára, a változás jelenlegi tendenciáira irányuljon. A tör
téneti gondolatmenet azt a célt szolgálja, hogy a múltbeli 
változásokon végighaladva lendületet gyűjtsünk; így érkez
zünk a mához, hogy képesek legyünk innen kitekinteni a jö
vő felé, amely tanítványaink számára létező realitás lesz. 
Ennek során szem előtt kell tartanunk, hogy a világ időbe
li változásaiban is az anyag mozgástörvényei nyilvánulnak 
meg;, azok korábbiakban megszerzett ismerete nemcsak a jelen 
és múlt megértését, de a jövő előrelátását is megkönnyíti. 
Mindezek miatt az Anyagfejlődés tantárgy kulcsszerepet ját
szik világnézetünk tudományos megalapozásában.

A gimnázium utolsó félévének hangulata különbözik a 
többi félévtől* Az Anyagfejlődés tantárgyat sem képzelhet
jük el sem történelmi események memorizálásának, sem tanu
lói kísérletek, sem kvantitatív példák megoldásának soroza
taként, de nem csinálhatunk belőle andalító meseórát sem. 
E helyett az anyag mozgástörvényeinek birtokában, azokra 
támaszkodva próbáljuk a Világmindenség, a Föld és az Ember 
mai állapotát megérteni a múltbeli történések eredménye
ként, mérlegelve az okokat és következményeket, az alter
natívákat és a tendenciákat* A tantárgy tehát szemináriumr- 
szerű, vitaülésszerű eszmecsereként is feldolgozható; ta
pasztalataink szerint tanítványaink ebben az életkorbem 
ilyen módszerű tanulásra fogékonyak.

Az Anyagfejlődés anyagát a Fizika és Biológia tananya
gának utolsó féléves része képezi, az időrend logikája sze
rint rendezett formában. Az egész természettudományon vé
gig haladó tanmenettel párhuzamosan folyhat az érettségi
re való felkészítés.
Tananyag
Csillagok kialakulása 
(Kozmikus anyag gravitációs kontrakciója. Galaxisok, csil
lagok. A Tejútrendszer és a Nap kora* A Nap energiatermelé
se. Csillagfejlődés, a kémiai elemek kialakulása és gyako
risága.)
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Bolygók kialakulása
(Az interstelláris anyag összetétele. Molekulák képződése 
az interstellaris térben: H2, H^O, NH^, CH^, grafit. A Nap 
bolygórendszerének kialakulása: gravitációs kontrakció és 
perdületmegmaradás. A Naprendszer generatív leírása. Az 
eredeti légkör, a bolygólégkörök története. A Merkúr, Vénusz 
Föld, Hold, Mars összehasonlítása. A Naprendszert feltáró 
űrkutatás.)
A Föld története
(A szilárd kéreg kialakulása. A folyékony fázis. Az eredeti 
redukáló légkör, a kémiai evolúció, az élet keletkezése. A 
földi légkör története, a fotoszintézis, az oxigénlégkör 
kialakulása. A troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra fizi
kai folyamatai. Magnetoszféra és napszél. Nagy földtörténe
ti ciklusok, üledékképző és hegységképző ciklusok, azok ha
tása az élővilágra, bolygónk és az élővilág kölcsönhatása. 
Az élet lehetősége más égitesteken.)
Az élet evolúciójának története
(A molekuláris biológia elemeinek átismétlése, genetikus 
információk. Egysejtűek. Többsejtűek kialakulása és diffe
renciálódása. A spórások és a rovarok, mint a szárazföld 
meghódítói. A nemzedékváltakozás alakulása. Élősködők* 
Nyitvatermő és zárvatermő növények, gerincesek. Mindezek 
elhelyezése a földtörténet időskáláján a földtörténeti kor
szakokban.
Az ember evolúciója
(Az ember származása idegrendszeri vonatkozások alapján. 
Emberréválás, emberfajták. A nyelv kialakulása és szerepe. 
Kulturális evolúció.)
Az ember, a természet és technika kölcsönhatása
(Produkciós biológia, agrárbiológia, zöld forradalom. Ipari 
forradalom, tudományos-technikai forradalom. Elektronika, 
automatizálás, számítógépek. Energiaprobléma. Atomenergia 
és atombomba^ Eiosz'éra, nooszféra, környezetszennyezés, 
környezetvédelem* Az ember mint társadalmi lény, az ebből 
fakadó biológiai problémák, népesedéspolitika.)
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FAKULTATIV_LABORATÓRIUM
heti 4 óra a gimnázium III. osztályában
heti 6 óra a gimnázium IV. osztályában
A gimnáziumi fakultatív oktatás bevezetésekor javasol

juk, hogy azok a tanulók, akik a II. osztály elvégzése után 
közvetlenül természettudományi, műszaki, alkalmazott termé
szettudományi pálya felé vagy hasonló területen való tovább
tanulás felé orientálódnak, egységesen természettudományi 
gyakorlati képzést kapjanak. Akik természettudományi-műsza- 
ki-alkalmazott természettudományi felsőoktatási intézmény
be pályáznak, a kötelező második idegen nyelv tanulása mel
lett a fennmaradó fakultatív órakeretet az alábbi felosz
tásban használják fel:
a III. osztályban egységesen

1 óra matematikai gyakorlat és
3 óra kémiai laboratóriumi gyakorlat;

a IV. osztályban az egyetemi felvételi tárgyaktól függően 
vagy 3 óra fizikai laboratóriumi gyakorlat és

3 óra biológiai laboratóriumi gyakorlat 
vagy 3 óra matematikai gyakorlat (részben számítógépekre és 

logikai áramkörökre orientálva) és
3 óra fizikai (elektrotechnikai-elektronikai) labora
tóriumi gyakorlat.
A pedagógia szempontjából a laboratórium egységes neve

lési célrendszerrel rendelkezhet, amely az alábbiakat fog
lalhatja magában:
(A) Manuális_tevékenység

(1) A laboratóriumi eszközök ismerete
(2) A laboratóriumi eszközök használatának készsége
(3) Az alapvető munkafogások elsajátítása
(4) Tiszta, rendezett körülmények biztosítása a munká

hoz, a kísérletek, gyakorlatok gondos előkészítése
(5) A labortechnikák biztonsággal való felhasználása a 

munkában.
(B) Észlelési-tevékenység

(1) Becslés és mérés megkülönböztetése, a pontosság 
határainak felismerése
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(2) Objektív megfigyelések és mérések végzése
(3) A megfigyelések pontos leírása
(4) A mérési adatok pontos vezetése
(5) Rendezett, áttekinthető formájú munkanapló önálló 

vezetése.
(C) Értékelési-tevékenység

(1) Az észlelés rendezése a vizsgált szempontok szerint
(2) Az adatok felhasználásával összehasonlítható táb

lázatok készítése, függvénykapcsolatok feltárása, 
százalékos arányok megállapítása, összefüggések 
meglátása

(3) A tapasztalt jelenségek okának felderítése, az ösz- 
szefüggések segítségével kauzális magyarázat készí
tése

(4) Következtetések levonása, igazolható általánosítá
sok megfogalmazása

(5) A vizsgált jelenségben előforduló fizikai, kémiai, 
biológiai törvényszerűségek felismerése.

(D) Tájékozottság
(1) Tájékozódás a természettudományok és az alkalmazott 

tudományok ismeretterjesztő szakirodalmában, isme
retterjesztő és szakfolyóiratokban

(2) Alapvető tájékozottság a szakirodalom, táblázatok, 
általában szakirodalmi adatok felhasználási mód
szereiben

(3) A természettudományok és az alkalmazott tudományok 
alapvető kapcsolatának felismerése

(4) Tájékozottság az új természettudományos elvek gya
korlati alkalmazásáról a termelésben

(5) Tájékozottság az ipar, a mezőgazdaság, az egészség
ügy területén való elhelyezkedési és továbbtanulá
si lehetőségekről.

(E) Attitűdök
(1) Érdeklődés a tudományos, technikai ismeretek iránt
(2) Érdeklődés felkeltése és megerősítése a gyakorlati 

munka és műszaki tervezés-alkotás iránt
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(3) Pozitív beállítottság a közösségben végzett munka 
irányában

(4) Pozitív beállítottság a kutató, kísérletező mód
szer, mint a problémák megoldásának módja iránt

(5) A kialakult természettudományos, műszaki érdeklő
désnek megfelelő pályairányulás.

A természettudományi laboratóriumi gyakorlatok anyagát 
egységes módszertani koncepció keretében célszerű feldolgoz
ni, amely hozzásegít a különböző természettudományi tárgyak 
módszertani integrációjához, így azok együttes nevelőhatásá
nak erősítéséhez. Minden egyes feladat a következő felépí
tést követheti:

Bevezetés: ez a rész a feladathoz kapcsolódó legfontosabb 
elméleti tudnivalók néhány mondatos összegezé
se, egyben tartalmazza a probléma felvetését 
is.

Tervezés: a megfogalmazott feladat konkrét elvégzésének 
megtervezése a rendelkezésre álló eszközök 
és idő, az igényelt pontosság és egyértelmű
ség szempontjainak figyelembevételével.

Szükséges_anyagok_és_eszközök: a kísérletek elvégzéséhez 
szükséges anyagok és eszközök felsorolása, ese
tenként magyarázó rajzzal vagy képpel.

Időtartam
Kivitelezés: a munka menetének részletes leírása a tanu

lók számára, de csak szigorúan technikai, ma
nuális munkákhoz való utasításokkal. Kész ész
lelési vagy értékelési utalások nem fordulhat
nak elő. A feladatok megoldásának ebben a ré
szében a manuális tevékenység a domináló ténye
ző.

Észlelés: az észlelés során a tanulóktól az elvégzett 
munkából következő objektív megfigyeléseket 
és méréseket várunk el. Idetartozik az önálló 
megfigyelések leírása, esetenként lerajzolása, 
minden mérés részeredményeinek feljegyzése, az 
adatok összegyűjtése és rendezése áttekinthető 
formáb.'iii*
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Értékelés: a tanulók az észlelés adatainak felhasználá
sával összehasonlító táblázatokat készítenek, 
ahol lehet függvényszerű kapcsolatokat tárnak 
fel, lehet, hogy százalékos arányokat állapí
tanak meg, a tapasztalt jelenségekre magyará
zatot keresnek az okok felderítésével követ
keztetéseket vonnak le, általánosítást fogal
maznak meg és fizikai, kémiai, biológiai tör
vényszerűségeket kutatnak a megvizsgált jelen
ségekben.

Természetesen egy-egy probléma vizsgálatához többféle 
kísérleti megközelítést lehet összeállítani. A kísérletek 
összességét tartalmazó gyűjtemény lényegében egy olyan prak
tikum lenne, melyből az illető szaktanár — figyelembe véve 
a tanulók és az iskola adottságait — szabadon választhatna. 
Bármelyiket is végeztetné el a tanulóval, összességében a 
tanuló problémamegoldó gondolkodását biztosítaná az ilymódon 
kialakított feladatrendszerek sora. Eddigi kísérleti tanítá
si munkánk tapasztalatai azt indokolják, hogy ne állítsunk 
össze merev tematikát a laboratóriumi gyakorlatokhoz, hanem 
a természettudományi tananyaghoz igazodva keressünk minél 
több variánst egy-egy probléma kísérleti megközelítésére, 
melyek alapját képeznek a leendő tanulói praktikumoknak.

TE^ES^TTUDOI'AÁhYIjjRETTSEGI

A biológia, fizika, földrajz, kémia múlt századból ö- 
röklött elszigeteltsége miatt nem volt mód arra, hogy az 
érettségin integrált természettudományos műveltséget kér
jünk számon. Önmagában viszont bármelyik természettudományi 
tantárgy eltörpült a magyar vagy matematika óraszámához, 
eme tárgyak által adott tárgyi tudáshoz és nevelőértékhez 
képest. így történhetett, hogy éppen a tudományos-technikai 
forradalom kibontakozásának korában elmaradt a kötelező ter
mészettudományi tantárgy az érettségiről.

A használható objektív számonkérés hiánya nehéz hely
zetbe hozta a felsőoktatási intézményeket. Mindegyik saját



- 180 -

kemény felvételi rendszerét dolgozta ki* Hogy a gimnáziumi 
centrifugális tendenciákkal szemben a felsőoktatási intéz
mények igényelnének egy teljes spektrumú természettudományi 
felmérést, azt a kialakult felvételi gyakorlat bizonyítja. 
(Vegyészmérnöki karon matematika és fizika a felvételi tárgy. 
Az orvosegyetem fizika, kémia, biológia felvételit vezet be 
stb.)

Javasoljuk, hogy a gimnáziumi tanulmányok lezárásánál 
egységes természettudományi érettségi vizsgát vezessenek 
be kötelező jelleggel. Ez megfelelő központi szervezés ese
tén a természettudományi szakokon a felvételi számonkérést 
is pótolja. (Azt csak pályaalkalmassági felméréssel, beszél
getéssel kellene az egyetemeknek-főiskoláknak kiegészíteniük, 
de ez utóbbira a pályázóknak nem kell, nem is lehet tanulás
sal készülniök.) A természettudomány tanításának itt bemu
tatott terve egységes természettudományi érettségi vizsgát 
lehetővé tesz, a terv végrehajtása arra fel is készít.

A természettudományi érettségi két részből állhat. Az 
^írásbeli" rész laboratóriumi mérést, példamegoldást és egy 
felvetett probléma kidolgozásának tervét tartalmazó rövid 
tanulmány megírását igényli. Ennek elemei nagymértékben vá
laszthatók lehetnek, hogy egy speciális témakörben való vi
szonylagos járatlanság no sújtsa az érettségizőt. A „szóbeli" 
érettségi egységes tételrcnd3zere a természettudomány átfo
gó elveinek biztos tudását és ellenőrző-kiegészítő kérdés
ként azok önálló alkalmazásában való gyakorlottságot kérné 
számon. Az egységes tételrendszer alapjául azt az összeállí
tást ajánljuk, amely .,A természettudományos műveltség tar
talma" címet viseli.

Az objektivitás és az önálló gondolkodás a jelenlegi 
példamegoldást számonkérő rendszernek vitathatatlan értéke. 
A példacentrikus érettségi és felvételi egyoldalúságát sok 
nevelő kritizálja. Nem jut érdemeihez méltón szóhoz az a 
tanuló, aki a konstruktív manuális kísérletezésben, gyakor
lati problémák megoldásában vagy az összefüggések felisme
résében kiváló, iedig a felsőoktatási intézményeket ezek a 

képességek is érdeklik. A gimnáziumon múlik, hogy mit és
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hogyan kérhet számon a felvételre jelentkező fiatalokon a 
főiskola, az egyetem, a munkahely.

Lezárásként és összefoglalásként közöljük a 12 év ter
mészettudományos tantervét nem tanárszempontú szaktárgyi, 
hanem tanulószempontú életkorszerinti felbontásban, hogy 
kiemeljük természettudományos nevelési tervünk szuperstruk
túráját. A tartalmat jellemző címszók után minden osztály
nál zárójelben megadjuk a természettudományos tárgy közös 
nevelési céljait. A tantárgyak „függőleges" rendező elve 
és a közös módszertani nevelési célok vízszintes „kötései" 
végeredményben a természettudomány „szuperstruktúráját" 
valósítják meg. Ezen túlmenően a zárójelben jelzett hori
zontális kötések kínálják a legjobb csatlakozást az időben 
együtt futó többi tantárgycsoporthoz, elsősorban az újszem- 
léletü matematikai és nyelvtudomány képzéshez.
1. osztály: Természetismerét

Az anyag érzékelhető tulajdonságai 
(Megfigyelés)

2. osztály: Természetismeret
Az anyag mérhető tulajdonságai
(Mérés)

3. osztály: Természetismeret
Anyagi rendszerek kölcsönhatása
(Kísérlet)

4. -osztály: Természetismeret
Helyzet, mozgás, tájékozódás 
(Vonatkoztatás)

5. osztály: Természetismeret
Hazai tájak és azok élővilága 
(Környezet)

6. osztály: Fizika-Biológia
Energia-Tápláléklánc, anyagcsere-ökológia 
(Megmaradás és átalakulás)

7* osztály: Fizika-Kémia-Biológia
Elektromos töltés és áram - Molekulaszerkezet, 
ion és elektron - Sejtektől a szervezetig 
(Transzport - Építőelem-elv)
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8. osztály: Fizika-Kémia-Biológia
Tehetetlenség, impulzus - Szervetlen és szer
ves anyagok - Evolúció, rendszertan, ember, 
populációk
(Organizáció)

I. osztály: Anyagszerkezet
Az anyag korpuszkuláris modellje és hullámmo- 
delje
(Modellalkotás - Alak, minta)

II. osztály:: Fizika-Kémia
Dinamika-Szerveskémia; vegyület tulajdonság 
mint az elektronszerkezet folyománya 
(Kauzalitás, predikció, tervezés)

III. osztály: Fizika-Kémia-Biológia
Elektromos mező és töltött anyag kölcsönha
tása — Fizikai kémia, elektrokémia, szervet
len vegyületek — sejtbiológia, szervek, szer 
vezet, idegrendszer
(Visszacsatolás, szabályozás — Nagy szabad
sági fokú rendszerek)

IV. osztály: Fizika-Biológia
Statisztikus fizika — Populációk. Elektron
tól galaxisig — Egysejtűtől az emberig — 
Kozmikus és biológiai evoi-ció. (Hierarchikus 
gravitáció, sokaság, időbeliség, evolúció.)



TÖRTÉNETI, TÁRSADALMI ES POLITIKAI NEVELES
KÉSZÜLT AZ EKB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALBIZOTTSÁGÁNAK 
IRÁNYÍTÁSÁVAL

I. Általános tartalmi és szerkezeti koncepció 
II. Egyes részletek oktatására vonatkozó javas

latok
1. Társadalomismeret 6-1Q. éveseknek
2. Társadalomismeret 10-14 éveseknek
3. Társadalomismeret a középfokú képzésben

(a) Társadalmi ismeretek
(b) Az ember a társadalomban
(c) Közgazdasági ismeretek

4. Filozófia
x

5. A korszerű műveltség és a földrajz
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I.
A történelem és társadalomismeret tanítása

Bevezetőben hangsúlyozni szükséges, hogy jelen tantár
gyi koncepció nem vállalkozhat az érintett kérdések teljes 
kifejtésére. Ez a feladat csak a tantervben oldható majd 
meg. A tudományos gyakorlatnak megfelelően az alábbiakban 
vázlatszerűen ismertetett koncepció a különféle hazai és 
külföldi tantárgyi modellek kritikai elemzése alapján fogal
mazódott meg. A tantárgy tervezett megújítását megelőzte az 
érvényben lévő tankönyvek és tantervek összehasonlító kri
tikai elemzése, valamint az iskolai gyakorlat tapasztalatai
nak feldolgozása. Ebben a kísérleti tapasztalatokkal rendel
kező és az előkísérletekben részt vállaló tanári kollektí
va nyújtott nagy segítséget.

I. A tantárgy—tudományos fedezete
Az első probléma, amelyet jelzésszerben érintünk: mi 

a tervezett tantárgy tudományos fedezete. Ezen belül is 
tisztázandó:, egyetlen kikristályosodott tudományos disz
ciplína áll-e a tantárgy mögött, vagy több társadalomtu
dományi diszciplína, melyeknek szemlélete azonos, de vizs
gálódási köre az emberi társadalom mozgástörvényeinek kü
lönböző területeire irányul.

A tantárgy tudományos fedezete szempontjából nyilván
valóan fontos szerepe van a történettudománynak. Csakhogy 
már korántsem ilyen evidens, milyen történettudományra kí
vánunk építeni. A történettudomány értelmezéséről, vizs
gálati módszeréről, társadalmi és individuális hasznáról 
vallott vélekedések sora — a tudomány történetében, s 
napjainkban is — végtelen. „A történelem — írja karc 
Bloch — igen régi az elbeszélés embrionális formájában... 
de mint elemző vállalkozás, annál ifjabb, kost igyekszik 
végre a felületi tények alá hatolni, a legendák és a reto
rika csábítása után elvetni a tudósi odó rutint és a józan
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észnek álcázott empirizmus ma különösen veszélyes kábító
szerét."

A történelem tudománnyá válásának folyamatában kiemel
kedő jelentősége volt a marxizmus megszületésének. A marxi 
társadalmi-történeti törvényszerűség, szemben számtalan más 
szellemi kísérlettel, nem logikai konstrukciót alkalmaz a 
történelmi folyamatok magyarázatára, hanem a történelmi fo
lyamatokból tárja fel az objektíve érvényesülő törvénysze
rűséget. Mint Marx pregnánsan kifejezi: "... nem doktriner 
módon lépünk a világ elébe egy új elvvel: itt az igazság, 
itt térdelj le! A világ elveiből fejtünk ki a világnak új 
elveket."

Az általános, a véletlenen keresztül érvényesülő tör
vényszerűség azáltal vált felismerhetővé, hogy Marx a tör
ténettudomány elméleti alapfogalmaként a társadalmi-gazda
sági alakulat fogalmát tárta fel. Ennek alapján a társadal
mi szerkezetet és fejlődésének jelenségeit visszavezethet
te az egyes történelmi korszakokban érvényes termelési vi
szonyokra, vagyis a minden emberi együttélés alapjául szol
gáló tényre, a létfenntartási eszközök megszerzésének mód
jára. Ez az elemzés pedig az egyedi jelenségek halmazából 
kibontotta az általánosat, az ismétlődéseket és törvénysze
rűségeket.

A félreértések és a félreértelmezések elkerülése vé
gett hangsúlyozzuk, hogy a marxizmus törvény-szemléletének 
lényegéhez tartozik, hogy a törvényeket tendenciáknak te
kinti. S ha lényegéhez tartozik, hogy a term lési viszonyok 
formációiban és azok fejlődésében szemléli a történelmet, 
ezt csakis az emberi társadalom egészére vonatkoztatva te
kinti igaznak, és a formációk egymást váltó fejlődéséből 
nem vonja el egyes népek vagy országok lineáris történeti 
fejlődésének vulgarizált történelemszemléletét. A fenti 
indokokból hangsúlyozzuk, hogy a tudományos történeti disz
ciplína és a marxista történetszemlélet determinizmusa az 
emberi cselekvés, választás szabadsága és a történelmi-ok



sági meghatározottság egységéből indul ki. A fejlődés tehát 
az egyszerre determinált és szabad ember cselekvésén kérész 
tül realizálódik.

Az egyedi jelenségek és véletlenszerűségek nagy ren
detlenségéből kifejthető törvényszerű tendenciák rendje, a 
determináltságok sokszoros kölcsönhatásai között szabadon 
cselekvő, szenvedő, elbukó, felismerésre jutó és ezért a 
feltételek megváltoztatására is képessé váló ember tudomá
nya tehát a történelem. Hozzátehetjük, hogy nem a múltban 
lezajlott mindenféle események gyűjteménye, hanem az emberi 
társadalmak tudománya. Más szavakkal: az ember — amint 
ezt a társadalomtudományok oly sok nagy képviselője vallot
ta és vallja, s amint a marxi tudományos módszertanból kö
vetkezik — csak a történelemben ismerheti meg önmagát.

A történelem ilyen értelmű felfogása módszertani kon
zekvenciákkal jár. A társadalmi formációk törvényei, az 
általános és egyedi megkülönböztetése például a történettu
domány alapvető módszertani bázisává emeli az összehasonlí
tást. Csakis a felismert törvény, csakis az általánoshoz 
viszonyított sajátos tette megalapozottá az üres analógia 
helyett a történelmi egybevetést, amely azt vizsgálja, ami 
az egyik országot a másiktól megkülönbözteti, és ami minden 
ország fejlődésútjában közös. De az összehasonlítás csak ak' 
kor válhat tudományossá, ha a változás tényét is figyelembe 
'esszük.

A fejlődés törvényeinek felismerése összefügg egy má
sik alapvető tudományos módszertani elvvel. Ez tette ugyan
is lehetővé a hosszú történelmi folyamatok fejlődési össze
függéseinek, folyamat-elemzéseinek tudományos módszertana 
kidolgozását. Ezen a szemléleti alapon új összefüggéseket 
tár fel — a kauzális magyarázat mellett — a hosszú időso
rok formációkat átívelő, és formációkon át kapcsolódó ana
lízis módszere.

A hosszú idősorok vizsgálata elvezet a jelenhez, a 
jelen történelemben való elhelyezésének és szerepének kér-
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déséhez. A jelen és múlt egymás megértésének kölcsönös ki
indulásai! A jelent csak annyiban lehet megérteni, amennyi
re a múlt érthető, de a múltat is csak ügy lehet megközelí
teni, ha a kifejlettből, a jelenből indulunk ki. Döntő fon
tosságú a vizsgált múltnak az élő jelenig történő meghosz- 
szabbítása és ugyanakkor „az élő jelen" megragadása a múlt
ban. E gondolatot a legszebben Liarc Bloch fogalmazta meg: 
„Van... egy olyan tudomány, amely az emberekkel foglalkozik 
az időben és amelynek mindenkor szüksége van arra, hogy a 
holtak tanulmányozását az élőkével egyesítse."

Az előbbiek értelmében felfogott történettudomány, a- 
mely az egyedit törvényekre visszavezetni képes, de az egye
di sokféleségének feltárására is alkalmas, az általánosat 
és a múltat vizsgáló, de a jelenhez és az emberről szóló 
tudomány vajon hogyan kapcsolódik a társadalomtudományok 
differenciált rendszeréhez?

Szükséges emlékeztetni arra, hogy amikor általában tör
ténettudományról beszélünk, akkor a valóságban tudományágak 
halmaza áll előttünk, s nem egy korábbi terület végérvénye
sen kivált, vagy kiválóban van a diszciplína általános kö
réből. A társadalommal, az emberrel foglalkozó tudományok 
egész sorozata azonban, ha igen különböző kiindulással és 
módszerrel is, mégis ugyanazt a jelenséget vizsgálja, leg
feljebb a valóságban oszthatatlannak egy szegmentumára össz
pontosítja figyelmét.

Több diszciplína törekedett arra, hogy a társadalomra 
és az emberre vonatkozó kutatásokat integrálja. A tudomány
fejlődés során kiderült, hogy az integráció nem valamely 
társadalomtudományi diszciplínában testesül meg, hanem azok 
összességében. Úgyis fogalmazható: nem a diszciplínák integ
rálódtak, hanem a szemlélet. A társadalom és az ember vizs
gálatát végző, különböző oldalról és módszerrel kiinduló, 
különböző részterületekre irányuló diszciplínák egymásra 
hatnak.

A társadalomtudományban jelentkező integrációs folya-
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matok csakÍ3 abban az értelemben teremtenek egyetlen tudo
mányt, ahogyan azt Marx értelmezte a tudományfejlődés egé
szére, amikor leszögezte: „A természettudomány épp úgy be 
fogja sorolni maga alá az emberről szólő tudományt, mint 
az emberről szóló tudomány a természettudományt; egy tudo
mány lesz." Ebben a kölcsönös alárendelési értelemben van 
kifejlődőben az egységes társadalomtudomány* A kölcsönha
tások mellett hangsúlyozni kell, hogy a társadalomtudomá
nyok rendező és integráló elve a történetiség (amit koránt
sem azonosíthatunk a történettudománnyal).

A történetiség központi szerepe természetszerűen nem 
csak az egyes társadalomtudományi diszciplínák belső tar
talmát, fejlődési menetét befolyásolja,, hanem a sok és sok
irányú bi- és multilaterális kapcsolat között — mindenféle 
felsőbbrendűség és dominancia nélkül! — a kapcsolatrendsze
rekben különleges és kiemelt helyet biztosít a történelem
nek. A társadalommal foglalkozó tudományágak csakis törté
netileg nyúlhatnak vizsgálati anyagukhoz, mivel a társada
lom, annak általuk vizsgált szegmentuma, vagy az abban el
helyezkedő ember, annak belső lelkivilága, mind része a 
történelemnek. Ez meghatározóan vonatkozik a „horizontális" 
vizsgálati aspektust megtestesítő társadalomtudományi á- 
gakra is. Marx és Engels a szociológiai kategóriákra vonat
kozóan írtar ^Ezeknek az elvonatkoztatásoknak a valóságos 

történelemtől elválasztva egyáltalán nincsen értékük... 
Semmiképpen sem adnak receptet vagy szkémát, amelyhez a 
történeti korszakokat hozzá lehet nyesegetni." Nem állít
ható szembe a történelem az úgynevezett „embercentrikus" 
társadalomtudományokkal, hiszen az embert jórészt termé
szeti lényként megközelítő antropológia vagy a pszicholó
gia önmagában nem képes feleletet adni arra a kérdésre: mi 
az ember. Erre csak a társadalomtudományokat felhasználó 
történelem képes.

A történettudomány a társadalomtudományok kapcsolat-
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rendszerében az ember és társadalom fejlődésmenetének, az 
összefonódó halott és élő vizsgálatának és megértésének fo
lyamatában, vagyis a társadalomban élő ember általános meg
értésében a primus inter pares szerepét játsza.

A fentiekkel igyekeztünk bizonyítani, hogy a tantárgy 
mögött a történelem — marxi értelemben felfogott — tota
litása kell hogy meghúzódjék. Csak ez biztosíthatja ugyan
is a valóságos történeti szemlélet kialakulását, s ennek 
részeként a történetiség vonásaitól meghatározott gazdasá
gi szemléletet a társadalomról és egyénről formált, azok 
tudományos és termelő tevékenységét is tartalmazó képét.

A történeti diszciplína tehát önmagában nem fedezete 
iskolai történeti stúdiumnak. Annál is kevésbé, mivel nem 
csak arról van szó, hogy az emberi társadalom történetének 
egyes szféráit önállósult szaktudományok vizsgálják, hanem 
arról is, hogy maga a történeti diszciplína mint olyan, nem 
is létezik, hanem ágazatok halmazává osztódott.

Ha a tudomány és az oktatás korszerű és megfelelő kap
csolatának megteremtésére törekszünk, akkor rendkívül egy
értelműen kell kialakítanunk álláspontunkat: a történelmi 
totalitás átfogásához a társadalomtudományi diszciplínák 
integrálása alapján kialakított történeti-társadalomisme
reti studium szolgálhat csak alapot. Az integráció viszont 
csakis annyiban és addig lehetséges, ameddig és amennyire 
a történeti diszciplína maga is hordozója és rendezője le
het a társadalomról és emberről szóló ismereteknek. Integ
rált tantárgyat akarunk tehát, de történeti stúdiumot!

S hogy ez lehetséges-e, arra a diszciplínáról elmon
dottakkal elvileg már választ is kaptunk. Ha ugyanis a tu
dományos diszciplína bemutatott szemléleti integrációja 
tudományfejlődési folyamat, mely a társadalomtudományok 
összességét magával sodorja, s ha a társadalomtudományok 
kölcsönös „egymás alá rendelődésében" — és csakis így — 
felfogott „egy társadalomtudományról" beszélhetünk, mely
ben ugyan nem érvényesül valamiféle történeti szupremácia,



- 190 -

viszont a történetiség központi rendező elv és a történet
tudomány ennek révén primus inter pares szerepet nyer, ak- 
Kor, ezzel az elvvel megtaláltuk a gyakorlati megoldás 
kulcsát is.

II. A tantárgy_me gú jít ásának _t éz is ei
1. Korunk követelményeinek számbavétele

A történelmi-társadalmi ismeret tanításának azokra a 
kérdésekre kell választ adnia, amelyeket napjaink a fejlett, 
szocialista társadalom és a belátható jövő társadalmi gya
korlata igényel. De megmarad megváltozott értelemben a tan
tárgy tradicionális funkciója: az emberi és a hazai fejlő
dés felhalmozott értékeinek konzerválása, „átszármaztatása" 
és ugyanakkor a „hibás körök" kritikai elemzése, valamint 
az egyre bonyolultabbá váló világba való „belenövés" útjá
nak feltérképezése.

A ma bonyolult valósága előírja, hogy az iskola olyan 
történelmi-társadalomismereti képzést adjon, amely valóban 
orientálja a tanulók társadalmi cselekvését, amely választ 
ad a mai kultúra alapvető dilemmáira. Ellenkező esetben a 
saját történetétől elidegenedett nemzedék olyan kockázatot 
hordozhat, amelyet éppen a századunk lelkiismeretét maguk
ra vállaló természettudósok fogalmaztak meg, s amely 
Dürrenmatt drámája révén szállóigévé vált: a fizikusoknak 
egy kötelességük van, nem fejleszteni a fizikát. Aligha 
vállalhatja valaki azt a kockázatot, hogy a kultúra fel
halmozott eredményeit olyan nemzedékre bízza, amely nincs 
tisztában azzal, hogy a tudomány felduzzadt eredményei az 
emberiség ellen fordíthatóak, és kozmikus méretekben is 
fenyegetővé válhatnak. A ma problémái a keletkezéstörténet
től indított emberi történelem tiszta fényében kapják meg 
magyarázatukat, és a tanulók közül mind többen vágynak 
„a mindenséggel mérd magad" szép parancsára.

A tudományos-technikai forradalom hatása — szocialis
ta relációban -- a humán műveltség megerősítését, illetve



- 191 -

a természet- és társadalomtudományok marxi értelemben vett 
közelítését, az ismeretrendszer kitágítását, a dialektikus 
szemlélet tényleges megerősítését követeli meg. Figyelembe 
kell venni, hogy a gazdasági fejlettség magas szintjén, a- 
minek küszöbéhez érkeztünk, a széles értelemben vett szol
gáltató és háttér (infrastrukturális) ágazatok jelentősen 
növelik a legmagasabb, úgynevezett humán szakképzettség 
iránti igényt, ami az egyetemi képzési szerkezetben a leg- 
iparosodottabb országokban egyértelmű tendenciává vált.

2. A marxista társadalomtudomány legújabb eredményeiből 
való kiindulás

A kiemelkedő, a jövőt jelző társadalomtudományi kuta
tásokat kell kiinduló pontnak tekinteni. Ez, mármint a tu
domány új eredményeiből, a várható trendből való kiindulás 
valamennyi igényes, tantervi kutatás alapelve és minden to
vábbi lépés csak ebből vezethető le.

A tantárgy megújítása tehát — mint jeleztük — csak 
a napjainkban már érzékelhető, s a jövőben szükségképpen 
megvalósuló integrált szemdélet alapján lehetséges. Megje
gyezzük, hogy az integráció követelménye nem csak a napjaink
ban tért hódító interdiszciplináris kutatások igényéből, ha
nem az iskolai oktatás valóságos szükségleteiből következik. 
Az integrálás elvi és metodikai alapja az emberi tevékeny
ség lehető teljességének bemutatása, a tananyagot struktu
ráló alapelv, rendező elv:, a dogmatizmustól, voluntarizmus- 
tól megszabadított marxista történeti fejlődéstörvény, ame
lyet tendenciaként fogunk fel.

3. A tudományos kutatás módszereinek megismertetése
A kialakítandó új tantervben biztosítani kell, hogy a 

tanulók megismerhessék a tudományos kutatás alapvető mód
szereit. (Természetesen olyan mértékben, amely számol a ta
nulók pszichikai sajátosságaival, s csak azokkal a módsze
rekkel, amelyek a történeti-társadalmi megértést szolgálják.)
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Ebben az esetben van lehetőség arra, hogy a tantárgyat a 
narratív, a mai tanuló számára már nem elég hatékony elbe
szélő jellegéből kiemeljük és a tudományos kutatás bizo
nyításaival hitelesítsük. Ebből a körülményből is követ
kezik a különböző, eddig nem megfelelő helyet kapó ágazatok 
és társadalomtudományok funkcionális szerepe (filozófia, 
gondolkodás-, technika-, tudomány-, társadalom-, gazdaság
történet-, közgazdaságtan-, régészet-, néprajz-, demográfia 
stb.). A jól funkcionáló történelmi és társadalmi képzés 
alkalmas lehet a tanulók társadalmi cselekvésének szocia
lista orientálására, de a tanítás-tanulás ismeretesen csak 
a belső diszpozíciókat képes a tanulókban kialakítani. 
Ezért az sem tekinthető elegendőnek, ha a tanulók a törté
nelmet aktívan fogadják be, bizonyítaniuk is kell, a tudo
mányos kutatás módszereinek segítségével egy-egy állítás 
igazát, maguknak kell egy-egy összefüggést, törvényszerűsé
get felismerniök, a tárgyi és írásos források elemzését el
végezniük. Ezt természetesen előzetesen kidolgozott, s e 
szemlélet alapján megtervezett tananyaggal lehet biztosíta
ni. (A folyó kísérletekben e követelmény érvényességét több 
igen sikeres téma tanítása bizonyítja.)

4. Az ismeretanyag nyitottsága és stabilitása
Hazánkban a társadalomtudományok dinamikus fejlődésének 

vagyunk szemtanúi és részesei. A tanulók információi a ma 
és a múlt társadalmáról nagymértékben megsokszorozódtak. 
Olyan történelmi és társadalomtudományi képzés szükséges 
tehát, amely képes ezeket az ismereteket generalizálni és 
további indítékot, ösztönzést és alapot adni új információk 
befogadására. A történelmi és társadalomtudományi képzésnek 
a társadalmi mozgás és haladás meghatározó okainak, útjának 
és irányának megismertetésével „a bizonyosságok szilárd 
rendszerét kell kialakítania". Biztos támpontokat kell ad
nia az ember térbeli^ időbeli, fejlődésbeli alakulásáról 
is, (ezért van funkcionális szerepe a marxista törvényfo—
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galomnak) és ugyanakkor megfelelően nyitottnak kell lennie 
az üj jelenségek és információk megértésére és befogadására. 
Szerkesztési elvekkel kell biztosítani, hogy a tantárgy mö
gött álló tudományokat fejlődő, új és új problémákat megol
dó diszciplínáknak fogják fel. A tantárgy narratív jellegé
ből való kiemelése éppen az ehhez szükséges készségek kia
lakítása céljából is fontos.

Feladatunk tehát, hogy a tantárgy új struktúrájával, 
nyitottságával, a tanulók iskolán kívül szerzett ismereteit 
generalizáljuk. A tanulók megtekintik a perui kiállítást, 
s nem tudják elhelyezni e nép történetét a történelem fo
lyamatában, hiszen alig hallottak az elpusztult népek magas 

'civilizációs szintjéről, minthogy főként a fejlődés fő vo
nulatát mutatjuk be; látják a televízió adásaiban a frissen 
felszabadult népek törzsi szokásait, s az iskolai oktatás
ban csak arra jut idő, hogy a két világrendszer küzdelméről 
szóljunk; nap-nap után hallanak a tömegmészárló kormányok 
békenyilatkozatairól, s nem mutatjuk be, hogy nemcsak a kul
túra alászállása törvényszerű folyamat, de az is, hogy a 
szép, humánus és progresszív eszméket az ellenerők kisajá
títják (pl. a reformáció törekvése a nemzeti nyelv hasz
nálatára és az ellenreformáció csodálatosan szép magyar 
nyelve, a náci párt elnevezése stb.).

5* Az iskolai megismerés stabilitása és nyitottsága
Az új\ kialakítandó tananyagnak nemcsak a tanulói is

meretek és készségek operacionalizálásának útját, taxonómi
áját kell pontosan leírnia (tehát mely tények, adatok, fo
galmak, összefüggések, analitikus, szintetikus, összehason
lító művelete^ stb. szükségesek a kívánt cél eléréséhez), 
hanem biztosítania kell az élmények és a tapasztalatok kö
rét (a hely történet, a múzeum, a régészeti ásatások), az 
intézmények működése (a bíróság), a mai valóság közvetlen 
megismerése (szociológiai felmérés), gazdasági tervezés és 
funkcionálása (közgazdasági ismeretek alapján üzemek, ter
melőszövetkezetek munkájának megismerése) révén stb. Ha a
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lehetőségeit vesszük figyelembe, aligha mondhatunk le a 
tömegkommunikációs eszközök, a televízió és a rádió terv- 
szera felhasználásáról sem. Az ismeretszerzés nyitottsága 
jelenti a problémák felismerését, megoldását s azt is, 
hogy minden új ismeret új problémaszituáció elé állítja a 
tanulót.

Az iskolai megismerés nyitottságának és stabilitásá
nak az egységes marxista világkép kialakulását kell támo
gatnia.

6. Az iskolai történeti-társadalmi megismerés alapozó 
jellege

Linthogy a történelmi-társadalmi ismeretek belső rep
rodukciója a tanulók saját világának szűrőjén megy végbe, 
az iskolai oktatásnak biztos támpontokkal kell rendelkez- 
nie a fiatalok általános és nemzedéki sajátosságairól, él
ményvilágáról. Ezért a pszichológusok segítségével olyan 
pontosan kell felmérni az oktatás alanyát, a tanulót, mint 
a szaktudósokéval a tárgyát, a jelenig nyúló történelmet. 
Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, hogy a törté
nelem tanulásában a belső elsajátítás jellege mindenek
előtt intellektuális. A diáknak értelmileg kell tehát bir
tokba vennie az emberi társadalom múltját és a mai valósá- 
got is. Számolni kell azonban azzal is, hogy miként az em- 
teriség történetében, úgy az egyén fejlődésében is, az is- 
eretek birtokbavétele az esztétikai megismerés segítségé

vel teljesebbé válik. Nyilvánvaló, hogy az esztétikai tan
tárgynak (tantárgyaknak) alapvető funkciója a világ eszté
tikai birtokbavétele, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt 
a körülményt, hogy a történelem éppen azáltal, hogy embe
rek megismételhetetlen sorsát (egyediségében Ó3 a folyamat 
megfordíthatatlansága következtében) a maga törvényszerűsé
geiben mutatja be, esztétikai élményt is ad. Vitathatatlan 
személyiségformáló szerepének indoka, hogy „a sajátos dol
gok megismerésének gyönyörét" nyújtja. Az intellektuális 
és morális élmény révén alakul ki a történetiség tudata*
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A „azëp szó — József Attila szavaival — testet öltött 
árvet jelent" s az oktatásban sem csak eszköz, hanem cál 
is az esztétikum. „Célunk az a társadalmi és államforma 
(megvalósítása igényének kialakítása a tanulóban), amelyben 

a szép szó, a meggyőzés, az emberi érdekek kölcsönös meg
ismerése... az egymásrautaltság szemlélete érvényesül... 
(...amelyben megvalósul az egyén és a közösség igénye) a 

modern maga-magát fegyelmező, rendbefoglaló szabadság..." 
Ez a körülmény is magyarázza a történelemtanítás kiemelt 
és meghatározó szerepét az esztétikai nevelésben is.

7. A makró-világ ismerete és az önismeret
A történelem és a társadalom tanulmányozása emberisme

retet is ad, minthogy az „emberi döntés és választás" pa
radoxonjára épül és életteli, drámai jellege következtében 
az emberi cselekvés és „magatartás" lehetőségeit, számtalan 
variációját a tanulók számára vonzó, izgalmas formában ké
pes — éppen a mögöttes tudományok sajátos jellege miatt — 
közvetíteni. A történelem és társadalomismeret tantárgy te
hát azért is aktuálisan érdekes a tanulók számára, mert em
berközpontú tárgyalása esetén bemutatja az emberi élet alap
vető dilemmáit is. Így miközben a diákok a múlt valóságát 
ismerik meg, választ kaphatnak saját, individuális és nem
zedéki problémáikra is. Voltaképpen konkrét formában foglal
kozik az egyénre gyakorolt társadalmi hatások rendszerével, 
s azzal, hogyan hat az egyén, saját feltételeinek rendszeré
re. Mivel a történelem tanulmányozása rendeltetése szerint 
emberismeretet is ad, nélkülözhetetlen a tanulók önismere
tének kialakításában is. Véletlen-e, hogy Ceasar és Brutus, 
Kossuth és Széchenyi, Kossuth éa Görgei vitája minden nemr- 
zedékben és annak művészetében újjáfogalmazódik? Nem utal-e 
a döntés és választás, a felelősség megújuló, öröknek tűnő 

problémáira?
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8. A történeti szemlélet legfőbb sajátosságainak kialakítása 
A történelem.fogalmi és személyes hitelű megismerése 

csak akkor következhet he, ha a múltat a cselekvők szubjek
tív elképzelései és az objektív lehetőségek oldaláról egy
szerre mutatja be az új tananyag. E kettős megközelítési 
mód teremtheti meg a feltételét a történeti gondolkodás ki
alakításának (amikor a tanulók egy szituáció, esemény, fo
lyamat értékelésében már nem egyéni rokonszenvük vagy ellen
érzéseik alapján, hanem a történelmi logika — az adott le
hetőségek — alapján ítélnek), és ugyanakkor az intellektu
ális, a morális és az esztétikai élménynek is. Mint azt a 
pszichológiai, drámaelméleti kutatások meggyőzően bizonyít
ják, ebben a szerkezetben van lehetőség arra, hogy a befo
gadóban — ez esetben a tanulóban -- csapódjanak le a szi
tuáció feszültségei és így a személyiség alkalmassá válhat 
új élmények befogadására* A történelem megismerése révén a 
tanulók az ember lehetőségeit új, magasabb szempontok alap
ján ítélhetik meg. Nem kevesebbről van tehát szó, mint ar
ról, hogy a tanuló az élmény hatására kívülről láthatja ön
magát, saját addigi személyiségét, partikuláris érdekeit. 
Ez esetben a partikularitás felfogható az általános sajá
tos esetének is.

A történelem és társadalomismeret tanulása „nemcsak" 
a makró-világ ismeretét nyújtja az ifjúságnak, hanem éppen 
az emberi világ széleskörű „végtelen" megismerése révén a 
tanulók önismeretét is szolgálhatja tehát, s egyéni éle
tük dilemmáira is válaszhoz segíthet. Vajon például 
Tiberius és Gaius Gracchus életének bemutatása a köz prob
lémáinak (földkérdés) egyéni problémájukként történő áté
lése, neveltetésük, a klasszikus műveltség szerepe a kény
szerűd halál emberhez méltó fogadásában, amikor a kor ti
pikus problémáit tükrözi, nem ad-e választ az egyéni élet 
kérdéseire, nem tágítja-e a tanulók képzeteit az emberről, 
lehetőségeiről? Nem érzékelteti-e az önmagán túlmutató 
„össz'-emberi gondolkodás" pátoszát?

Igaz tehát nagy elődeink álláspontja, hogy a történel

mi tudat az erkölcsi tudat legmagasabb foka. Ezzel nem azt
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kívánjuk állítani, hogy a történelmet moralizáló felfogás
ban kell tanítani, pusztán a történelem belső sajátossága
ira hívtuk fel a figyelmet, arra a körülményre, hogy a 
történetiség tudata az individuális létet nemzedékek tár
sadalmi tapasztalatával gazdagítja, annak folyamatába he
lyezi, s megalapozza a fiatalok társadalmi felelősségét. 
A társadalmi felelősség felismerése ismeretesen a történel
mi tudat lényege. Már a 10 évvel ezelőtti kísérleti tapasz
talatok a fentieket igazolták.

A 14 éves tanulók tucatnyi ember és változatos* gaz
dag életszituáció megismerése révén eljutottak a Tanácsköz
társaság eszméinek érzelmi igenléséhez, s amikor a lehető
ségeket vetették egybe a szubjektív törekvésekkel, akkor 
már a történelmi logika alapján ítéltek. E történelmi lo
gika ha számba is vette a realitásokat, nem volt mentes az 
igazságkereső szenvedélytől, de számolt a lehetőségekkel, 
a politikai erőviszonyokkal, és azt a bizonyosságot minden
képpen kialakította, hogy a társadalmi igazságtalanság el
leni küzdelemnek megvan a maga szépsége és jogosultsága* 
hogy az önmagáért való lét legalábbis szűkös.

A történelem és társadalomismeretet — az általános 
iskolában és a középiskolában — a tárgy sajátosságaiból 
következően a keletkezéstörténettől napjainkig kell taníta
ni. A tantárgyat ugyanakkor a magyar iskolarendszer felé
pítésének és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő
en kell kialakítani. A legkedvezőbb megoldás a tantárgy 
lineáris felépítése, amikor az alsóbb osztályokban az em
beriség korai története, mítoszai, különlegesen alkalmassá 

teszik az érdeklődés felkeltését és a történeti gondolko
dás alapfogalmainak elsajátítását* A felsőbb osztályok pe
dig a jelenhez közeleső korok, illetve a jelen részlete
sebb vizsgálata révén az elvontabb társadalomismeret ta
nításának nyújtanak lehetőséget. E kérdés végleges eldön

tése azonban az iskolatípusok kialakításától függ.
A jelen*iskolatípusok fenntartása esetén a lineáris 

tantárgy-felépítés komoly akadályokba ütközik és meggondo-
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landóvá teazi a teljes történelem kétszeri -- igaz, más 
szinten történő -- oktatását.

III. taßaßyag_ageEkgsgtgs^ elveire.vogatkozó.következte- 
tése^
1. A történelem leszűkített értelmezésével szemben az új 
tantárgynak az emberközpontúság szaktárgyi, metodikai, 
pszichológiai követelményeit számbavéve integrálnia kell a 
közgazdaság, a demográfiád a szociológiád a néprajz, a tech
nika-,, tudomány-,, filozófia-, eszme- és vallástörténet, a 
régészet stb. legfőbb eredményeit. Ennek során bepillantást 
kell adnia a tudományok kutatásának módszereibe ÍB. Ezzel 
koherensebbé és nyitottabbá válik a studium, s az ember fej
lődésének -- az iskolai szinthez mért -- teljes képét tö
rekszik adni. Ez a megoldás egyben kiküszöböli több alapve
tő társadalomtudományi diszciplína oktatásának jelenlegi 
hiányát, s önálló tantárggyá szervezésének megoldhatatlan 
problémáját. Lehetőséget teremt arra, hogy a különböző tár
sadalomtudományi diszciplínák fontos kérdései ne pusztán a 
záróosztályokban, hanem a tanítás egész folyamatában tár
gyalásra kerüljenek.

Az integráció során az egyes történelmi korszakoknak 
megfelelően más-más hangsúlyt nyernek az egyes bekapcsolt 
társadalomtudományi diszciplínák. A korai történelmi kor
szakok és az ókor esetében a néprajz, a vallás- és filozó
fiatörténet, valamint a régészet értelemszerűen nagyobb 
szerepet játszik, a 19-20. század vizsgálatában erőtelje
sebb hangsúlyt nyer a néprajz, a technikatörténet és a 
közgazdaságtan, a jelen történeténél a szociológia, jog 
és közgazdaságtaúd miközben mindezen diszciplínák szemléle
ti és ismereti eredményei a történelem tárgyalásának egész 

menetében érvényesülnek.

2. A történelem oktatása a múlt és jelen előzőekben értel
mezett összefüggését követve az emberiség egész történetét 

felöleli, de ugyanakkor szigorúan a jelenig nyúlik, rész-
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letesen bemutatja a mindenkori jelen helyét a történeti 
folyamatban, és az integrált diszciplínák segítségével rész
letes jelen-ismeret kialakítását is szolgálja. Egyidejűleg 
ezzel is elősegíti a jelen kérdéseinek történeti szemléletű 
megközelítését.

3. A kronológikus megközelítést kiegészítve, a tananyag 
minden csomóponti részénél biztosítani kell a szinkronisz^ 
tikus áttekintést. Minden nagy történelmi korszak tárgya
lásánál a világ akkori teljes képéből kell kiindulni — vagy
is a ^történeti totalitást" regionális értelemben is bizto
sítani — s ennek alapján lehet tárgyalni a klasszikus fej
lődést reprezentáló formációt — s a vele egyidőben létező 
sajátos, egyedi képződményeket. A tanítás törzsanyagának 
világossá kell tenni, hogy az emberi társadalom haladása, 
a fejlődés általános tendenciájának érvényesülése mellett, 
a sajátosságok hatalmas — mennyiségileg többségben lévő — 
változatait produkálja. Ezek a sajátosságok — bizonyos ál
talánosítás és elvonatkoztatás segítségével — regionális 
típusokba foglalhatók (pl. a közép-kelet-európai fejlődési 
sajátosságok, vagy a latin-amerikai fejlődési út stb.). Az 
egyes országok története ugyanakkor ezen belül is számos 
egyedi vonást tükröz* Az összehasonlítás révén a történeti 
stúdiumnak, az alapvető ismereti anyag alapján, sugároznia 
kell a felismerést, hogy a fejlődés fő útját reprezentáló 
alakulatokkal egyidejűleg egymás mellett léteznek különböző 
fejlettségi színtű, vagy más-más formációt képviselő társa
dalmak is. Ezzel összefüggésben válhat világossá, hogy a 
történeti fejlődés ismer hosszabb ideig „stagnáló" formá
ciókat is, s hogy fejlődés, stagnáció és hanyatlás nem csak 
időben egymás után kapcsolódó jelenségek, hanem térben 
egymás mellett is léteznek.
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4. A történelmi haladás konkrét érzékeltetése érdekében 
fel kell mutatni, hogy míg az emberiség egészében egyér
telmű fejlődést mutat történelme folyamán, ez korántsem 
jelenti minden egyes ország vagy nép „lineáris fejlődés
menetét", állandó, minden lépcsőzetet bejáró felfeléha- 
ladását. Sőt az emberiség fejlődése rendkívüli egyenlőtlen
ségekkel, állandó súlypont-eltolódásokkal megy végbe (ó- 
kori görög, középkori kontinentális, újkori angol, legú- 
jabbkori amerikai, majd szovjet történeti út). Ez is meg
követeli a hosszabb történeti periódusok egységes áttekin
tésének lehetőségét. A kronologikus tárgyalás szigorú meg
tartását össze kell tehát hangolni az egységes korszakok 
összevont, a fő jellegzetességek és fejlődési vonások jobb 
kiemelését biztosító tárgyalásával, ami elősegíti a törté
netiség szemléleti készséggé alakítását, több lehetőséget 
nyújt az összehasonlításra. Ez a módszer ugyanakkor jobban 
biztosítja a modern közgazdasági szemlélet érvényesítését 
is a történelmi folyamatok tárgyalásában és megalapozza a 
növekedéssel összefüggő alapvető közgazdasági ismeretek 
elsajátítását. így érthetőek a mai problémák, a kapitaliz^ 
mus és a szocializmus világméretű küzdelme.

5. A mechanikus determináltsággal és a törvényfetisizmus- 
sal ellentétben a történelem tényleges dialektikájának konk
rét bemutatása érdekében szükséges, hogy elemzőbben és tör
ténelmi realitásuknak megfelelően mutassuk be a „stagnáló" 
államalakulatokat, a konzervatív intézmények és osztályok 
szerepét. Ez tárja fel a haladás ellentmondásos útját, ad 
életismeretet és juttatja el a tanulót ahhoz a felismerés
hez, hogy egyetlen nemzedék sem kezdheti élőiről a törté
nelmet. Ez világíthatja meg, hogy miért következnek be ug
rások és súlypont-áthelyeződések az emberi történelem fej
lődésmenetében.

Egyértelműen világossá kell azonban tenni, hogy a ter
mészeti, gazdasági (társadalmi, földrajzi stb.) körülmények 
alapvetően meghatározó volta nem jelenti a különféle alter-
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natívák hiányát* Minden osztály, nemzet előtt álltak vá
lasztási lehetőségek, értékelésünk alapja: melyik alterna
tívát segítettek megvalósítani a korszak emberei, akik
— Marx szavaival — saját drámájuk szerzői is. Ez esetben 
válhat romantikusból tudományossá az újért való küzdelem 
ábrázolása. A történelem eleven dialektikája alakítja ki 
a fiatalok felelősségérzetét. így — megfelelő társadalmi 
tapasztalat esetén — kialakulhat a tanulóban az a meggyő
ződés, hogy a korunk kínálta lehetőségek közül — a törté
nelmi tapasztalatok birtokában — az optimum felismerésére 
és kiharcolására kell törekedniük, hogy minden generáció 
számára nyitott a társadalmi cselekvés színtere.

6. A történelem drámai konfliktusait — az osztályharcokat 
és szabadságküzdelmeket — tehát tényleges dialektikájuk
ban kell bemutatnunk. Fontos azonban, hogy a magunk impo
náló méreteiben és mélységében ábrázoljuk az anyagi javak, 
az emberi alkotások előállítása terén kifejtett hatalmas 
emberi erőfeszítéseket. Ezért van jelentős szerepe az em
beri munka, a tudomány és a technika történetének. A tör
ténelem totalitása megköveteli, hogy minden korszakot egy
szerre mutassunk be olymódon, mint a máig vezető út egy ál
lomását, másfelől mint az objektív lehetőségek és a szubjek
tív törekvések megnyilvánulását. Funkcionális szerepet kell 
tehát adnunk a jogviszonyoknak, az uralkodó ideológiának,
a progresszív, a forradalmi és az ellenforradalmi szellemű 
áramlatoknak is.

7. Annál is indokoltabb a jelzett vonatkozások differenciál
tabb bemutatása, mert a művelődéstörténet különböző ágai 
nem pusztán a kor problémáira adott válaszok, illetve azok
nak intézményesült vagy alkotásokban, köztudatban, ideoló
giában megnyilvánuló formái, hanem ismeretesen önmozgásuk
is van. (A Mrozek-i gondolattal: történelmileg a szörnyűség 
nyilvánvalóan előbb volt, mint az emberi félelem. Idővel 
azonban az emberi félelem "önállósult" és időnként nem le

het biztosan megállapítani, mi szüli a másikat, a szörnyű



ség a félelmet, vagy a félelem a szörnyűséget. A történel
mi gyakorlat mindkettőt produkálja.) Az emberi szellem tel
jesítményeinek maradandó alkotásai azokban a történelmi 
„pillanatokban" jöttek létre, amikor a korszak emberei a 
kínálkozó gazdasági, társadalmi, politikai lehetőségek ma
ximumát valósították meg, illetve készítették elő.

A történeti-társadalomismereti studium előzőekben fel
vázolt felfogása egyben tagadása minden olyan nézetnek is, 
mely az emberi társadalomról szóló ismereteket különböző 
tantárgyak sokaságában kívánja oktatni, s ezzel, bár koránt
sem teljességében, mégis a tantárgyak rendszerében a tudo
mány differenciálódását kívánja követni. Ha erőteljes, ha
tásos társadalomtudományi oktatást akarunk biztosítani, ak
kor a sok, viszonylag kicsiny volumenű tantárgy ezt a célt 
semmiképpen sem szolgálhatja. Külön történelmi, szociológiai 
pszichológiai, közgazdasági és filozófia tárgyak beiktatása 
a tantervbe — hogy egyéb tudományterületekről ne is beszél
jünk — a társadalomtudományi képzés atomizálását, egységes 
szemléletének rendkívül súlyos sérelmét okozná.

Találkozhattunk azonban olyan érveléssel is, hogy leg
alábbis két nagyobb egységbe kellene szervezni a társadalom
ról szóló iskolai ismereteket. A történeti blokkba, amely 
a múltat és a tömeges jelenségeket elemezné és egy másik, 
szociológiai-pszichológiai jellegű blokkba, amely a múlthoz 
a jelenben való eligazodást, a tömeges folyamatokhoz pedig 
az egyén-centrikus megközelítés kiegészítését szolgáltathat
ná* (Más megközelítésben a „puha" társadalomtudományi tár
gyak blokkja mellett a „kémény" tárgyak külön csoportját 
kellene kialakítani a szociológia-közgazdaságtan-pszicholó- 
gia és jog diszciplínáiból.) Csakhogy ez is elkerülhetetle
nül a társadalomtudományi oktatás szétaprózására vezetne, 
s nem számol azzal, hogy a történelem-társadalmi ismeretek 
tantárgyat az előzőek értelmében hibás lenne a múlt esemé
nyeinek gyűjteményeként felfogni, a stúdiumot hibás lenne 
a múltra vonatkoztatott ismeretekkel azonosítani. Ugyanúgy 
a tantárgy tudományos felfogásából nem maradhat ki az egyén
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sem. Továbbá: ha a történeti-társadalomismereti studium 
mögött a történeti diszciplína csak mint központi hordozó- 
-rendező áll, de a tantárgyért nem azonosítjuk a történeti 
diszciplínával, akkor nyilvánvaló, hogy a jelenkor történe
te az átlagosnál is szélesebb körűen kapcsolhatná be az ál
talános és középiskolák képzési keretében szükséges szocio
lógiai és közgazdasági, jelenre vonatkozó ismereti és szem
léleti eredményeit, s az ember történelmi önmegismerése ki
egészülhet a pszichológia integrálható elemeivel.

A két blokkba rendezés is elhibázott lenne tehát, amint 
a társadalomtudományi ismeretek sok kis tárgyra tördelését 
is elutasítjuk. Ez teszi lehetővé, hogy nagy súlyú, nagy ha
tású, integrált társadalomtudományi tantárgy épüljön fel.

Ezzel természetesen nem állítható, hogy a történeti 
studium minden társadalomtudományi ismeretet hordozni képes. 
Erre nincs is szükség. Nyilvánvaló mindenekelőtt, hogy még 
az integrált néprajzi, tudománytörténeti, közgazdasági és 
szociológiai ismeretek esetében sem lehet szó a teljesség
ről. Másrészt a kibővített tantárgyi keretek sem célozhat
ják az irodalom és általában a művészetek esztétikai össze- 
függéseinek bevonását. Végül célszerűnek látszik az iskolai 
stúdiumok záró szakaszában olyan önálló filozófiai tárgy be
kapcsolása, mely a természettudományos és társadalomtudomá
nyi világkép egységét, a természeti és társadalmi világ 
konzekvens monista felfogását hivatott rendszerbe foglalni. 
Lehetséges ugyanakkor —'egy pszichológiai tárgy kísérleti 
kipróbálása is, bár ez utóbbi tárgy oktatása nem választha
tó el egészében a természettudományos képzéstől, annak mint
egy meghosszabbítását jelenti. Miközben az egyén önismereté
re vonatkozó anyag mégis provizórikusán külön tárggyá szer
vezhető, bizonyos szociál-pszichológiai ismeretek a törté
nelmi-társadalomismereti tárgy integráns részét képezhetik.

Összefoglalva: a történeti studium előzőekben felvázolt 
átalakítása-megújítása új alapokra helyezhetné a ma rendkívül 
gyenge és hiányos társadalomtudományi oktatásunkat. Csakis
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ezáltal válhatna alkalmassá a történeti studium — itt nem 
részletezhető -- nagyobb, megfelelő órakeretekben arra, 
hogy korszerű társadalomtudományi ismereteket nyújtson és 
szilárd történeti szemléletet alakítson ki. Ezáltal válhat 
méltó és kellő súlyú ellenpontjává, vagyis kiegészítőjévé 
az ugyancsak integrációs utakat járó, nagy súlyú természet
tudományos oktatásnak, s akadályozhatja meg a történeti- 
-társadalomtudományi képzés már bekövetkezett hanyatlásá
nak továbbfolytatódását, alapozhatná meg a nélkülözhetetlent 
harmonikus képzési egység megteremtését.

IV. Az_iskolai_történeti-társadalm^ megismerésre_vonatkozó 
következtetések

Az új tananyag az iskolai történelmi-társadalmi megis
merés új formáinak bevezetését igényli. Számos hazai állás
ponttal ellentétben nem állítjuk, hogy a történelmi megis
merésnek pusztán eszköz-jellege van a nevelési célok elé
rése érdekében. Valamennyi tantárgynak — így a történelem 
és a társadalomismeret tanításának — önértéke is van. Ha 
ebben nem lennénk bizonyosak, akkor a formális képzés régen 
túlhaladott polgári elméletének álláspontjára helyezkednénk, 
és az iskola nem teljesíthetné azt az alapvető funkcióját, 
hogy a felhalmozott értékeket átszármaztassa.

Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a szaktudomá
nyok sajátos jellege következtében a fogalmi megismerés ve
zető szerepe mellett a hétköznapi, a képi és az intellektuá
lis megismerés egységére van szükség a történeti folyamat 
hiteles megismerése érdekében. Már csak azért sem mondhatunk 
le ezekről a megismerési módokról, mert (a- mindennapi meg
ismerés kikapcsolása esetén) kialakulhat egy, az iskolai 
történeti megismeréstől független nézetrendszer és az isko
lában oktatott marxista kategóriarendszer ettől teljesen 
függetlenné válhat* Az intuitív megismerés fontossága abban 
áll, hogy lehetőséget teremt a „közvetlen megismerésre", az 
alkotó gondolkodás kialakítására. A képi megismerés a szak-
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tudományok azon sajátosságából következik, hogy szükségkép
pen az általánost is képi, tipikus formában kell bemutatni- 
ok. Az emberi relációk konkrét ábrázolása képi formában^ je
lentkezik, s ebből is következik a történelem tananyagának 
személyhez szóló jellege, életszerűsége-

A megismerés egész folyamatában arra kell törekedni, 
hogy a fogalmak, a törvényszerűségek a történeti valóságot 
rendszerezzék, és a marxi álláspontnak megfelelően a meg
ismerés záróakkordja nem az elvont definíció vagy törvény
szerűség legyen, hanem a ..konkréthoz való felemelkedés".

Bátran kell használnunk az esettanulmány módszerét, 
amely lehetőséget teremt egy-egy szituáció, tipikus álla
pot vagy cselekvéssor interdiszciplináris vizsgálatára, a 
történelem és a társadalomtudományok fogalmának többoldalú, 
különféle megismerési módokat követelő megközelítésére.

Nem mondhatunk le a történelem teljes folyamatának i- 
gényéről, az iskolázás egyik szintjén sem. Az általános 
iskola 5-6. osztályában az esettanulmány az alapvető meg
ismerési forma, a felsőbb osztályokban a szisztematikus 
történelmi- és társadalomtudományi megismerés.

A tantervelmélet, a kurrikulum-kutatás egyöntetű kö
vetkeztetéseiből adódóan a történelem és a társadalomis
meret iskolai megismerése együtt kell járjon — mint azt 
az alábbiakban kifejtjük — az órán és iskolán kívüli is
meretek és tapasztalatok tantervi tervezésével. Ugyancsak 
a tantervelméleti kutatások indokolják, hogy a tananyag át
strukturálásával egyidejűleg megtervezzük az ismeretek éa? 
készségek ellenőrzésének egész szisztémáját. Ez teremti 
meg a lehetőségét annak, hogy a tantervi célokat és az el
ért eredményeket egymásra vonatkoztassuk. (Folyó kísérlete
inknél éppen ezért a feladatlapokat kódoltuk és az eredmé
nyeket számítógép segítségével tervezzük értékelni.)

Nem térnénk ki külön a napjainkban nagy hangsúlyt 
nyert kérdésre: a reprodukálás és az alkotó gondolkodás 
ellentétpárjára. Azt azonban jelezni szeretnénk, hogy a
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történeti gondolkodás készséggé alakulása, alkotó jellege 
csak szilárd ismeretrendszer alapján alakulhat ki. Hamisnak 
tartjuk tehát a reformpedagógia vagylagos kérdésfeltevését: 
tudás vagy gondolkodás? Egészséges szintézisre törekszünk.

V. A legfőbb módszertani következtetések
A történelem és a társadalomismeret tantárgyi megújí

tása magában foglalja azt a következményt is, hogy a taní
tás céljainak, tartalmának és folyamatának megújítása együtt 
járjon az eszközök, szervezeti keretek és módszerek megújí
tásával. Ha fenn is tartjuk azt a meggyőződésünket, hogy a 
tanár centrális szerepe nem kérdőjeleződik meg a jövő isko
lájában, az mindenképpen tény, hogy az előzőek során nagy
fontosságú tényként említett tudományos bizonyítékok rend
szerét akkor tudjuk az iskolai oktatásban megvalósítani^ 
ha rendelkezünk a szükséges levéltári anyagokkal, a megfe
lelő filmekkel-, képekkel, diapozitívekkel, írásvetítő fó
liákkal stb. Feltétele az oktatás korszerűsítésének továb
bá az is, hogy a múzeumok, a levéltárak, a különböző közmű
velődési intézmények és az iskolai oktatás kapcsolatát szo
rossá tegyük és ezen intézményeknek — a nemzetközi össze
hasonlító vizsgálatok tanúsága szerint — operatívan részt 
kell venniük az ismereteknek a tapasztalatokkal való ki
egészítésében. A tantárgy megújításának döntő feltétele 
tehát, hogy a történelem és a társadalomismeret tanítása 
kilépjen a tanítási óra szűk köréből és ténylegesen az élet 
megismerésével kell párosulnia.

Ezért aligha mondhatunk le arról, hogy a kísérleti 
osztályokban e feltételeket megteremtsük és biztosítsuk azt, 
ami minden társadalmilag „hasznos" tantárgy esetében már 
megvalósult, az intenzív tanulás feltételét a kiscsoportban 
történő oktatást, legalábbis a fakultatív órákon*

A korszerű metodikai elveknek megfelelően biztosíta
nunk kell az önálló ismeretszerzés lehetőségét, az írásoa 
és a tárgyi források elemzését és a feladatok olyan rendsze
rét kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanuló
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a reprodukálás szintjéről — saját fejlődési ütemét nem 
hagyva figyelmen kívül — az önálló feladatmegoldás szint
jére emelkedjék. Amikor a fentiek szükségességét sokszoro
san aláhúzz, k, akkor egyszersmind nem állítjuk azt, hogy a 
történelemtanításban csak az új módszereknek van létjogo
sultságuk. A történelem belső elsajátításához a képzelet 
fejlesztése szükséges. Ebben szerepük van a hagyományos 
módszereknek, a tanári elbeszélésnek, a magyarázatnak, a 
leírásnak is. Nem állítunk tehát tilalomfát a bevált és a 
maga megfelelő arányaiban jól funkcionáló tradicionális 
módszereknek sem.

Néhány záró megjegyzés
Nem tekintjük feladatunknak, hogy a tanárképzésre vo

natkozó elképzeléseket részletezzük. Annyi azonban bizonyos
nak tekinthető, hogy a történelem jelent is felölelő integ
rált bemutatása elkerülhetetlenné teszi, hogy a tanárok is 
szélesebb, korszerűbb történelmi műveltséggel rendelkezze
nek és megismerjék a társadalomtudományok más ágainak leg
fontosabb eredményeit és kutatásának módszereit is. A taná
ri továbbképzés tekintetében elkerülhetetlen, hogy első lé
pésként a kísérleti osztályok tanárai e társadalomtudományi 
továbbképzésben részesüljenek. (Ez megfelel a folyó kísér
letek gyakorlatának is.)

Az EKB támogatása révén az 1974-75-ös tanévtől kezdő
dően 13 iskolában 17 gyakorló pedagógus bekapcsolásával e- 
lőkísérletek folytak. Elkészült az általános iskola 5- és 
a gimnázium I. osztálya számára az e koncepció irányába 
mutató új tananyag, amelyet sokszorosított formában a kí
sérleti osztályok tanárai számára rendelkezésre bocsátot
tunk és folyamatosan készülnek a tanulók számára az új ol
vasókönyvek, s a teljesítményméréshez nélkülözhetetlenül 
szükséges kódolt feladatlapok, valamint a megismerés egysze
rűbbé tétele érdekében az írásvetítő fóliák.

Nem tekinthetjük feladatunknak, hogy a történelem és 
a társadalomismeret tanításának programját mellékeljük. 

Úgy véljük, hogy az alapelvek megfogalmazásával jeleztük



- 208

a tervezett átalakulás irányát. Minthogy a nemzetközi és a 
hazai gyakorlat egyértelműen azt bizonyítja, hogy a távla
ti fejlesztés tervei is csak a jelen oktatási bázisán ala
kíthatók ki, a kísérletek során 12 osztályos iskolákban 
gondolkozunk és a kronológiában azokra a korszakhatárokra 
építünk, amelyeket az 1978-as tantervi javaslat előírt.

Az 1974-75-ös tanévben megkezdett kísérleteket — a 
folytonos korrekció mellett — a teljes ciklusban, tehát 
minimálisan 4 évig szükséges folytatni.

A tapasztalatok — az eredmények és kudarcok — alap
ján alakulhat ki a módosult munkahipotézis, tantárgyi kon
cepció, kísérleti metodika. Ezek az összehasonlító tanterv
elmélet tanúsága szerint a tudományos igényű tantervi kí
sérlet feltételei. A tananyag szerkesztési elveiben, kon
cepciójában egységre törekszünk, a megoldás módjában — a 
tanári szabadság követelményeinek számbavételével, a helyi 
sajátosságok figyelembe vételével és a különböző középisko
la típusok, valamint a fakultatív órák differenciáló hatása 
miatt — több megoldási módozat kísérletezését látjuk indo
koltnak. A kísérletek és tanterv formálás végső eredményei 
az 1990-es évek tantervi reformjának előkészítését szolgál
ják, de a vitathatatlan és már hasznosítható eredmények a- 
zonnali.felhasználására, az 1978-as tantervben és a tanári 
továbbképzésben történő alkalmazására törekszünk.

II.
Társadalomismeret 6-10 éveseknek

Az albizottsági munkálatok ezen a területen a jelenleg 
tanított társadalmi ismeretek kritikai elemzéséből indulták 

ki.
Az elemző szakaszt követően két albizottsági ülés fog

lalkozott 6-10 éves kor között tanítandó társadalomismeret 
pozitív javaslataival, és ennek során a szükséges ismeret
halmaz tantárggyá szervezésének elvi alapjait is rögzítette.
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Az alábbiakban közreadott három változat közül az 
első az albizottság! vitán közvetlenül elfogadott javaslat, 
a második az elfogadott elveknek megfelelő, konkrét anyagá
ban azonban alternatív megoldást kínáló elképzelés, a har
madik pedig a 6-10 éves életkor pszichológiai sajátosságai
ra alapozó ellenjavaslat, amely azonban a jelenlegi társa
dalmi ismeretek kritikáját éppúgy magáévá teszi, mint az 
első két változat.
I. változat

Ez a változat két megfontolásból indul ki. Az egyik, 
hogy már az alsótagozatos, 6-10 éves korú gyermekeknek is 
lehet, és kell szisztematikus társadalmi ismereteket adni. 
Ezért szakítani kell a jelenlegi gyakorlattal, amely alsó 
tagozatban minden társadalomra, történelemre vonatkozó in
formációt belső koherencia nélküli ismeretmorzsák formájá
ban ad. A másik, hogy ezeknek a szisztematikus ismeretek
nek egyszerű elemekből kell kiindulniuk.

A két követelménynek egyszerre tesz (leget, ha az is
kola alsó tagozatába beviss^ük az emberiség kialakulását 
és fejlődését, körülbelül addig, amit Gordon Childe keleti 
városforradalomnak nevez, mégpedig egy szisztematikus tech
nika- és életmód-történet formájában.

A történeti kiindulópont az ember és a természet anyag
cseréjének fejlődésében egyben a legalkalmasabb didaktikai 
kiindulópont is, mert oly ^n egyszerű cevekenységformákra 
épül, és olyan egyszerű eszközökkel operál, amelyeket már 
egy óvodáskorú gyermek is megért. Nemcsak a vadászó és 
gyűjtögető életmódot értheti meg, hanem a hozzá tartozó esz
közök és előállításuk fejlődését, funkció szerinti diffe
renciálódását, ennek hatását a „termelékenységre", és a 
termelékenység növekedésének hatásút a társadalmi szervezet
re. Meg fogja érteni az ilyen és ilyen eszközöknek megfele
lő életmódot, ruházkodást, „lakásépítést", sőt társadalmi 
szervezetet.

Ugyanígy megértheti a termelés ősi formáját, a mezőgaz
dasági termelést is, mert ennek első eszközei szintén egy-
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szerűek. Az ásóbotos, sarlós, cséphadarós, őrlőköves gabo
natermelési (illetőleg lisztelőállítási) technológia, amely 
az emberi erőn kívül legfeljebb állati erőt használ fel, 
mindenesetre könnyebben érthető, mint a nagyüzemi mezőgaz
dasági termelés (amelyről oly sok szó esik az alsótagozatos 
olvasókönyvekben).

Az uahhoz, hogy az ember megéljen, ennie, innia, ru- 
házkodnia és laknia kell" tételből kiindulva, ezernyi konk
rét példán keresztül megértethetjük az emberi gazdálkodás 
alapelvét: az emberiség alapvető törekvése a természettel 
való anyagcseréjében mindig az volt, hogy minél kisebb rá
fordítással minél nagyobb hasznot érjen el. Ebbe az elméle
ti keretbe ágyazva (anélkül, hogy ezt fc ;almilag meghatá
roznánk ebben az életkorban) az alábbi törvényszerűségekhez 
lehetne bőséges empirikus anyagot adni, és ezzel mintegy 
empirikusan megalapozni a majdani fogalmi szintre emelt mar
xista történelemszemléletet:

(a) a termelés-fogyasztás-szükséglet dinamikája, miköz
ben példákat lát arra, hogy a fejlődés során némely 
szükséglet eszközöket hívott életre, némely eszköz 
szükségleteket teremtett;

(b) a gazdaság és a társadalmiság szférájának összefüg
gései, miközben példákat lát arra, hogyan növelték 
új eszközök és eljárások a termelékenységet, a ter
melékenység növekedése hogyan idézett elő változáso
kat a társadalmi szervezetben, a megváltozott társa
dalmi szervezet hogyan differenciálta a munkamegosz
tást, és a differenciáltabb munkamegosztás révén ho
gyan keletkeztek új eszközök és új eljárások stb.;

(c) a történelem alternativitása, miközben példákat lát 
arra, hogy azonos alapról többféle fejlődés képzel
hető el.

Az ilyen alapokkal rendelkező gyerek később meg fogja 
érteni, hogy bármit ragadunk ki a történelmi fejlődésből, 
az ezernyi szállal kötődik számtalan más elemhez, és ezek
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mindegyike meghatározott módon hat és visszahat egymásra. 
Az ilyen alapokkal rendelkező gyerek tudni fogja például 
azt, hogy az állatok domesztikálása nemcsak arra való, 
hogy az állatvilágot háziállatokra és vadon élő állatokra 
oszthassuk fel, hanem forradalmasította a termelést, köz
vetve és közvetlenül is hatást gyakorolt a szállításra, az 
utazásra, a kereskedésre, a mesterségekre. Hogy a szimmet
rikus eke aszimmetrikus ekével való felváltása nemcsak a 
szántus mélységére hatott, hanem végsősoron a társadalom 
egészére is valamilyen formában. Lehetne folytatni a sort, 
ez azonban már maga a tananyag lenne, aminek részletes ki
dolgozása a specialistákra vár.

A technika- és életmódtörténet keretét az emberiség 
mítosz- és mondakincse adná. A mitológia, közelállván a me
séhez, természetes szellemi közege lehet a gyermekeknek. 
Ennek olvasása és olvastatása során kerülne sor a mítosz 
és a mondavilágban is jelenlévő történelem technika- és é- 
letmódbeli vonatkozásainak kifejtésére.

Ezt a megoldást két megfontolás indokolja. Az első, 
hogy az általános iskolai történelem és magyar tantárgy 
anyagából nagyjában-egészében kimarad az emberiségnek ez a 
szellemi öröksége, holott nemcsak hogy évszázadokon keresz
tül meghatározta a művészetek témaválasztását, fejlődését, 
de ismeretének hiánya a XX. század sok műalkotásának meg
értését is lehetetlenné teszi.

A második, hogy a mitológiákat kísérő technika- és 
életmódtörténet lehetőséget teremtene a mítosz leválasztá
sára a valóságról, sőt — kimutatva a mítoszok ideológiai 
funkcióját — megalapozhatná egy későbbi defetisizáló gon
dolkodás kialakulását.

A vázolt mitológiába keretezett technika- és életmód

történet azonban nem töltheti ki az erre az életkorra ter
vezett teljes társadalomismeretet, legfeljebb a törzsét al
kothatja. Emellett szükség van még a gyerekeket körülvevő
társadalom bizonyos elemeinek ismeretére is.
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Ilymódon továbbra is részét képeznék a 6-10 éves kor 
közötti társadalomismeretnek az infrastruktúrára vonatkozó 
praktikus és elméleti ismeretek, a közigazgatással kapcso
latos ismeretek, a családdal és az iskolával kapcsolatos 
ismeretek, utóbbi kettő természetesen nem a jelenlegi szín
vonalon.
II. változat 
Adottságok

A ^társadalomismeret" című tantárgy a „természetisme
ret" megfelelője és mindkettő felváltja a „környezetismeret" 
jelenlegi tantárgyat. A társadalomismeret tulajdonképpen 
történelmi, földrajzi, néprajzi, szociológiai, jogi, poli
tikai stb. ismereteket generalizál, illetve előkészíti a 
tanulót arra, hogy a szóbanforgó ismeretek szaktudományi- 
-szaktantárgyi anyagait egymással összekapcsolni,, sőt szin
tetizálni tudja.
Feladat

A társadalomismeret oktatásának végső célja az, hogy 
szemléletileg megalapozza a tanulónak a világról, az embe
riségről, annak mozgásáról, tehát a történelemről kialakí
tott felfogását. Azt kell elérni, hogy a tanuló viszonyíta
ni tudja a világ, tulajdonképpen a történelem eseményeit 
saját helyzetéhez, egyéni sorsa alakulását gondolatilag ösz- 
sze tudja kapcsolni kortársai társadalmi mozgásával. Ennek 
érdekében a tananyag olyan információkat ad a világ, az em
beriség jelenlegi vagy közelmúltbeli társadalmáról, amelyek 
érzékeltetik, hogy az emberiség egyidőben különböző fejlett
ségű társadalmak összessége, hogy az egyén különböző tör
ténelmi kategóriákba absztrahálható társadalmi viszonyok 
között éli le életét. A tanulóknak végül is fogalmat kell 
alkotni arról, hogy a különböző társadalmi csoportok ér
dekellentétei, az emberek cselekedeteinek indítékai, és 
azok felismerése meggyorsítja a társadalmi haladást és in- 
tenziválja a társadalmi érintkezéseket.
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Módszerek
A 6-10 éves életkori adottságok megkívánják, hogy a 

tananyag ne absztrakciókat tartalmazzon. Az előadásmód kö
vetkezésképpen ne legyen deduktív, egy-egy reprezentatív 
jelenséget segítsen sokoldalúan megközelíteni, legyen ér
zékletes, adjon élményt és teremtse meg a konkrét felfo
gás feltételeit. A „társadalomismeret" oktatása tehát fej
lessze ki azt a képességet, amely a felső tagozatban, és 
a középiskolában az elvontabb ismeretek konkretizálását se
gíti elő, kialakítva ezzel a deduktív gondolkodás azon vál
tozatát, amely érzékeny az új ismeretek befogadására és nem 
merevedik meg (témák szerint). Az ismeretanyagnak nem kel
lene szükségszerűen egyetlen tankönyvbe tömörülnie, ennél 
sokkal jobb volna, ha képeskönyvek, albumok állnának renr- 
delkezésre. Esetleg filmek és (kazettás) magnószalagok is 
segíthetnék az oktatás hatékonyságát. (A technikai haladás 
ezeknek a segédeszközöknek rendkívül széleskörű elterjedé
sét valószínűsíti a következő egy-másfél évtizedben.) Ezek 
az eszközök rugalmasan illeszkednének be abba a rendkívül 
sokrétű információs hálózatba,, amely társadalmi ismereteket 
közvetít a tanulókhoz a televízió, a rádió adásai révén, a 
különféle sajtótermékek, az útleírások, az ifjúsági regény
irodalom formájában. Mindezeket az ismereteket az 5. osz
tályban össze lehet foglalni egy tankönyvben is, és az ily- 
módon summázott gondolatanyagra épülhetne rá a felső tago
zatos társadalomismereti tananyag, mely már több deduktív 
megközelítést tartalmazhat és jobban kamatoztatná az abszt- 
raháló készség életkori adottságait.
Az albumok

Az albumok a 2., 3. és 4. osztály számára készüljenek* 
Az írni-olvasni tudást feltételezve adják elő mondanivaló
jukat, szerzői építsenek valamelyes számolási gyakorlatra 
is. A három album főleg szinkron és kiáebb mértékben 
diachron megközelítésben jellemezné reprezentatív példák 
segítségével az egyén és környezete, továbbá az egyén kör
nyezetének, valamint a leinformálható világnak, végül a
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világ és ismert múltjának lényeges összefüggéseit.
Az egyén és szűkebb környezetéből kiindulva, kon

centrikus körökben átfogott világ reprezentatív példái
nak (amiket az albumok tartalmaznak) jobb megértését szol
gálhatnák magnószalagok és a filmtekercsek is, amelyek 
egyfelől a történelem emlékeinek ábrázolását, illetve au
ditív feldolgozását segítenék elő. Ugyanezek a dokumentu
mok az egyes társadalmak önmagukról alkotott tudatát is
mertetnék meg a tanulókkal. (Ezzel a módszerrel eredeti 
és nem áttételes, irányított információhoz jut a tanuló*) 
Mindezeket a szerteágazó ismereteket foglalná keretbe és 
emelné az általánosításnak egy magasabb síkjára az 5* osz
tályos tananyag.
I. album: Az én országom

Ebben a kötetben a tanuló és környezete társadalmi- 
-történelmi összefüggéseit,, tulajdonképpen az egyén környe
zeti-történelmi determináltságát lehetne nyilvánvalóvá ten
ni. Ennek megfelelően az egyén és a család viszonyát (me
lyen belül a leszármazás, a nemek, a generációk, a rokon
sági viszonyok, a foglalkozási megoszlás kategóriáit) lehet
ne tudatosítani, majd áttérni az iskolai osztályt mint cso
portot felfogva ugyané relációknak összesítésére és ezen 
át eljutni a rétegek (foglalkozási és vagyoni azonosságon 
alapuló) viszonylataira, továbbá ezeknek komplikáltabb szer
vezeteire, az osztályokra. Ebbe az elemző sorba lehetne be
kapcsolni azokat az ismereteket, amelyek egyrészt a foglal
kozási megoszlás ökológiai adottságaival és demográfiai kö
vetkezményeivel (falusi, városi környezetek, települések, 
infrastrukturális rendszerek stb.) azonosíthatók, másrészt 
azokat, amelyek a mondottak spontán funkcionálásának intéz
ményes és tudati felépítményei. Csak a fontosabbakra korlá
tozódva: ebben a kontextusban lehetne jellemezni a közigaz
gatást, az államapparátust, a politikai struktúrát, ezeknek 
különféle megnyilvánulási formáit*

Ilymódon végeredményben az egyén társadalmi mozgásának
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lehetséges történelmi pályáit, kereteit és alternatíváit 
ismertetné ez az album. A szerzőnek konkrét példákban kel

lene jellemezni azokat az objektív, illetve szubjektív té
nyezőket, amelyek e mozgás természetes közegeivel azonosak. 
Bizonyos esetekben a bemutatott példák (társadalmi tények) 
nem nélkülözhetnék fejlődésük korábbi fokozatának jellemzé
sét és ezzel annak érzékeltetését, hogy az egyént körülvevő 
világ állandóan mozgásban van.
II. album: Az én világom

Ebben az albumban a kör tovább szélesedik és átfogja 
a földkerekséget. Míg az előző kötetben az egy csoporton 
(valamely osztályközösségen) belül érzékelhető leszármazási 

rendszerek és foglalkozási megoszlások alapján lehetett be
mutatni a társadalom szerkezetét, most ezeknek világméretű 
kitágítása volna a feladat. Ilymódon — kezdeti fokon — 
jellemezni lehetne a még mezőgazdaságból élő harmadik vi
lág társadalmait, továbbá azokat a társadalmi képződménye
ket, amelyeket eltérő öntörvényeknek engedelmeskedő ipari 
civilizációkként tartunk számon. A kapitalizmus és a szocia
lizmus ellentétét és egymásrautaltságát, a koegzisztenciát 
és a szocializmus térnyerését mint világtörténelmi folya
matot lehetne érzékeltetni és ezen belül (minthogy a gon
dolatmenetben a foglalkozási megoszlást vesszük alapul) a 

technikai ellátottságot, a kultúrát és az életmódot, mint 
különböző tendenciáktól áthatott, fejlődési fokozatokban 
eltérő történelmi állapotokat lehetne bemutatni. Nagyon 
fontos itt a forradalmak, a nemzeti felszabadító háborúk 
jellemzése és osztálytartalmuk megvilágítása. Ennek az al
bumnak az ismeretanyaga voltaképpen rendszerezné azokat az 
információkat is, amelyek a tanulóhoz jutnak a világról, 
családjukban szabadidejükben, esetleges olvasmányaikban, 
filmek, rádióadások stb. révén.

Nagyon fontos volna az, hogy a bemutatott példák jól 
reprezentálják az emberiség különböző történelmi fokozato
kat élő csoportjait, továbbá, hogy ez a bemutatás az egyén
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szemszögéből történjen, tehát a tanuló által áttekintett 
horizonttal legyen azonos.

Ezáltal lehetőség nyílna arra, hogy a tanuló mintegy 
„végigélje" azokat a lehetséges történelmi helyzeteket, 
amelyek napjainkig az ember számára adottságként létrejöt
tek a világban. Ebbeni ismereteiben gyarapodva összehason
líthatja egymással a különböző történelmi minőségeket és 
megvan a lehetősége arra, hogy tapasztalatait konfrontálja 
„Az én országom" című album megfelelő részeivel. Ennek e- 
redményeként el lehetne kerülni azt a végeredményt, amely 
a jelenlegi oktatásban adódik, amikoris a társadalomismere
ti tantárgyak végül szinte szuggerálják, hogy a tanuló a 
legfejlettebb, a legtökéletesebb, a legjobb, stb. történel
mi környezetben él. A most javasolt megoldás esetén viszont 
mód nyílna annak az önálló mérlegelésére, hogy a tanuló 
mintegy eldöntse, milyen történelmi mértékrendszer határoz
za meg helyét a világban.
III. album: Őseim világa

Ebben az albumban az előbbi két kötet — tehát nem csu
pán a második — problematikáját kellene 1 onológiailag is 
rendezni. Ez nem azt jelentené, hogy a szokványos idősor 
példatárát kapná a tanuló, a nagy társadalmi formációk kor
szakalkotó rendszerezésében. Az egyes foglalkozási ágak és 
életformák reprezentatív példái ebben az összefoglalásban 
úgy jelennek meg, hogy ne csupán egy-egy réteg vagy osztály 
kategóriáivá legyenek elvonatkoztatva, hanem olyan tényezők
ként, amik konkrétan alkotnak társadalmakat, oksági függő
ségükben jelennének tehát meg és ezzel azokat a tipikus cso
mópontokat példáznák, amelyek nagy általánosságban jellemzik 
az emberiség fejlődéstörténetét. A bemutatásnak ez a módja 
lehetőséget adna arra, hogy az emberré válástól egészen a 
kommunizmus építéséig jellemezze a társadalmi haladás kü- 
könböző állomásait és azokat az egymásnak többé-kevésbé 
megfelelő múltbeli és jelenkori példákat, amelyek egyúttal 
felfoghatók a fejlődés sajátos alternatíváiként is. Ezzel 
tulajdonképpen az ember történeti kreativitását, ökológiai,
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i 

demográfiai és ma^.ateremtotte kulturális környezetének ön
maga által történő megváltoztatási mechanizmusát, illetve 
azokat a kudarcokat, amelyek az egyes embercsoportokat ér
ték (és stagnálni kényszerítették vagy megsemmisítették), 
tehát az ember társadalmi alkotóképességének történelmi 
funkcionálását mutatná be.

Nyilvánvaló, hogy a kiválasztott példák többnyire nél
külözni kéiyszerülnek azokat a közismert eseteket/ amelyek 
eddigelé kitöltik a legtöbb történelmi könyv lapjait. Mart 
jóllehet a harmadik világ és az egykori őstársadalmak, a 
korai civilizációk stb. párhuzamai könnyen vonhatók meg, 
ám nélkülözni kell az antik fejlődés csúcspontjainak a jel
lemzését csakúgy, mint a középkori történelem köztörténetí- 
leg legmarkánsabbnak tartott részleteit. Bár bizonyos moz
zanatok a kultúrhistória jóvoltából itt is ábrázolhatók. 
Sokkal fontosabb ennél viszont az a nyereség, hogy már eb
ben a korai információs szakaszban (tehát a 10. életév tá
ján) érzékeltetni lehet az emberiség túlnyomó többségének 
reprezentatív életútját, valamint azt, hogy a történelmi
leg magasabbrendű fejlődés az európai társadalmak sajátja 
volt és ebbeni minőségében létrejött normáit igyekezett ki
terjeszteni az emberiség (fejlődésben elmaradott) nagyob
bik felére. (Számolva azzal a demográfiai súlypont-eltoló
dással, ami évezredünk hátralévő két és fél évtizedében 
végbemegy és azokkal a várható történelmi feszültségekkel, 
amelyek ebből keletkeznek, okvetlenül szükséges a soronkö- 
vetkező generációk felkészítése erre a történelmi helyzet

re.)
Történelem. Tankönyv az általános iskola 5. osztálya számúra.

Ebben a kötetben lehetne — az előbbi közlési módoktól 
az absztrakció síkjára terelve a tanulót — összefoglalni 

mindazokat az ismereteket, amelyeket az előbbi években sze
reztek, illetve magasabb szintre emelni (és néhány új tény
nyel gazdagítani) azt a tudást, amit a III. album anyaga a 
maga módján rendszerezett. Ezzel egyszersmind átmenetet le
hetne teremteni a felső tagozatos oktatás tananyagához is.
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A kötet mondanivalója tulajdonképpen áttérés lenne a 
történelem kronológiai központú ábrázolására, noha fejeze
tei, az egyes társadalmak és reprezentatív problémák leírá
sai jórészben a jelen és a közelmúlt bemutatását céloznák. 
Ezek a fejtegetések szükségképpen kiegészülhetnének azokkal 
az elemzésekkel, amelyek az európai történelem analógia nél
küli társadalomtörténeti eseményeivel kapcsolatosak. Éppen 
ezért ezeknek az elemzésében az európai ókor és középkor vi- 
lágtörténelmileg egyedi, különös vonásait kellene hangsúlyoz
ni. Módszertanilag ez azt eredményezné, hogy minden más tör
ténelmi szituáció megismerésében az indukció gyakoriságát 
ismerhetné meg a tanuló, viszont ezeknek a különös részle
teknek a megértésében továbbra is a deduktív okoskodás el
sődlegességével kellene szükségszerűen megelégedni. Ezzel 
egyszersmind megfordulna a megismerési mechanizmus. A jelen
legi helyzet ugyanis az, hogy a társadalmi történelmi isme
reteket a történet-oktatás, a „társadalom-ismeret" tanítása 
deduktív módon közvetítette a mindenkori civilizáció intel
lektuális szükségleteihez igazodva. Ez a gyakorlat úgyszól
ván évezredes hagyományokat tud maga mögött. Az emberi meg
ismerés csak négy-öt emberöltő óta törekszik* arra, hogy az 
egyes társadalmakat immanens egészekként fogja fel, tehát 
induktíve értelmezzen. Ennek a feldolgozásnak voltaképp az 
volna a szerepe, hogy ennek az objektív társadalomfelfogás
nak és értelmezésnek teremtsen immár iskolapéldát.

Minthogy a megelőző albumok reprezentatív esetei (már 
csak képi voltuknál fogva is) az emberek mindennapi életé
nek formálisan azonos mozzanatait, ám különböző minőségű 
megoldásait mutatták be, a szöveges összefoglalás tulajdon
képpen a társadalmi élet karakterisztikus megnyilvánulásait, 
reprezentatív aspektusait, tehát a történelem kikövetkeztet
hető és jelenség sorokban realizálódó törvényszerűségeit 
foglalhatná össze. A termelés, a fogyasztás, a kulturális 
alkotások, a háborúk, a kereskedelem, a politikai közélet 
stb., valamennyiüknek tudati tükröződései jól megválasztott 
jellemzésekkel helyet kaphatnának ebben az összefoglalásban.
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A szöveget úgy kellene megszerkeszteni, hogy a monda
nivaló voltaképpen visszautalásokat is tartalmazzon a koráb
bi években tanultakra, tehát azokra az anyagokra, amelyeket 
az albumok foglalnak magukba. Itt csupán más előadásmódban 
és magasabb szintű általánosítás síkjára emelve, tehát az 
összefüggéseket jobban láttatva kapja meg a tanuló a lénye
ges ismereteket. Fontos volna, hogy a különböző rendű és 
rangú társadalmak jellemzőit egymással össze tudja hasonlí

tani a tanuló. Ezzel mintegy a tipologizálást is el lehet 
végezni, továbbá érzékeltetni lehet azt, hogy különböző fej
lettségű társadalmak tényezői hogyan keverednek össze a je
lenben.

Az egyes társadalmak történetét pedig abból az aspek
tusból kellene tárgyalni, hogy milyen az egyes társadalmak 
történelmi tudata. (A világ bármely sarkában élő embercso
portnak ugyanis abszolúte ugyanaz a kronológiai rendje, a 
különbség köztük csupán az, hogy az egyik jobban tisztában 
van annak részleteivel, több konkrétumot tud a régmúlt ese
ményekről, mint a másik.) Nagyon fontos volna az is, hogy 
az összefüggések megvilágításában az egyes társadalmak gaz
dasági életét és anyagi érdekeit is jellemezni lehessen a 
marxista társadalomismeret értelmében.

Néhány megjegyzés
Az előadottakból kitetszőén ez a javaslat azt célozza, 

hogy a társadalom megismerése esettanulmányokra alapozódjék 
és ne Legyen elvek illusztratív példatára. Ebbeni törekvése 
helyességét végülis pedagógiai meggondolások dönthetik el: 
alkalmas-e a tanuló életkori adottságainál fogva ilyenfaj
ta szellemi terhelésre. Mindenesetre az információ-szerzés 
általános gyakorlata ezzel megegyező teljesítményekből áll 
és a feladat tulajdonképpen az volna, hogy nem csupán tudo
mányos, társadalomelméleti, módszertani stb., meggondolások
ból változtassunk a társadalmi ismeretek megszezcsének mecha
nizmusán, hanem az is, hogy az iskolán kívüli ismeretszerzés 
és az iskolán belüli tanulás ma még fennálló ellentéteit 
és különbözőségeit szüntessük meg. Ebből az alapállásból
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kiindulva célszerű volna kerülni minden olyan kísérletet, 
amely a történelmi materializmus oktatásának, másfelől a 
köztörténetírás művelésének valamiféle zsugorított változa
taként gondolná el a "társadalomismeretet". Ezekben az ese
tekben ugyanis általában elvont fogalmak példatárát kapjuk, 
ezek a fogalmak nagyon különböző minőségűek, más- és más 
társadalmi funkciók leképzésére szolgálnak és egy ilyen tan
anyagba való sajátos elegyítésük feltétlenül vulgáris sema- 
tizálást eredményez. Tehát a lényeges, a döntő mozzanat az 
egész eljárásban az, hogy a társadalomismeret konkrét tár
sadalmakra irányul, társadalmakat mutat be és azokból von 
le törvényszerűséget. Ez a társadalomismeret annak következ
tében, hogy különböző fejlettségű és nagyságrendű társadal
mak egyidejű egymásrahatását kénytelen érzékelni, szükség
képpen tudatosítja az emberiség egyenlőtlen fejlődésének 
tényét. Ez a körülmény viszont lehetőséget teremt arra, hogy 
a társadalomismeret egyben kronológiai rendező elvvé is vál
jon; a honnan-hová, az egyszerűtől a bonyolultabb fejlődés
mechanizmusa megvilágítást nyerjen elsajátítása révén.
III. változat

Az elemi fokú („alsótagozatos") társadalomismereti tan
tárgy legfontosabb pszichológiai és egyúttal tartalmi-mód
szertani kérdései két elv mérlegelése körül rendezhetők el: 
egyrészt az ismeretközlés rendszerezettségének, másrészt 
az ismeretek induktív-tapasztalati kiindulásának elve körül. 
E kérdések kapcsán számos olyan felfogás hagyományozódik, 
amely gátolja a matematikai képzés átalakításához hasonla
tos, mélyre ható reform kivitelezését.

Az elsőként említett elv abból indul ki, hogy a 6-10 
éves gyermekek számára — akárcsak az iskolarendszer maga
sabb fokozataiban — egy-egy tudományág sajátos belső logi
kája, belső rendszerezési elve szerint kell felépíteni a 
tananyagot — csak éppen „miniatürizálva", az „anyatudomány" 
kicsinyített, elemi alakú másaként („pici" nyelvtan, „pici" 
történelem, „pici" földrajz stb.). Hadd jegyezzük meg, hogy 
ez az elv, amely a tudományok hagyományos osztályozására
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épül, és az elemi tudományból négyszeres koncentrikus bő
vítés (felső tagozat, középiskola, egyetem, postgraduális 
képzés) útján halad előre, az iskolarendszer egészében 
problematikus. Azzá teszi elsősorban a tudományok klasszi- 
fikálásának szembetűnően elavult módja, amely eleve határt 
szab az integratív elv érvényesítésének, de nem válik ja
vára a koncentrikus bővülés kevéssé ökonomikus módja sem. 
Minden esetre ma a kisiskolások számára készített tantervek 
mindegyikén átsejlik az egész iskolarendszeren végigvonuló 
alapelv: ugyanazzal a belső logikával, ugyanazon elv sze
rint rendszerezve kell prezentálni az anyagot, csak éppen 
elemi szinten és természetesen másfajta módszerrel. így 
azután a kisiskolások tanításában a módszertani megfonto
lások — a képzés tartalmának, információs szerkezetének 
rovására — egyoldalúan nagy szerephez jutnak.

Az induktív kiindulás elve, amely tökéletesen áthat
ja például a jelenlegi környezetismereti anyagot, úgy íté
li, hogy a kisgyermek csakis a közvetlen manuális vagy 
szenzoros tapasztalásában elhelyezhető anyagot képes átlát
ni és kezelni. Sőt, úgy tartja, hogy kifejezetten fegyel
mezni, „iskolaszerűsíteni" kell a még csapongó, nem kellő
en racionális gondolkodásmódját, amelyet erőteljesen át
színeznek a fantáziaelemek és az emocionális mozzanatok. 
Miközben a kisgyerek az iskolapadban a maga „pici" tudo
mányaival és meglehetősen egysíkúan és empirikusan kezelt 
„környezetével" bíbelődik, játékaiban, olvasmányaiban, 
rajzaiban változatlanul szárnyaltatja fantáziáját, hasz
nálja egészleges-képszerű és dinamikus látásmódját, sza
badon szippantja magába a televízió térben és időben sze
szélyesen váltakozó képeit és szövegeit. Meglehet, hogy a 
kisiskolások képzésének éppenséggel arra az elvre kellene 
épülnie, hogy 6-10 éves korban maximálisan igénybe kell 
venni és munkára kell fogni, a végső teljesítőképességéig 
el kell vezetni a korosztály pszichikus lehetőségeit, s 
csak ezen az alapon és ezzel párhuzamosan kell áttérni az 
ismeretszerzés tantárgyszerű, kisadagolású módjaira.
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A kisiskolások számára olyan szemléletformáló és egy
úttal információgazdag tananyagra van szükség, amely egy
szerre számol a korosztály szembeszökő pszichikus Jellemző
ivel és a szocialista nevelés céljaival, amely tehát:

(a) ahelyett, hogy túlságosan korán korlátozni és „isko
laszerűvé" alakítani óhajtaná a gyermekek gondolko
dás-, szemlélet- és érzésmódját, éppenséggel arra 
törekszik, hogy a tudatos nevelési célok érdekében 
maximálisan kiaknázza a szóban forgó életkor jellem
ző vonásait;

(b) éppen ezért letesz a rendszerezettség elvének hagyo
mányos érvényesítéséről (mint például a foltszerűen 
és elnagyoltan értelmezett kronológia vagy az induk
tív logika egyre táguló köreinek eszméje), s az is
meretanyagot tematikus-tartalmas blokkokból építi 
fel, amelyek mindegyike viszonylag önálló egység
ként kezelhető;

(c) a vázolt logika nem a rendszeresség elvéről mond le, 
csupán sajátosan értelmezi azt: a fejlődéselv érvé
nyesítésével tág tematikus íveket fog át, s a szűkén 
értelmezett köznapiságból kiemelkedve, a szűkén fel
fogott induktívizmust meghaladva következetesen épí
teni igyekszik a gyerek fantáziájának működésére;
a mához, a mai köznapisághoz mindig történetileg 
— s nem közvetlenül — jut el, de végül is mindig 
oda érkezik;

(d) a társadalomismereti oktatás alapeszméje kisiskolás 
korban végül is ez: ebben az életkorban maximális 
mértékben fel kell tölteni a gyermek képzeteit konk
rét és szemléletes képekkel, meg kell őket — lega
lább is szemléletes fokon — tanítani az idő és a 
tér kezelésére, vagyis a marxista-leninista világ
nézetben oly kitüntetetten fontos történeti látás
mód szemléletes áttekintésére. Az így felfogott e- 
lemi társadalomismeret olyan kereteket és képzeteket
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építhet fel a gyermekben, amelyekre ráillesztheti 
az iskolán kívül (televízió, olvasmányok, utazások 
stb.) szerzett élményeit és ismereteit, indítéka 
lehet konkrét tevékenységének (gyűjtés, játék, ol

vasás, rajzolás-mintázás, látogatások, vizuális 
recepció stb.), s egyúttal kedvező lehetőséget kí
nál az új szemléletű matematikával és természetis
merettel létrehozott kapcsolatok kiépítéséhez.

A kisiskolás társadalomismeret értelemszerűen két 
szakaszra tagolódik. Először az 1-2. osztály verbális 
korszakára, az elemi írás-olvasás tanulás idejére, amikor 
még csupán korlátozottan vehetők igénybe a főként nyelvi 
eszközökkel dolgozó segédeszközök. Ebben a szakaszban az 
olvasás-írás tanulásához szorosan kapcsolódva s annak ré
szeként a gyermeket övező intézményes társas környezet 
alkotja a megbeszélhető tanulmányozás tárgyát és szolgál
ja a magasabb szintű norma- és szabálytudat kialakulását 
(iskola, család, rokonság, szűkebb lakóhely, kisdobos moz
galom).

A második szakasz a jelenlegi szerkezetben a 5-4. 
osztályt veszi alapul, de elvben — s főként egy bensőleg 
korszerűsödő iskolarendszerben — kiterjedhet az 5- osz
tályra is, és így a prepubertás-pubertás korszak kezdeté
ig ívelhet. Az utóbbi megoldás mellett számos érv szólhat, 
lehetőségeit azonban külön kell mérlegelni.

A második szakasz alább bemutatott társadalomismereti 
anyaga az ismeretek blokkszerű elrendezésének elvén nyug
szik. Az egyes blokkok — követvén az életkori fejlődés 
menetét — igen tág történeti keretben és epizódikusan fel
ölelik a társadalom életének legfontosabb mozzanatait: a 
gazdasági, technikai, társadalmi-politikai és az eszmei-tu
dományos fejlődés szelektált adatait egységes és integrált 
ismeretkörökbe foglalják. Az egy^s ismeretkörökhöz mozgé
kony, munkafüzetszerű, gazdagon illusztrált, színes tan
könyvek és szemléltető eszközök (filmek, diák, táblák, ma-
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kettek stb.) csatlakoznak.
Hadd húzzuk alá: a komplex ismeretkörök és a tanítá

sukkal kapcsolatos módszertani-technikai problémák kidolgo
zása rendkívül munkaigényes és sokfajta szakember közremű
ködését igényli. Ezért ehelyt csupán a blokkok jellegét 
körvonalazzuk, mintegy a koncepció lényegét szemléltetjük. 
Az ismeretanyag részletes kidolgozása későbbi tennivaló és 
már az erre rendelt tanügyi szervek feladata — akárcsak a 
kísérletezés szervezett elindítása.

A1 sotagozat.os_ társadalomi_sme r eti_tananyag
(A) 1. A barlanglakástól a lakótelepig

természetadta lakhelyek — a barlanglakás 
az ember lakást épít; cölöpfalvak, kunyhók 
római villák hazánkban 
palota és kunyhó
tanya — falu — város
a mai lakótelep

2. A vadállatok és vadnövények megszelídítése
az ember első háziállatai
a búza és a kukorica története
az ember beavatkozik a természet működésébe
a mai állattenyésztő gazdaság (Bábolna) 
a hibrid kukorica: a gépi mezőgazdaság

* Hogyan utazott és hogyan utazik az ember?
a gyalogjáró ember 
lóhaton és hordszéken 
a kerék csodája 
a gőzgép és a robbanómotor forradalmasítja a köz
lekedést
a mai szárazföldi, vízi és légiközlekedés
az űrutazások kora

4. A szakócától az automata gépsorig
az ősember munkaeszközei
az ókor gépei
a céhmester műhelye
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forradalom az iparban: a gyár
mit tud az automata gépsor? — ember az automata 
mellett

(B) 1. A hordától a családig
az ősember életmódja
a törzs társadalmak élete: expedíciók az ősi társas
dalomba
a görög és a római család
a jobbágy és a kézműves család élete, munkája
a mai család élete, összetartó erői

2. Az írás feltalálása és a hírközlés: a füstjelektől
a műholdakig
az emberi nyelv; miért beszélnek az emberek külön
féle nyelveken?
az első írásmódok: agyagtáblák üzenete
a számok jelölése
a hírközlés ősi módjai:, füstjelektől a római hírköz
lés rendszerig
a futár é3 a postagalamb
a távíró és a távbeszélő
mit tudnak a műholdak?

3* A forradalmak a történelem „lokomotívjai" 
egyenlőtlenségek születése az emberek között 
Spartacus és katonái
Dózsa parasztjai
"Szabadság, egyenlőség, testvériség"
Az Auróra tüzei
Fényes szellők Magyarországon.

4. Hogyan kormányozták és hogyan kormányozzák az 
államot?
a törzsi társadalomi törzsfőnökök és törzsszö
vetségek
a fáraók birodalma
a görög agorán
a királyi udvar
pártok és parlament
a tanácsok és működésük
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(C) 1. Miért és hogyan született a tudomány?
az ősi társadalom embere és a világ
a tapasztalás tudománnyá válik
a Nílus áradásai és az előrelátás képessége
az építő, utazó és harcoló ember gyakorlati szük
ségletei
a tudomány kevesek kezében: a tudás kiváltsága 
az ember úrrá lesz a természeten 
hogyan dolgoznak a tudósok?

2. Az iskola születése
a felnőttek példája — az iskola nélküli társadalom 
a felnőttéválás beavatási szertartásai
a tudás felhalmozódása — a tudás átadása: a nevelő 
megszületése
az első iskolák és a paidagogosz, a gymnasion
a tudás és az iskola az egyház kezében
harc a nép oktatásáért
a mai iskola — a jövő iskolája

3* Miben hittek az emberek?
az ősember hiedelmei: mágia, totem„ tabu
a nagy mitológiák
vallás és egyház
hiedelem és tudomány

4. A játékos ember — a Panem et circenses-től a 
televízióig? a szabadidő
miért játszunk?
ősi játékok
a tömegszórakoztatás és a szórakoztató ipar 
mit kezdjünk a szabadidővel munkaidő és szabadidő 
tanulás — munka — önképzés

Megjegyzés: A fenti változat három tanév anyagának terveze
tét, koncepcionális vázlatát tartalmazza. Kétéves program 
esetén természetesen megfelelő redukcióra van szükség.
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Társadalomismeret lü-14 éveseknek

A jelenlegi általános iskola felső tagozatán a törté- 
nelmi-társadalmi-politikai nevelés feladatát egyetlen tan
tárgy, a történelem végzi el.

Ameddig a Kötelező általános középiskolai oktatás vagy 
— egy esetleges más oktatási rendszerben — a tízosztályos 
iskola valósággá nem válik, addig számolni kell azzal, hogy 
a nyolc általános elvégzése sokak számára az általános kép
zés lezárását jelenti. Ezért továbbra is szükség van bizo
nyos szintetizáló ismeretek átadására, vagy olyan igények 
kielégítésére, amilyenek például az „Állampolgári ismeretek" 

címú tantárgyat életre hívták. Ezek az ismeretek továbbra 
is szerepelnek majd az iskolai anyagban a történelem tan
tárgyba integrálva*

A „társadalmi ismereteket" külön tantárgyként felfog
ni ezen a fokon sem elvileg, sem gyakorlatilag nem lenne 
helyes. Egyrészt, mert minden társadalmi ismeret — törté
nelmi ismeret; az általánosítások, összefüggések és törvény
szerűségek történetiek, különösen a 13-14 éves gyerek tuda
tában jelentkeznek a maguk eleven történeti plaszticitásá- 
ban. Másrészt ma, amikor a tantárgyszerkezetek világszerte 
az integrálódás lehetőségeit keresik, az általános didakti
kai tendenciáknak is ellentmondana a társadalomra vonatkozó 
összegező ismeretek elszakítása a történelemtől, tehát at
tól a tantárgytól, amelyik a társadalomra vonatkozó konkrét 
ismeretek legfőbb hordozója. Gyakorlatilag pedig az szól 
a „társadalmi ismeretek"-nek a történelem keretén belüli 
tanítása mellett, hogy így ugyanaz a személy taníthatja.
Ez is egyik biztosítéka annak, hogy ne váljék a konkrét tör
ténelmi ismeretektől elszakított, „megtanulandó" ismeret
anyaggá az, amit elsősorban a már ismert tények újragondo
lásának, újrarendszerezésének, nagy összefüggésekbe soro
lásának és a jelenben való orientáció alapjának szánunk.

Ha most mégis külön közöljük a „társadalomismeret" 
anyagát, ez az aggályok eloszlatása érdekében történik:
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ezek az ismeretek a történelem keretében kerülnek megtárgya
lásra.
I. A z_emb e_r_helye_a_világban

(1) Hogyan értelmezte az ember önmagát és helyét a világ
ban társadalmi fejlődésének különböző korszakaiban? 
(A világot magyarázó tudat társadalmi meghatározott
ságról, a fantasztikus világképek keletkezésének o- 
kairól néhány közismert mitológiai, vallási világkép 
alapján. Röviden a Marx előtti filozófiáról.)

(2) Mit mond a marxizmus az emberről és helyéről, szere
péről a világban?
(Az ember kialakulása. Az ember mint természeti és 
társadalmi lény. A munka, amellyel az ember a vilá
got és önmagát alakítja. A gondolkodás és beszéd. 
Az emberi tevékenység törvényei és megismerésük je
lentősége. A célok és az eredmények viszonya az egyé
nek tevékenységében és az emberiség eddigi történe
tében. A cselekvés meghatározottsága az objektív lét
feltételek által mint a marxi történetfelfogás alap
ja. A voluntarista és a fatalista történetfelfogás 
bírálata.)

II. A történelem__nagy.korszakai ^_tár sad almi.-gazdasági. ala
kulatok

(1) A termelés: a termelőerők meghatározó szerepe a tör
ténelmi fejlődésben. A termelési viszonyok fogalma: 
tulajdonviszonyok, osztályviszonyok, elosztási vi
szonyok. Az őstársadalom és az osztálytársadalmak, 
különös tekintettel a kapitalizmusra.

(2) Az osztálytársadalmak története, mint osztályharcok 
története. Az osztályharc formái. A politika elsőd
legessége. A forradalmak, mint az osztályharc leg
magasabb formái. A szocialista forradalmak.
A szocializmus alapjainak lerakása és a fejlett szo
cialista társadalom.
Korunk antiimperialista mozgalmai.

(3) A kommunizmus mint az emberiség reális perspektívája.



- 229 -

A munka átalakulása életszükségletté. Munka és 
szabadidő.
Az egyéni életvitel problémái és perspektívái.

(4) A társadalmi fejlődés általános törvényszerűségei 
és érvényesülésük sajátosságai a konkrét feltéte
lektől függően.

III. Egyén, —közösség, —társadalom
(1) A család

Rövid_családtörténeti_áttekintés, különös tekintet
tel a család gazdasági-társadalmi determináltságára. 
(A férfi és a nő helyzete, szerepük a társadalmi és 

a családon belüli munkamegosztásban; a gyerekek csa
ládon belüli helyzetének alakulása. Az apai tekin
tély és általában a tekintélyelvűség problémái és 
összefüggései a társadalommal.) 
A_család_mai_helyzete. A család jelene és jövője.

(Funkciócsökkenése, illetve változások.) 
A_mi_családunk. A gyerekek konkrét elemzése saját 
családjukról (munkamegosztás, ebben az ő szerepük, 
jogok elosztása, hogyan látják önmagukat, saját fe
lelősségüket a családban).

(2) A társadalom szerkezete 
Munkamegosztás_-x_történeti_áttekintés
Szellemi és fizikai munka (vezetettek és vezetők); 
a technizáció hatásai a szellemi és a fizikai munka 
kapcsolatára (a helyi termelőüzemben szerzett ta
pasztalatok feldolgozása: belső tagozódás a munka
megosztás szerint);
a munkamegosztás alakulásának tendenciái napjainkban; 

,a politika és a gazdaság viszonya;
a munkahelyi közösség;
a pályaválasztás problémái.
A társadalom rétegződése_xz-történeti_áttekintés

A szocialista társadalom os&tályszerkezete
(A lakóhely rétegződése és települési sajátosságai
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a gyerekek „kutatásai" alapján; változások 1945 óta.).
(3) A társadalom politikai-jo;<,i felépítménye

Az_állam_--_torténeti_áttekintés
Általános ismérvei, funkciói a mai különböze típusú 
és jellegű államok példáin;
a mai magyar állam funkciói (többek közt helyi kuta
tások alapján kerül feldolgozásra);
az állam működési mechanizmusa;
diktatúra és demokratizmus;
az államhatalom és közigazgatás helyi és központi 
szervei;
az állampolgárok jogai és kötelességei (Alkotmány)* 
Egyéb_politikai_szervezetek_x-_történeti_áttekintés 
A mai magyar társadalomban (párt, KISZ, szakszerve
zetek, stb.) az adott iskola „társadalmi viszonyai"
— az úttörők jogai, kötelességei, önkormányzatuk; 
az egyén részvétele a közösség életében, munkájában.

(4) Haza és emberi ég
A_haza_fogalma_--_történeti_áttekintés
Az osztályhelyzet és a hazához való viszony kapcsola
ta (egyéni érdek, csoportérdek, össztársadalmi érdek); 
hazafiság és nacionalizmus (cselekvő hazafiság);
a szocialista hazafiság.
Az_internacionalizmus_fogalma
Az internacionalizmus mint a proletár osztályharc 
elengedhetetlen feltétele;
a szocialista építés és a munkásosztály nemzetközi 
harcának összefüggései.

(5) Nemzetközi viszonyok
A nemzetek viszonya egymáshoz — társadalmi berendez
kedésük függvényében két világrendszer, „harmadik" 
világ, a kapitalista nemzetek egymáshoz való viszo
nya, illetőleg a szocialista nemzetek egymáshoz való 
viszonya);
nemzeti érdek és nemzetközi haladás.
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Társadalomismeret a középfokú képzésben

A középiskolai történelmi-társadalmi-politikai nevelés 
gerince az előzőekben vázolt történelem tantárgy. Mivel a 
nagy integratív erejű tárgy koncepcionális megfogalmazása 
természetszerűleg nem terjedhet ki minden kérdésre, szük
ségesnek látszott néhány ismeretkört külön részletezni. 
Az Albizottság véleménye szerint semmiképpen sem maradhat
nak ki az ezredforduló középiskolájának tananyagából a pszi
chológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, közgazdasági, 
prognosztikai és jogi ismeretek.

Az alábbiakban következő három tervezet e feltétlenül 
szükségesnek tekinthető ismereteket kísérli meg összefoglal
ni. A középfokú képzés III. osztályára tervezett „Társadal
mi ismeretek" az emberi társadalom, a közösség, a magatartás 
szabályozása és a szocializáció problémáiról ad képet. „Az 
ember a társadalomban" — az emberi nem univerzalitásával, 
a társadalmasodás és az intézményesedés problémájával fog
lalkozik, valamint a jog szféráját is beiktatja anyagába — 
a szükséges ismeretek tantárggyá szervezésére is alternatí
vát kínál. A „Közgazdasági ismeretek" mindazt összefoglal
ja, amit a gazdaság és a társadalom fejlődéséről, a tervezés 
folyamatáról, a termelésről, a népesedésről és a foglalkoz
tatottságról, a jövőkutatásról, a nemzeti vagyonról, az á- 
rakról, bérekről, jövedelmekről, a társadalomirányítás és 
a gazdálkodás szervezeti kérdéseiről és a munkaszervezésről 
tudniuk kell az ezredfordulón középiskolát végzetteknek.

A három javaslat további kezelésében különböző alter
natívák kínálkoznak. Felfoghatók először úgy, hogy csupán 
a szükséges ismeretek összegzései, de fel lehet fogni úgy 
is, hogy már jelenlegi formájukban a tantárggyá szervezés
re irányulnak. Másodszori elképzelhetők egyetlen tárgy anya
gaként a középiskola III. osztályában, de elképzelhetők úgy 
is, hogy bizonyos elemeiket már a II. évben tanítani kell. 
Harmadszori felfoghatók iskolatípusonként differenciálható
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ismerethalmaznak, amelynek bizonyos típusú elemeire — az 
összkép megtartásával — a különböző típusú középiskolákban 
más-más hangsúly esik, illetőleg felfoghatók fakultatív tan
tárgyblokkok anyagaként.
Társadalmi ismeretek

A III. osztályra tervezett tantárgynak kettős értelem
ben is szintetikusnak kell lennie. Egyfelől önálló értelme
zési és fogalmi keretben összegeznie kell a tanulók korábbi 
tíz éves iskolai tanulmányai során szerzett, de sok tekin
tetben szétszórt tantárgyi (és osztályfőnöki órai) keretek
ben elsajátított társadalomtudományi ismereteit, s ezen az 
alapon módszeresen kell megalapoznia a tanulók marxista- 
-leninísta társadalomképét. Másrészt — minthogy még a leg
fontosabb társadalomtudományok sem kaphattak az iskolában 
önálló tantárgyi képviseletet — logikailag egységes komp
lex tantárggyá kell szerveznie mindazokat a társadalomtudo
mányi ismereteket, amelyekre a tanulóknak nélkülözhetetle
nül szükségük van közéleti-társadalmi tevékenységük és 
személyes életvitelük tudatos megalapozásához. Ennélfogva 
a tantárgy tanításának szoros és szerves kapcsolatban kell 
állania mind a korszerű marxista társadalomtudomány eredmé
nyeivel, mind pedig a társadalmi gyakorlattal, a tanulók 
társadalmi tapasztalásával.

A tárgy „mögött" nem egyetlen társadalomtudományi 
diszciplína áll, hanem egy tudománycsoport; ismeretanyagát 
az alábbi konkrét szaktudományok eredményeiből kell szinte
tizálni: filozófia, szociológia, pszichológia, néprajz, 
demográfia, jog, etika, etológia, pedagógia, nyelvészet, 
közgazdaságtan. Az ismeretek szelektálása során két vezető 
megfontolást kell szem előtt tartani: (a) a tárgynak szolid, 
alapos és „komoly" ismereteket kell nyújtania^ (b) legfon
tosabb nevelőerejét abban kell látni, hogy alkotó-vitatko
zó módon feldolgozott ismeretanyaga révén tudatosabbá tehe
ti a tanulók viszonyát az őket övező mikro- és makrotársa- 
dalomhoz, valamint önmagukhoz: önmaguk társadalmi „jelen-
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lëti módjához". Elsősorban a konstruktív társadalmi el
kötelezettség-aktivitás és az önnevelés-önalakítás páto
szát kell serkentenie.

A tárgy hatékonysága és népszerűsége szempontjából 
perdöntőén fontos, hogy magasszínvonalú tankönyvet és se
gédeszközöket kapjon* Csaknem bizonyos, hogy a tárgy törzs
anyagát eltérő tankönyvi változatokban kell elkészíteni a 
különböző típusú középiskolák számára.
A tárgy ismeretanyagának vázlata.

A fejezetek logikája a makroszempontú elemzéstől vezet 
az egyéni viselkedés jelenségszintjéig, s ezen a szinten 
(az önnevelés, az önalakítás, a személyes értékek világa) 
fejeződik be, mintegy személyes programmá fogalmazva mind
azt, amit a tárgy keretében tanultak.
I. Az_emberi társadalom

A fejezet anyaga a társadalmat mint fejlődő rendszert 
kívánja bemutatni — egyforma hangsúlyt téve mind a genezis 
és a fejlődés, mind pedig a rendszer (totalitás, struktúra) 
mozzanatára. Alapvető feladata az, hogy általánosabb szin
ten — de maximális konkrétsággal — megvilágítsa a társa
dalmi-gazdasági alakulat, a társadalmi törvényszerűség fo
galmát, s módszeresen leküzdje a társadalomra vonatkozó 
^hétköznapi szemléletet" csakúgy, mint a különféle idealisz
tikus magyarázó elveket s naturalisztikus analógiákat.

(1) Társulások az élővilágban:, a társas létezés termé
szeti előformái — az állati társulások alaptípusai 
és jellemzőik. A társadalmi lét természeti alapzata 
és előfeltételei.

(2) Az emberi társadalom születése: a szociogenezis fő 
kérdései s a körötte gyűrűző viták. A törzsi társa
dalmak jellemzői.

(3) A társadalmi-gazdasági alakulat fogalma és típusai: 
a formációelmélet alapkérdései. A társadalom struk
túrája (munkamegosztás, osztályok, rétegek, egyéb 
társadalmi csoportok). A szocialista társadalmi szer
kezet jellemzői; konfliktusai, dinamikája és fejlődé

si tendenciái.
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(4) A társadalmi változás — a társadalmi forradalom: 
változások a társadalom különböző létszféráiban. Az 
egyéni aktivitás és elkötelezettség szerepe a tár
sadalmi változásokban. A szocialista-kommunista for
máció és létrejöttének fő jellegzetességei.

II. Az_ember_és közösségei
A fejezet gerincét a szocialista társadalom alapvető 

erkölcsi értékének — a kollektivizmusnak és a közösségi 
létformának — sokoldalú bemutatása alkotja. Az anyagnak 
nélkülöznie kell mindennemű „normatív retorikát". Az ember 
és a közösségi-társas formációk kapcsolatát és kölcsönhatá
sát elsősorban történeti szempontból kell feltárnia — egy
aránt hangsúlyt téve az egyén történetére és a társadalomé
ra. A szocialista kollektivizmus eszméjének mindenoldalúan 
kell feltárulnia — a maga történeti, szociológiai, pszi
chológiai, pedagógiai, etikai oldalaival —, s a történeti 
fejlődés szükségszerű tendenciájaként kell feltűnnie.

(1) Az ember mint társas-társadalmi lény: az ember bio
szociális természetének értelmezése. Az emberi nem-, 
az emberi populáció fogalma: demográfiai tendenciák 
a történeti fejlődés során. A demográfiai robbanás 
jelenkori kérdései.

(2) A közösségi viszonyok történeti fejlődéstendenciái: 
a természetadta közösségektől a szocialista közös
ségekig. Csoport és közösség, tömeg és közösség. A 
kollektivizmus mint a szocialista-kommunista társa
dalom vezető értéke.

(3) A társadalmi kollektivitásformák történeti fejlődés
rajza és időszerű kérdései.
(a) A család történeti alakváltozásai: a nő és a 
férfi társadalmi helyzete és kapcsolata, a szexuali
tás társadalmi szabályozásmódjai.
(b) Az iskola mint társadalmi intézmény, a jelenkori 
oktatásügy fejlődési tendenciái.
(c) Az egykorú társak csoportjai: az ifjúság mint 
sajátos társadalmi csoport, az ifjúsági kultúra, 
nemzedéki viszonyok a társadalom életében.
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(d) A munkahelyi kollektíva sajátosságai^ a társadal
mi munkamegosztás és a személyiség sokoldalú fejlő
désének dilemmái.
(e) A társadalmi-politikai szervezetek és funkcióik; 
a társadalom politikai szférája: az egyén és a poli
tikum, az egyén közéleti elkötelezettsége és aktivi
tása.
(f) Állam és nemzet: a nemzeti tudat történeti alaku
lása. A szocialista nemzetek közössége.

III. A magatartás-Szabályozása a^ társadalomban
A fejezet anyaga a leginkább „személyközeli": a leg

szorosabban kapcsolódik azokhoz a jelenségekhez, amelyekben 
mindmáig a legtöbb a tradicionális, s csupán a hétköznapi 
tudat szintjén kezelt mozzanat. Az ismeretanyag minden ele
mének a tudatosan vállalt és áttekintett szocialista élet
mód kialakulását kell szolgálnia, s meg kell világítania az 
egyén társadalmi viselkedésének bonyolult szabályozási mód
jait és ezek kölcsönös összefüggéseit.

(1) Viselkedésszabályozó rendszerek a társadalom életé
ben. A társadalmi szimbolizáció formái és működésük 
módjai. Norma és szabály.

(2) A társadalmi tudat fogalma, alakzatai és intézmény
rendszerei.
(a) A tudomány mint társadalmi intézményrendszer és 
mint egyéni hivatás, a tudomány mint termelőerő.
(b) Az erkölcs sajátszerűségei: a viselkedés erköl
csi szábályozásmódjai.
(c) A jog és a jogrendszer.
(d) A vallás formái és a vallási intézményrendszerek.
(e) Szokás, hagyomány, rítus, illem a társadalom, s 
a társadalmi közösségek életében és működésében,, a 
társadalmi-közösségi hangulatok.

(3) Társadalmi tudat—egyéni tudat: természetük és köl- 
csönviszonyaik. Az egyéni megismerés fő sajátosságai: 
az egyén „kognitív rendszere"* ítélet és előítélet: 
az előítéletek fajtái és leküzdésük módjai.
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IV. Hogyan_lesz. a.z_ember_társadalmi_ lény?
A fejezet jórészt pedagógiai és pszichológiai ismere

teket tartalmaz:: az egyén „társadalmasodásának" (szociali
zációjának) s az ezt szolgáló nevelésnek legfontosabb kér
déseit kívánja megismertetni, hogy beletorkolljék az önne
velés kérdéseibe, vagyis annak megvilágításába: mi is az 
egyén tulajdon aktivitásának, döntésének és felelősségé
nek szerepe önmaga alakításában.

(1) A szocializáció fogalma és leíró jellemzése: az 
ember mint „nevelésre szoruló lény". Az egyéni fej
lődés tényezői és fő szakaszai* Az ember mint önnön 
társadalmi tevékenységének produktuma.

(2) A nevelési funkció történeti kialakulása és jelleg
zetes alakváltozásai: a nevelés mint a társadalmi 
lét „örök kategóriája" (Lenin). A nevelési helyzet 
korunkban.

(3) A szó tág értelmében szemlélt tanulás mint a szocia
lizáció alapmechanizmusa: a tanulási módok és formák. 
A sajátlagosan emberi tanulás jellemzői. A minita- és 
modellkövetés.

(4) A pályák és a pályaválasztás. A munkamegosztás tör
téneti fejlődéstendenciái s a permanens képzés és 
önképzés. Az ember és munkája: a'munka mint szükség
let.

(5) Az önnevelés: az én-kép fogalma, önértékelés, önbi
zalom, teljesítmény-elv és teljesítmény motiváció. 
Az „értelmes élet" korunkban.

Az ember a társadalomban
A tárgy, illetőleg ismeretanyag a „Történelem és társa

dalomismeret" című tantárgy-együttes integráns része, amely 
bizonyos értelemben kiegészítésül szolgál a történelmi stú
diumhoz, sőt tulajdonképpen valamennyi társadalomtudományi 
tantárgy ismeretanyagához.

E tárgy kettős szerepet hivatott betölteni.
Egyfelől a tanuló Önismeretének, emberismeretének és a
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társadalmi életben való tájékozódóképességének elmélyítésé
re és tudományos ismeretekkel való megalapozására szolgál 
bizonyos alapvető társadalmi-antropológiai, pszichológiai 
és szociológiai tudnivalók közlése révén, amelyek már jelen
leg is — de még inkább távlatilag — a korszerű társadalom
tudományi műveltség meghatározó elemei közé tartoznak.

Másfelől azonban az itt tárgyalásra kerülő ismeretanyag 
bizonyos elvi áttekintést is kíván nyújtani az ember helyé
ről a mai szocialista társadalom, mégpedig különösen a fej
lett szocializmust építő magyar társadalom konkrét társadál- 
mi-gazdasági rendjében, államszervezeti és jogi berendezke
désében — ezzel is hozzájárulva a tanuló helyes társadalmi 
magatartásának kialakításához s állampolgári jogai és kö
telességei tudatosításához.

Figyelembe kell venni, hogy a középfokú iskolát elvég
ző tanuló az Iskolás életből kilépve mindjárt egy csapásra 
válik nagykorú, önálló felelősségű és cselekvőképességű 
állampolgárrá, választópolgárrá, munkavállalóvá, s adott 
esetben hamarosan házasféllé, családfővé és szülővé is.

Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy a társada
lomtudományok jelenlegi fejlődési fokán és a mai társadal
mi élet egyre bonyolultabb feltételei mellett az itt szóba- 
jövő ismeretanyag már korántsem sajátítható el megfelelő 
módon „menetközben", az iskolán belüli vagy az iskolához 
kapcsolódó ifjúsági élet mindennapos gyakorlatában, s nem 
is dolgozható fel kielégítő mértékben a történelmi és huma
nisztikus jellegű középiskolai stúdiumok keretében. Meggyő
ződésünk, hogy ez az ismeretanyag beletartozik abba a kor
szerű művelődési és tudásanyagba, amelyet a középfokú isko
lának oktatnia kell.

Az alábbiakban közölt vázlat szerint az itt oktatásra 

javasolt ismeretanyag három fő „fejezetből" áll, amely fel
tehetőleg egy tanév két félévében feldolgozható. Mivel azon
ban több olyan ismeret-komplexust részletez és konkretizál, 
amelyet a „Filozófia" című záróosztályi tantárgy a jelenle
gi vázlatos koncepció szerint a történeti materializmus el-
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veinek kifejtése keretében csupán röviden, érintőleg tárgyal, 
tehát „Az ember a társadalomban" című tárgy bizonyos mértékig 
tehermentesíti a „Filozófia" oktatását. Ily módon elképzel
hető, hogy viszont „Az ember a társadalomban" című tárgy itt 
felvázolt ismeretanyagából bizonyos részek a záróosztályi 
filozófia-oktatás keretébe helyezhetők át* Ez külön megvizs
gálásra szorul a végleges tantárgy-keretek kialakításakor.

„Az ember a társadalomban" című tárgy ismeretanyagáról 
készített vázlat feltételezi azt, hogy a marxista politikai 
és politikai gazdaságtan! alapismeretek a Történelmi Munka
bizottság által megtervezett, a jelenig terjedő történelmi 
studium keretében kerülnek feldolgozásra, s hogy a mai tár
sadalom konkrét népesedési, foglalkoztatási viszonyairól, 
termelési tevékenységeiről, stb. — különösen hazai viszony
latban — a gazdasági földrajzi oktatás közli a szükséges 
ismereteket.
Az ismeretanyag vázlata
I. Az_ember_természej; i és_társadalmi meghatározottsága 
Állat és ember

Minden állat „specialista". A természetes kiválasztás 
és más biológiai tényezők közrejátszása révén mindenfajta 
állat bizonyos, viszonylag szűkén meghatározott természeti 
környezethez és létfeltételekhez alkalmazkodott „felszere
léssel" jön a világra.

A specializált állatokkal szemben az ember „generalis- 
ta". Az ember mindenféle természeti környezetben és a leg
különbözőbb létfeltételek közepette meg tud élni a Földön* 
Ami természeti „felszereléséből" hiányzik, azt — sőt annál 
sokkal többet és tökéletesebbet is — megtanulta munka ré
vén előállítani.

A munkának döntő szerep volt az ember kialakulásában: 
testi felépítése, idegrendszeri sajátosságai, pszichikus 
képességei, viselkedési formáig egész társadalmi léte, s 
mindenekfelett önmagát termelés útján fenntartó társadalmi 
lényként való meghatározottsága kialakulásában. Az emberré- 
válás és a történelmi fejlődés során mindjobban erősödtek
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éa előtérbe jutottak az emberi lét társadalmi-gazdasági 
meghatározó tényezői. Ez az a folyamat, amit Marx a termé
szeti korlát visszaszorulásának nevez. Ez azonban nem jelen
ti azt, hogy az ember természeti meghatározottsága megszűnt 
volna (érvényre jut szervezeti és idegrendszeri sajátosságai
ban, ösztönéletében, anyagi létszükségleteiben, a fajfenn
tartásban, a környezettel való konfliktusos viszonyában 
stb.)* 
Társadalmasodás (szocializálódás) és intézményesedés

Az embernek feltűnően hosszú gyermek-, illetve ifjúko
ri fejlődésre van szüksége felnőtté válásához. E fejlődés 
során egyfelől családi (szülői) ellátásra, gondozásra és 
védelemre szorul, másfelől még azután is jelentős ideig el
látottságra, neveltetésre és tanulásra van szüksége, hogy 
elsajátítsa az önfenntartáshoz és az önálló felnőtt élethez 
szükséges készségeket, ismereteket és magatartási formákat.

A társadalmi fejlődés során az ember szükségletei éa 
igényei, valamint a társadalmi termelésben és általában a 
társadalom életében való részvétel feltételei — az ehhez 
szükséges ismeretek, készségek, magatartás- és cselekvésmó
dok — egyre sokrétűbbekké és bonyolultabbakká válnak. E- 
zért szükségesek további tervszerű és intézményes oktató
nevelő, képző és képesítő eljárások, hogy a felnövő ember
nek a társadalom szervezetébe és munkájába való beilleszke
dése, azaz társadalmasodása (szocializálódása) minél ered
ményesebben menjen végbe. A társadalmasodási folyamat az 
egész életen át tart, hiszen maga a társadalom is egyre ab
lakul és fejlődik, s az egyéni élet folyamán is egyre módo
sulnak az egyén szükségletei.

A társadalmasodási folyamat hiányossága vagy megbomlá
sa nagy szerepet játszik az emberi személyiség eltorzulásá
ban, lelki megbetegedések és társadalomellenes viselkedés
módok (deviációk) létrejöttében, így egyebek között a bűnö
zésben is. A hanyatló társadalmi rendszerekre jellemző a
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társadalmasodási folyamatok tömeges megbomlása, a különfé
le deviációk elszaporodása.

A társadalmi magatartás és együttélés formáit nem az 
egyénnek kell öntevékenyen kialakítania, hanem a szükséges 
szabályozókat már kialakította az emberi össztevékenység 
a társadalmi fejlődés során mégpedig a társadalmi viselke
dés és cselekvés bizonyos normáit megtestesítő társadalmi 
intézmények formájában (ilyen a család, a magántulajdon és 
a társadalmi tulajdon, az állam, az iskola, a termelő üzem, 
a közúti közlekedés szervezete, az erkölcs, a szokások stb.). 
Az intézmények hasonló eligazító szerepet töltenek be az 
emberi életben, mint az ösztönök az állati életben, csakhogy 
az ösztönök a természeti kiválasztás eredményeként jönnek 
létre s örökletesen vivődnek át, míg az intézményekben az 
emberek társadalmi együttélésének bizonyos történeti ta
pasztalatai és eredményei testesülnek meg.

A társadalmi intézmények nem változtathatatlanok, sőt 
a társadalmi fejlődés során folytonosan átalakulnak, ille
tőleg új meg új intézményekkel helyettesítődnek a társadal
mi fejlődés új meg új tapasztalatainak és eredményeinek 
intézményesedése révén.
II. Egyén, csoport, közösség és társadalmi_szerkezet 
Társadalmi kölcsönhatások az egyén lelki életének és társa
dalmi magatartásának kialakulásában

Az emberi kifejezés és felfogása: a mimikus és gesz- 
tikus kifejezéstől a nyelvi kifejezésig (önkifejezési és 
közlési funkciók).

Vonzalom és elutasítás, azonosulás, konfliktus és kö
zömbösség.

Tudatos és öntudatlan beállítódások és kötődések kelet
kezése.

Érzelmi és értelmi befolyásolhatóság, társadalmi kör
nyezet és helyzet hatása az egyén ítéleteire és cselekvései
re (teljesítményeire).

Ösztönösség és tudatosság. Motiváció és érdek az egyén
!

társadalmi magatartásában és véleményalkotásában.
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1*
*

Csoport és közösség
Elsődleges és másodlagos csoportok keletkezése; átme

neti és állandó csoport-hovatartozások (csoporttagságok) 
meghatározó szerepe az egyén társadalmi életének alakulá
sában; csoporttagság és kívülállás.

Kommunikációs és kooperatív, illetve konfliktusos in
terakciók a csoporton belül; csoportkohézió és csoportdina
mikai; feladat- és szerepmegosztás. -- Vezetési funkciók 
a csoportban (család, gyermekcsoport, munkacsoport mint pa
radigma).

A szervezett csoport és a szervezeti formák intézménye
sedése;. formális és informális szervezet.

Csoportok közösséggé válásának feltételei; kollektívák 
szerepe a társadalomban.
Társadalmi kapcsolatok és társadalmi szerkezet

Az emberek között lezajló egyéni és csoportos interak
ciók mint a társadalmi élet finomszerkezetének meghatározói 
ez a finomszerkezet azonban a társadalmi termelés rendsze
rére felépülő átfogó társadalmi szerkezeten, a társadalmi 
tagozódáson (osztály- és rétegszerkezeten) belül és attól 
függő módon valósul meg.

Az egyén társadalmi helyzetének többszörös meghatáro
zottsága a társadalmi termelésben és a társadalmi tagozódás
ban elfoglalt objektív helye, a reá gyakorolt közösségi és 
csoport-hatások, s végül egyéni élményvilága, tudata, tudá
sa és akarása által; ennélfogva az egyén társadalmi hely
zete sohasem sorsszerű és változhatatlan — egyéni és kol
lektív erőfeszítések által megváltoztatható.

Társadalmi mobilitás (intergenerációs és intragenerá- 
ciós mobilitás; területi mobilitás); ennek szerepe a tár
sadalmi szerkezet folyamatos alakulásában.

Egyéni és társadalmi tényezők az életpálya alakulásá

ban.
III. Az ember_a_magyar szociálist^ társadalom_rendjében 
Az állam és a jog

A magatartási szabályrendszerek (erkölcs, szokás, ha-
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gyomány) differenciálódása: a jog keletkezese a magántulaj
don és az állam létrejöttével; állam és jog kapcsolata.

Az állam funkciói (külső é3 belső védelem, gazdasági 
szervezés, kulturális nevelés).

A társadalom és a gazdaság követelményeinek jelentke
zése a jogban; jogszabály és jogintézmény.
Az Alkotmány

A Magyar Népköztársaság alkotmányának jelentősége.
A_társadalmi_rend:
(a) Párt és állam; a dolgozó nép hatalma: a munkásosz

tály vezető szerepe, az osztályszövetség és szer
vezetei.

(b) A szocialista termelési viszonyok: tervgazdálkodás; 
társadalmi tulajdon, vállalat, szövetkezet; kisá- 
rutermelők tulajdona, személyi tulajdon.

(c) Embervédelem, ifjúságvédelem.
(d) A művelődés biztosítása, tudomány és művészet tá

mogatása.
4z_óllamszervezet:
(a) Államhatalom: Országgyűlés, Elnöki Tanács; tanácsok.
(b) Államigazgatás: Kormány, tanácsi végrehajtóbizott

ságok; bíróság és ügyészség; állami ellenőrzés.
Az állampolgárok jogállása

(a) A nagykorúság (választójog, házasságkötési jog, 
munkábalépési jog, szerződéskötési jog).

(b) Egyén és állam (emberi jogok).
(c) Egyén és család (házasság, szülő és gyermek viszonya).
(d) Egyén és vállalat (munkaviszony).
(e) Egyén és szövetkezet (tagsági jogok).
(f) Egyén és felelősség (büntetőjogi, kártérítési). 

Nemzetközi kötelezettségeink

(a) Barátság a szocialista országokkal, együttműködésre 
törekvés minden néppel és országgal a béke és hala
dás érdekében.

(b) Részvételünk nemzetközi szervezetekben (Varsói Szer
ződés, KGST, ENSZ).
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Közgazdasági ismeretek

A jövő muveltséganyagából semmiképpen nem hiányozhat
nak bizonyos közgazdasági ismeretek, mivel hiányuk nem a 
jövő, de már a jelen emberénél is bénítóan hat közéleti-po
litikai és munkahelyi aktivitására. Az alábbi témakörök ta
nítása nem az egyetemi továbbtanulásra való felkészítést 
tekinti céljának, hanem azoknak a közgazdasági ismeretek
nek az átadását, amelyek már a mai mindennapi életünkben 
való eligazodáshoz, a zökkenőmentes beilleszkedéshez elen
gedhetetlenül szükségesek. Mert hogyan értékelhet és fog
lalhat állást társadalmunk fejlődését, politikáját illető 
kérdésekben az az állampolgár, aki nem ti'd népgazdasági ter
vet vagy költségvetést „olvasni", aki nem igazodik el a sta
tisztikák rovatai és számai között, vagy hogyan kapcsolód
hat be az üzemi demokráciába az a munkás, aki alapvető mun
kaszervezési kérdésekkel nincs tisztában, aki nem ismeri a 
vállalati tervezés folyamatát, és a vállalati terv viszo
nyát a népgazdasági tervhez? Ezek az ismeretek feltétlenül 
szükségesek ahhoz, hogy a szocialista demokratizmus jogi 
biztosítékait tartalommal töltsük meg.

Bár az itt összefoglalt ismereteknek megfelelő tudomá
nyos alapjuk van, középiskolai tanításuk nem mond ellent a 
tudományosság követelményeinek, mert — akárcsak a termé
szettudományt — a közgazdasági ismereteket is lehet ta
nítani a vulgarizálás veszélye nélkül, az életkori sajátos
ságoknak megfelelően.

Az anyag egyes témakörei után bizonyos jogi kérdéseket 
is felvetünk, amelyek a gazdasági élethez kapcsolódnak. Ez 
nem jelenti azt, hogy kötelező érvénnyel a „közgazdasági 
ismeretek" körében kell tanítani, csupán ajánlásnak tekint
hetők, amit vagy itt, vagy egy tisztán jogi anyagrészben 
vagy egy „Az ember a társadalomban" típusú komplex megköze
lítésben lehet átadni.

1. Gazdasági növekedés, társadalmi haladás

A gazdasági növekedés és a társadalmi haladás értelme-
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zése. A gazdasági növekedés és a társadalmi haladás kapcso
lata, kölcsönös támogatása és a köztük lévő ellentmondások 
keletkezésének okai. A gazdasági növekedés mutatói és ki
számításuk. A társadalmi haladás mérésének problémái. Li
neáris, exponenciális és logisztikus görbékkel leírt fejlő
dés.

A társadalmi hatékonyság, a gazdaságosság és a jövedel
mezőség fogalma. A hatékonyság, gazdaságosság és a jövedel
mezőség összefüggése, a köztük lévő ellentmondás lehetősé
ge.

Szemléltetés: érdekesebb területek fejlődését leíró 
ábrák bemutatása.

2. Jövőkutatás
A múlt, jelen és a jövő kapcsolata. A múlt ás a jelen 

továbbélése a jövőben. A múlt és a jelen „tagadása" a jövő 
által. Megismerhető-e a jövő? A jövő valószínűségi alapon- 
való megközelítése. Mit értünk jövőkutatáson? A jövőkutatásá
nál figyelembe vett időtényezők. Kínál-e alternatívákat a 
jövő? Milyen típusú alternatívákkal célszerű a jövőkutatás
nak foglalkozni. Jövőképek és prognózisok értelmezése.

Ismertebb nemzetközi jövőképek. Mi az erénye és fogya
tékossága a Római Klub megrendelésre készült jövőképválto
zatainak. Ismertebb és érdekesebb nemzetközi prognózisok.

Hazánk az ezredfordulón, vagy egy későbbi időpontban. 
Érdekesebb hazai prognózisok.

Szemléltetés: jövőképek és prognózisok anyagából szö
veg, adat- és ábra-szerű válogatás.

A valószínűségi számítás hasznosítása a jövőkutatásban.

3. Tervezés
Hogyan tervezik a jövőt? A pártprogramok, kongresszusi 

határozatok és a tervek közötti összefüggések. A tervek faj
tái. A hosszú távú, közép távú és operatív tervek. Ágazati, 
funkcionális és regionális tervek. A vállalatok és intézmé
nyek tervei. Az ország költségvetése. A jövőt különösen fór-
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móló nagy társadalmi programok.
Hogyan kell olvasni a népgazdasági tervet és az or

szág költségvetését? Milyen következtetések vonhatók le a 
népgazdasági tervből és a költségvetésből a munkahely és a 
család gazdasági „magatartására"? Hogyan kell résztvenni a 
vállalat, intézmény tervének kidolgozásában és megvitatá
sában? Miért nem teljesülnek 100 százalékra a tervek?

Szemléltetés: az elfogadott hosszú- és közép távú 
terv és a jóváhagyott költségvetés. Részvétel egy üzem ter
vének munkahelyi vitáján.

4 * Termelés
Az ország össztermelése és a nemzet jövedelme. A ter

melés üteme és szerkezete. Milyen bontásokban vizsgálható 
a termelés és a szolgáltatás. A „mit" termelés, a „hogyan" 
termelés és a „miért"' termelés kérdései. A tartósság és a 
minőség kapcsolata. A minőségrontás. A használati értékek 
tisztelete, harc az „eldobó szemlélet" ellen.

Hazai termelés, nemzetközi termelési kooperációk. 
Termelés és külkereskedelem.

Szemléltetés: Az ágazati kapcsolatok mérlege. A saj
tóban különböző fogyasztási cikkekről megjelent minősítő 
táblázat. (A minőségvédelem jogi és etikai kérdései.)

5. Népesség és foglalkoztatás
A népesség számának alakulása. A népesség kor- és ne

mek szerinti megoszlása. Munkaképes korú és nem munkaképes 
korú népesség. Változhat-e a munkaképes kor alsó- és felső 
határa? A munkaképes korú népesség és a kereső népesség. A 
foglalkoztatás aránya az össznépességen belül. Mit értünk 
teljes foglalkoztatáson* A foglalkoztatott munkaerő ágaza
ti szektorális és területi eloszlása. A foglalkoztatási 
struktúra, szakmastruktúra és a készségstruktúra kapcsola
ta. A foglalkoztatás és a képzés összefüggése.

Mikor célszerű és mikor kell munkahelyet változtatni?
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A munkahelyváltoztatás és a munkakör-változtatás. A munka
helyhez való kötődés és az új feladatokra való rugalmas át
állás. Munkahelyi demokrácia és munkahelyi beilleszkedés-

Szemléltető anyag: a népgazdaság összevont munkaerő
mérlege. (A munkavállalással kapcsolatos jogi kérdések. A 
családvédelem jogi- és etikai kérdései.)

6. A nemzet vagyona
A nemzeti vagyon összetétele.
Az állóalapok a nemzeti vagyonban. Az állóalapok struk

túrája: termelő- és nem termelő állóalapok, az állóalapok 
anyagi-műszaki összetétele. Az állóalapok korszerűsége és 
a korszerűség növelésének tényezői, feltételei. A fizikai 
és erkölcsi kopás kapcsolata. Az állóalapok bővítése. A be
ruházás mint tevékenység. A befejezetlen beruházások. Az 
állóalapok kihasználásának tartalékai.

Forgóalapok, műkincsek, természeti adottságok a nemzet 
vagyonában.

Szemléltető anyag: a nemzeti vagyon mérlege.
(A vagyonvédelem jogi kérdései.)

7. Árak, bérek, jövedelmek
Termelői- és fogyasztói árak. Folyó árak és változat

lan árak. Miért változnak az árak? Nominálbérek és reálbé
rek. A reálbér és reáljövedelem. Kiegyenlítődési tendenci
ák a reáljövedelemben. A jövedelmek szóródása. Miért és 
hogyan keletkezhetnek igazságtalan jövedelmek?

A fogyasztási struktúra. Termékek és szolgáltatások. 
Élelmiszerek, ruházati cikkek, tartós fogyasztási cikkek, 
tömegszükségleteket kielégítő javak és luxustermékek. Ru
galmas és rugalmatlan termékek. Presztízs-fogyasztás. Mit 

jelent a fogyasztó manipulálása.
Szemléltető anyag: A lakosság pénzbevételi és kiadási 

mérlege. A KSH háztartásstatisztikai kiadványa a lakosság 
jövedelméről és fogyasztásáról. Hogyan kell összehasonlíta
ni a munkahelyi kollektíva reálbérét, reáljövedelmét a KSH 
adatokkal.

(A fogyasztó védelmének jogi kérdései.)
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8. A társadalomirányítás és a gazdálkodás szervezeti 
kérdései

Államhatalmi és államigazgatási szervek. Társadalmi 
szervek, gazdasági szervek. Központi-, közép- és helyi 
szervek. A termelő és szolgáltató vállalatok.

Miért kell ismétlődő harcot folytatni a bürokratikus 
tendenciák ellen? Mikor van szükség az irányító és a gaz
dálkodó intézmények átszervezésére.

(A szervezet jogi kérdései.)

9. Munkaszervezési elvek és módszerek
Ennek keretében ismertetni kell a modern munkaszerve

zési elveket és módszereket. Ki kell térni a munkakollektí- 
vákban való eredményes közreműködés kérdéseire is. Itt kel
lene tárgyalni a vezetés és a döntés problémáit is.

10. A háztartás ökonómiai kérdései
A család költségvetése. Bevételek és kiadások tervezé

se. Céltakarékosság, takarék-betétek. A háztartási munka 
szervezése.

Filozófia
I.

A tárgy oktatásában támaszkodni kell a különböző tárgy- 
-komplexusok, blokkok (természettudományok, matematika, tör
ténelem, esztétikai nevelés) világnézeti, filozófiai szem
pontból legfontosabb összefüggéseire. Ugyanakkor a tárgy 
feladata nem korlátozódhat a már tanultak puszta szintézi
sére. Anélkül, hogy az egyetemi vagy főiskolai filozófiakép
zés kicsinyített mását adná, a legfontosabb világnézeti kér
dések csomópontjain kell kialakítania a hallgatók dialekti
kus-történelmi materialista szemléletét, vagyis a korszerű 
tudomány nyújtotta világképet mindenekelőtt a szocializmus 
emberének társadalmi szükségleteivel, érdekeivel, problémái
val kapcsolatban, arra reflektáltan kell megalapoznia, az
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élettevékenység szocialista motivációját erősítenie — vi
tázva a mindennapi életben, a közéletben és a magánéletben 
szerepet játszó negatív világnézeti hatásokkal.

A tárgynak nem az a feladata, hogy keretében a tanár 
az éppen időszerű politikai problémákra adjon közvetlen vá
laszt, sokkal inkább az, hogy érvelve, vitázva megerősítsük 
a tanulókban a mai kapitalizmus osztályharcos, kritikai 
szemléletének, a létező szocializmus iránti elkötelezettsé
güknek világnézeti alapjait, előmozdítva ezzel is azt, hogy 
a korszerű tudományosság bázisán tegyük őket képessé fele
lős és önálló társadalmi cselekvésre, a jelenségek kritikai 
elemzésére, a problémák felismerésére és alkotószellemű meg
oldására, s ezáltal segítsük biztosítani -- a társadalmi 
harcok változó körülményei közt is — világnézeti szilárd
ságukat.

Ez csak akkor lehetséges, ha „tananyagként" nem absztrakt 
sémákat nyújtunk, hanem mindenekelőtt a problémák dialektikus 
elemzésének előmozdítására törekszünk, ha a történetiség 
marxista elvét a világnézeti kérdésfeltevések és válaszok 
fejlődésének és harcának bemutatásában érvényesítjük. A mar
xista világnézetnek tehát úgy kell megjelennie, mint a Marx 
előtti ideológiai fejlődés legfőbb eredményeit megőrző-meg
haladó s az új társadalmi és tudományos problémák megoldá
sára alkalmas, rendszer-voltában is nyitott, a jelenben is 
a jövőre orientáló elméletnek és módszernek. (Ezért látjuk 
szükségesnek a marxizmust megelőző filozófiai fejlődés né
hány főbb vitájának, problémakörének érzékeltetését is.) 
Természetesen törekedni kell tudományos világnézetünk alap
jainak elsajátítására, az elsajátításnak azonban nem sza
bad verbális szinten maradnia: a nevelésnek a szocializmus 
történelmi céljaival való bensőséges azonosulás, tényleges 
elkötelezettség kialakítására kell irányulnia.

Számíthatunk arra, hogy a társadalomismeret és a társa
dalmi fejlődés világnézeti kérdéseinek közvetítésében veze
tő szerepet játszó történelmi-nevelés keretében fontos po
litikai gazdaságtani, tudomány- és technikatörténeti, műve-
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lődes és ideológintörténeti, vallástörténeti problémákat 
megismernek a tanulók, arra, hogy az esztétikai nevelés ke
retében sor kerül bizonyos társadalomelméleti és filozófiai 
kategóriák bevezetésire, hogy a természettudományos oktatás 
alapot ad néhány általános ontológiai és ismeretelméleti 
probléma tudatosítására. Másfelől előreláthatóan támaszkod
hatunk a valamilyen formában megvalósuló középfokú „társa
dalmi ismeretekre", amelyek messzemenően előlegeznek majd 
bizonyos pszichológiai, etikai stb. ismereteket is. (A tör
ténelmi és az esetleges társadalomismereti tárgy majdani 
konkrét tartalmától függően a javasolt programból elhagyha
tó vagy lényegesen rövidíthető a vallástörténeti rész, va
lamint a szocializmus és kapitalizmus viszonyára vonatkozó 
— utolsó — rész. Abban az esetben, ha nem kerül sor külön 
társadalomismereti tárgy bevezetésére, az említett utolsó 
pont helyett bővebben kell foglalkozni az egyén és közösség 
mai viszonyának problémáival — sőt ezen az alapon bizonyos 
alapvető etikai kérdésekkel is.)

Ezek után természetesen adódik a megoldás, hogy a IV. 
osztályban valóban filozófiai jellegű koncentrációra kerül
jön sor. Mernénk úgy fogalmazni, hogy a hivatásuk betölté
sére készülő, a világban helyüket kereső fiataloknak igenis 
az élet nagy és őket foglalkoztató kérdéseiről kell szólni, 
de ezeket a kérdéseket (a) társadalmi-történeti meghatáro
zottságukban kell bemutatni, (b) megoldásuk marxista módját 
a nem-marxista nézetekkel vitázva kell érvényesítenünk. (A 
Marx utáni polgári filozófiai irányzatok némelyikének bemu
tatására és kritikai elemzésére is sor kerülhetne a megfe
lelő helyeken; a megismeréssel foglalkozó részben érinthet
nék a neopozitivizmus, a logikai pozitivizmus; az egyén és 
az emberi nem viszonyával kapcsolatban az egzisztencializ
mus bizonyos problémái stb.)

Más szóval: a filozófiai kérdéseket és válaszokat mint 
a társadalmi küzdelmek szülötteit és hatóerőit kell tudato
sítanunk. Elsősorban ezért fontos az is, hogy a dialektikus 
és történelmi materializmus szerves egysége valósuljon meg 

az oktatásban, ahol — anélkül az egyetemes kategóriák és
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törvények bemutatása csorbát szenvedne — azok mint a mun
kásosztály forradalmi gyakorlata és a tudományos fejlődés 
jelenkori talaján feltáruló és továbbfejlődő összefüggések 
jelennek meg. Ennek nélkülözhetetlen módszere az is, hogy 
a hallgatók megismerkedjenek az ókori és újkori filozófia, 
valamint a marxizmus-leninizmus klasszikusainak néhány, 
könnyebben érthető reprezentatív írásával is.

A fentiekből következik, hogy a tárgyat kiemelkedően 
tartalmas, vonzó és a szó jó értelmében „érdekes" tankönyv 
és más jól elrendezett szemléltető eszközök — irodalmi 
szemelvények, művészeti illusztrációk, filmek stb* segít
ségével kell megismertetni a tanulókkal, a fentieken túl 
azonban különösen nagy szerepe van a tanár tudományos fel
készültségének, politikai és erkölcsi álláspontjának, élet
ismeretének, pedagógiai érzékének. A filozófiának tanár
szakká való átminősítése is szükségessé teszi, hogy a tárgy 
oktatására való felkészítésnek az eddiginél sokkal nagyobb 
figyelmet szenteljünk.

II.
A tárgy ismeretanyagának vázlata

A tárgy anyagát a történeti és a logikai egysége je
gyében kívánatQs elrendezni. Ennek megfelelően a tanév első 
felében az emberiség világnézeti, filozófiai fejlődésének 
történeti pályáját és legfontosabb állomásait úgy kell át^ 
tekinteni, hogy azok egyben logikai szempontból is fontos, 
ma is élő vitakérdésekre utaljanak, sőt, amikor lehet, a 
választ ezekre a kérdésekre is itt kell megadni. A második 
félévben a dialektikus és történelmi materializmus sziszte
matikus áttekintése következik^ a történetiség itt részbem 
a kifejtés dialektikus módjában, részben a természeti és 
társadalmi fejlődés általános objektív törvényszerűségeinek 
megvilágításában jut kifejezésre.
(A) A kaj)italizmus_előtti társadalmak világképe és—Világné
zete

1 * Az emberréválás és az ősi társadalmak
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(a) Az emberréválás előzményei. A termelés. Munka, tudat 
és nyelv. Törzsi-nemzetségi viszonyok.

(b) Az ősi társadalmak tudatvilága. A vallások kialakulása.
(c) Az ősi társadalmak felbomlásának útja.

2. A filozófia ókori kialakulása
(a) A mitológia és a filozófia világképe az ókori Görög

országban és Indiában. A filozófia leválási folyama
ta a vallásról.

(b) Vita a mozgásról és a nyugalomról. A 'dialektika kez
detei.

(c) Miért lehetséges az idealizmus? Vita az egyes és az 

általános viszonyáról az ókorban és középkorban.
(d) A materializmus és az idealizmus harca, szerepük a 

történelemben.
3* A nagy világvallások történelmi útja

(a) A nagy ázsiai vallások kialakulása és elterjedése.
(b) A kereszténység kialakulása és elterjedése.
(c) A feudális kereszténység szerepe és világképe.
(d) A kereszténység újkori formái. A szekularizáció*

(B) A polgári társadalom világképe és világnézete
1. Az újkor tudományos világképe és filozófiája

(a) A természettudományok fejlődése és a vallásos világ
kép a polgári társadalomban.

(b) Uj kiindulópontok: a tapasztalat és a gondolkodás.
2. Metafizikus materializmus és dialektikus idealizmus

(a) A mechanikus materializmus természetképe. Miért nem ké
pes megmagyarázni a történelmet a metafizikus materia
lizmus? Mennyiben volt képes elvontan kifejteni a "te
vékeny oldalt" az idealizmus?

(b) A német klasszikus filozófia.

(C) A szocialista forradalmak korszaka^ A dialektikus, dg 
történelmi_matepializmus
1. A dialektika és a materializmus egysége: fordulat a fi
lozófia történetében
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(a) Marx és Engels. Politikai gazdaságtan és filozófia.
A termelési mód.'A történetiség marxi fogalma,. A 
természet dialektikája. A logika, a dialektika és az 
ismeretelmélet egysége.

(b) A marxizmus, mint proletárforradalom harci fegyvere. 
Lenin az elmélet és a gyakorlat viszonyáról. Szükség
let és érdek. Osztályok és osztályharc.

(c) A modern tudományos világkép és a marxizmus mint tu
dományos világnézet. A tudományos-technikai forrada
lom.

(d) Az idealizmus és a vallások marxista kritikája.
2* Természet és társadalom

(a) A természet: barátunk vagy ellenségünk?
(b) Az ember mint természeti-társadalmi lény. Az egyén 

és az emberi nem. Élet és halál-
(c) Az anyagi világ egysége.

3. Az anyagi valóság és a tudat
(a) A mozgó anyag;, a tér és az idő. Okság és meghatáro

zottság.
(b) A fejlődés ellentmondásos volta. A tagadás materia

lista dialektikája.
(c) A tudat mint az anyagi valóság terméke és mint kép

más.
4. Gyakorlat és megismerés

(a) A gyakorlat mint a megismerés forrása és kritériuma.
A mindennapi gondolkodás és az elméleti tudat. Ideo
lógia és hamis tudat.

(b) A megismerés folyamának aktivitása. Érzékelés és fo
galmi megismerés. A megismerés és a nyelv. Az igazság 
mint folyamat.

(c) Az ellentmondás kategóriája a dialektikában és a 
logikában.

5. A társadalmi haladás
(a) Szükségszerűség és véletlen a társadalomban. A tár

sadalom objektív törvényei és a tudatos cselekvés.
(b) A társadalmi fejlődés egyenlőtlensége és tendencia

jellege.
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(c) A történelmi haladás. Prekapítalista társadalmak. 
Kapitalizmus és kommunizmus.

(d) A társadalmi egyenlőség kommunista perspektívája.
A szabadság*

6* A szocializmus és a kapitalizmus együttélésének és har
cának mai problémái

(a) A szocializmus mint átmeneti korszak a kapitalizmus 

és a kommunizmus között. A modern kapitalizmus álta
lános jellemzése és válságjelenségei. A fejlett 
szocialista társadalmak. A koegzisztencia és a nem
zetközi osztályharc. Fejlődési alternatívák a harma
dik világban.

(b) A monopolkapitalizmus és a fejlett szocialista tár
sadalom tulajdonviszonyai, osztályszerkezete és 
munkamegosztási viszonyai.

(c) Állam és társadalom a kapitalizmusban és a szocializ
musban. Proletárdiktatúra és szocialista demokrácia* 
A családi viszonyok fejlődésének tendenciái*

(d) A tudomány és a művészet helyzete és szerepe a kapi
talizmusban és a szocializmusban.

(e) A közgondolkodás, a társadalmi tudat szerkezetének 
átalakulása és ellentmondásai a kapitalista éa a 
szocialista viszonyok között. A szocialista humaniz
mus és kollektivizmus. Szocialista hazafiság és 
internacionalizmus.

(f) Az én és az öntudat. Szocialista elkötelezettség, 
önbírálat és felelősségtudat.

A korszerű alapműveltség és a 
földrajz

(A) A földrajz és az általános műveltség
Az ^általános műveltség" új koncepciójának formálása 

során ismételten forgalomba kerültek olyan fogalmak, mint 
a ^természettudományos világkép", a "kulturális világkép"
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és így tovább. Mindenki számára természetes és érthető a 
különböző ismeretrendszereknek az a törekvése, hogy a ma
guk tartományán belül teljes és összefüggő művelődési anyag 
kialakítását tűzik ki célul, azonban az „alapműveltség" 
természetéből következik az is, hogy ennek -- a természet
éé társadalmi ismeretekre egyaránt épülő — egységes vi
lágképet kell nyújtania.

Ezt az igényt hangsúlyozottan fogalmazta meg a KB ha
tározata is: ki kell alakuljon „a növekvő igényeknek meg
felelő világkép és gondolkodás a természet, a társadalom, 
az emberi alkotó tevékenység leglényegesebb összefüggései
ről, a hazánkban és a világban végbemenő társadalmi folya
matokról".

A kettős — természeti és társadalmi — gyökerekből 
egyaránt táplálkozó földrajz kézenfekvő lehetőséget kínál 
ennek az egységes világképnek a formálásához. Sajátos duá
lis megismerési módszereivel, szintetizáló látásmódjával 
alkalmas arra, hogy az emberiség természeti környezetéről, 
az ennek keretei között zajló társadalmi-gazdasági mozgás
folyamatokról integrált ismereteket nyújtson. Itt elsősor
ban az ismeretek térbeli rendezésének, integrálásának és 
szintetizálásának lehetőségét szeretnénk hangsúlyozni, hi
szen mind a természeti, mind a társadalmi mozgásokról kü- 
lön-külön a megfelelő természet- illetve társadalomtudomá
nyok részéről elmélyült ismeretekhez juthatnak a fiatalok, 
másrészt a két megismerési rendszer közötti összefüggések 
és kapcsolatok feltárásához a filozófia szintjén is szüksé
ges közelíteni.

Az egységes kultúra-fogalom alapján kialakítandó kor
szerű műveltség-ideál elérése, a két kultúra koncepció ve
szélyeinek elkerülése érdekében annak lehetőségét sem sza
badna kizárni, hogy a világnézeti tárgy — felhasználva a 
földrajzi szintézis kínálta feltételeket -- szervesebben 
épüljön össze a földrajzi tananyaggal. A merev tantervszem- 
lálet feloldása szempontjából egyébként a tanárképzés ke
retében is kínálkozó lehetőségek egyikeként a történelem-
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-földrajz-világnézet szaktárgycsoportosítás kérdését is 
meg lehetne vizsgálni.

A földrajz mint térbeli szintézist nyújtó ismeretrend
szer integrált tényanyagokkal, információkkal dolgozik. 
Ezeknek az információknak egy részét a hagyományos földraj
zi csatornákon keresztül gyűjti össze (geomorfológia, táj
földrajz, a termelés, a népesség, a település földrajza 
stb.), más részét azonban a többi természettudományi (fi
zika, kémia, biológia, föld- és műszaki tudományok stb.), 
illetve társadalomtudományi (történelem, közgazdaságtan, 
szociológia, etnológia stb.) forrásokból kölcsönzi.

A földrajz tehát sajátos helyet foglal el a termé
szet- illetve a társadalomtudományok mezsgyéjén, ennek 
megfelelően a közművelődési folyamatban is "híd funkciót" 
tölt be a két alapvető ismeretrendszer között.

A reform-tanterv keretei között a földrajz számára 
biztosított pozíció a tárgy ismeretanyagában rejlő lehe
tőségek, a két ismeretrendszer közötti híd-szerep betölté
se csak részlegesen aknázható ki.

A földrajz közművelődési funkciójának betöltése során 
egyrészt megismertet — az általános természetföldrajzon 
keresztül — a társadalom természeti környezetét és egy
szersmind létalapját képező geoszférák mint önálló rend
szerek fejlődésének belső törvényszerűségeivel, valamint 
a geoszférák egymás közötti kölcsönhatásaival, ahogy azok 
a Föld különböző részein törvényszerűen eltérő módon meg
nyilvánulnak.

Amíg a természetföldrajz a természeti adottságokat 
genetikusán, időbeli fejlődésükben és térbeli variálódá- 
sukban ragadja meg, az általános gazdaságföldrajz ezeket 
funkcionálisan osztályozza, mégpedig az emberi társadalom 
szükségletei felől közelítve meg őket és a társadalom szem
pontjából jelentkező előnyök illetve hátrányok alapján ér
tékeli azokat. Ennek során feltárja a természeti környe
zet és a társadalom között történelmileg változó kölcsön
hatásokat, és megvilágítja a termelőerők térbeli eloszlá-
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ának — az alapvető gazdasági törvényeken nyugvó, a ter
mészeti feltételekkel is összefüggő — rendjét, valamint 
ennek fejlődési tendenciáit.

A különböző természeti illetve társadalmi-gazdasági 
jelenségek és folyamatok természete, kölcsönös összefüggé
sek más ismeretrendszerek oldaláról is megközelíthetőek, 
de értelmezésük csak a térbeli szintézis keretében telje
sedik ki. A regionális földrajz bemutatja a fent vázolt 
általános törvényszerűségek differenciált jelentkezését 
egyes országok,, országcsoportok konkrét feltételei között. 
Ezzel egyrészt szisztematikusan megalapozza a hazánkban 
és a világban végbemenő társadalmi-gazdasági és politikai 
folyamatok megértését, marxista szemléletű alapot teremt 
a világesemények értékeléséhez. Másrészt ugyanezen tevé
kenysége keretében kifejleszti az általános műveltséghez, 
más közismereti tárgyak elsajátításához is szükséges is- 
mereteket, szintetizált képet nyújt a Föld egészéről, az 
egyes kontinensekről és országokról.

A földrajz — más tárgyakkal megosztva ugyan ezt a 
szerepét, de lényeges részt vállalva belőle — ablakot 
nyit a nagyvilágra, kijelölve abban hazánk, társadalmunk 
helyét és kapcsolatait. Ismeretanyaga ezért nélkülözhetet
len és alapvető része a világnézeti nevelésnek. A történe
lemmel együtt ez a tárgy teheti a legtöbbet a nemzetközi
ség helyes értelmezésének kialakításáért, a világ népei 
életének, gazdálkodásának megismertetéséért. A világföld
rajz vázlatos ismertetése azzal a nélkülözhetetlen irány
tűvel látja el a fiatalokat, amely nélkül a zsugorodó vi
lág mindennapos eseményeiben, vagy éppen korszakos folya
mataiban ma már nem lehet helyesen eligazodni.

A haza földrajzának, a jelen és a felnövekvő nemzedék 
életének és tevékenységének színterével foglalkozva — a 
történelem és a magyar irodalom mellett — kiemelkedően 
alkalmas tárgy a tartalmas hazaszeretet elmélyítésére.

Közművelődési szerepkörén túl nem becsülhető le a 
földrajz hozzájárulása a fiatalok választandó szakmája,
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egyéni munkája társadalmi-politikai jelentőségének felis
mertetéséhez, társadalmunk nagy céljaival való azonosulás 
elmélyítéséhez. Ezt a földrajz a fontosabb népgazdasági 
folyamatok elemzésével, regionális politikánk ismertetésé
vel éri el.

A földrajz eddigi oktatásában négy fő hiányossággal 
kell szembenéznünk. Az egyik abból ered, hogy az általános 
iskola a maga keretein belül a földrajzi ismereteknek meg
közelítően teljes körét oktatja, következésképpen a gimná
ziumi földrajzi tárgy többé-kevésbé ismétlésekre kénysze
rül. Az általános iskola — természetesen nem teljesen a
zonos módszerrel — az 5. és a 8. osztályban tárgyalja Ma
gyarország földrajzát, ezt követően a gimnázium 3. osztá
lyában fél éven keresztül ismét sorra kerül az ország rész
letes gazdaságföldrajza. Hasonlóképpen áll a helyzet a 
szomszédos országokkal: először az általános iskola 5* és
6. osztályának, majd a gimnázium III. osztályának képezik 
a tananyagát.

A másik hiányosság az országok földrajzának tárgyalá
sa során jelentkezik, mind az általános, mind a középisko
lában. Az egyes országok földrajzának ismertetése túlságo
san sematikus, statikus és száraz, a róluk összegyűjtött 
ismeretek nem koordináltak, a jellemzések általánosak. Az 
egyes országok nem illeszkednek az egyetemes fejlődési kon
tinuum vonalába, és a jelenlegi világgazdasági szisztéma 
részeiként sem kerülnek értelmezésre.

A harmadik probléma abból adódik, hogy a gimnáziumi 
általános természetföldrajz az egyes geoszférákkal, főleg 
mint önálló rendszerekkel foglalkozik, kevesebb figyelmet 
fordít a komplex földrajzi zónák tárgyalására. Az egyes 
országok gazdaságának ismertetését egyáltalában nem előzi 
meg a természeti környezet leglényegesebb elemeinek össze
foglalása, ezért számos fontos, logikus kapcsolat felis
mertetése elmarad.

Végül a negyedik hiányosság az, hogy a tananyag tel
jesen mellőzi az általános gazdaságföldrajz témakörét.
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Hét évig tanulnak a fiatalok földrajzot anélkül, hogy 
akárcsak vázlatosan is megismerkednének a világgazdaság 
egészének, annak sajátos régióinak keretében kibontako
zó alapvető gazdasági-társadalmi folyamatok természeté
vel és törvényszerűségeivel.

A javasolt új tantervben kísérletet tettünk ezeknek 
a hiányosságoknak a felszámolására. A lehetséges mérték
ben felszámoltuk az ismétléseket, átfedéseket és egy fél 
évet javasolunk biztosítani a világgazdaság szerkezeté
nek, fejlődési rendjének ismertetésére, a legfontosabb 
társadalmi-gazdasági folyamatok természetének interpre
tálása céljára.

Az új tanterv egyik leghatározottabb törekvése a 
különböző tárgyak keretei között eddig szétparcellázott 
ismeretek szorosabb kapcsolatának megteremtése, a tartal
mi integráció kiépítése. Lényeges eredményeket, a hagyo
mányos kereteknek legalább részleges feloldását azonban 
mindeddig csak a természettudományi ismeretek újrarendezé
se és koordinálása terén lehet elkönyvelni, noha itt is 
bőven maradtak még nyitott és megoldatlan kérdések. A 
társadalomtudományi ismeretek rendszerezése, egymásraépí- 
tése, egyetlen központi vezérlő elv köré csoportosítása 
még nem tekinthető megoldottnak, sőt a tantervben párhuza
mosan futó tárgyak között a legszükségesebb tartalmi lo
gika sem juthatott minden esetben érvényre.

A földrajz oldaláról elsősorban a történelem anyagá
val való egyeztetés hiánya említhető lényeges negatívum
ként. A gimnázium I. osztályában a földrajz a mai modern 
világgazdaság térbeli rendszerét elemzi. Ehhez feltétlenül 
támaszkodni kellene a legszükségesebb történelmi alapisme
retekre is, azonban a párhuzamosan folyó történelemokta
tás az ókori társadalmakkal foglalkozik. Ez a feszültség 
elsősorban annak tulajdonítható, hogy a földrajz az új 
tanterv szerint lekerült az alsó két osztályba.

Hasonló problémák merülnek fel a természetföldrajz 
keretében is: a földrajznak a gimnázium I. osztályában
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szintetizált természetismeretet kell nyújtania, az ehhez 
elengedhetetlenül szükséges mélyebb természettudományi tá
jékozottságot azonban csak a felsőbb osztályokban szerez
hetik be a tanulók.

(B) A javasolt_tanterv_főbb tartalmi_koncej3ci ói.
Az előzőekben vázolt alapelveknek a tantervben való 

érvényrejuttatására* illetve a felsorolt hiányosságok ki
küszöbölésére törekedtünk amikor lehetséges mértékben fi
gyelembe vettük a linearitás elvét. Ennek érdekében a tan
tárgy és a közműveltségi funkciók sérelme nélkül -- az 
adott keretekben mozogva — (például a tanulók életkora, 
a tanulhatóság stb.) igyekeztünk felszámolni az ismétlé
seket, átfedéseket. A javasolt tantervben a főbb változá
sok a jelenleg érvényben lévő tantervvel szemben a követ
kezők:

(a) Magyarország oktatása — új tematikával — csak egy
szer kapott helyet az általános iskola 8. osztályá
ban.

(b) Egy félévet javaslunk az úgynevezett Általános gaz
daságföldrajzi oktatásra, a világgazdaság szerkeze
téről, fejlődési rendjéről a legfontosabb társadal
mi-gazdasági folyamatok természetének interpretá
lása céljára.

(c) A világ regionális földrajzát új csoportosításban 
típusországok, típusterületek, illetve integrációk 
alapján új tematikával állítottuk össze.



A földrajz oktatásának összehasonlító tantervé

l978-ra 1990-re

1-4. oszt * Természetismeret 1-4. oszt. Természetismeret
5. oszt. (2) Földrajzi alapismeretek 5. oszt. (2) Földrajzi alapismeretek
6. oszt. (2) Afrika, Amerika, Ázsia, 6. oszt. (2) Afrika, Amerika, Ázsia,

Ausztrália, Óceánia, Sarkvidékek Ausztrália, Óceánia, Sarkvidékek
7. oszt. (2) Európa és a Szovjetunió 7* oszt.* (2) Európa és a Szovjetunió
8. oszt. (2) Magyarország természeti- és 8. oszt. (2) Magyarország természeti- és

gazdasági földrajza gazdasági földrajza
Csillagászati föld, ism.^ Csillagászati föld, ism.^

I. gimn. (3) I. félév: A természeti, földrajzi 9. oszt. (3) 1. félév: A természeti, földrajzi
környezet és folyamatai. környezet és folyamatai.
II. félév: Általános gazdasági II. félév: Általános gazdasági
földrajz. földrajz.

II. gimn. (3) A Fold regionális földrajza 10. oszt. (3) A Föld regionális földrajza
(Típus országok alapján) (Típus országok alapján)

Amennyiben hasonló tematikával és igénnyel a fizika anyagába nem illeszthető be.

A távlati közoktatási koncepció véglegesítése során lehetőség lesz esetleg a 8-9. osztály 
anyagának felcserélésére.
(A zárójelben az eredetileg javasolt óraszámot tüntettük fel.)
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Általános iskola

Az általános iskolák földrajzoktatásának gerincét a 
tárgy megtanulásához nélkülözhetetlen alapfogalmak megismer
tetése, a földrészek és Magyarország természetföldrajza ké
pezi. A tananyag körülbelül kétharmadát természetföldrajzi 
és körülbelül egyharmad részét gazdaságföldrajzi, illetve 
politikai-földrajzi ismeretek alkotják. Magyarország föld
rajzának tanítása továbbra is az általános iskola 8. osztá
lyában szerepelj mivel a tanulóknak csak egy része kerül 
olyan középfokú oktatási intézménybe, ahol földrajzot ok
tatnak. Rá kell mutatnunk arra* hogy a szükséges minimális 
csillagászati földrajzi ismereteket is itt kell adni, mivel 
az anyag nehézsége miatt azt csak a 8. osztályban lehet ta
nítani. Az általános iskolai földrajzi tervezetnél figyelem
be vettük, hogy az új elképzelések szerint az alsóbb osztá
lyokban bevezetésre kerül a "természetismeret" tárgy. Ennek 
ellenére az általános iskola 5. osztályában a földrajzi a- 
lapfogalmak elsajátíttatása és a földrajzi térképi szemlé
let kialakítása az egész évet igényli.

Az általános iskola anyagának egymásra építése valóban 
nem nélkülözheti az alapismeretek oktatását. Enélkül nem 
lehet a földrészek tárgyalásába belemenni, mert ott már ninc 
idő arra, hogy alapismeretekkel foglalkozzanak. A koncepci
ónktól eltérő jelenlegi hivatalos elképzelések szerint, igaz 
több változatban és fokozatosan javuló megközelítéssel az
5. osztályok természetismeret anyaga tartalmazza a földraj
zi alapfogalmak egy részét, főleg azokat, amelyek Magyar
ország keretében oktathatók. Azokkal a véleményekkel viszont 
nem érthetünk egyet, hogy a Természetismeretnek az 5. osz
tályt megelőző anyaga is ad sok fontos földrajzi alapfogal
mat és ez tökéletesen elég. Más életkorban tanulják ezeket 
és más az életkor, amikor az egyes földrészek és országok 
vonatkozásában az alapismereteket fel kell használni.

Elképzeléseink szerint az általános iskola 6. osztá
lyában kezdődik meg a földrészek és országok oktatása. A- 
lapvető álláspontunk, hogy a távolabbi földrészekkel kezd-
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jük az oktatást és utána fokozatosan közeledjünk hazánk 
felé. Ebben a menetben a szomszédos országok oktatása előzJ 
meg Magyarország földrajzát.

Nagy vitát váltott ki az a javaslat, hogy Afrikával 
kezdjük a földrészek oktatását, amire nem egy külföldi pél
da is van már. Afrika földrajzi oktatási nézőpontból szeren
csés földrész, mert az éghajlati övezetek szinte törvény
szerű pontossággal kimutathatók és így a trópusoktól kiin
dulva (beleértve a magashegységi klímát is) egészen a me
diterránig megismertethetek az éghajlati zónák. Politikai
lag is érdekes Afrika, mert csaknem minden országa gyarma
ti uralom alatt volt, ezert a gyarmati korszak felszámolá
sa utáni helyzet, a társadalmi és gazdasági elmaradottság 
megismertetésére is adottságot nyújt.

Az egyes földrészek oktatásánál már törekedtünk álta
lánosításokra és a szelektivitásra. A rendelkezésre álló 
órakeret ugyanis nem teszi lehetővé, hogy sok országot rész
letesen ismertessünk, vagy egy-egy országba túlságosan mé
lyen belemenjünk. Ezért a földrészeken belül a nagy regio
nális egységek tárgyalásán túl úgynevezett kiemelt orszá
gok oktatását javasoljuk. Természetesen ahogyan közelebb 
kerülünk az oktatásban hazánkhoz, úgy növekszik az okta
tandó államok száma. De még Európában is kellett szelek
ciót, illetve összevonásokat alkalmaznunk. így sikerült 
elérni, hogy a szomszédos tőkés és az európai szocialista 
országok mindegyike az anyagban önálló helyet kapjon.

Uj tematika alapján szerepel a 8. általános iskola 
tantervében Magyarország földrajza. Törekvésünket az vezet
te, hogy hazánkról a tanulók korszerű képet kapjanak, ke
rülve a fölösleges, főleg számszerű információkat. Más ol
dalról az ország természetföldrajzi potenciáljáról, erőfor
rásairól a jelenleginél többet kapjanak. A gazdaság egészé
nek bemutatásakor hazánknak a világgazdaságban elfoglalt 
helye is kidomborodjék, és emellett a gazdaság térszerkeze
tének fő vonásait is megismertessük a tanulókkal. Fontosnak 
tartjuk, hogy a tárgy keretében az ország nagy regionális
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egységeinek komplex áttekintése is szerepeljen. Nagy táv
latban lehetőnek tartjuk, hogy Magyarország anyaga felsőbb 
évre kerüljön.át, helyet cserélve az általános természet
földrajzzal.

Az egész általános iskolai oktatás során a koncepció 
feltételezi, hogy az egyes anyagok elsajátításánál nagymér
tékben igénybeveszik a kartográfia (térképek, atlaszok) se
gítségét. 
Gimnázium

A gimnáziumi tantervjavaslat sokkal nagyobb eltérése
ket tartalmaz a jelenlegi tantervhez viszonyítva, mint az 
általános iskolai anyag. A gimnáziumi tananyagban döntően 
az összefüggések, folyamatok és típusok oktatására kerül 
sor. Ennek érdekében a jelenleg oktatott anyagok összetéte
lében, arányaiban változásokat javaslunk, sőt új anyagoknak 
az oktatását is szükségesnek tartjuk.

A gimnáziumi elgondolásoknál figyelembe vettük, hogy 
a földrajzi tantárgy alkalmas arra, hogy egyes világgazdasá
gi, demográfiai, néprajzi és településtudományi elemeket is 
integráljon. Ennek érdekében új anyagot, az általános gaz
daságföldrajzot alakítottuk ki.

A gimnáziumi földrajz oktatását az Általános természet
földrajzzal kezdjük. Az anyag felöleli a földrajzi környe
zet elemeit és folyamatait, főbb törvényszerűségeit, kapcso
latait a társadalommal és a gazdasági élettel. Az új koncep
ció a bevezetendő új tárgyat a természetföldrajzzal kívánja 
megalapozni, mert az nem nélkülözheti a természetföldrajzi 
ismereteket. Ez az alapelv azonban több problémát vet fel. 
A korszerű oktatás ugyanis megköveteli, hogy Földünkről a 
tudomány mai ismeretei alapján minél többet megtanítsunk* 
Földünk megismerése azonban egyre bonyolultabb és nehezeb
ben megismerhető összefüggéseket és folyamatokat tár fel* 
Ezek megértése azonban olyan; fizikai és kémiai ismereteket 
igényel, amelyeket a tanulók, csak a gimnázium felső osz
tályaiban tanulnak meg. Az ellentmondás feloldásának megol
dási lehetősége, hogy az általános természetföldrajzot va

lóban meg kell erősíteni azokkal a geológiai és geofizikai
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eredményekkel, amelyek az első gimnáziumban már megérthetők, 
és a korszerű földrajzoktatásban nem nélkülözhetők. A ter
mészettudományi tárgyak új koncepciójában a IV. gimnázium
ban szereplő „Az anyag fejlődése" című tárgy integrálhat 
magába olyan geofizikai és geokémiai elemeket, amelyek a 
Föld fejlődéstörténetével kapcsolatosak és amelyek komolyabb 
fizikai és kémiai ismereteket igényelnek.

Az Általános gazdaságföldrajz tananyagában a következő 
fő kérdések oktatására kívánjuk a hangsúlyt helyezni::

A földrajzi környezet és a társadalom kapcsolata egy
úttal tárgyalva a társadalom tevékenységének a visszahatá
sát a földrajzi környezetre, utalva a környezetvédelem föld
rajzi vonatkozásaira. A tananyagban fontos helyet kapnak a- 
zok a nagy problémák, amelyek a jövő generáció elé tornyo
sulnak és amelyek megoldásában már a nyolcvanas és kilenc
venes évek diákjainak iskoláikat befejezve és felnőtté vál
va részt kell venniük. E problémák közül kiragadva utalunk 
a föld népességi kérdéseire, a világ energiagazdálkodására, 
a nyersanyagtermelésre és fogyasztásra és a világ élelmiszer 
helyzetére.

Az általános gazdaságföldrajzban kívánunk foglalkozni 
a gazdasági fejlettségnek a Föld országai között meglévő 
nagy eltérésével, típusaival. Ugyancsak helyet biztosítot
tunk az urbanizációs folyamat földrajzi kapcsolatainak is.

A "Világ regionális földrajzi áttekintése" címet ad
tunk annak a tananyagnak, amely a Föld országainak gimná
ziumi szintű áttekintését adja. Itt különösen ügyelni kel
lett megfelelő szelekcióra. Az alapkoncepciónk az volt, 
hogy az országokat csoportosítva tárgyaljuk, így elsősor
ban a gazdasági integrációkra koncentráltunk. A szocialista 
integrációnál lehetőség nyílik, hogy a magyar népgazdaság 
részvételének tárgyalása során főbb ágazatainkról rövid is
mertetést adjunk. A világ országainak csoportosítási módsze
re az, hogy országtípusokat keres és azok keretében ad fő
leg összehasonlító jellegű ismereteket.

A vázolt koncepció feltételezte, hogy az új óraterv
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változatlanul hagyja a földrajznak jelenleg még biztosított 
órakereteket. Ez a feltevés sajnos nem bizonyult reálisnak. 
Ennek ellenére erős és gyakran nem a legszerencsésebb kompro
misszumok alkalmazásával lehetőség lesz a mai oktatási anyag
nál korszerűbbet és jobbat adni (ezt igazolja a sok nehéz
séggel küzdő OPL tervezet). Az elmondottak alapján számolni 
kell azzal, hogy a földrajzi ismeretanyag tartalmi megújulá
sa csak részlegesen hozhatja meg a várt eredményeket. A 
földrajzi ismeretanyag — a két alapvető ismeretrendszer kö
zötti összekötő szerepkörének betöltése helyett — lényegé
ben mind a természettudományi, mind pedig a társadalomtudo
mányi ismeretrendszer keretein kívül rekesztődött. Ezért & 
reform közbenső lépései nyomán szerezhető tapasztalatok a- 
lapján megfelelő időben ismételten vissza kell térni a tárgy 
optimális helyének kijelölésére.

pfem hagyhatunk említés nélkül még egy negatív következ
ményt, amelyet az új tanterv eredményezett: sem szocialista, 
sem tőkés országokban nincs példa arra, hogy az érettebb 
korú — III. vagy IV. osztályos — gimnáziumi tanulók ne ta
nulmányoznák kimerítően hazájuk földrajzát.





ESZTÉTIKAI—IRODAIAK NEVELÉS
KÉSZÜLT AZ EKB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALBIZOTTSÁGÁNAK
IRÁNYÍTÁSÁVAL

I. Általános tartalmi és szerkezeti 
koncepció

II. Egyes részletek oktatására vonatkozó 
javaslatok
1. Javaslat a középfokú oktatás irodalmi 

törzsanyagára
2. Javaslat esztétikai-művészeti nevelési 

integrációra
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I.
Az esztétikai nevelés reformjának alapjai

Feltételezve, hogy 1990-ben indul a reform, az ezred
forduló után érettségiznek azok, akik az új szisztéma sze
rint kezdenek. A tervezés kiindulópontja tehát nem a mai 
helyzet, hanem a kétezredik év távlata. Nem a mait kell 
korrigálni, hanem az ezredforduló képét megrajzolni, a 
kétezredik év feltételezett esztétikai műveltségét és sze- 
mélyiségmodelljét. Ebből lehet visszakövetkeztetni. Ezt 
kell nevelési célokká, tantárgystruktúrává, tantárggyá, 
tananyaggá bontani. A tervezés ezért először az esztétikai 
műveltség hipotétikus képét vázolja. Azután az ebből faka
dó nevelési célokat, a célok tantárgystruktúrává szervezé
sét és ennek kérdőjeleit, majd a megvalósítás ciklusait és 
ezek gondjait.

Az esztétikai műveltség alapelemei
A személyiségmodell néhány fontos eleme tapintható, 

reménybeli teljesebb jelleg, a nyitottabbá válás, a dina
mika. Ennek feltétele is, következménye is a világ tökéle
tesebb esztétikai birtokbavétele. Úgy is, hogy az ember 
befogadni képes, ami a világban az emberi jegyekből eltár
gyiasult, ott érzékileg megjelenik, és érzékileg felfogha
tó. És úgy is, hogy képes önmaga esztétikai-művészi kifejezé
sére, azaz lényegének érzéki eltárgyiasítására. Az így fel
fogott esztétikai elsajátítás két — pedagógiailag lényeges — 
ismérvvel rendelkezik. Egyszerre befogadó és alkotó, asszi
miláló és önkifejező-önmegvalósító. Ezáltal az esztétikumot 
az egész személyiség dinamikájának részévé, gazdagító-ki- 
teljesítő elemévé teszi.

Ez ismereteket, készségeket és ezeken nevelt ítélőké
pességet jelent. Az ismeretek a művészetben és a művészeten 
kívül megnyilatkozó esztétikum természetére, a művészet for
máló elveire, fejlődéstörvényeire és történetének fő fényeire 
vonatkoznak. A készségek az alkotásra és a befogadásra, a 
ti Alkotások esztétikai elemzésére-értelmezésére, a művészi
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formálás elemi gyakorlatának alapján a generativitás fo
kán való önkifejezésre-önépítésre szolgálnak. Az ítélő
képesség az érték felismerésére, a szép és a rút, a művé
szi és a művészietlen, a remekmű és a giccs elválasztásá
ra irányul. Az ismeretek, a készségek és az ítélőképesség 
rendszere nem mozdulatlan mozaik, hanem az esztétikai el
sajátítás eleven organizmusa, személyiségjeggyé váló tuda
ti-pszichés apparátusa.

Ez az organizmus három oldalról közelíthető meg: az 
autonóm művészetek, a magatartás és a környezet esztéti
kuma és a készségek-képességek oldaláról.

Az ismeretkör és a készségrendszer centruma az autonóm 
művészet mint az értelmező-elemző befogadás és az önálló 
alkotás tárgya. De centrum az élményszerűség oldaláról is. 
Ugyanis a legkoncentráltabb élmény lehetőségét, a személyi
ség minden értelmi-érzelmi-akarati összetevőjét egyaránt 
megmozgató katartikus hatásét, amely egyben az esztétikai 
hatás csúcspontja is, az autonóm művészeti alkotás rejti 
magában. Természetesen nem minden esetben jön létre katar
tikus hatás. Lehetséges, hogy a katarzis meglévő lehetősé
gét a befogadó nem képes realizálni. A nevelés oldaláról 
nézve a hatás optimumát mégis a katarzisban kell megjelöl
ni. Az esztétikai elsajátításra való nevelés szerves része 
tehát az a folyamat, amely kialakítja a befogadóban a kész
liget a katartikus hatás műben rejlő lehetőségének reali
zálására. Vagyis arra, hogy a primér-reflexszerű élményt 
módszeres elemzéssel elmélyítse és intellektualizálja, és 
ezzel a tudatos élmény síkjára emelje. Ezt a csúcspontot 
a szintek és fokozatok egész rendszere veszi körül, amelyen 
keresztül a befogadás folyamata és maguk a befogadók is á- 
ramlanak a katarzis mint; csúcspont és középpont felé, ahol 
a művészet tudatot-életérzést-világképet-világnézetet for
máló funkciója optimálisan érvényesül.

Az ismeretkör gazdag és differenciált. Először is a 
vezető művészeti ágakról van szó, azokról, amelyeket a fej
lődés egyenlőtlensége egyes korokban, kultúrkörökben és 
nemzeti kultúrákban kiemel. Ez a vezető szerep tükröződik
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az esztétikai műveltség arányaiban és összetételében 
is. Hazai művészetünkben a vezető művészetág mindmáig 
a szépirodalom. E helyzet megváltozása nyilván csak hosz- 
szú folyamat eredménye lehet. Pedagógiailag ezt még alá
húzza, hogy az irodalom mint nyelvi művészet a legközvet
lenebbül képes megfogalmazni, formává szervezni a művészet
ben rejlő ideológiai-világnézeti konzekvenciákat. Ezért a 
művészeti sajátosságokhoz igazodó, azokon erőszakot nem 
tevő világnézeti interpretáció lehetősége ebben a művésze
ti ágban a legkézenfekvőbb. így marad az esztétikai neve
lés középpontjában továbbra is az irodalmi nevelés. Az iro
dalom köré szerveződik — az eddiginél sokkal nagyobb súly- 
lyal — a képzőművészet (az építőművészettel és az iparmű
vészettel), a zene, a filmművészet, a mozgáskultúra és a 

"folklór néhány eleme.
A katarzis, a hatás esztétikai-pedagógiai optimuma 

ismereteket feltételez. Ezek történeti és elméleti ismere
tek. A történeti ismeretek a művészetek történeti fejlődé
sének fontosabb tényeit és összefüggéseit rögzítik. A tör
téneti ismeretek között központi helyet foglal el a hazai 
irodalom- és művészettörténet.

Az elméleti ismeretek az esztétikum természetére vo
natkozó általános esztétikai, minden művészetet érintő mű
vészetelméleti és az egyes művészeteket elemző ágazati 
esztétikai összefüggések. Azok az ismeretek, amelyek fel
mutatják a valóság és a műalkotás viszonyát, a változó 
törvényeket, amelyek szerint a mű a szüntelenül mozgó va
lóságot átkölti, annak elemeit és Összefüggéseit saját e- 
lemeivé és összefüggéseivé teszi, persze ágazatonként és 
műfajonként más-más variációban. Ezért a vizsgálat is dif
ferenciált. Az ágazatoknak nemcsak az egységét, hanem a 
különbségét is kutatja, felmutatva a vonásokat, amelyekben 
konvergál vagy divergál az egyes művészeti ágak és műrajok 
viszonylatrendszere. Ez az ismeretkomplexum szül egységes 
művészetszemléletet; a fejlődés tényeit — törvényeit logi
kailag elrendezni tudó történetiséget egyrelől: az élmény

szerűséget megőrző, tudatos műelemzésen alapuló műközpon-
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túságot másfelől — azaz a történetiség-műközpontúság kor
szerű egységét. így válnak az elméleti ismeretek a "befo
gadói készségek" küszöbévé, az értékes és az értéktelen 
között differenciáló esztétikai ítélőképesség tárgyi alap
jává, az esztétikai elsajátítás receptív vetületének fel
tételévé, a világot formáló praxis művészeti összetevőjé
nek egyik szubjektív elemévé.

A művészet és a művészetek differenciált egysége 
hosszabítható meg a nem-autonóm művészetek és a nem művé
szeti esztétikum felé ugyancsak az egyezés és a különböző
ség összefüggésében. Vagyis a korszerű esztétikai műveltség 
szerves része az emberi környezet és magatartás esztétikai 
összetevőinek tudatos felismerése és a kor esztétikai ide
áljai jegyében való formálása. Ebbe beleértendő a természe
ti és tárgyi környezet, a táj, a városkép, az öltözködés, a 
mozgás és testtartás, a munkahely, az otthon, a gondolkodás, 
a beszéd és az írás esztétikuma. Ugyanis e jelenségekben — 
szétszórtan, esetlegesen, gyakorlati célokhoz tapadva — ér
vényesülnek az autonóm művészet alkotásaihoz hasonló törvény
szerűségek is. Természetesen világszerűség húz rugalmas ha
tárt az autonóm és nem-autonóm művészeti valamint a művészi 
és nem-művészi esztétikum közé. Köztudott, hogy e szféra 
— például az ipari formatervezés — jelentősége napról 
napra nő.

A korszerű esztétikai kultúra ismereti elemeit a kész
ségek szervezik organizmussá. Ezek egyrészt a befogadói ak
tivitáshoz, másrészt az alkotói aktivitáshoz vezetnek, Az 
esztétikai érzék és ítélőerő, az élményérzekenység fejlesz
téséhez nem elegendő az ismeretszerzés és a passzív-recep
tív magatartás. A magasabb műértés és a tudatos-intellektua- 
lizált élmény feltételei közé tartozik az éneklés, a rajzo
lás, stilisztikailag-retorikailag csiszolt írás és beszéd, 
a fejlett mozgáskultúra, vagyis a generativitás fokán ki
bontakozó aktív művészi praxis. Az optimális elsajátítás 
8 műhöz való kétoldalú, az alkotás és a befogadás felől egy
szerre történő közelítés eredménye. Ebből következik az új- 

játeremtésben létrejövő önkifejezés és önmegvalósítás. Az
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utóbbi pedig már az esztétikai elsajátítás alkotói vetülete, 
a világot formáló praxis művészeti összetevőjének másik szub
jektív feltétele.

Az esztétikai műveltségnek ezt a készségek által orga
nizmussá szervezett törzsanyagát kell egyfelől nevelési cé
lokká, másfelől nevelési ciklusokká és tantárgystruktúrává 
fogalmazni.

Nevelési célok
A nevelési célok a tartalom és a tartalom elsajátításá

hoz szükséges és egyben azáltal is alakított készségek olda
láról közelíthetőek. A kiindulópont mindkétfelől a hatás op
timuma, a katarzis.

(a) Az egész személyiséget, az érzelmi-értelmi erőket moz
gásba hozó katartikus hatást a mű formává szervezett 
tartalma váltja ki. Ez pedig világnézetileg — poli
tikailag — etikailag meghatározott. így az igazi 
remekmű egyben a pedagógiailag leghatékonyabb is. Az 
esztétikai nevelést egyszerre a világnézeti, politikai, 
erkölcsi, hazafias és internacionalista, az érzelmi és 
értelmi nevelés metszéspontjára helyezi, azok szinteti- 
zálójává teszi.

(b) A reprezentatív mű az emberiség fejlődésének sorskérdé
seit, fordulópontjait, ember és világ viszonyának dilem
máit fogalmazza meg. Ezért és ezáltal az ember történel
mi öntudatának művészi dokumentuma. Ennek két követ
kezménye van. A klasszikus művészet remekeiből a befo
gadó „visszaolvashatja", történelmi öntudatának elemé
vé asszimilálhatja a megtett út fázisait. A művészet
ben pedig a mát mint a tegnap következményét és a hol
nap előzményét élheti át. Azaz az erre koncentráló 
esztétikai nevelés „a világtörténelmi szinten való é- 
lés" iskolája.

(o) A mű nem kijelent és lezár, hanem kérdez, kinyit, el
indít. Nem elfogadtat, hanem sugall, döntésre-válasz- 
tásra kényszerít, azaz nem merevít, hanem mozgósít. 

Ezzel pedig bevon a sorskérdések formálásába. Közössé-
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gi-közéleti döntéskényszert-készséget alakít.
(d) A művészet egy domináns érzéki közegre redukálja a 

világot. A befogadás ebből teremti újjá az elveszí- 
tett-koncentrált sokféleséget. Ez előtérbe helyezi
a mű érzéki-anyagszerű oldalát, annak készségszinten 
való ismeretét. A művészet praxisára is alapozó esz
tétikai nevelés ezt a készségszintű ismeretet az al
kotás és befogadás oldaláról egyszerre közelíti. A 
katartikus-befogadó aspektushoz a mimetikus-formálót 
társítja. Egyik ágazat érzéki-anyagi közegének elsa
játításából a transzfer-hatás alapján a másikéra kö
vetkeztet.

(e) A művészet értelmező elsajátítása a befogadói és alko
tói aktivitáshoz szükséges érzékenységet alakít. Ez
az esztétikai ingerekre az egész személyiségtől megha
tározottan igent vagy nemet mondó ízlés küszöbe. Ha 
a nevelés a vizsgált törvényszerűségekhez az autonóm 
művészet és a mindennapok esztétikuma felől egyszerre 
közelít, úgy az ízlésfejlesztő funkció az esztétikum 
egész szférájára (művészetre és nem művészetre) sőt e- 

zen túl a kellemesre is kiterjed.
(f) A mű élete élménytől élményig terjed, az alkotó alko

tás előtti élményétől a befogadó befogadás utáni él
ményéig. Az élettől-valóságtól a mű saját világán ke-

' resztül újra az életig-valóságig, mert az élmény onnan 
jön és oda torkoll. Ebből két dolog következik. Egyrészt 
az élményhatás szükségletet szül további élményekre 
— ez a kulturáltság egyik fokmérője is —, készsége
ket azok átélésére-feldolgozására és igényt az élettel 
való szembesítésre. Ez az élményhívás-feldolgozás-szem- 
besítés pedig a feltöltődés-kiürülés, szerzés-alkalma
zás egysége, a személyiség dinamikájának egyik össze
tevője. Másrészt a mű-befogadó viszony mellett a mű- 
-valóság viszonyt is formálja és feltételezi. Nemcsak 
művészetismeretet, hanem valóságismeretet is szül.

(g) A mű emberi-világnézeti-erkölcsi magva az egyént a kö-
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zösség részévé integrálja és az individuális teljesség 
felé kerekíti. Katartikus ereje ugyanis az értelmi és 
érzelmi szférát egyszerre befolyásolja, és ezzel a sze
mélyiség harmóniája irányába hat.

(h) A befogadás a mű újraalkotása egy meghatározott szemé
lyiségben. Ezt húzzák alá a mű meghatározatlanul maradt 
elemei is. Az újraalkotás színvonala a befogadó asszo
ciáció gazdagságától, elemzői-alkotói fantáziájától, 
absztrakciós készségétől függ. Ezért az esztétikai ne
velés ábécéjéhez tartozik az asszociációs készség fej
lesztése, a fantázia felszabadítása, az absztrakciós 
képesség emelése. Egyben ezek a készségek vezetik át a 
befogadói erényeket — a generativitás fokán — az al
kotói képességekbe.

(j) A befogadói aktivitás alkotói-önkifejezői aktivitásba 
való fordítása a személyiségfejlődés tendenciáit ösz- 
szekapcsolhatja a művészeti élet szerkezetének fejlő
désével. A személyiségfejlődés ugyanis e téren is az 
egyszerűtől az összetett, a receptívtől az alkotó felé 
tart. A művészeti élet szerkezete pedig annál fejlet
tebb, minél többen átnőnek a tudomásulvevő rétegből az 
aktívan újjáteremtő, döntő-állásfoglaló rétegbe vagy az 
amatőrizmus formájában alkotók közé. (Az amatőrizmus 
ezesetben természetesen nem cél, hanem eszköz.) Az 
alkotásra való irányultság hoz létre egyénben, tár
sadalomban azonos tendenciát. így válnak az egyén 
szempontjából konkretizált nevelési célok a művészeti 
élet szerkezetében a fejlődés tényezőivé.

Az esztétikai műveltség tartalmának és a nevelési célok
nak a nevelési ciklusokká és tantárgystruktúrává való fogal
mazása elméleti és szervezeti problémákat vet fel.

Elméleti problémák
(a) Az esztétikai műveltség tartalmából következően a tan

anyag komplex. Kiterjed az irodalmon túl az autonóm 
és nem-autonóm művészetekre és a művészeten kívüli
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esztétikumra. Ez felveti a konvergencia és a diver
gencia, a pontos elhatárolások problémáját. Meg kell 
mutatni azokat a vonásokat, amelyekben a különböző 
szférák a művészet és az esztétikum általános jel
lemzői felé tendálva megegyeznek, és amelyekben sa
ját anyagukból, specialis természetükből következően 
különböznek. A divergencia problémáit különösen elő
térbe helyezi a fejlődés egyenlőtlensége.

(b) A komplex anyag feldolgozása csak a történetiség és 
a műkozpontúság egységében történhet, abból kiindul
va, hogy a mű minden eleme történetileg meghatározott. 
Vagyis a kettős közelítés eredményei kölcsönösen in
dokolják és felerősítik egymást. A korszerű műelemzés 
is csupán átmenetileg emelheti ki a művet a történeti 
fejlődés folyamatából. Az elemzés után természetszerű
en helyezi vissza oda, és a műközpontú analízis ered
ményeit a történeti folyamatokkal-tényekkel szembesíti.

(c) Természetesen ki kell dolgozni a műelemzés speciális 
iskolai változatait, azaz a tudományosan igazolható 
műelemző lehetőségek iskolai vetületét, alkalmazási 
szintjét. Ezek néhány elemének elsajátítását lehet 
készségszintig fejleszteni. Számolva azzal, hogy egyes 
művek értelmezésében-elsajatításában — életkori kor
látok miatt — a tanuló nem jut el a legmélyebb réte
gekig. A módszerek kidolgozásával-megtanításával meg 
kell alapozni, hogy a későbbi önálló ismerkedés esetén 
eljuthasson.

(d) Annál is inkább elengedhetetlen ez, mert az iskolai ok
tatás-nevelés folyamatában az első pillanattól kezdve 
csak magasrendű művészi alkotást szabad nyújtani. Az 
életkori sajátosságok szerinti kiválasztás elve csak 
ezen belül érvényesülhet. Az életkori sajátosságokhoz 
való igazodás elsősorban ne a feldolgozandó anyagot, 
hanem a feldolgozás módszerét határozza meg. Ezért
van szükség az interpretáció szintjeinek és a szinte
ken belül jelentkező módszeroknek-arányoknak a ponto

sabb körülírására és meghatározására.



(e) Mindez felveti e szaktudományi szempontoknak és az ér
tékszempontoknak az életkori sajátosságokhoz való vi
szonyát. El kell kerülni az életkori sajátosságok fe- 
tisizálását. A tananyag nem a szaktudomány anyagának 
és szerkezetének kicsinyített mása. A kiválasztásban 
mégis az értékszempontnak, a fogalmi apparátus haszná
latában és a módszertanban a szaktudományi szempontnak 
jut nagyobb szerep. Az életkori sajátosságokhoz való 
igazodás ezen belüli szintet és arányt jelent. Olyan 
szintet, amely a további szélesebb-mélyebb befogadást 
készíti elő.

(f) Értékszempontok és szaktudományi szempontok alapján 
körül kell határolni az iskolai művészeti nevelés 
törzsanyagát. Azokat a műveket, amelyek a nemzeti kul
túra és egyetemes műveltség tartós elemei. Ezeket dol
gozza fel — esetleg koncentrikusan visszatérve rájuk — 
az iskolai nevelés teljes folyamata. Ezt egészíti ki 
egy olyan mozgó-változó anyag, amely egyrészt a modern 
művészetek befogadásához szükséges érzékenység kiala
kítását, másrészt az újnak a felvillantását, a változó
ról való tájékoztatást, az érdeklődés ébrentartását 
szolgálja.

(g) Szükséges az esztétikai műveltség komplex törzsanyagának 
és változó anyagának az elméleti általánosítása. Azaz
a tanulmányokat lezáró esztétikai szintézis. Ebbe tor
koll bele minden ismeret, amelyet a tanulók a művésze
tek történetéről és törvényszerűségeiről elsajátítot
tak, és minden készség, amit befogadásban-alkotásban 
kialakítottak. A szintézishez induktív módszerrel ve
zet az út. A művészeteket művelő praxis és a törzsa
nyagot és változó anyagot elemző történeti és nem tör
téneti feldolgozás szolgáltatja az általánosítás tény- 
fedezetét.

(h) Az alkotás-befogadas egységének érdekében túl kell lép
ni a közoktatás hagyományos koncepcionális és szerveze
ti-módszertani kereteit. A túllépés iránya a közművelő
dés kínálta keretek és formák felhasználása. A keretek 
a tanóra köré szervezhető amatőr csoportok, körök és
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klubok hálózatát jelentik. A formák a közművelődésben 
kialakult, az önkéntességre és kezdeményezésre jobban 
alapozó módszereket. Csupán ez lehet az elméleti isme
retek elsajátítása és az önkifejezést szolgáló kész
ségek kialakítása közötti egység szervezeti biztosítéka.

A szervezeti problémák a tartalom oktatási folyamattá 
szervezésének problémái. Ezek elsajátítandó anyagot jelente
nek, ciklikus felépítést és az ismeretnyújtás és készségfej
lesztés arányát a nevelési ciklusokban.

Szervezeti problémák
Az elsajátítandó anyag az irodalom — mint vezető művészeti 

ág — köré szervezve az esztétikum egész szférájára kiterjed. 
Tehát a zenére, a képzőművészetekre (az építőművészettel), a 
filmre, a színházművészetre, a legszélesebben értelmezett moz
gáskultúrára, a nem-autonóm művészetekre, a magatartás és a 
környezet esztétikumára és a folklór esztétikai elemeire. A 
színházkultúra, a színjáték művelése kapocs az autonóm, művésze
tek és a mozgás kultúrája között; a folklór pedig — mint a 
generativitásra épülő művészet — az ismeret és alkotás, a 
befogadói és az alkotói aktivitás között. A megvalósulás kö
zegében gondolkodva nyelvi-esztétikai, vizuális, auditív és 
kinetikus nevelésről van szó.

A nevelési folyamat felépítésében az esztétikai nevelés 
nagyjából alkalmazkodik a társadalomtudományi nevelés opti
mális ciklusairól kialakított elképzelésekhez. E ciklusokat 
szűkíti-tágítja vagy vonja össze alkalmanként. Ennek értel
mében feltételez egy a 6-9. évig és a 9-11. évig terjedő ne
velési ciklust, de ezeket a tantárgyfelépítés szempontjából 
lényegében egységként kezeli. Meghagyja önálló egységnek a 
11-14. évig terjedő harmadik ciklust és ismét összevonja a 
14-15. évig és a 15-18. évig tartó negyedik és ötödik ciklust. 
Egy cikluson belül azonban jelentkeznek szűkebb periódusok.

Az ismeretnyújtás és készségfejlesztés aránya szempont
jából az első két ciklusban, vagyis az első összevont egység
ben a készségfejlesztő praxis dominál. Ez az egység a készsé

geken keresztül alapoz ismereteket. A második egységben (har- 



madik ciklus) egyensúlyban van a kétirányú megközelítés. 
Míg a harmadik egységben (negyedik és ötödik ciklus) a 
hangsúly fokozatosan áttevődik a szilárd ismeretnyújtásra. 
Vagyis ez az egység az ismereteken keresztül alapoz kész
ségeket. A második és a harmadik egységben a készségfejlesz
tő praxis fakultatív oktatási, szakköri formában, amatőrcso
portban realizálódik. Ismereteket-készségeket általánosít 
az utolsó egység végén megvalósuló esztétikai szintézis.

Az esztétikai műveltség tartalmának és a nevelési cé
loknak a szembesítéséből építhető fel a hipotetikus tantárgy
struktúra. (E tantárgystruktúra természetesen csupán egy nyi
tott iskolamodellben valósítható meg.)

Tantárgystruktúra
Az első és második ciklusban (6-9. és 9-11* év) három 

tantárgyblokk képzelhető el.
Az első a mai olvasás és fogalmazás korszerűsítése-kon- 

centrációja. De az irodalmi értékű olvasmányokban a feldol
gozás logikája nem a direkt-gondolati módon megfogalmazott 
tartalomból következtet a művészi sajátosságokra és érték
re, hanem fordítva. Ezzel kaput nyit a művészi specifikumok
hoz igazodó, élményszerű, érzelmi-értelmi elsajátításnak, 
így az olvasás az irodalmi nevelés előkészítőjévé válik. A 
fogalmazás pedig azt az utat követi, amelyben a mindennapi 
élet nyelvi megnyilatkozásai a kulturált vagy művészi érté
kű Önkifejezés eszközévé válnak. így befogadásban-önkifejezés- 
ben kialakul a nyelvi művészet elemi „grammatikája".

E mellé konstruálható meg a művészi expresszivitás az 
ének, a rajz és mozgáskultúra elemeire építő, komplex tan
tárgya. Ez módszertanilag a három szféra rokonítható össze
tevőinek (dallam, ritmus, harmónia-vonal, ritmus, szín) 
párhuzamos elsajátíttatására épül. A vizuális, akusztikus és 
kinetikus szférában egyszerre alapozza meg a valóság alkotói 
és befogadói esztétikai birtokbavételét. A gyakorlatban ra
gadja meg a művészeti ágak azonos és eltérő vonásait. Műalko
tásokat is elemez, hogy érzékeltesse: az esztétikum praxis

ban megragadott elemei hogyan valósulnak meg magasrendű mű-
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vészi alkotásokban.
A második ciklusban kerül sorra a környezet és a maga

tartás (táj, természet, utca, városkép, épület, természetes 
hanghatások, öltözködés, viselkedés, divat, beszéd stb.) 

esztétikai megközelítését célzó komplex tárgy. A két másik 
tárgyban létrejött erővonalakat hosszabbítja meg a környezet 
vizuális, akusztikus, kinetikus és nyelvi összetevőinek az 
elemzése felé. Megmutatva, hogy az elemi és esetleges eszté
tikai jelenségek törvényszerűségei miben azonosak a műalko
tás sajátosságaival és miben térnek el tőlük. Egyben sor is 
kerül az egység és folytonosság illusztrálására-dokumentálá- 
sára.

E periódus szintetizáló elve — metaforikus megfogal
mazással élve — az esztétikum az összes művészeti ágakra és 
a művészeten kívüli területekre is érvényes,,nyelvtana". Mód
szertanilag az önkifejezés és feltöltés egységére esik a hang
súly. Az ismeretek által való építést a készségek által való 
kifejezés egészíti ki. A nevelési célok közül -- az alkotás- 
-befogadás révén — előtérbe kerül a művészet erkölcsöt, vi
lágnézetet, érzelmet-értelmet nevelő funkciója, döntésre kény
szerítő jellege, a művészetek érzéki közegében való jártasság, 
az asszociációk és a képzelet felszabadítása, az absztrakciós 
készség kialakítása.

A tantárgystruktúra első egysége felvet néhány elvi- 
-módszertani kérdést.

(a) A fogalmazásnak a hétköznapi nyelv felé vezető útja 
ismeret- és készségszinten ragadhatja meg azt a ha
tárt, amely az irodalmisag határa, azaz egy szempont
ból elválasztja egymástól az irodalmi és nem irodalmi 
jelenségeket.

(b) A komplex megközelítés nemcsak a művészetek divergens 
és konvergens elemeinek az elsajátítását alapozza, ha
nem elősegíti azt is, hogy a sokféle kifejezési forma 
oldaláról érkező hatás felerősítse egymást.

(c) Az alkotásra-önkifejezésre koncentráló nevelés közös 
játékot-munkát feltételez. Ez pedig a közös alkotás 

örömével a közösségformálás eszközévé, a közösségi ne-
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velés küszöbévé is válik.
(d) A munka és alkotás mindig az egyéni megfigyelésből- 

-tapasztalatból indul az általánosítás felé. Ezzel 
megkonstruálja — a tanulók sajátjává teszi — az 
ismeretszerzés általános és művészi alkotás különös 
útját.

(e) A közös játék és munka, a praxisban szerzett átélés 
automatikusan vezet el a továbbformáláshoz, az impro
vizációhoz, esetleg a dramatikus játékhoz, az önálló 
alkotás első lépcsőjéhez.

A 11-14. évig terjedő harmadik ciklusban két tantárgy
komplexum kerül sorra.

Az első (a hatodik osztályban) az irodalmat és a többi 
művészetet egy tárgy keretében, komplex módon tanítja. Az 
anyag az irodalom alkotásai mellé helyezi elsősorban a neki 
megfelelő, vele rokonítható zenei, képzőművészeti, népművésze
ti, majd szélesítve a kört a foto-film- és táncművészeti anya
got. A megközelítés lehet tematikus, de nem kizárólagos jel
leggel. Azaz egy témakört vagy eseményt, érzelmi állapotot 
vagy gondolatmenetet állít a középpontba, vizsgálva: hogyan 
közelíthetik meg azt a különböző művészeti ágazatok. Ebből 
vonja le az egyezésre és különbözőségre, azaz az ágazatok 
formanyelvére vonatkozó következtetéseket. A befogadás olda
láról általánosítja azokat a művészeti-grammatikai ismerete
ket—készségeket, amelyek az előző egységben a kifejezés olda
láról alapozódtak meg. A „művészetolvasás" komplex tantárgya 
módszertanilag négy rétegre épül: az „előhívó" irodalmi 
műre, amely exponálja a vizsgált témát; az ehhez kapcsolódó 
összefüggések, előzmények-következmények feltárása; a társ
művészetek párhuzamosan elemezhető alkotásaira; az önálló 
megvitatásnak-elemzésnek az előbbiekre épülő folyamatára. 
Ezeknek alárendelten tovább folyik egy az önkifejezés kész
ségét megszilárdító művészeti gyakorlati tevékenység.

A második komplex tantárgy (a hetedik és a nyolcadik 
osztályban) kétféleképpen vezeti be a vizsgálódásba a törté
netiség szempontját. Egyrészt úgy, hogy az elemzendő anyagot
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kronológiai logika szerint rendezi el. Másrészt úgy, hogy 
koronként felvillantja a legalapvetőbb történeti összefüggé
seket, nemcsak a történeti folyamat és a művészetek között, 
hanem a művészetek egymáshoz való viszonyában is. De nem tö
rekszik összefüggő irodalom-, zene- és művészettörténet ta
nítására. Ráirányítja a figyelmet a legreprezentatívabb é
letművekre. Elolvastatja-elemezteti a legjelentősebb műveket. 
Megkeresi a korhoz, a világképhez, az életműhöz és a többi 
művészeti ághoz fűződő kapcsolatokat és azok törvényszerűsé
geit. Bevezetést ad a történeti elemzéshez. Bevezetést a kö
zépiskolában továbbtanulóknak. Valamelyes történeti jellegű 
összegezést a tovább nem tanulóknak. A középpontba az iroda
lom, a hazai irodalom jelenségeit állítja. A többi művészet
re vonatkozó ismereteket az irodalom köré építi fel.

Ebben az egységben jelentkezik a fakultativitás elve. A
11. életévig középpontba állított készségfejlesztés megala
pozta a művészi önkifejezés tudatos lehetőségét. A tantárgy
szerű oktatásban ezért megváltoznak az arányok. Az ismeretet 
nyújtó, befogadói elemzés kerül az előtérbe. Ugyanakkor egy 
szabadon választott művészeti ágban az aktív, szakkörszerű 
foglalkozás kötelezővé válik.

Szintetizáló elvként a „művészetek grammatikája" mellett 
megjelenik a történetiség is. A nevelési célok közül előtér
be kerül a múltra és mára vonatkozó történeti tudat és öntu
dat, a művészi élmény szerzésére irányuló szükséglet, a sze
mélyiség dinamikájának az élményszerzés-önkifejezés által 
való megőrzése, az önálló műértelmezés megalapozása.

Felmerül néhány elméleti-módszertani jellemző:
(a) A komplexitásra való törekvés nem szünteti meg az iro

dalom primátusát. A tárgy az irodalomból következtet
a többi művészetre, és nem fordítva. De csak akkor és 
ott, ahol lehet. Azaz a művészetek autonómiáját aláhúz
za, nem keresve bennük az irodalom sajátosságait.

(b) A feldolgozás a spontán élményből indul ki. Ezt szem
besíti a műalkotás objektív értékével, azaz tudatos 
műélménnyé teszi.

(c) Ezáltal válik ez az egység az „olvasóvá nevelés" 

döntő szakaszává. Nemcsak az irodalomban, hanem —
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képletesen használva a szót — a többi művészetben 
is.

(d) Az anyag elsősorban elméleti-formanyelvi ismeretek 
nyújtására törekszik. De ezt a történetivel szembe
sítve magasabb egységet valósít meg, megmutatva: ho
gyan nő ki az elméleti-logikai a történetiből.

(e) A komplexitás reprezentatív művekre alapoz. Ezek meg
felelj megválasztása előtérbe helyezheti a ma művé
szetét, tegnap és ma ismeretének megfelelő arányát.

A 4. és 5. ciklusban (14-15. és 15-18. év) három, rész
ben párhuzamosán futó tantárgyra kerül sor.

Az első a komplex művészeti ismeretek szinkron tantárgya 
folytatva az általános iskola 6. osztályának „művészetolvasó" 
tantárgyát. Irodalmi, zenei, képzőművészeti, fotó- és filmmű
vészeti, táncművészeti és folklór alkotások párhuzamos-ösz- 
szehasonlító elemzését tartalmazza. De anyagát nem témák, 
gondolatkörök, érzelmi tartalmak, hanem formanyelvi szempon
tok szerint rendezi el. A műfaj, a kompozíció, a típusalkotás, 
az irányzat, a stílus azonosságára, eltérő voltára ügyel. 
Ezzel újabb szempont alapján foglalja össze a műalkotás nyel
vére vonatkozó ismereteket. A magyar- és egyetemes művészet
történet alkotásaiból válogatva a reprezentatív remekművekre 
koncentrál. De oly módon, hogy a művek alkalmasak legyenek az 
élő művészet legjobb törekvéseinek megértetésére, illetve a 
megértésükre való bevezetésre. A tárgy az első és második gim
náziumban kerül sorra. A második osztályban csökkentett óra
számmal, mert akkor már folyik a művészettörténet módszeres 
feldolgozása.

A komplex művészettörténeti tárgy a második osztályban 
indul. Az előző tárgytól a vezető szerepet csak a harmadik 
osztályban veszi át. Az első évben az egyetemes művészettör
ténet tárgyalására koncentrál, fokozatosan vonva be a kibon
takozó magyar művészettörténet jelenségeit. A felvilágosodás
tól a tárgyon belül megváltoznak az arányok. Innen kezdve a 
feldolgozás a magyar művészet fejlődését követi, és az egye
temes művészettörténetet háttérként — de a mostani irodalom-
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oktatásnál sokkal szélesebben — vázolja fel. Elsősorban az 
irodalmi fejlődést elemzi, de a többi művészettel való ál
landó kölcsönhatásban. Eljut a máig. Menetközben támaszkodik 
a korábbi szinkron tantárgyak során már megismert és elemzett 
alkotásokra. 4 feldolgozás most már valóban történeti. A tör
téneti összefüggések feltárását, a jelenségek művészettörté
neti helyének és rangjának megállapítását tekinti céljának. 
A tárgy párhuzamosan halad a történelem oktatásával. Ezzel 
egy oda-vissza kapcsoló következtetésrendszert tesz lehető
vé.

A komplex művészettörténet feldolgozásának logikájából 
következik:

(a) A tantárgy az esztétikai minőségek és művészetelmé
leti jelenségek elemzését a történeti folyamatba 
ágyazza. Akkor tárgyalja azokat, amikor felbukkannak 
és kiteljesednek. Azaz minden elméleti fogalmat tör
ténetileg vet fel, megmutatva azok történeti megala
pozottságát.

(b) Az egyes művészetek tárgyalásának arányát is a tör
ténelmi fejlődés sajátosságai szabják meg. Az egyes 
ágazatok fejlődésének virágkorszakaiban — az iroda
lom mellett — ezek az ágazatok kerülnek előtérbe.

(c) Az egyes művészetek ágazati jellemzői éppen a virág
korok jellegzetességeiből vonhatók el leginkább. 
Ezért az ágazatokat meghatározó kompozicionális je
gyek elméleti absztrakciója a virágkorok tárgyalá
sakor kísérelhető meg.

Az utolsó évben — a történeti tárgy mellett — kerül 
sor az elméleti szintézisre. Ez a kialakított készségekre, 
a történeti és elméleti ismeretekre alapoz. Az irodalommal 
a középpontban, az általános esztétika és az ágazati eszté
tikák logikája szerint veti fel a valóság esztétikai elsa
játításának fő elméleti kérdéseit. Gondolatmenetében az esz
tétikum és a mimézis fő kérdéseitől jut el az egyes ágazatok 
sajátosságáig. Majd a költői nyelv és a többi művészet köze
gének vizsgálata után elemzi a műfaji törvényeket.

A kötelező anyagot fakultatív tárgyak egészítik ki. A
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tanuló kötelezően választ fakultatív művészeti stúdiumot. 
Ez lehet az aktivitást biztosító szakkör vagy az egyes 
művészetekre, esetleg korokra vonatkozó speciális tárgy.

A fő szintetizáló elv ebben a periódusban a történeti 
és az elméleti megközelítés egysége. Ez pedig végeredmény
ben a történeti és elméleti ismeretekkel és a gyakorlattal 
megtámogatva az önálló műértelmezés az egész iskolázás fo
lyamán megalapozott készségében összegeződik.

Szembeötlő az új tantárgystruktúra néhány jellemzője:
(a) Az ismeretnyújtás és készségfejlesztés új arányát 

keresi a készségfejlesztés javára.
(b) Az autonóm művészet mellett bevonja a vizsgálódás

ba a nem-autonóm művészeteket és a művészeten kívü
li esztétikum szféráját is.

(c) Az irodalom központi szerepének megtartass mellett 
szélesebben vonja be a tárgyalásba a többi művésze
tet és azok összehasonlító vizsgálatát.

(d) Megtartja a hazai művészet domináns jellegét, de ma
ximálisan törekszik az egyetemes művészet megismer
tetésére.

(e) Az összefüggő jelenségek egységes tárgyalása által 
a jelenleginél mélyebb és intenzívebb történetiség 
megalapozására törekszik.

(f) Ezt a mélyebb történetiséget szembesíti a korszerű 
műközpontú-szinkron szemlélet lehetőségeivel.

(g) A történetiség és a műkozpontúság egységével céloz
za meg a ma művészetének jobb megértését.

(h) Megkísérli a tanulmányok végén a kialakított készsé
gek és ismeretek magasabb elméleti szempontok sze
rinti szintézisét.

Az egész elképzelés feltételezi a pedagógusképzés 
— minden szinten kibontakozó — radikális reformját, és 
igényli az óvodai nevelésre illetve a szakközépiskolára és 
szakmunkásképzésre való „meghosszabbítását".
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Az esztétikai nevelés koncepciójának jegyében kísér
let történt az alapelvek konkretizálására is. Az alábbi két 
anyag közül az első, Vitányi Iván és Deme Tamás anyaga az 
esztétikum egész területét felölelve tesz kísérletet egy 
tantárgystruktúra, illetőleg a tantárgystruktúra tartalmá
nak kialakítására, míg a második az irodalmi anyag egy fon
tos részkérdésével foglalkozik: a gimnáziumi irodalmi törzs
anyagra tesz javaslatot. Ez a javaslat nem pótolja sem az 
általános iskolai törzsanyagra vonatkozó javaslatot, sem az 
irodalmi nevelés más problémáira vonatkozó elképzelést. A 
nyíregyházi tanácskozás után kerül majd sor az általános is
kolai törzsanyagra vonatkozó, valamint az irodalmi nevelés 
néhány általános módszertani kérdésére vonatkozó javaslatok 
megfogalmazására. (Művek és folyamatok viszonya, történeti
ség és műelemzés, a jelentős alkotók bemutatása, az irodalom 
kapcsolata a nyelvi neveléssel, a fogalmazástanítással stb.)

A fenti kereten belül tehát pusztán a gimnáziumi tanterv
re szűkítve tartalmaz javaslatot az alább következő szöveg. 
Anélkül, hogy a vitát befolyásolnánk, felhívjuk a figyelmet 
az anyag egy néhány vitatható pontjára:

(a) bizonyos fokú hiányosság a keleti irodalomban (afri
kai, délamerikai és ázsiai) valamint a finnugor iro
dalom és folklór anyag mellőzése;

(b) Felvethető, hogy a törzsanyagban a 20. századi magyar, 
szovjet és nyugateurópai irodalom egyes realista és 
szocialista realista műveinek aránya helyes-e, nem 
kellene-e nagyobb helyet kapniok.

(c) Az anyag megtárgyalása után kell majd sort keríteni 
olyan problémák tisztázására, mint hogyan lehetne 
egyes korszakokat, valamint egyes irodalmakat (pél
dául szovjet irodalom) összefoglalóan jellemezni.

II.
Javaslat a középfokú oktatás irodalmi törzsanyagára

Tervezetünk célkitűzései
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A Fiatal Irodalomtörténészek Köre azt a megbízást 
kapta, hogy javaslatot tegyen a 2000 körül bevezetésre 
kerülő új irodalmi tantárgy művelődési törzsanyagára.

Tervezetünket úgy állítottuk össze, hogy az irodalom
oktatásra koncentráltunk, s az arányok megállapításakor a 
tantárgy önállóságát feltételeztük. De egy komplex művésze
ti tárgy anyaga sem tervezhető meg anélkül, hogy előzőleg 
az egyes művészetek (így az irodalom) törzsanyagát ne állí
tották volna össze; az már más kérdés, hogy a komplex művé
szeti tárgy bevezetése új arányok megállapítását teszi szük
ségessé.

Ma még nem lehet tudni, hogy az oktatási ciklusok ho
gyan fognak alakulni. Tervezetünk kifejezetten a 14-18 éves 
korosztály (tehát a mai gimnázium) számára készült. Úgy gon
doljuk, hogy a szépirodalom bonyolultabb jelentéseinek be
fogadása elsősorban ebben az életkorban várható el, ezért az 
irodalomoktatás legfontosabb szakasza ez, célszerű itt kez
deni a tervezést. Csak innen, e legfontosabb, befejező sza
kasz felől haladva visszafelé, állapíthatjuk meg az oktatás 
korábbi fázisainak anyagát, de a szakközépiskolák irodalom
anyagának reformjára is csupán a gimnáziumi reform után ke
rülhet sor. Az egyszerűség kedvéért tervezetünk a mai okta
tási rendszer tagolását alkalmazza.

Külön hangsúlyozzuk javaslatunk hipotetikus jellegét. 
A 2000 körüli nézőpontot nem vállaljuk; nemcsak azért nem, 
mivel nem számolhatunk az addig megszülető új művészi alko
tásokkal, hanem azért sem, mert úgy gondoljuk, hogy időről- 
-időre újra kell értékelnie az irodalmi jelenségeket a tan
könyvírásnak is (a jelenlegi gyakorlatnál sokkal rugalmasab
ban), összhangban az esztétikával, az irodalomtudománnyal 
és a kritikával. Éppen ezért törekedtünk az irodalomtörténeti 
és elméleti kutatások újabb és legújabb eredményeiből minél 
többnek hasznosítására, s ahol lehet, a már kitapintható ten
denciákat is figyelembe vettük. A távlati tervezés szükség
szerű kockázata, hogy kénytelen dönteni olyan kérdésekben 
is, amelyekben a szakma még nem mondta ki az utolsó szót.
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Az új tanterv művelődési törzsanyagának kialakítása 
sem képzelhető el másként, mint közelítések sorozatában. 
S kiindulópontnak igen alkalmas az új művelődési törzsanyag 
összeállítása, hiszen állást foglal a műalkotások értékelé
sében és az általa képviselt értékrend döntő mértékben meg
határozza a gyakorlati tennivalókat. Számolnunk kell azzal, 
hogy az új oktatási terv új követelményeket támaszt a taná
rokkal és a tanárképzéssel szemben, s ha ennek intézményes 
feltételeit biztosítani akarjuk, legalább egy évtizedben kell 
számolni. Ebből a szempontból a 2000 körüli időpont nem is 
olyan távoli.

Tehát javaslatunk — még elfogadása esetén is — csupán 
az első közelítés: létrehív egy olyan folyamatot, amelynek 
végére vagy jó esetben már a közepére tervezetünk feltétle
nül elavul.

Külön kell hangsúlyoznunk azt is, hogy a tantárgy re
formját igen süregető feladatnak érezzük, mivel az irodalom
oktatás válságba jutott az utolsó évtizedben. Nyilvánvaló, 
hogy nemcsak logikus gondolkodásra és természettudományos
technikai ismeretekre kell megtanítani a gyerekeket, hanem 
megfelelő önismeretet és gazdagabb érzelmi világot is ki kell 
alakíttatni velük s ebben nem kis szerepe volt és lehet az 
irodalomoktatásnak, az esztétikai nevelésnek. Már napjainkban 
is jól érzékelhető veszély a fiatalok köreben az érzelmi élet 
elsivárosodása és a szóbeli érintkezés csökevényessé válása. 
Bár e negatív jelenségek társadalmi okait szélesebb körben 
kell keresni, semmiképp sem helyes, hogy az iskola tantárgyi 
struktúrája segíti inkább, semmint ellensúlyozza ezek terje
dését.

A heti négy órát a középiskola valamennyi osztályában 
olyan minimumnak tekintjük, ami nélkül elképzelhetetlen ered
ményes irodalomoktatás. (A magasabb óraszám nem vezet feltét
lenül a színvonal emelkedéséhez, de az alacsonyabb óraszám 
feltétlenül a színvonal csökkenéséhez vezet.)

Egyúttal új alapokra kellene állítani az irodalomokta-
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tást, a cél végül is az, hogy értő és élvező olvasókat nevel
jünk. A műalkotások nem illusztrációs feladatokat látnak el 
eszmék szolgálatában, hanem csak áttételesen, ha tetszik, 
^szórakoztatva" mélyítik el az olvasók ismereteit s e folya
matban az önismeret elmélyítése épp olyan fontos, mint a vi
lágismereté, az érzelmi gazdagodás éppúgy, mint az intellek
tuális. A gyereket érdekeltté kell tenni a művészi alkotások 
olvasásában. Az olvasást motiváló tényezők túlnyomó része 
természetesen kívül esik az iskola keretein, de itt csak 
azokkal számolunk, amelyek e kereteken belül helyezkednek 
el. E kereteken belül is lehet és szükséges tenni azért, 
hogy az olvasási-befogadói (és esetenként az alkotói) kedvet 
növeljük.

A gyerekek érdeklődésére kell számítani, de nem stati
kusan értelmezve, vagyis nem a mindenkor adott, már meglevő 
érdeklődési szinten. Ma az a gyakorlat, hogy az olvasmány
anyag nem állítja különösebb nehézségek elé a tanulókat, 
ugyanakkor a műalkotások elmélyültebb befogadásában kizáró
lag a pedagógusok és az otthoni környezet segítségére számít
hatnak. E gyakorlattal gyökeresen szakítani kell. Lényegesen 
nehezebb olvasmányokhoz kell a gyerekeket szoktatni, de egy
szersmind kezükbe kell adni azokat az eszközöket is, amelyek
kel a művek értelmessé és élvezetessé válnak számukra. A kor
szerű tananyag és a színvonalas tankönyv alapvető feltételei 
a tényleges továbblépésnek.

Az irodalomoktatásnak műközpontúvá kell válnia, a mű
vek olvasását és elemzését állítva mindenkor a középpontba. 
A művek értelmezésében a legkülönbözőbb területeket lehet és 
szükséges bevonni, mindent, ami az irodalmi alkotások poéti
kájának és ideológiájának megértésében segíthet. A művek vizs
gálatát kiegészítené a művek körülményeinek, keletkezés- és 
hatástörténetének, az írói személyiség, valamint a korszak 
rövid jellemzésének bemutatása. A magyarázat körét minden e- 
setben a mű jelentésének és értékelésének szempontjai hatá
roznák meg. A művek megválasztásában is már eleve ezeket a 
szempontokat próbáltuk érvényesíteni:

(1) esztétikai érték, színvonal;
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(2) reprezentativitás (karakterizálja alkotóját, korát, 
műfaját stb.);

(3) művelődéstörténeti érték;
(4) érthetőség; elemezhetőség;
(5) egyéb gyakorlati tényezők, például az, hogy van-e meg

felelő szakirodalom, rendelkezésünkre áll-e megfelelő 
fordítás stb.

Természetesen e szempontok sem érvényesíthetők mindig 
együtt; a művek túlnyomó része esetében a választás elsődle
ges szempontja az esztétikai érték volt, de előfordult az is, 
hogy amit figyelembe vettünk, a reprezentativitás, illetve a 
művelődéstörténeti érték jelentőségével nem állt arányban a 
mű esztétikai színvonala.

A műalkotások elemzése több síkon, több kiterjedésben 
végezhető el. A kiindulópont az egyes művek elemzése, külön-' 
féle rétegeinek kibontása, funkciójuk értelmezése és értéke
lése. A továbblépés iránya, a több művet összekötő vonalak a 
következők lehetnek:

(a) az alkotó személye;
(b) a művekben található hasonló tematikus, szemléletbeli, 

stilisztikai és egyéb sajátosságok;
(c) a műveket koruk társadalmi valóságához kapcsoló-köz

vetítő kulturális tényezők rendszere.
Ezért biztosítani kell, hogy a tanulók megismerkedjenek 

néhány kimagasló művészi életmű egészének alakulásával, az 
életrajzi és korrajzi elemeknek a művel való mélyebb össze
függéséig eljutva. Ahogy az életmű belső logikájáról, tör
vényszerűségeiről legalább ízelítőt adna az oktatás, hason
lóképpen járna el a művészeti mozgalmak, irányzatok, vala
mint az alapvető művelődéstörténeti folyamatok bemutatásakor.

Javaslatunk egy olyan irodalomtörténeti szemlélet ér
vényesítését szorgalmazza, mely figyelembe venné végre tár
gyának sajátszerűségét. A történeti események és folyamatok 
oktatása nem az irodalom-, hanem a!történelemoktatás felada
ta. Napjainkban még az a helyzet (már a két tantárgy krono
logikus rendjének eltolódása következtében is), hogy az iro

dalomoktatásra hárul számos történeti ismeret megtanítása,
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és az a látszat keletkezik, hogy a művészi alkotás elsősor
ban „kordokumentum".

Az irodalomoktatásnak (is) érdeke, hogy a jelenleginél 
lényegesen korszerűbb és színvonalasabb legyen a történeti 
s tágabban a társadalomtudományos ismeretek oktatása. Az esz
tétikai nézőpont fokozott érvényesítése a műalkotások elemzé
sében csupán akkor valósítható meg az egyoldalúság veszélye 
nélkül, ha a történelemoktatás képes biztosítani a történeti 
folyamatok megfelelő tanítását. Kívánatos lenne a történeti 
dokumentumok nagyfokú alkalmazása; e minőségében irodalmi 
alkotást is felhasználhat a történelemtanár valamely korszak 
mentalitásának stb. érzékeltetésére, de legyen világos, hogy 
megközelítése alapvetően más, mint az irodalomtanáré.

A művelődési törzsanyag összeállításában természetes 
rendezőelvnek kínálkozott a kronológia, anna^ is inkább, mi
vel tervezetünk — mint arra mar utaltunk — kifejezetten a 
14—18 éves korosztály számára készült. De még számos érv 
szól amellett, hogy a kronologikus megoldást válasszuk. Ha 
tematikusán csoportosítunk, sokkal nagyobb a veszélye annak, 
hogy értékes művek maradnak ki a törzsanyagból, illetve ha 
bekerülnek is, olyan összefüggésben szerepelnek, ami nem te
szi lehetővé tényleges jelentőségük érzékeltetését. (Nem be
szélve arról, hogy a tematikus csoportosítás könnyen vezet 
ahhoz a látszathoz, hogy a művek rajtuk kívül eső eszméket, 
értékeket vagy akár módszertani megoldásokat „illusztrál
nak".)

Ha kronologikusan csoportosítunk, kisebb a kockázat, 
de ennek a rendezésnek is megvannak a maga korlátái. A kro
nologikus megoldás mindenekelőtt időigényes. Nagy didaktikai 
korlátja, hogy nincs tekintettel a tanulók életkori sajátos
ságaira és a megközelítés módszertani szempontjaira sem. Kz 
utóbbiakat részben orvosolja, hogy az anyag első részének, 
a régi magyar és világirodalomnak válogatásában fokozott mér
tékben vettük figyelembe az érthetőségi feltételeket; az iro
dalomértelmezés módszertani szempontjainak szisztematizálá- 
lását pedig annak megfelelően képzeljük el, hogy a konkrétan
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adott irodalmi szövegek mire adnak lehetőséget. (A módszer
tani szempontok részletes kidolgozására így a tervezés ké
sőbbi szakaszában kerül sor.)

A művészet kronologikus csoportosításával két oktatá
si ciklusban számolunk: a 13-14 és a 16-18 éveseknek szánt 
tananyagban (ez megfelel a mai 7-8. osztálynak, illetve a 
2-4. gimnáziumi osztálynak). A 13-14 évesek számára készülő 
tananyag feltehetően a XIX. század elejével indulna; a ré
gebbi irodalom tanítása — kronologikus rendben — csupán a 
gimnáziumban célszerű, 16-17 éves kortól. Az általunk java
solt irodalomjegyzék mennyiségét tekintve felöleli a gimná
ziumnak mind a négy osztályát, lehetőséget adva arra, hogy 
a nem kronologikus csoportosítást alkalmazó első osztályos 
tananyag összeállítói is értékes műalkotások közül válogat
hassanak.

A jelenlegi törzsanyaggal szemben, amely kevés alkotó 
viszonylag sok művét tartalmazza, irodalomjegyzékünk igen sok 
szerzőt sorol fel, egy-egy szerzőtől azonban viszonylag ke
vés alkotást. Ennek az a célja, hogy — amennyire csak le
het — növelje a szépirodalomban való tájékozódást. Ugyanak
kor az első osztályos tananyag teljes egészében „mélyvizsgá- 
lat" lenne: egy-egy jelentős művészi életművet, művészeti i- 
rányzatot és korszakot dolgoznának fel a tanulók. (Az élet
mű stb. megválasztásában a tanár döntene, a tananyag-keret
ben megadott számos lehetőség közül.)

Az első osztályos tananyag feldolgozásának üteme lé
nyegesen lassúbb, "ráérős" volna; itt a feladat éppen az, 
hogy a gyerekekhez közel hozza az irodalmat, s egyúttal min
tául szolgáljon az irodalommal való alaposabb ismerkedéshez, 
amire a további gimnáziumi osztályok rendes órakeretében 
már nem nyílik lehetőség. (Az már más kérdés, hogy az egyes 

osztályok tananyagához kapcsolódva, fakultatív oktatás kere
tében mód volna további "mélyvizsgálatokra" is.)

Külön problémát jelent a szakközépiskolák tananyaga. 
A jelenlegi gyakorlat az, hogy a gimnáziumi tananyagot köve
ti felépítésében is, logikájában is, azzal a különbséggel,
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hogy erősen rövidített. Úgy tűnik, helyesebb volna, ha a 
szakközépiskolák tananyaga tematikus csoportosítást alkalmaz
na, de azoknak a tapasztalatoknak alapján, amelyeket a gimná
ziumi kronologikus oktatás során szereztünk. Nem témákhoz 
keresnénk műveket, hanem a művekhez témákat; a legfontosabb
nak és legsikeresebbnek bizonyuló műalkotásokat kellene ta
nítani a rendelkezésre álló korlátozott időkeretben, s így 
jól lehetne kamatoztatni a tematikus rendezés hatékonyságát, 
annak a már jelzett veszélyei nélkül.

Másfelől a kronologikus csoportosítás veszélyeit le
hetne kiküszöbölni azzal, hogy az általános iskola felső ta
gozatán külön retorikai és poétikai alapismeretek oktatására 
kerülne sor (és ezt egyúttal az irodalomértés fontos felté
telének tekintjük). A retorikai-poétikai fogalmakat induktí- 
van, művészi szövegek alapján ismernék meg a gyerekek (ahol 
lehet, játékos formában), s a szabályszerűségek megtanulását 
kiegészítenék assziciációkon alapuló, az önkifejezést előse
gítő gyakorlatok. A retorikai-poétikai ismeretek szervesen 
beépülnének a fogalmazásoktatásba is.

Itt csak utalhatunk arra, hogy az a fogalmi appará
tus, amelyet ma az irodalomoktatás megtanít, nem bizonyul 
elégségesnek a megfelelő értéshez. Gondoljunk például arra, 
hogy fogalmazási mintaként egyetlen szerkezettípust tanítunk, 
amely mindössze három alkotóelemet ismer: bevezetést, főrészt, 
befejezést. Lényegében ez a fogalmazási minta érvényesül a 
gimnázium negyedik osztályáig, és csak annyiban módosul a 
séma, hogy a főrész bonyodalomra, kibontakozásra és tető
pontra tagolódik, a befejezés pedig mint „megoldás" sze
repel. A sorrend megváltoztatását is csupán annyiban en
gedi meg a jelenlegi tananyag, hogy az eposz (és egyes epi
kus formák) esetében felveti az „in medias res" kezdés lehe
tőségét.

Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy ezzel a sé
mával eleve lehetetlen a XX. századi műalkotások jó részének 
szerkezeti megragadása. A bonyolultabb kompozíciótól az át
lagtanuló visszaretten és felesleges komplikációt gyanít ben-
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ne. Tudatosítani kellene, hogy többféle modell létezik
— célnak, alkalomnak és nem utolsó sorban a műfajnak meg
felelően — és ezeket nemcsak a befogadás, hanem (legalább a 
rövidebb formák esetében) a fogalmazás felől is el kellene 
sajátíttatni a gyerekekkel.

Igen nagy segítséget jelentene az utóbbi évtizedek 
műelemző technikáinak, poétikai és retorikai fogalmainak 
beépítése a tananyagba. Rendszeresebb formáját lehetne ki
alakítani a fogalmazásoktatásnak is. Olyan egyszerű retori
kai alakzatok bemutatásával és begyakoroltatásával kellene 
kezdeni, mint a metafora, a metonímia és a szinekdoché. 
Ezek különbségét már az ötödik osztályban lehetne magyaráz
ni, egészen egyszerűen: a hasonlóság, az ok-okozati és a 
rész-egész viszony alapján. Később, hatodik osztályban a kü
lönféle műfajok tempójában meglévő különbségeket lehetne ér
zékeltetni; például azt, hogy a leírás vagy a párbeszéd lassú, 
az összefoglaló elbeszélés viszont gyors. Innen lehetne to
vábblépni az időszerkezetek alaposabb vizsgálata felé. A mai 
tananyag lényegében nem tesz különbséget az epikus művek 
idősíkjai között — hogy más az elbeszélés ideje és más az 
elbeszélt idő stb.

Hetedik osztályban már lehetne oktatni az úgynevezett 
„nézőpont" kérdését, ami a műnemek elhatárolása szempontjából 
is alapvető (a lírában az első személy dominál, az epikában a 
harmadik személy). Itt kellene kitérni a narrátor szerepére 
és néhány narrátor-típus jellemzésére is. Nyolcadik osztály
ban már valamilyen egyszerű osztályozását lehetne adni a szö
vegben előforduló értékeknek is. Milyen értéket képviselnek 
a regény szereplői? Hogyan értékelik egymást? Mennyire meg
bízható az az értékelés, amit egymásról adnak? És egyálta
lán: minek alapján nevezhetjük „megbízhatónak"? (áz utolsó 
kérdés megválaszolása már olyan érettséget igényel, amely 
nyolcadik osztályban várható el.)

Ha mindezeknek az ismereteknek — mégegyszer hangsú
lyozzuk: igen egyszerű formában — az általános iskola végé
re a tanulók már birtokában vannak, akkor a kronologikus
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csoportosítás a gimnáziumi tantervben nem vezet „anarchikus" 
megközelítéshez.

Itt arra is csak utalni tudunk, hogy az általános is
kola új tananyagát (amely összhangban lenne a gimnáziumnak 
szánt tervezetünkkel) hogyan képzeljük el. Úgy gondoljuk, 
számos ma is oktatottt művet már jóval előbb a tanulók kezé
be lehet adni. Teljesen felesleges Petőfi János vitézével és 
Arany Toldijával az ötödik, illetve a hatodik osztályig vár
ni; Gárdonyi Egri csillagok című regényét már a harmadik osz
tályosok is értik és élvezik (természetesen közös olvasás 
alapján).

Az irodalomoktatás célkitűzése az általános iskolá
ban nem lehet több, mint az irodalom megkedveltetése és né
hány alapvető tényező kimutatása. Bonyolultabb összefüggé
sekre legfeljebb a hetedik és nyolcadik osztályosok figyel
mét lehet felhívni, az alaposabb értelmezés a középiskolára 
marad. Ebben a korban minél több érdekes olvasmányt kell a 
tanulók kezébe adni, olyanokat, amelyek megmozgatják fantá
ziájukat. Ekkor célszerű Jókai és Mikszáth történelmi regé
nyeinek elolvastatása és megbeszélése, a jelenleginél nagyobb 
teret kellene biztosítani a kalandos és a tudományos-fantasz
tikus irodalomnak is. Igen fontos, hogy az irodalomhoz való 
viszonyulás eleven, aktív legyen, — ebben sokat segíthetnek 
az olyan játékos formák, mint a művek „tovább íratása", el- 
játszatása stb.

A művelődési törzsanyag
Az itt javasolt irodalomjegyzékkel a művelődési törzs

anyag kereteit kívánjuk kijelölni. Mivel számítunk az iroda
lomtanárok egyéni ízlésére és arra a többletre, amit az él
ményszerűség jelent, tervezetünk lehetővé teszi, hogy a ta
nárok a lehető legnagyobb mértékben választhassanak (és a 
tanulók is élhetnek ezzel a lehetőséggel). Bizonyos kötött
ség természetesen nélkülözhetetlen, ezért a műalkotások egy 
részét kötelezővé tettük; a kötelező művek száma azonban 
nem olyan nagy, hogy ne maradna bőséges idő olyan alkotások

ra, amelyeket a tanár az ajánlott irodalomból választ vagy
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akár azon kívül. A kötelező műveknek is csak egy részét ha
tároztuk meg — ezeket a jegyzék aláhúzással jelöli —, na
gyobb részét választani lehet több mű közül.

Úgy gondoljuk, hogy a megadott művek feldolgozása 
különböző szinten történne. A kötelező művek egy része alapos 
elemzést kapna, míg a másik része csupán megbeszélést. Az 
ajánlott művek is helyet kapnának az irodalmi szöveggyűjte
ményben (illetve a nagyobb terjedelmű művek a diákkönyvtár
sorozatban), és nemcsak magyarázó jegyzetekkel lennének el
látva, hanem függelékként gondosan összeválogatott értelmező 
irodalom is kapcsolódna a szövegekhez. Az ajánlott irodalom
ból tetszés szerint lehet választani (a tanári segédkönyvek 
természetesen tehetnek javaslatokat), az egyetlen megkötés 
itt az, hogy a műveket legalább a folyamattörténeti összefog
lalásokban érinteni kell.

^Elemzésen" a művek egy vagy több szempontból történő, 
de közvetlenül a szöveghez kapcsolódó értelmezését értjük. 
(Kivételt csak a nagyobb terjedelmű alkotások, mint például az 
Odüsszeia képeznek; ilyen esetben az egész mű értelmezését 
csupán tematikusán és a szerkezet szintjén lehet megvalósí
tani, a szöveg szintjén csak részleteket lehet feldolgozni.) 
Az elemzés mindig egyetlen műre koncentrálna, de semmiképp 
sem korlátozódna egyetlen műre, vagyis Összehasonlító elem
zésről van szó. Például Balassi Mint a szomáú szarvas... kezde
tű költeményének eredetiségét éppen azzal lehetne érzékel
tetni, hogy egybevetjük Szenei Molnár Mint a szép híves,., 
kezdetű, az eredetihez túlontúl tapadó fordításával. A művek 
elemzésében jelentős segítséget nyújtana, ha elemzéskötet 
készülne, amely a kötelező művek egy részét foglalná magába 
és mintául szolgálna más művek elemzéséhez is.

A „megbeszélés" nélkülözi az elemzésre jellemző rész
letezést. Egy-egy órán sor kerülhet 4-5 vers vagy akár 2-3 
novella megbeszélésére, sőt akár több regényt is összehason
líthatunk néhány szempont alapján (például a Vörös és fekete. 
Vörös és fehér és A szamárbőr főhősét jellemezzük együtt). 
A „nagy lépték" ugyanakkor korántsem kizárólagos; bőven len-
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ne lehetőség arra, hogy egyetlen művet beszéljenek meg a ta
nulók, de az elemzés kötöttségei nélkül, kifejezetten saját 
olvasói élményeiket szembesítve egymással. E feldolgozásmód 
lényege: az olvasmányok ismerete és lazább, kötetlenebb for
mában történő értelmezése-értékelése.

Munkacsoportunk heves vitákat folytatott a tekintet
ben, hogy milyenek legyenek az arányok a művelődési törzsa
nyagban. A kötelező műveknek mintegy 70 százaléka magyar, 
30 százaléka világirodalmi. Az ajánlott művek válogatásában 
és arányaiban már nagyobb teret engedtünk a világ-, pontosab
ban az európai irodalomnak, azzal a szándékkal, hogy a magyar 
irodalmat a jelenleginél lényegesen nagyobb mértékben bekapcsol
juk az európai közgondolkodásba. Törekedtünk arra, hogy a kü
lönböző nemzeti kultúrák arányos képviseletet kapjanak, ez 
azonban csak részben sikerült: megfelelő ismeret hiányában nem 
tudtunk javaslatot tenni a kínai és egyéb keleti irodalmakból, 
a délamerikai, afrikai és egyes európai népek irodalmából.

4 kötelező művek 50-50 százaléka a XX. századi és a XX. 
század előtti. Radikálisan szakítani akarunk azzal a gyakorlat
tal, amely alig-alig enged teret a kortárs irodalom oktatá
sának. A probléma azonban korántsem egyszerű. A klasszikus 
értékek átadása rendkívül fontos; megszívlelendő az az állás
pont, amely abból indul ki, hogy a jelenlegi helyzetben, a 
jelenlegi művelődési szerkezetben egyedül az oktatási folya
matban kerülhetnek széles rétegek kapcsolatba klasszikus iro
dalmi értékeinkkel (s ez a helyzet aligha változik 2000-ig). 
Ezért szerepel tervezetünkben annyi klasszikus alkotás, — 
lényegesen több, mint a jelenlegi tananyagban.

Ugyanakkor épp olyan fontosnak látszik, hogy a tanulók 
tájékozódni tudjanak az újabb és legújabbkori szépirodalomban 
is; nem azért, mert ez eleve közelebb áll hozzájuk, hanem ép
pen azért, mert nemegyszer legalább annyira távol. E műveken 
keresztül a jelenükhöz való intenzív viszonyulás, "jelenünk 
tudata" éppúgy megteremtendő feladat, mint a régi műveken ke
resztül a ^történelmi tudaté".

Külön felhívnánk a figyelmet arra, hogy tervezetünk a
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legutolsó évtized irodalmát tekintve szükségképpen bizonyta
lan. Mivel a magyar irodalom folyamatát Tandori Dezsővel és 
nemzedékével zártuk, már most ki kellene egészíteni a fiata
labb nemzedék műveivel. A tervezésnek mindenkor számolnia kell 
azzal, hogy a tantervi keretben "kitöltetlen" helyet hagyjon 
a legifjabb művésznemzedéknek, a legfrissebb irodalomnak is.

De helyet kell biztosítani egy-két népszerű giccs 
elemzésének is, hiszen az esztétikailag jelentéktelen épp
úgy magyarázatot igényel, mint az esztétikailag jelentős. 
Jóllehet e műfajnak is megvannak a maga „klasszikus" alkotá
sai, nem soroltuk fel ezeket, mivel célszerűnek látszik mi
nél elevenebben ható, „aktuális" művet választani.

További problémát jelentett az, hogy terjedelmi okok 
miatt igen kevés értekező prózát vehettünk fel a listára. 
Arra gondoltunk, hogy a művekhez csatolt értelmező irodalom
ban lehetőség nyílik a magyar és világirodalom legjobb ér
tekező műveinek közlésére s így a hiány részben orvosolható. 
Csak részben, mivel számos írás nem kapcsolódik közvetlenül 
irodalmi műhöz, és nehezen képzelhető el, hogy olyan szerzők, 
mint Platón vagy Pascal szövegei miképp illeszthetők be az 
irodalmi oktatásba, jóllehet e szövegek esztétikai értéke 
aligha vitatható. Listánkra felvettünk egy-két olyan szemel
vényt is (például Széchenyi és Kossuth írásaiból), amelyek taní
tása inkább a történelemoktatásra tartozik; azonban úgy vél
tük, hogy ezek a szövegek az irodalomoktatás sajátos szem
pontjai felől is megközelíthetők és fontosak.

Mivel számos kötelezőnek jelölt műalkotás igen össze
tett, bonyolult jelentéssel rendelkezik (gondoljuk olyan 
művekre, mint Kassák A ló meghal, a madarak kiröpülnek, 
Apollinaire Égöv vagy Eliot Átokföldje című költeményére), 

a tanulók — esetleg még a tanárok is — nehezen boldogulnának 
megfelelő segédeszköz nélkül. Mint arra már utaltunk, nagyon 
fontos lenne külön elemzéskötet (vagy kötetek) létrehozása. 
Az elemzések módszertani szempontból mintául szolgálnának 
más művek megközelítéséhez is.

Az elemzéskötet természetesen csupán segédeszköz, nem
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az a rendeltetése, hogy a tanári munkát "helyettesítse".
Az egyes elemzések maguk is többféle értelmezési lehetőséget 
mutatnának be és nem kötelező a tanárnak (illetve a diáknak) 
egyiket sem elfogadni. De kötelessége a saját álláspontját 
megindokolni. A cél nem az, hogy előre kész (sematikus) ma
gyarázó elvekkel rendelkezzenek a gyerekek, hanem az, hogy 
kifejlesszük készségüket újabb és újabb szempontok felveté
sére, amelyek közelebb visznek a műalkotások megértéséhez.

Elképzeléseink dokumentálására közöljük a feldolgo
zandó művek jegyzékét.

Munkánkban igen sok segítséget kaptunk pedagógusok
tól, alkotóművészektől, irodalomtörténész kollégáinktól. 
Itt szeretnénk köszönetét mondani valamennyiüknek, közöttük 
is külön Bojtár Endrének, Csoóri Sándornak és Németh G. 
Bélának.

MAGíAR_IRODALpM
Népköltészet

A regösének dozmati változata
Csúzról való báj (Bornemisza P. feljegyzése,

Népdalok:

Népballadák:

Hajnal, najnal... (népi ima: Kálmány Lajos,
Szeged népe, 11^. Szeged, 1893)

Nagy hegyi tolvaj (Qualiton LPX 1087-a/6.) 
Szereti a tik a möggyet (Qualiton LPX 10099-b/ő) 
Hallottad-é hírit Bereg vármegyének? (Qualiton

LPX 10ó7-a/7.)
Menyasszonybúcsúztató dalcsoport Nógrádból

(Qualiton LPX 10098-b/4/a,b,c,d,e,f.)
A kilencből két mű kötelező. 

Júlia szép lány
Kádár Kata
Kőmíves Kelemenné
Molnár Anna
Barcsai szeretője

Az ötből egy mű kötelező. 
Halotti Beszéd
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Őnagyar Maria-siralom
Anonymus: Gesta Hungarorum (részlet)

4-
Margit-legenda (részlet)

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
Az árvíz
Mikor a táborban megbetegedett 

A háromból egy mű kötelező.
4-

Példák Könyve (részlet)
Virág, tudjad, tőled...
Supra, aggnő

Holtai Gáspár: Krónika (részlet)
4-

Ponciánus históriája
Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm

A bún
Ismeretlen, XVI. sz.: Cantio de militibus pulchra

4-
Pajkos ének
Szendrői hegedős ének

Gergei Albert: 
Balassi Bálint:

Árgirus
Mint a szomjú szarvas...
Egv katonaének
Hogy Júliára talála, így köszönő néki
Bocsásd meg, Úristen
Adj már csendességet
Mely keserven kialt

Az ötből egy mú kötelező.
Pázmány Péter:
Zrínyi Miklós:

Öt szép levél (részletek) 
Szigeti veszedelem (részletek) 
Török ái'ium (részlet)

Bethlen Miklós: önéletírása (részletek)
Kuruc versek: Mit búsulsz kenyeres 

Rákóczi-nóta
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II. Rákóczi Ferenc: 
Mikes Kelemen: 
Bethlen Kata: 
Faludi Ferenc:

Vallomások (részletek)
Törökországi levelek (Rákóczi halála) 
önéletírása (részlet)
A pipárul
Szakácsének

Bessenyei György:
Kazinczy Ferenc:

Batsányi János:
Csokonai Vitéz Mihály:

Magához
Fogságom naplója (részlet) 
Erdélyi levelek (részletek) 
A franciaországi változásokra 
Az estve
A magánossághoz
A rózsabimbóhoz
Tartózkodó kérelem

Kisfaludy Sándor:

Berzsenyi Dániel:

A tihanyi Ekhóhoz
A reményhez
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz

A hétből két mú kötelező.
A magyar nyelvről
A bereknek gyors kaszási... (A kesergő 

szerelem-bői)
A közelítő tél
Osztályrészem
Horác
Búcsú Kemenesaljától
A magyarokhoz (Forr a világ...)
Levéltöredék barátnémhoz

Kölcsey Ferenc:

Fohászkodás
A hatból egy mú kötelező. 

Poétái Harmonistika (részlet) 
Elfojtodás
Zrínyi második éneke 
Vanitatum vanitas

A háromból egy mú kötelező.
Mohács

Katona József:
Széchenyi István:

Bánk bán
Hitel (részlet)



- 300 -

Széchenyi István:

Wesselényi Miklós: 
Vörösmarty Mihály:

Kossuth Lajos:
Eötvös József:

Erdélyi János:

Petőfi Sándor:

Világ (részlet)
A Kelet népe (részlet)
Napló (részletek)

A négyből egy mű kötelező.
Balitéletekről (részlet)
Csongor és Tünde
Előszó
A Délsziget
A Rom
A két szomszédvár
Késő vágy
A Guttenberg-albumba
Gondolatok a könyvtárban
Az emberek
A vén cigány
Töredék (Fogytán van a napod)

A kilencből két mű kötelező.
Kasszandra-levél
A falu jegyzője
A börtönállapotokról
Népköltészetről
Egyéni és eszményi
A puszta, télen
A négyökrös szekér
Emlékezet..
A bánat? egy nagy óceán
Dalaim
Egy gondolat bánt engemet
A XIX. szazad költői
Levél Arany Jánoshoz 
Világosságot!
Szeptember végén
Az éj
Kiskunság
Az apostol
Itt van az Ősz, itt van újra
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Petőfi Sándor:

Arany János:

Kemény Zsigmond:

Madách Imre:
Tompa Mihály:
Gyulai Pál:
Jókai Mór:

Európa csendes, újra csendes...
Szörnyű idő

A tizenöt műből három kötelező.
Úti jegyzetek (részlet)
Arany Jánossal folytatott levelezése 

(részletek)
Ágnes asszony
Toldi estéje
A nagyidai cigányok
Bolond Istók
Buda halála

A négyből egy mű kötelező.
A rab gólya
Kertben
Visszatekintés
Zách Klára
A lejtőn
Az örök zsidó
Mindvégig
Epilógus
Tengeri hántás
Vörös Rébék
Még ez egyszer, még utolszor

A tizenegy muoöl kettő kötelező.
A magyar nemzeti versidomról (részlet)
Szász Gerő költeményei (részlet) 
özvegy és leánya
A rajongók
Ködképek a kedély láthatárán

A háromból egy mű kötelező.
Eszmék a regény és a dráma körül
Az ember tragédiája
Uj Simeon
Egy régi udvarház utolsó gazdája
Az aranyember
Akik kétszer halnak meg
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Jókai Mór:

Vajda János:

Arany László:
Asbóth János:
Reviczky Gyula: 
Komjáthy Jenő: 
Péterfy Jenő: 
Mikszáth Kálmán:

Gozsdu Elek: 
Petelei István: 
Gárdonyi Géza: 
Bródy Sándor: 
Papp Dániel: 
Tömörkény István: 
Thury Zoltán: 
Cholnoky Viktor: 
Oholnoky László: 
Csáth Géza:

Ady Endre:

A debreceni lunátikus
Sárga rózsa
A vaáli erdőben
Húsz év múlva
Egy honvéd emlékiratai (részlet)
A délibábok hőse
Álmok álmodója (részletek)
Számlálgatom, találgatom
A homályból
A tragikum
A jó palócok - Tót atyafiak
Beszterce ostroma
A gavallérok
Prakovszky, a siket kovács
Uj Zrínyiász
A Sipsirica

A hatból egy mű kötelező.
Ultima ratio
Árva Lotti
Az öreg tekintetes
Rembrandt eladja holttestét
Muzsika az éjszakában
Égött ember
Emberhalál
A kövér ember
Piroska
A kút
Anyagyilkosság

Az itt felsorolt tizenegy műből 
egy kötelező.

Az eltévedt lovas
Héja-nász az avaron
A magyar Ugaron
Temetés a tengeren
A fekete zongora
Lédával a bálban
A Sion-hegy alatt
A Hadak útja
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Ady Endre:

Krúdy Gyula:

Szomory Dezső: 
Kaffka Margit: 
Móricz Zsigmond:

Juhász Gyula:

Babits Mihály:

Csák Máté földjén
A fehér kendő
Kocsiút az éjszakában
Hunn, új legenda
Sípja régi babonának
Elbocsátó szép üzenet
Emlékezés egy nyáréjszakára
Őrizem a szemed
Az utolsó hajók
Üdvözlet a győzőnek

A tizenhét műből három kötelező.
A magyar Pimodán
Ismeretlen Korvin-kódex margójára 
Utolsó szivar az Arabs szürkénél 
Boldogult úrfikoromban
A vörös postakocsi
Utazás éjjel
Szindbád halála
II. József
Színek és évek
Barbárok
Az Isten háta mögött
Tündérkert
Tragédia
Szegény emberek
Árvácska
Milyen volt
Tápai lagzi
Anna örök
Testamentum
Jónás könyve 4- Jónás imája
Ősz és tavasz között
A lírikus epilógja
Szonettek

L ...
^ozgófénykép
Esti kérdés
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Babits Mihály: Régen eíjzengtek Sappho napjai

Cigány a' siralomházban
Mint különös hírmondó...
Csak posta voltál
Az elbocsátott vad 
Balázsolás

A tízből egy mú kötelező. 
Gólyakalifa
Ezüstkor

Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Esti Kornél (kötet)
Számadás
Őszi reggeli
Esti Kornél éneke
A vad kovács
Vörös hervadás
Halotti beszéd
Hajnali részegség
Ének a semmiről

A nyolcból egy mű kötelező.
Pacsirta
Aranysárkány
Omelette a Woburn
Cseregdi Bandi Párizsban 1910-ben
Fürdés
Caligula
Lenni vagy nem lenni
Nyelv és lélek (részletek)

Szabó Dezső: 
Nagy Lajos:

Feltámadás Makucskán
Kiskunhalom
Farkas és bárány
Január
Napirend
Pincenapló

Az ötből egy mű kötelező.
Lukács György: A regény elmélete (részletek)

Az esztétikum sajátossága (részletek)



Tóth Árpád:

Karinthy Frigyes:

Füst Milán:

Kassák Lajos:

Szabó Lőrinc:
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Körúti hajnal
Esti sugárkoszorú
Álarcosán
így írtok ti (válogatás) 

Találkozás egy fiatalemberrel 
Cirkusz
Festék

A négyből egy mű kötelező.
Számadás a tálentomról
Pitypang
Szállj meg nagy látomás 
öregség
Az egyik agg levele Zsuzsannához 
Nyilas

A négyből egy mű kötelező.
IV. Henrik
A feleségem története
A ló meghal a madarak kiröpülnek 
örömhöz
Mesteremberek
Népgyűlés
Mellékuccákból jöttem
Érthetetlen kép
Egyedül az éjszakában
A tenger étvágya
Marc Chagall

A nyolcból egy mű kötelező.
Egy ember élete (részletek) 
Szegénynek lenni és fiatalnak 
Az Egy álmai
Semmiért egészen
Hajnali rigók
Dsuang Dszi álma
Különbéke
Tücsökzene (részletek)
A huszonhatodik év (részletek) 

Mozart hallgatása közben
A kilencből egy mű kötelező.
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József Attila:

Lengyel József:

Erdélyi József: 
Kunos Alad&r:
Tamási Áron:

Veres Péter:

Németh László:

Eszmélet
Talán eltűnök hirtelen
Tiszta szívvel
Téli éjszaka
A város peremén
A Dunánál 
Levegőt!
Hazám

A hat műből egy kötelező. 
Ringató
Klárisok
Medáliák
Óda
Kései sirató
Flórának

A hat műből egy kötelező. 
Reménytelenül 
Nagyon fáj
Csak az olvassa...
Nem emel föl már senki 
Tudod, hogy nincs bocsánat 
Karóval jöttél

A hatból egy mű kötelező. 
Igéző
Sárga nefelejcsek
Fekete Körös
A fekete kolostor
Szász Tamás, a pogány
Ábel a rengetegben
Számadás
Gyerekharag
Bölos és balgatag őseink 
Igzogt
Kocsik szeptemberben 
Az én katedrám (válogatás) 
Európai utas (válogatás)
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Illyés Gyula: Puszták népe
A kacsalábon forgó vár
Vadludak

Déry Tibor:

Márai Sándor:
Gelléri Andor Endre:

Radnóti Miklós:

Bartók
Testvérek
Magyarok (részlet)
Hunok Párizsban (részletek)
Felelet I. rész
Szerelem
ítélet nincs (részletek)

A háromból egy mű kötelező.
Egy polgár vallómásai (részletek)
A szállítóknál
Villám és esti tűz
Álomi táj
Tétova óda

Zelk Zoltán:
Vas István: 
Örkény István:

Ottlik Géza: 
Darvas József: 
Szathmári Sándor: 
Sinkó Ervin: 
Weöres Sándor:

Lángok lobognak
Nem bírta hát...
A Meredek út egy példányára 
Hetedik ecloga
Razglednicák

A hétből egy mű kötelező.
Sirály
Születésnapi óda
In memoriam dr, K.H.G.
Egyperces novellák (válogatás)
Tóték (kisregény)
Iskola a határon
Részeg eső
Kazohinia
Optimisták (részletek)
Dalok Na Conxy Panból
Háromrészes ének (Harmadik szimfónia)
Rongyszőnyeg (válogatás)
XX. századi freskó
Téma és variációk
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Benjámin László:
Mándy Iván:

Sarkad! Imre:

Pilinszky János:

Nemes Nagy Ágnes:

Mészöly Miklós:

Fejes Endre:
Nagy László:

Juhász Fereno:

Széaai Margit: 
Sütő András:

Domokos István: 
Páskándi Géza: 
Csoóri Sándor:

Vérző zászlók alatt
Egyérintő
Egy ember álma
Egyszerű tag
Oszlopos Simeon
Elveszett paradicsom

A kettőből az egyik kötelező.
A kútban
Apokrif
Mire megjössz
Harbach 1944
Harmadnapon
Négysoros
Fák
A formátlan
Magasiskola
Jelentés öt egérről
Rozsdatemető
Menyegző
Vasárnap este
Kereszt az első szerelemre
Ki viszi át a Szerelmet
Vállamon bárányos éggel
Versben bujdosó
A szarvassá változott fiú kiáltozása 

a titkok kapujából
A tékozló ország (részletek)
Babonák napja, csütörtök: amikor a 

legnehezebb
Ady Endre utolsó fényképe
Uj Heraldika
Anyám könnyű álmot ígér
Csillag a máglyán
Kormányeltörésben
Vendégségben
Utazás, félálomban
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Sánta Ferenc: Húsz óra
Az ötödik pecsét

Konrád György: 
Tandori Dezső:

A látogató
Hommage
Megritkulsz...
Változatok homokórára

A háromból egy mű kötelező.

VILÁGIRODALOM
Gilgames (részletek)
ószövetség (részletek. Károli G. fordítása)

Homérosz: Iliász (részletek)
Odüsszeia

Szapphó: 
Anakreón: 
Szophoklész:

Édesanyám! nem perdül a rokka

Gyűlölöm azt, aki...
Oidipusz király
Antigoné

Arisztotelész:
Catullus:

Poétika (részletek)
Lesbiához (V.) 
Gyűlölet és szerelem

Vergilius: IV. ecloga
Horatius: Thaliarchushoz

Melpomenéhoz (III. 30.)
Tacitus:
Longosz:

A szónokról (részlet) 
Daphnisz és Chloé

Ismeretlen, IV. sz.: Venus virrasztása

-

A megadott művek közül (a három alá
húzott mellett) még egy kötelező. 

Újszövetség (Jelenések könyve, részlet)
Szent Ágoston: Vallomásai (részletek)

+
Dalok Könyve (válogatás)
Mahábhárata (részlet)
Rámájana (részlet)

Kálidásza: Szávitri

Korán (József története)
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Li Taj-po: Pityizálás a Holddal 
Vándor

Tu Fu:
Po Csü-ji:

Indul a század
A hatvanötéves költő meg egy tizenötéves 

leány
Eperfa

Firdauszi: 
Omar Khajjám:

Roland-ének (részlet)
Sáhnáme (részlet)
Négysorosok (Hegyi fordítás, 5., 21., 124.

Hildebert de Lavardin: Alfa és 0
Chrestien de Troyes: Arthur-mondakör (részletek)
W. von dér Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt...

A hársfaágak csendes árnyán...
Francesco d'Assiai: Naphimnusz
Celanoi Tamás: Dies irae
Jacopone da Todi: 
Dante:
Petrarca:
Boccaccio:
Háfiz:
Abu Ibn Tufail: 
Charles d'Orléans: 
Villon:

Chaucer: 
J. Hús: 
M. Luther: 
Rabelais: 
Ronsard: 
Mendoza: 
Cervantes: 
Camoes: 
Lábé:

Stabat Mater
A pokol (részlet)
Áldott nap
Dekameron (részletek) 
Senkiben nincs már barátság... 
A természetes ember (részlet) 
Rondó (Az idő levetette már) 
A nagy testamentum (részletek) 
Az akasztottak balladája 
Az ellentétek balladája (Szomjan halok...) 

Az egyik Villon-mű kötelező. 
Canterbury mesék (részletek) 
Búcsúlevél a hűséges csehekhez 
Erős vár a mi Istenünk 
Gargantua és Pantagruel (részletek) 
Ha majd öreg leszel 
Lazarillo de Tormes 
Don Quijote 
Remény, mit remélsz?
Csókolj még
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Giovanni della Casa: Szonett
Shakespeare: Hamlet

Lear király
A kettő közül az egyik kötelező.

Macbeth
Troilus és Cressida
Téli rege

Donne:
Milton:
Marvell:
Grimmelshausen:
Gryphius:
Racine:

Extázis
Elveszett paradicsom (részletek) 
A kert
Simplicissimus (részletek)
A haza könnyei
Bereniké
Phaedra

Moliere: Tartuffe
Az embergyűlölő

Defoe:
Swift: 
Fielding: 
Sterne: 
Prévost:
Voltaire:
Diderot:
Rousseau:
Laclos:
Cao Hszüe-csin:
Goethe:

Moll Flanders
Gulliver utazásai (mind a négy rész)
Jonathan Wild
Tristram Shandy
Manon Lescaut
Candide
Mindenmindegy Jakab meg a gazdája
Vallomások (részletek)
Veszedelmes viszonyok
A vörös szoba álma
Faust 1. rész
Vándor éji dala
A kedves közelléte
Marienbadi elégiák (1.)
Wilhelm Meister tanulóévei (részlet)

Schiller: Don Carlos
A naív és szentimentális költészetről

Blake:
Wordsworth:
Coleridge:

A tigris
óda a halhatatlanságról

Kubla kán
A vén tengerész

Az utolsó négy mű közül egy kötelező



HÖlderlin:

Novalia:
Byron:
Shelley:
Keats:
E.T.A. Hoffmann: 
Kleist:
Chamisso:
Eichendorff:

Heine:
Leopardi:
E. Lönrot:
Mickiewicz:

Puskin:

Tyutcsev:
Lenau:
Stendhal:

Balzac:

Hugó:

Hawthorne:
Poe:

Gogol:

Menőn panasza Diotimáért
A párkákhoz 
Az élet fele

A három közül egy mű kötelező. 
Himnuszok az éjszakához (részletek) 
Don Juan (részlet) 
Óda a nyugati szélhez 
óda egy görög vázához 

Az arany virágcserép 
Kohlhaas Mihály
Schlemihl Péter
Az éj
A félhomály 
Németország, téli rege 
Sappho utolsó éneke 
Kalevala (részletek) 
A lengyel anyához
A tó felett 
Szeretem önt
Anyegin
Álmok
Utóhang az Albigensekhez
Vörös és fehér (Lucien Leuwen)
Henry Brulard élete
A szamárbőr 
Goriot apó 
Az ismeretlen remekmű

A három közül egy mű kötelező.
A vetés évszaka. Este
Alkonyra hajlik már az évszak
A skarlát betű
A holló + A műalkotás filozófiája 
A Morgue utcai kettős gyilkosság esete 
Az orr
A köpönyeg

A kettő közül az egyik kötelező. 
Holt lelkek
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Sevcsenko: 
Tennyson: 
R. Browning: 
G. Eliot: 
Büchner: 
Lermontov: 
Dickens:

Thackeray: 
E. Bronte:

Turgenyev: 
Fet:
Storm:

Keller:
Meyer:
Norwid: 
Whitman: 
Dickinson:

Hopkins: 
Melville: 
Baudelaire:

Flaubert:

Dosztojevszkij:

L. Tolsztoj:

Gogolhoz
Lótuszevők
Retten a Campagnán
Middlemarch
Danton halála
Korunk hőse
Örökösök
Szép remények
Hiúság vására
Üvöltő szelek

Az utolsó négy mű közül egy kötelező.
Füst
Szénaboglyán
A viharlovas
A város
Falusi Rómeó és Júlia
Beszélj most te!
Az én hazám
Ének magamról (részlet)

Mert meg nem álltam, a halál megállt 
illemtudón

A vércse
Moby Dick
Az albatrosz
Kapcsolatok
őszi ének
A macskák
Az utazás 1-8.

Az öt mű közül egy kötelező.
Bovaryné
Érzelmek iskolája
Bűn és bűnhődés
Feljegyzések az egérlyukból
A Karamazov testvérek
Háború és béke
Anna Karenina

A kettő közül az egyik kötelező.
Iván Iljics halála



Ibsen:

Carducci:
Hardy:
H. James:

Mallarmé:

Nietzsche:
Strindberg:
Lautréamont:
Eminescu:
Rimbaud:

Zola:
Jarry:
A. Francé: 
Conrad:
F.M. Ford:
Hamsun: 
Hauptmann:
Csehov:

Kavafisz:
Yeats:
Pirandello:

A vadkacsa
Solness építőmester

Ibsen, Csehov és Pirandello drámái 
közül egy mű kötelező.

Ó, éj
Egy tiszta nő
A csavar fordul egyet
A követek
E szűz, e szertelen...
Kockavetés
Elhagyatva
Halaltanc
Maldoror énekei (részlet)
Kint megremeg a nyárfaág
Kóborlásaim
A részeg hajó
Egy évad a pokolban (válogatás)

Egy Rimbaud-mű kötelező.
Germinal
Ubü király
Az istenek szomjaznak
Nostromo
A jó katona
Éhség

Naplemente előtt
Sirály
Ványa bácsi

Csehov, Ibsen és Pirandello drámái 
közül egy mű kötelező.

A csinovnyik halála
A hatos számú kórterem
Ithaka
Hajózás Byzantiumba
Hat szerep keres egy szerzőt
IV. Henrik

Ibsen, Csehov és Pirandello drámái 
közül egy mű kötelező.



- 315 -

Gorkij:

George:
Jammes:
Valery: 
Gide:
Proust:
Rilke:

Th. Mann:

A. Machado:
Stevens:
Apollinaire:

Biok:
Arghezi:
Joyce:

Woolf:
Musil:

Kafka:

Broch:
Benn:
Pound:
Cendrars:

Saint-John Perse:

Az Artamonovok
Éjjeli menedékhely
Klim Számgin élete (részletek)
A sziget ura
Szeretem Clara D'Ellébeuse-t
Tengerparti temető
A pénzhamisítók
Swann
Őszi nap
A párduc
Archaikus Apolló-torzó
Duinoi elégiák (VIII.)

A négy mű közül egy kötelező.
A kiválasztott
Tonio Kröger
Halál Velencében
Mario és a varázsló
A Duero partjain
A korsó anekdotája
Égöv

Búcsú
Ősz

A démon
Testamentom
Ulysses (részletek)
Finnegans Wake (részlet: A dücsőke és a 

hanty)
A hullámok
Törless iskolaévei
A tulajdonság nélküli ember (részletek)
Átváltozás
A per
Vergilius halála
Statikus versek
LXXXI. ének
Húsvét New Yorkban

Bóják
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Pessoa: 
T.S. Eliot:

Hasak: 
Capek:

Ahmatova: 
Paszternak: 
Cvetajeva: 
Majakovszkij: 
Jeszenyin: 
Hlebnyikov: 
Bulgakov: 
Babel: 
Ilf-Petrov: 
Andrie: 
Krleza: 
Janovszkij: 
Kazakov: 
Sztanev: 
Andrzejewski: 
Herbert: 
Eluard: 
Montale: 
Lorca: 
Faulkner: 
Hemingway: 
Lampedusa: 
Brecht:

Kálvária
Átokföldje
A mágusok utazasa
Svejk
Nagy Sándor
Harc a szalamandrákkal
A szerelem
Emlékezés
Mindegy
Gőzfürdő
Bokraink Közt
A próféta trombitája (részlet)
A mester és Margarita
Lovashadsereg
Tizenkét szék
Híd a Drínán
Iván Filippovics hazatérése
Lovasok
Arkturusz, a vadászkutya
Farkaséjszakák
Jő hegyeken szökellve
Fortinbras siratóéneke
Szabadság
A magnólia árnya
Torreadorsirató
A hang és a téboly
Az öreg halász és a tenger
Lighea
Koldusopera
Kurázsi mama és gyermekei
A kaukázusi krétakör

A három közül egy mű kötelező.
A szegény B. B.-röl
Utódainkhoz
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Wolker:
Nezval:
Zabolockij:
Szeferisz:
Antonics:
Quasimodo:
Marquez:
Borges:
Michaux:
Mc Cullers:
Solohov:
Sartre:
Camus:
Golding:
Beckett:
Pintér:
Genet:
Ionesco:
Böll:
Celan:
Fukazava:
Ch. Olson:
Bellow:
Queneau: 
Robbe-Grillet: 
Bútor:
Simon:
Pinget:
Semprun:
Dürrenmatt: 
Capote: 
Voznyeszenszkij: 
Ajtmatov:

G. Grass:

Szent domb
Éjszakák
Őszi lomb
Szép őszi reggel
Ének az anyag halhatatlanságáról
És mindjárt este lesz
Száz év magány
Körkörös romok (válogatás)
Mikor a Mahák...
A szomorú kávéház balladája
Csendes Don
Szavak
Közöny
A legyek ura
Godotra várva
A gondnok
Cselédek
A kopasz énekesnő
Billiárd fél tízkor
Halálfuga
Zarándokének
Maximus-dalok (részlet)
Henderson, az esőkirály
Zazie a metrón
Útvesztő
6.810.000 liter víz másodpercenként
A pharsaliai ütközet
Passacaglia
A nagy utazás
A nagy Romulus
Hidegvérrel
Óza
A fehér hajó
A versenyló halála

A kettő közül az egyik kötelező.
A bádogdob



Le Clézio: 
Finlay: 
Barthelme: 
Coover: 
Róiewicz: 
Mro&ek: 
Hrabal: 
Párái:

Beaumont megtudja, hogy mi a fájdalom 
Táviratok a szélmalomból (részlet) 
Városi élet
Egy fikció
A mi kis stabilizációnk
Tangó
Táncórák idősebbeknek és haladóknak
Vihar a lombikban

Az utolsó négy mű közül egy kötelező.

A KÖTELEZŐ MÜVEK MEGOSZLÁSA
(A) MAGYAR IRODALOM
1. múnemek/múfajok szerint:

vers (líra) 35
elbeszélő költemény 5
eposz, mítosz 3
elbeszélés 9
regény 6
drámai költemény 2
dráma 2
egyéb (esszé stb.) 8

70

2. szerzők szerint:
5 mű: József Attila
4 mű: Vörösmarty, Petőfi, Arany János, Ady
3 mű: Babits, Kosztolányi
2 mű: Balassi, Csokonai, Berzsenyi, Kassák

(B) VILÁGIRODALOM

1. műnemek/műfajok szerint: 
vers (líra) 
elbeszélő költemény 
eposz, mítosz 
elbeszélés 
regény 

drámai költemény

8
1
4
3

14
1
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dráma 5
egyéb 1

37

2. nemzetek szerint:
antik 3 
francia 7 
német 6 
angolszász 6 
orosz/szovjet 7 
egyéb 8

37

Javaslat 
esztétikai-művészeti nevelési integrációra

Az esztétik8i-múvészeti nevelési integráció, „komplex" 
esztétikai nevelés a hosszútávú tantervi reform programjában 
kialakított új pedagógiai koncepciók egyike.

Ahhoz, hogy röviden értelmezhessük lényegét, szükségünk 
van a rendező elvek és a fogalomhasználat pontosítására.

Esztétikai-művészeti nevelés, mint terminus, nemigen hasz
nálatos a jelenleg érvényes tantervek fogalmi apparátusában. 
Az új szókapcsolat új tartalmat is jelöl egyben, amely hatá
rozottan elkülöníthető a szokásos rajztanítás, énektanítás és 
más „készségtárgyak" jelentésétől.

Esztétikai-művészeti nevelésen egy integrált tantárgycso
port hatékony működését értjük, mely a kreatív (generatív) 
képességfejlesztés elvei szerint képes esztétikai szempontok 
és az alkotó tevékenység által részt vállalni a gyermekek ön
megvalósításának és dialektikus materialista világnézetük 
kialakításának programjából.

Ez az integrált tantárgycsoport a valósággal kialakított 
esztétikai viszonyt tekinti tárgyának; elsősorban az alkotó 
művészeti tevékenység végzése, a kommunikációs szabályszerű

ségek elemzése és tudatosítása segítségével, s nem törekszik 
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csupán általános esztétikai, vagy csupán autonóm művészeti 
képzésre; — így ezen pedagógiai egység jelölésére az „esz- 
tétikai-művészeti nevelés" műszót használjuk.

Céljaink szerint megfelelőképpen kommunikáló embert sze
retnénk nevelni, aki környezetét megismerve, a látható, ta
pintható és gondolatilag rendezhető valósággal esztétikai 
viszonyba tud kerülni, és képes azt újraalkotva megváltoztatni

Alkotás
A félreértések elkerülése végett megemlítjük, hogy a 

kreativitásra orientáltság elve a legkevésbé sem azt jelenti, 
hogy minden tanulóból művészt szeretnénk faragni. Más, alap
vetőbb, a nevelés egészét érintő problémáról és feladatról van 
szó.

Az esztétikai és művészeti nevelés hagyományos (az elmúlt 
századokban, tehát a kapitalizmusban kialakult) formája a mű
vészetre vonatkozó ismeretek átadását tekintette fő felada
tának, ahol művészeti gyakorlattal (ének, rajz) is foglalko
zott, alárendelt szerepben tette. A gyerek viszont, amikor az 
iskolába kerül, alig rendelkezik még művészeti ismerettel, 
ellenben örömmel és szívesen énekel, rajzol, táncol, mesél, 
sőt ebben a maga szintjén esztétikai érték létrehozására is 
képes. A régi iskolai nevelés úgy adta az ismereteket, hogy 
egyben kiölte a gyermekben meglévő képességeket. Mi ezt olyan 
neveléssel szeretnénk felváltani, amely megteremti az ismere
tek átadásának és a képességek fejlesztésének egységét, az 
ismereteket a készségekké fejlődő képességekre építi, gazda
gítja az emberi érintkezés egyik alapjául szolgáló kommuniká
ció lehetőségét. Nem jelent ez egyoldalúan alkotáscentrikus 
művészeti nevelést, hanem az alkotás élményének és (minden
kinek képességei és szükségletei szerint való) lehetőségének 
megőrzését. A művészet befogadása, elsajátítása természetesen 
szélesebb és sokoldalúbb folyamat az alkotásnál, terjedelme 
az idősebb korosztályokban majd a felnőtt korban növekszik, 
de az alkotás mozzanatának jelenléte nélkül nem növekedhet 
harmonikusan. Nincsen befogadói tevékenység alkotó jelleg
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nélkül, a művészeti objektiváciöt csakis az képes megérteni 
(befogadni), aki annak bizonyos elemeit maga is képes elő
állítani, tehát bizonyos (bár olykor részleges) értelemben 
maga is alkot,

Az alkotás elve azt jelenti, hogy minden gyereket képes
nek tartunk műalkotások létrehozására (mindazonáltal nem tö
rekszünk tan-művecskék „gyártására"). A tanuló az alkotás 
objektív szakismereti, technikai feltételeit, elméletét és 
gyakorlatát képes megismerni és azt alkalmazni. Mindehhez 
persze szükségesek azok a nevelés által kialakítható szub
jektív feltételek, amelyek a személyiség érdeklődéséből, 
megismerési nyitottságából, aktív, játékra, munkára és öröm
re való képességből tevődnek össze.

Az nlkotás egyéni sajátossága szintén érték jelleggel 
bír és igen nagy jelentősége van az eredetiségnek is. Ugyan
akkor hangsúlyozzuk — s ez egy szocializmust építő társa
dalomban természetes —, hogy az individualizmust mégoly ma
gas művészi teljesítmény esetén sem tartjuk megengedhetőnek, 
s a bizonyos nevelési programok által kitermelt gyermeki extra
vaganciát, tetszelgő exhibicionizmust egyenesen károsnak minő
sítjük. Mindezek értelmében az egyéni alkotóképesség messze
menő fejlesztése mellett különös figyelmet fordítunk a közös
ségi (sokszor anonim) munkára, mely különleges magatartásfor
máló erővel hat vissza az alkotó gyerekekre.

Generativitás
A generatív kifejezést a nyelvészetből, Noam Chomsky-tól 

kölcsönöztük. Ott a készséget nevezik generatívnak (szószerint 
nemzőnek), amellyel minden beszélő, a legkisebb gyermek is 
végtelen számú értelmes mondatot képes létrehozni az eddig 
megismert véges számú elemek és szabályok variálása alapján. 
A pszichológiai szakirodalomban az alkotó képesség fokozatai
nak elkülönítésére többnyire Irwing A. Taylor osztályozását 
alkalmazzák, aki expresszív, produktív, inventív, innovatív 
és emergentív (gyökeresen újat alkotó) alkotási fokozatokat 
különböztetett meg. A mi felfogásunk szerint az innovációval 

minőségileg új jelenség lép fel: az első három fokozatban 



csak a meglévő elemek variációjáról van szó. Ez a generatív 
alkotó készség minden ember sajátja a gondolkodás és nyelvi 
kifejezés legkülönbözőbb területein, voltaképpen sz ember lé
nyegéhez tartozik.

Amikor a generatív képességről kimondjuk, hogy minden e- 
gészséges ember sajátja, azt is hozzátehetjük, hogy tovább
fejleszthető, tökéletesíthető különböző készségszintekig. Ez 
az elv a maga egyetemességében azért fontos számunkra, mert 
egész iskolarendszerünkre vonatkoztatható új szempontokat- 
nyújt a hátrányos helyzetű tanulók megítéléséhez, hiszen sza
kít a hagyományos, „átlagra" és kiemelkedő tehetségekre építő 
teljesítmény-szemlélettel.

A generativitás elve szerint a gyermeki kreativitás 
fejlesztésekor a megfelelő elemek és szerkesztési szabályok 
tudatosításával és alkalmazásával nemcsak az egyes művészeti 
ágak eltérő sajátosságait lehet elkülönülten tanítani, hanem 
éppen a közös, azonos szerkezetek és a szabályszerű különbsé
gek megragadásával tudnánk kibontakoztatni az alkotó folya
matot. Olyan analógiás és oppoziciós viszonylathálózatot te
remthetünk a művészi ábrázolás — kifejezés jelrendszereivel, 
amellyel az esztétikai megismerés legmélyebb összefüggései 
tárhatók fel a gyermek előtt. Szemléletünkben tehát a művé
szetről való hasznos ismeretszerzés, vagy vájtfülű értelme
zési készség a fontos, nem az elemzések végtelen tornyát 
kívánjuk felrakni. Művészetet és művészettel tanítunk; eszté
tikai viszonyokat akarunk kialakítani aktív alkotó folyamatok
kal.

Képességfejlesztés és nevelésközpontúság
A kultúra bővített újratermelésének, átörökítésének a 

feladatát az iskola egyrészt az ismeretek átadása (oktatás) 
révén, másrészt az ismeretek felismerésére és használatára 
való képesség fejlesztése által teljesíti. Az iskolai képzés
ben e két funkció különböző arányokban szerepelhet. A termé
szettudományoknál és a társadalomtudományi képzés egy részé
nél nagyobb mértékben fontos az ismeretszerzés funkciója, 
ugyanakkor az esztétikai nevelés területén és általában a 



gondolkodás kialakításánál, az úgynevezett kognitív objek
tivációk feltételeinek megteremtésénél a képességek fejlesz- , 
tésének mértéke a meghatározó.

Ezek fejlesztésére az iskolában viszont elsősorban az 
esztétikai-művészeti nevelés a hivatott. Ez az a pedagógiai 
egység, ahol célszerű és harmonikus egységbe lehet hozni az 
érzékszervi és a tudati (kognitív) megismerést, a képzetek 
és a fogalmak összefüggésének segítségével. Az ízlelő és 
szagló érzékelést most elhanyagolva az auditív, vizuális 
és taktilis (tapintási) érzékelés az emberi tudat képzet-, 
és fogalomalkotásba emelkedve és általa alakítva megjelenik 
a térbeli és időbeli művészetekben, a gondolkodási mechaniz
musokban, a fogalmi apparátus és a metakommunikációs gesz
tusok jelzéseiben. A viselkedési stratégiák, a megismerési 
képességek minéműségét tükrözik. Az ismeretek mennyiségi 
hatékonysága viszont a készségszintek minőségének függvénye.

A nevelésnek lényeges összetevői az alkalmazkodás, a kö
zösségiség, és a megismerési szándék, melyek aktív, kölcsö
nös tevékenység során lehetővé teszik a minőségi változást 
eredményező nagyobb vaióságismeret és a magasabbszintű ké

pességek kialakítását. Mindebben különbözik a nevelés az 
oktatástól, mely ha az ismeretek mennyiségének akár legna
gyobb tömegét a lehető legrafináltabb módon adná is át a 
tanulóknak, akkor sem lenne képes a személyiség alapvető 
befolyásolására, formálására.

Az oktatás jellegzetesen absztrakt, a nevelés jelleg
zetesen konkrét. Az oktatás ismérve a mennyiség, a nevelé
sé a minőség. Az oktatás összead, a nevelés szoroz.

A képzésben a kettő dialektikájának kell érvényesülnie, 
a nevelés meghatározó jellegével.

Az adekvát módon működő nagyhírű iskolák mindig a tanár- 
-diák viszony összefonódottságának, a nevelés egyszerre komple
menter és partner jellegének a mintái voltak.
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Kommunikáció
A mélybe elásott kincs nem használható érték, az el nem 

mondott gondolat nem hasznosítható alkotás. A kifejezés és a 
közlés minéműsége és minősége lényegileg jellemzi az embert.

A gondolkodás és a nyelv összefüggésének, a fogalmi 
struktúra és a kifejező apparátus egységének ismeretében ál
lítjuk, hogy az esztétikai-művészeti nevelés egyben kommuni
kációs nevelés. A nyelv (nyelvek) szerepe a tanításban jól 
tükrözi az iskolának a képességfejlesztéshez való viszonyát.

A gyermek az első osztályban nem lehet valóságban 
^tiszta lap", azaz elő-tudás, elő-ismeret nélküli lény, mert 
már a születése utáni hónapokban sem az. Hozzájárul ohhez, a 
civilizáció mai szintjén a mindennapos tömegkommunikációs 
eszköztár rendszeres használata. Statisztikák bizonyítják, 
hogy a televíziót leggyakrabban nyugdíjasok és gyermekek 
nézik. Ezekről a kommunikációs csatornákról nem lehet tudo
mást nem venni. Amikor adekvátan (tehát jól, szépen, igazul) 
kommunikáló ember formálását célként tételeztük, nemcsak az 
esztétikai-művészeti nevelés elvét fogalmaztuk meg, hanem az 
iskolai képzés egyik alaptézisét.

Jelrendszer
Ha kommunikációt, generativitást és integrált nevelést 

emlegetünk, szükséges, hogy kifejtsük mindennek a megvaló
sításához elengedhetetlen eszközök sorát.

Az egyik legfontosabb eszközünk céljaink eléréséhez a 
jel, a jelhasználat, a szemiotikái megközelítés.

Amiként a kommunikáció általános eszköze, a nyelv is 
jelszerűségével, jelrendszer mivoltával jellemezhető, azon- 
képpen a különböző művészeti tevékenységnek is megvan a ma
guk sajátos ábrázoló-kifejező jelrendszere. Amikor a vizua- 
litás nyelvéről, a zenei nyelvről, a mozgás-nyelvről és a 
langue-parole kettősségében jelentkező emberi nyelvről be
szélünk, ezen mindig jelek rendszerét értjük. Az adott jel
rendszerek törvényei és szabályszerűségei felismerhetők és 
elsajátíthatók. Foglalkoznunk kell mind az általános, mind 

az anyanyelvi jelrendszerek struktúrájával.
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A jel ^valami másra utaló" funkciója segítségével 
könnyen fel lehet tárni a művekben elemezhető jelentés- 
-síkokat, az alkotásnak az elképzeléstől a megkomponált- 
ságig következő jelhasználati törvényeit. A művészeti ágak
ban analógként feltűnő kategóriák (a zenei, képi, mozgási, 
nyelvi szimmetria, ritmus, ellenpont, dinamika, harmónia, 
variáció stb.) összehasonlíthatók, szembeállítva elemezhe
tők. Adott jelek és szabályok felhasználásával esztétikailag 
képzetlen gyerekek és felnőttek alkotásának minősíthető mű
veket képesek létrehozni, bizonyítva, hogy a jelhasználat 
tudatosításával a generatív esztétikai- és művészetszemlé
let nagymértékben fejleszthető. A gyermekek számára nem 
nehéz jel-elvű nevelést teremteni, hiszen a tapasztalat sze
rint a felnőtteknél jóval nagyobb figyelemmel próbálják a kör
nyezetük információinak jelentését megfejteni, lévén hogy még 
csak kevés értelmezési konvenciót, pattern-t mondhatnak ma
gukénak. A KRESZ-tábláktól az építési-, eszközhasználati-, 
utazási-, és magatartási jelekig mindennapos világunk a 
nem-művészi egész tömegével áraszt el mindnyájunkat. Mindez 
megfelelő kiindulási alap lehet az esztétikai-művészeti ne
velés számára.

Valóságismeret
Modellünk nem a „művészieskedés" szférájában létezik. 

Az esztétikai viszonyt elsősorban a hétköznapi valósággal 
kell kiépíteni. A gyermek alakuló világképére a környezet 
óriási befolyást gyakorol. Közvetlen környezetének — laká
sának, családjának, iskolájának, munkahelyének, társadalmá
nak és a környező természetnek — esztétikai minőségeit az 
autonóm művészetnél nem kisebb hangsúllyal szükséges vizsgál
ni. A korszerű haladó szemléletű iskola akár egyetlen tan
tárgy tanításával elvégezhetné feladatát, ha ez egy mindenre 
kiterjedő „ember és környezet-, vagy valóságismeret" lenne. 
Ez persze nemcsak a megismerést, hanem a megváltoztatást, 
az átalakítást is szolgálja egyúttal. Elvként leszögezhet

jük, hogy az anti-esztétikummal éppúgy szükséges foglalkozni 

a nevelésnek, mint az esztétikummal. Elemzésre, mintaként 



természetesen elsősoroan igazi értéket képviselő műalkotá
sokat szeretnénk használni. Nincs szó arról, hogy iskolai 
mintaként a giccs „törzsanyagát" ömlesszük a gyerekek elé. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy kizárólag a művészet példáival, 
csupán a reprezentáns alkotások elemzésével nem lesz lehet
séges a valósághoz kapcsolódó szemlélet megvalósítása. Esz
tétikai tárgy-nevelési szemléletünk szerint tehát minden 
lehet, ami foglalkoztatja az embert, és bár a minta tovább
ra is az értékes műalkotás marad, az ipari formatervezés 
korszakában nem lehet az autonóm „múzsák" egyoldalúságára 
leszűkíteni a valóság- és művészetszemléletet. A nevelés
nek tehát felkészítő és megelőző tevékenységet kell kifej
tenie. Felkészíteni a gyerekeket a társadalomban rájuk váró 
meglepetésekre, megelőzni a csalódásokat, és a megválaszol- 
hatatlannak vélt kihívásokat. A preventív nevelés jól tájé
kozottá kell, hogy fejlesszen. Az utcán ritkán jön az emberrel 
szembe Colleoni lovasszobra, annál többször a kukásautó. A 
magatartás etikai és esztétikai alakításához elsősorban adek- 
vát valóságismeretre és környezetben való tájékozódásra, va
lamint az önállóság és alkalmazkodás egységét létrehozó szi
tuációs nevelési gyakorlatra van szükség.

Egy korszerű, szocialista-nevelés-modellnek a folklór 
alapvetéséről sem szabad lemondania, és a társadalmi valóság 
egyéb kulturális területéről sem, mint például a „szórakozta
tó művészet", mely a maga populáris műfajaival befolyásolja 
a közízlést. Harmadikként a kreativitás-elvű iskolában magá
tól értetődően a — „generatív művészet" is alapszempont le
het.

Mindaz az alkotás, melyet a gyerekek maguk hoztak létre, 
megfestve, barkálcsolva, elpengetve, megverselve. Ez a három 
szempont legkönnyebben „a kultúra" kategóriájában egyesíthető. 
Ezt a kategóriát már használtuk az iskola szocializációs cél
jainak elemzésekor, megállapítva, hogy az iskola a „bővített 
kulturális újratermelés" egyik eszköze. Mindebből az követke
zik, hogy a világképben, kulturális objektivációkban elemzen
dő esztétikai-művészeti nevelés alapja nem lehet csak az au-
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tonóm művészet, hanem csak a kultúra maga.

Integráció
A tárgyak integrációjára elengedhetetlenül szükség van, 

s a tantervi egyeztetés a készségtárgyak hallás-, látás-, 
mozgás-, és anyanyelvi foglalkozásainál már régóta szükség
let. Ugyanakkor helyrehozhatatlan kárt okozna akár csak egy 
résztárgy feladása ezek közül valamely komplex új tárgy ked
véért. Felsőtagozatban, vagy akár középiskolában az éneket, 
rajzot, magyart összevonó egyetlen tárgy nem látszik meggyő
zőnek, inkább elfogadhatatlannak. Hamar belátható, hogy az 
integrációt nem a tantárgyak önálló léte, hanem a tartalmi 
és formai elszigeteltségük akadályozza meg. Az esztétikai- 
-múvészeti nevelés integrációját, tantárgyi komplexitását 
tartalmi szempontok alapján a következő modell szerint ter
vezzük.

Az esztétikai-művészeti nevelés világképet, illetve 
későbbiekben világnézetet formáló tantárgycsoport. A világ
nézet kialakításának megvalósításához a megismerés két alap
vető oldalát kell fejleszteni, illetve összhangba hozni.

Az egyik az érzékszervi megismerés, a másik a fogalmi 
(kognitív) megismerés. Az integráció fő elve a kreativitás, 
a két koordináló, vagy integráló sík pedig a nyelviség és a 
történetiség síkja. A nyelviség a szemiotikái megközelítést, 
a generativitást és a szinkron szemléletmódot teszi lehetővé, 
a történetiség pedig a tartalmi összevetést és a diakron 
szemléletmód érvényesítését jelenti. Mindkettő egyben kap
csolódási, elágazási lehetőséget is teremt — egyrészről az 
idegen nyelvek, másrészről a történelem tanítása felé.

Az esztétikai-művészeti nevelés megtartja az 
önálló tantárgyakat (az integráció mellett a differenciálás 
szükségét vallva), mivel a komplexitást nem a külső, 
hanem a belső struktúrában tervezi. Említsük meg egyúttal, 
hogy a középiskolában már csak azért is ragaszkodunk az ön
álló tantárgyisághoz, mivel ezidőtájt néhány évfolyamon 
nem is létezik, tehát nincs is mit összevonni.
legelőször az esztétikai tárgyak létét kell meg-



teremtetni, hiszen jelenleg is hiányzik a végigvitt rajz
ás énektanítás! A szakközépiskolákban pedig a magyar nyelv 
és irodalom épp hogy csak tárgyként említhető. A komplexi
tás tehát tárgyak közötti tantervi integrációval jöhet lét
re, hiszen csak így van mit integrálni.

Az esztétikai-művészeti nevelés tantárgyai a következők:
(a) mozgás-nevelés, vagy testi nevelés;
(b) hallás-nevelés (auditív);
(c) látás-nevelés (vizuális);
(d) anyanyelvi és irodalmi (verbalis) nevelés.

Mozgás-nevelés (testi nevelés)
Ha az iskolai képzést szellemi és testi képzésre oszt

juk, a tanítás szerkezetének hatalmas aranytalanságát álla
píthatjuk meg, melynél a test fejlesztése elenyésző szere
pet kap az egyoldalúvá való intellektualizmussal szemben. 
Az ülő életmódra kondicionált, túlérzékennyé vált és gyenge 
testi képességet felmutató mai tanulóifjúság mozgásszegény 
életmódját a testi nevelés extenzív és intenzív fejlesztése 
tudná csak ellensúlyozni. A mozgás-nevelésnek, mint a testi 
nevelés jelentős területének új lehetőségeit terjedelmi és 
tartalmi változtatás jelentené. A test képzésének így értel
mezett elmélete ezidötájt csaknem teljesen hiányzik az isko
lai tanításból. Az elmélet feladata lenne az anatómiai ön
ismeret kialakítása, az egészséges életmódra nevelés és a 
teljes emberi szervezet feletti tudatos ellenőrzés létreho
zása, beleértve ebbe nemcsak az izomműködés szabályozását, 
hanem az idegfiziológiai folyamatok feltételeit, a pszichi
kai kihívások és válaszok elemzését. Ide tartozik még a 

családi- és szexuális életre való felkészítés, az általános 
magatartás mozgáskoordinációi, a gesztusok, a fiziognómia 
vizsgálata. A testi nevelés gyakorlati oldala az egészséges 
életmód feltételeinek — a rugalmasságnak, a megfelelő lég
zéstechnikának, állóképességnek, a bioritmus harmóniájának 
a fejlesztése és megőrzése, a testi önvédelmi rendszer kié
pítése. Ami még az elméletre tartozik, az a biológia órák
ról hiányzó (vagy ott csak túl szűkén és túl általánosan
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tárgyalt) ismeretek pótlása. A gyerekeknek szükségük van 
a saját testük, személyes testi állapotuk, fejlődésük 
konkrét tárgyalására. A szexuális "felvilágosításból" 
hiányzik a nemi szerep elemzése és az ehhez kapcsolódó 
etikai, esztétikai felkészítés. S amivel a jelenlegi test
nevelés egyáltalán nem foglalkozik; a gesztusok, viselke
dés-minták vizsgálatával, a mozgásművészet közösségi esz
tétikai formájával.

A testi nevelés ügye természetesen sokkal szélesebb- 
körű, sok más kérdésre kiterjedő problémakomplexumot alkot, 
amelyet összefüggéáeinek teljes rendszerében lehet és kell 
megoldani. Mi itt csak addig a mélységig foglalkozunk vele, 
ameddig — a mozgás révén — az esztétikai neveléssel is 
érintkezik és azt befolyásolja. Az így értelmezett mozgás- 
-nevelésbe az általános testi nevelés mellett fokozott mér
tékben beletartozik nemcsak az esztétikus mozgás (a tánc), 
hanem a testi önismeret, a személyiségre szabott mozgáskul
túra és a magatartás kialakítása.

A tantárgy szemléleti-szerkezeti változtatásai a kö
vetkezők:

(a) A testi nevelés időkeretében helyet kell juttatni 
az egyik legfontosabb komplex esztétikái tevékeny
ségnek, a táncnak, illetve az ezt előkészítő gyer
mekjátéknak. Elsősorban a (társastánc szinten megta
nulható) néptáncra gondolunk. A középiskolában sorra 

kerülhetnének különféle beat- és társastáncok, vala
mint különböző esztétikai mozgás-játékok (pantomim 
stb.).

(b) Nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az alapozó lég
zésekre a különböző statikus és dinamikus testtartás- 
-gyakorlatokra. E célból rendszeresen kívánjuk alkal
mazni a nemzetközileg elterjedt állóképesség- és ru
ganyosság-fejlesztő tornagyakorlatokat: mindezeket 
kiegészítve a testi önismeret funkcionális gyakorla
taival.

(c) A testileg gyengébb, vagy hátrányos alkatú gyerekek
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szempontjait is figyelembe vevő kiegészítő- és kom
penzáló mozgás-gyakorlatok és nem-versenyszerű sportok 
rendszerét is ki kellene alakítani. A könnyű atlétiká
tól az úszásig minden tanulónak „testhez álló" tevé
kenységek választékát kell megadni, azzal az igénnyel, 
hogy a gyerek később maga tudja kiválasztani és elvé
gezni a neki fontos tevékenységeket.

Javaslatainkat az alábbiakban fejtjük ki:
A tánc egyszerre testedző és esztétikai funkciója köz

ismert. Az imént kifejtett ideg- és izomtevékenységek szinte 
legtermészetesebb alkalmazását találjuk ebben a rendkívül 
összetett cselekvésben. A tánctevékenység egyszerre foglalkoz
tatja a vizuális térérzékelést (proxemika), a taktilis (tapin
tó) érzékenységet, a halláskultúrát és az izom- és testérzés 
irányította mozgás-koordinációt. Nagyszerűen egészíti ki a 
differenciált egyéni foglalkozást, a tánc ugyanis jellegze
tesen közösségi cselekvés. Kötött és szabad formáival spontán 
módon teremti meg a zenei-mozgási anyanyelv és az általános 
tánc- és gesztusnyelv szintézisét. Az esztétikai-művészeti ne
velés körében a néptánctanításnak központi jelentősége van. Az 
integráció és a generativitás elvei a tánc elem- és szabály
rendszerében nyilvánvalóak.

Tagolása, ritmusa (tánc-szók, csujogatások) ismerős a 
gyerekek számára a gyermekdalokból és a mondókákból. A népi 
gyermekjátékok célszerű és élményteli alapozást adnak a kis
gyerekkorban ahhoz, hogy 9-10 évesen a gyerek elkezdje a nép
tánc gyakorlását, melyet az „aprók-táncából" kinőve, majd a 
serdülőkori beat-táncok korszaka után ismét szívesen táncol
hat -- a társastánc szintjén a táncházban.

A tánc funkcióinál megemlíthető a nemi szerep eljátszá
sának a lehetősége is. Az iskolai együtt-nevelkedés folytán 
a két nem egymáshoz való viszonya természetesebb lett, de a 
serdülés feszültségeivel együttjáró közlekedési akoiók dur
vaságait, az egymást megismerés groteszk verekedés-próbáit 
nincs mivel levezetni.A gyerekek közelség-szituáció igényét 

a néptánc közös mozgása, egyszerű és magától értetődő testi 



összekapcsolódása képes kielégíteni. Ez a komplex érzet- 
-együttes a játék és a kötött lépések konvenciói által fel
oldhatja a serdülőkori magatartás agresszív ambivalenciáját.

A testi önismeret kialakítása alapvető az egészséges 
életmód megteremtése és megőrzése céljából.

Mindenféle önismeret elméleti és gyakorlati felkészülés
re épül. A gyermekeknek anatómiai és funkcionális ismeretekkel 
kell rendelkezniük, szervezetükről pontos képet kell alkotniuk 
ahhoz, hogy idővel saját maguk tudják megállapítani a számukra 
szükséges testi tevékenységek, gyakorlatok, sportok sorrendjét.

Az elméleti ismereteken túl a gyakorlat biztosíthatja a 
prevenciót, a hétköznapokban egyébként sűrűn előforduló balese
tek megelőzését.

A gyakorlati megoldásra egy-két példa.
A cselgáncs alapelemeinek az elsajátításával megtanulhat

ják a gyerekek, hogy miként kell, hogyan "érdemes" elesni úgy, 
hogy célszerű mozgással megelőzhessék az ütődést, a törést.

Felvetjük a jóga bizonyos elemeinek, gyakorlatainak alkal
mazását is, amelyek a mozgató-rendszer teljes tornáját jelentik 
és egyik legfőbb erényük, hogy bármilyen kis helyen, egyedül 
is végezhetők, nincs technikai eszköz-feltételük. Az egyénre 
szabott, egyénien válogatott gyakorlatok sajátos akarati össz
pontosítással járnak.

A fiuknál megfigyelhető rendkívüli mozgáskényszert és 
erőpróbaigényt megfelelő keretek között nagyszerűen tudja le
vezetni a sportszerű birkózás és a különböző kiegészítő- és 
kompenzáló mozgásgyakorlatok sora. A változatos (nem verseny
szerű) játék-sportok megfelelő alkalmazásának szemléleti elő
feltétele a jelenlegi testnevelés versenysportra kiválogató, 
teljesítményre orientáló és a kivételes képességűnkre koncent
ráló jellegének megszüntetése, a differenciált egyéni és a 
komplex közösségi tevékenységek egyensúlyának megteremtése.

Hallás-nevelés
E tárgy a zenei, és általában a hallás-kultúra fejlesz

tését szolgálja. Természetesen az ének-zenei nevelés Kodály
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Zoltán és munkatársai-tanítványai által kifejlesztett módsze
rére és gyakorlatára támaszkodik, amelyet a zenei nevelés mind-- 
máig legteljesebb, az egész művészeti nevelés számára példamu
tató rendszerének tartunk. Nem is módosítani kívánunk rajta, 
de néhány ponton kiegészíteni, illetve továbbfejleszteni tart
juk szükségesnek. \

Mindenképpen meg kell őrizni a Kodály-féle zenei nevelés 
alapelveit. 4 zenei nevelésnek ennek megfelelően az aktív zenei 
gyakorlaton kell épülnie, mégpedig a minden ember (minden gyerek) 
számára leginkább elérhető formáin: a „hangszerek" közül az é- 
nekhangon, a zenei anyagból a népdalon és a nagy mesterek e 
célra alkalmas darabjain. Mindenestül el kell vetni a ,,tandalo
kat", csak az igazi művészet nevelhet igazi művészetre. Az 
aktív zenei gyakorlat ugyanakkor a legalsó foktól kezdve a zenei 
gyakorlat tudatosításával társul, de ezt is az alapoknál a ze
nei írás-olvasás elsajátításával kezdi, a mű minden más tudatos 
megközelítése (elemzés) csak ezen épülhet.

A Kodály-féle zenei nevelés alapelveiből arra a néhány
— az alapokat nem érintő — pontra térünk ki, amelyekkel a 
nevelés gyakorlatát kiegészíteni, bővíteni kívánjuk.

Először is a zenei nevelés kiszélesítése általános hallá
si (auditív) neveléssé. Ennek érdekében a tárgy nemcsak a 
szorosabban vett zenével foglalkozik, hanem az auditív megis
merés lehetőségeivel, a nem művészi zaj- és zörej-hatásokkal, 
környezeti hangeffektusokkal.

Ezzel összefüggésben másodszor foglalkozni kell a populá
ris muzsikával (sláger, beat, rock, dzsessz stb.), amely min
denképpen a fiatalok zenei környezetéhez tartozik. A hagyomá
nyos oktatás prüdériája ezeket mintegy nemlétezőnek tekintette. 
Nem megismertetni kell őket (hiszen úgyis ismerik), hanem arra 
nevelni, hogy e műfajokban is el tudják választani az egészsé
geset a betegtől, a maga műfajában értékeset a giccstől.

Ki kell szélesítenünk harmadszor a zenével való alkotó 
jellegű, generatív foglalkozás lehetőségeit, támaszkodva az 
énekes és hangszeres népzene és popzenei mozgalomra, a több
felé folyó pedagógiai kísérletekre. Fel lehet itt használni

— más zenepedagógiai metódusok eredményeit, Orffét csakúgy,
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Kint az aleatorikus zenét, de a hazai talajra átültetve 
(a hangszeres zenei gyakorlatban például az Orff-féle 
triangulum zenekar helyett jól megteszi az ütőhangszerként 
használt kanál vagy a köcsögduda stb.). A generatív zenei 
gyakorlatot fel lehet használni a zenei elemek és szerkesz
tésmódok tudatosításában is.

Végül negyedszer a zenei nyelv tudatos elsajátításába 
— változatlanul megmaradva a kodályi alapokon — egyrészt 
fokozottan kell érvényesíteni a történetiség elvét, másrészt 
jobban össze kell kapcsolni más művészeti ágak nyelvének meg
ismertetésével. Ennek érdekében valamennyi művészeti ág nyel
vi (szemiotikai)-formatani ismereteinek tanítását össze kell 
hangolni.

Látás-nevelés
A vizuális nevelésben a megismerés tárgya a vizuális 

környezet, vagyis a teljes látható világ, annak kibontható 
törvényeivel, megváltoztathatóságának lehetőségeivel. Elemez
zük a tárgyi és képi világ esztétikai viszonyait és természe
tesen a vizuális művészetek valamennyi műfaját. Tárgyformáló 
vizuális alkotótevékenységek segítségével születésében is
merhetjük meg a kreatív folyamatokat.

A természeti és az emberi környezetet önmagában és vi
szonyaiban vizsgáljuk. A természeti formák megfigyelése, 
elemzése, rokonítása, felbontása minden korosztálynál állandó 
tevékenység. A kisgyerek kavicssimogatásától, levéltépésétől 
egészen a kompozícióba foglalásig. Azok a természeti törvé
nyek, amelyek mint természeti lényt — az embert is megha
tározzák, megismerhetők egy faág növekedésében, a toboz, a 
csiga, a falevél, kagyló, napraforgó, búzakalász, vagy egy 
lepke, egy szarvasbogár, galamb, vagy ló alakjában, arányai
ban, felépítésében. Ilyen törvény például az aranymetszés 
törvénye, amely a művészet szinte minden ágúban feltűnik a 

görög építészettől a reneszánsz táblaképeken át valamely 
modern zenemű szerkezetűig. A látus finomításának azért le
het rendkívül fontos lehetősége a természeti formák és a
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művészeti alkotások összehasonlító és megkülönböztető 
strukturális elemzése.

Az emberi, társadalmi környezet vizsgálata nem ke
vésbé izgalmas felfedezéseket jelent az elemző számára. 
Az esztétikus vizuális környezet megvalósítása egész 
életünkben emberi igény marad — létünk és életmódunk a 
környezetünk képében is tükröződik. Az esztétikai lát
vány társadalmi meghatározottsága elvezet a művészet fo
kozott értéséig is, a műalkotások megismeréséig.

A műalkotás hosszúidon át az elemzés egyedüli tár
gya volt az iskolai tanításban, mely művészeten kívül 
eső témákkal nem foglalkozott. A műalkotás a látás-neve
lésben kitüntetett helyet foglal el, de semmi esetre sem 
szorítja ki a nem-autonóm művészeti tárgyak és a nem-esz
tétikus jelenségek vizsgálatát. A művek elemzése pedig 
egyébként sem öncélú, hanem társadalmi és történeti szem
pontok szerint determinált.

A gyakorlati alkotást, az aktív formáló tevékenységet 
a vizuális nevelés legfontosabb részének tartjuk. Tárgy
formáló, képalkotó tevékenységünk első fokozata az anyag 
természetének és formálása szabályainak a megismerése. 
Az anyagismeret során a legkülönbözőbb matériákkal foglal
koznak; papírral, agyaggal, kővel, fával, viasszal, fém
mel, textillel és az ezek manipulálását lehetővé tevő 
krétával, tussal, festékkel, ceruzával. A gyerekek megis
merik mindegyik anyag sajátos tulajdonságát és alakítható- 
ságának technikáit. (Ez nem csupán önmagáért történik, 
mindig valamely feladat adja az alkalmat az ismerkedésre.) 
Az anyagok egymásra hatásának viszonya igen változatos. 
A faragás, égetés, törés, applikálás, elszínezés, festékkel 
lefedés, domborítás, gyűrés mindig más és másfajta alkotást 
eredményeznek. Mindez azért lényeges, mert az eddigi taní
tási gyakorlat csak a képzőművészeti végeredményre figyelt, 
vagy csak a technikai ismeretre. Az anyag, annak alakítha- 
tósága és a megszerkesztendő mű együttes viszonyrendszere 
a tanulságos szemléletünkben. Az anyag és alakításának tech-
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nikája magában hordozza a műalkotás meghatározott lehető
ségeinek objektív tényezőit. A műfaji elvekről ugyanezt 
tudjuk elmondani. A grafika, a kisplasztika, a festészet, 
a fotomontázs az ismeret és a készség bizonyos fokán 
"készségesen" engedelmeskedik a feladatnak és az alkotó 
személyiségének, szándékának. A műfaji, anyagismereti, 
technikai sokoldalúság a pszichikai motivációk sajátossá
gainak adekvát kifejezési lehetőségeket kínál. Vannak ta
nulók, akik inkább plasztikai készséggel bírnak, mások 
vonalas, vagy foltszerű, színes, vagy monokróm, lágy, 
vagy kemény kifejezésekhez egyértelmű rokonszenvvel vi
szonyulnak, másfajták elhanyagolása mellett.

A vizualitás nyelviségét a jelek használatának tuda
tosításával értelmezzük. A felületen való nyom-hagyástól 
kezdve az ikonikus és szimbolikus jelek jelentés kibontá
sáig sok fogalmi meghatározást kell tisztázni a tanulókkal. 
A fogalmi apparátusban már korán — a maguk alkotó tapasz
talata szerint — világosodik meg a sík, a tér, a forma. 
a képi mozgás, a vonal- és foltritmus, a képi elem és képi 
szerkezet jelentése. Megismerik a kifejezés és alkotás 
konvencióit, melyeket a maguk relatív érvényességében és 
az esztétikai ítélet társadalmi változása szerint mint 
adott kor és közösség jellemző jegyét elemzik.

A vizuális jelrendszer segítségével alaktanilag és 
jelentéstanilag értelmezik a gyerekek a szerves és geo
metrikus formák, a racionálisan rendezett és amorf formák 
— figuratív, nonfiguratív konkrét és absztrakt megjele
nítéseit, a közlés értelmezhetőségi fokát, társadalmi 
kontextusát, indítékait, metaforikus, antropomorf gondo
lattársításait, szimbolikus jelentéstartalmát. Teljes elérni 
zéskor a mű anyagszerűsége, hatásmechanizmusa, megszerkesz
tettségének jellege jel-elvű és funkcionális szempontok 
figyelembevételével elemezhető,

A tudatosítás lépcsőfokainak végigjárása mindig gya
korlati alkotó formáló munkát feltételez. Itt a mérvadó 

szempont: „Minden fogalom felépítéséhez többféle tapasz

talatra szükségvan, különben csak asszociáció következhet
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be, nem pedig absztrakció" (5.) A látás-nevelés a maga 
gazdag érzékelési-tapasztalati jellegéből következően az 
érzékszervi, képzeteket alkotó megismerésre alapoz, de 
oly módon, hogy mindezt egyensúlyba hozza a kognitív meg
ismerés formáival, szintjével. Az asszociációk és absztrak
ciók szükségszerűen kell, hogy egymást kiegészítsék, a 
fogalom és a képzet kölcsönösségi viszonya mintájára.

Néhány szót még egy-két eddig a tanításban elhanya
golt vizuális nevelési eszközről és művészi kifejezésről:

A látáskultúra formálásának talán egyik legfrekven
táltabb eszköze a film. Népszerűségét tekintve a filmnézés, 
a televíziózás minden egyéb művészi élvezeti formát megelőz. 
Eredendően komplex jellegénél fogva a legösszetettebb elem
zéseknek ad lehetőséget. A korszakos jelentőségű montázs- 
-elmélet, melynek legtisztább megfogalmazását Eisenstein
nek köszönhetjük. A képi ritmus, a film folyamatosságának 
és megszakítottsagának, a kamera megközelítő mozgásának 
elemzése könnyebbé teszi a többi művészeti ág alkotásainak 
értelmezését is. A filmtörténet nagy művei mellett a látás- 
-nevelésnek fel kell használnia a kortárs filmek aktuali
tásait, az "előző esti tévézés" tapasztalatait. Az iskola 
ha lemondana a látás-nevelés (rajztanítás) általános isko
lai és középiskolai legalább kettő (2 db) óraszámról, csak 
a filmesztétikát véve alapul, a gyermokek ízlésének, vi
lágképük kialakításának leghatásosabb eszközétől fosztaná 
meg magát!

A fotó, az "új népművészetté" váló fényképezés felhasz
nálása szintén alapvető fontosságú. A fotónak még az az 
előnye is megvan a filmmel szemben, hogy anyagi okok nem 
gátolják az alkotva megismerés lehetőségének kihasználá
sát. Az emlékképek sorozatgyártásán túlemelkedve, még a 
spontán fotózás is egyfajta "képben való gondolkodásra" 
szoktat. A fotó könnyű kezelése révén minden gyermek vizuá
lis alkotásához hozzátartozhat. A képkivágás szerepének 
a tudatosítása a kompozíció alaptörvényeivel ismertet meg. 
Az arányok változtatása, a képi'hangsúlyok szerkesztése, 

a fotó montírozása és kollázs—zsá alakítása ráadásul a lég—



izgalmasabb élvezetekkel jár a gyermekek számára.
A mintázás egy teljesen elhanyagolt területet tesz 

élővé a látáskultúra fejlesztésében, s ez a terület a 
tapintásé. A tárgyak kézzel fogható, tapintható volta új 
dimenziót ad a megismerésben. A fém- és papírplasztikák, 
a gyurma- és agyagtömbök formálása a tér minőségileg maga
sabb megértéséhez segít. A pusztán vizuális alkotás a, 
taktilis érzékelés bekapcsolásával már a mű jellegét teszi 
komplexebbé, értékben gazdagabbá.

Anyanyelvi és irodalmi nevelés
Az ide vonatkozó javaslatainkat annak megjegyzésével 

tesszük közzé, hogy teljes mértékben azonos állásponton 
vagyunk a MTA Nyelvtudományi Intézetének, nyelvi-kommuni
kációs nevelési" koncepciójával. Tárgyunk nyelvi sajátos
ságainak kifejtését azért tartjuk célszerűnek, hiszen a 
nyelviség, az esztétikai nevelési koncepciónak egyébként 
is egyik integráló tényezője.

Az anyanyelvi és irodalmi nevelést olyan pedagógiai 
egységként fogjuk fel, melynek közös anyagát — a gondolat 
kifejezésének lehetőségét, a nyelvi rendszert és közös 
funkcióját — a gondolatközlést magát, mint a verbális 
kommunikáció differenciált és integrált fejlesztésének 
legjobb lehetőségét hangsúlyozzuk.

Ezen belül természetesen megvannak a nyelvi és az 
irodalmi nevelés specifikumai, melyek a nyelvi megnyilat
kozással magával, illetve az irodalmi alkotással magával 
foglalkoznak. A rész-sajátosságok mellett említenünk kell 
a verbális nevelésnek a többi esztétikai-nevelési tárgy
tól való sajátos különbözőségét is.

Tárgyát, illetve anyagát tekintve a legtársadalmibb, 
illetve a leginkább normatív képzés. A nyelv törvényei 
ugyanis társadalmilag oly mértékben meghatározottak, hogy 
evidenciának tekinthető, hogyha egy nyelvi tény nem társa
dalmi érvényű, akkor az a nyelv eszközrendszerében nem is 
létezik, vagy helytelen. A vizuális, az auditív, vagy a ki

netikus nyelv ugyan szintén kötött a társadalmi konvenciók
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által, de sohasem függ tóle teljesen, vagyis az egyéni 
jelhasználat autonómiája sokkal nagyobb. (Ezért félreért- 
hetöbbek, vagy többféleképpen értelmezhetőek a képzőművé
szeti, zenei, tánc-alkotások, ezért nehezebb a jelentésük 
meghatározása.)

A tárgy legfőbb feladatait a következőkben látjuk: 
a nyelvi szabályrendszert, mint egyfajta jelrendszert, a 
generatív tevékenység mintáját, a kommunikáció legfőbb esz
közét kell tudatosítanunk. A kommunikációs tevékenység ér
telmezését a mindennapos praxisból, a helyzetből közelít
jük meg. Ennek megfelelően egyrészt az élőbeszéd, másrészt 
a beszédhelyzet lesznek alapvető fontosságúak a nevelésben. 
A kommunikációs funkciók megkülönböztetéséből és a nyelvi 
készség adekvát működéséből a funkciós és szituatív gram
matika szempontjai következnek.

A nyelvhasználat tudatos voltát a helyzet-konfliktus 
megoldásakor a tartalomközlő, az emotív, expresszív, irá
nyító, kapcsolatteremtő, metanyelvi és költői funkciók 
kreatív alkalmazásával képzeljük el, s ez már az irodalmi 
nevelés feladataival esik egybe. A kétféle végletességű 
kommunikációs nevelési gyakorlatból (a terápiás pszicho- 
drámák, illetve a retorikai szabályrendszer gyakorlata) 
tulajdonképpen minden lehetőséget (és sohasem csak az egyik 
végletet) tartanánk alkalmazhatónak, feltéve, hogy fejlesz
ti és nem rombolja a kommunikációs készséget. Az utóbbit 
— a retorikai, beszédművelö jelleget különösen fontosnak 
érezzük a civilizációs „nyelvi erózió" közepette.

Szeretnénk középpontba állítani a nagyarányú olvasási 
gyakorlatot, a könyvtárhasználatot és az irodalommal való 
igényes foglalkozást. Az irodalmi nevelést az esztétikai- 
-nevelési koncepció szerint szintén a szinkronitás-dia- 
kronitás egységében fogjuk fel.

Ezen azt értjük, hogy az irodalom megismerését egy
szerre az irodalomelmélet és az irodalomtörténet elemzé
seivel és egyszerre a kreatív irodalmi tevékenység alkotta
tó megközelítésével képzeljük el. A kronologikus műközpontú
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irodalomtanítást rendkívül fontosnak tartjuk, mégis 
— önmagában, a megismerés szamárlétra fokozatainak 
betartásával igen célszerűtlen, merev lenne. A gyerekek, 
miközben az ókori drámák konfliktusainak adóznak, nem 
tudnak kitérni a maguk huszadik századi konfliktusaik 
elől és egyidőben olvassák (iskolában) az Antigonét és 
(otthon) a bestseller krimit. A történetiség és az egy
idejűség egysége itt, a mi koncepciónkban úgy érvényesül, 
hogy a gyerekek soha nem szakadnak el a kortárs irodalom
tól (sem a kortárs kultúrától). Az irodalmi nevelés egyik 
megszakítatlan szála a huszadik századiság, illetve a 
kortárs kultúra közvetlensége révén alkot egységes folya
matot. Ezt egészíti ki a kronologikus elvű (nem tematikus!) 

irodalomtörténeti feldolgozás, mely időnkénti mélyfúrások
kal, egy-egy korszak újra- meg újra való visszakapcsolásá
val, előrevetítésével, más korszakok és alkotók rokonítá- 
sával és szembeállításával.

Egy bizonyos korszakot tehát egyrészről mindig a ma
ga „adott jelenkorában" vizsgálnánk a szinkron szemlélet
mód szerint, ugyanakkor előtörténeti és nagyobb társadal
mi fejlődési egység diakronikus szemszögéből is elemeznénk. 
Az előtörténetnek rendkívül fontos előkészítő szerepet tu
lajdonítunk. Az irodalom nagy „ideológiai dinasztiái" csak a 
magatartás-modellek egymást-tükrözésében ismerhetők meg 
valóban.

A kreatív irodalmi tevékenységnek központi és szintén 
megszakítatlan folyamatosságú szerepet szánunk. Minden 
gyerek képes „irodalmat csinálni", a verstől, a levélen át 
a rögtönzött drámáig rengeteg lehetőség van az alkotásra. 
Az alkotás színvonalának, miként a jelhasználat és a tech
nika-alkalmazás szabályainak, a fejleszthetőségét, az iro
dalmi kreativitás generatív szintre emelését valljuk.

Az igazán jó vers elsajátítását a folyamatos „írás-ta
nulás" lehetővé teszi. Ugyanígy áll a dolog a prózával, 
mikor a gyerekek, miként a Moliére-i Jourdain úr, rájönnek 
arra, hogy „prózában beszélnek" és mindennapos életszituá

cióikban tulajdonképpen drámai konfliktusokat oldanak meg, 
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vagy hagynak kifejlődni. Ez a kreatív tevékenység a 
„műfajok végigzongorázása mellett" különböző autonóm 
irodalmi művek parafrázis-alkotásaiban is jelentkezhet.

A műfajelméletet — a hozzá kapcsolódó irodalomelmé
leti, szemiotikái és kommunikatív szempontok érvényesíté
sével a horizontális szinkron sík (például a mai magyar 
kultúra) kiegészítését jelenti, diakronikus fejlődés- 
-elemzéseivel. A forma, a szerkezet, a műfaj együtt és 
egyszerre vizsgált részének műelemzésekor.

A világkép jelentősége óriási. Az általános iskolai 
olvasás, illetve irodalomtanítás a mesék tipológiájától 
kezdve, a teremtésmítoszok (indiai, egyiptomi, görög, 
héber, finnugor, magyar) eredet- és helymagyarázó mondák, 
hősmondák elemzésekor mindig a világkép értelmezéséből 
indulhatna ki, illetve ehhez érhetne vissza az európai 
nagy irodalmak és életművek társadalomfelmutató jellegé
nek vizsgálatával.

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés egyben magatartás- 
modellt is alakít és miközben a fogalmat értelmezi, a 
kifejezést differenciálja, a gondolkodást közvetlenül 
fejleszti, — bizonyos értelemben elengedhetetlen fel
tétele is az esztétikai-művészeti nevelés integrációjá
nak.
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Ajánlások
a szomatikus nevelés műveltségi tartalmára*

I.
A műveltségi tartalmakat meghatározó alapelvek, tendenciák

Előterjesztésünk alaptétele: a XX. század utolsó negyedé
ben élő szocialista ember kultúrájához elengedhetetlen elem
ként hozzátartozik a testkultúra, ezért ennek az igénynek az 
eddiginél hangsúlyosabb szerepet kell kapnia a nevelésben, a 
vezetőkkel és beosztottakkal szemben támasztott követelmények 
rendszerében.

A testkultúra a szocialista kultúra integráns része. 
Tartalmazza a társadalomban élő ember — a testnevelési és 
sportintézményekben (szervezetekben) és azonkívül folyó — 
testedzési tevékenységét, amelynek alapvető célja az ember 
fizikai lehetőségeinek növelése, tökéletesítése. Felöleli 
továbbá a testedzési tevékenység feltételeit és eredményeit 
magába foglaló értékeket.

A testkultúra alkotóelemeiként kezelhetők:
(a) A társadalom testnevelési és sportélete, valamint 

annak szervezetei, intézményei, létesítményei, ha
gyományai, eredményei, (iskolai testnevelés, honvé
delmi testnevelés, egyesületi sport, élsport).

(b) A munkaerő újratermelésének, a regenerációnak mozgá- 
sos aktivitással kapcsolt intézményei és az azokban 
folyó tevékenységek (üzemi testnevelés és sport, tö
megsport rendezvények, lakóhelyi testnevelés és sport 
stb.).

(c) Szociálhigiénés feladatokkal kapcsolatban levő testne
velési és sporttevékenységek (speciális üdülők, reha
bilitációs, prevenciós központok).

*A szakkörök számára szokatlan „szomatikus nevelés" megjelölés
sel a munkacsoport fő törekvésére akar utalni: kiszélesíteni 
az ifjúság testnevelésének feladatait, hatókörét, keresni a 
kapcsolatot más nevelési tartalmakkal. Jelen ajánlásunk a szo
matikus nevelés tartalmára, érvényességi körének körvonalazásá
ra ad első megközelítést.
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A tudományos-technikái forradalom sajátossága, hogy 
részben olyan jelenségeket hoz létre, amelyek önmaguktol nem 
idézik elő a testkultúra iránti szükségletet, de amelyek el
lensúlyozása érdekében a szocialista társadalomnak tudatosan 
kell arra törekednie, hogy a megbomlott fizikai-pszichikai 
egyensúly helyreálljon. A hatások másik csoportjába azok so
rolhatók, amelyek közvetlenül hoznak létre testkulturális 
szükségleteket.

A tudományos-technikai forradalom során az emberi munka
tevékenység átalakul. Ennek legfőbb jellemzője az, hogy a te
vékenység fizikai, pszichikai összetevői módosulnak. A terme
lési lehetőségek kiaknázása nemcsak magasabban képzett munka
erőt, korszerűbb gépet és technológiát követel, hanem a mun
kaerő sajátosan új tulajdonságait is. A munkafolyamatok je
lentős automatizációja a foglalkozási ágak, szakmák nagy ré
szében mérsékli az izomerő szerepét, mert nagyrészt megszűn
nek a nagy ellenállások legyőzését, terhek emelését, hordását 
igénylő munkafolyamatok. A változások viszont egyoldalú ideg
rendszeri terhelést okoznak.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy várható a felüdülés, a 
szórakozás, a regeneráció sajátos formáinak, tartalmainak ki
alakulása, illetőleg ezek napjainkban már jól nyomon követhe
tők a gyermek mozgás- és játéktevékenységében éppenúgy, mint 
a felnőttekében.

A szabad időben újfajta játékok jutnak előtérbe és egyes 
hagyományosan népszerű sportágak helyét mások veszik át.

A lakásban eltöltött idő mennyisége emelkedik. A gyerme
kek közül egyre többen maradnak otthon, csökken a bölcsődei 
elhelyezettek száma. A szabad idő nagy részét is — a vizs
gálatok szerint passzív pihenéssel — a lakásban tölti el a 
felnőtt és vele együtt a család.

A társadalomban végbemenő gazdasági-technikai fejlődés 
felgyorsulása zavart okoz az emberi környezet biológiai egyen
súlyában és ez veszélyezteti az ember szervezetének egyensú
lyát is.

A tudományok, a szellemi kultúra fejlődése (közvetlenül) 
— az emberre irányuló tevékenységek körében — kedvezőtlen 
eredményeket is hozott magával. Például:
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(a) a betegségek megelőzésére való törekvés gyakran von 
maga után fokozott érzékenységet a kórokozókkal 
szemben,

(b) a gyógyszerek alkalmazása gyakran vezet nem várt 
kedvezőtlen hatásokhoz,

(c) a szórakoztató ipar, a tömegkommunikációs eszközök 
terjedése, az egyének tevékenységstruktúráját egész
ségügyi szempontból kedvezőtlenül befolyásolta.

Az iskolai nevelésben a megismerő tevékenység és cselek
vés arányai eltolódnak az előbbi javára, mert az oktatás a 
hazai hagyományoknak megfelelően még mindig főként a „tudat
tartalmak cseréjét" jelenti, s ezzel a tudományos megismerés
ből a tapasztalat háttérbe szorult, mivel az egyéni gyakorla
ti tevékenységek köre általában csökkent, a gyermekek „mozgás
tere" beszűkült (pl. a spontán játéktevékenységek köre is). 
Ennek következtében a mozgáskoordinációs szintek nem fejlőd
nek az életkornak megfelelően. A cselekvési tapasztalatok hi
ánya — különösen kisgyermek és kisiskolás korban -- az értel
mi fejlődést is kedvezőtlenül befolyásolja.

A tudományos-technikai forradalom — a társadalmi fejlő
dés eddigi történetében nem tapasztalt — gyors változásokat 
hozott és hoz ma is az ember és környezete viszonyában, a ter
melőerők, az anyagi feltételek, az életmód, az életkörülmények 
és a szükségletek alakulásának szerkezetében. E változások mi
nőségileg új követelményeket támasztanak az emberrel szemben. 
Egyfelől a gazdasági, társadalmi feladatok és követelmények, 
másfelől a megoldás lehetőségeinek összhangját döntően a tár
sadalmi viszonyok és az ember készségeinek, képességeinek op
timális alakítása teremti meg. A szomatikus nevelésnek nagy 
szerepe van az emberben rejlő (adottságok lehető legteljesebb 
érvényre juttatásában) képességek optimális kibontásában. Az 
új társadalmi, gazdasági feladatok és a megoldáshoz szükséges 
tulajdonságok kifejlesztésében a testkulturális aktivitásnak, 
célirányos készség- és képességfejlesztésnek, továbbá a szabad
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idő aktív eltöltésének különösen nagy a jelentősége. Az 
erre való felkészítésben hangsúlyos az iskola megalapozó 
szerepe.

A tudományos-technikai forradalom alapvető jellemzői
nek vizsgálata jelzi továbbá'a testkulturális tevékenységek 
szerepét a termelés és az életmód folyamatában, tehát a mun
kaerő újratermelését alapvetően meghatározó tényezők alakulá
sában, a testnevelés és a sport iránti szükségletek alakulá
sában.

A termelésben fontos szerepet játszik az új technológia, 
az új munkamódszer, mert a tudomány hatására döntő fordulat 
áll be a munkatárgyak és munkaeszközök alakulásában. Az em
bernek új készségekkel, tulajdonságokkal kell rendelkeznie, 
hogy a termelés folyamatába kellő hatékonysággal tudjon be
épülni. Ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert a műszaki fejlő
dés sok területen megelőzte a munkaerő (a munkás) fizikai- 
-szellemi felkészültségét, a szakképzés nem tart lépést a 
technológiai igényekkel, követelményekkel, amelyek magas 
szintű pszichikai-fizikai alkalmazkodókészséget követelnek.

Számolnunk kell azonban (a fejlődés dialektikájának meg
felelően — újabb ellentmondásokkal, amelyeknek kihatásai é- 
rintik a testnevelésnek és sportnak mint szükségletnek jel
legét, alakulását.

Meggyorsul az urbanizációs folyamat, egyben változik a 
társadalom jelenlegi szerkezete, jelentősen megnő a szabad 
idő.

Ebből következik, hogy csak a létrejött változásokkal 
összhangban élni tudó ember képes az életben helytállni. 
Ennek egyik fontos feltétele az, hogy a képzési folyamat 
ne záruljon le, hanem terjedjen ki az iskoláskort követő 
életkori szakaszokra is. Az iskola funkcióját akkor tölti 
be, ha az önképzés általánossá válik. Az iskolai testnevelés 
és sport egyik fő feladata tehát az legyen, hogy a tanulók 
életrendjébe a rendszeres testedzés, valamilyen fajta sport
tevékenység szerves alkotóelemként épüljön be.

Ennek feltétele: a mozgástevékenység iránti igény, kész-
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ség és képességszintek kialakítása, amelyekre épülhet az 
önképzés, a sportolási igény kielégítése, a magasabb szintű 
szükségletek termelése.

A szocialista társadalom sikeres építése csak a társa
dalmi-gazdasági élet különböző oldalainak (a népgazdaság, 
az oktatásügy, az egészségügy, a tudományiéjlesztés-irányítás 
és a művészetek fejlesztése, valamint a testnevelés és sport) 

arányos fejlesztésével lehetséges. Ezen belül a testkultúra 
a társadalomalakító tényezők együttesének viszonylag önálló 

alkotóeleme, s egyben a társadalmi lét és tudat más terüle
teivel közvetve, vagy közvetlenül kapcsolatban van. (Mindezt 
azért kell hangsúlyoznunk, hogy kiemeljünk egy eddig nem elég
gé méltányolt körülményt.)

A testkultúra fejlesztésének távlati terveit és feladatait 
az össztársadalmi érdekekből és követelményekből — mindenek
előtt a lakosság szükségleteiből — kell levezetnünk, tudatosan 
arra törekedve, hogy új, a testkultúrával szorosan összefüggő 
szükségletek jöjjenek létre és váljanak tömegméretűvé. A kiin
dulópont a kötelező iskolai testnevelés és sport, amelynek 
fejlesztése kulcsfontosságú, mivel a fizikai képzés a felnövő 
generáció sokoldalú felkészítésében döntő szerepet kap. Ez 
azonban azt is jelenti, hogy az iskolai testnevelés és sport 
személyi és tárgyi fejlesztését az oktatáspolitika általános 
fejlesztési koncepcióba kell illeszteni. Az iskolarendszernek 
döntő hatása van a jövő generáció alkotóerejére, közvetlenül 
befolyásolja a gazdasági, társadalmi szerkezet alakulását, 
mivel a szocializmus magasabb színvonalú építésének lényeges 
feltételeit teremti meg.

Amikor a szocializmus építésének új távlatait tűzzük ki, 
amikor meghatározzuk az egyes tervidőszakok közvetlen felada
tait, a megvalósítás módjait, akkor a társadalom építésében 
érdekelt valamennyi alkotóelem fejlesztési igényét figyelembe 
kell vennünk, az alkotóelemek közötti kölcsönhatás alapján. 
Nem indulhatunk ki egyetlen terület — bármennyire fontos le
gyen is az — fejlesztési követelményeiből, mert ebben az e- 

setben számolnunk kell olyan negatív visszahatásokkal, amelyek 
mérséklik a kiemelt, hangsúlyos fejlesztési területen elért
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eredményeket, csökkentik a ráfordítások hatékonyságát.
A tudományos-technikai forradalom eredményei és az 

oktatás tartalmi, szerkezeti változásai szorosan összefüg
genek. A tartalmi változásoknak érinteniük kell az iskolai 
testnevelést és sportot is, mert a termelés megváltozott mű
szaki feltételei a munkaerő új fizikai-pszichikai feltételeit 
igénylik. Jelentkezik az új igény a honvédelmi felkészültség 
terén is, szoros összefüggésben a termelés műszaki változásai 
val.

Az ifjúság szomatikus nevelésének fő területei:
(a) intézményi keretek között folyó nevelés (iskolai 

testnevelés, honvédelmi testnevelés és sport, egye
sületi sport);

(b) a regenerációnak, a munkaerő újratermelésének fizikai 
aktivitással kapcsolt tevékenységi területei; (mun
kahelyi testnevelés, üzemi, lakóhelyi szabad idő, 
sport, rekreációs mozgalmak stb.);

(c) a megelőzéssel és gyógyítással kapcsolt mozgástevé
kenységek területei (javító testgyakorlatok, egész
ségügyi megelőzés és rehabilitáció stb).

A termelőerők fejlődése, a vele járó munka és életmód
változások — miközben a testnevelés és sport jelentőségének, 
szerepének újraértékelését követelik, az új termelési felté
telek következtében megváltoztatják az egyén és a mozgástevé
kenység kapcsolatát. A növekvő szabad idő következtében az 
egyén szokásrendszerét, abban a mozgástevékenységek súlyát, 
tartalmát is módosítják.

Mivel ez a változás egyben új szükségleteket is termel, 
a felnövekvő nemzedék szomatikus neveléséhez új célokat és 
feladatokat kell kidolgoznunk. Az új nevelési tartalmakhoz 
pedig korszerű feltételeket kell teremtenünk, hogy az iskola, 
és a szomatikus nevelésben fontos szerepet játszó más intéz
mények megfeleljenek nevelési feladataiknak.

Az emberi kultúra fejlődése, a természet átalakítása 
úgy ment végbe, hogy nem vagy csak szűk körben vetett szá
mot a "természet" — mind a "külső" természet, mind az ember
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biopsziohikai természete — sajátos belső mértékével s ez a 
társadalmi-gazdasági fejlődés felgyorsulásával szükségképpen 
vezet fokozott nehézségekhez. A jövő nevelésének éppen ezért 
növekvő mértékben kell az ember totalitásával számolnia. Erre 
vannak reális lehetőségeink és a jövőben ezeket a lehetősé
geket tovább kell növelni a jövő generáció ismereteinek, ké
pességeinek, szükségleteinek olyan irányú alakításával, hogy 
az egyrészt megfeleljen az ember biopszichikai természetének 
(annak belső mértékének), másrészt életmódját, tevékenység
szerkezetét egészségügyi szempontoknak megfelelően is képes 
legyen alakítani. Ebben az iskolai nevelés különböző színte
rei eltérő módon vehetnek részt. Végeredményként elérendő, 
hogy a testkultúra, a mozgáskultúra a műveltségnek, az élet
módnak integráns részévé váljon.

II.
Műveltségi tartalmak

A műveltségi tartalmak meghatározásakor abból az alap
elvből indulunk ki, hogy tudományosan megalapozott ismeretek 
révén jutunk el a társadalmilag-egyénileg kedvezően motivált 
magatartásig.

A javasolt műveltségi tartalmak:
1. Ismeretek, nézetek, meggyőződések, értékítéletek az ember 
biopsziohikai természetéről a következő összefüggésekben:

(a) az ember része a természetnek;
(b) az anyagi és a szellemi kultúra fejlődése és a 

biológiai egyensúly;
(c) a természet és a természet feletti uralom marxista 

felfogása;
(d) környezetvédelem, egészségvédelem.

2. Készség a környezetben végbemenő változások egészségügyi 
jelentőségének értékelésére:

(Környezetszennyezés, urbanizáció, lakáskultúra, ét
kezési szokások, élvezeti cikkek fogyasztása körében 
végbemenő változások, divatok.)
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3. Az egyéni tevékenység és életmód összhangja, az egészség
megőrző tulajdonságok alakítására való készség:

(Tevékenységszerkezet, bioritmus, munka — szabad 
idő — pihenés stb. összefüggésekben.)

4. Eljárások, módszerek ismerete, higiéniai szokások, szük
ségletek az egészség megőrzése és fenntartása érdekében:

(a) létfenntartás terén: táplálékszerkezet, étkezési 
szokások;

(b) testápolás terén: tisztálkodás szabályai, rendje;
(c) a megbetegedések megelőzése terén: fertőzésekkel 

szembeni védekezés, fertőzés terjedésének megelő
zése;

(d) szervi működőképesség és védettség fenntartása, meg
erősítése érdekében: testnevelési alapfogalmak, a 
kondicionálás eszközei, eljárásai, a csont- és izom
rendszer, továbbá a légzési és keringési rendszer 
működésének szabályozására, a szervezet hőmérséklet
szabályozására, hatékonyságára; pszichotóniás regulá
ció, elsősegély, életmentés;

(e) egészségügyi szolgáltatások igénybevétele terén: orvo
si ellátás, gyógyszerellátás, egészségügyi tanácsadás 
stb.

3. A köznapi (kulturált) viselkedés társadalmilag kialakult 
mozgáskészletének elsajátítása és készségszintű alkalmazása. 
Ezen belül alapvető mozgáskészségek, viselkedési sémák elsa
játítása:

(a) a cselekvés tudatos szabályozására való képesség fon
tos élethelyzetekben;

(b) mindennapi környezetben való mozgás, közlekedés gya
log és járművön;

(c) az üdülés, a szórakozás, az aktív pihenés helyzetei: 
kirándulás, természeti környezetben való mozgás stb.;

(d) létfontosságú feladathelyzetekben: például katonai 
előképzés.

6. A játék és sportkultúrában való tájékozódás készsége, 
jártasság a játék- és sporttevékenység jellegzetes területein.
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az önálló testedzésre, sportolásra való képesség:
(a) Nézetek, értékítéletek a játék- és sporttevékenység

gel kapcsolatban, a játék- és sportkultúrával kap
csolatos értékek elfogadása, testedzési, játék- és 
sportolási szükségletek, ennek megfelelő életvitel 
(magatartás).

(b) Játék- és sporttevékenységek jellegzetes csoportjai
ban alapvető jártasság megszerzése: pl. labdajátékok 
típusai, küzdőjátékok és sportok típusai stb., fi
gyelembe véve a szervezett és nem szervezett szabad 
idő sportolást is.

(c) Játék és sport élményszerű befogadására való képes
ség: játékélmény, sikerélmény, öröm, élvezet, erő
feszítés, küzdelem, fizikai kellemetlenségek, pszi
chikai terhek elviselése.

(d) Testedzés, játék és sportolás változó feltételek 

mellett, az egyén életmódjának, tevékenységének, i- 
gényének megfelelően:
- egyesületi, versenyszerű sportolás;
- munkahelyi, szervezett testedzésben, sportban 

való rendszeres részvétel;
- a családban, baráti körben végzett testedzés;
- egyéni kondicionáló testedzés, mint pl. futás, 

úszás, evezés, gimnasztika, turisztika stb.;
- eljárások, módszerek ismerete az önálló tanulásra 

(játékok, sportok, elsajátítása), az önedzésre és 

önkontrollra.
testi működések, a szervezet optimális fejlődésének 

elősegítése kedvező környezeti — mindenekelőtt — mozgás
ingerekkel.

— 4z ideg-izom együttműködés feltételei a legkcraibb 
életkorban adottak. A neuromuszculáris lehetőségek optimá
lis kihasználása, egyben a mozgásrepertoár bővítése, követ
kezésképpen a mozgáskészségek, összefoglalóan a motorikus 
koordináció fejlesztése alapvető jelentőségű. Ezzel a 
szerkezet-funkció törvénye érvényesüléséhez nyújtunk meg-
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felelő hátteret.
A mozgás fejlődésével a funkcióöröm jár együtt, ami 

már tíz hónapos kortól érzelmi, értelmi szférákon kimutat
ható jelenség, a beszéd kialakulásának lényeges feltétele. 
Ennek hiánya következtében jön létre a „hospitalizáció", 
ami lényegében a kisgyermekkori mozgáskorlátozottságból 
adódó értelmi, érzelmi visszamaradottságot jelenti. A moz
gásismeret, mozgástudás bővülése, adott cselekvési helyze
tekben a mozgásfeladatok egyre sikeresebb megoldásához, le
hetőségéhez vezet. Éhnek a ténynek már a funkcióörömnél ma- 
gasabbrendű élménykísérője van, differenciáltabb az értelmi 
fejlesztő hatása is. Az ügyesség fogalmába tartozó feladatok 
megoldásának képessége a korai életkori szakaszban fejleszt
hető, fejlesztése vitális érdeke a normális biológiai érésnek, 
értelmi fejlődésnek. A mozgáskoordináció fejlődésének a moz
gások irányításában fő szerepet játszó idegrendszeri szerke
zetek alakulásának kritikus periódusa meglehetősen elnyújtott, 
szakértők szerint 2-16 éves korig tart. Különös gondot kell 
fordítanunk a — meglehetősen nagy létszámú — fejlődésben 
retardált gyermekek motorikus koordinációinak fejlesztésére. 
A testnevelés területe az óvodás és alsótagozatos életkorban 
jelentős korrekcióra ad alkalmat, szoros kölcsönhatásban az 
értelmi, érzelmi, akarati és a szocializáció területével. 
A társadalmi problémát okozó lemaradás felszámolható. A tu
domány még adós annak feltárásával, hogy adott fejJődési 
korban milyen bonyolultságú mozgások, mozgáskombinációk, 
sportok oktatását kezdjük el. Annyit — főként empirikus 
vizsgálatok alapján azonban már most is tudunk —, hogy a 
legtöbb sportág mozgásanyagát (technikáját) 6-12 éves kor 
között el lehet sajátítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a fiatalkorban (megfelelő életkorban) kezdődő mozgástanulás 
egyúttal ingere a szerkezet-funkció optimális kölcsönhatá
sának is.

Ez egyértelműen azt jelenti, hogy kisiskolás korban a 
mozgásismeret, mozgástudás gyarapítása — mint műveltség
tartalmi kategória — egyik lényeges feladata az oktató-
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-nevelő munkának.
Az optimális fejlődés-érés másik döntő környezeti 

ingere a tartós igénybevétel, a gyermeket, serdülőt érő 
fizikai terhelési volumenek. A keringés-légzés működésének, 
illetőleg a szervrendszernek kritikus fejlődési periódusa 
— a gyakorlati tapasztalatok legújabb kutatási eredményé
nek alapján — 6-10 éves korra esik. A mozgáskoordináció
val szember valamivel koncentráltabb időszakra terjed a 
keringés-légzési szervrendszerek fejlesztésének időszaka. 
Az ma már nyilvánvaló, hogy a keringési-légzési működések 
a szervezeti energiák mozgósításának döntő feltételeit je
lentik. A Testnevelési Főiskola Kutató Intézete (TFKI) 
hosszanti vizsgálataival feltárta azt, hogy a tartós ter
helés elviselésében központi helyet elfoglaló O2 felvételi 
kapacitás növelésének 16 éves kor után erősen csökken a 
lehetősége. Minden érv amellett szól, hogy a szív és tüdő 
mennyiségi növekedésével párhuzamosan, azt közvetlenül 
megelőzően el kell kezdeni a terhelés növelését. Ez lénye
gében folyamatos, sok mozgásos testnevelési órákkal, tan
órán kívüli sport és edzésalkalmak növelésével megoldható. 
Nemcsak futásról, nagy terjedelmű futóedzésekről van szó, 
hanem elsősorban óratervezési és metodikai szervezési kér
désekről. Mindez összefügg az egyéni képességek szerinti 
fejlesztés elvének érvényesítésével is. A tartós terhelés 
elviselésének képessége (alapállóképesség) természetesen 
nem teszi feleslegessé az egyes tevékenységi fajtákhoz 
szükséges munkabírás, állóképesség fejlesztését. A nagy 
munkabírású keringés-légzés-funkciók kedvező feltételt 
jelentenek a sajátos tevékenységhez, munkához.

Továbbá: a ma „hypertonia juvenilis"-ként számontar- 
tott betegség oka, a keringés-légzés funkciók fejlettsége 
(fejletlensége) és az akcelerált test közti ellentmondás. 
A betegség megelőzésének lehetősége az, ha a szív, tüdő 
érrendszeri működések (és természetesen a vegetatív ideg
rendszer szabályozó funkciója) a második megnyúlási perió
dust megelőzően optimális fejlettséget, mindenekelőtt te-
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hát növelt teljesítőképességet, a gyakorlással kialakult 
működesökonómiát, idegrendszeri folyamatok magasszintű 
koordináltságát éri el. A serdülőkori szívpanaszok, érrend
szeri megbetegedések megelőzésének, egyben az optimális 
fejlődésnek alapvető lehetősége rejlik tehát a tartós ter
helés elvének, gyakorlatának érvényesítésében.

A normális testi érés, fejlődés fontos feltétele a meg
felelő izomgyarapodás, a gyermek, serdülő testének harmoni
kus kifejlődése, a törzsizomzat hangsúlyos fejlesztésével. 
Az iskolai testnevelés hagyományos erősítő programján kívül 
ebbe a körbe tartozik az otthoni torna, gimnasztika és erő
sítő gyakorlatok.

A helyzetváltoztató és mozgás (mozdulat) gyorsaság, a 
gyors reagálás feltételeinek javítása a neuromuszculáris kap
csolatok, teljesítmények feltételeinek javításával érhető el.

A szomatikus nevelés lényegének megfelelően — egyben 
nevelő, személyiségformáló hatást feltételez. Ezek a hatások 
több — egymással szorosan összefüggő — területen jelentkez
nek, áthatják a teljes nevelési folyamatot. (Kiemelésük min
denekelőtt megfelelő metodikák, eljárások kidolgozása, haté
konyabb alkalmazása érdekében történik.)

A jól körvonalazott, általában valamely konkrét mozgás
tevékenységre, különösen sporttevékenységre vonatkozó (szük
séglet) igény a fő háttere a felnőttkori sportolásnak. A 
mozgásigény és a teljesítményre törekvés fontos tényezői 
a magasabb rendű (erkölcsi) motívumok kialakításának, érvé
nyesülésének, megszilárdítják a sport iránti érdeklődést.

A sporttevékenység az együttes vagy a kis közösségekben 
végzett gyakorlás, a kis közösségekben folyó tanulói irányító, 
segítő, értékelő tevékenység, az egyéni teljesítménynek a 
társak teljesítményéhez történő hasonlítása, mások teljesít- 
Ményényeinek, erőfeszítéseinek reális értékelését eredményez

heti, ami a közösségi magartartás, a másokkal szembeni fele
lősség és együttműködési készség „a játékszabályok betartása" 
kialakulásának egyik feltétele lehet.
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A sajut teljesítmeny követése — objektív információk, 
mozgás és sportélmények ismételt visszajelentése révén — 
reális igényszintet alakít ki a tanulóban. Tehát a tanuló 
teljesítményéről felvett mérési, becslési adatok nem az 
osztályzás miatt fontosak, hanem mindenekelőtt szükségesek 
az egyén képességeivel reális összhangban álló igénynívó ki
alakításához, megerősítéséhez.

Pedagógiai szempontból legkedvezőbb ellenőrző-visszaje
lentő eszköz a verseny, a vetélkedés, a sportverseny. A ver
senyzés, az erők összemérése nagyon értékes helyzetet teremt, 
főként a közösségi neveléshez. Fontos szerepe van a személyi
ség alakulásában a verseny nyújtotta élménynek, a sikernek, 
kudarcnak.

A testnevelés is, mint valamennyi iskolai nevelési fel
adat, a helyzetek, problémák, feladatok megoldására irányuló 
oktatáson keresztül valósul meg. A szomatikus nevelés tartal
mai ismert és váratlan problémák jó és gyors megoldására, krea
tivitásra nevel. Miután a teljesítmények túlnyomó többségében 
objektív visszajelentéssel számolhatunk, a testnevelés kialakít
ja az önértékelés és önellenőrzés készségét, mint lényeges 
személyiségvonást.

Mindez a gondolkodás fejlesztését is jelenti a testne
velés eszközeivel egyben azt is, hogy a tanulók mindenkor az 
elért szintről, képességeiknek, alkatuknak megfelelően halad
hatnak tovább. Míg más nevelési területen ennek az alapköve
telménynek figyelembevétele jelentős problémát okoz, addig a 
testnevelésben ez az elv előrehaladást illetően lényeges fel
tételként kezelhető.

A korszerű oktatáselmélet alapvető didaktikai elvként 
emeli ki azt, hogy a hangsúly a tanulásra, a tanulók aktivi
tására tevődjék át a tanítási órán. Ez az oktatási elv előse
gíti a felfedezést, az új és a régi közti összefüggés felisme
rését. Az iskolai testnevelés és sport kitűnő nevelési terü
let a tanulók aktivitásának növelésére, a tanulók együttműkö
dési készségének fejlesztésére. Ennek azonban az a feltétele, 
hogy a tanár olyan helyzeteket teremtsen az órán, amelyek a
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tanulókat aktivitásra késztetik, felébresztik bennük a 
kutató-kereső kíváncsiságot. Végül ez az elv akkor érvé
nyesül, ha a tanár állandó készenlétben van a helyzette- 
remtésre, illetőleg spontánul adódó nevelési helyzetek ki
aknázására. őz iskolán kívüli testnevelési és sportolási 
alkalmak megfelelő kiaknázása, a kezdeményezés és önálló 
aktivitás, az önállóságra nevelés jelentős mértékben függ 
a tanár — önállóságra nevelő — pedagógiai módszereitől. 
A testnevelési órákon egy-két önállóan megválasztható fel
adat végrehajtására is mód kínálkozik. A tanulók egymás öt
leteiből merítve fejleszthetik alkotókészségüket, önállósá
gukat.

Az elsajátítás során az ismeretek, jártasságok, készsé
gek, a teljesítőképesség kialakulása folyamatában létrejövő 
motivációs rendszer végülis meghatározott — egyénre jellem
ző — magatartásban jut kifejezésre. A magatartás kialakulá
sában fontos szerepet kapnak azok a társadalmi, illetőleg 
természettudományi ismeretek, amelyek a szakismeretekkel e- 
gyütt elméleti háttérül szolgálnak. A szomatikus nevelés te
hát része annak az össziskolai funkciónak, amely a tudományos 
(kommunista) világnézet megalapozását hivatott elvégezni.

A magatartásban a saját testével, egészségével szembeni 
kedvező állásfoglalás, szokásrendszer realizálja a szomatikus 
nevelésben azokat a műveltségtartalmakat, amelyeket az iskola 
közvetít. Ennek a magatartásnak az örömszerző képesség, a moz- 
gásos teljesítményt kísérő kellemes élmény, továbbá a kiegyen
súlyozott életmód a legfőbb jellemzője.

Ha mindehhez vesszük az előbbiekben jelzett magatartás
nak a munkaképesség fenntartásában játszott szerepét, akkor 
a szomatikus nevelés eredményeként kialakult műveltséget mint 
a termelőerő egyik fontos összetevőjét ismerhetjük el.

Összefoglalás
A műveltségtartalom vázolásában az általános és sajátos 

dialektikájából kiindulva építettük fel gondolatmenetünket. 
Ennok megfelelően a szomatikus nevelés műveltségi tartalmait, 
úgy kell felfognunk, mint amelyek a teljes iskolarendszerre
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épülve, az életkori sajátosságok ismeretét feltételezve 
tartalmazzak:

(a) a testi-lelki fejlődést elősegítő, a következő fej
lődési szakaszt megalapozó tudást, a képességek meg
felelő szintjét, a sokrétű alkalmazás készségét;

(b) az elsajátított tudás mozgósításához szükséges motí
vumrendszert;

(c) eredményként azt a magatartást, amely megfelel az^ 
egyén és a társadalom kölcsönös érdekeinek.

III.
A szomatikus nevelés kapcsolata

más nevelési feladatokkal

Az esztétikai-művészeti nevelés (a művészi kifejező kész
ségtől a komplex szemlélet kialakulásáig) területébe sorolha
tók olyan alapvető jártasságok, amelyek a mozgásnak mint jel- 
rendszernek elsajátítását, megfelelő értelmezését jelentik.

Ezen belül kiemelt szerepet kapnak a néptáncok, más népek 
— főként szomszédos népek — táncai. A néptánc lépései a gye
rekek számára könnyen, gyorsan tanulhatók, ha óvodás, kisis
kolás korukban sokrétű jártasságot szereznek a gyermekjáté
kokban. A gyermekjátékok egy jelentős része — énekes válto
zataikkal — egyszerű csoportos mozgásaikkal így természetes 
előzménye lehet a néptáncnak.

A társastáncok, a „beat"-táncok a serdülőkortól jelentenek 
esztétikai-művészeti-funkcionális szükségletet, önkifejezési 
lehetőséget a fiataloknak.

A pantomim-játékok elsősorban a mozgás gesztusainak, a 
mimézisnek az elemzésével kapcsolódnak a szomatikus nevelés 
tárgykörébe. Ugyanakkor összekötő szerepet játszanak az iro
dalmi-nyelvi neveléshez.

A tánc elemzésekor említést kell tennünk a nemi szerep 
eljátszásának jelentőségéről. A fiatalok testi közelségének, 
a testi ismerkedésnek társadalmilag elfogadott alkalmait nyújt
ja a tánc. A néptáncban az egymást tartó, átölelő együttes
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ritmus, a táncolok egyszerű, magatói értetődő testi közel
sége megteremti — az egyébként konvenciók révén akadályozott 
fizikai ismerkedés lehetőségeit.

A tánctevékenység tehát egyszerre foglalkoztatja a lá
tási, hallási képességeket és — mozgás révén — a fizikai 
képességeket. Személyiségformáló hatása jelentős, mert a ki
váltott élmények rendkívül erősek, cselekvésmotiválók. Emel
lett a tánc — a sportágak többségéhez hasonlóan — közösségi 
kereteket igényel, ezért még többrétű a fejlesztő hatása, fő
ként a téri-időbeli összpontosító, alkalmazkodó képesség te
rén, megteremti a dallam-mozgás-ritmus összhangját. Kötött 
és szabad formáival, változataival megteremti a zenei-mozgá
si „anyanyelv" és a nemzetközi „táncgesztusnyelv" kapcsolatát

A hallás nevelésben az ének tanítás?, gyakorlása mozgás
sal is összeköthető. Természetes kapcsolata a tánccal van.
Az ének-zene jól kapcsolható számos gyakorlatfajtához, sport
ághoz: ritmikus csoportgimnasztika, zenekísérettel végzett 
egyéni és csoportos gimnasztika. A zenének jelentős az Ösz
tönző hatása is, mert az önállóan végzett mozgás gyakorlását 
érzelmileg Kedvezően motiválja a zenei aláfestés. Az óraveze
tés változatossága, emocionális hatása könnyíti például a ma
gasabb terhelés elviselését, kitolódik a fáradás kezdeti idő
pontja. Ha a zenedarab megfelel a mozgásritmusnak, egyúttal 
segíti a helyes gyakorlat végrehajtást. Szolgálhat a zene ver
sengések, sor-váltóversenyek indítójeleként, illetőleg kísé
retéül. Hatása fegyelmező, a játékszituációkban kirobbanó 
túlzott „versenyláz" egészséges izgalmi mederbe terelődik.

Az iskola különböző nevelő-képző feladatai (tantárgyak) 
és a szomatikus nevelés kapcsolatai a nevelési-oktatási fel
adatok közti kölcsönhatások alapján számos, nagyon hatékony 
együttműködési lehetőséget kínál.

Jelentős kísérletekre támaszkodó elméleti és gyakorlati 
munkára van szükség a kölcsönhatások lényegének feltárására, 
a szükséges gyakorlati, metodikai következtetések levonására.

A tanórán kívüli testnevelés és sport (játékos, gimnasz
tikái, kondicionáló foglalkozások, sport szakkörök, iskolai 
és egyesületi versenyzés), továbbá a diákotthoni, kollégiumi 

testedzés és sport, végül a szakköri tevékenység (tánc, hon-
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védelmi szakkörök, céllövészet, könnyűbúvár, modellezés) 
valamint a tanórai testnevelés összhangjának szervezési, 
metodikai feladatai kidolgozásra várnak.

IV.
Fejlesztési elvek, feladatok

Az iskolai testnevelés és sport fejlesztésében mindenek
előtt a felnövő generáció, az iskoláskorúak érdekeit kell 
kiemelten kezelnünk.

A fejlesztés alapelve az, hogy az egységes oktatási- 
-képzési rendszerben a szomatikus nevelésnek alapozó jellege 
van. A minden oldalú fejlődés elősegítése, az egészség meg
őrzése, a fizikai teljesítőképesség növelése, továbbá a jó 
közérzet megteremtése áll a szomatikus nevelés céljainak a 
középpontjában. Ezek a célkitűzések arra köteleznek bennün
ket, hogy az átlagon felüliek, a közepes és a gyenge fizikai 
felkészültségűek Önmagukhoz képest egyaránt fejlődjenek. A 
szocialista iskolapolitika fő célkitűzésében a testnevelés 
és sport akkor tölti be szerepét, ha a tanulók adottságaik
nak, felkészültségüknek megfelelő képzési anyag és módszerek 
segítségével fejlődnek, határozott formát ölt sport iránti 
igényük, mozgásigényük és végül, ha az iskola a tanulók moz
gás szükségleteit megfelelő szinten kielégíti, hogy ezáltal 
a fizikai aktivitás magasabb szintű szükségletei jöjjenek 
létre.

A szocialista testkultúra fejlesztésének távlati feladatai 
a szükségletek termelésének és kielégítésének területei a kö
vetkezőképpen fogalmazhatók meg:

Alapvető a szocialista életmód kialakítása.
A rendszeres testnevelés és sport — az óvodáskori testneve
léstől kezdve — kedvező szokásokat alakít ki, a szervezet 
optimális fejlődését segíti eJ5 és a biológiai mozgásszükség
letet igénnyé változtathatja, az életrend részévé teheti a 
rendszeres fizikai aktivitást. A testnevelés és sport iránti 
érdeklődés beépülhet az érdeklődési struktúra középponti he-



- 359

lyeire, előnyös feltételt teremtve az egészség neveléshez, 
azzal, hogy az egyén csökkenti vagy megelőzi az egészség
rontó szokásokat (alkohol, dohányzás, a túlzott gyógyszer
ás altatófogyasztás rendszertelen táplálkozás stb.). A munka, 
az aktív pihenés és az alvás egyensúlyának megteremtésével 
pedig a szabad idő ésszerű eltöltésére nevel.

Uj, tartalmilag korszerűsített tantervet kell tehát ki
dolgozni és a feltételek megteremtésének lehetőségét figyelem
be véve kísérletezés után lehet általános jelleggel az új tan- 
tervet bevezetni.

Az új testnevelési tantervek a megfelelő edzettségi 
szint, az úszás, az atlétika, a gimnasztika és a sportjátékok 
mozgásanyagai alapján teremtsék meg az életkori sajátosságok
nak megfelelő erő, állóképességi, gyorsasági, ruganyossági, 
ügyességi képességek kialakítását és fejlesztését, illetőleg 
a fejlesztés élettani alapjait.

A jelenlegi tantervben szereplő heti három óra megfelel 
a jó európai átlagnak. Ennek ellenére távlati elképzeléseink
ben a szükséges minimumként lehet csak kezelnünk. Még akkor 
is, ha a tanórán kívüli testedzési alkalmak optimális kiakná
zására törekszünk. A mindennapos testnevelés — annak elle
nére, hogy ma a heti 6 testnevelési óra egyelőre utópiaként 
hat — egyik legbiztosabb pontja a távlati elképzeléseknek. 
legfőbb feltétele annak, hogy á szomatikus nevelés vázolt 
tartalmai realizálódjanak. Mindaddig amíg erre sor nem kerül
het, célszerűnek látszik, valamennyi iskolatípusban rendele
tileg, a mindennapos „órák közti" testnevelés bevezetése. Ez
zel az intézkedéssel biztosíthatnánk, hogy az óvodából iskolá
ba lépő gyermek töretlenül megőrizze és kielégítse az előzőek
ben már szokássá alakított mozgásigényét.

A szomatikus nevelésben fokozott teret kell adni a 
szabadtéri foglalkozásoknak. Ennek a követelménynek úgy le
het megfelelni

(a) ha az új tanterv a szabadtépi foglalkozásokat illetően 
kötelezettséget is tartalmaz, valamint a végrehajtást 
elősegítő módszertani útmutatók, ajánlások segítséget
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adnak a pedagógusoknak, megfelelő gyakorlatanyag és 
módszer kidolgozásával;

(b) ha az iskolaudvarokat, iskolához közeli szabad tere
ket, sportpályákat, sporttelepeket az iskolai test
nevelés és sport számára kellően előkészítik, illető
leg rendelkezésre bocsátják;

(c) különös gondot kell fordítanunk a napköziotthonok, 
tanulószobák szabadtéri lehetőségeire. Társadalmi 
követelmény, hogy a napközis, tanulószobás tanulók 
semmiben ne szenvedjenek hátrányt. A sűrűn beépített 
lakóterületek nem rendelkeznek szabadtérrel. (Társa
dalmi úton lehetővé kell tenni patronáló intézmények, 
üzemek, vállalatok, szövetkezetek stb. szabad kapa
citású járműveinek igénybevételét a tanulók szerve
zett szabadtéri foglalkozása érdekében.)

A műveltségtartalom meghatározásakor figyelembe kell 
vennünk azt, hogy az oktatási intézmények nem közvetíthetik 
mindazt a tudást, ami az életben szükséges, nem adhatnak 
befejezett műveltséget. Ezért a műveltségtartalmak kivá
lasztásában azokhoz a feltételekhez kell tartani magunkat, 
amelyek révén az iskola alapozó szerepe érvényesül, ami egy
ben lehetőséget és ösztönzést ad az önművelésre, továbbkép
zésre.
Ezek a kritériumok két feltételsorhoz kapcsolhatók:

(a) a gyermek testi-lelki fejlődést meghatározó tényezők;
(b) a szocialista iskola újszerű funkciójából adódó ténye

zők, ebben permanens tanulásra, önművelésre való elő
készítés.

Mivel az iskolának a tartalmak és módszerek kiválasztásá
ban korszerűnek, előremutatónak ítélt felfogást kell nyújtania, 
ezért a tudományok felhasználása (kísérletek, meglévő ismeretek 
adatok, tartalmak szigorúan tudományos elemzése) elengedhetet
len követelmény. Bármilyen hasznos más tudományok kutatási e- 
redményeinek felhasználása, alkalmazása, de az iskolai gyakor
lathoz legközelebb álló, a gyakorlat számára leghatékonyabb 
felismeréseket csak az iskola — esetünkben az iskolai test-
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nevelés — saját kísérleteivel nyújthatja. Az eddiginél 
lényegesen nagyobb támogatást kell adni ahhoz, hogy az is
kolai testnevelési kísérletek országos méretűvé váljanak, 
legfőképpen azért, hogy az anyagkiválasztás korszerű lehes
sen.

Fokozottan lép előtérbe az a követelmény, hogy az iskolai 
testnevelési tartalom és módszer legyen vonzó, okozzon örömet. 
motiváljon, hasson saját jövő fejlődése irányába. Építsen p 
gyermek közreműködésére, ennek a készségnek megerősítésére. 
Ehhez az is szükséges, hogy a kiválasztási tevékenység épít
sen a tapasztalatokra: például, hogy milyen tevékenységi for
mák a kedveltek, adott társadalmi környezetben, életkorban 
milyen hagyományos tevékenységre érdemes támaszkodni az újak 
mellett stb.

Az anyagkiválasztó munkában a kisiskoláskor és az iskolás
kor előtti időszak sajátosságai érdemelnek fokozott figyelmet. 
A gyermek fejlődésében az első hat év a mozgás alakulására 
nézve döntő fontosságú. Ebben az időszakban jön létre a kör
nyezet és a gyermek legdinamikusabb kölcsönhatása. Az alapve
tő tájékozódás, tapasztalatszerzés, önálló modellalkotás a 
mozgásokra is vonatkozik. Vizuális minták alapján képes a 
gyermek nagyon bonyolult mozgásfeladatok, cselekvéssorok el
sajátítására, megoldására. A kisgyermekkorban jórészt után
zással elsajátított mozgáskészség-készlet rendkívül gazdag. 
A felhasználásban emellett nagyfokú lehet az originalitás 
is. Iskolás korban a gyermek feladatmegoldó képessége kiter
jeszthető a tágabb környezetre; hegyre, vízre, meredekre, 
lejtőre, a nehézre, könnyűre, magasságra, mélységre stb.

Az általános iskolai testnevelés végülis vértezze fel 
a tanulót olyan szintű cselekvési készséggel, amellyel az 
életben felmerülő mozgásfeladatok sikeres megoldásának fontos 
mintáit mozgásprogramját képes előhívni. Erre épülnek részben 
a sportolók és más fizikai aktivitások mozgásprogramjai. A 
gyermek rendelkezik ugyanis olyan ^rtelmi fejlettséggel, 
amely lehetővé teszi a társsal, csapattal végzett tevékeny
ségben a tudatos, aktív közreműködést, a feladatok önálló
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megoldását, sőt a feladat önálló megtervezésére, megfogal
mazására is képessé válhat. Kísérleti és sportgyakorlati 
példák mutatják, hogy tíz éves kortól akkor vesznek részt 
eredményesen és szívesen a gyermekek a nagy terhelésű fog
lalkozásokon, edzéseken, akkor követik sikeresen a tanár uta
sításait, ha a feladat lényegét előzőleg megismerik. Ezt kö
vetően magasabb szintű tanulás, majd újraalkalmazás követke
zik.

A szomatikus nevelés fő feladatait, a fejlesztési irá
nyokat így határozhatjuk meg:

(a) saját testének megismerése, jó közérzetének, egészsé
gének fenntartásához szükséges ismeretek elsajátítása;

(b) a jártasságok, készségek elsajátítása a sportok és más 
fizikai aktivitások révén, a munkaképesség fejlesztésé
re, örömszerzés érdekében;

(c) a testi-leltei fejlődést segítő eszközöknek, gyakorla
toknak és a természet erőinek felhasználásával, egész
séges, életmód kialakítása;

(d) a szomatikus nevelés funkciója végülis alakítás, szabá
lyozás az élethez, környezethez — társadalom, munka, 
ember — való kedvező viszony megteremtése.

Úgy gondoljuk, amennyiben sikerül a szomatikus nevelés itt 
összefoglalt funkcióit társadalmi méretekben érvényesíteni, 
akkor realitássá válik az, hogy a testkultúra a szocialista 
ember kultúrájának nélkülözhetetlen része.

Az iskolai mentálhigiéné jelentősége
A jövő iskolájával kapcsolatos tervek, a már folyamat

ban lévő kísérletek (pl. a családi életre való nevelés osztály
főnöki órákon) már tartalmaznak olyan vonásokat is, melyek 
közel állnak a mentálhigiéné koncepcióihoz. Ezek a törekvések 
azonban inkább rejtett programok hordozói, közvetlen hatásuk 
nem érvényesülhet a megfelelő súlyozás és az egységes elvi
módszertani megalapozottság hiányában.

Pedig az iskola mint szervezet, s az oktatás mint fo
lyamat szinte felbecsülhetetlen jelentőségű segítséget adhat 

a társadalom mentális egészsége optimális viszonyainak kiala



kításában, ami mind fontosabb társadalom-egészségügyi fel
adatunkká válik. Az iskolai nevelésben rejlő mentálhigiénés 
lehetőségek azonban nem úgy érvényesülhetnek, hogy az isko
la és az oktatás kvázi az egészségügy és az orvostudomány 
^kihelyezett tagozatát" alkotják, hanem mint a mentálhigiéné 
sajátos (iskolai), paramedikális formái tölthetnék be szere
püket.

A századelőn a mentálhigiéné az egészségügy formális 
keretein kívül tevékenykedő, laikusok által irányított moz
galom volt és az elmebetegek méltatlan sorsán igyekezett ja
vítani felvilágosító kampányok útján. Később, a pszichiátria 
elméletének és gyakorlatának fejlődése lehetővé tette, hogy 
a mozgalmat az orvostudomány magába integrálja, hatékonnyá 
és elismertté tegye, bár ez utóbbi nem minden országban sike
rült teljesen. E folyamattal párhuzamosan a mentálhigiéné 
tevékenységi köre kiszélesedett és megváltozott. Ennek elle
nére mai szervezeti és elméleti rendszere „megszüntetve-meg- 
őrizve" tartalmazza a kezdet paramedikális vonásait is. Ez 
elsősorban azzal magyarázható, hogy mind nagyobb szerepet 
kapott a prevenció elvének következetes érvényesítése, s 
ezen belül is a primér megelőzés koncepciójának előtérbe ke
rülése.

A prevenció elsődleges formája a mentálhigiénés tevé
kenységben abban nyilvánul meg, hogy tervszerű, célzott és 
nem utolsó sorban tudományosan megalapozott akció-sorozato
kat kezdeményez és bonyolít a személyiségfejlődés folyama
tának minden ismert fázisában. Ott és akkor, amikor és ahol 
a személyiség fejlődési folyamata „elérhető" az intézménye
sített akció számára.

A legtöbb, társadalom-egészségügyi szempontból különösen 
jelentős mentális betegség sajátos — pathológiás — szemé
lyiségfejlődés eredménye. (Neurózisok, alkoholizmus, szexuá
lis devianciák, személyiségzavarok, öngyilkosság és kísérle
te stb.) Az orvosilag értékelhető és megragadható tünetek ma- 
nifesztációja csupán e fejlődés egyik — többnyire késői — 
fázisa, gyakran pedig az irreverzibilis stádium jele.

Napjainkban a mentálhigiéné elméletileg felkészültnek
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bizonyai a primer megelőzés gyakorlatának mind szélesebb 
alkalmazasara. A lehetőségek között olyanok is vannak, 
melyek messze meghaladják az egészségügy hagyományos ke
reteit. Olyan területeket érinthet mint a család vagy az 
iskola. Ezekben a szférákban a dinamikus, interperszoná
lis folyamatok olyan részét kívánja kontroll alá vonni, 
amely még hagyományos keretek között, spontán módon szer
veződik, nyitva hagyva a személyiségfejlődés számára a de
viáns kimenetel számos lehetőségét is. Sem a mindennapi 
gondolkodás és tudat, sem a pár exellence családi vagy is
kolai nevelés részéről fel nem és el nem ismert folyamatok 
ezek.

Figyelembe véve a társadalom-egeszségügyi szempontokat, 
a korszerű mentálhigiene paramedialis lehetőségeit és a pri
mer prevenciót szolgáló akció-programok intézményes feltéte
lekhez való kötöttségét, a jövő iskolája olyan lehetőségeket 
kínai, melyek elhanyagolása, figyelmen kívül hagyása pótol
hatatlan veszteséget jelenthet.

Különösen a nevelőiskola Koncepciója tonik alkalmasnak 
egy strukturált mentalnigiénés program magába foglalására. 
Ebben a koncepcióban jelennek meg a legvilágosabb és leg- 
rendszerezettebb mádon az iskola személyiség alakító, szo
cializációs effektust hordozó rendszerei és ezek kontroll
jának és szabályozásának minőségileg újat hozó elméleti és 
módszertani lehetőségei. A nevelőiskola teret nyújthat a 
mentálhigiéné szamara oly módon, hogy az iskolarendszer e- 
gészéoen, programozott formában, a szervezeti, módszertani 
és tematikus egység szerves részeként érvényesítse hatását, 
mint sajátos, paramedikális forma.

Az iskolai oktatási és nevelési folyamat és a mentál
higiéné kapcsolata két lehetséges formában ragadható meg:

(1) A mentálhigiénés ismeretek oktatása, illetőleg az ezen 
alapuló nevelés.

(2) Az iskolának mint szervezetnek mentálhigiénéje.
Ez a kettéválasztás elméleti síkon indokolatlan, mivel 

a korszerű mentálhigiénés ismereten oktatása, illetőleg ne-
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velőse végsősoron elkepzelhetetlen az iskolai szervezet 
belső, mentálhigiénés szempontból kedvező atmoszférája 
nélkül. Gyakorlatilag azonban célszerű ez a megkülönböz
tetés, mert a lehetséges fejlődés jellegzetes szakaszait, 
a folyamatos megvalósítás lépcsőfokait mutatja.

Bizonyos mentálhigiénés jellegű ismeretek oktatása 
szervezett formában jelenleg is folyik iskoláinkban, első
sorban az osztályfőnöki órák keretében. A mentálhigiénés 
alapkoncepció szempontjából azonban ennek hatékonysága, 
módszertani fogyatékosságai és tematikus elégtelensége 
miatt nem számottevő. Az elsajátítandó ismeretek mennyisé
gét és szerkezetét a jövőben szakemberek bevonásával szük
séges megszervezni.

Mentálhigiénés alapokon nyugvó nevelés szervezett for
mában jelenleg nem történik iskoláinkban. Ez elsősorban^ 

módszertani kérdés. Speciális ismereteket igényel és az eb
ben a munkában résztvevő pedagógus személyiségével szemben 
sajátos követelményeket támaszt. Bizonyos értelemben pszi
choterápiás jellegű tevékenységről beszélhetünk ezzel kap
csolatban, annál is inkább, mivel a pszichoterápiát mind 
gyakrabban nem orvosi modellben értelmezik, hanem mint re- 
edukációs folyamatot írják le.

Az iskolai szervezet belső mentálhigiénéje régi ideál
norma, ha más formában fogalmazódott is meg. Megvalósulása 
társadalmi és gazdasági feltételek függvénye. A nevelőiskola 
koncepciója magába foglalja szociológiai, szociálpszichológi
ai, ideológiai stb. paramétereit. Egy új pedagógiai paradigma 
hordozója, egy olyan „világlátás" szervezeti bázisú, amely 
implicit formában tartalmazza a mentálhigiéné általános jel
legű normáit is. (Demokratizmus, nyitottság, teljességre va
ló törekvés a nevelésben stb.)

összefoglalva: az iskola mint szervezet, az oktatási- 
-nevelési folyamat eddig fel nem ismert, ki nem használt 
lehetőséget nyújt pár exellence mentálhigiénés tevékenység 
számára. Az emberi személyiségfejlődés fázis-specifikus jel
lege, az iskolás korral egybeeső döntő periódusai indokolják 
ont a megállapítást. A pedagógus-tanuló viszony sajátosságai
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és az iskolai szervezet magútól adódó lehetőségei biztosít
ják azt a szociális erőteret és interperszonális viszonylat- 
-rendszert, amelyben a mentálhigiénés nevelés sajátos, isko
lai formája létrejöhet. A nevelőiskola koncepciója különös
képpen alkalmas keretnek tűnik a megvalósuláshoz. Lényeges 
vonása lenne az iskolai mentálhigiénés programnak az is, 
hogy sem formájában, sem módszereiben nem a medikális modell 
alapján szerveződnék, hanem mint lényegi sajátosságot valósi 
taná meg a mentálhigiéné speciális, iskolai formáját.

A továbbiakban az iskolai szexuális nevelés mentálhigi
énés alapvetésű oktatási-nevelési koncepcióját vázoljuk, 
mint a mentálhigiénés nevelés egészének modelljét. Mint mo
dell alkalmasnak tűnik arra, hogy a legaltalanosabb szabály
szerűségeket érzékeltesse mind módszertani, mind tematikus 
vonatkozásban. Ugyanakkor az iskolai szexuális nevelés élénk 
érdeklődést kelt mi^d az általános, mind a szakmai — peda
gógus — közvéleményben, vitáznak róla, kísérletek folynak 
az iskolákban sto. Világszerte próbálkozások történnek az 
iskola ilyen irányú szerepének tisztázására.

Hangsúlyozzuk: a szexuális neveles csak része egy álta
lános mentálhigiénés iskolai programnak, de mint ilyen, fel
tétlenül domináns rész a személyiségfejlődésben betöltött 
átfogó szerepe miatt.

Az ember szexuális viselkedése biológiai alapokra épülő, 
de attól nagymértékben függetlenné váló pszichoszexuális 
fejlődés eredménye, amely bonyolult szocializációs folyama
tok eredményeképpen jön létre. E folyamatok döntő színtere a 
család, majd az iskola. A szocializáció során kulturálisan 
rögzített programok épülnek a személyiségbe, s optimális e- 
setben a kognitív, emocionális és cselekvési struktúrák har
monikus egységét hozzák létre. E hatássorozatok nem válnak 
el a személyiség fejlődését szolgáló egyéb szocio-kulturalis 
tényezőktől, így minden nevelési program, többnyire rejtett 
módon, szexuális nevelési program is.

Napjaink gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésé
vel együtt jár a szexualitás jelentőségének gyors változása.
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Ez szükségessé teszi, hogy a pszichoszexuális fejlődés sza
bályozása már ne az eddigi spontán módon, hanem tudatos 
formában történjék. Mivel egyelőre nincs mód arra, hogy 
intézményes mentálhigiéné a családon belüli szocializációs 
folyamatokba kellő hatékonysággal beavatkozhassék — legalább
is nem a ^normális" családokéba — az iskolára vár az a 
feladat, hogy a pszichoszexuális nevelés területén is a tu
dományos és társadalmilag értékes elvek megvalósítója le
gyen.

Kiindulásként meg kell határozni azon ismeretek mennyi
ségét és szerkezetét, amire az iskolai szexuális nevelés 
támaszkodhat. De számolni kell a jövőben is azzal a lehető
séggel, hogy nem lesz olyan lezárt, kerek egészet alkotó is
meretanyag, amit változtatás nélkül hosszabb időn keresztül 
fel lehetne használni. így a korszerűség döntő kritériuma 
a naprakész ismeretek differenciált közlése lesz. A korsze- 
ru'ïskolai szexuális nevelés nem lehet tekintélyelvű, merev, 
differenciálatlan (nemek, korcsoportok, kulturális környezet 
stb. szerint), nem redukálódhat a szexuális élet egészségre 
káros, de elkerülhető, nem szükségszerű következményeinek 
kizárólagos ismertetésére (nemi betegségek, nem kívánt ter
hesség stb.),nem lehet továbbá elvontan moralizáló, a sze
xualitás biológiai aspektusát túlértékelő, a tanulók szemé
lyes élményeinek, elképzeléseinek, elvárásainak helyet nem 
adó módszer és gyakorlat.

Az iskolai szexuális nevelést és oktatást, mint minden 
egyéb mentálhigiénés jellegű iskolai tevékenységet, csak 
pedagógusok végezhetik. Formailag azért, mert e tevékenység
nek tükröznie kell, hogy a mentálhigiéné az általános neve
lés szerves része. Tartalmilag és módszertanilag azért, 
mert az iskola sajátos szociális tere ezt egyértelművé te
szi. Inkongruenciával járna külsq szakemberek bevonása. 
Ezek igénybevétele csak konzultánsi minőségben látszik cél
szerűnek. A pedagógusok ez irányú kompetenciáját elsősorban 
az a szimplifikáló mindennapi vélekedés kérdőjelezi meg, 

amely a szexualitást, annak problematikáját biológiai-testi 
megnyilvánulásokra redukálja, illetőleg egészségügyi-orvosi
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felvilágosuló, ily módon „nevelő" akciók szükségességét 
tételezi fel. Tapasztalataink szerint a pedagógusok nagy 
része osztozik ebben a mindennnapi vélekedésben. Ez a 
pszichológiai elhárítás egyik megnyilvánulása, amely a 
feladat újszerűségében és sajátos nehézségeiben, valamint 
a nevelő személyiségével kapcsolatos indokolt elvárásokban 
lévő implikációkkal szemben alakul ki. Az ugyanis kétségte
len, hogy a szexuális nevelésben részt vállaló pedagógusok- 

* tói nem csak a naprakész tárgyi tudás követelendő meg, ha
nem a nevelő személyiségi vonásai is legalább ennyire fon
tosak. Ezek közül is kiemelkedik az empáthiára való kész
ség, az intellektuális rugalmasság és az autoritor viselke
désről való lemondás képessége.

Jövő iskolarendszerünk egészét érintő, megfelelő módon 
differenciált, de szemléletében, módszertanában egységes ne- , 
velési forma biztosíthatja a szexuális (mentálhigiénés) ne
velés folyamatosságát.

Az előbb vázoltak a mentálhigiéné szempontrendszerét 
tükrözik és így nem a teljességet, hanem a szakmai hiteles
séget kívánják képviselni. Meglehet, egyes megállapításai 
túlzónak, egyoldalúnak tűnhetnek. Azonban a mentálhigiéné, 
akár a pedagógia, társadalmilag elkötelezett, s így nemcsak 
joga, de kötelessége is az állásfoglaláá.

Javaslataink a mentálhigiéné mindennapi gyakorlatából 
és elméleti felismeréseiből, konkrét kutatási eredményei
ből származnak. Nem elvont spekulációk tehát. Azokat a 
speciális problémákat tartják szem előtt, melyek még itt és 
most társadalmi közérzetünket negatív módon befolyásolják 
— elég osupán az alkoholizmus vagy az öngyilkosság hazai 
adataira utalni.

A mentálhigiéné egyik legfőbb célja a legszélesebb 
társadalmi spektrumban felkelteni és fenntartani az önisme
retre való törekvés igényét, ami a pszichológiai kulturált
ság alapja. Mindezt a társadalom más szabályzórendszere is 
biztosíthatja valamilyen formában de sokszoros áttételen 
keresztül. A mentálhigiéné direkt formában törekszik erre 
és jelentősége a társadalmi fejlődés felgyorsulásának idő-
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szakában ennek megfelelően megnő. Nyilvánvaló, hogy az 
iskola nem maradhat ki ebből a folyamatból, hiszen a sze
mélyiség alakításban betöltött funkciója kulcs-helyzetét 
hangsúlyozza a paramedikális mentálhigiéné szempontjai 
szerint is.
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I.
Technikai műveltség — technikai nevelés 

(összefoglaló, tézisek)

(1) A technika a társadalom által használt munkaeszközök 
és munkatárgyak összessége, valamint azok előállításának
és alkalmazásának módszere (technológia), az anyagi és nem
anyagi javak előállításának, felhasználásának, a szolgálta
tásoknak és az elosztás tárgyi eszközeinek egész rendszere, 
amely rendszer a fogyasztás jelentős részét is meghatározza. 
A munkaeszközök e rendszernek legjellemzőbb, de nem egyedüli 
elemei.

(2) A technika a természettudományokra, a társadalom
tudományokra, sok esetben a gyakorlatra és a tapasztalatok
ra épülő, az előbbieket szintetizáló, a tudományokat társa- 
dalmasító, konkrét problémák konkrét megoldását nyújtó mód
szer, eszköz és szemlélet, amely szigorúan alá van vetve a 
gazdasági törvényszerűségeknek és elválaszthatatlan a szer
vezési tevékenységtől.

(3) A technikai ismereteknek sajátos helye, funkciója 
van az ismeretanyag egészében; e sajátos hely és funkció az 
alábbi ábrával érzékeltethető:
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A technikai ismeretek és a természettudományos ismeretek 
között igen erős kölcsönhatás és átfedés van. Ugyancsak 
szoros a kapcsolat a technika és a társadalomtudományok 
között is (e kapcsolat területei: a vezetés és szervezés; 
a gazdálkodási tevékenységek általában; a rendszerelemzés 
és -tévézés; a gazdasági tervezés; a marketing; az ergonó
mia és más munkatudományok; stb.). A technika integráló ha
tást fejt ki a két előbbi tudomány egymással egyébként csak 
kevés helyen érintkező ismeretanyagára.

(4) A technika szoros kapcsolatban van a természettudo
mányokkal: a technika 8 természettudományos megismerésnek 
részben megelőzője és alapja, részben folyamánya, eredménye. 
A technikai szemlélet viszont lényeges módon eltér a termé
szettudományos szemlélettől: ez utóbbi eredendően analitikus 
voltával szemben a technika inkább válogat és szintetizál; 
ritkán követi valamely diszciplína belső logikai rendjét; 
viszont felhasználja a rendelkezésre álló teljes ismeretanya
got, rugalmasan illeszkedik a mindenkori környezeti feltéte
lekhez; alternatívák közti szelektáláskor vezérlő szempontja 
valamilyen adott gazdasági és/vagy technikai optimum elérése.

(5) A technikai ismeretek az életkori sajátosságokhoz
és a rendelkezésre álló eszközök illesztve a közoktatás min
den szintjén — önállóan is — oktathatók és oktatandók. A 
technikai ismeretek oktatásának — a fentiek szellemében — 
nem az a fő célja, hogy a természettudományos ismereteket ki- 
-gészítse vagy illusztrálja, a technika nem redukálható a 

természettudományokból levezetett praktikum szintjére. Követ
kezésképpen a technikai műveltség sem csupán része a termé
szettudományos műveltségnek. A technikai ismeretek körét sok
kal tágabban kell értelmezni, mint amit a „gyakorlati-poli

technikai foglalkozások" tárgyaként eddig annak minősítettek.
(6) Az iskolarendszer mai állapotára vonatkozó alábbi 

ábrából jól látszik, hogy technikai ismereteket a tanulóknak 
csak egy kis hányada kap az iskolában. A tanulóknak mintegy 
kétharmada részére a közoktatás gyakorlatilag semmilyen tech
nikai ismeretet nem ad. (Az ábra az 1970-1975 időszak adatai 
alapján készült.)
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(7) A mai oktatási rendszer különösen hátrányos helyzet
be hozza a nőket: zömük teljesen idegenül áll szemben a ké
sőbbi életük során őket körülvevő technikai berendezésekkel, 
jelenségekkel és elvekkel.

(8) A technikai ismeretek és készségek oktatásakor a 
technika szintetizáló, célra orientált, funkcionális jelle
gét kell kidomborítani, érvényesíteni, szemben a természet
tudomány analitikus szemléletével.

* Figyelembe kell venni, hogy a szakmunkásképző, illetve 
szakközépiskolák jelentős része kereskedelmi, vendéglá
tóipari, közgazdasági, egészségügyi, pedagógiai, általános 
ügyviteli, stb. szakirányú; ezekben technikai jellegű tan
tárgyakat nem, vagy csak marginálisan tanítanak.



(9) A technikai ismeretek oktatásában meg kell ragadni 
minden lehetőséget, ami a manualitásból indítható, és 
tényleges tevékenységből jut el az értelmi megragadáshoz. 
Olyan témáknak van helyük a technikai ismeretek oktatásá
ban, amelyek közvetlen tevékenységhez kapcsolódnak.

(10) A technikai ismeretek általánosan képző iskolákban 
való oktatása során olyan technikai ismeretekre kell a 
felnövekvő generációt megtanítani, amely ismeretek elég ál
talánosan használhatók és alapot nyújtanak a későbbi tovább
fejlődéshez. A technika ilyen céllal szervezett oktatását 
lényegében két tárgykörre kell összpontosítani. Az egyik 
tárgykör a mindennapok technikája, a másik az emberi koope
ráció általános technikája.

(11) Az oktatás során már a legelemibb fokon is érvénye
síteni kell a technika komplex, integratív és gazdaságossá
gi szemléletű jellegét, valamint a technika fejlődésétől 
elválaszthatatlan munkamegosztás kollektív munkát követelő, 
alkalmazkodásra és önfegyelemre szoktató vonásait. A munka
megosztás és ezzel együtt minden kollektív munka már a leg
elemibb szinten is szervezést igényel, valamilyen szervezet 
keretében valósul meg. Ezért, ahol arra mód kínálkozik, ösz- 
sze kell kapcsolni a műszaki jellegű, biológiai és környe
zetalakítási tevékenységek oktatását e tevékenységek meg
szervezésének oktatásával.

(12) A technikai ismereteknek az iskola nem az egyedüli 
forrása, a közoktatást e tekintetben is segítheti minden tö
megkommunikációs eszköz, az otthoni és a tágabb környezet, 
valamint az iskolántúli oktatás és képzés minden intézménye 
és formája. Az oktatást és a népművelést irányító helyi és 
központi szerveknek erőfeszítéseket kell tenniük a technikai 
műveltség elősegítését célzó intézkedéseik összehangolására.

(13) A technikai kultúra a technikai ismeretek széles kö
rű elterjedtségével és alkalmazásának készségével azonos. A 
technikai kultúra fejlesztésének előmozdítása, terjesztése 
össztársadalmi feladat. A technikai kultúra egyben a techni
ka oktatásának legtermékenyebb és leghatékonyabb közege,
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ilyenformán a technikai kultúra a technika oktatásának nem
csak eredménye, hanem legfontosabb forrása és egyik előfel
tétele is.

II.
A technikai műveltség és a technikai ismeretek 

oktatása

Bevezető
Az MTA Elnökségi Közoktatási Bizottsága és az általa 

létrehozott al- és munkabizottságok azzal a feladattal fog
lalkoznak, hogy részletes véleményt alakítsanak ki az ez
redforduló időszakában szükségesnek ítélt alapműveltségről, 
valamint arról, hogy ezt az alapműveltséget az iskolai ok
tatás rendszerében hogyan lehet a felnövekvő generáció tag
jaival a legcélszerűbb módon elsajátíttatni. Ebből a követel
ményrendszerből — más tényezőkkel együtt — ki fognak ala
kulni az I99O körül esedékes oktatási reform körvonalai, 
megoldandó problémái és megvalósítási koncepciói.

Az ennek részét képező „technikai műveltség — technikai 
nevelés" témakör feldolgozására és a többi területtel össze
hangolt konoepció kialakítására nem jött létre al- vagy mun
kabizottság. Az EKB a Központi Fizikai Kutató Intézet veze
tőségéhez, kutatóihoz és mérnökeihez fordult, arra kérve az 
ország ezen egyik legnagyobb tudományos központját, hogy a 
témakörről alakítson ki téziseket, ezek megvitatása után 
terjesszen elő koncepciótervezetet. Ezt az előterjesztést az 
EKB — megvitatás és átdolgozás után — a pedagógiai problé
mákkal foglalkozó szakembereknek adja át a többi részterüle
ten kialakult eredményekkel való összevetés és a részletek 
egységes kialakítása céljából.

A KFKI-ban a tézisek és koncepciótervezet kidolgozására 
ad hoc bizottság alakult. Ez a bizottság két ízben, 1974. 
október 17-én és 1975. március 11-én kerekasztal-megbeszélést 
rendezett, mely alkalmakra előzetesen vitatéziseket dolgozott 
ki, majd a KFKI-ból és más intézményektől meghívott személyek 
vitája során elhangzottakat rögzítette, az ütköző állásponto-
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kát és a kialakult általános véleményt írásba foglalta. A 
kidolgozott szövegtervezet 1975. szeptember 30-án szakértői 
vita, 1976. január 22-én az EKB vitaülésének, 1976. január 
31-én pedig az MTA/OM nyíregyházi közös tanácskozásának tár
gya volt. Az itt következő szövegváltozat figyelembe veszi a 
vitákon kialakult általános véleményt, az előző fogalmazvá
nyokkal kapcsolatban beérkezett írások, hozzászólások, javas
latok és tervezetek mondanivalóját is.

Meg kell jegyezni, hogy keletkezésének körülményei foly
tán ez az előterjesztés

(a) a csupán néhány alkalommal szervezett vitafórumok 
anyagát összegezi és rendszerezi; kidolgozottság 
tekintetében ezért nem vethető össze a már évek őta 
működő albizottságok és munkacsoportok sok munkával 
megérlelt koncepciótervezeteivel;

(b) a technikai műveltség elemeivel, a technikai ismeretek 
oktatásánag szükségességével és a tárgy jellegével fog
lalkozó írás, a pedagógiai-módszertani vonatkozásokat
— a szerzők nem-pedagógiai képzettségéből adódóan is — 
éppen csak érinti;

(c) noha az eddigi bírálók közül többen is élénken hiányol
ták, nem foglalkozik a technikai ismeretek oktatásának 
helyével, szervezeti, személyi és tárgyi feltételeivel 
(oktató személyzet, munkahely, eszközök iránti igények), 
de ez nem is volt feladata; e feltételek létrehozásáról 
a munka egy későbbi fázisában kell gondolkozni, majd 
pedig intézkedni.

I. technika^ műveltség, tartalmi-kérdései
A ^technika" fogalma a szó szokásos értelmezése szerint 

„a műszaki- és természettudományoknak az anyagi javak terme
lésében való alkalmazása; gyártási, termelési eljárás" (A ma
gyar nyelv értelmező szótára). Némileg más megközelítés sze
rint a technika az adott társadalom munkaeszközeinek rendsze
rét jelenti, az ember és a természet kapcsolatát az anyagi 
javak előállításához használható munkaeszközök fejlesztésében.
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Még szükubb — es a jelen Előterjesztés készítői szerint 
téves — értelmezés szerint a technika nem más, mint „a 
természettudományok által megállapított törvények gyakor
lati és emberi célokat szolgáló felhasználása, illetve az 
erre vonatkozó elvek és ismeretek összessége" (Uj Magyar 
Lexikon).

Ezek a definíciók részlegeseknek, kiegészítendőknek 
tűnnek, a technikai műveltség alább vázolt fogalomköréhez 
nem illeszkednek; ezért célszerű egy teljesebb képet fel
vázolni.

(Az előterjesztés készítőinek nem volt feladata a 
technika nehezen definiálható jelentését pontosítani, a 
fenti definíciókkal vitázni. A szót azonban az előterjesz
tés sűrűn használja, éspedig az idézetektől eltérő jelentés
tartalommal. A következőkben tehát körülírjuk, hogyan értel
meztük a technika fogalmát; nem azért, hogy új definíciót 
alkossunk, hanem hogy világossá tegyük; a következő oldala
kon e szóval mit kívántunk jelölni.)

-A technika — szélesebb értelmezése szerint — nemcsak 
munkaeszközök és azok fejlesztésének rendszere, hanem a 
munkaeszközök és munkatárgyak összessége, valamint azok elő
állításának és alkalmazásának módszere (technológia): az anya
gi és nem anyagi javak előállításának, felhasználásának, a 
a szolgáltatásoknak és az elosztás tárgyi eszközeinek egész 
rendszere, amely rendszer a fogyasztás egy jelentős részét 
is meghatározza. A munkaeszközök e rendszernek legjellemzőbb, 
de nem egyedüli elemei.

Ugyanígy: a technika nemcsak a természettudományok tör
vényszerűségeinek alkalmazását, hanem legalább ugyanolyan 
mértékben a gazdasági törvényszerűségek alkalmazását is igény
li, és fejlődése ma már — főleg a munkamegosztás szüntelen 
fokozódása következtében — elválaszthatatlanul összekapcsoló
dik a szervezés szóval jellemzett komplex folyamatokkal és 
tevékenységgel is.

A technika fentiekben körülírt, szélesebben értelmezett 
fogalomkörén belül célszerű megkülönböztetni a szűkebb fogai-
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makat: a műszaki ismeretek és készségek körét; a szerves 
világra vonatkozó agro- és bio—ismeretek és készségek kö
rét; a szervezési ismeretek és készségek körét; valamint a 
három közös határterületeként felfogható ökológiai ismeretek 
és tevékenység körét.

A technika javasolt szélesebb értelmezéséből az alábbi 
tézisszerű, megállapítások következnek:

(a) a technika lényegében célra orientált rendszer; 
ritkán követi valamely diszciplína belső logikai 
rendjét, inkább szelektálva és összeötvözve használ
ja fel a rendelkezésre álló ismeretanyagot, rugalma
san illeszkedik a mindenkori környezeti feltételekhez; 
vezérlő szempontja az alternatívák közötti szelektálás
kor egy adott gazdasági és/vagy technikai optimum 
(szuboptimum) megvalósítása;

(b) a technika minden megjelenésében komplex rendszer,
és eredményeiben több, mint a komponensek egyszerű ösz- 
szege;

(c) a technika elválaszthatatlanul egybeforrasztja az 
alkotás — termelés — felhasználás emberi mechanizmu
sait és viszonylatait; a technika módszerei és termékei 
— a kiemelkedő egyedi alkotások csakúgy, mint a köz
használatú módszerek és eszközök — a társadalmi ter
melési struktúra alakulásának fontos tényezői, megha
tározzák az ember környezetét, befolyásolják életmód
ját és értékrendjét, erősen hatnak a társadalmi fejlő
dés irányára és ütemére;

(d) a mai ismereteink szintjén a technika a természettudo
mányos felismerések mellett egyre inkább társadalomtu
dományi felismeréseken is alapul, a két tudományterület
nek mind több részét integrálja;

(e) konkrét problémák konkrét megoldását nyújtja, és így 
a tudományok társadalmasításának fő eszköze;

(f) a technika szintetizáló, igen széles háttérre épülő, 
önálló eszközökkel, önálló gondolkodásmóddal, önálló 
metodikával rendelkező diszciplína, amelyben a termé-
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szettudományok analitikus beállítottságával szemben 
az integráló (rendszer-) szemlélet érvényesítése a 
célravezető;

(g) a technika területén gyakran jut meghatározó szerep
hez az elmélettel kellően alá nem támasztott vagy az 
elmélettel valamely okból éppen ütköző gyakorlat; jel
lemző vonása a technikának, hogy mindennapos eszközei 
közé tartozik a kompromisszum, a közelítés, a becslés, 
a heurisztikus eljárások, általában a pragmatikus 
gondolkodás- és cselekvésmód.

Ezeket a jellegzetességeket a technikai műveltség foga
lomköréről a technikai nevelés problémakörére átszármaztatva 
a következő állításokat terjesztjük elő:

(1) A technikai nevelés más célú, bővebb tartalmú és széle
sebb eszközű, mint a munkaeszköz-munk^fogás szemléletű 
gyakorlati-politechnikai oktatás.

(2) A technikai nevelés, illetve a nevelés nyomán kialakult 
technikai műveltség nem redukálódhat a természettudomá
nyos ismeretek összegezésére, gyakorlati igazolására, 
vagy alkalmazására, illetve az igazolás és alkalmazás 
készségére, következésképpen nem csupán része a termé
szettudományos nevelésnek, illetve műveltségnek; szu
verén területei igen szélesek és sajátos szemléletmód
dal rendelkezik.

(3) A technika más műveltségi elemekkel szerves kapcsolatban 
lévő, de önállóan is oktatható és oktatandó studium.

(4) A munkamegosztás fokozódása következtében a fejlett 
technikának a szervezet a gépeknél és berendezéseknél 
is konkrétabb és specifikusabb megnyilvánulása, egyben 
a technika leggyorsabban fejlődő és gazdasági-politikai 
kihatásait tekintve a legradikálisabb összetevője. 
Ezért — és mivel sajátos történelmi hagyományaink a 
szervezés fejlődésének nem kedveznek — a technikai ne
velés, illetve műveltség témakörén belül a szervezési, 
szervezéselméleti tárgykörökkel különös intenzitással 
kell foglalkozni.
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(5) A technikai nevelés céljának és eszközeinek, illet
ve a technikai műveltség tartalmának kijelölésekor a 
technika komplex, integrativ, szintetizáló, célra 
orientált jellegét kell szem előtt tartani; a jelen
ségcentrikus szemléletmód helyett a funkcionális és 
gazdaságossági szemléletmódra kell a fő hangsúlyt he
lyezni. E szemléletet a műszaki tudományokban egyre 
gyakrabban rendszerszemléletnek nevezik és a különbö
ző rendszertechnikákban érvényesül; a klasszikus, ré
szekre koncentráló problémamegoldástól eltérő, új, ha
tékony módszerként jelenik meg és válik egyre szélesebb 
körben használatossá.

II. Technikai műveltség z_—áltslános_műveltség
Ha sikerül áttekinthető és meggyőző képet felvázolni a 

technikai műveltség és az általános műveltség kölcsönös kap
csolatáról, ezzel közelebb jutunk azoknak a kérdéseknek a 
megválaszolásához, hogy az e tárgykörrel foglalkozó pedagógu
sok, a népműveléssel és a tömegkommunikáció alakításával fog
lalkozó szervek és intézmények a technikai ismeretek oktatása 
során mikor mit oktassanak, illetve milyen készségekre, maga
tartásra és viszonyulásokra neveljenek.

Az általános műveltség tartalma közvetlen kapcsolatban 
van a kor technikai szintjéből következő munkamegosztással 
és a munkamegosztásból következő specializálódással, bár ezek- 
nez képest rendszerint kisebb-nagyobb fáziskésésben van. Az 
oktatás-nevelés egyik feladata csökkenteni ezt a fáziskésést; 
másik feladata az általános és a speciális ismeretek megfelelő 
arányainak biztosítása. Terjedő, de még nem elég széles körben 
elfogadott álláspont, hogy az általánosan képző iskolának nem 
feladata a gyorsan elavuló és csak partikuláris helyeken hasz
nálható szaktudás elsajátíttatása. Ezt a feladatot minél kö
zelebb kell vinni a munkahelyhez, egyrészt, mert a helyi adott
ságokhoz legjobban illeszkedő (az adott helyen legkorszerűbb) 
ismereteket nagy valószínűséggel csak a munkahely közvetlen 
közelében lehet rögzíteni; másrészt, mert a termelőeszközök
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fejlődésének mai üteme mellett az át- és továbbképzés az em
ber aktív életét végigkísérő jelenséggé válik, a korai és 
túlságosan határozott specializáció beszűkíti az egyén későb
bi lehetőségeit, alkalmazkodóképességét, és súlyos károkat o- 
koz mind az egyéneknek, mind a közösségnek.

A későbbi munkahelyi specializációnak és az egyén magas
fokú alkalmazkodóképességének, mobilitásának viszont előfelté
tele, hogy az iskolából kikerült fiatal a racionális gondolko
dás, az információgyűjtés és feldolgozás, a problémaelemzés 
és megoldás képességével és a technikai intelligencia körébe 
tartozó más készségekkel minél nagyobb mértékben rendelkezzék, 
továbbá birtokában legyen a technikai ismeretek közös alapját 
képező tudásanyagnak, rendelkezzék megfelelő technikai szemlé
lettel, áttekintéssel és ítélőképességgel. Itt is hangsúlyozzuk, 
hogy a "technika" fogalomkörébe az élő és az élettelen termé
szet mindazon elemeit, rendszereit és folyamatait beleértjük, 
amelyeket az ember a termelés és a fogyasztás során céljai ér
dekében felhasznál.

Mai iskolarendszerünk egyik jellegzetes vonása, hogy az 
iskolát elhagyó fiatalok igen jelentős hányada, mintegy 
60-70 százaléka a szervezett oktatás keretében szinte semmifé
le technikai ismerethez nem jut (lásd a oldalon lévő ábrát 
és megjegyzést). Azok, akik később műszaki szakképzettség 
nélkül ipari munkahelyre kerülnek — például érettségi után 
műszaki rajzolóvá válnak, adminisztrációs munkát vállalnak, 
betanított munkát végeznek —, a tapasztalat szerint egész to
vábbi életük során hátrányos helyzetben vannak, mert a munka
helyi műszaki ismeretek elsajátításához nincs kellő alapisme
retük. Ezeket az alapismereteket a mégoly hatékony természet
tudományos képzés sem biztosítja. A műszaki alapismeretek hi
ánya ezeket az embereket megfosztja a fejlődési lehetőségek 
nagy részétől és egyszersmind a közösséget, a gazdaságot is 
megfosztja az alkalmazkodni tudó mobil munkaerőtől.

A technikai műveltség szervezett terjesztése Magyaror
szágon különös jelentőségű. Alig egy nemzedéknyi idővel ez
előtt hazánk elmaradott agrárország volt, ahol a lakosságnak 



csak egy bőröseim kerülhetett érintkezésbe korszerűnek 
ítélt technikával; a túlnyomó többség szamára a technika 
úri huncutság, ismeretlen és ellenséges hatalom volt. 
Ezért a mai generációnak nincs még — nem is lehet — 
^otthonról hozott" technikai műveltsége, hagyománya és 
szemlélete. E tekintetben nincs lényeges különbség fiúk 
és lányok, városi és falusi környezet között. Mégis ki 
kell emelni, hogy a mai oktatási rendszer különösen hát
rányos helyzetbe hozza a nőket; zömük teljesen idegenül 
áll szemben a későbbi életük során őket körülvevő techni
kai berendezésekkel, jelenségekkel és elvekkel.

Részben a technikai hagyományok és ismeretek nélkül 
felnövekvők nagy tömegeinek, részben a régi félfeudális 
társadalmi rendből ránk maradt szellemi örökségnek a kö
vetkezménye, hogy a technikai ismeretek hiánya az emberek 
nagy részében nem kelt szégyenérzetet. 4 közismereti szintű 
irodalmi, történelmi vagy földrajzi tudnivalók hiányát az 
emberek szégyenük, tehát e tudnivalók szükségességét el
ismerik. A technikai ismeretek hiányát ezzel szemben álta
lában nem titkolják, sőt, elég gyakori jelenség, hogy kér
kednek vele. Különösen veszélyes a nyilvánosság előtt meg
jelenő újságírók, színészek, irodalmárok esetenkénti tech
nika- és tudományellenessége, mert e nézetek könnyen vál
hatnak egy hibás társadalmi eszménykép kialakulásának for
rásává.

A technikai, s különösen a műszaki ismeretek hiánya a 
mai életben már csak balesetelhárítási, vagyon- és életvé
delmi okokból sem tűrhető.

Az általános műveltség e hiányzó láncszemének pótlását, 
a technikai műveltség széleskörű elterjesztését — a minden
napos gyakorlat mellett — az iskola és a népművelés hivatott 
megvalósítani, illetve elősegíteni.

III. A technikai ismeretek oktatásának helye a. többi tantárgy
hoz viszonyítva

A viták során kialakult vélemény szerint a technikai 

műveltség az általános műveltségnek — az egész rendszerébe
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illeszkedő —, de egyetlen más diszciplínának sem alárendelhe
tő része. Legszorosabb kapcsolata a természettudományokkal és 
a gazdasági vonatkozású tantárgyakkal van.

Az általános műveltség rendszerébe való beilleszkedés 
megköveteli, hogy a technikai tényező más tantárgyak oktatá
sa során is megkapja a kellő hangsúlyt. Ha igaz, hogy a ter
melőerők fejlődése a társadalmi fejlődés primer mozgató eleme, 
akkor a tudománytörténetnek, a technikatörténetnek, a találmá
nyok történetének és hatásának meg kell jelennie és át kell 
hatnia az általános történettanítást. Ha igaz, hogy a politi
ka koncentrált gazdaság, akkor a politikai fejlődés jelenség
köre nem választható el a gazdasági és ennek nyomán a techni
kai fejlődéstől. Ha a politikai-eszmei események és fejlődés 
mögött rejlő gazdasági-technikai folyamatok nem kapnak kellő 
hangsúlyt, úgy a történelem — és jószerivel az esztétikai- 
-irodalmi fejlődés is — uralkodók, államférfiak és hatalmi 
csoportok történetére korlátozódik, lényegében érthetetlenné, 
belső logika nélkülivé válik, és végső soron a Sors vagy Is
ten akaratának érvényesülését, idealista világnézetet sugal
maz. A technikai ismereteket tehát be kell szivárogtatni a 
többi tudományágba és a többi iskolai tantárgyba, minden 
olyan helyen, ahol a dolgok belső logikája ezt lehetővé teszi.

Nagyon fontos a műszaki és szervezési ismereteknek és 
a matematikának a kapcsolata. A műszaki és szervezési ismere
tek oktatása során gyakran kell számolni. Tevékenységek és 
berendezések tervezése, események előrejelzése, mérések ered
ményeinek értékelése, a legcélszerűbb munkamegosztás kialakí
tása során a matematika úgyszólván minden eszközét és módsze
rét gyakorlati funkcióhoz lehet juttatni. Másrészről viszont 
célszerű a matematika oktatás során is — annak belső logiká
ját sértetlenül hagyva — a technikai jellegű példák és prob
lémák számát szaporítani, e példákat és problémákat a minden
napi gyakorlathoz közelíteni. A függvényszerű kapcsolatok, 
sztochasztikus jellegű kapcsolatok, a szélsőértékek, a nem tel
jesen zárt feladatok, az iteráció — és még igen sok fajta is
meret, gondolkodásmód és módszer sorolható fel — olyan terű-
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letek, ahol a technika és matematika kölcsönösen elősegítik 
a megértést és hasznosítást.

A mindennapi életben sokrétű kölcsönkapcsolat alakul 
ki a nyelv használata és a technika között. Egyrészt erős az 
a hatás, amit a technika a nyelvre gyakorol, és jó, ha ezt a 
hatást az iskola sem hagyja figyelmen kívül. Másrészt a tech
nikai nyelv nem jelentéktelen része a köznyelvnek, és ha az 
iskolai nyelvoktatás — beleértve az idegen nyelvek oktatását 
is — a technikai nyelvet, annak problémáit mellőzi, hiányos 
műveltséggel bocsátja útjára a fiatalságot.

A technikai ismeretek és a természettudományos ismeretek 
viszonya külön figyelmet érdemel. Elég általános az az elkép
zelés, hogy a ^gyakorlati foglalkozás", a „műhelygyakorlat", 
a „technikai oktatás" lényegében a természettudományos ismere
tek kiegészítése és elsősorban a természettudományos tantár
gyak oktatása során tanultak igazolására és begyakorlására va
ló. A tanulók megtanulják az Ohm-törvényt, majd megszerzett 
ismereteiket hasznosítva áramköröket állítanak össze. Tanulnak 
a vízbe mártott testeken keletkező felhajtó erőről, aztán meg
nézik a Dunán közlekedő hajókat, vagy megfigyelik, hogy a WC 
víztartályában az úszó miként zárja el a vízbeeresztő nyílást. 
Itt tehát a technika a szekunder jelenség a természettudomá
nyokhoz, konkrétan a fizikához, mint primer jelenségcsoporthoz 
képest. Ilyen értelemben persze a technikai műveltség is sze
kunder a természettudományos műveltséghez képest.

Ezzel homlokegyenest ellentétes álláspont, amely szerint 
az empíria a primer jelenség, a természettudományos tételeket 
úgy kell levezetni, hogy azoknak a technikai tapasztalatokon 
való alapulásuk domborodjék ki. A gyakorlat és a tapasztalat 
— ahol ez pedagógiailag csak lehetséges —- előzze meg az elmé
letet. Az elmélet legyen a gyakorlat következménye, leszűrése, 
eredménye és csak másodsorban, feltételesen és alkotó módon 
alkalmazva új gyakorlat kiinduló pontja. A megismerés legyen 
előbb érzéki, és csak azután logikai.

Az iskolai oktatási-nevelési folyamatban minden bizonnyal 
a két szélsőséges megközelítés szintézise valósítható meg a



legreálisabban,A fizika, a Kémia, a biológia tananyagából 
hiba volna kiemelni azokat a gyakorlati vonatkozásokat, ame
lyek a természettudományok mindennapi alkalmazását bizonyít
ják. A fizika oktatása során a gőzgép, a villanymotor, az 
izzólámpa, stb. bemutatása, a gyakorlati alkalmazások kiemelé
se, a mindennapos élettel való kapcsolat hangsúlyozása szüksé
ges, hasznos, nélkülözhetetlen. Ugyanez a helyzet a kémiában 
a mosó- és oldószerekkel, színezékekkel, tüzelő- és robbanó
anyagokkal, a cukorgyártással, a nyersolajfeldolgozással és 
más technológiákkal. A természettudományok oktatása nyilván 
saját belső logikai felépítést követve célszerű, a technikai 
vonatkozások hangsúlyozása ezt a belső logikát nem veszélyez
teti,

A technikai ismeretek önálló oktatásában* viszont meg 

kell ragadni minden lehetőséget, ami a manualitásból indít
ható és tényleges tevékenységből jut el az értelmi megraga
dáshoz. Olyan témáknak van helyük a technikai ismeretek ok
tatásában, amelyek közvetlen tevékenységhez kapcsolódnak. 
A ^technika" fogalmát, mint fentebb is említettük, a lehető 
legszélesebben kell értelmezni: idetartozónak kell minősíte
ni a biológiai tudományok gyakorlati megfelelőjeként megjele
nő minden agrotechnikát, a táplálkozással és egészségüggyel 
kapcsolatos minden tevékenységet, eszközt és módszert; ugyan
csak a technika fogalomkörébe tartozik az építés, a környezet 
alakítása. Külön hangsúlyozni kívánjuk, hogy a technika fo
galomkörébe tartozik minden szervezési, információtárolási 
és feldolgozási tevékenység, eszköz és módszer is.

A természettudományos neveléssel és műveltséggel való 
kapcsolat tisztázása után foglalkozni kell a technikai is-

*A technikai ismeretek önálló oktatásának célszerűségét a viták 
résztvevőinek egyike-másika tagadta, mások azon a véleményen 
voltak, hogy a technikai ismereteket részben önállóan, részben 
más tantárgyakba beolvasztva kell oktatni. A kérdés nyitva ma
radt. Az eíoterjusztí-s készítői határozottén az önálló oktatás 
mellett vannak.
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mere Lökre való oktatas-nuvelés és a munkára való nevelés 
kapcsolatéval is. Tapasztalható olyan álláspont, ami a két 
fogalomkört összekapcsolni igyekszik. Véleményünk szerint 
ez hibás álláspont. Ha „munkára-nevelés"-ről van szó, ez a 
fogalom sokkal szélesebben értelmezendő; a munkára nevelés 
folyamatába az iskolai tevékenység egésze beletartozik, ez a 
cél és megvalósításának eszközrendszere át kell hassa az 
iskolai tevékenység teljes egészét. A számtani házi feladat 
elkészítése és az orosz szavak megtanulása is munka. Ha vi
szont a fizikai munkára való nevelés a cél, az a technikai 
ismeretek oktatásához-neveléséhez csak egyes pontokon kap
csolódik (például kerti munka, építő munka, környezetvédelmi 
és szépítési munka esetén), a technikai isa retek oktatásában 
csak ideiglenes és marginális jelenség. A fizikai munkára va
ló nevelés helyét és eszközeit nem elsősorban a technikai is
meretek oktatásától függően kell kijelölni.

IV. A technikai ismeretek oktatásának célja és_tartalma
-Az előző oldalakon kifejtett gondolatok után rátérhetünk 

annak részletezésére, hogy a viták résztvevői mit tartottak 
a technikai ismeretek oktatásának céljául és elképzeléseik 
szerint mit lenne hasznos ezen oktatás tárgyává tenni.

A technikai ismeretek szervezett oktatása az óvodában 
kezdődik, tapasztalataink szerint eredményesen. Az itt követ
kezők az általános iskolára és az általánosan képző középis
kolára vonatkoznak.

(Hiba lenne megfeledkezni arról, hogy a technikai isme
reteknek a fentiek szerint értelmezett tárgykörében sok okta
tási előzmény lelhető fel; nyilvánvaló, hogy ezek túlnyomó 
többsége csak kellő kritikával és valószínűleg csak részletei
ben adaptálható. A szocialista országokban inkább politechnikai 
a tőkés országokban inkább háztartás-ökonómiai irányultságúak 
ezek az oktatusi-nevelési tárgyak. Alapos tanulmányozásuk bi
zonyára sok hasznos Ötlettel és tapasztalattal szolgálhat.)

Abból mell kiindulni, hogy az általános műveltséget 
adó iskola manualis begyakorlottságot, és a munkahelyen közvet-
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lenül hasznosítható műszaki tudást nem nyújthat, mindenek
előtt azért nem, mert a társadalmi munkamegosztás által meg
követelt igen nagyfokú és egyre növekvő specializáoió ezt tel
jességgel kizárja. A speciális ismeretanyagot munkahelyen, 
vagy ha ez az ismeretanyag bonyolult és a munkahelyen nem sa
játítható el, szakmai-szakosító oktatás keretében kell a mun
kába állónak megtanulnia.

Az általánosan képző iskolázás során olyan teohnikai is
meretekre kell a felnövekvő generációt megtanítani, amely is
meretek elég általánosan használhatók, és a későbbi tovább
fejlődéshez kellő alapot nyújtanak.

A jelen tervezet készítése és vitája során a szerzők ésæ 
bírálók között teljes egyetértés alakult ki abban a tekintet
ben hogy távlatilatilag az általánosan képző iskolákban nem 
szabad a technikai oktatást differenciálni sem nemek, sem tele
pülésjelleg szerint; vagyis fiúk és lányok, városiak és falusi
ak részére ugyanazt a tananyagot kell előírni. Ez az előírás 
ugyanakkor bőséges helyet hagyhat a helyi kezdeményezésekre, 
a helyi adottságok figyelembevételére és kihasználására.

A technikai ismeretek általánosan képző iskolákban való 
oktatása lényegében két tárgykörre kell hogy koncentráljon. 
Az egyik a mindennapok technikája, a másik az emberi kooperá
ció általános technikája.

Mit értünk a mindennapok technikáján? Mindazt, ami a la
kásban és környezetében, a közlekedésben és a szabad idő el
töltésekor bennünket körülvevő technikai tárgyakból és beren- 
dezésekből elemi szinten megérthető és ami egyéni eszközökkel 
módosítható, konstruktívan alakítható. A mindennapok techniká
ja sem felépítésében, sem tartalmában nem különbözik lényeges 
módon a nagyipari technikától — kivéve természetesen a gyártá
si technológiákat. A technika által hasznosított anyagok, mű
ködési elvek és hatások igen nagy része fellelhető és bemutat
ható a mindennapi használati tárgyakban. A mindennapok techni
kája nem más, mint a teljes, ipari technika, de közvetlen em
berközelben van, és ezért pedagógiailag jobban kezelhető, a 
gyerekek által jobban felfogható, árra kell tehát törekedni, 
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hogy a műszaki, szervezési, biológiai, környezeti ismeretek 
minél nagyobb hányadát úgy mutassa be az oktatás, hogy tár
gyait, példáit, tevékenységfajtáit a mindennapos környezet
tel hozza kapcsolatba. Nemcsak az lenne tehát a feladat, 
hogy az emberek elsajátítsák a házuktája körül adódó legegy
szerűbb karbantartó műveleteket, szeressenek és tudjanak 
barkácsolni. Erre is meg kell tanítani ókét. De a barkácso
lásra való tanítás ürügyén, az e területen fellelhető be
rendezések és anyagok, szerkezetek, szerszámok, fogások és 
technológiák megismertetése közben a technikai ismeretek 
széles területéről lehet maradandót nyújtani, olyasmit, ami 
nemcsak az otthon, a családi és egyéni életterület kialakí
tásával, fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatos, ha
nem ami a szakmai továbbképzéshez, vagy szakmaváltáshoz is 
szilárd alapot szolgáltat.

A mindennapok technikája anyagának megválasztásakor te
kintettel kell lenni az életmód várható átalakulására. Az 
életmódváltozás leglényegesebb elemeinek e tekintetben a 
szabad idő növekedését, a műszaki berendezéseknek a közvetlen 
emberi környezetben való gyors szaporodását és a változó kö
rülményekhez való alkalmazkodást, mint alapvető pszichikai
fizikai magatartásmódot tartjuk. A tananyag kiválasztása és 
feldolgozási módjának meghatározása során arra kell töreked
ni, hogy a gyerekeket aktivitásra, együttműködésre, alkal
mazkodóképességre, kíváncsiságra és vállalkozókedvre nevel
jék.

A tárgykörben ki kell emelni a grafikus készségek kiala
kításának fontosságát. Az ábrák, jelek, szimbólumok, modellek 
alkotásának és befogadásának készsége gyakran egyenértékű az 
írni-olvasni tudassál. Elvonatkoztató, gondolatfegyelmező és 
rendszerező hatásuk igen nagy. Kommunikatív jelentőségük 
kiemelkedő. A rajzolás és rajzolvasás folyamatait a technikai 
ismeretek oktatásának minden szintjébe és irányába bele kell 
iktatni.

A technikai ismeretek oktatáséinak másik forrásvidéke a 
a legáltalánosabban értelmezett társadalmi munkatevékenység.
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Ez főleg nevelési célokat tűz ki a technikai ismeretek tan
tárgy iskolai oktatásával kapcsolatban. E tárgykörben olyan 
készségek alakítását kell az iskolától elvárni, mint a köz
gazdasági szemlélet; az anyag, a munka, az energia, az idő, 
a költség fogalmainak, kölcsönhatásainak és alkalmazásának 
áttekintett ismerete és használata; a problémamegoldásra 
való nevelés, ezen belül a döntésre való nevelés, az alt 
natívák felkutatásának, hatásuk mérlegelésének készsége; a 
kísérletezés, próbálgatás készsége (előírt receptek és al
goritmusok szolgai követése helyett). * A jó értelemben 

vett kompromisszum keresése és megtalálása, az optimumok 
értelmezése és felkutatása szintén a technikai feladatok kö
rében szemléltethetők és gyakoroltathatok a legeredményeseb
ben. A technikai ismeretek oktatása és az ehhez kapcsolódó 
manuális tevékenységek jó alkalmat adnak arra, hogy a kollek
tív munkára való nevelés, a kooperációra való hajlam kiala
kítása kellő hangsúlyt kapjon. Szorgalmazni kell a szervezés 
elemeivel, a rendszerek elméletének elemeivel való ismerke
dést is. Konkrétan arról van szó, hogy a gyerekeket meg kell 
tanítani a nyilvántartásra, az információ és anyag visszake
reshető tárolására, az időbeosztás és más olyan „technológiák" 
elsajátítására, amely „technológiák" minden munkahelyen, min
den munkafolyamatban megjelennek, és be kell mutatni e szer
vezési és rendszerkezelési műveleteknek a műszaki eszközeit, 
i isználatukra a gyerekeket rá kell ,'ezetni.

Előterjesztésünkhöz csatolt mellékletben felvázoljuk a 
technikai ismeretek néhány példaszerű tárgykörét; ezek kizá
rólag azt illusztrálják; hogy e tantárgy oktatásában a tár-

* Álláspontunk egyáltalán nem akarja az algoritmusok? receptek 
és más, a rutintevékenységet elősegítő, megkönnyítő módszerek 
hasznosságát tagadni, vagy akár csökkenteni; az iskolai ok
tatás-nevelés többi területen azonban ezek igen jelentős súly- 
lyal szerepelnek, és a nevelés fő eszközeként szolgálnak. A 
technikai ismeretek oktatásakor helyénvaló a másféle magatar
tásmód alkalmazását szorgalmazni.
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-yak, jelenségek és elvek milyenfele összekapcsolását tart
juk célravezetőnek. A felsorolás egyáltalán nem azzal az i- 
génnyel készült, hogy tantervek alapját képezze: óraszámok, 
tanmenetek, óravázlatok kidolgozása nem volt feladatunk. 
Néhány pedagógiai szempontot viszont ismételten hangsúlyozni 
kívánunk:

(a) igyekezni kell az ismeretek minél nagyobb hányadát 
közvetlen tevékenységhez, mégpedig ahol csak lehet, 
személyes manuális tevékenységhez kapcsolni;

(b) a technikai ismeretek oktatását elsősorban az okta- 
tottak életkori sajátosságaihoz kell illeszteni; a 
természettudományos tantárgyakban tanultakhoz való 
illeszkedés hasznos, de nem előfeltétel;

(c) már a legelemibb fokon is érvényesíteni kell a tech
nika célra orientált, komplex, integratív és gazdasá
gossági szemléletű jellegét;

(d) érvényesíteni és hangsúlyozni kell a technika kollek
tív munkát követelő, alkalmazkodást követelő és fe
gyelmező jellegét;

(e) a jelek, ábrák, szimbólumok, modellek megértésének és 
alkotásának készségét minden szinten elő kell segíteni;

(f) ahol erre mód kínálkozik, össze kell kapcsolni a műsza
ki, biológiai, környezetalakítási tevékenység oktatá
sát a tevékenység megszervezésének oktatásával.

Végezetül: ilyen jelentős, generációk ismeret és kész- 
ségkészletét alakító közoktatási változtatást nem szabad ala
pos előzetes tudományos kutatás és gondosan elemzett gyakor
lati kísérletek nélkül megkezdeni. A kutatások során elemez
ni kell a tudományos-technikai forradalom várható fejlődési 
tendenciáit, továbbá az életmód várható változásaiból eredő 
követelmények valószínű alakulását, és a technikai ismeretek 
oktatási anyagát ezekből a felismerésekből kell levezetni. 
Az oktatási kísérlet megszervezésének és értékelésének kér
déseihez nem kívánunk hozzászólni.

V. A technikai műveltség terjesztésének iskolán kívüli lehe

tőségei és eszközei
Míg a technikai nevelés zömmel az iskolai oktatásra
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háruló feladat, addig a technikai műveltség és a technikai 
kultúra az egész társadalom oktatásának kérdése. A probléma
kör nagyon szerteágazó, és az eddigi viták során az iskolai 
nevelés kérdéseivel szemben a háttérbe szorult, ezért csak 
egy-két kevéssé rendszerezett gondolatot vetünk fel.

A technikai nevelésben rendkívül nagy a játékok szere
pe. Az ügyes és jó technikai játékok (ami alatt elsősorban 
nem a felhúzható lemezjátékokat, hanem a pedagógiailag- 
-pszichológiailag jól átgondolt és szakszerűen elkészített, 
szétszedhető és összerakható, a fantáziát és alkotókedvet 
felébresztő játékokat értjük) — az életkori sajátosságok
nak megfelelő szinten alkalmazva — már egészen fiatal kor
ban a készségek egész sorát fejleszthetik ki és „tanulás" 
nélkül természettudományos, technikai ismereteket közölhet
nek igen eredményesen. Ebből következne, hogy a technikai 
jellegű játékok, kísérletező összeállítások színvonalát e- 
melni, árát pedig alapvetően csökkenteni kell, hogy azok 
ténylegesen mindenki számára hozzáférhetőkké váljanak. (A 
Szovjetunióban egy kis villanymotort, csengőt, zümmögőt, 
kapcsolókat, lámpákat, huzalokat, szerelő lapot tartalmazó 
kitűnő összeállítás ára mindössze 3 Rubel)

A felnőttek nevelésének legfőbb eszköze szintén a 
manuális tevékenység. Ennek egyéni formáját a barkácsolás 
előfeltételeinek javításával, szervezettebb formáját a mű
velődési otthonok által szervezett szakkörök számának, fel
szereltségének növelésével, illetve vezetésük szakszerűsé
gének fokozásával lehet hatékonyabbá tenni. Mind a barká
csoló mozgalom, mind a műszaki szakkörök problémáival sok 
fórum foglalkozik, jelen előterjesztésben többet erről nem 
kívánunk mondani.

Sok folyóirat, kiadvány, könyv, rádió- és TV műsor 
van hivatva a széles rétegek technikai műveltségét fokozni. 
Ezek hatékonysága bizonyára sokféle módon növelhető. Továb
bi lehetőségeket kínál az oktató filmek és zárt TV láncok 
alkalmazása. Ha a technikai műveltség mint az általános 
műveltség integráns része tényleg polgárjogot nyer, akkor
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az illetékes kormányzati és államigazgatási szervek nyilván 
megfelelő kutatómunkára alapozott intézkedésekkel fogják a 
felnőtt-nevelés ezen témaköreit támogatni.

Ez annál is sürgősebb és fontosabb feladat, mivel
(a) a technikai ismeretek iskolai oktatása terméketlen 

talajra talál, az erre pazarolt szellemi és anyagi erő
feszítés kárba vész, ha az iskolán kívüli, főleg ott
honi és nem-ipari munkahelyi környezetben a technikai

. műveltség alacsony fokú;
(b) az iskola nem adhat mást, mint alapot; a műveltség 

továbbfejlesztése közművelési, felnőttoktatási és 
tömegkommunikációs feladat;

(c) a műszaki és szervezési kultúra gyors növelése nélkül 
a technika nyújtotta lehetőségek és azok tényleges 
megvalósítása között egyre nagyobb szakadék keletkez
het;

(d) a technikai oktatás legtermékenyebb és leghatékonyabb 
közege maga a fejlett technikai kultúra, az a környe
zet, ami mai világunkban az érdeklődő és aktív embert 
körülveszi. így a technikai kultúra a technikai okta
tásnak nemcsak eredménye, hanem legfontosabb forrása 
és előfeltétele.

VI. A ^Technikai-ismeretek^ című-tantárgy, tárgykörei
(Az itt következő felsorolás nem tanterv, hanem ad hoc 

felsorolás, "étlap", amiből a majdani felhasználó kiválaszt
hatja a megfelelőnek ítélteket, összeállításakor nem töreked
tünk sem az egyes tárgykörök, sem az egész felsorolás logikus 
felépítésére, nem ügyeltünk sem arányokra, sem az egyes tárgy
körök egymással való kapcsolatára. Úgy véljük, hogy a tanterv 
kidolgozása igen sok megfontolást, próbálgatást, értékelést 
igénylő, a környezeti, tárgyi és személyi feltételeket is fi
gyelembe vevő pedagógusi szakértő munka, amit jelen előter
jesztés készítői meg sem kísérelhettek. A felsorolás nem más, 
mint példatár annak illusztrálására, hogy mi mindenfélét gon
dolunk a technikai ismeretek tárgykörébe tartozónak, és mi-



- 393 - 

képpen gondoljuk érvényesíteni a technika már említett cél
ra orientált szintetizáló, komplex, funkcionális, interdisz
ciplináris, gyakorlati tevékenységekhez közvetlenül kapcso
lódó, szervezést, kollektív munkát és alkalmazkodást követő 
jellegét és szemléletét.)
^5Yagfajták_és_megmunkálások.

Rideg és képlékeny, rugalmas és rugalmatlan, kemény és 
lágy anyagok.

Fa, papír, fém, műanyag, textília, üveg.
Hajlítás, vágás, faragás, forgácsolás, gyúrás, olvasztás, 

öntés.
Ragasztás, szegelés; csavarok, kapcsok.
Funkció és forma. Formatervezés.

A mechanikai jellemzők mérőeszközei, használatuk. 
Mérőszalag, tolómérce, mikrométercsavar, stb. 
Súlymérő eszközök. Térfogatmérés.
Az óra működési elve, ébresztőóra szétszedése (esetleg 

összerakása).
Sebességmérés időméréssel. Hogyan működik az autók 

sebességmérője?
Erőmérés, teljesítménymérés.
A mérési hiba fogalma, becslés.

Kerékpár, motorkerékpár, gépkocsi, KRESZ.
Az elektrotechnika alapfogalmai.

Zseblámpaelem. Villanyvasút, csengő, jelzőrendszerek. 
Vezető-szigetelő. Mi a villanyszerelés? Izzólámpák, 
fénycsövek. Kvarclámpa. Diavetítő. Kenyérpirító, vasa
ló, resó. Túláramvédelem. Elektromos szerelési rajzok, 
rajzjelek.

A villamosmotor a háztartásban és munkagépekben.
Hogyan kell kefét cserélni? Miért, mikor? Mikor "ég le" 
a motor?
Mosógép, porszívó, lemezjátszó, villanyborotva, turmix

gép, ventillátor, stb.
Villanyfőző, villamos kézi szerszámok.
A forgómozgás átalakítása.
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Teljesítmény és méret.
A motorok melegedése és következményei.

Információgyűjtési.rendszerezés.
Leltár. Egyenleg. Címkézés, azonosítás.
Statisztika készítés.
Szociológiai felmérés készítése a lakóhelyről, csa

ládról. Értékelés.
Katalógusok. Az információrendezés szempontjai.
Adatlapok, kártyák kezelése, rendezése.

Hogyan kerül az áru az üzletekbe? Tárolás. Szervizek. 
Utazás^_ismerkedés a világgal.

Térkép, térképjelek, méretarány. Tájékozódás. 
Helyfoglalás, helyfoglaló rendszerek.
Vasút. Személy és teherszállítás. A lineáris progra

mozás elemei.
Városrészek, értékük, funkcióik. Műemlékek és védelmük.
Szótár. Alkalmazkodás idegen nyelvű közegben.
Mértékrendszerek átszámítása.
Valutarendszerek, árak átszámítása.
Ipari, mezőgazdasagi területek jellegzetességei.

Szabályozott rendszerek általános kérdései.
Erősítők, vezérelt energiaforrások.
Integrált áramkörös erősítők alaptulajdonságainak 

vizsgálata.
Visszacsatolás és hatásai.
Oszcillátorok építése.
Visszacsatolt rendszerek a természetben és technikában.

Az automatizálás alapelemei.
Hőmérő készítés diódából, tranzisztorból, stb.
Elektromágneses helyzetértékelőt tervezünk és csinálunk.
Optikai helyzetértékelés (játékok: fénypuska, betörő

jelző...)
Relék működése, szerepe. Mosógéprelé szétszedése, vizsgá

lata.
Villamosmotorok vezérlése.
Óriás skálájú mérőműszer (kompenzográf) előállítása.
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Számítástechnika, számítógépek.
Kísérletek és játékok digitalis integrált áramkörökkel. 
Kettes számrendszerű összeadó készítése (elektromos al

katrészekből vagy gyerek-csoportokból).
Digitális információ, rögzítése. Játéklyukasztók: 

lyukkártyák előállítása.
Kódolás. Hét elemes számjegykijelzők.
Számítási gyakorlatok zsebkalkulátorokon.

összetett készülékek, működésük, használatuk.
Rádió: Hullámsávok. Kísérletek URH vevővel. Vétel az 

esti órákban.
Zsebrádiók, hálózati készülékek. Antennatípusok.
Iránymérés (helymeghatározás) zsebrádióval. 

Faraday-kalitka.
Energiafogyasztás és hangerő.
Hi-Fi technika. Torzítás.
Magnetofon: Szalagos, kazettás készülékek. 

Sztereofónia.
Zárt hurkú magnószalag.
Programvezérlés (például diavetítőé) magnetofonnal.
Mikrofon. Iránykarakterisztika.
Csináljunk riportot!
Oszcilloszkóp: Ábrarajzolás, mint három-dimenziós 

művelet.
A szem integráló képességének mérése.
TV-stroboszkóp.
TV képtorzítás permanens mágnessel.
TV elve két oszcilloszkóppal és papírkivágásokkal.

A háztartás technikája.
Család — munkamegosztás.
Vegyszerek a háztartásban, helyes használatuk.
Mosás régen és ma; technikai és társadalmi háttér.
Kémiai folyamatok és ételkészítés. A főzés elemei.
Mirelit, konzerv, félkész étel.
Szerszámosláda a háztartásban.

Vegyigyár létrehozása (feladat több együtt dolgozó kisebb 

csoport számára, ecet, sósav, benzin vagy egyéb
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előállítására).
Termelés, anyagbeszerzés, árbecslés.
Az optimális üzemi paraméterek meghatározása.
A mérések, szabályozások szükségességének megállapítása.
A berendezések építése.
Minőségellenőrzés.
Költségelemzés. Következtetés a gazdaságosságra, 

optimumra.
Az üzem építésének ütemterve (hálóterv). 

Élelmiszerek.
Tartósítás, rothadás, lebomlás. Hulladék, baktériumok, 

gombák.
Alapvető élelmiszerek, tápanyagok.
Étkezés, kalória, munka.

Biológiai egyensúly, körforgás.
Növénytermelés, állattenyésztés. Vadgazdálkodás.
Genetikai szabályozás, heterózis.
Mag, vetőmag: szaporító anyag.
Hűtőipar, tejipar, vetőmagüzem, húskombinát, takarmány

gyár.
Környezetvédelem.
Növényvédőszerek, permetezés, méreg.
Növényi és állati kártevők.
Biológiai esztétikum.

1 lakás.
Építőanyagok. (Hőszigetelés, szilárdság.)
Szerkezeti megoldások (födém, acél, vasbeton, fal, 

pillér).
Alaprajz. Funkciók. Kapcsolat a környezettel.
A lakás ökológiája. Hőmérséklet, fény, pára.
Növények. Virágok.
Talajfajták. Házikert, nyaraló.

Közművek.
Utca. Forgalomtípusok, forgalomszabályozás. KRESZ. 
Útpályaszerkezet.
Vízellátás. Víztorony. Miért nincs néha nyomás?
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Vízgazdálkodás. Műtrágyák. Vízfertőtlenítés.
Szennyvízhálózat. Szemétkezelés. Környezetszennyeződés.
Energiaellátás. Energia átalakítás.
Hírközlés. Távbeszélőközpontok. A vezetékrendszer 

kapacitásának növelése.
Hálózatok a föld alatt.





FÜGGELÉK
ÖSSZEÁLLÍTOTTA AZ ELNÖKSÉGI KÖZOKTATÁSI BIZOTTSÁG
TITKÁRSÁGA

A Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségi Közoktatási Bizottsága 
által készített
akadémiai állásfoglalások 
és akadémiai ajánlások 

előterjesztőinek, 
kidolgozóinak, 
közreműködőinek 
és szerkesztőinek 
névsora
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi Közoktatási 
Bizottságának névsora a következő volt: Beck Mihály, 
Bencédy József, Berend T. Iván, Császár Ákos, Erdey-Grúz 

Tibor, Kedves Ferenc, Kontra György, Köpeczi Béla, 
Margócsy József, Marx György, Mátrai László, Pataki Ferenc, 
Páris György, Rét Rózsa (titkár), Szabolcsi Miklós, Szalai 
Sándor, Szendrei János, Szentágothai János (elnök), Szépe 
György (tudományos titkár), Turán Pál (1975-ig) és Vajó 
Péter.

AKADÉMIAI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Állásfoglalás a távlati iskolai műveltség tartalmáról 

Az 1976. februári nyíregyházi ülésen valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnökségének 1976. április 27-i ülésén 
előterjesztette Szentágothai János.

Kidolgozta — szakértők bevonásával és albizottságok 
közreműködésével — az Elnökségi Közoktatási Bizottság.

Állásfoglalás az iskola nevelőtevékenységének fejlesz

téséről
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 

Pataki Ferenc. A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
1976. április 27-i ülésén előterjesztette Szentágothai 
János.

Kidolgozta az Elnökségi Közoktatási Bizottság és az 
albizottságok tagjaiból álló szakértői bizottság: Boksay 
Zoltán, Burka Endre, Gáspár László, Loránd Ferenc (titkár), 
Pataki Ferenc (a szakértői csoport vezetője), Rádi Péter, 
Rét Rózsa, Surányi János, Székely Róbertné, Szépe György, 
Varga Tamás és Zibolen Endre.

AKADÉMIAI AJÁNLÁSOK

NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉS :

Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 
az egész műveltségi-nevelési szakterület anyagát Szabolcsi
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Miklós; készült a Társadalomtudományi Albizottság irányí
tásával.

Az anyanyelvi nevelés távlati terve
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 

Bencédy József, Szende Aladár és Szépe György.
Kidolgozta Szende Aladár és Szépe György. Közreműködött 

Bánréti Zoltán, Bencédy József, Gosztonyi Jánosné és Radics 
Katalin. A szöveget megvitatta a Magyar Tudományos Akadémia 
és az Oktatási Minisztérium Anyanyelvi Oktatási Munkabizott
sága 1976 márciusában.

Az idegennyelvi nevelés távlati fejlesztése
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 

Dezső László és Tálasi Istvánná.
Kidolgozta Dezső László és Tálasi Istvánné. Közreműkö

dött Inkey Péter és Mikó Pálné. A szöveget megvitatta a 
Magyar Tudományos Akadémia Idegennyelv-elsajátítási Munka
bizottsága.

Terv a középiskolai nyelvtananyag korszerűsítésére
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 

Szépe György.
Kidolgozta a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 

Intézete keretében dolgozó Fiatal Nyelvészek Munkaközössége: 
Bánréti Zoltán, Füredi Mihály, Kenesei István, Komlósy 
András, Mártonfi Ferenc, Pap Mária és Radics Katalin.

MATEMATIKAI NEVELÉS
Általános tartalmi és szerkezeti koncepció
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 

Császár Ákos és Surányi János.
Kidolgozta Surányi János. Közreműködött Szendrei János 

és Varga Tamás, valamint a Matematikai Albizottság tagjai: 
Bartal Andrea, Császsár Ákos, Deák Ervin, Gádor Endréné, 
Győry Kálmán, Hegyi László, Herczeg János, C. Neményi 
Eszter, Pálfalvi Józsefné, Péter Rózsa, Pogáts Ferenc, 
Ruzsa Imre és Túrán Pál.
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TERMESZETTUDOMÁNYI NEVELÉS
I« Általános tartalmi és szerkezeti koncepció
II. Javaslat az általános iskola és a gimnázium tan

anyagára
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 

— a Természettudományi Albizottság koncepciójaként — 
Marx György.

Kidolgozta: Balázs Lóránt, Boksay Zoltán, Csányi 
Vilmos, Dede Miklós, Hámori József, Holics László, Kajtár 
Márton, Kedves Ferenc, Kiss Jánosné, Kiss Margit, Kontra 
György, Lénárd Gábor, Marx György, Moholy Károly, Pálffy 
Györgyné, Póka Teréz, Székely Róbertné, Szőkefalvi-Nagy 
Béla, Tóth Eszter, Török Ferenc, Valkó Iván Péter, Varga 
Ernő és Varga Lajos.

TÖRTÉNETI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI NEVELES

Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 
az egész műveltségi-nevelési szakterület anyagát Berend T. 
Iván; készült a Társadalomtudományi Albizottság irányítá
sával.

I. Általános tartalmi és szerkezeti koncepció

Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette 
Berend T. Iván a Társadalomtudományi Albizottság koncepció
jaként.

Kidolgozta Balázs Györgyné és Berend T. Iván. Közremű
ködött a koncepció kialakításában: H. Balázs Éva, Bíró 

Ferencné, Hahn István, Hoffmann Tamás, Lukács József, Mócsy 
András, Pataki Ferenc, Szabad György, Szabolcs Ottó, Szalai 
Sándor, Szépe György, Unger Mátyás és Vekerdi László.

II* Egyes részletek oktatására vonatkozó javaslatok
1. Társadalomismeret 6-10 éveseknek:

I. változat: kidolgozta Andor Mihály és Lónyai
Mária;

II. változat: kidolgozta Hoffmann Tamás;
III. változat: kidolgozta Pataki Ferenc.

2. Társadalomismeret 10-14 éveseknek:
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Kidolgozta Ancsel Éva, Loránd Ferenc, Lukács

József és Rádi Péter.
3. Társadalomismeret a középfokú képzésben

(a) Társadalmi ismeretek: kidolgozta Pataki Ferenc;
(b) Az ember a társadalomban: kidolgozta Szalai 

Sándor;
(c) Közgazdasági ismeretek: kidolgozta Kovács 

Géza.

4. Filozófia
Kidolgozta Ancsel Éva, Lukacs József és Rádi Péter.

3. -A korszerű műveltség és a földrajz
Kidolgozta Bora Gyula és Sárfalvi Béla.

ESZTÉTIKAI-IRODALMI NEVELÉS
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette

— a Társadalomtudományi Albizottság koncepciójaként — 
Szabolcsi Miklós.

Az esztétikai nevelés reformjának alapjai
Kidolgozta Poszler György a következő közreműködők írá

sainak felhasználásával: Bécsy Tamás, Deme Tamás, Gyürei 
Vera, Halász László, Kaposi Edit, Kokas Klára, Mész László
né, Pataki Ferenc, Spielmann-né Boga Ildikó, Szabolcsi Miklós, 
Szegedy-Maszák Mihály, Szerdahelyi István, Sz. Vida Mária, 
Vitányi Iván, Voigt Vilmos és Zoltai Dénes.

Javaslat a középfokú oktatás irodalmi törzsanyagára
A bevezető szöveget írta Veres András. A címlistát 

összeállította a Magyar Tudományos Akadémia keretében dol
gozó Fiatal Irodalomtörténészek Köre: Horváth Iván, Kajtár 
Mária, Kovács Ilona, Szegedy-Maszák Mihály, Szörényi László, 
Varga László és Veres András.

A komplex esztétikai nevelés terve
Kidolgozta Deme Tamas és Vitányi Iván.

SZOMATIKUS NEVELÉS
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előterjesztette a 

Szomatikus Nevelési Munkacsoport jóváhagyásával Szentágothai 

János.
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I. Általános tartalmi és szerkezeti koncepció
1. Ajánlások a szomatikus nevelés műveltségi 

tartalmára
Az 1976. februári nyíregyházi ülésen előter

jesztette Nádori László.
Kidolgozta Nádori László. Közreműködött Arday László, 

Becsy Zoltánné, Bíró Péterné, Burka Endre, Földesy Tamás 
és Ortutay Zsuzsa.

2. Az iskolai mentálhigiéné jelentőségéről
Az Elnökségi Közoktatási Bizottság 1976. januári 

ülésén előterjesztette Kézdi Balázs.
Kidolgozta Kézdi Balázs. Közreműködött a Baranya Megyei 

Mentálhigiénés Intézet mellett működő cinkaközösség.

TECHNIKAI NEVnLES
A technikai műveltség és a technikai ismeretek oktatása 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi Közoktatási Bi

zottságának 1976. januári ülésén előterjesztette Pál Lénárd.
Kidolgozta Csákány Antal, Kiss István és Révész András. 

Közreműködött Herczeg Márton, Meggyesi Tamás és Schiller 
Róbert.

S Z E R K E S Z T E S
Az összefoglaló beszámolót szerkesztette Rét Rózsa. 

Közreműködött Csató Éva és Szépe György. Technikai munka
társ volt Sebesi Erzsébet és Szabados Sándorné.

Megjegyzés: A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi 
Közoktatási Bizottságának 1973 és 1976 közötti munkájában 
résztvevők teljes névsorát (albizottsági tagok, munkabi
zottsági tagok, szakértők, felkért közreműködők, a nyíregy
házi tanácskozásokon résztvevők, végül de nem utolsósorban 
a tananyagok kipróbálásában résztvevők névsorát) egy belső 
függelék tartalmazza szigorú betűrendben (beosztásuk, 
tudományos minősítésük, munkahelyük feltüntetésével).



Hasonlóképpen egy belső függelék tartalmazza a három 
év alatt elkészített egyéb anyagokat (előterjesztéseket, 
szakértői véleményeket, jegyzőkönyveket stb.).

Ezt a két belső függeléket azonban nem tekintjük e 
beszámoló részének, ezért itt nem közöljük.

Budapest, 1976. június 30*
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