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BARANYAI MŰVELŐDÉS





BERNÁTH JÓZSEF

„ ... SOKSZOR CSAK A FELSZÍNT KARCOLGATJUK ..."

(Beszélgetés Mihály Ottóval)

Dr. Mihály Ottó kandidátus, az Országos Pedagógiai Intézet Neveléselméleti és Iskolakuta
tási önálló Osztályának vezetője. Egy sor - figyelmet érdemlő - tanulmány és könyv szerzője 
és/vagy szerkesztője. Az általa elmélyülten elemzett témák: a pedagógiai célelmélet, a polgári neve
lés, a permanens művelődés. Nagy részt vállalt az MTA-OM Központi Nevelési Munkacsoportban 
a távlati nevelési koncepció kimunkálásából. A budapesti Tanítóképző Főiskola óraadó tanára. 
Gyakran és szívesen folytat párbeszédet általános és középiskolai nevelőkkel. Az egyik ilyen bara
nyai útja alkalmával készült az alábbi interjú.

Miért volt szükség arra, hogy 1982-ben az MSZMP KB - igy2 után ismét - 
napirendre tűzze a közoktatás ügyét?

Úgy gondolom, az okokat Óvári elvtárs előadói beszédében világosan kifej
tette. Én a magam részéről a következőket hangsúlyoznám.

Egyfelől, a 72-es határozat lényegében - teljesen jogosan - nyitva hagyta a 
távlati fejlesztés kérdését, illetve kutatásokat inspirált. Az eltelt tíz év alatt külön
böző elképzelések, koncepciók, modellek láttak napvilágot. Dönteni kellett tehát 
a közoktatás, az iskolarendszer makrostruktúráját, alapszerkezetét és ezzel együtt 
a fejlesztési stratégiát illető alapkérdésekben.

Másfelől, az 1972-es határozat - ezt talán a szükségesnél kevésbé hangsúlyoz
zuk - hátterét egy dinamikusan fejlődő, prosperáló gazdaság képezte. Az azóta el
telt tíz év mind a fejlesztés volumenével, mind dinamizmusával kapcsolatos lehe
tőségeinket és perspektíváinkat is jelentősen módosította, nemcsak általában, hanem 
a közoktatásügy területén is.

A fejlesztési lehetőségek beszűkülésével egyidőben a magyar közoktatásügy
ben több, egymásra ható, de egyenként is jelentős probléma halmozódott fel. Az 
új helyzetben erős - igen eltérő indíttatású és irányú - iskolakritikai hullám bonta
kozott ki. Válaszolni, reagálni kellett ezekre a kihívásokra.

Melyek ezek a „felhalmozódó” problémák?

Felsorolásszerűen: a folyamatban lévő tantervi reform; az általános iskolai 
korosztályt érintő, de értelemszerűen a középfok felé tartó demográfiai hullám; 
az infrastrukturális (tárgyi és személyi ellátottság területén jelentkező) hiányok, 
feszültségek; az iskola minőségének problémái; sok vonatkozásban új nevelési szi
tuáció; s mindezeket tovább bonyolítva az ötnapos tanítási hétre való gyors, feszí
tett ütemű áttérés. Hadd tegyem hozzá azonnal, hogy e problémák egy olyan gazda
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sági-társadalmi bázison jelentkeznek - ellentétben az 1972-ben érzékelt gazdasági
társadalmi perspektívákkal amely egyáltalán nem teszi könnyűvé az oktatásügy
ben érzékelhető nehézségek, feszültségek megoldását.

Miképpen értékelné a folyamatban lévő, egyre inkább kiteljesedő tantervi 
reformot?

A kérdésre igen nehéz röviden válaszolni. Az elmúlt időszakban sok, egy-egy 
részproblémára - esetleg egy-egy tankönyvre, vagy tankönyvi fejezetre - támasz
kodó, de általánosító jellegű, nem ritkán igencsak felületes és felelőtlen értékelés 
hangzott el, illetve látott napvilágot. Nem szeretném „rossz”, avagy „jó” típusú 
leegyszerűsítő válasszal ezek számát szaporítani. Ezért engedjen meg néhány értel
mező jellegű megjegyzést is.

A „tantervi reform” általában és ezért konkrétan a mi reformunk is, igen 
ellentmondásos folyamat és „hatékonyságának” megítélése is igen eltérő. Ha pl. 
valaki úgy véli, hogy az iskola hatékonysága döntően attól függ, hogy az egyes 
tantárgyak keretében mit kívánunk (mert a tanterv és a tankönyv még csak „kíván
ság”) a tanulók fejébe tölteni, az a tantervi reformot a korszerűsítés egyetlen iga
zán hatékony módjának fogja ítélni. Az ilyen szemlélettel rendelkező kritikus azt 
fogja vizsgálni, hogy benne van-e a tantervben (pontosabban a tankönyvben) az 
az ismeret, és elég van-e belőle, amelyet ő az adott tantárgyban korszerűnek, el
engedhetetlennek tart. A tananyag ebből a szempontból mindig csak jobb vagy 
rosszabb kompromisszumként alkotható meg, mert valamennyi önmagában jogos
nak tűnő igény kielégítése egyszerűen képtelenség.

Ez a megközelítés teljesen zárójelbe teszi magát a tanuló gyermeket, ifjút és 
érintetlenül hagyja az iskolát mint intézményt.

Egy másik, a „tantervi reformot” ugyancsak döntőnek tekintő, de tágabb 
horizontú megközelítés már azt kéri számon a reformon, hogy hogyan strukturálja 
a szükségesnek ítélt tudást. Az ilyen talajon fogalmazott kritika már mélyebbre 
hatol, s bár az említett zárójeleket nem bontja fel, komoly konzekvenciákat hordoz 
a tanulási folyamatok hogyanját és az iskola belső világát illetően is.

Vannak azonban olyanok - s közéjük tartozom jómagam is -, akik úgy vélik, 
hogy bár a tanterv, a tananyag reformjára szükség van, a tantervi reformok önma
gukban és különösen napjainkban már nem hatékony eszközei az iskolásított tanu
lási folyamatok korszerűsítésének. Még saját szűkebb tantárgyi céljaikat sem képe
sek elérni, ha a reform nem magára a teljes iskolára mint a tanulás és az ettől 
csak az analízis kedvéért elválasztható nevelődés intézményére vonatkozik. A ma
gam részéről az e felfogásból eredő kritériumok alapján szemlélem a jelenlegi refor
mot, de fontosnak tartom, hogy mindazt kiemeljük, hangsúlyozzuk (és meg is véd
jük!), ami a jelenlegi reformban az iskola minőségi reformjának irányába mutat.

És a vázolt (legutóbbi) felfogásból eredő kritériumok alapján hogyan szem
léli a jelenlegi reformot?

Retrospektíve tekintve a reformot - mert szerintem igen is van jogosultsága 
„az így kellett-e?”, „csak így lehetett-e?” kérdésnek - szeretném hinni, hogy ez 
volt az utolsó reform, amelyet így csináltunk. Meggyőződésem ugyanis, hogy nem 
volt szükségszerű a reform ilyen - a vállalt feladathoz és a rendelkezésre álló fel
tételekhez képest - feszített ütemű beindítása. Nem a reformra vonatkozó oktatás- 
politikai döntést, hanem a megvalósítás ütemezését tartom hibásnak. Sokkal reá
lisabban kellett volna számba venni a magyar pedagógiai kutatás által felhalmozott
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„muníció” mennyiségét, minőségét és az ebből fakadó korlátokat, a reform meg
alapozásához rendelkezésre álló tényleges szellemi kapacitást, az előkészítéshez - 
a pedagógusok, szülők és a társadalom felkészítéséhez szükséges időt és az objektív 
feltételeket, pl. a demográfiai hullámot, az ezzel összefüggésben is növekvő peda
gógus szükségletet, és az iskola fejlesztéséhez rendelkezésre álló anyagi eszközöket.

Milyen nehézségeket, hiányosságokat, hibákat írhatunk az ön által feszítettnek 
nevezett bevezetés számlájára?

Csak néhányat emelnék ki.
A tantárgyak egy jelentős részénél - iskolafokozatonként és típusonként eltérő 

mennyiségben és mértékben - nem volt idő az új tantárgyi koncepciók kiérlelésére; 
még kevésbé volt lehetőség az új tananyag kellő mértékű ellenőrzésére, kipróbálá
sára, azaz az esetleg önmagában logikusnak, koherensnek tűnő tartalomnak a gye
rekekkel és a pedagógussal való kísérleti szembesítésére és megméretésére.

A tankönyvek esetében a rendelkezésre álló rövid idő sokszor a következő 
kényszerhelyzetet produkálta: vagy a gyerek kezébe adjuk az éppen sikerültnek 
nem nevezhető, de elkészült tankönyvet, vagy nem lesz új tankönyv; általában sem 
volt idő arra, hogy még az előkészítés során korrigálhatok legyenek a sokszor már 
közben felismert problémák; mivel a lehetségesről a szükségesnél jóval kevesebbet 
tudunk, a dokumentumokban túlságosan eluralkodtak a „kell”-ek.

S végül, de talán a leglényegesebb, hogy a pedagógusoknak a reform kimun
kálásába való részvétele nagyrészt formálisan és mindenképpen egyoldalúan s ebben 
az egyoldalúságában is kevéssé hatékonyan történt meg. Ez a bevonás csak a reform 
végrehajtására való felkészítést és nem a reform kimunkálásában történő részvételt 
vette célba. Ez utóbbi ugyanis feltételezte volna a koncepciók, tantervek, tananya
gok gyakorlati kipróbálását!

Mindez valóban retrospektív és legfeljebb tanulságok levonására ad lehető
séget. Hogyan látja azonban a jelenlegi helyzetet? Milyenre sikerült, sikerül a re
form?

Hadd válasszam külön a reformra mint tervre, azaz, mint dokumentumok és 
valamilyen formában rögzített tananyagok rendszerére, és a reformra, mint meg
valósuló gyakorlati folyamatra vonatkozó problémákat.

Ha az előbb említett három megközelítési módnak megfelelő kritériumokat 
használom, akkor a reform dokumentumrendszere (némileg jogtalanul, de beleértve 
a már elkészült tankönyveket, ismerethordozókat, eszközöket is) a szűkén értelme
zett tananyag (a mit) szempontjából mindenképpen jelentős előrelépést jelent. Azok
kal értek tehát egyet, akik szerint itt valóban történt tartalmi korszerűsítés. Ezt 
semmiképpen sem kérdőjelezi meg, hogy egyes iskolatípusokban, egyes tantárgyak 
vonatkozásában, vagy egyes tantárgyak egyes dokumentumaiban (pl. tankönyvében) 
ez a korszerűsítés nem megnyugtató!

Történt előrelépés a szükségesnek ítélt tudás korszerűbb - az egyes tantárgyak 
keretein túlmutató - strukturálásában is. Mivel azonban a tantárgyi struktúra lé
nyegileg változatlan maradt, a tanterveknek ezek az elemei jelentősen erodálódni 
fognak.

Ami pedig az új dokumentumoknak az iskola minőségi átalakítása irányába 
mutató vonásait illeti, a következőket érzem jelentősnek és mindenképpen meg
védendőnek:

- A jelenlegi „tanterv” jelentős - bár véleményem szerint nem elég határozott

5



- lépés egy kerettanterv irányába. Azaz: nagyobb mozgásteret biztosít a pedagógus 
számára, részben a kötelező törzsanyag és a csak ajánlott (ezért felcserélhető) kiegé
szítő anyag szétválasztásával, részben a tantervi követelményrendszer megfogal
mazásával. (Más kérdés, hogy mennyire élnek a pedagógusok ezzel a lehetőséggel.)

- Alapvető jelentőségű, hogy az alapdokumentumoknak „szerves” részét ké
pezik - pontosabban maga a szűkebb értelemben vett tanterv is ezekbe épül be - 
az iskola egészére (céljaira, funkcióira, a benne zajló és általa befolyásolható folya
matokra, külső kapcsolataira) vonatkozó követelmények, igények. Jellegében és tar
talmában olyan alapdokumentumot látok a jelenlegi „tantervben”, amely minden 
belső inkoherenciája, kétségtelenül meglévő eklektikus jellege, következetlenségei 
ellenére is, előképe a tanulást és nevelést egységben szemlélő és megvalósító isko
lát szabályozó és orientáló alapdokumentumnak.

- Ugyancsak fontosnak érzem, hogy a jelenlegi tanterv elmozdulás - nem 
elsősorban a tananyagot, - hanem a követelményeket szabályozó tanterv irányába; 
másfelől, hogy jóval nagyobb hangsúlyt kap az elsajátításhoz szükséges eszközrend
szer és - legalábbis a tantárgyak jelentős részénél - korszerűbb tanulási-tanítási 
koncepció érvényesül.

Ej- hogyan látja a reformot, mint megvalósuló gyakorlati folyamatot?

Nos, ami a megvalósítás folyamatát illeti, még csak részleges tapasztalatok áll
nak rendelkezésre, s ezek - egy-két kirívó és könnyen korrigálható hibától eltekintve
- aligha elégségesek ahhoz, hogy megalapozzák a sokszor igen türelmetlenül és 
keményen megfogalmazott korrekciós követeléseket. A legnagyobb hiba, amit elkö
vethetünk, ha a nem kellő hatékonyságú előkészítést most egy kapkodó, megint 
csak kellően nem megalapozott korrekciós folyamat követné. Nehezíti a hatékony
ság megítélését, hogy a körülmények - túlzsúfoltság, az ötnapos tanítási hétre való 
áttérés, pedagógushiány és a pedagógusok sok esetben nem kellő felkészítése - nem 
éppen kedvezőek a reform szempontjából. Annyi azonban megállapítható, hogy 
a gyakorlatban a pedagógusok egyelőre kevéssé élnek azokkal a lehetőségekkel, 
amelyeket a törzsanyag és kiegészítő anyag, illetve a minimum és az optimum 
követelmények nyújtanak a pedagógus számára. Úgy tűnik, hogy a tanterv említett 
vonásainál erősebbek azok a hagyományok, amelyek szerint ami a tantervben és a 
tankönyvben van, azt minden különösebb megfontolás nélkül, legalábbis mennyi
ségi értelemben, „le kell tanítani”. Ebben feltehetően az is szerepet játszik, hogy 
a pedagógusok nagyrészt még most tanulják a tantervet, illetve a tankönyveket.

Növelhető-e a reform hatékonysága? Ha igen, mivel, hogyan?

A magam részéről úgy vélem, hogy a reform hatékonysága nagymértékben 
fokozható, ha - az objektív feltételek biztosításán túlmenően - igen mélyen és 
kíméletlenül tárjuk fel a jelentkező hibákat, de nem kapkodunk, nem improvizálunk 
a szükséges módosítások elvégzésében, és ha igen komolyan vesszük a pedagógusok 
további felkészítését, továbbképzését.

Mit jelent a demográfiai hullám a közoktatásban? Nem veszélyezteti-e ez az 
oktatásfejlesztési törekvéseket?

A jelenlegi demográfiai hullám egyik nagy tanulsága, hogy az oktatásügy fej
lesztésében sokkal nagyobb szerepet kell kapnia a területi tervezésnek. A demográ
fiai hullám ugyanis igen eltérően érinti az egyes településeket, illetve a nagyobb
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településeken az egyes lakóhelyi körzeteket. Aligha vitatható, hogy a térben és idő
ben túlzsúfolt iskolák - amint erre az előbb már utaltam - nem tekinthetők opti
mális terepnek a tartalmi korszerűsítés szempontjából. Az ilyen iskola mind psziché
sen, mind fizikailag hihetetlenül igénybe veszi a tanulót és a pedagógust. A reform 
szellemével és törekvésével ellentétes irányba hat: leköti az innovációs energiákat, 
csökkenti a differenciálás, az egyéni foglalkozás, a csoportmunka, a gazdag esz
közhasználat, a korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásának lehetőségét; 
konzervatív, formális irányítási-óravezetési és fegyelmezési attitűdöket és eljárásokat 
mozgósít; elsilányítja a tanórán kívüli tevékenységeket, a szabadidős programokat. 
Az ilyen iskolákban - tisztelet a nem kevés kivételnek - nem a fejlődés, hanem 
a túlélés stratégiája dominál, és ez gyakran az újításokkal szembeni már-már ag
resszív ellenálláshoz vezet. A helyzetet sok esetben az is súlyosbítja, hogy ezek az 
iskolák pedagógushiánnyal küzdenek s ez csak tovább fokozza a túlterhelést.

Ez utóbbi problémához kapcsolódna a következő kérdésem. Köztudott, hogy 
egyes - főként községi, peremkerületi - iskolákban komoly pedagógusbiány nehe
zíti a munkát. Remélhetnek-e ezek az iskolák javuló helyzetet a következő években?

Egyes iskolák talán igen, de általában nem. A pedagógushiány részben meny- 
nyiségi, részben minőségi jellegű. Budapesten például az alsó tagozaton tanítók 
kétharmada nem nappali tagozaton végezte el a főiskolát. A felső tagozaton tanítók 
között pedig viszonylag sok az egyetemet végzett pedagógus, akiknek nagy része 
feltehetően átáramlik a középiskolába, mihelyt a demográfiai mozgás szükségessé 
teszi. Különösen nehéz a helyzet a napközikben. E tekintetben is igaz, hogy a 
szegény embert még az ág is húzza. Az egyébként is nehéz helyzetben lévő iskolák 
nem vonzzák a pedagógusokat, és így a hátrányos helyzet további hátrányok for
rása. Ugyanakkor a képzés bővítésének lehetőségei igencsak korlátozottak. A peda
gógusképzés mennyiségileg csak további új képzőintézmény létesítésével lenne nö
velhető. Erre a jelenlegi feltételek között aligha kerülhet sor. Optimális megoldásra 
a jelen helyzetben kevés az esély. Fontos lenne a pedagógus pályáról való elván
dorlás csökkentése, illetve a pedagógusok visszacsalogatása a pályára. Ez azonban 
feltételezi a pedagógusi munka egész feltételrendszerének jelentős változását.

Véleménye szerint milyen lehetőségek és utak kínálkoznak az utóbb említett 
feladat megoldására: a pedagógusok társadalmi, anyagi és erkölcsi megbecsülésének 
növelésére?

Semmiképpen sem az elmúlt hónapokban itt-ott felbukkanó demagóg ízű köve
telés teljesítésével, amely valamiféle teljhatalmat, ha nem is az istentől, de a kor
mányzattól eredő abszolút, megkérdőjelezhetetlen tekintélyt követel a pedagógus
nak tanulókkal, szülőkkel szemben egyaránt. Természetesen én sem tagadom, hogy 
a pedagógus pálya presztízsét lehet és kell is központi, általában a pedagógusokra 
vonatkozó intézkedésekkel is növelni. Biztos vagyok benne, hogy az Állásfoglalás
nak megfelelően 1983-ban komplex intézkedési terv készül, amely ha nem is túl 
gyorsan, de valóban határozottan és jól érzékelhető mértékben fog hozzájárulni a 
pedagógus szakma anyagi megbecsülésének fokozásához, élet- és munkakörülményei
nek javításához. Enélkül az oktatásügy fejlődése elképzelhetetlen. Tekintélyt, szak
mai nevelői presztízst azonban az állambácsi, vagy a miniszter aligha adhat úgy 
általában a pedagógusnak. Akik ilyesmit óhajtanak, azok - néha ki is mondják - 
lényegében a pedagógus számára az adminisztratív eszközök alkalmazásában kíván
nak nagyobb hatalmat. Ezt az utat veszélyesnek tartom, de szerencsére társadal-
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ínunkban járhatatlannak Is. A felkészületlen, lelkiismeretlen, a munkáját immel- 
ámmal végző, a tanulókat pusztán megmunkálandó tárgyként, vagy éppenséggel 
zavaró tényezőként kezelő pedagógusnak ne legyen tekintélye. (Egyébként soha 
sem volt, legfeljebb a pálcájának.) A tekintélyt döntően magának az egyes peda
gógusnak és az egyes iskolák tantestületeinek kell kivívniuk mind a szülők, mind 
a tanulók részéről, és nem mással, mint a legátfogóbb értelemben vett szakmai 
munkájukkal.

Ebben azonban lehet és kell is segíteni a központi és minden szintű irányí
tásnak.

De hogyan?

Ügy, hogy nem általában a pedagógiai munka, hanem a jó, a jobb és a kiváló 
pedagógusi munka presztízsét és elismertségét biztosítják. Ez, és meggyőződésem, 
hogy csak ez teheti a pályát vonzóbbá. Ennek természetesen vannak feltételei. Első
sorban a pedagógus és a tantestület nagy szakmai önállósága. Enélkül ugyanis 
nincs jó, jobb és kiváló. A szakmai önállóság viszont feltételezi az iskola szakmai 
és igazgatás jellegű irányításának valóságos szétválasztását, a szakmai irányításnak 
a szakmai kompetencia jegyében történő megoldását és a továbbképzés (amely az 
önállóság felkészültségbeli fedezetét jelentheti) hatékony, szakmai előmenetelt is 
biztosító rendszerének kialakítását. Nem véletlenül hangsúlyozom azonban a tan
testület önállóságát. A másik feltétel ui. az iskola belső demokratizmusának és még 
konkrétabban: a közvetlen, részvételi, önszervezési jogoknak a biztosítása.

Többen az utóbbi években egyre gyakrabban nyilatkoznak különböző fórumo
kon úgy, hogy a mai iskolások keveset - egyre kevesebbet - tudnak, tájékozottsá
guk minimális, műveltségük aggasztó. Mennyire megalapozottak ezek a minősítések, 
közítéletek?

Nézze, mióta a világ a világ, a felnőtt nemzedékek mindig úgy érezték, hogy 
az ő nemzedékük mint fiatal nemzedék jobb nemzedék volt, mint amelyek követik 
őket. És amióta iskola létezik, azóta létezik a színvonalcsökkenés érzete. Hangsú
lyozom érzete! Nem rég jelent meg egy fiatal kutató, Lukács Péter tanulmánya, 
amely napjainktól száz évre visszamenőleg dokumentálja, hogy a szakemberek 
(illetve azok egy része) szerint egyfolytában csökken a színvonal, a műveltség. 
A hetvenes években is erről panaszkodtak, a hatvanas években is és így tovább. 
Miközben - de ez nem zavarja a sommás ítéletek megfogalmazóit - egyetlen vala
mennyire is objektív, érvényes adatokat szolgáltató vizsgálat sem támasztja alá a 
színvonalcsökkenés szubjektíve bizonyára őszinte tapasztalatát. (Megjegyzem, hogy 
egy ilyen, akár csak minimális validitással rendelkező vizsgálat megtervezése és 
elvégzése hihetetlenül bonyolult tudományos feladatot jelentene.) A történeti visz- 
szapillantás és az objektív vizsgálatok hiánya mindenesetre óvatosságra int ezen 
vélekedéseket illetően. De erre intenek egyéb tények is. Többek között:

Ma Magyarországon a felnövekvő nemzedékek sokkal hosszabb időt töltenek 
az iskolában, mint bármikor. Elég nehezen képzelhető el, hogy ezzel egyidőben 
egyre kevesebbet tudnak.

Azt is nehéz lenne vitatni, hogy az iskolai tankönyvek, egyáltalán a tananyag 
- legalábbis döntő többségében - napjainkban korszerűbb és egyúttal tanulhatóbb, 
mint akárcsak egy-két évtizeddel ezelőtt. Nemrég forgattam azokat a tankönyveket, 
amelyekből én tanultam a gimnáziumban az ötvenes években. Nos, teljesen ko
molytalannak érezném, ha valaki azt állítaná, hogy az azokból megszerezhető iro
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dalmi, történelmi, de bármelyik tárgyat említhetném, műveltség magasabb színvo
nalú volt.

A mai gyermekek, fiatalok sokkal könnyebben jutnak mindenféle típusú és 
fajtájú információhoz, mint akárcsak az én nemzedékem az ötvenes években. Miért 
lennének kevéssé informáltak?

Azt lehetne persze mondani, hogy mindez igaz, csakhogy mégsem tanulnak 
annyit, mint régen. Az időmérleg vizsgálatok, ha nem is bizonyíthatják ennek az 
ellenkezőjét, mert nincs megfelelő összehasonlítási alapunk, azt mégis jelzik, hogy 
egyes, éppen a továbbtanulásra beállítódott tanulói rétegek esetében a tanulásra, 
művelődésre fordított idő aligha növelhető tovább az egészség, a pszichikum káro
sodása nélkül.

Mi lehet, vagy mik lehetnek az okai annak, hogy mégis olyan makacsul tartják 
magukat ezek a vélemények, ítéletek?

Több, egymással összefonódó tényező játszik ebben szerepet. Egyik ok, hogy 
ezeket az ítéleteket döntően a saját korosztályukból is kiemelkedő felnőtt, nem
egyszer idős emberek fogalmazzák, akik egyfelől a sajátost általánosítják.

Másfelől - s ez általában érvényes a felnőttekre - igen nehezen tudják saját 
gyermek- és ifjú mivoltukat olyan infantilisnak, olyan kevés tudással, műveltséggel 
rendelkezőnek visszaidézni, mint az valójában volt.

Lényegesebb ettől talán az, hogy mindenki a saját maga által fontosnak 
ítélt ismereteket, műveltséget, tudást kéri számon, számára az jelenti a műveltséget. 
Ha valaki veszi a fáradságot, és összegyűjti, hogy különböző neves és kevésbé neves 
személyiségek mi mindent hiányolnak a mai fiatalok műveltségéből, akkor könnyen 
észreveszi, hogy ugyanazt egymás műveltségéből is hiányolhatnák!

Jelentős szerepet játszik itt a szakmai sovinizmus is. Érthető, hogy minden 
tudományterület szakmai képviselője a maga képére szeretné alakítani a képzést, 
és hogy az sikeresebb legyen, már az előképzést is.

Vannak természetesen átfogóbb, mélyebben fekvő okok is.

Éspedig?

Talán kettőt emelnék ki. Korunkban jelentősen kitágult a tudás és a művelt
ség szférája. Aligha kell bizonyítani, hogy az iskola egyre kevésbé vállalhatja a 
tudás, a műveltség valamiféle teljességének a közvetítését. Egyre nagyobb kényszer 
a szelekció. Ami tovább bonyolítja a kérdést, változnak a fontosság, a jelentőség 
kritériumai is. Így aztán egyre könnyebb akár tartományok, akár értékítéletek sze
rinti hiányokat felfedezni az iskolások tudásában, műveltségében.

A másik ok, hogy mint minden szervezet az iskolarendszer és ennek egyes 
fokozatai is hajlamosak arra, hogy a problémákat áthárítsák. Az oktatás irányítói 
az iskolára, a felsőoktatás a középfokra, a középfok az általános iskolára, és - ma 
már ennek is vannak jelei - az általános iskola az óvodára; az iskola a szülői 
házra (persze fordítva is: a szülők az iskolára) és végül mindenki: a tanulókra. 
Érdemes megfigyelni, hogy ha a tanulóknak lehetőségük adódik önmaguk meg
szervezésére (pl. a hatvanas évek diákmozgalmaiban, vagy - mutatis mutandis - 
a diákparlamenteken), akkor mennyire meggyőző érvekkel működik az áthárítás 
az ő oldalukról is.

A félreértések elkerülése végett hadd hangsúlyozzam: egyáltalán nem hiszem, 
hogy nincs szükség az iskolai tanulás hatékonyságának fokozására. De nem azért, 
mert csökkent a színvonal, hanem azért, mert a felnövekvő nemzedéknek más 
struktúrájú tudásra és más struktúrájú műveltségre van szükségük. Ezt viszont nem
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lehet nosztalgiák, szubjektív értékítéletek, konzervatív vagy éppen modernista, klasz- 
szikus humán vagy modern természettudományos stb. egyoldalúságok alapján meg
konstruálni.

Sokat foglalkoztat a gyerekek és a fiatalok magatartása, fegyelme. Mintha 
nyugtalanító jelenségek, tendenciák erősödnének fel a viselkedéskultúrában, az 
alapnormákhoz való viszonyban, és ezekkel párhuzamosan tapasztalni a felnőttek 
(pedagógusok, szülők stb.) tanácstalanságát, tehetetlenségét.

Igen, de tapasztalni a jelnség felszínes, a lényegi kérdéseket elmosó, magát a 
jelenséget dramatizáló tendenciákat is. Aki csak az ifjúságra mutogat és Szodomát- 
Gomorát kiált, az, ha tudatlanságból teszi, csak vétkes, ha tudván-tudva, akkor 
bűnös. Nem teszünk jót sem magunknak, sem a pedagógiának, ha hipokrata módon 
elhallgatjuk, hogy a felnőtt társadalom sem jobb, és - maradva házunk táján - az 
iskola maga is az egyik jelentős termelője a gyerekeknél és az ifjúságnál tapasztal
ható magatartási problémáknak. Tudom, hogy ettől még nem lesz a helyzet egysze
rűbb, de egyfelől ez így tisztességes, másfelől csak így lehet reményünk arra, hogy 
rátalálunk a társadalmi fejlődés szükségleteivel adekvát stratégiára és elkerüljük 
a tudat és cselekvés rövidzárlatait. Látnunk kell, hogy csak a felszínt karcolgatjuk, 
ha pusztán nevelésmódszertani és főként fegyelmezési problémákat közelítünk ezek
hez a zavarokhoz. Jól tesszük, ha figyelünk a viselkedéskultúra zavaraira (csak ne 
felejtsük el saját ifjúságunk viselkedési zavarait!), még jobban, ha a kemény de
vianciákra, de a legfontosabb, hogy a gyerekek, az ifjúság valóságos élethelyzetére, 
életperspektíváiban jelentkező problémákra, vagyis az okokra koncentráljunk. Itt 
ugyanis nem valamiféle sterilen ifjúsági, hanem általánosabb jellegű társadalmi 
problémával állunk szemben, amely azonban az ifjúság esetében élesebben és sajá
tosan jelenik meg.

ön azt mondta, hogy az „iskola maga is egyik jelentős termelője” a magatar
tási problémának. A pedagógusok azonban úgy érzik, hogy túl sok mindent varr
nak az ő nyakukba. Kifejtené kissé konkrétabban, mit ért az iskola maga is ter
melője a problémáknak kitételen?

Először is: nem hiszek az általában vett pedagógus érzésben, amint nem hi
szek a pedagógusok eredendően létező konzervativizmusában, vagy progresszivitá
sában sem. Továbbá, ha iskolát mondok, ezen intézményt, és nem az egyes peda
gógust értem. Az üzemekben is gyakran előfordul, hogy a munkások az adott sza
bályozók alapján igen keményen dolgoznak, s maga az üzem mégis rosszul műkö
dik. Lebecsülném az iskola lehetőségeit, ha ártatlannak tartanám a zavarok terme
lésében. Azzal azonban egyetértek, hogy a társadalom túl sokat vár az iskolától, 
ahhoz képest, amit az iskolának a feltételek és lehetőségek területén nyújt. Azt 
mondanám: a társadalom újra és újra kimondja az „a”-t, de halkan és nagy késé
sekkel suttogja el a „b”-t. Hamar és sokféle követelményt, feladatot fogalmaz, de 
lassan és sokkal megfontoltabban biztosítja a feltételeket.

De visszatérve a tulajdonképpeni kérdéshez. Sokan vannak - paradox módon 
ők aztán igazán az iskolát okolják -, akik a magatartási zavarokat hajlamosak 
az iskolában úgymond eluralkodott laisez fairé nevelési eljárások, a liberalizmus 
számlájára írni. A recept is készen áll: kemény pedagógia. Hogy az ilyen követelést 
a magam részéről retrográdnak tartom, az talán most nem is fontos. A fontos az, 
hogy már kiinduló tételében hamis. Ti. nem igaz, hogy a magyar iskolákra, vagy 
akárcsak az óvodákra a laisez fairé a jellemző. Aki ilyesmit állít, az nem ismeri 
a magyar iskolát. Ellenkezőleg! A magyar iskolákra - mindenütt és minden iskola-

10



típusban és fokozaton sok-sok kivétellel és tendenciaként - sokkal inkább a sze
mélytelen autokratizmus a jellemző. Bürokratikus autokratizmusnak is nevezhet
ném, mert hiányzik belőle a személyes töltés, a tanuló személyiségének, hogy úgy 
mondjam, negatív figyelembevétele is. Az egyik vidéki folyóiratban nemrégen 
emigyen dicsekedett az egyik középiskola igazgatója: „ ... nem engedem meg, 
hogy a tanulók az iskola egyetlen tanárával is vitatkozzanak, az meg, hogy velem 
vitatkozzanak, az ki van zárva.” Biztosan pontosan idéztem, mert ez felejthetet
len! Az ilyen iskolai szabályozásnak az a jellemzője, hogy nem az alapvető világ
nézeti, erkölcsi és teljesítmény normák mentén és nem az ezeknek megfelelő neve
lési folyamatban és által „szabályoz”, hanem felszínes értelemben, az iskola műkö
déséhez szükséges alkalmazkodásra - annak kikényszerítésére -, és a formálisan 
előírható teljesítményekre irányul. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezek a sza
bályozók a maguk konkrétságában iskolánként nagyon eltérőek és nevelési, peda
gógiai szempontból teljesen esetlegesek.) És ez - mutatis mutandis - érvényes a 
nevelők, a pedagógusok munkájának szabályozására is.

Nos, véleményem szerint valahol itt és nem a nem is létező laisez faire-ben 
kell keresni a magatartási zavarok iskolán belüli okait. Ez a bürokratikus autokra
tizmus ui. hatalmas fehér foltokat hagy a személyiség formálásában. A hangsúly 
a viselkedésre, az órán tanúsított modorra, az üzem- és ügymenet szabályaira, és 
nem az érdemi tanulásra és nevelési követelmények érvényesítésére, az értékek és 
átfogóbb jelentőségű normák, elsajátítására, a személyiségek valós problémáira he
lyeződik. Az ilyen iskola érzéketlen a személyiség formálódásában döntő szerepet 
játszó belső értékrendszert alakító folyamatok, a személyiség, sőt az igazi teljesít
mények iránt is. Ezt a helyzetet az teszi veszélyessé, hogy szükségszerűen termeli 
mind a konformista, mind a nonkonformista típusú deviáns magatartást. Egyik 
oldalon a „mini-max” stratégiával (minimális befektetéssel maximális hozamot) 
szövődő formális, egykedvű, közömbös, esetleg cinikus hasznossági alkalmazkodást; 
a másik oldalon a normaszegő kitörési kísérleteket. Kétségtelenül ez utóbbi a lát
ványosabb és ezért inkább ez kelti fel a figyelmünket, de az előbbi a tömegesebb 
és társadalmi szempontból talán még a veszélyesebb is. Hangsúlyoznám, hogy ha
sonló veszélyek leselkednek a pedagógusokra is! Csakhogy ezt nehezebb tetten érni 
és számukra kínálkoznak kiutak: át lehet menni egy másik iskolába (hátha ott jobb, 
de legalábbis más); elhagyhatják a pályát; a maguk szűkebb területén (bezárva az 
osztály ajtaját) újra és újra értelmet adhatnak tevékenységüknek. A tanuló viszont 
a legritkább esetben ennyire szabad.

Ne haragudjon, de tovább kell kérdeznem. Ha mindezt, mint tendenciasze
rűen érvényes jellemzést, és azzal a sok-sok kivétellel, amelyet ön is hangsúlyo
zott, érvényesnek tekintjük, felvetődik a kérdés: mik az okai, forrásai ennek a 
helyzetnek?

Az okok jelentős része kívül esik nemcsak az iskola, hanem az oktatásügy ha
tókörén ; mások az iskolán belül helyezkednek el, ami nem azt jelenti, hogy pusztán 
szűkebb értelemben vett pedagógiai eszközökkel ki is küszöbölhetők; megint má
sok tipikusan pedagógiai, szakmai típusúak. Itt csak néhány - szerintem jelentős - 
tényezőt említenék.

Az egyik ok egy általánosan érzékelhető, nemcsak a pedagógusokat érintő, de 
általuk kényszerűen sugárzott elbizonytalanodás. Elbizonytalanodás az értékek, 
ideálok, az értelmes élet, az erények, a magatartási minták területén. Ma sokkal 
nehezebb megfellebbezhetetlennek tűnő válaszokat adni a gyerekek, fiatalok ki
mondott vagy ki nem mondott kérdéseire: „Hogyan kell élni?”, „Hogyan hasznos
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élni?” és még inkább a „Miért érdemes élni?” kérdésére. A bizonytalanság azon
ban gyakorlatilag az összeütközések tömegét jelenti. A pedagógus számára ez egy 
folyamatos stressz-helyzetet jelent, amely elől mintegy visszahúzódik a formális 
szabályok fedezékébe. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez az elbizonytalanodás ob
jektív változásokkal, a társadalom fejlődésében érvényesülő új törvényszerűségek
kel és szükségszerűségekkel függ össze s ezért tudati „ráhatással” csak befolyásol
ható, de nem számolható fel.

A másik ok, a meghirdetett és hivatalosan, általában preferált, a társadalmi 
fejlődés perspektivikus szükségleteihez kötődő, sok vonatkozásban újszerű normák, 
követelmények, magatartási minták és a valóság, a köznapi létezés között feszülő 
ellentmondás. Ne menjünk messzire! Vessük össze az új alapdokumentumokban 
megfogalmazott célokat, alapelveket, az iskola ott megfogalmazott funkcióit, a vég
zett tanulókkal szemben támasztott társadalmi követelményeket a magunk szűkebb 
mindennapi valóságával, önmagunkat csapnánk be, ha azt hinnénk, hogy akár a 
nevelő, akár a nevelt olyan biztos ezeknek a követeléseknek az érvényes voltában, 
ahogy mi szeretnénk, ök ugyanis a valóság törvényeit érzékelik.

Jelentős és közvetlen szerepet játszik az iskola irányításának - központi, kö
zépszintű és helyi egyaránt - inadekvát, sok tekintetben díszfunkcionális jellege. 
A formális igazgatási szabályozás és túlszabályozás kiszolgáltatott helyzetben tartja 
a pedagógust, tévutakra tereli a munka értékelését, végrehajtóvá degradálja nem
csak a pedagógust, hanem az iskolát mint intézményt is. A formális külső szabá
lyozás az iskola belső világában is formális követelményeket erősíti.

A közvetlen okok között kell említeni a pedagógusok körében tapasztalható 
fizikai, szellemi és erkölcsi fáradtságot is. A fizikai, szellemi fáradtságot talán nem 
kell itt magyaráznom. Az „erkölcsi” fáradtságon az oktatási rendszeren végig ára
moltatott túl sok és sokszor megalapozatlan változtatás következményét értem. 
A pedagógus védekezik, mert nem lehet újra és újra, sokszor ellentétes intézkedé
sekkel indentifikálódni. Kivonja személyiségét ebből a folyamatból.

Végül, ami keretet ad és egyúttal forrás is: a hosszú időn - talán egészen 
napjainkig - funkcionálisnak mutatkozó konzervatív pedagógiai szemlélet és kul
túra, amely még ellentmondásra is képes, ha nehézségek jelentkeznek az ifjúság 
nevelésében. A lehetséges félreértések végett hadd hangsúlyozzam, hogy itt nem 
elsősorban egy világnézeti, erkölcsi tartalmában konzervatív pedagógiáról van szó 
(bár erről is!), hanem a tartalmaktól függetlenedett, a legszélesebb értelemben vett 
módszertani konzervativizmusról. Még a tartalomtól függetlenedett kifejezést is 
pontosítanom kell, hiszen ennek a konzervativizmusnak éppen az ismeretfetisizmus 
az egyik alapvető jellemzője. A tartalom az változik, de bármi legyen is a maga 
konkrétságában, az a lényeg, hogy ismereteket jelent és ezeket meg kell, de leg
alábbis le kell tanítani - valahogy így jellemezhetném ezt a pedagógiát. Ez a pe
dagógia igen alkalmas arra, hogy zárójelbe tegye a gyerek, a fiatal személyiségét 
és csak mint tanulót vegye figyelembe, a nevelést szabályok betartásával, illetve be
tartatásával helyettesítse.

Befejezésül, hadd kérdezzem meg: véleménye szerint hogyan alakul a magyar 
iskolarendszer távlatilag? Milyen kontúrok kialakulására lehet számítani mondjuk 
az ezredforduló tájékán?

Az 1983-ban elfogadásra kerülő szakmai fejlesztési program kimunkálása 
után többet lehetne mondani erről a kérdésről. Amit nagy valószínűséggel tudunk, 
az a következő: Teljes óvodai ellátottság (de nem kötelező jelleggel); nyolc osz
tályos kötelező általános iskola; integrált, egységes általános képzést nyújtó alsó
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szakasz és egy erre épülő igen differenciált felső szakasz a középfokú képzésben. 
Ennek a középfokú képzésnek az előképe érzékelhető az Ágoston György által irá
nyított ún. szegedi kísérletben, a Szentlőrincen és a pécsi Lvov-Kertváros Neve
lési Központ keretében tervezett integrált típusú középiskola koncepciójában - 
amelyet, mint kutatást éppen Ön irányít -, de az újra életrehívott technikus kép
zésben is. Az első két évében integrált és egységes, második szakaszában (2-3 év) 
differenciált középiskola mellett bizonyos szakmák területén fennmarad a nyolc 
osztály elvégzéséhez kötött szakmunkásképzés (az üzemek növekvő szerepével), sőt 
lesznek, akik a nyolc osztály elvégzése után munkába állnak. Ebből az is következik, 
hogy véleményem szerint nincs szükség és nem is fog sor kerülni sem deklarált, 
sem rejtett formában a tízosztályos kötelező iskola bevezetésére.

A középfokon bekövetkező átalakulás együtt fog járni az általános iskola és 
az alsó középfok tantervi integrálódásával, amely egy tíz évfolyamot átfogó, lé
nyegileg lineáris építkezésű tantervet jelentene. Lényegileg lineáris, de visszatérése
ket is tartalmazó ún. lineáris-spirális tananyag felépítését. Ügy gondolom, ez a tan
terv már mindenképpen curriculum típusú alapdokumentum lesz, sokkal inkább 
keret-jellegű és döntően a követelményeket szabályozó. Meggyőződésem, hogy az 
ezredfordulóra jelentős lépéseket kell és fogunk tenni a tantárgyi integráció, konkré
tabban az integrált és komplex műveltségi és tevékenységi körökre épülő tanterv 
irányába.

Jelentős változásokat várok az iskola (főképpen szakmai) irányításában és 
ettől elválaszthatatlanul a pedagógus továbbképzés területén.

A jelenleginél sokkal önállóbb, ugyanakkor nyitottabb, egésznapos tanulási, 
művelődési és rekreációs lehetőségeket nyújtó iskolák tömeges kialakulására szá
mítok. Olyan iskolákra, amelyeket nemcsak demokratikusan irányítanak, hanem 
amelyek belső világában sokkal nagyobb szerepe lesz a pedagógusok és a tanulók 
önszervező tevékenységének, amely a jelenleginél jóval nagyobb lehetőséget és 
kényszert biztosít a tanulói önállóság számára valamennyi tevékenységi területen. 
Olyan iskolákra, amelyek intenzív kapcsolatban állnak környezetükkel, olyan isko
lákra, amelyekben a szülök is munkatársként jelenhetnek meg.

Végighallgatva és lejegyezve Mihály Ottó kérdésekre adott válaszait, jó lehe
tőséget és okot látok arra, hogy - nemcsak a felszínt karcolgatva - elgondolkozzunk 
dolgainkon, és - tanulva beszélgetőpartnerünk gondolkodási stratégiájából - el
mélyülten, felelősséggel, a maga kemény és sokrétű összefüggésrendszerében ele
mezzük a közoktatás kérdéseit, tudva tudván keressük a jobbító végrehajtás - ha 
másként nem megy: mégoly apró, de jó irányba vivő - lépéseit.



GÁSPÁR LÁSZLÓ

EGY ISKOLAKÍSÉRLET KRITIKUS PONTJAIRÓL*

... a pedagógus legyen értelmiségi.. .

Pedagógiai innováció és iskolakísérlet

A szentlőrinci iskolakísérlet központilag támogatott helyi kezdeményezés. Ebből az 
a látszat keletkezik, mintha a fejlesztési elképzeléseket kívülről - „felülről” - 
erőltetnék rá az intézményre, és mintha a fejlesztés ütemét is voluntarista módon, 
a terepadottságok mellőzésével, önkényesen határoznák meg. Pontosabban szólva: 
az iskolakísérletet, amely meghatározott program szerint az iskolai élet egészére 
kiterjed, szívesen állítják szembe azzal a pedagógiai innovációval, amely a belső 
adottságok, lehetőségek fokozatos kibontakoztatására irányul. Meggyőződésem, 
hogy ez a szembeállítás megalapozatlan. Egy iskolakísérlet sem valósulhat meg 
másként, mint az iskola belső lehetőségeinek fokozatos feltárása és türelmes, lé
pésről lépésre haladó valóra váltása útján. A következő fejlődési zónák a kutatás- 
fejlesztés folyamatában, e folyamat közegében és által tárulnak fel. Ennélfogva a 
radikális változtatás és a folyamatos fejlesztés szokásos, propagandisztikus meg
különböztetése is csak bizonyos határok között helytálló, mert több mint tíz eszten
dő kísérleti tapasztalatai sokszorosan bebizonyították, hogy egy olyan nagyrendszer 
radikális átalakítása, mint amilyen az iskola is, csak és csakis folyamatos fejlesztés
sel oldható meg. Az a folyamatos fejlesztés, amely távlatait tekintve sem tűzi ki 
célul az adott rendszer mélyreható átalakítását: javítását, tökéletesítését stb., sokkal 
inkább a folyamatos helybenjáráshoz, mint a folyamatos előrehaladáshoz hasonlít. 
Az iskolakísérlet nem ellenpontja, esetleg ellenpéldája a pedagógiai innovációnak, 
hanem egy sajátos esete. A dolog természetéhez tartozik, hogy a végső soron radi
kális vonatkozásokhoz vezető folyamatos fejlesztés kis lépésekben nagyon messzire 
juthat el a kiindulási helyzettől. Ezt azonban csak az a felületes, gyanakvó meg
ítélés marasztalhatja el, amelyik differenciálatlanul, jclszószerűen, automatikusan 
radikalizmusnak bélyegez mindenfajta progressziót, lényeges előrehaladást; amely 
tehát dogmatikus módon a szocializmus lényegével ellentétes tendenciának minősíti 
egyáltalában is a változtatás-önmegváltoztatás bármilyen, a társadalmilag átlagos
tól, a megszokottól eltérő formáját. Nem az védi a szocializmus létérdekeit igazán, 
aki a szocializmus pillanatnyi állapotát kívánja a végtelenségig megőrizni, hanem 
az, aki a szocializmus jelenében a szocializmus jövőjének előkészítésén, előbbrevi- 
telén munkálkodik. Az előrehaladás ütemét az objektív feltételek egész rendszere 
határozza meg; ám az irányt nem a pillanatnyi nehézségekhez, hanem a társadalom 
fejlődésének belső szükségleteihez, belső lehetőségeihez kell mérni.

* Ez a tanulmány arra az azonos című vitaanyagra támaszkodik, amely eredetileg a szentlő
rinci iskolakísérlet általános iskolai kiterjesztésére és középiskolai továbbépítésére irányuló távlati 
kutatás (kutatásvezető: dr. Bernáth József) keretében készült.
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Az iskolakísérlet: a szocialista társadalomépítés egy különös, sajátos, lényeges 
területe. Kipróbál bizonyos lehetőségeket; az elképzeléseket a gyakorlat nyomás
próbájának veti alá; felfedez, elkerül, megnyit vagy lezár reális vagy irreális útvo
nalakat. Önmagában sokba, nagyon sokba kerül, de ha azt vesszük szemügyre, 
hogy milyen energia- és anyagi eszközpocsékolástól kímélheti meg a társadalmat 
(ha ez a társadalom valóban megtanul tanulni saját tapasztalataiból), akkor 
a kutatás és a kísérlet sokkal inkább a megtakarítás eszközeként jelenik meg. Tár
sadalmi szerepét, hasznosságát is elsősorban ebből a nézőpontból kellene megítélni.

Véleményem szerint az iskolakísérletek ellentmondásos helyzete nem a radi
kális változtatás és a folyamatos fejlesztés elvont ellentétéből származik, hanem 
abból a körülményből, hogy az innovációt, a folyamatos fejlesztés stratégiáját nem 
lehet csak egyes, kiemelt intézményekre meghirdetni. Mindenekelőtt a köznevelési 
rendszer egészének, ezen belül: az iskolaügy irányítási mechanizmusának kell az 
innovációs készséget elsajátítania, s ebből már szükségképpen következik, hogy az 
innovációs mozgástérnek minden egyes intézmény számára rendelkezésre kell állnia. 
Ma az iskolakísérletek nem széles innovációs mezőny csomópontjaiként léteznek, 
hanem mintegy az iskolarendszeren kívül helyezkednek el. Státusukat eleve meg
határozza az a tény, hogy engedélyezett kivételek, ami azt jelenti, hogy objektíve 
is, a hivatalos megítélés szempontjából is annyira különböznek a többi - a kísérle
tezésből kirekedt - intézménytől, hogy külön- és kívülállásukat csak különleges jo
gosítványok, engedmények, kiváltságok stb. birtokában tarthatják fenn. Ha viszont 
nem szerzik meg a jogi, pénzügyi biztosítékokat ehhez a külön- és kívülálláshoz, 
akkor nem maradhatnak fenn kísérleti (kísérletező) intézményekként.

Ebből a bűvös körből csak azon a módon lehetne kitörni, ha az iskolaügy- 
irányítás elsősorban nem az intézmények bürokratikus egységesítésére, hanem az 
innovációs mozgástér paramétereinek és határértékeinek kidolgozására törekedne, 
s ezeken a paramétereken, határértékeken belül nem az egyféleséget, hanem a sok
féleséget, a változatok, a megoldási módok, az intézményformák lehető legnagyobb 
gazdagságát tekintené a normális állapotnak. Az az elvont racionalizmus, amely az 
egységesítés, a szabványosítás kérlelhetetlen érvényesítését kívánja keresztülvinni 
a nevelésügyben is, tulajdonképpen erőszakot tesz a valóság eredendő formagazdag
ságán. S mégis kénytelen szigorú kivételként elismerni, szentesíteni, ami a szab
ványból kilóg.

Ma már többé-kevésbé elfogadott elv, hogy az iskolaügynek is a folyamatos, 
innovatív fejlődésre-fejlesztésre kell berendezkednie, viszont az irányítás gyakor
lata, szemlélete, szabályrendszere, eszköz- és módszerkészlete még mindig gyökere
sen ellentmond ennek az önmagában helyes elvnek. Tévedés lenne azt hinni, hogy 
az elvek és a gyakorlat közötti szakadék pusztán szemléletváltozással áthidalható. 
Alapvetően nem az önmagában vett szemléletet, a szubjektív hozzáállást kell meg
változtatni, hanem az irányítás egész rendszerét. Úgy gondolom, ehhez a döntő 
lökést a szocialista társadalomépítés innovatív jellegének általános erősödése fogja 
megadni.

Visszatérve az iskolakísérletek kérdéséhez: igazán akkor találják meg a he
lyüket az iskolarendszer folyamatos fejlesztésének menetében, ha csupán a mind
egyik iskolára jellemző innovációs mozgás mértékében különböznek a többi „nor
mál iskolától”. Ha tehát a kísérleti iskolák is természetszerűleg besorolódnak a 
normál iskolák sorába, s - intenzív önfejlesztő tevékenységük által és eredménye
képpen - éppen ezek sorából emelkednek ki, anélkül, hogy valaha is elszakadná
nak tőlük, vagy szembekerülnének velük.
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Van-e „társadalmi igény” az iskolakísérletekre?

Szakmai vitákon, baráti eszmecseréken gyakran visszatérő kérdés. Kétségtelenül 
van, mert ha nem lenne, a meglevő iskolakísérletek nemhogy évtizedekig, de éve
kig sem maradhatnának fenn. Ez a válasz azonban túlságosan általános. Szembe 
kell néznünk azzal, mit is jelent ez a kifejezés: társadalmi igény? Ha meghatároz
ható közelebbről, mire vonatkozik, hogyan fejeződik ki?

A fenti kérdés ismételt megfogalmazása pontosan jelzi, hogy az. iskolakísérle
tek megkezdésekor számolni kell azzal a körülménnyel, hogy minden kezdeménye
zés meghatározott érdekstruktúrába lép be: bizonyos érdekekkel összhangban van, 
bizonyos érdekeknek ellentmond. Illúzió lenne feltételezni, hogy létezik olyan kez
deményezés, amely minden lehetséges érdeknek egyszerre és egyenlő mértékben 
megfelel. Egy élő, előrehaladó, differenciált társadalomban nincs és nem is lehet 
abszolút értelemben vett érdekazonosság, érdekharmónia. Vannak társadalmi, osz
tály-, réteg-, csoport- és egyéni érdekek. Vannak központi és heíyi érdekek. Van
nak nembeli és partikuláris érdekek. Vannak pillanatnyi és perspektivikus érdekek. 
Vannak lényegi és felületi (valóságos szükségleteket és divatigényeket kifejező) 
érdekek. A sort bizonyára lehetne még folytatni. A lényeg azonban az, hogy kü
lönböző érdekek bonyolult hálójával van dolgunk, s ezt a hálót különböző társa
dalmi csoportok különböző erővel rángatják maguk felé. Régóta ismert jelenség, 
hogy a különös érdek gyakran úgy próbálja saját társadalmi létjogosultságát igazol
ni, hogy önmagát általános érdeknek tünteti fel.

Az érdekeknek ebben a szövevényében igen nehéz eligazodni. Mégis akad né
hány fogódzó, amely segíthet a „közérdek” felismerésében és érvényesítésében.

Az iskola eredetileg értelmiségképző intézményként alakult ki. Ezt, a sajátos
ságát sok tekintetben ma is őrzi. Nem az a baj, hogy az értelmiségi funkciókra is 
felkészít, hanem az, hogy ezt a funkcióját szinte kizárólagosan gyakorolja, hogy 
más - ugyancsak nélkülözhetetlen - társadalmi funkciókat nem teljesít, vagy csak 
töredékesen valósít meg.

Az iskola demokratizálása nemcsak azt jelenti, hogy a valamikor az értelmiségi 
elitképzés érdekeinek alárendelt iskolát - tartalmában, szellemében változatlanul 
hagyva - tömegessé kell tenni, hanem azt is, hogy az iskola belső tartalmát és szel
lemét kell demokratizálni. Viszonylag nagy biztonsággal előrelátható, hogy a tevé
kenységtartalmában, működési módjában demokratizált iskola jóval szélesebb tár
sadalmi érdekskálának felel meg, mint a különös érdekeket szolgáló, a tanulókat 
csak verbálisán és intellektuálisan foglalkoztató „régi iskola”.

Az iskola lényegi demokratizálása több irányból is megközelíthető. Az egyik 
irány: az alapvető társadalmi funkciók összessége. Az maga is érdekvállalás és ér
tékválasztás, hogy az iskola milyen funkciókat teljesít, milyeneket nem. A társada
lomegész fenntartásához és továbbfejlesztéséhez nem csak a szellemi funkciók 
szükségesek. A másik irány: a társadalom rétegstruktúrája. Az egyoldalú iskolai 
foglalkoztatás szükségképpen kedvez - előnyt jelent - bizonyos rétegeknek, és 
ugyancsak szükségszerűen hátrányt jelent másoknak. Ma, amikor az összkeresők 
kétharmada, háromnegyede fizikai munkát végez, aligha helytálló az a feltevés, 
hogy az iskola előkészítő-felkészítő szerepének csupán a szellemi tevékenységekre 
kell kiterjednie.

A szocialista iskola demokratizálódásának, egyszersmind az iskola által kép
viselt társadalmi érdekek szélességének is legobjektívebb mutatója az, hogy a tár
sadalom valamennyi alapvető funkcióját a társadalom valamennyi alapvető rétege 
számára áttekinthetővé és hozzáférhetővé teszi-e. És ez már nem csak a pedagógu- 
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sok szubjektív igyekezetén, hanem elsősorban az iskolai foglalkoztatás egész rend
szerén, az iskolai élet belső szerkezetén múlik.

A nevelés nem pusztán a nevelők és a neveltek interakciója, hanem olyan fo
lyamat, amely valamilyen társadalmilag jelentős, objektíve fontos, közös - az 
együttműködés és a segítségnyújtás meghatározott formáit feltételező - tevékenysé
gen alapul.

A nevelőmunka jellegének megítélésében éppen ezért nélkülözhetetlen vo
natkoztatási rendszer a nevelési alaphelyzet, amely kifejezi és rögzíti a különböző 
iskolai foglalkoztatási struktúrák pedagógiai sajátszerűségeit.

A változtatás általános iránya-, a régi és az «/ nevelési alaphelyzet

A pedagógiai innováció valamiképpen mindig a nevelési alaphelyzet kisebb vagy 
nagyobb mértékű átalakítására irányul. A régi és az új nevelési alaphelyzet: szélső 
értékek, maga az aktuális fejlesztési folyamat valahol a kettő között helyezkedik 
el. Miután Szentlőrincen a pedagógiai foglalkoztatás meghatározott program sze
rinti mélyreható átalakítását tűztük ki célul, a régi és az új nevelési alaphelyzet 
elemei szükségképpen tartósan egymás mellett éltek, a fejlesztés extenzív szakaszá
nak jellegét éppen ez a kettősség - az átépülés felmenő ágának és lemenő ágának 
kölcsönös viszonya - határozta meg.

A legtöbb félreértés abból adódik, hogy akik az innovációt csak kívülről haj
landók megítélni, nem mindig tudnak különbséget tenni célállapot és kiindulási 
helyzet között: azt, ami csak nagyon hosszú fejlesztési folyamat eredményeként je
lenhet meg, gyakran már az átmenet kezdetein hiányolják; türelmetlenek az ered
ménytelenség miatt, s így vagy az események természetellenes felgyorsítását sürge
tik, vagy az innováció felszámolását (azzal az indokkal, hogy: nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket).

A szentlőrinci iskolakísérlet első - inkább extenzív - szakaszában nem egyszer 
okozott csalódást azoknak, akik reményeiket összetévesztették a lehetséges valóság
gal, s arra is történt kísérlet, hogy az eredménytelenségre hivatkozva, az iskolakí
sérlet idő előtti lezárását, befejezését szorgalmazzák. Szerencsére, ez a törekvés nem 
járt sikerrel. így kellő idő állt rendelkezésünkre, hogy az új nevelési alaphelyzetet, 
legalábbis érzékelhető körvonalaiban, kialakítsuk. Ez maga is eredmény, az exten
zív fejlesztési szakasz legfontosabb terméke, de egy következő, magasabb - az em
ber társadalmi minőségét közvetlenebbül alakító - fejlődési fok szempontjából 
csupán kiindulási feltétel.

A két nevelési alaphelyzet különbségét - a szélső értékek mentén haladva - 
az alábbi összehasonlítással fejezhetjük ki:

Régi nevelési 
alaphelyzet

Új nevelési 
alaphelyzet

Tevékenységi
rendszer

egyoldalú (főképpen 
intellektuális)

egyetemes (a társadalmi gyakorlat 
egészéhez igazodó)

Tantárgyi
rendszer

gyűjteményes,
„természetadta”

integrált (a világkép 
egészére épülő)

A legnagyobb 
tényleges 
integráció 
az iskolában

osztályközösség iskolaközösség
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4. Iskolaközösség tartalmi tartalmi és terjedelmi
és ifjúsági és terjedelmi különbség,
szervezet azonosság, szerves egység
viszonya szervetlen egység

j. A pedagógiai vezérlés szabályozás
irányítás módja

A nevelési alaphelyzetet különböző metszetekben tekintettük át. Most egyen
ként vesszük szemügyre ezeket a metszeteket:

1. A szentlőrinci iskolakísérletben kialakult a nevelő-fejlesztő tevékenységek 
olyan viszonylagos teljessége, amelyben a társadalmi élet (a társadalmi gyakorlat) 
különböző területeit a következő tevékenységi irányok képviselik: tanítás-tanulás, 
termelés és gazdálkodás, közéleti-politikai tevékenység és szabadidős foglalkozások.

2. Tantárgyi rendszerünk nem egymástól elszigetelt tudomány-tantárgy kap
csolatok véletlenszerű együtteséből alakult ki, hanem a világkép egységére - a va
lóság egy meghatározott modelljére - épült, s ebből az egészből váltak ki a külön
böző problémacentrikus, spirális-teraszos felépítésű komplex tantárgyak. A komplex 
tantárgyak általános ismérveit így határozhatjuk meg: a) komplex rendszereket, 
b) problemacentrikus megközelítésben vizsgálnak és c) bármely tudomány mind
azon alkotóelemeit integrálhatják, amelyek a saját problémasávjukba tartoznak.

j. Az iskolaközösség úgy jelenik meg, mint az iskolai méretekben folyó min
denoldalú, egyetemes társadalmi tevékenység, mint a tartalmas együttműködés 
szükségszerű eredménye, terméke és további feltétele. Az osztályok elszigeteltségét, 
atomisztikus egymásmellettiségét csak egy ilyen átfogó, „társadalmi’’ méretű tevé
kenységcsere oldhatja fel az iskolában.

4. Az iskola belső életének szervezésében, stabilizálásában kiemelkedő helyet 
foglal el az ifjúsági szervezet. A közösségi tevékenységek rendszere azonban nem 
korlátozódhat csak az ifjúsági szervezet munkájára. Iskolaközösség és ifjúsági szer
vezet között szerves egység csak akkor jöhet létre, ha egyik sem oldódik fel egy
másban, ha mindegyik kialakítja és gyakorolja sajátos funkcióit és működési for
máit. Az ifjúsági szervezet feladata a gyermekközösség közvetlen elvi-politikai irá
nyítása. Az operatív szervezési teendőket az iskolaközösség szerveinek kell ellát- 
niok. A neveltek csak akkor élhetik át és gyakorolhatják a szélesebb társadalmi 
(„állami”) és a szűkebb politikai (mozgalmi) funkciókat, ha érzékelhetik a közöt
tük levő különbséget és egységet. A szocialista iskola nem lehet meg ifjúsági moz
galom nélkül, de az ifjúsági szervezetnek a szocialista iskolai nevelés rendszerén 
belül kell a maga sajátos helyét, szerepét megtalálnia.

5. Az egyetemes tevékenységet folytató, differenciált társadalmi relációkat 
hordozó iskolaközösséget nem lehet közvetlen pedagógiai vezérléssel - direkt uta
sításokkal - irányítani. Minél tartalmasabb és demokratikusabb egy iskola belső 
élete, annál inkább előtérbe kerülnek - az önkormányzat közvetítésével megvaló
suló - pedagógiai szabályozás különböző formái.

Ebből a vázlatos áttekintésből is kiderül, hogy az iskolakísérlet egyik legkriti
kusabb pontja éppen az új nevelési alaphelyzet kialakításában jelölhető meg. Mert 
az a pedagógiai innováció, amely az iskolában érintetlenül hagyja az alapvető ne
velési viszonyokat (s ezek nem korlátozhatók az egyes nevelők és az egyes neveltek 
szokásos interakcióira), az a felületen mozog, nem nyomja rá a maga pedagógiai 
bélyegét sem az iskola, sem a pedagógusok, sem a gyermekek társadalmi-emberi 
arculatára.
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A kísérleti program és a jogosítványok

Az iskolakísérlet a pedagógiai innováció egy sajátos esete. Koncentrált, intenzív 
innováció. Érthető, hogy ebben a folyamatban kitüntetett szerepe van az iskola 
egészére, a lényeges változók összességére kiterjedő programnak. A program tulaj
donképpen kevesebb is, több is a tervnél. Kevesebb, mert nem tartalmazza, nem 
tartalmazhatja a fejlesztési folyamat részleteit. De több, mert - ha vázlatosan is - 
nagy időtávban a rendszer egészének fő mozgásirányait, alapvető fejlődési tenden
ciáit ragadja meg. A kontúrokat tartalmazza, anélkül, hogy agyon lenne terhelve 
részletekkel. A pedagógiai munkában igen ritka a hosszú távú tervezés.Az iskola- 
vezetés, a nevelőtestület részben a túl sok közeli feladat, részben a túl sok bizony
talanság miatt kénytelen tanévekben gondolkozni. Így azonban csak a nevelési 
alaphelyzet egyszerű újratermelése valósulhat meg. A bővített újratermelés min
denképpen hosszú távú fejlesztési programot feltételez.

Akik úgy képzelik el az innovációt az iskolában, mint egymástól független 
egyéni kezdeményezések laza együttesét, nem számolnak azzal, hogy az iskola a 
maga egészében élő organizmus, integrált rendszer. Egy iskolakoncepció nem akkor 
hatékony igazán, ha az igazgató vagy a hangadó pedagógusok vágyait fejezi ki, 
hanem akkor, ha megfelel a rendszeregész és mindegyik lényegi alkotóeleme - s 
ezek között legelsősorban a gyermekközösség - fejlődési szükségleteinek. Ebből 
következik, hogy a program nem lehet önkényes, mindenképpen tartalmaznia kell 
a pedagógiai fejlesztés objektív törvényszerűségeinek egy szükséges minimumát.

Miután a program nem felülről postázott tervutasítás, hanem szakmai viták
ban kiérlelt belső termék, sem a kialakításából, sem a megvalósításából nincsenek 
kirekesztve az ún. egyszerű pedagógusok, a szülők és a tanulók. Egy programot 
nem lehet másként konkretizálni és realizálni, csak minden érintett tudatos, aktív, 
alkotó közreműködésével. Mindezzel csupán azt akarjuk hangsúlyozni, hogy egy 
olyan iskolai program, amelynek megvalósítását az iskolavezetés is saját ügyé
nek tekinti, nem áll szükségszerűen ellentétben a pedagógusok, a szülők és az isko
lások érdekeivel, törekvéseivel. Az itt keletkező konfliktusok általában az irreális, 
voluntarisztikus tervezésre vagy a közös távlatokkal való individualista szembehe- 
lyezkedésre vezethetők vissza. Vannak rossz vezetők és rossz beosztottak, de az is 
előfordul, hogy jó vezetők és jó beosztottak sem találják meg az együttműködés 
megfelelő formáit.

A program nem tartalmazhatja a fejlesztési folyamat minden részletét. A leg
több megoldási lehetőség menet közben - a megszerzett tapasztalatok feldolgozása, 
általánosítása és hasznosítása alapján - rajzolódik ki. Az út elején még nem látható 
egészen pontosan az út vége. Ez a viszonylagos bizonytalanság a kísérletezés ter
mészetéhez tartozik. A szentlőrinci iskolakísérlet például 1969-ben, az új gazdasági 
mechanizmus második évében indult. Ekkor még a reflexeinkben élt a tervszerű
ség és a tervutasításos irányítás elválaszthatatlanságának tudata. Nem egyszer elő
fordult, hogy azért bélyegezték tudománytalannak iskolakísérletünket, mert nem 
tudtuk részletekbe menően megvilágítani azt a nevelési alaphelyzetet, amit a 70-es 
évek végére képzeltünk el. Csak a haladás általános irányát és várható ütemét 
vázolhattuk fel. Véleményem szerint éppen ez volt a tudományosabb eljárás. Ha 
komolyan vesszük a tudományosságnak a pedagógiai kísérletekkel összefüggésben 
kialakított akkori normáit, igen veszélyes kalandba bocsátkoztunk volna: egyrészt 
határozottan, de megalapozatlanul állítjuk azt, amit nem tudhatunk, másrészt me
reven az elképzelt végállapothoz idomítjuk a valóságos rendszert, azaz nem veszünk 
tudomást a megvalósítás tapasztalatairól, nem vonjuk le a tanulságokat, s új felis
meréseinket képtelenek vagyunk a kísérlet közben érvényesíteni. Ha tudjuk, mi a
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végeredmény, mire való a kísérlet? Egy kísérlet szükségképpen hipotézisekkel és 
valószínűségi adatokkal dolgozik.

Ez igaz. De ha ennyire nem lehet pontosan garantálni a végeredményt, az 
irányító szervek minek alapján és mire adják meg az engedélyt? Röviden szólva: 
az engedélyező szerveknek maguknak is osztozniuk kell a kockázatban. Hiszen 
reálisan csak a várható eredmények és a tervezett út egymáshoz való viszonyítá
sából nyerhetnek információt az elgondolás, a kezdeményezés komolyságáról, tudo
mányos megalapozottságáról.

A korábban már említett innovációs mezőny oktatáspolitikai eszközökkel tör
ténő kialakítása és kiszélesítése sokat egyszerűsíthetne a helyzeten. Az oktatáspoli
tika joga és kötelessége, hogy meghatározza az iskolai innovációk paramétereit és 
határértékeit. Ezen a mozgástéren belül egyetlen változtatást sem kellene külön 
engedélyhez kötni. Így azokra a kísérletekre, amelyeknél az innovációs mozgás in
tenzitása, mértéke jóval nagyobb az átlagosnál, több figyelmet lehetne fordítani.

Az engedélyezés ugyanis csak az egyik láncszeme a központi támogatásnak. 
Ha a program alapján az irányító szervek eldöntötték, hogy milyen kísérleteket tá
mogatnak, akkor nyilvánvalóan elkötelezték magukat ezek mellett a kísérletek mel
lett. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nem mindig számolnak azzal, hogy ez az 
elkötelezettség milyen gyakorlati konzekvenciákkal jár. A szentlőrinci iskolakísérlet 
első tíz évét végigkísérte az a képtelen helyzet, hogy az új nevelési helyzetet a régi 
szabályozórendszer keretei között kellett kialakítanunk. Az esetenkénti mentesíté
sek lényegében nem változtattak ezen az alapviszonyon. Már csak azért sem, mert 
minden egyes mentesítő rendelkezés nagyon lassan, kínkeserves huzavona után, a 
puszta létéért küzdő kísérleti iskola többszörösen megismételt vészjelzéseire szüle
tett meg. Ha megszületett, annyi módosítással, korrekcióval, az engedmények olyan 
részleges visszavonásával, hogy már-már alig hasonlított az eredeti javaslatra. És 
mert az irányító szerveket emberek működtetik, a szentlőrinci iskolakísérlet a ré
szenként kivívott engedmények miatt nemcsak a többi iskolával került szembe, ha
nem olykor-olykor az irányító szervek képviselőivel is. Mindegyik irányító szerv 
tett valamit az iskoláért, de valójában semmit sem oldott meg maradéktalanul. 
Hiányérzetünk gyakori hangoztatása jól ismert lélektani reakciókat váltott ki, gyak
ran azokban is, akik valóban sokat tettek; vagy felháborodtak a hálátlanság és a 
véget nem érő követelődzés miatt, vagy egyszerűen belefáradtak Szentlőrincbe. 
Ezt a tényt persze könnyen a visszájára lehet fordítani azzal, hogy nem szabad tel
jesíthetetlen igényekkel fellépni. Csakhogy az egyik irányítási mechanizmusban ir
ritáló jelenség lehet az, ami a másikban „természetes”. Ezek az ütközések nem 
személyi adottságokból származtak elsősorban, hanem strukturális okokból. A je
lenlegi irányítási rendszerben az országos gondokkal elfoglalt vezető tisztségviselők 
és a helyi kezdeményezéseket vállaló pedagógusok, igazgatók állandósult konfliktu
sa szükségszerű, mert ez a konfliktus-lehetőség bele van építve a struktúrába. Egy
szerűen az a tény fejeződik ki ebben, hogy a helyi kezdeményezések nem illeszked
nek be szervesen az országos gondok megoldásába. Ismét visszaérkeztünk egyik 
kiindulópontunkhoz: az innovációs stratégiát nemcsak az iskolákra, hanem az egész 
iskolarendszerre kell meghirdetni - az egész és minden egyes rész egymással össze
hangolt folyamatos fejlesztésének jegyében.

Az innovációs folyamat igazi „szubjektuma”: a kísérletező pedagógus

Egy innovációs mozgásra berendezkedett iskolában a pedagógus legértékesebb tu
lajdonsága az innovációs készség. Ez nemcsak az arra való készséget jelenti, hogy 
a pedagógus a maga pedagógiai környezetét, hanem azt is, hogy önmagát megújítsa.
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A változtatás-önmegváltoztatás marxi törvénye ezen a területen is érvényesül. A jó 
pedagógusról is elmondhatjuk, hogy saját gyakorlatának eredménye. Ebben azon
ban nemcsak a pedagógus-évek, hanem a pedagógus pályára való felkészülés évei 
is beletartoznak.

Az értékes pedagógus-tulajdonságok nem választhatók el attól a nevelési alap
helyzettől, annak a pedagógiai folyamatnak a valóságos szükségleteitől, amelyben 
a pedagógus huzamosan tevékenykedik. Feladat és képesség kölcsönösen meghatá
rozzák egymást.

Szentlőrincen a következő pedagógus-erényeknek volt és van különleges ér
tékük. (Ha ezeket közelebbről is szemügyre vesszük, kiderül, hogy többségükben 
egyszerűen emberi értékek, természetesen a szocialista társadalom viszonyai között 
tételezett emberi értékek.)

Az első és legfontosabb követelmény egy kísérletező pedagógussal szemben, 
hogy legyen értelmiségi abban a Gramsci által megfogalmazott értelemben, hogy 
egyszerre és egymással egységben vállalja és képviselje a szakember és a politikus 
funkcióit. A kísérletező pedagógus nemcsak szakmailag, hanem politikailag is je
lentős fronton tevékenykedik; szakmai teljesítménye éppen annyira közügy, mint 
amennyire közéleti aktivitása is szakmai ügy. Persze az, hogy egy pedagógus meny
nyire képes értelmiségi, azaz másokat világnézetileg, erkölcsileg és politikailag 
orientáló szerepet betölteni a társadalomban, nemcsak szubjektív elhatározásán mú
lik, hanem iskolázottságán, műveltségen, általános életkörülményein, munkahelyi 
lehetőségein is.

Másodszor a pedagógus ne pusztán „óraadó tanár” legyen, hanem mindenek
előtt olyan nevelő, aki egyebek között szaktanári feladatait is felkészülten, önállóan, 
eredményesen ellátja. A pedagógus alapminősége egy olyan iskolában, amely a 
nevelési alaphelyzet mélyreható átalakításán munkálkodik, nem az, hogy puszta 
szaktanár, hanem az, hogy nevelő. Ezt a két minőséget nem szabad tendenciózusan 
szembeállítani. Abból, hogy az általános nevelői készséget nagyra értékeljük, sem
miképpen nem következik, hogy a pedagógus tanítási képességeinek fontosságát, 
jelentőségét lebecsüljük. Az előbbinek teljes mértékben magában kell foglalnia az 
utóbbit.

Végül a szorosan vett „szaktanári” minőséget is újra kell értelmeznünk. Egy 
olyan tantárgyi rendszerben gondolkozva, amelynek struktúrát alkotó elemei nem 
a zárt, hagyományos tantárgyak, hanem a nyitott, komplex tantárgyak, ezért a pe
dagógusnak szakmailag is nyitottnak kell lennie. Az a pedagógus, aki képtelen fel
adni mereven őrzött szakmai különállását, nem alkalmas arra, hogy a különböző 
tudományterületek közös vagy közelálló elemeit, belső összefüggéseit tanítványai
val megismertesse. Régi megfégyelésem, hogy a szakmai gőg a legtöbbször művelt
ségbeli hiányokat, a művelődési készség erőtlenségét leplezi. A szaktudás struktú
rája világszerte úgy alakul át, hogy egyszerre építi magába a „generalista” és a 
„specialista” számára szükséges ismereteket és tapasztalatokat. A kísérletező peda
gógust szaktanári minőségében ezek a tendenciák nem hagyhatják érintetlenül.

A kísérleti iskola, ha tartósan működik, előbb-utóbb „kitermeli” a szükség
leteinek megfelelő pedagógusokat. Ennek a legalapvetőbb formája: a kísérleti ta
pasztalatokból való szakadatlan tanulás. Ez azonban csupán a felkészülés, a helyt
állás egyik biztosítéka. A másik: a belső műhelymunka, a szakmai és szakmaközi 
viták gyakorlata és az intézményen belüli továbbképzési rendszer. Az utóbbi egy
részt a kísérleti program ismeretére és indoklására, másrészt a közvetlen munkafel
adatok - egy adott tevékenységi terület, egy adott komplex tantárgy - elsajátításá-
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ra terjed ki. A továbbképzés ezáltal nemcsak az egyes pedagógusok, hanem az 
egész intézmény innovációs készségét is növeli.

Annak ellenére, hogy a pedagógusok között - azonos képzettség esetén is - 
lényeges teljesítménybeli különbségek figyelhetők meg, huzamos tapasztalat alapján 
kirajzolódik az az általános tendencia, hogy a képzettség és az általa kiváltott ön
művelés, önképzés növekedésével nemcsak a pedagógus elméleti felkészültsége, ha
nem innovációs készsége is növekszik. Ez persze inkább csak trend és nem abszolút 
szabály. Erre való tekintettel viszonylag nagy számban iskoláztunk be tanítókat 
tanárképző főiskolákra, általános iskolai tanárokat egyetemekre. Azzal a szemléleti 
és jogi korláttal külön is meg kellett küzdenünk, hogy „a magasabb iskolai végzett
ség a munkaköri feladatok ellátáshoz nem szükséges”. Abból indultunk ki, hogy 
egy kutató-fejlesztő intézményben természetes követelmény: mindenki érje el az 
elérhető legmagasabb iskolázottsági szintet. Ez legelsősorban a kutató-fejlesztő in
tézmény érdeke. Még akkor is törekedtünk erre, amikor kiderült, hogy „számítá
saink” nem mindenkinél váltak be. Manapság igen élénk vita kíséri az egységes 
tanárképzésre vonatkozó terveket és törekvéseket. Vannak, nem is kevesen, akik 
a tudomány színvonalát, az egyetem presztízsét féltik ettől a lépéstől. Én - egy 
iskolakísérlet több, mint tízéves tapasztalataival a hátam mögött - inkább az egy
séges tanárképzésre szavazok. Nemcsak azért, mert ez a megoldás az iskolai neve
lőmunka általános színvonala szempontjából közvetlenül több eredményt ígér, ha
nem azért is, mert ha sikerül a közoktatás színvonalát, belső fejlődési lehetőségeit, 
innovációs készségét az egyetemesebben kiképzett tanárok beáramoltatásával nö
velni, ez nemcsak a közoktatásnak válik hasznára, hanem hosszú távon a felsőok
tatásnak és a tudományos kutatásnak is. Meggyőződésem, hogy egy foglalkoztatási 
rendszerében és szellemében megújuló közoktatás számottevő mértékben hozzájárul 
a felsőoktatás és a tudomány megújulásához. Hiszen közvetlenül vagy közvetve 
mindkettőnek a közoktatás a valódi bázisa. Egyetemet végzett pedagógusokat az 
általános iskolába! Az általános iskolát is ismerő tanárokat a középiskolába! Ezek 
a célkitűzések csak akkor tűnnek abszurdnak, ha az egykori elitképzés szándéká
val, arisztokratikusan éles cezúrával választjuk el egymástól az általános iskolát 
és a középiskolát. Az egységes tanárképzésnek a közoktatás egészének érdekeit kell 
szolgálnia.

Korántsem mindegy azonban, hogy az egységes tanárképzés hogyan, milyen 
tartalommal, milyen kivitelezési formákban valósul meg. Ha eleve a tanárképzés 
kötelezettségéből származó hátrányt akarja kompenzálni, akkor elsődlegesen nem 
az általános és középiskolák, hanem az elvontan kezelt szaktudományok szükség
letei lesznek mégiscsak az irányadóak. Alapvetően abból kellene kiindulni, hogy 
milyen pedagógust kíván a ma és a holnap iskolája és ez a valóságos szükséglet 
milyen tanárképzési konzekvenciákkal jár.

A szentlőrinci iskolakísérlet szolgál bizonyos tanulságokkal. Az a tanárképzés, 
amely az önmagukat folyamatosan megújító általános- és középiskolákban sokol
dalúan alkalmazható pedagógus-értelmiségiek nevelésére és képzésére rendezkedik 
be, amely a foglalkoztatás teljes rendszerét ennek a célnak rendeli alá, közvetlenül 
is segítséget nyújthat a közoktatás folyamatos korszerűsítéséhez. Ehhez azonban arra 
lenne szükség, hogy a leendő pedagógusok világnézetileg megalapozott általános 
műveltségének, pedagógiai-pszichológiai kultúrájának fejlesztését legalább olyan 
elengedhetetlennek tartsuk, mint a szorosan vett szakmai felkészítését. A szakmai 
felkészítést is kettős feladatnak kell tekintenünk; ez egyaránt feltételezi a rokon- 
tudományokban való általános tájékozottságot és egy különös szaktudomány (vagy 
egy szűkebb tudományterület) nagyon alapos, részletes, elmélyült ismeretét. Az így
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kiképzett pedagógus szaktanárként is jobban helyt tudna állni általános iskolában 
és középiskolában, kisiskolákban és nagy iskolákban, differenciált tantárgyak és 
integrált tantárgyak tanításában.

Az iskolakísérlet vezetése

Szentlőrincen az iskolakísérlet vezetését és a kísérleti iskola igazgatását 1969-től 
1981-ig én láttam el. Nem feltétlen szabály, hogy ez a két funkció egyetlen sze
mélyhez kapcsolódjék. Nagy volumenű, soktényezős, az egész iskolára kiterjedő 
pedagógiai kísérletről lévén szó, az látszott a szerencsésebb megoldásnak, ha a 
kísérletvezető belülről irányít. Ha ez a belső, szellemi irányítás nem jár együtt az 
iskola adminisztratív irányításával, elkerülhetetlenül két hatalmi központ alakul ki, 
ami a kísérletnek sem használ, az iskolának sem.

Csakhogy az említett két funkció kényszeregységéből igen komoly nehézségek 
is származtak. Az egyik, talán a kisebbik az, hogy egy kísérletet nem lehet igaz
gatási stílusban vezetni, ugyanakkor az iskola élő organizmus, amelynek a folya
matos működtetése sem képzelhető el bizonyos igazgatási eszközök alkalmazása 
nélkül. Ha még arra is gondolunk, hogy a két nevelési alaphelyzet - az ún. hagyo
mányos és az ún. kísérleti - nem az egyik pillanatról a másikra váltotta fel egy
mást, hanem egy évtizedig élt egymás mellett (fokozatosan módosuló arányokkal), 
akkor könnyebben megérthető, mit jelentett a kísérletvezetői és az iskolaigazgatói 
szerepeket egyeztetni. Mint kísérletvezető maximális, mint iskolaigazgató minimális 
cselekvési szabadsággal rendelkeztem. Az utóbbi minőségemben gyakran kellett 
- vagy kellett volna - olyan közszerepléseket vállalnom, amelyek rendre elvontak 
érdemi munkámtól, az iskolakísérlet vezetésétől. Később megpróbáltunk egy olyan 
közvetítő megoldást találni, hogy az általános helyettes ügyvezető igazgatói meg
bízást kapott, és a legkülönfélébb állami és társadalmi szervekkel ő tartotta a kap
csolatot, de ez a törekvésünk sem talált egyértelmű helyeslésre; voltak, akik egy 
újabb kihívásként - az élettől,, a közösségtől való elzárkózás, az arisztokratizmus, 
a nagyképűség jeleként - értékelték ezt a lépést is.

Nem lehet rossz néven venni a magyar pedagógusoktól, hogy élénken érdek
lődtek a munkánk iránt. De időnként annyira sűrűvé váltak a látogatások, hogy 
akadályozták, olykor veszélyeztették a belső műhelymunkát. Ezek a programok 
nem mindig voltak gondosan előkészítve, előfordult, hogy a látottakat - a túl kevés 
előzetes információ és helyszíni tapasztalat miatt - nem tudták a kollégák egy 
fejlődési folyamatba beilleszteni. Sokakban, akik máris eredményként akarták 
látni, amit célul kitűztünk, az átmeneti jelenségek inkább zavart okoztak, kétsége
ket ébresztettek, csalódást keltettek. Egy idő uán arra kényszerültünk, hogy korlá
tozzuk a látogatások gyakoriságát, szabályozzuk időtartamát. A pedagógusok egy 
része megértéssel fogadta ezt a kérésünket, egy másik része azonban az elzárkózási 
hajlam újabb példáját látta benne.

Ki voltunk téve különböző - nyílt vagy burkolt - támadásoknak is. Ezek ki
védése ugyancsak akadályozta, zavarta alapvető feladataink teljesítését.

Ha visszatekintek az iskolakísérlet első tíz évére, azt kell mondanom, jóval 
többet kellett a pedagógiai munkától távoleső, másod-, harmadrendű dolgokkal 
foglalkoznom, és csak a maradék időt fordíthattam az iskolakísérlet elméleti meg
alapozására, előkészítésére, szervezésére, irányítására. Holott kísérletvezetóként ez 
lett volna az elsődleges teendőm. Ezen a szomorú mérlegen utólag sem lehet szé
píteni. Idealista lennék, ha mindent az emberi rosszindulattal próbálnék megma
gyarázni (bár ezzel a jelenséggel is - talán fölös bőségben - találkoztam). Az okok 
mélyebben rejlenek. Elsősorban abban keresendők, hogy az oktatásirányítás mind
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máig fennmaradt tervutasításos rendszere nem nagyon tud mit kezdeni az innová
ciós kezdeményezésekkel, s azokkal sem, akik e folyamat élén állnak.

Hogyan sikerült a maradék időt az iskolakísérlet javára felhasználni? Miután 
iskolakísérletet vezettem, ki kellett alakítanom a közvetlen és a közvetett irányítás 
sajátos kombinációját. A fejlesztési folyamat megkívánja, hogy a kísérletvezető
- nem parancsnokként, nem is ellenőrként, hanem tanácsadóként - személyesen is 
jelen legyen a döntő áttörési pontokon. Előfordult, hogy egy adott tevékenységi 
területtel hetekig napi 10-12 órát foglalkoztam, ugyanakkor más területeken, ahol 
már pozíciót szereztünk, közvetett információkra támaszkodtam.

Az eddigiekből az is érzékelhető, hogy az irányítás alapvető eszköze nem a 
kísérletvezetői utasítás volt, hanem - az iskolakísérlet programjára támaszkodva
- bizonyos részfeladatokat irányelvekben fogalmaztunk meg, s ezek megvalósítá
sát, ahol szükségessé vált és ahol csak lehetett, a helyszínen és a helyzethez szabott 
tanácsokkal segítettük.

Az iskolakísérlet: műhelymunka. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a kísérlet
vezető minél inkább folyamatközeiben maradhasson és munkaidejének nagyobbik 
részét közvetlenül pedagógiai feladatok megoldására — a nevelési alaphelyzet fej
lesztésére - fordíthassa.

Az iskolakísérlet belülről

A szentlőrinci iskolakísérlet meghatározott iskolakoncepció alapján szerveződött, 
ezért az innovációs sáv egyszerre volt széles és szűk. Széles azok számára, akik vál
lalták a kísérlet célkitűzéseinek megvalósítását, mert maga a megvalósítás koránt
sem puszta végrehajtást jelent, hanem egy közösen kialakított programon belül a 
konkrét kivitelezési formák önálló és alkotó kidolgozását. Szűk azok számára, akik 
elvi vagy gyakorlati okokból nem vállalkoztak erre a munkára.

Egy iskolakísérlet nem hirdetheti meg, és nem is engedheti meg a lehetősé
gek pluralizmusát, mert végül is nem a kísérletező pedagógusok individualista érte
lemben vett önmegvalósítása, hanem a gyerekek emberré nevelése, fejlesztése az 
igazi tét. És ez az eredmény csak meghatározott utakon érhető el. A program a 
nevelő-fejlesztő tevékenység céltudatosságának egyik legfontosabb biztosítéka. Min
den program a lehetőségek szélesebb-szűkebb skáláját hordozza; az egyén dolga, 
hogy csatlakozik-e egy adott program továbbfejlesztésének és realizálásának mun
kájához. A csatlakozás végül is a legtöbb esetben önkéntes, hiszen az egyén mér
legelheti, hogy a program lehetőségeket nyújt-e a számára értelmes cselekvésre, 
a részvétel hozzájárul-e az önmegvalósításhoz stb. Túlzás lenne az egyes munka
helyektől azt követelni, hogy az önmegvalósítás valamennyi feltételét garantálják. 
Az ember mindig több, mint a munkája. Még az alkotó munkában sem valósíthatja 
meg önmagát maradéktalanul, hiszen az emberi önmegvalósítás igazi terrénuma 
az élettevékenység egésze, s ebben az egészben a munka csak egy (bár igen fontos) 
rész.

Az individualista tartalmú önmegvalósítási programok rendszerint elszakad
nak a valóság átalakításának programjaitól. Az Énhez képest a Világ ebben az 
emberszemléleti keretben jelentéktelen apróságnak, elhanyagolható tényezőnek mu
tatkozik. Ezzel azért foglalkozom ennyit, mert a kísérletező pedagógus számára sem 
lehet érdektelen az a kérdés, hogy az ő munkája - akkor is, ha csupán egy részt 
képvisel az egészben - ténylegesen hozzájárul-e azoknak a feltételeknek a létreho
zásához, amelyek elsősorban a gyerekek fejlődését - ha úgy tetszik: önmegvaló
sítását - teszik lehetővé.

Minden döntés objektíve megnyit, egyszersmind lezár bizonyos cselekvési lehe-
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tőségeket. A nevelési folyamatban a cselekvési lehetőségek skáláját két dimenzióban 
kell mérlegelnünk: az egyik a nevelő, a másik a neveltek tevékenysége. Pedagógiai 
összefüggésben az utóbbit kell meghatározónak tekintenünk. A pedagógus munká
jának a neveltek értelmes, hasznos tevékenykedtetését kell szolgálnia. A kísérletező 
pedagógus az önálló, alkotó munka gazdagabb lehetőségeivel rendelkezik, de ez 
nem jelenti azt, hogy munkája nem tartalmazza szükségszerűen a rutintevékeny
ség és a kényszertevékenység bizonyos elemeit. Nincs olyan kísérleti szituáció, amely 
teljesen mentesíthetné ettől a pedagógust. Azért fontos ezt hegsúlyoznunk, mert 
gyakran a kísérletező munkát úgy képzelik el, mint ami nem egyeztethető össze az 
egyéniséget korlátozó kötöttségekkel. A felelősség: kötöttség.

A szabadságnak és a szükségszerűségnek ezt az ellentmondásos egységét a 
magunk számára úgy fogalmaztuk meg, hogy a kísérletező pedagógusnak maximális 
stratégiai fegyelmet kell vállalnia, ugyanakkor maximális taktikai szabadsággal 
kell rendelkeznie. A kettő nemcsak elvileg, hanem praktikusan is elválaszthatatlan 
egymástól. Egy sokváltozós, huzamos iskolakísérletben az egységnek nincs fonto
sabb garanciája, mint a stratégiai fegyelem. Akik vállalták a munkát, azoknak kö
zös célt kell szolgálniuk. Individualista szemszögből ez a követelmény eleve anti- 
demokratikusnak, zsarnokinak tűnik. A primitív indoklás azon a feltevésen alapul, 
hogy a feladatot a hatalom adja. Nincs az a hatalom, amely csak önkényesen kije
lölt feladatokat tűzne ki. A feladatokat az idő, a hely, a körülmények diktálják; 
a hatalom emberi viszonyok között a szükséges és reális feladatok felismerésének 
és teljesítésének eszköze. A stratégiai fegyelem elsősorban a gyermekközösség érde
keit és fejlődési szükségleteit szolgálja.

De a stratégiai célt csak és csakis úgy lehet megvalósítani, ha a realizálásán 
munkálkodók maximális taktikai szabadsággal rendelkeznek. Még az ún. mikro- 
rendszerekben sem lehet minden helyzetre mindenkor érvényes előírásokat meg
fogalmazni. Egy olyan nagyrendszerben, mint amilyen az iskola, akkor sem tudnánk 
előírni, hogy itt vagy ott mit kell tenni, ha akarnánk. A kísérletező pedagógusnak 
nemcsak joga, hanem kötelessége is a stratégiai céloknak és az adott helyzetnek 
megfelelő konkrét megoldásokat önállóan kidolgozni. Vállalva a kockázatot, a kri
tikát, a szükséges korrekciókat. Más út nincs. Egy komplex tantárgy tanítási-tanu
lási programjának kialakítása igazán bonyolult és felelősségteljes feladat, ezt mégis 
az adott teamnek kellett elvégeznie, mert kész programokat sehonnan sem várhat
tak. Ebben az összmunkában a kísérletvezető szolgáltatta a tantárgyra vonatkozó 
általános irányelveket és képviselte a stratégiai céloknak megfelelő integrációs köve
telményeket.

Egy sokváltozós folyamatot, egy komplex nagyrendszert lehetetlen közvetlenül 
és egyszerre, egészében és részleteiben áttekinteni és irányítani. Gyakorlatunkban 
a rendszerépítés és -fejlesztés következő elvei rajzolódtak ki: i. a nagy távlatok 
elve, 2. a kiindulópontokhoz visszatérő folyamatos fejlesztés elve, 3. az egyenlőtlen 
fejlesztés stratégiájának és a döntő áttörés taktikájának elve, 4. az alapvető para
méterek és a kritikus szakaszok követésének elve.

1. A nagy távlatok elve azt jelenti, hogy csak akkor vállalkozhatunk egy nagy- 
rendszer, nevezetesen az iskola belső viszonyainak mélyreható átalakítására, ha a 
változtatáshoz viszonylag nagy időtartamok állnak rendelkezésünkre. A nagyrend
szereket csak lassan, lépésről lépésre, hosszú idő alatt lehet átalakítani. Egy iskola- 
kísérlet is csak évek, évtizedek alatt hozhat érzékelhető eredményeket. A gyors, 
kampányszerű változtatás ellentmond a nagyrendszer belső természetének.

2. A folyamatos fejlesztés nem lineáris, hanem spirális vonal mentén halad. 
Minden alkotó tevékenység megkívánja a már lerakott alapok folytonos, fokozatos



felülvizsgálatát és továbbépítését. A visszatérő jelleg azt jelenti, hogy semmi sem 
fejeződik be a rendszerépítésben végérvényesen; a közbeeső állapotok egyszerre 
befejezettek és befejezetlenek. Lényegében ilyen módon építettük ki a Szentlőrincre 
jellemző tevékenységrendszert és tantárgyi rendszert.

3. Az egyenlőtlen fejlesztés stratégiája és a döntő áttörés taktikája annak a 
felismeréséből származik, hogy mivel egy iskola pedagógiai energiái végesek, ezért 
nem lehet egyszerre és arányosan minden területet fejleszteni, az erő és az idő nagy 
részét mindig azokra a döntő áttörési pontokra kell fordítani, ahol a rendszer jövője 
szempontjából lényeges események történnek. Más vonatkozásban már említettem, 
hogy egyszer a komplex tantárgyak tervezése, majd bevezetése, másszor új tevé
kenységi területek meghódítása jelentette számunkra a döntő áttörési pontokat.

4. Az alapvető paraméterek (pl. a fő tevékenységi irányok) és a kritikus sza
kaszok (pl. valaminek az elkezdése, menet közbeni értékelése, viszonylagos befeje
zése) megkülönböztetése nélkül lehetetlen a folyamatot áttekinteni és kezelni.

Az egészben, a rendszerben való gondolkodás nagy segítséget jelent bonyolult 
folyamatok megértésében és gyakorlati irányításában. Mégsem lenne szerencsés, ha 
a megoldás kulcsát valamilyen személytelen rendszerstratégiában vagy irányítási 
modellben fedeznénk fel. Az iskolakísérlet belső, lényegi vonulatait valójában a 
konkrét kutatásokra és személyes tapasztalatokra alapozott műhelyviták határozták 
meg. Amikor objektív vagy szubjektív okokból ez a nélkülözhetetlen műhelymunka 
ritkábbá és erőtlenebbé vált, az iskolakísérlet is sokat veszített lendületéből és ha
tékonyságából. Nagy tudományos műhelyek példájából is megtanulhattuk, hogy 
az eszmecsere, a vita, a közös útkeresés az, ami igazi eredményekhez, új felfedezé
sekhez vezet.

Átéltünk olyan időszakokat is, amikor öncélú, mondvacsinált, provokatív viták 
bénítottak bennünket. Az ilyen vitáknak azért nincs közük az alkotó műhelyek igazi 
feladataihoz és gondjaihoz, mert éppen a leglényegesebb ismérv, a közös útkeresésre 
való őszinte törekvés hiányzik belőlük. Rendszerint önös érdekeket, presztízs vagy 
karriercélokat szolgálnak. Nemegyszer megfigyeltem, olykor az is az átlagból való 
kiemelkedés lehetőségeit csillantja fel, ha valaki valamilyen jelentős vállalkozást 
gyanúba kever vagy éppen meghiúsít.

Az érdemi vitákat vállalni kell. Enélkül nincs érdemi innováció sem.

Az innovációs folyamat összetevői
Az eddigieket részben általánosítva, részben kiegészítve, megállapíthatjuk, hogy 
a kísérleti munka önmagában véve nem meríti ki a pedagógiai innovációs folya
mat tartalmát. A kísérletet kutatásnak kell megalapoznia, s az eredményes kutatás 
és kísérlet egyaránt feltételezi a képzés (átképzés, továbbképzés) meghatározott for
máit. Az innovációs ciklus lényegi alkotóelemei ezek szerint a következők: kuta
tás 4- kísérlet képzés.

Egy iskolakísérlet keretei között lezajló innovációs folyamatban az elmélet és 
a gyakorlat, valamint a kettőt összekötő belső továbbképzés a legszorosabb kapcso
latban állnak egymással. Közhely, hogy a valóban hatékony gyakorlat mozdulni 
sem tud egy valóban hatékony elmélet nélkül, és természetesen arra a mechaniz
musra is szükség van, amely az elmélet és a gyakorlat között a tényleges közvetítő 
szerepet betölti. Az iskolakísérlet, mint minden tudományos kísérlet, különlegesen 
aktív viszony a valósághoz, s egy ilyen aktív formáló-átalakító viszony elképzelhe
tetlen tudatosság nélkül. Az okok, a feltételek, a célok és a folyamat módszeres 
végiggondolása lényegét tekintve: kutatás, a fejlesztési (kísérleti) program pedig 
kutatási termék.
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Ha a kísérletet elmélettel dúsított gyakorlatnak tekintjük, akkor az elmélet 
csak akkor képes a gyakorlatot helyesen orientálni, a gyakorlat viszont csak akkor 
képes az elméletet új kérdésfeltevésekre és válaszokra ösztönözni, hogyha ugyan
azok rendelkeznek az elméleti alapvetés biztos ismeretével, akik a kísérletet végzik. 
Belső továbbképzési rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy egyszerre feleljen meg 
két alapvető feltételnek: növelje az elméleti felkészültség színvonalát, tudatosítsa 
a kísérleti tapasztalatokat.

A kutatás, a kísérlet és a képzés mozzanatai végül is intézményesültek az isko
lában. Először belső továbbképzési rendszerünket építettük ki, azután hozzákezd
ünk a kísérleti program realizálásához, majd létrehoztunk egy kutatócsoportot. 
A kutatócsoport nemcsak a kísérlet tényeit regisztrálta, hanem egyre nagyobb részt 
vállalt a fejlesztési lehetőségek - az ún. alternatívák - feltárásából is.

A funkcióknak ez az intézményesülése azonban nem jelenti annak a rossz mun
kamegosztásnak a szentesítését, hogy a nevelők csak nevelnek, a kutatók csak ku
tatnak. A fejlesztési programok kialakításában mindenkinek részt kell vennie, akár 
vezető, akár beosztott; akár kutató, akár pedagógus. A kísérleti iskola mint kísér
letező műhely és mint tudományos kutatóhely kutató-kísérletező - s természetesen: 
önmagukat szakadatlanul továbbképző - pedagógusokat igényel.

Belső műhelymunka és nyilvánosság

Ezen a téren két szélsőség figyelhető meg. Az egyik: az agyonhallgatás. A másik: 
a szenzációkeltés.

Az igazi műhelymunkának nélkülözhetetlen feltétele a nyugalom, a viszony
lagos csend. Azért beszélek viszonylagos csendről, mert egy normális, kiegyensúlyo
zott érdeklődésre mindegyik alkotó embernek, mindegyik alkotó közösségnek szük
sége van. Az abszolút csend vagy teljes érdektelenséget, vagy egyértelműen elhá
rító, elutasító magatartást fejez ki. Akik nagy vállalkozásba kezdenek, jó, ha nem 
csak tudják, de időnként át is élhetik, hogy munkájukra szükség van.

Miután a szentlőrinci iskolakísérlet nem egy átfogó innovációs mozgás része
ként szerveződött és indult meg, hanem engedélyezett kivételként mintegy az is
kolarendszer normális működési körén kívül, de legalábbis annak a perifériáján 
létezett, gyakran került természetellenesen felfokozott indulatok kereszttüzébe. Pozi
tív és negatív indulatok egyaránt kísérték és kísérik ma is.

Talán ez a legfőbb magyarázata annak, hogy a közvélemény - s a közvéle
ményt tájékoztató-orientáló sajtó - csak kivételes esetekben értékelte annak, ami: 
egy fokozatosan kibontakozó, tendenciaszerűen előrehaladó, pozitív és negatív 
vonásokat egyaránt hordozó, keletkező-képződő-változó-fejlődő rendszernek. Egy 
ilyen vállalkozásnak a kritikátlan lelkesedés legalább annyira árt, mint a kritika 
álarcában fellépő gyanúsítgatás. Hol a lelkesedés, hol a kétség erősödött fel, és sem 
a közvélemény, sem a mi kísérletező közösségünk nem kapott hű tükröt a lelkesítő 
és a lehangoló tények valóságos arányairól, valamint ezeknek az arányoknak a vál
tozásairól.

Barátaink szinte csak a jót, ellenfeleink szinte csak a rosszat vették észre a 
munkánkban. Gyakran mi is arra kényszerültünk, hogy az ún. leleplező kísérletek
kel szemben elsősorban a már elért eredményeknek, a reálisan előrelátható lehető
ségeinknek nagyobb hangsúlyt adjunk. Egy kívülálló számára ez könnyen önkriti
kátlanságnak, önelégültségnek tűnhet. Ezeket a mozzanatokat az adott szituációval 
szervesen összekötve lehet csak megérteni. Nem arról van szó, hogy időnként vala
miféle indokolatlan ostrom-pszichózis hatása alá kerültünk, hanem arról, hogy való
ban meg kellett védenünk a mi valóban ostromolt várunkat. Természetellenes el-
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szigeteltségünk, intézményesített különállásunk miatt belső vitáink gyakran váltak 
külső vitákká. Külsőkké abban az értelemben, hogy kívülállók használták fel érv
ként, eszközként ellenünk, azokat a vitamorzsákat, amelyeknek a szövegösszefüg- 
gésbeii helyzetével nem voltak, nem lehettek tisztában. Arra viszont nemigen töre
kedtek, hogy magát a szövegösszefüggést megértsék. Ezt az attitűdöt így jellemez
hetjük: „Nem tudom, mi az a szentlőrinci iskolakísérlet, de biztos, hogy nem jó”. 
Ennél is komolyabb dolog azonban, hogy a viták igen gyorsan kiléptek a szokásos 
vitakeretekből; mi még azt hittük, hogy elvi kérdésekről vitatkozunk, holott való
jában ilyen-olyan külső erők - a hátunk mögött - nemegyszer már azt fontolgat
ták, hogyan kellene megbuktatni, megszüntetni stb. magát a kísérletet. Mondanom 
sem kell, hogy ezek a vitapartnereink a végsőkig fel voltak háborodva, bizalomról 
és demokráciáról kiáltoztak, ha észrevettük és lelepleztük igazi szándékaikat.

Nem állítom, hogy egy ostromlott várban nem alakulhat ki túlzott vagy kóros 
ostrom-pszichózis. Ha azonban ez igaz, nem a pszichoterápia a végső megoldás, ha
nem az ostrom beszüntetése.

A nyilvánosság, az érdemben tájékozott - társadalmi és szakmai - közvéle
mény reális ítélete a kísérletezőket nemcsak az önértékelési zavaroktól, hanem a 
bénító előítéletektől és az igazságtalan támadásoktól is megvédheti.

Az iskolakísérlet önmagával való azonosságának problémái

Ez a kérdés különösen akkor válik élessé, ha a kísérlet irányítási feltételei megvál
toznak, vagy ha az alapkísérletet más iskolákra is kiterjesztik. A kiterjesztést nor
mális körülmények között, pl. egy kiegyensúlyozottan folyamatos fejlesztés körül
ményei között, úgy kell értenünk, hogy a kísérleti program kipróbálására más intéz
mények nevelőtestületei is vállalkoznak.

Az azonosság - nem azonosság a legnehezebb, legbonyolultabb kérdések közé 
tartozik. Általában véve igaz, hogy az alapokat csak úgy lehet megőrizni, ha a 
kísérletet - a fejlesztést - folytatják. Makarenko mélyértelmű megállapítása itt is 
érvényes: a megállás egyenlő a pusztulással.

Ezen túl azonban aligha van más garancia, mint a hozzáértés és a felelősség. 
A hozzáértés nemcsak a kísérleti program betű szerinti ismeretét jelenti, hanem a 
világnézet, a műveltség és a pedagógiai kultúra együttes jelenlétét és belső egysé
gét, valamint „a marxista valóságérzékelés” (Makarenko kifejezése) magas színvo
nalát. A felelősség még kevésbé meghatározható tartalom vagy viszony. Felelősség 
a társadalommal, a gyerekekkel és a munkatársakkal szemben - ez ennek a viszony
nak a lényege. Ehhez képest az alapkísérlet és az adaptáció, az „előd” és az „utód” 
közötti kapcsolat bár fontos, de mégiscsak másodlagos probléma.

Mit jelent hát folytatva-továbbfejlesztve megőrizni a kísérlet lényegét? Talán 
a következőket:

1. Annak az elvi alapvetésnek a teljes elsajátítását, amely a kísérleti program 
magva. A miért megértése fontosabb, mint a hogyané. Az utóbbi már következ
mény.

2. Ha az élet követelményei, a közösség belső fejlődési szükségletei a nevelési 
alaphelyzet további módosítását igénylik, nagy körültekintéssel kell mérlegelni, 
hogy a változtatás iránya és mértéke összhangban van-e az elvi kiindulópontokkal 
és a valóság tartós változási tendenciáival. A merev hagyományőrzés, a könnyelmű 
divatkövetés túl nagy kockázatot jelent. Annak a kockázatát, hogy vagy a kor 
igényeitől független neveléstörténeti emlékké, vagy alaktalan újdonsággyűjteménnyé 
torzítjuk az iskolakísérletbe foglalt pedagógiai valóságot.

j. És van egy harmadik feltétel; éppen annyira nélkülözhetetlen, mint az első
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kettő. A kísérletezésnek sajátos légköre, stílusa van, ami csak igazi műhelymunká
ban - vezetők és beosztottak, különböző munkát végző szakemberek kölcsönös, 
rendszeres, intenzív eszmecseréi, vitái közepette - alakulhat ki és erősödhet meg. 
Tervutasításos irányítási módszerekkel, az iskolavezetés folyamatközelisége, az ese
ményekre való közvetlen és gyors reagálás, érdemi viták nélkül nem lehet kísérletet 
vezetni. Ezzel csupán azt kívánom hangsúlyozni, hogy az alkotó légkör, a műhely
munka-jelleg első számú letéteményese az iskolavezetés. Ennek a kötelezettségének 
azonban csak akkor tud eleget tenni, ha idejét nem rabolja el, figyelmét nem köti 
le az érdemi-munkákhoz képest külső vagy külsődleges események, megbízatások, 
teendők elviselhetetlen tömege.

Ezeket tartom a folytonosság és a folytonos megújulás legalapvetőbb feltéte
leinek.

Az iskolakísérlet értékelési kritériumairól

A kísérletek értékelésének szokásos módszerei egy iskolakísérletben csak korlá
tozottan használhatók fel.

Amíg a régi és az új nevelési alaphelyzet közötti hosszú átmenetről van szó, 
a közbeeső értékelések nem szakadhatnak el a hagyományos teljesítménymutatók
tól, ugyanis éppen arra a kérdésre kell elsődlegesen választ adniuk, hogy a kísérlet 
nem jár-e érzékelhető hátránnyal a tanulókra nézve. Ez a kontroll szükséges, sőt 
nélkülözhetetlen. Mégis vitathatatlan, hogy a kísérlet célkitűzéseitől és menetétől 
távol álló követelményrendszerből indul ki, azt tekinti viszonyítási alapnak, ennél
fogva a kísérlet közbeeső állapotait szükségképpen a hiány vagy a hiba aspektusából 
minősíti.

Az igazi dilemma abban rejlik, hogy kialakulófélben levő folyamatok nem ren
delkezhetnek szilárd mutatókkal. A kísérlet lényegi tendenciáival adekvát értékelési 
rendszer inkább eredménye, terméke lehet a kísérletező munkának, mint előfelté
tele. Ennek kimunkálása külön kutatási feladat. Megbízható mutatók nélkül a 
mennyiségi értékelések is eléggé megbízhatatlanok. Nem abban elsősorban, hogy 
pontosan mérik-e, amit mérnek, hanem abban, hogy azt mérik-e, amit kell vagy 
lehet.

Az értékelés, különösen az új nevelési alaphelyzet kiépülésének időszakában, 
nem annyira mennyiségi, mint amennyire minőségi apparátust kíván. Differenciált, 
komplex értékelési eljárásokat, amelyek a türelmes megfigyeléseken és az elmélyült 
helyzetelemzéseken alapulnak. A fő hangsúly azonban nem az értékelés módsze 
reire, hanem általános elvszerűségére, célszerűségére esik. Arra, hogy akik a folya
mat belső természetével összhangban kívánják értékelni a kísérletben közreműkö* 
dők erőfeszítéseit, legelsősorban arra figyeljenek, hogy a haladás iránya megfelel-e 
a kísérlet elfogadott, engedélyezett, azaz törvényesített célkitűzéseinek (s ezeken 
keresztül az oktatáspolitika távlati céljainak), és hogy a haladás üteme arányban 
áll-e a rendelkezésre álló objektív és szubjektív feltételek összességével.

Az iskolakísérlet első, extenzív szakaszában, amikor az új nevelési alaphelyzet 
fokozatosan kiépül, a kísérlet legnagyobb eredménye éppen ez: az új nevelési alap
helyzet. (Feltételezve, hogy az új pedagógiai mozgástér kialakítása úgy zajlott le, 
hogy nem veszélyeztette közvetlenül az iskolások továbbtanulási, közvetve elhelyez
kedési és érvényesülési esélyeit. Ez mindenkor - viszonylag könnyen, egyszerű ösz- 
szehasonlítással - megállapítható.)

Az intenzív szakasz lényegét úgy szoktuk meghatározni, hogy mindazoknak a 
pedagógiai lehetőségeknek maximális kiaknázását jelenti, amelyek az új nevelési 
alaphelyzetben rejlenek. Most csak megismételjük, amit többször is leírtunk: ebben
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a szakaszban érkezik el igazán a tudatos pedagógiai fejlesztés az egyénekig, minden 
egyes iskolásig. Ennek a társadalmi célokat szem előtt tartó, de egyszersmind az 
egyes tanulókra is szabott fejlesztő tevékenységnek a hatékonyságát véleményem 
szerint az egyénre jellemző tevékenységek, képességek és szükségletek kölcsönös vi
szonyával lehetne megbízhatóan mérni. Annak a megállapításával, hogy mindaz, 
amit az egyén tesz, amire képes és amire törekszik, megfelcl-e a társadalom szük
ségleteinek és az egyén hajlamainak.

Ezek az ismérvek, tulajdonságok ugyancsak fokozatosan, hosszú idő alatt bon
takozhatnak ki. Teljes kifutásukra nem elegendő az általános iskolai időszak. Ez is 
indokolja, hogy a Szentlőrincen kialakult nevelési alaphelyzet középiskolai meg
hosszabbításán munkálkodjunk.

Ormánsági Tájház, Luzsok, baranyai cigány festők kiállítása
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DR. BÁRDI LÁSZLÖ:

AZ ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS RENDSZERE 

BARANYÁBAN

„ ... a tehetséggondozás nem függhet a véletlentől...”

Hosszú évekig a tehetség emlegetése a gyanakvással kísért fogalmak közé tar
tozott a közoktatáspolitikában (is). Sokan úgy vélték, hogy a tanulók ezirányú meg
különböztetése ellent mond az oktatásügy demokratizálódásának, pedig az emberi 
képességek, a különféle irányú tehetségek megléte, szóródása avagy hiánya nem de
mokratikus vagy antidemokratikus fikció, hanem realitás.

(Némiképp jellemzi a helyzetet, hogy a nevelésügy hazai „bibliája”, a 
Magyar Pedagógiai Lexikon (Bp. 1976-79) a „tehetségvédelem” címszó 
alatt mindössze 20 félhasáb terjedelmű sort közöl; a még ideérthető rokon
fogalmak - ~ felismerés, ~ fejlesztés, ~ gondozás, ~ kutató mozgal
mak - már végképp nem fértek be a hatalmas kötetekbe ...)

Agyengék megkülönböztetett segítése - a felzárkóztatás - és a kiválók megkülön
böztetett fejlesztése - a tehetséggondozás - nem egymással szembenálló, egymást 
kizáró feladatok, hanem éppen egységük alkotja az igazán demokratikus közokta
tást: mindenkinek azt nyújtja, amire a leginkább szüksége van.

Az intézményes iskolaszerkezetben nem nagyon érvényesítjük a „suum cuique” 
alapelvet: nem adjuk meg mindenkinek a magáét, hanem mindenkinek az átlag
emberét.

Pedig nem mindenki átlagember, s már a tankötelezettség kezdetekor sem az. 
Pszichológusok, genetikusok szerint hazánkban jelenleg a hatévesek közül mentális 
fejlettsége alapján

3 évesnek tekinthető 1%,
4 évesnek tekinthető 7%,
5 évesnek tekinthető 24%,
6 évesnek tekinthető 36%,
7 évesnek tekinthető 24%,
8 évesnek tekinthető 8%,

(s ez utolsó kategórián belül is 0,223 kivételesen értelmes, 0,001% - minden száz
ezredik! - zseni).

Az iskolát aztán mégis valamennyien együtt kezdik ezzel a hat évre - a 3 éves
től a 8 évesig - kiterjedő szóródással. Oktatáspolitikánk egyik nagy vívmánya a 
differenciált beiskolázás, amely az alsó kategóriák részére megteremtette foglalkoz
tató, a kisegítő és a korrekciós osztályokat. És a legjobbak részére? Nekik osztály
rendszerű szervezett formát nem hoztunk létre mindezideig, ők a többivel együtt 
tanulnak, unatkoznak, fejlődnek, fegyelmezetlenkednek, nevelődnek.

Tehetséges gyermekek mindig voltak és lesznek, s iskolai tehetséggondozás is 
mindig volt és lesz is, de gyakorlatilag teljesen a véletlentől függött, hogy melyik
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kiemelkedő fiatal került kiemelkedő pedagógushoz, aki felismerte képességeit és 
kellően fejlesztette is azokat. A vakszerencse mellett erős térbeli és társadalmi meg
határozottság is érvényesült ebben. Éppen ezért célunk és törekvésünk az, hogy a 
véletlenszerűség helyébe a tervszerűséget állítsuk, hogy ne vesszen el egyetlen többre 
képes gyermek sem kedvezőtlen társadalmi, családi vagy iskolai körülményei miatt, 
hanem mindenki számára optimális fejlődési lehetőséget tegyünk lehetővé.

A közoktatás tömegessé válásával az oktatás szintje világszerte, s így nálunk 
is szükségszerűen az átlaghoz igazodott. Amikor aztán kiderült, hogy az átlag mö
gött igen erős szóródás van, a figyelem kiterjedt a szélsőségekre is. A pedagógia 
előbb a lemaradókra, a gyengébbekre figyelt fel, hiszen ők önerőből kevésbé képe
sek a helytállásra; kiderült, hogy ehhez speciális nevelési-oktatási eljárások szük
ségesek. A másik oldalon az, hogy a jók és a legjobbak még kiválóbbak lehetnének 
ugyanilyen speciális nevelői törődéssel, már kevésbé tűnt fel: ők jók voltak, a kö
vetelményeket megfelelően teljesítették, nem okoztak tehát gondot az átlagnevelő
nek.

A természetes egyéni különbségeket egybémosó pedagógiai egyénlősdi szemlélet 
és gyakorlat eltekintett attól, hogy a felnőtt társadalomban sem egyforma az emberi 
teljesítményi Radovan Richta közismert kutatásai szerint ha az átlagos munkás 
által előállított értéket i-nek, egységnyinek tekintjük, akkor a szakmunkás 1,5, a 
kiváló újító 5-20, míg a tudós, a feltaláló 36 egységnyi értéket termel. Vétkes 
tehát - elsősorban önmagával, társadalmával szemben - az az oktatási rendszer, 
amely nem tesz meg mindent a leendő állampolgárok maximális fejlesztéséért, hi
szen a legfőbb értékteremtő nemzeti kincset, az emberi tehetséget hagyja kihasz
nálatlanul;

Ki is a tehetség?

A Magyar Pedagógiai Lexikon szerint az, aki egy tevékenységben vagy te
vékenységkomplexumban az átlagosnál nagyobb teljesítményre képes. Pszichológiai 
indíttatású megközelítéssel a rátermettség, a hajlam, a képesség integrált megjelené
sét tekintjük annak. A tehetségfajták igen változatosak, így az emberek rendelkez
hetnek értelmi (intellektuális), mozgási (kinetikus), szervező (organizációs), kap
csolatteremtő (kommunikációs), gyakorlati (manuális), nyelvi, technikai és sok 
egyébirányú tehetséggel. Ezek nem állíthatók szembe egymással, nincs közöttük ma
gasabb és alacsonyabb értékű.

Az angol F. Galton i869-ben(!), majd ezzel csaknem megegyezően Spaerman 
a tehetség két fő jelentkezési formáját különítette el: az általános (G = general) 
és a különleges (S = special) tehetséget. Szerintük a döntő tényező a G-faktor 
(„speciális matematikai tehetség nélkül senki sem lehet matematikus, de fejlett 
G-tehetség nélkül senki sem lehet nagy matematikus”).A tehetségfelismerés a 
gyakorlatban általában az S-tényezővel kezdődik, s rendszerint már a gyermekkor
ban néhány speciális képesség jelentkezik: a zenei, a sportbéli, a rajz-képzőművé- 
szi, a matematikai, ritkábban a nyelvi.

Hazánk iskolaszerkezetében, s így Baranyában is jelenleg elsősorban ezekre 
a speciális (S-tényezős) tehetségtípusokra irányul az intézményes, szervezett tehet
séggondozás. így

- az ének-zenei tehetségek részére létesültek a zeneiskolák, elsősorban B-tago- 
zatuk. Ennek folytatását a zenei továbbképzők ill. a pécsi Művészeti Szak- 
középiskola Zeneművészeti tagozata és szakmai tagozatai jelentik, ahon
nan a legtehetségesebbek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi 
Tagozatára kerülhetnek.
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3 Baranyai Művelődés

Az ének-zene tagozatos általános iskolák egyenes vonalú folytatását je
lenti Dél-Dunántúl egyetlen ének-zenei osztállyal rendelkező középisko
lája, a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium. ,

- A sportbéli tehetségek részére a testnevelés tagozatos általános iskolák, majd
a megye három gimnáziumában működő testnevelési osztályok szolgálnak. 
Külön említést érdemel az 1982. őszétől létrehozott pécsi Testnevelési 
Általános és Sportiskola, amely kísérleti bázisa a versenysport utánpótlás
nevelésének.

- A művészeti tehetségek több irányú fejlesztését a pécsi Művészeti Szakkö
zépiskola segíti elő képző- és iparművészeti, táncművészeti tagozatával, 
a már említett zenei mellett.

- A nyelvi tehetségfejlesztést alsófokon a nyelvtagozatos általános iskolai osz
tályok (Baranyában: angol, német, orosz és francia nyelveken), közép
fokon a gimnáziumi fakultációban belépő haladó nyelvi csoportok és két 
különlegesen magas óraszámú ún. speciális nyelvi (angol és orosz) osztály 
teszi lehetővé.

(Szükséges megemlíteni, hogy ezek az elkülönítetten működő osztályok ill. iskolák 
mindezideig semmiféle nevelési-oktatási problémát nem hoztak magukkal, nem szá
mítva természetesen azokat az általános gondokat, amelyek nem a tehetségek 
külön keretek között történő fejlesztésével függenek össze.)

Az általános tehetségűek, a G-tényezővel rendelkező, s később speciális irány
ban kibontakozó tanulók intézményes fejlesztése intézményesen mindezideig nem 
történt meg, sőt az említett, jórészt ún. készségtárgyakban, korai életkorban jelent
kező tehetségtípusoktól eltérő tehetségűek szervezett gondozása sem. Az alsó- és 
középfokon működő szakkörök fontosak, de jelenlegi működési rendjük csak kor
látozottan szolgálja a tehetségfejlesztést. Résztvevőit nem kiválasztják, hanem ön
ként jelentkeznek; a tanulóösszetétel vegyes színvonalú, így a végzett munka is; 
helyenként keveredik tevékenységükben a korrepetáló és tehetséggondozó jelleg stb. 
E szakkörök működtetésére változatlanul szükség van, hiszen rengeteg „határhely
zetű” tanuló, lassabban érő fiatal, szociális hátrányai miatt kulturális, oktatási hát
ránnyal rendelkező tanuló számára a fejlődésfejlesztés fontos formáját jelentik.

Hogyan kezdődött a baranyai tehetségvédelern?

Első és legfontosabb teendőnknek a szakmai és társadalmi közvélemény formá
lását, átalakítását és egyetértésének megnyerését ítéltük. Ennek érdekében átfogó 
stratégiát terveztünk meg. Ehhez igen nagy segítséget adott, hogy a Művelődési 
Minisztérium az 1980/81. tanév II. felében egységes tantestületi nevelési értekezleti 
témakörként határozta meg a tehetséggondozást. A tanácskozások megyei előkészí
tésére a tárgykör egyik legjobb hazai elméleti és gyakorlati szakértőjét, dr. Harsányi 
István pszichológust kértük fel, aki a sárospataki tehetségmentő mozgalom egyik fő 
irányítója volt. A nevelési értekezletek jelentős részén a szülői munkaközösségek 
és a tanulóifjúság képviselői is jelen voltak, s így megismerkedhettek a legfontosabb 
elméleti, értelmezésbeli kérdésekkel, gyakorlati feladatokkal. Ezzel csaknem egy
időben a Dunántúli Naplóban - a legnagyobb példányszámú vidéki napilapban - 
több cikk foglalkozott a témakörhöz kapcsolódó néhány kérdéssel (így: az általános 
és szakműveltség értelmezésével; a tehetség fogalmával; a továbbtanulás lehetősé
geivel és korlátáival; a tehetségek védelmével és a protekcionizmussal való össze
függésével stb. - többségüket Gállos Orsolya írta).

A pedagógusok további szemléletformálása és módszerbeli felkészítése érdeké
ben dr. Harsányi Istvánt szakcikk írására kértük fel, amely a Baranyai Művelődés
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1981/2. számában jelent meg, s óvodától kezdődően valamennyi Iskolatípusban, 
iskolafokozatban dolgozó nevelőink számára sok fontos szempontot és javaslatot 
adott. Ugyanitt körvonalazta a szervezett tehetségfeltárás és gondozás egyik lehet
séges változatát a szakigazgatás számára is. Tanulmányát több intézményünkben 
muxikaközösségi foglalkozáson is részletesen feldolgozták.

A meginduló munkához igen nagy elvi segítséget adott az MSZMP KB 1982. 
április 7-i közoktatáspolitikai állásfoglalása. Ebből külön is szeretném kiemelni 
azokat a gondolatokat, amelyek szerint „ ... a társadalom nem nélkülözheti az 
olyan képzési formákat, amelyek intézményesen biztosítják a képességek differen
ciált fejlesztését, a különböző tehetségek kibontakoztatását. A személyi adottságok, 
a tehetségek kibontakoztatását és fejlesztését az eddigieknél szélesebb körűen kell 
értelmezni... Iskolarendszerünk fejlesztésének egyik fontos feladata azoknak a 
szervezeti formáknak és pedagógiai megoldásoknak a megteremtése, amelyek segí
teni tudják a hátrányok hatékony enyhítését, egyszersmind a tehetségek minél szé
lesebb alapú kiválasztását, majd gyors és eredményes kifejlesztését. Ugyanakkor 
a tehetségek felkarolása és megkülönböztetett fejlesztése nem idézheti elő a hátrá
nyokkal indulók és a lassabban fejlődők elhanyagolását, pedagógiai támogatásuk 
lanyhulását. E két feladatot szerves egységben kell megoldani...” (Valamennyi ki
emelés - BL).

Ugyanezen a KB ülésen Óvári Miklós előadói beszédében is megkülönbözte
tetten utalt e feladatokra: „Az egyenlőség eleve nem keresztezheti a képességek dif
ferenciált fejlesztését, és nem következik belőle az átlagosnál gyorsabban fejlődő 
tanulók elhanyagolása. Az egyenlőség elvén mi mindig is az esélyek egyenlőségét 
értettük, nem pedig a képességekét. Az lenne a kívánatos - és a szocialista isko
larendszernek ezt kell elősegítenie -, hogy minden tanuló a maga adottságainak 
határai között minél teljesebben bontakoztathassa ki tehetségét, képességeit. Ezt 
csakis a differenciált pedagógiai eljárások segíthetik, nem pedig a rosszul értelme
zett uniformizálás, a sematikus egyenlősdi. Ezért tartjuk fontos feladatnak a ki
emelkedően tehetséges, az átlagosnál gyorsabb haladásra képes tanulók pedagógiai 
támogatását is. A tehetség fogalmát - ahogy már 1972-ben is szó volt erről - az 
emberi tevékenység egészére értjük, tehát nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati 
képességekre is... Ebből az is következik, hogy nemcsak az alacsonyabb színvo
nalú iskolák felemelésére van szükség, hanem társadalmi érdek az is, hogy legye
nek - a mostaninál nagyobb számban - híres, kiváló iskolák...” (Valamennyi ki
emelés - BL).

A fentiek alapján is egyre pontosabban körvonalazódtak elképzeléseink. Dif
ferenciált alapelveink közül a legfontosabbak:

- a tehetséggondozást az eddigieknél tervszerűbben, szervezettebben és ered
ményesebben kell végezni;

- a tehetségek fejlesztési programja nem keresztezheti a gyengébbek, a lema
radók megsegítésére kidolgozott és folyamatosan alkalmazott évtizedes progra
munkat;

- a tehetségek felderítését minél korábbi életkorban kell megkezdeni de ezt, 
valamint a fejlesztést meg kell hagyni valamennyi intézmény általános pedagógiai 
feladatrendszerében: e tevékenység minden iskola feladata és minden pedagógus 
erkölcsi-szakmai kötelessége;

- a kiemelten tehetséges tanulók felderítését és speciális gondozását felmenő 
rendszerben „megyei szinten” kell intézményesíteni, egyelőre csak bizonyos foglal
kozások kialakításával, elkülönítésével;
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- a külön szervezett foglalkozások pedagógiai tapasztalatait az első perctől 
kezdve gyűjteni kell, s e megfigyelések elemzése alapján lehet megtervezni a megyei 
tehetséggondozó rendszer folyamatos szervezeti továbbfejlesztését.

A további szervezési intézkedések:

Részben még az előkészítő lépésekhez tartozott az is, amikor az 1982/83. tan
év előkészítését szolgáló megyei igazgatói és szakfelügyelői tanfolyamon tájékoztatót 
tartottunk a tételes feladatokról és tervekről. Később ugyanez megismétlődött ok
tóberben megyei igazgatói munkaközösségi foglalkozáson, de ezen már részt vettek 
a városok és járások általános iskolai tanulmányi felügyelői is.

1982 őszén megalakítottuk a megyei tehetséggondozó csoportot. Ennek peda
gógiai vezetője a középiskolák megyei nevelési felügyelője, dr. Csonka Takács 
Lászlóné lett, aki pedagógia szakos egyetemi szakdolgozatát a tehetséggondozásról 
készítette. A csoport általános irányítására Gyulavári László középiskolai tanár 

é kapott megbízást, aki megnyerte a Megyei Pedagógiai Intézetnek a tehetséggondo
zás módszereire kiírt pályázatát. A vezetők megfelelő kiválasztásával a szakmai, 
elvi irányítás megfelelő színvonalát kívántuk biztosítani, s a későbbiekben az újabb 
munkatársak kiválasztásánál is meghatározó szempont volt a kimagasló pedagógiai 
felkészültség. A csoport tagjai olyan középiskolai tanárok lettek, akik tartósan ki
magasló eredményességgel készítették fel tanítványaikat az országos középiskolai 
tanulmányi versenyekre - miután ezt a formát ítéltük a tehetséggondozás egyik 
bevált formájának. A csoport a megyei művelődésügyi osztály folyamatos és köz
vetlen irányításával dolgozik.

Az ősz folyamán valamennyi baranyai általános iskola szervező-módszertani 
levelet kapott. Ebben felkértük az igazgatókat, hogy az osztályfőnökök és a szak
tanárok segítségével, a több éves pedagógiai tapasztalatok alapján válasszák ki, ha 
olyan 8. osztályos tanulójuk van, aki folyamatos kimagasló munkájával már fel
hívta önmagára a figyelmet. A kiválogatás fontos szempontjának ítéltük az elmé
lyült érdeklődést, olvasottságot, a koncentráló képességet, jó emlékezetet, az erős 
akaratot, a feladatok eredeti megközelítését stb. a jó tanulmányi eredmény mellett 
(ez utóbbit önmagában még nem minősítjük egyedüli meghatározónak). Az emlí
tett személyiségjegyek tehetségjelző értékét akkor is fontosnak tartjuk, ha egyide
jűleg - még - nem jelentkeznek S - tényezők, speciális tehetségvonások.

Szakmailag jelentős kompromisszumot jelent, hogy figyelmünk nem ter
jedt ki valamennyi korosztályra, csupán - egyelőre - azokra, akik ez 
idén fogják befejezni az általános iskolát, s jövőre lesznek középisko
lások.
Erőnkből most még csak annyira telt, hogy nem valamennyi irányban 
jelentkező tehetséget, csupán az iskolai tantárgyszerkezetben megfogható 
intellektuális, értelmi szférát tudjuk átfogni.
Kezdetben inkább a „kevesebbet, de alaposabban” elv vezetett minket, 
de már készen vannak a későbbi több irányú nyitás tervei is.

A kiválasztott tanulókról osztályfőnöke és érintett szaktanárai adtak rövid írás
beli jellemzést. Ebben elsősorban a tanuló személyiségét, eddigi munkáját mutat
ták be, az esetek döntő többségében igen plasztikusan, érzékletesen és hasznavehe- 
tően (az esetek nagyobb részében sokkal jobban, mint a továbbtanulási jelentkezési 
lapokon ez általában megszokott).

A tanulók adatlapot töltöttek ki, ebben - többek között eddigi tanulmányi 
, eredményeikről, kedvenc tárgyukról, érdeklődési körükről, olvasmányaikról, ter

veikről adtak számot. Ehhez kis bemutatkozó életrajzi jellegű fogalmazványt is
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mellékeltek. Úgy véltük, ennek kötetlenebb megfogalmazása jobb bepillantási le
hetőséget ad gondolatvilágukba, elképzeléseikbe, mint egy adatszerű, tömörsége 
miatt talán ridegebb adatlap.

A fentiek adták a tanulók kiválogatásához az elsődleges alapot. A további 
szűrés után a tanulók egy újabb adatlapot töltöttek ki, s ezen már pontosan feltün
tették azt a középiskolát, amelyben tovább kívánnak tanulni, megjelölték kollé
giumi igényeiket is.

A tanulók kiválogatásának néhány tapasztalata:

A kiválogatásról szóló szervező intézkedésünket valamennyi - 188 - baranyai 
általános iskolához eljuttattuk. A csak alsó tagozattal rendelkező 49 iskolától nem 
kértünk visszajelzést: az ő feladatuk a tanulók megfigyelése és fejlesztése az adott 
körülmények között. A 139 felső tagozattal is rendelkező iskola közül 40-ből ér
kezett jelzés, hogy az átlagot meghaladónak minősíthető tanulójuk van a 8. osztá
lyosok között.

Baranya jelenlegi 540Í nyolcadik osztályos diákjából 91-re hívták fel figyel
münket (ennél valószínűleg több a tehetségesnek minősíthető gyermek, s a jövő 
tanévi folytatólagos, feltárásoknál nagyobb szerepet kívánunk adni a megyei tájé
kozódásoknak). Az osztályfőnöki vélemény, a szaktanári jellemzések, valamint a 
tanuló önéletrajza és távlati célkitűzései alapján a megyei tehetséggondozó csoport 
végezetül 77 tanulót talált alkalmasnak a kiemelt foglalkozásokra, őket személyes 
tájékozódásra hívtuk be a megyeszékhelyre, ahol részletes tájékoztatást kaptak a 
tervekről, elképzelésekről. Felhívtuk figyelmüket a külön foglalkozásokon való 
részvétel teljes önkéntességére. Ezt valamennyien vállalták. Nem ígértünk kivéte- 
lezettséget, de kivételesen szorgalmas munkát kértünk a továbbiakban is mindenki
től.

A lészámon belül a fiúk és leányok aránya kiegyenlítettebb, mint az iskolák
ban általában: 43 leány és 34 fiú maradt a pedagógiai előnyprogram résztvevője.

A résztvevők lakhelye szerinti megoszlás némiképp eltér a megye település- 
szerkezetétől (előzetesen attól tartottunk, hogy a megyeszékhely nagy, tagozatos 
iskolái adják majd a tanulók többségét, hiszen azokban az átlagosnál kedvezőbb 
felszereltség és tanárellátottág a jellemző). 24 tanuló (31,1%) pécsi, 20 tanuló 
(25,9%) jött kisvárosból (Komló, Mohács, Siklós) és 33-an (42,8%) községekből 
Bicsérd, Boly, Drávafok, Dunaszekcső, Dunaegyháza, Egerág, Görcsöny, Hímes- 
háza, Hosszúhetény, Mecseknádasd, Nagynyárád, Palotabozsok, Sásd, Szalánta, 
Szentlőrinc 3. sz., Székelyszabar, Somberek, Vajszló).

Társadalmi hovatartozás szerint sem tapasztaltunk kedvezőtlen kontraszelek
ciós jelleget, bár nyilván a családi körülmények jelentős befolyást gyakoroltak az 
iskola mellett a tanulók fejlődésére. Az édesapák döntő többsége fizikai dolgozó 
(34 fő - 45,3%), 21 közöttük a diplomás (28%), közvetlen termelésirányító 15 fő 
(20%), öten fegyveres testületek tagjai, mozgalmi funkcionáriusok, 1-1 elhunyt ill. 
a családjától külön él. Sokan dolgoznak az iparban: asztalos, cipész, villanyszerelő, 
szobafestő, autószerelő, hegesztő, szabó van közöttük; több vájár és gépkocsivezető 
szülő is van a sorban; betanított munkás is jelen van. A közvetlen termelésirányí
tókat művezetők, építés- és ágazatvezetők jelentik. Sokan dolgoznak a kereskede
lemben mint eladók és boltvezetők. A diplomások közül a legtöbb (4 fő) az orvos, 
de a műszaki ipari és mezőgazdasági mérnökök részesedése is ehhez közeli. Tudo
mányos kutató, katona, hajós, párttitkár, rakétakezelő is akad még a sorban; peda
gógus mindössze kettő van.

Az édesanyák foglalkozása is széles skálán mozog, s az össztái^adalmi hely-
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zetet tükrözve általában kissé a férfiak beosztása alatt. 30 fizikai dolgozó van kö
zöttük (39,4%), s csak 3 közvetlen termelésirányító. Magas az adminisztratív mun
kakört végzők részesedése (18 fő), s elég sokan dolgoznak az oktatás különféle 
intézmény típusaiban (óvoda, általános és középiskola, közművelődési intézmé
nyek) : 15 fő. Az egészségügy is szinte tipikusnak tekinthető foglalkozás körükben 
(dajka, ápolónő, asszisztens, gyógyszerész, orvos). Heten a háztartásban dolgoznak, 
s egy gyermek édesanyja már nem él. A társadalmi szélsőségeket a segédmunkás 
és az ügyész jelenti a nők körében, s örvendetes a teljes társadalmi keresztmetszet 
megléte. A női diplomások száma 17 (22%).

Ugyanilyen sokoldalú a tanulók érdeklődésének a megoszlása is. A tanév hát
ralévő felében megyei önképző-szakkörökben foglalkoznak velük a szakfelügyelők 
által javasolt legjobb középiskolai szaktanárok, akik korábban már kimagasló ta
nítványaikkal, visszatérő tanulmányi versenysikerekkel nagy megbecsülést szereztek 
nevüknek. így kémiából Kromek Sándor (Pécs, Nagy Lajos Gimnázium), fiziká
ból Kiss Jenő (Pécs, Zipernovszky Szakközépiskola), biológiából Ónodi Ildikó 
(Pécs, Leőwey Klára Gimnázium), matematikából Muskáth József (Mohács. Kis
faludy Károly Gimnázium), történelemből Oroszlán Józsefné (Pécs, Leőwey Klára 
Gimnázium) és magyarból Dobayné Fenyvesi Ildikó (Pécs, Nagy Lajos Gimnázium) 
lett az egyes csoportok vezetője.

Az önképző-szakköri csoportokban nem a legegyenletesebb a tanulók létszá
mának a megoszlása, mert

fizikából 10 tanuló (valamennyi fiú), 
biológiából 19 tanuló (6 fiú, 13 leány), 
kémiából 5 tanuló (4 fiú és 1 leány), 
matematikából 20 tanuló (10 fiú és 10 leány), 
történelemből 6 tanuló (4 fiú és 2 leány), 
magyarból 17 tanuló (valamennyi leány)

alkotja a csoportot. A legnépesebbeket valószínűleg meg kell majd osztanunk, mert 
az a szándék, hogy 10 főnél egyetlen csoportban se legyen több tanuló.

A tanulóösszetétel általános jellemzői közül néhányra külön is érdemes felfi
gyelnünk.

- Az, hogy többségük általános iskolai tanulmányai alatt mindvégig igen jó, 
vagy legalább jó tanuló volt, egyes tantárgyakból megismétlődő félévi-év végi di
cséretekkel, megyei-városi-járási tanulmányi versenyek győzelmeivel - talán ter
mészetes.

- Jóllehet többségüknek van egy-egy kedvenc tantárgya, de általában beszű
külés helyett széles körű érdeklődés jellemzi őket. Ez nemcsak egy-egy tantárgy- 
csoportra terjed ki, pl. a természettudományokra, hanem néha keveredik a reál
humán érdeklődés is.

- Az érdeklődésnek tipikusan visszatérő területe az idegen nyelv a választott 
tantárgyak mellett. Ezt azért is fontosnak tartjuk, mert a tanév kezdetétől iskolán 
kívüli nyelvtanfolyamokat is tervezünk részükre, hogy az idegen nyelvet valameny- 
nyi életpályán fontos eszközként tudják majd kamatoztatni.

- Ugyanilyen tipikus érdeklődés tárgya a zene és a testnevelés, sport is. Ez 
utóbbi bizonyára összefügg azzal, hogy szinte kivétel nélkül jó teherbírású tanulónak 
lehet tartani őket: megterhelés nélkül sokféle tevékenységformában vesznek részt, 
s általában az átlagot meghaladó eredményességgel.

- Úgyszintén tipikusnak tekinthető a kulturális fogékonyság és érdeklődés, a 
nagy olvasottság és általában az olvasás szerctete.

- Az előzetes válogatási szempontok alapján azon nem is csodálkoztunk, hogy
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a gyerekek szinte kizárólag igen jó akarati és jellembeli tulajdonságokkal rendel
keznek, aktív ifjúsági mozgalmi munkát végeznek többen is. Jellemző, hogy szeret
nek és akarnak tanulni („életem legnagyobb élménye az volt, amikor iskolába ke
rültem, s ebben azóta sem csalódtam” - írja egyikük). Az érzelmi gazdagságnak is 
számos példája olvasható ki kis életrajzukból („éppenséggel tudnék más városban 
is tanulni, de nem akarom elhagyni testvéreimet és szüléimét, akiket nagyon szere
tek” - írja egy másik). Egyfajta elemi felelősségérzet is kiolvasható megnyilatko
zásaikból („tudom, hogy nagyon lusta vagyok, mert minden érdekel és nem tanu
lok semmit” - írja egy kislány, aki nyolc éven át csaknem minden tantárgyból csak
nem mindig színjeles volt).

Mindezeket azért tartjuk fontosnak, mert egyáltalában nem mindegy, hogy ké
pességeit mire használja valaki, hogy a tehetség milyen társadalmi elkötelezettség
gel érvényesül, hasznosul.

A tehetséggondozó munka további tervei:

A kiválogatott tanulók kéthetenként önképző-szakköri foglalkozáson vesznek 
részt. Ennek feladata a tájékozódás - a meglévő ismeretek szintjéről -, az orientá
lás - olvasmányokról, szakirodalomról -, a tanulási motívumok erősítése és egy
fajta szintrehozás.

Ezt követően szeptembertől a tanulók olyan foglalkozásokon vesznek részt, 
amelyeknek a feladata a tantervi anyag „feldúsítása” - a tanórai differenciálást 
és a kiegészítő tantervi anyag nyújtását meghaladó mértékben.

A kiválasztott középiskolák engedélyt kaptak arra, hogy ezeket a tanulókat 
minden különösebb felvételi vizsga nélkül felvehessék; az ő esetükben ez eléggé for
mális jellegű lenne. Az egy városba jelentkező tanulókat igyekszünk egy intézmény
ben összetartani. Ugyanakkor aki vidéki város középiskolájában, vagy Pécs bármely 
más gimnáziumában, szakközépiskolájában kíván továbbtanulni, ezt is természete
sen megteheti, de az összevont külön foglalkozásokra őket is beosztjuk. Akinek 
kollégiumi igénye volt, azt is kielégítjük, s a tanulóknak mintegy 40-45%-a a kö
zépiskolába lépés kezdetétől tanulmányi ösztöndíjban részesül (tanulmányai befe- 
jeztéig ez a 18 ezer Ft-ot is elérheti).

A tanulók tehát megmaradnak saját iskolájukban; osztályfőnökükkel, szakta
náraikkal azonban a gondozó tanáraik és a tehetséggondozó csoport munkatársai 
szoros szakmai kapcsolatot tartanak fenn. Ugyanezt tervezzük a tanulók szülei
vel is.

Az évközi foglalkozásokat a tanítási szünetekben szervezett szaktábor-szerű 
rövid tanfolyamokkal tervezzük kiegészíteni. Ezek alkalmát elsősorban az emberi, 
neveltségi tényezők, jellemvonások erősítésére kívánjuk felhasználni.

A külön foglalkozások, önképző-szakkörök és szaktáborok költségei biztosítot
tak: a Baranya megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága ehhez évenként 50 000,- Ft-ot 
adott, s ezt a Megyei Művelődésügyi osztály oktatási célfeladatai terhére még 
30 000,- Ft-tal egészítette ki. Ebből fedezhető minden egyéb kiadás, így a bejáró 
tanulók útiköltsége, a szaktanárok megemelt óradíja, meghívott előadók tisztelet
díja, feladatlapok elkészítése és sokszorosítása, tanulmányi pályázatok költségei, 
szaktáborok, nyelvtanfolyamok stb.

A következő tanévben már ősztől megkezdjük a következő évfolyam tanulói
nak felderítését, kiválogatását és a speciális foglalkozásokra való beosztását. Lefelé 
szeretnénk nyitni a továbbiakban: a megfigyelés és kiválasztás korhatárát lehetőleg 
a tanköteles kor legelejére levinni. A kiválogatásban - az idei tapasztalatok alap-
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ján - szeretnénk nagyobb szerepet adni a közvetlen személyes beszélgetéseknek és 
a tantárgyi szelektáló szűréseknek.

Magát az egész rendszert is eléggé nyitottan kívánjuk kezelni, hogy a lassab
ban kibontakozó vagy a „tehetséggyanús” határhelyzetű tanulókat is be tudjuk me
net közben kapcsolni a fejlesztő munkába.

Az évről évre bővülő tanárigényt speciális felkészítő tanfolyamon kívánjuk 
kielégíteni és felkészíteni újszerű feladataikra.

Előbb-utóbb szeretnénk továbblépni a szervezeti formákban is. Már ebben a 
tanévben is a speciális érdeklődésű, természettudományi irányban elkötelezettnek 
látszó tanulókból is létre lehetett volna hozni olyasféle különleges osztályt, amely 
Budapesten és Szegeden működik. A bővülő osztályok előbb-utóbb önálló iskola
méretet is kitesznek. Célszerű lenne átvétel szempontjából meggondolni az előreho
zott tantárgyi osztályozóvizsga kísérletét is (amikor a tanuló az adott tárgyból, tár
gyakból már félévkor tesz bizottság előtt osztályozó vizsgát, s ezt követően felmen
tést kap második félévi óralátogatási kötelezettsége alól, s szaktanára irányításával, 
egyéni önképzési terv alapján tanul, jár könyvtárba, végez kísérleteket).

Ügy véljük, a halmozott előnyök pedagógiai előnyprogramja demokratikus 
közoktatáspolitikánk régi adóssága. A legtehetségesebbek nevelésére, oktatására 
fordított külön figyelmünk - Aczél György szavaival - egybeesik társadalmi, gaz
dasági, műszaki érdekeinkkel. A reájuk fordított nevelői energia és anyagi kiadás 
nem vész el, de meghatványozódva térül vissza oktatásügyünk és egész hazánk 
javára.
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BERTALAN JÁNOS-SZILÁGYI JÁNOS

EGYSÉGES ÉS DIFFERENCIÁLT KÍSÉRLETI KÖZÉPISKOLA 
A PÉCSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN

(... kísérleti középiskola 1984/85-től ...?)

Bevezetés
A Nevelési Központ alapító okirata rögzíti: a 16 tantermes iskola középfokú 

intézménynek épül. A magas általános iskolai gyermeklétszám miatt - átmenetileg 
- a város vezetése általános iskola indítását határozta el a demográfiai hullám le
vezetésére, de fenntartotta a középiskola 1984/85-ös indításának igényét, számítva 
az akkor már a középfokon jelentkező demográfia megjelenésével. Szerencsés idő
beli találkozás történt Gáspár László, „Általános és differenciált középiskola” el
méleti tanulmányával, amely szerkezetében, tartalmában megegyezett a Nevelési 
Központban folyó kutatások irányával, s elnyerte az Országos Pedagógiai Intézet 
Iskolakutatási és Fejlesztési önálló Osztályának mint a kutatásokat irányító bázis- 
intézményeknek az egyetértését.

Az előkészítő munkálatok 1982-ben kezdődtek. A megerősítést a Művelődési 
Minisztérium 1982 márciusi állásfoglalása hozta:

„A kiterjesztés második dimenziója a középfokon való továbbépítkezés. Ennek 
két útját szükséges kísérleti úton kipróbálni. ... A középiskolai modell előzmények 
nélküli adaptálása a Pécsi Nevelési Központban.”

A kiterjesztés munkálatait megalapozó kutatás az állami megbízásos rendszer 
keretében 1981 nyarán elnyerte az Országos Középtávú Kutatási és Fejlesztési 
Terv B/2-cs programjában a támogatást. Jelenleg 3 5 szakemberünk, mint leendő ta
nárok, vesz részt az előkészítésben.

Az egységes és differenciált kísérleti középiskola szükségességének fontosabb 
indokai és ismérvei:

1. A középfokú iskoláztatás növekedése társadalmi igény, társadalmi szükség
let, amely egyik oldalon speciálisan képzett munkaerő-szükségletben, a másik ol
dalon az emberek általános művelődésében, fejlődésében fogalmazódik meg. A tár
sadalom fejlődése tehát döntően az iskoláztatási rendszer állapotától, fejlettségé
től függ.

2. Közoktatási struktúránk több olyan problémát hordoz - kiemelten a kö
zépfokon -, amelynek megszüntetése sürgető feladattá lett (az MSZMP KB 
1982-es állásfoglalása). A legnagyobb gond iskolarendszerünk szerkezetének olyan 
alakulása, hogy a magasabb fokú iskolázottságot (a képességek általános kiműve
lését az intézményes oktatás-nevelés keretei között) nagyjából csak meghatározott 
szakképzési keretek között lehet szervezni (képzettség: azoknak a speciális képessé
geknek az intézményes kiművelése, amelyek egy előírt szakképesítéshez kötött mun
kakör betöltéséhez nélkülözhetetlenek).
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Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy a jelenlegi közoktatás nagyjából alá
rendelődött a közvetlen szakképzési követelményeknek. Vagyis a vállalatoknak, 
intézményeknek (a munkahelyeknek) olyan képzettségű munkaerőre van szükségük, 
amelyek azonnal beállíthatók a termelésbe, s ezzel nyomást gyakorolnak az iskola- 
rendszerre, közelebbről a középfokra. A másik oldalon a felsőoktatás „deformálja” 
a középfokú oktatást, ugyanis saját szakmai igényeinek kimondott vagy kimon
datlan szembeállításával továbbtanulásra előkészítő iskolává szűkíti a középiskolát, 

j. A korlátlan iskoláztatási igények és a korlátozott képzési lehetőségek ellent
mondásának kényszere szelektálásra kényszeríti a középiskolát.

4. A magyar közoktatásügyet az utóbbi években több reformmal próbálták 
megújítani. Ennek ellenére a társadalomban és a pedagógiai szakemberekben to
vább erősödött az a meggyőződés, hogy nem vagy alig léptünk előre, a reformok 
nincsenek összhangban a társadalmi szükségletekkel.

A vélemények megegyeznek abban, hogy a középfok alapgondja az általános 
és a szakmai képzés arányainak, mélységének összefüggése: mennyire kell eleget 
tennie a munkaerő-szükségletek kielégítésének, és milyen mértékben kell a felső
fokú oktatás előiskolájának lennie?

5. Ha igaz, hogy az iskolának összhangban kell lennie a társadalom céljaival, 
akkor azoknak kell igazat adnunk, akik azt állítják, hogy fel kell számolni - a tár
sadalom teherbírását figyelembe véve - ezeket a meglévő ellentmondásokat. Mivel 
végsősoron a megszerzett tudást a társadalom használja fel, a jövő iskolatípusának 
kimunkálásában ezt az igényt kell alapként elfogadni.

6. A sokféle elképzelés, ami napvilágot látott, annyit feltétlenül kifejez, hogy 
olyan iskolatípust kell kialakítani, amely az első szakaszában biztosítja az általános 
műveltséget, a második szakaszában pedig megfelel a társadalom kétirányú igényé
nek (munkaerőszükséglet, továbbtanulás). Ez azt is jelentené, hogy további két 
évvel kitolódna a pályaválasztás, és ez a jelenlegi tapasztalatok alapján nagy fon
tosságú lépés lenne, mivel ma főleg az általános iskolát végzett fiúk pályaválasz
tása sok irreális elemet tartalmaz.

Olyan középiskolát kell létrehozni, amelyben a szakemberszükséglet és a to
vábbtanulási igények nem kerülnek szembe egymással, sőt, kiegészítik egymást. A 
magas fokú szakmai tudás mély általános műveltségre épül, biztosítva - a társa
dalmi meghatározottságot figyelembe véve - a tanulók legoptimálisabb pályavá
lasztását, összhangban adottságaikkal, képességeikkel, függetlenül attól, továbbta
nulnak vagy munkába állnak.

7. Véleményünk szerint a fenti ellentmondásokat leginkább az egységes és 
differenciált középiskola oldhatja fel. A rendelkezésünkre álló Gáspár László-ta- 
nulmányanyag szerint legfontosabb jellemzői:

- Nem kötelező, de mindenki számára elérhető, aki tovább akar tanulni.
-• Olyan nevelési, művelődési tartalmat dolgoz ki, amely valamennyi dolgozó 

osztály és réteg számára elérhető és érvényes (tudás és tevékenység, kód- és 
szimbólumrendszer, követelményrendszer).

- - Felkészít a társadalmi gyakorlat egészére: sok nevelési funkciót valósít meg.
Megszüntetve - megőrizve tartalmazza és érvényesíti az eddigi gimnázium,

. . szakközépiskola és szakmunkásképző intézet alapvető feladatait is.
8. Nem célunk most feleleveníteni az utóbbi években nagy teret nyert művelt

ségvitát. Magának a műveltségnek az értelmezése sem látszik most fontosnak. 
Mindössze azt jelezzük, hogy nagyon nehéz és felelősségteljes munka vár azokra a 
pedagógusokra, tudósokra, szakemberekre, akikntík meg kell határozniuk egy isko
latípus műveltségi anyagában, mi tekinthető általánosnak, mi speciálisnak, szak-
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mainak. Elég, ha jelezzük, hogy a gimnáziumok jelenlegi tantervei milyen mennyi
ségi problémákkal küszködnek. '

9. A középiskolai kísérleti program kifejlesztésének és kipróbálásának közvet
len indítékait a következőkben összegezzük:

- Hozzájárul a különböző társadalmi rétegek közötti esélyegyenlőtlenségek 
csökkenéséhez, s ezzel fontos társadalompolitikai követelménynek tesz 
eleget.

— Segítséget nyújthat egy közoktatásfejlesztési koncepciónak.
- Számos tanulsággal szolgálhat a neveléstudományi kutatásokban.
10. Az egységes és differenciált középiskola értékrendszerének legfőbb jel

lemzői :
- világnézetileg megalapozott történelmi-társadalmi érdeklődés és tájékozódó 

képesség;
- általános műveltség;
- szociális, gyakorlati és megismerésbeli intelligencia és alkotóképesség;
- nagyobb bátorság az elméleti és gyakorlati problémák megoldásában;
- kezdeményezőkészség és gyakorlatiasság;
- speciális és általános tanulási képesség.
Vagyis a legalapvetőbb társadalmi érdeket és a legnagyobb társadalmi értéket 

szolgálja, azaz az emberben rejlő erőforrásokat a jelenleginél teljesebben, gazda
gabban fejleszti ki.

11. Olyan nevelési helyzetet alakít ki, amelyben mindenki számára egységesen 
az van „előírva”, ami társadalmi és egyéni szempontból szükséges (egységes), ugyan
akkor csak azoknak kell a speciális foglalkozásokon részt venniük, akiknek az adott 
szakmai tartalom továbbtanulásuk és érvényesülésük szempontjából fontos (diffe
renciált).

12. Hangsúlyozni kívánjuk, a középiskolai modell kialakítását csak az általá
nos iskola tartalmi fejlesztésével együtt lehet kivitelezni. A mai oktatási struktúra 
is bizonyítja, hogy az általános iskola utolsó évei milyen erősen kötődnek a közép
iskola első éveihez. Ennek ellenére nem beszélhetünk harmonikus kapcsolatról, sőt 
számtalan jel utal arra, hogy szakadék alakult ki az iskolatípusok között.

Az egységes és differenciált középiskola feltételezi, hogy az általános iskolát 
felszabadítja a középfok negatív kritikai nyomása alól, és a visszafelé ható tartalmi 
fejlesztés felszámolja a színvonalkülönbséget és megteremti a harmóniát.

Az egységes és differenciált kísérleti középiskola szerkezete

1. A mindenki számára kötelező nyolcosztályos általános iskola folytatásaként 
nem kötelező jelleggel két ciklusban épül fel a kísérleti középiskola.

Az 1. ciklus (1-2. osztály) továbbfejlesztő, kiegyenlítő és orientáló funkciót lát 
el. Ez tekinthető elsősorban egységesnek a közös műveltségalap miatt. De hangsú
lyozzuk, hogy az azonosnak tekinthető műveltségi struktúrát nem azonos mélység
ben sajátítják el a tanulók, ezzel is jelezve pályaválasztási szándékukat. Tehát egy
szerűbb formában ebben a szakaszban is megtalálható a differenciálás.

A 2. ciklus (3-4. osztály) megőrzi a közös törzset, de szakirányok szerint 
szakmai, elméleti és gyakorlati irányban differenciál.

A mindenki számára - egyéni és társadalmi szempontból - szükséges művelt
ségalap biztosításán túl egyéni választással olyan speciális foglalkozások is lesznek, 
amelyek a további pályairányhoz szükségesek. Nyíltan vállalja az egyetemi, a főis
kolai előkészítést, illetve a szakmára felkészítést.
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Az utak, az elágazások, amelyek a tanulók előtt nyílnak, a különböző szaka
szok befejezése után, a következők az i. ciklust befejezőknél.
a) Továbbtanulnak a 2. ciklusban az elméleti, ill. a szakmai-gyakorlati ágon (a 

mai gimnáziumi és szakközépiskolai út).
b) Munkába állnak:

- szakképesítést szereznek érdeklődésüknek megfelelően üzemi képzésben, az 
intézmény irányításával,

- tanfolyami képzésben vesznek részt az intézmény szervezésében,
- betanított munkássá válnak.

c) Átmennek más iskolatípusba (szükség szerint különbözeti vizsgát tesznek, me
lyet az iskola tanfolyammal segít).
A szakmunkásképzés korszerűsítését az iskola elsősorban magasabb művelt

ségtartalommal biztosítja. A szakmunkássá válás az üzemekben történik. Kiemel
kedő szakemberek mellett a közvetlen termelési folyamatban vesznek részt 1-3 fős 
csoportban, és a felkészültségtől függően szakvizsgát tesznek. A szakmai elméleti 
képzést az iskola tanfolyami rendszerben szervezi.

A kísérlet lényeges eleme, hogy mindegyik elágazás előtti időszakra ki kell 
dolgozni a pályaorinentáció legmegfelelőbb formáit és módszereit, esetleges köve
telményeit.

3. A ciklusok megkülönböztetése igényként jelzi, hogy az x. ciklus eredményes 
befejezését a munkába állóknak (vagy az egy éven belüli szakmunkás képesítést 
szerzőknek) magasabb iskolázottsági szintként ismerjék el, s erről végbizonyítványt 
kapjanak. Ezt esetleges továbbtanuláskor felhasználhatják, s így elkerülhető a 
zsákutca.

A 2. ciklust befejező tanulók lehetséges útjai:
a) Továbbtanulnak a felsőoktatásban.
b) Munkába állnak:

- elhelyezkednek szakképesítésüknek megfelelő munkakörben,
- elhelyezkednek középfokú iskolázottságot (érettségit) igénylő közalkalma

zotti pályán,
- magasabb fokon betanított munkássá válnak (az üzemi szakmunkásképzés 

lehetőségeivel).

Az egységes és differenciált középiskola néhány tartalmi eleme:

A A jövő iskolájában olyan tevékenységi rendszert kell kialakítani, amely a 
társadalmi gyakorlatot modellezi. A kísérleti középiskola foglalkoztatási rendszere 
a következő nevelési tevékenységeket tartalmazza:

- tanulás-tanítás,
- a termelés és gazdálkodás,
- a tanulók politikai-közéleti tevékenysége, a közügyek intézése,
- a szabadidő felhasználása,
- az egészséges életmód igénye.
Az öt tevékenységi terület a társadalmi gyakorlat öt alapvető oldala, vala

mennyi emberi tevékenység tere. Az iskola ennek elméletével és gyakorlatával is
merteti meg, hozza kapcsolatba a tanulókat.

B A tanulás-tanítás valamennyi társadalmi réteg számára érvényes tudást (is
meretet, tapasztalatot) nyújt.

C A kísérleti középiskola - építve a Nevelési Központ műhelyeire - kiemel
ten foglalkozik az egyéni adottságok, hajlamok, képességek, tehetségek differenciált: 
általános és specifikus fejlesztésével.
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D Maga a tantárgyi rendszer a világnézetileg megalapozott komplex tárgyak
ra épül. Lényegük, hogy világképközvetítők, világnézetalakítóak, elsajátításuk ön
álló munkára, öntevékenységre alapul s problémacentrikusak.

A kutatás jelenlegi szakaszában az alábbi komplex tárgyakkal lehet számolni:
1. Az emberi kommunikáció szabályai

Arra épül, hogy a kommunikáció része és eszköze az emberi cselekvésnek. 
Legfontosabb eleme, hogy a nyelvhasználatot modellezi. Gyakorlatai hangsúlyoz
zák a nyelv használatának szabályszerűségeit.
2. A matematika és alkalmazásai

Hangsúlyozni kell, hogy a matematika szabályai a valóság problémáinak 
megoldásából keletkeztek, így tételei fel is használhatók a mindennapi gyakorlatban, 
j. Orosz és más idegen nyelvek

A jelenlegi idegen nyelvtanításunk gondjairól már sokan szóltak. A középis
kola a szituációk nyelvi közegét tekinti döntőnek, azt a lexikai készletet, amit az 
aktív beszédhelyzetben felhasználnak (hozzákapcsolva a megfelelő grammatikai 
tudósítást is).

A Nevelési Központ újszerű és eredményes gyakorlatát kell folytatnunk. Az 
idegen nyelvű műhelyben szervezzük meg a második idegen nyelv oktatását, szoros 
kapcsolatot teremtve az óvodák, az általános iskolák és a középiskola között.
4. A társadalom élete

Alapvető feladata, hogy a társadalom egészéről (gazdasági, politikai, kultu
rális életéről) megfelelő tudást adjon, továbbá történelmi szemléletet alakítson ki, 
hogy a társadalmi jelenségeket a tanulók fejlődésükben lássák.
5. A huszadik század művészete

Feladata a mai művészet egészét, egységét és különbözőségét alapul vevő szin
tézis kialakítása.
6. A természettudományok modern problémái

Abból indul ki, hogy a természet egységes egész. A természettudományokból a 
legátfogóbb struktúrákat emeli ki. Valószínűnek látszik, hogy az anyag szerkezeté
nek vizsgálata, az cnergiaátadás és az információközvetítés az a három sarkalatos 
pont, amely köré kikristályosodhat a modern természettudományos kép.
7. Korunk technikája

E tárgy speciális ismereteit főként azoknak a tanulóknak kell biztosítani, akik 
szakmát kívánnak tanulni. Az általános műszaki ismereteket párhuzamosan ezzel a 
tárggyal az alapozó szakaszban minden tanuló részére mint a dolgozó embert képző 
ismeretet és gyakorlatot kell biztosítani.
8. Emberismeret

Azt kívánja hangsúlyozni, hogy az ember megismerése elengedhetetlen felté
tele a társadalmi és magánéleti érintkezésnek. Így tartalmaz köznapi, antropológiai, 
filozófiai, lélektani ismereteket az emberről. Az embert mint személyiséget tárja fel.
9. Általános kultúratörténet

Ez a tárgy kívánja a megtanult ismereteket szintetizálni, egységes rendszerbe 
foglalni, de rá is jellemző, hogy egy-egy nagy korfordulóra koncentrált, vagyis né
hány csomópontról ad viszonylag teljes képet.
10. Testnevelés
11. Fakultatív tárgyak

Részben a felsőfokú oktatásra előkészítést jelenti, s ennyiben hasonlít a mai 
gimnázium fakultációs rendszeréhez. De a Nevelési Központ fakultációs lehetősé
get lát minden tevékenységben, amely a tanulók részéről kellően motivált. Műhely
rendszere, hatalmas B-típusú könyvtára alkalmassá teszi erre.
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De fakultációnak tekinthetjük azt is, hogy a komplex tárgyakon belül az el
sajátítás mélysége nagyon eltérő lesz. A problémacentrikus, világképközvetítő 
komplex tantárgyakról meg kell még jegyezni, hogy nem az egyes szaktudományok 
ismeretanyagát szállítják le az egyes életkori sajátosságoknak megfelelően, hanem 
összetett valóságfolyamatokat vizsgálnak, felhasználva a szaktudományok ered
ményeit.

Sok nagy összefüggés szövi át az egész tantárgyi struktúrát. Egy részük konkré
tabban szolgálja a társadalmi érintkezést, másik csoportjuk pedig a társadalmi gya
korlat tartalmát, belső összefüggéseit tükrözi.

E A tantárgyi struktúrát kiegészítő, azt kiszolgáló jellegzetésségekről is kell 
szólni. A már említett könyvtár záloga annak, hogy mind a tanárok, mind a tanu
lók mindennapi eszközként tudjanak az ismerethordozókhoz nyúlni, valóban önálló 
munkát (tanulást) lehessen végezni.

F A szabadidő sokoldalú felhasználásához rendelkezésünkre áll a művelődési 
ház s az egész szabadidős rendszer. Különösen a nem tantárgyhoz kötődő műhelyek 
kapnak ebben nagy szerepet. A szabadidő olyan önálló tevékenységi lehetőség, 
amelyben az fejeződik ki, hogy a tanulók csak akkor tanulhatnak meg önállóan, ön
tevékenyen gazdálkodni a rendelkezésükre álló idővel, ha egyáltalán van - intéz
ményesen biztosított - szabad idejük. Az iskola megteremti — a fenti eszközeivel - 
az értelmes szabadidő-felhasználás egyénileg választható lehetőségeit.

G Hangsúlyozni kívánjuk a szülői házzal való kapcsolatunk fontosságát. (Ta
lán legfontosabb része pedagógiánknak.) Hisszük, hogy a szülőkkel való egyenran
gú, partneri kapcsolatok nélkül minden innovációs törekvés az iskolában kudarcba 
fullad. Ez a kapcsolat is olyan tényező, amely a középiskolát szervesen kapcsolja 
a Nevelési Központ valamennyi tagintézményéhez és tágabb környezetéhez.

H A kísérleti középiskola alaptevékenységei közösségi jellegűek. A különböző 
nevelési tevékenységeket a közösség önkormányzata irányítja: tervezi, szervezi, 
koordinálja, ellenőrzi, értékeli.

1 Az iskola belső életének alapvető jellemzője a tevékenykedtetés, s ez moz
galmassá, érdekessé teszi azt, s ezáltal a tanulók helyzete is változik a nevelési fo
lyamatban: társadalmi értékek termelőjévé, alkotójává válnak.

] A nevelési folyamatban a pedagógiai szabályozás (a vezérlés helyett) az 
uralkodó, s ezáltal megnő az egyéni kezdeményezés és öntevékenység súlya is.

K Formalizált értékelést csak a minimumra szükséges előírni. Azon túl az 
egyénhez, a teljesítményhez, a fejlődés adott szakaszához igazodó ítéletekben kife
jeződő értékelési módot kell meghonosítani.

L A kísérleti középiskola előnye és értéke a legáltalánosabban az emberi 
erők, képességek, szükségletek (pl. a műveltség, világnézet, intelligencia, kreativi
tás, általános tanulási képességek, speciális tanulási képességek stb.) egyetemes 
(legalábbis egyetemesebb) fejlesztésében, fejlődésében ragadható meg.

M Az egységes és differenciált középiskola beindítása előtt szükségesnek lát
szik a Nevelési Központ tanulói számára (8. osztály) egy átprogramozó szakasz be
iktatása, s ez szemléletében, stílusában, módszerében előkészíti a középiskolát.

N A kísérleti középiskola pedagógusainak sokszempontú követelményeknek 
kell megfelelniük. A tevékeny, a munkálkodó és a művelődő, az előrelátó, együtt
érző és felelős magatartás modelljei kell, hogy legyenek. Jellemzőik között a leg
fontosabb követelmény a nevelői beállítottság (túl az óraadói magatartáson irányít, 
szervez, ösztönöz stb.). Oktató munkájuk kiindulópontja a világkép: a nagy össze
függések, a kölcsönhatások, a folyamatok. Műveltségük ebben az' értelemben vál
tozik.
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Tudatosan vállalják a kísérletben való részvételt: a program kialakításában és 
megvalósításában kezdeményezően működnek közre. Létrejöttek azok a munkacso
portok, amelyek a műveltségi anyagokat feldolgozzák. Az első ütemben alapvázla
tokat készítenek a komplex tantárgyakhoz, majd megfogalmazzák a követelmé
nyeket.

Nagyfokú stratégiai fegyelem és taktikai szabadság jellemzi tevékenységüket. 
Bátran kísérletezhetnek, kereshetik az újat, a legjobb megoldásokat, s vállalják a 
tanítás gyakorlati próbáját.

A Nevelési Központ - lehetőségein belül - minden feltételt megteremt, hogy 
pedagógusait felkészítse erre a munkára: nevelésfilozófiai, neveléselméleti, közokta
táspolitikai, pszichológiai előadókat hív meg; tantervelméleti, tantervkészítési mun
kálatokat szervez, vitákat folytat tanítási stílusokról, módszerekről; bemutató fog
lalkozásokat tart; megbeszéléseket szervez a dokumentumokról. Nagyon kemény, 
négy évre terjedő posztgraduális képzést indít minden érdeklődő résztvevőnek.

Az egységes és differenciált középiskola indításának egyéb problémái

1. A kísérleti középiskola munkájának zavartalan beindítása és folytatása is 
igényli (mint a kísérletek általában) a különleges státusz biztosítását, a jogszabályi 
mentesítést.

2. Ki kell dolgozni a kísérlet irányításának, ellenőrzésének és értékelésének 
állami rendszerét.

3. Meg kell határozni a kísérleti középiskolában elérendő szinteket, különös 
tekintettel az 1. ciklust befejező és az iskolai tanulást abbahagyó tanulók végzett
ségére.

4. Biztosítani lehetne, hogy a végzett tanulók közül azok, akikért az iskola 
felelősséget vállal, felvételi vizsga nélkül léphessenek a felsőoktatási intézmények
be. A többiek pedig részt vehessenek a felvételi vizsgákon.

Ehhez az érettségi vizsgabizottságot meg kell erősíteni a felsőfokú intézmé
nyek képviselőivel.

5. Ki kell dolgozni a tanulói teljesítmény mérésének új típusú rendszerét és 
minősítési, értékelési rendjét.

6. Biztosítani kell a tárgyi és személyi feltételeket.
7. Mindezek felvetik - távlatban - a magyar pedagógusképzés reformjának 

szükségességét is.

Irodalomjegyzék:

- Minisztériumi állásfoglalás a szentlőrinci iskolafejlesztés helyzetéről és továbbfejlesztésének fel
adatairól (1982. március) - Gáspás László: A szentlőrinci iskolakísérlet középiskolai kiterjesztésének 
társadalompolitikai és pedagógiai indítékai - alaptanulmány Pécs, 1982. - Gáspár László: A szent
lőrinci iskolakísérlet kritikus pontjai Szentlőrinc, 1982. - Bernáth József: Egy egységes és differen
ciált középiskola tervének fő vonásai Pécs, 1982. - Szabolcsi Miklós: Merre tart a magyar közép
iskola? Társadalmi Szemle 1982/12. - Pécsi Nevelési Központ sajátosságai az egységes és differen
ciált középiskola kísérleti szempontjából Pécs, 1982.
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DR. SZILÁRD ISTVÁN

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI 
MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSÉRE

„ . . „az utolsó 15 évben a halálozási arányszám nő ..

A szív- és érrendszeri megbetegedések népegészségügyi jelentősége

I lazánk egészségügyi ellátási kapacitása a felszabadulás óta hatalmas mértékben 
növekedett. Járóbeteg-ellátásunk nagyságrendi adatai a világ élvonalába sorolnak 
bennünket. (27 orvos 10 000 lakosra, átlagosan 2500 lakos jut egy orvosi körzetre, 
27 000 rendelőintézeti szakrendelési óra naponta). Bár a hálózat leterheltsége igen 
nagy (évi 66 millió beteg fordul meg a rendelőintézetekben és 41 millió a körzeti 
orvosoknál), ami már önmagában bizonyos szervezési hiányosságokat és az elsőd
leges megelőző tevékenység elégtelenségét sugallja, mégis megdöbbentő, hogy Ma
gyarországon az utolsó 15 évben a halálozási arányszám nő és a születéskor vár
ható átlagos élettartam javuló tendenciája megállt. Jelenleg a középkorú, munka- 
képességük teljében lévő férfiak várható élettartama rosszabb mint 30 évvel ezelőtt 
volt! (Lásd: I-II. sz. táblázat!) Ezért elsősorban a szív- és érrendszer megbetege
dései a felelősek.

Ma Magyarországon - csakúgy mint a legtöbb fejlett Európai országban - 
a szív- és érrendszeri halálozás az összhalálozás több mint felét jelenti. A szív- 
infarktus önmagában is a leggyakoribb halálok (10%), és ha a hazai adatokat össze
hasonlítjuk az Egészségügyi Világszervezet által koordinált európai infarktus re
giszterek adataival (lásd: III. sz. táblázat!), a kifejezetten magas incidenciájú1 
Skandináviát és a Brit-szigeteket követően Magyarország az európai középmezőny
ben helyezkedik el. Az alacsony incidenciájú régióba tartozik a szocialista országok 
többsége és Ausztria.

Hazánkban a rokkantosítottak mintegy 40%-át szívbetegség miatt leszázalé
kolták. A betegségcsoport miatti táppénzes megbetegedések aránya 1970-hez vi
szonyítva több mint 25%-kal növekedett. A belgyógyászati osztályok betegeinek 
40%-át a szív- és érrendszeri betegek teszik ki, csakúgy mint az alapellátásban gon
dozottakét. Ezt a tendenciát tovább rontja, hogy az idős korúak összlakosságon 
belüli arányszáma jelentősen megnőtt, és korcsoporton belüli összetételük is a ma
gasabb életkorok felé tolódott el. (Lásd: IV. sz. táblázat!) Szabó becslése szerint 
az össznépesség létszáma a 2000-ig várhatóan fogy Magyarországon, de az idős korú 
lakosok aránya mind relatíve, mind abszolút számban növekedik, és kb. az össz
lakosság 20%-át fogja kitenni. Ez a geriátriai2 légzőrendszeri és daganatos megbe-

* A program irányítását a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Szervezéstani Inté
zete végzi. Intézetigazgató: dr. Tényi Jenő egyetemi tanár.

1 Incidtncia = az újonnan előforduló megbetegedések gyakorisága az összlakossághoz viszo
nyítva, adott időperiódus alatt.

2 Geriátria = az orvostudománynak az idős korúak megbetegedéseivel foglalkozó ága.
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tegedések arányát várhatóan növekedése mellett elsősorban a szív- és keringésrend
szeri megbetegedések veszélyének fokozottan kitett korosztály számbeli növekedését 
jelenti.

A keringésrendszeri megbetegedések kockázati tényezői

A betegség kórokának felfedését célzó kutatások nyomán új fogalmak kerültek 
be az orvosi gondolkodásba. Nyilvánvalóvá vált, hogy a keringésrendszeri megbete
gedések elterjedése nem vezethető vissza egy kóroki tényezőre, illetve a betegségek 
elterjedéséért felelős tényezők nincsenek minden esetben közvetlenül ok-okozati 
összefüggésben magával a megbetegedéssel, viszont jelenlétük, halmozott előfor
dulásuk a betegség megkapásának valószínűségét, kockázatát növelik. Ezen ténye
zők egy része biológiai hátterű, nagy részük azonban életmódbeli, magatartásbeli, 
társadalmi hatásokra vezethető vissza. Az észak-amerikai kisvárosban, Framing- 
hamban végzett követéses vizsgálat volt az első komoly igényű epidemiológiai3 ta
nulmány, amely a rizikófaktorok jelentőségét egyértelműen bizonyítani tudta. Az 
ekkor felderített tényezők - a vér magas zsírtartalma, elhízás, magasvérnyomás, 
dohányzás, a fizikai aktivitás alacsony szintje - szolgáltak a rizikófaktorok ún. or
vosi modelljének a megalkotásához. Ügy tűnt, a megoldás kulcsa a kezünkben van: 
kezelni kell a vér magas zsírtartalmát, az elhízást, a magasvémyomást stb. és máris 
el tudjuk hárítani a szívinfarktus rémét. Az újabb kutatások azonban megkérdője
lezték az orvosi modell gyakorlati alkalmazhatóságát. Kutatások sora bizonyította 
(Pl. Lehr és munkatársai, Siegrist), hogy a pszichoszociális tényezők, a primér és 
szekunder szocializáció zavarai legalább olyan súllyal szerepeltethetőek a szívin
farktus kockázati tényezőiként, mint előbbi jól megfogható, könnyen mérhető, ob- 
jektivizálható faktorok. A kétkedőket látszott igazolni Berg és munkatársainak 
azon adata is, hogy a közepesen súlyos és súlyos szívkoszorúér-elváltozással rendel
kező betegek több mint felénél nem tudták kimutatni az ismert „orvosi’’ rizikó- 
faktorok egyikének sem a jelenlétét. Indirekte a pszichoszociális tényezők jelentő
ségét bizonyítják a keringésrendszeri betegségek kialakulásában azok az adatok is, 
amelyek bizonyos keringésrendszeri betegségek (elsősorban a hipertónia) kezelésé
ben sikeres eredményekről számolnak be különböző relaxációs technikák'5 alkalma
zásánál.

Más kutatások ugyanakkor azt is megmutatták, hogy a csak egy-egy tényező 
kiiktatására, illetve gyógyszeres kezelésére irányuló módszer nem lehet eredményes. 
Az Egészségügyi Világszervezet által szervezett és támogatott Clofibrat-tanulmány 
volt az első olyan tudományos igényű vizsgálat, amely bebizonyította ezen út járha- 
tatlanságát. (A Prágában, Budapesten és Edinburghban azonos kautélák5 között 
lefolytatott kísérlet alaphipotézise az volt, hogy a vér magas koleszterin tartalmá
nak gyógyszeres csökkentése képes a szívizom megbetegedések előfordulását is csök
kenteni. Az ötéves követés végére nyilvánvalóvá vált, hogy a kezelt csoport halá
lozása a legrosszabb.) Egy Erfurtban végzett vizsgálat, mely a 40-50 éves korcso
portúak hipertóniájának, magas vérkoleszterin tartalmának, elhízásának intenzív

3 Epidemiológia = a megbetegedések elterjedésével, gyakoriságával, megoszlásával és az 
előbbi tényezőket befolyásoló okok felderítésével foglalkozó tudomány (a mai értelmezés már nem 
szűkül le a járványtan fogalmáraI).

4 Relaxációs technika = olyan pszichotherápiás módszer, mely a pszichikum „ellazítására”, 
a vcgctativum tudatos irányítására törekszik. Az angol szakirodalomban bio-fecdback elnevezéssel 
említik (tulajdonképpen a jóga is ebbe a csoportba sorolható).

5 Kautéla = orvosi értelmezésben azonos kísérleti feltételeket értenek alatta.
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kezelésével igyekezett csökkenteni az érrendszeri betegségek kockázatát, szintén 
kudarcot vallott.

Azok a tanulmányok, amelyek annak lehetőségét kutatták, hogy az orvosi el
látás szintjének, intenzitásának növelésével hogyan csökkenthető a keringésrend
szeri megbetegedések halálozása, kétarcú eredményt adtak: a dél-pesti infarktus 
regiszter adatai - összecsengően az Egészségügyi Világszervezet által koordinált 
európai kutatások hasonló adataival -, azt mutatták, hogy a szívinfarktusos bete
gek 40%-a meghal az első 28 napban, és a halál már beáll az összes haláleset 
60%-ániál az első panaszokat követő egy órán belül. Ugyanakkor az infarktus első 
panaszainak fellépte és a kórházba szállítás közötti átlagos idő is kb. egy óra. Így 
mindazok a lehetőségek, amelyeket az orvostudomány a szívinfarktusban megbete
gedettek gyógyításában ma a legmagasabb szinten felvonultatni képes, azon betegek 
60%-át, akik meghalnak szívinfarktusban, nem éri el, mivel haláluk előbb bekö
vetkezik, mint ahogy az orvosi ellátással találkozhatnának. Ezen betegek élete csak 
ügy menthető meg, ha magának a szívinfarktusnak a felléptét sikerül megelőznünk.

A 70-es évtized kutatásai már biztató eredményekről is beszámolnak. A halá
lozás kedvezőtlen alakulását több országban már sikerült megállítani, illetve vissza
fordítani. Ezek a kutatások kiinduló hipotézisül elfogadták a rizikófaktor elméletet, 
de módszerükben, megvalósításukban a társadalom, a közösség egészét igyekeztek 
bevonni az életmód formálásába, és célként nem pusztán a betegség megelőzését, 
hanem az egészséges életvitel támogatását jelölték meg. Az Egyesült Államokban 
az egészség = munkaképesség - anyagi érdekeltség jelszavával a 60-as évek végé
től induló, fenti eredményeket felhasználó reklám, ipari propaganda társulva az 
egészségnevelési törekvésekkel, elérte, hogy az 1968 és 1976 közötti időszakban 
a lakosság átlagos szérum koleszterin szintje 7%-kal, a felnőtt dohányzók részará
nya 23%-kal csökkent, és a megkérdezett családok 52%-a változtatott ezen idő 
alatt étkezési szokásán. Az eredmény a megbetegedési és halálozási statisztikákban 
mérhető le: 1968 és 1976 között 24,3%-kal csökkent a szívinfarktus halálozás, 
32,7%-kal az agyvérzéses halálozás a 35-74 éves korosztályban. A szív- és érrend
szeri betegség szempontjából legveszélyeztetettebb európai régióban, Finnország
ban, Észak-Karéliában 1972-ben indították el a társadalom egészét magában fog
laló széles körű megelőzési programot. Már az első 5 éves periódus elemzései azt 
igazolták, hogy a program az életmódformálásban lényeges eredményeket tudott 
elérni más finn területeken ugyanazon az idő alatt bekövetkezett változásokhoz vi
szonyítva (lásd: V. sz. táblázat), és ez a laboratóriumi paraméterekben is tükröző
dik. A kedvező hatás a halálozási, megbetegedési és táppénzes adatokban is mu
tatkozott. Az elemzések azt mutatták, hogy egyedül a keringésrendszeri betegségek 
miatti munkakiesés csökkenése hatszorosan térítette vissza azt az összeget (1,2 mil
lió dollár a program kifejlesztésére és 730 ezer dollár a bevezetésére), mint ameny- 
nyibe a közösségszintű megelőzési program került. (Lásd: 1. sz. ábra)

A Tetra C P Pécs-Baranya modellkísérlet ismérvei

Fenti indokok alapján a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Szerve
zéstani Intézete együttműködve a város és a megye egészségügyi igazgatásával, va
lamint országos szinten az Országos Kardiológiai Intézettel, csatlakozott ahhoz, az 
Egészségügyi Világszervezet által koordinált európai kutatási programhoz, melynek 
elnevezése a „4 C”, az Egészségügyi Világszervezet által használt Comprehensive 
Cardiovascular Community Control Program kifejezés - a szív- és érrendszeri meg
betegedések széles körű, közösségszintű megelőzésének tervezete - rövidítéséből 
származik.
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A város és a megye egészségügyi hálózatának érintett intézményeivel való 
konzultáció és szoros kollaboráció során került kifejlesztésre a program ún. monitor 
szisztémája. Ez a szív- és érrendszeri betegségek két jellemző kórképének (heveny 
szívizom-infarktus és a heveny agyi érkatasztrófa) elterjedtségének pontos felmé
rését, ill. az új megbetegedések regisztrálását és nyomonkövetését jelenti. Ezt cé
lozza fenti betegségek regiszterének megszervezése. Ehhez csatlakozik az a repre
zentatív szűrővizsgálati program, amely a betegségcsoport ismert laboratóriumi 
kockázati tényezőinek gyakoriságát vizsgálja a lakosság körében, és ezen túlme
nően, szociológiai interjúval a betegségcsoport elterjedtségéért felelős életmódbeli, 
szociális háttér is felderítésre kerül.

A kutatást 1982. január i-gyel indítottuk és Pécs város közigazgatási terüle
tén valamint a siklósi járásnak a siklósi Kórház-Rendelőintézet által ellátott terü
letén szerveztük meg.

A program lényegi részét az életmódformálási kísérlet, az egészségnevelési in
tervenció6 adja. Ezt 1983-tól tervezzük beindítani, kimunkálása folyamatban van.

A két elem kapcsolata többszörösen összetett. A monitor nemcsak a kiinduló 
helyzetet és annak változását jelzi az intervenció időszaka alatt, hanem egyben fel
hívja a figyelmünket azokra az életmódbeli tényezőkre is, melyekre egészségneve
lési, életmódformálási törekvéseinknek elsősorban irányulniuk kell. Az első 5 éves 
periódus elteltével megismételt szűrővizsgálat és szociológiai adatfelvétel objektív 
választ ad arra, hogy egészségnevelési, életmódformálási törekvéseink sikeresek 
voltak-e; ennek igazi eredménye a követett két betegségcsoport megbetegedési és 
halálozási arányszámainak a változásában mérhető le.

Az egészségnevelési intervenció alapvető stratégiai és taktikai célkitűzései

A monitor szisztéma vizsgálatai az Egészségügyi Világszervezet szakértő bizottsága 
által kidolgozott elvek és paraméterek szerint folynak. Az egészségnevelési inter
venció csak céljaiban meghatározott. Hazai előzményként a dél-pesti egészségügyi 
ellátás területén, a XVII. kerületben, 1976-ban az Országos Kardiológiai Intézet 
és a Fővárosi Egészségnevelési Központ gondozásában már egy előkísérletet szer
veztek, de az effektivitásában nem érte el a kitűzött célt. Más, hasonló jellegű, ill. 
nagyságrendű akcióról magyar tapasztalatokkal nem rendelkezünk.

A stratégiai célok egyértelműen megfogalmazhatóak: olyan életmódbeli válto
zások elérése a célterület lakosságának körében, amely képes a szív- és érrend
szeri betegségek halálozási és megbetegedési gyakoriságának regisztrálható csökken
tésére. A szív- és érrendszeri megbetegedések ismert és általunk monitorozott rizi
kófaktorai közül elsődleges célunk a következő életmódbeli tényezők társadalmi 
szintű alakítása:

- dohányzás,
- étkezési szokások (relatív testsúly, vér zsírtartalmának alakítása),
- fizikai aktivitás.
Ezek megvalósításához az egészségügy részéről is szükséges olyan tartalmi és 

szemléleti változások elérése, melyek az egészségügy minden területén, de elsősor
ban az alapellátásban kell, hogy érvényesüljenek. Ezen kérdésekre részleteiben itt 
nem térünk ki. Ugyanakkor az egészségnevelési intervenció sokrétűsége és társadal
mi jelentősége miatt nem képezheti egy intézet, vagy intézmény önálló feladatkörét,

6 Egészségnevelési intervenció = az életmód helyes irányban történő megváltoztatását célzó, 
központilag tervezett és szervezett intézkedések és tevékenységek összessége.
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de még csak egy szakágazatát sem. Sikeres megvalósítása csak a lehető legszélesebb 
körű társadalmi összefogás eredményeként remélhető.

Kellő hazai tapasztalattal nem rendelkezvén, a megvalósítás során flexibilis, 
az egészségnevelési kutatások legújabb nemzetközi eredményeit is figyelembe vevő 
struktúrát kell kialakítanunk. Az „egészségnevelési cél”, az „intervenció szintje”, 
a különböző „célcsoportok”, „módszerek”, „tevékenységi formák” terjedelmének 
és összefüggésének megállapítására munkasémát dolgoztunk ki (lásd: 2. sz. ávra). 
Az egészségnevelési célkitűzés meghatározza az intervenció szintjét. Ez egyben ki
jelöli a célcsoportokat, mely a tevékenységi formát és a módszert egyaránt behatá
rolja, ugyanakkor a tevékenységi forma önmagában is az alkalmazható egészségne
velési módszer meghatározója.

Célkitűzésünk, az életmód közösségszintű formálása, ami meghatározza az 
intervenció szintjét: közösségszintű, társadalmi szintű egészségnevelési intervenciós 
program képes csak a kívánalmaknak megfelelni. Ez egyben azt jelenti, hogy a 
végrehajtói, kivitelezői oldalon a professzionális egészségnevelők, ill. intézmények 
mellett a laikusok közreműködése, ill. kompetenciájuknak az elismerése is szük
séges. Ha a 10 éves távlatra tervezett terv közösségszintű egészségnevelési célkitű
zéseket tartalmaz, célcsoportként elsődlegesen azokat a rétegeket kell hogy elérje, 
melyek a közösség véleményére alakító hatást gyakorolni képesek. Így tulajdonkép
pen célcsoportot képez maga a végrehajtói szint is. Ennek egészségügyi és közmű
velődési oldalát egy-egy foglalkozási ágra lefordítva: az orvosok és a pedagógusok 
azok, akik körében elindítva az életmódformálási kampányt, reményünk lehet arra, 
hogy ezt képesek továbbvinni a közösség számára. Természetesen ez vonatkozik 
a jövő orvosaira, pedagógusaira és a közművelődésben dolgozókra is: az orvos- és 
pedagógusképző intézetekben is fokozni kívánjuk az egészségnevelési tevékenység 
mértékét, mind a hallgatók életmódjának a formálásában, mind az oktatás területén 
azon elvek és módszerek elsajátíttatásában, mellyel képesek hatékonyan tovább
adni, ill. kialakítani a megfelelő magatartásmintát.

Irodalmi adatok sora bizonyítja, hogy a helyes felnőttkori szokásrendszer ki
alakítása csak az iskolás- és az iskoláskor alatti gyermekek körében végzett céltu
datos nevelő munka eredménye lehet. Nem véletlen, hogy több szerző áll ki amel
lett, hogy a szív- és keringésrendszeri megbetegedések megelőzését is már ebben az 
életkorban kell elkezdeni.

A közösségszintű megközelítés elengedhetetlenné teszi a laikusok kompeten
ciájának a felismerését és elismerését az egészséges életmód alakításában. Meg kell 
találnunk azokat a már létező és fungáló szinteket és csoportokat, melyek az érde
keltség és egyben az érdekképviselet kettős funkcióját is cl tudják látni. A szo
cialista brigádmozgalom megnyerése és bekapcsolódása nagy segítséget jelenthetne 
a célok eléréséhez. De ugyanígy említhetném a munkahelyi vezetők felelősségét és 
érdekeltségét is a kérdésben.

A tevékenységi forma három fő szinten valósulhat meg: az egészség elősegí
tése, a betegségek megelőzése és az ún. támogató jellegű egészségnevelés területén.

A tevékenységi forma és a célcsoportok közösen határozzák meg a módszert. 
Az egészség elősegítő programok megvalósítása során alkalmazhatóak legjobb ef
fektussal az egészségnevelés klasszikus módszertárának elemei, a kampányszerű ak
cióprogramoktól a tömegkommunikációs eszközök legszélesebb körű alkalmazásáig. 
Megfelelő reklámtechnikai és reklámpszichológiai ismeretek, valamint az ipar és a 
kereskedelem érdekeltté tétele nélkül azonban nem várható komoly eredmény.

Az egészségnevelési intervenciónak két szintre kell kiterjednie. Az egészsé
gesek körében végzett egészségmegőrzési tevékenység mellett igen lényeges a beteg-



ségnek fokozottan kitettek, az ún. rizikócsoportok tagjai körében végzett preventív 
egészségnevelési munka. Ez irodalmi adatok és saját tapasztalataink alapján is 
szociálpszichológiai módszerekkel, csoportdinamikai hatásokra építve végezhető 
leghatásosabban. Nagyharsányi egészségnevelési módszertani kísérletünkről* már 
több alkalommal beszámoltunk, és tapasztalataink az Egészségügyi Világszervezet 
e témával foglalkozó monográfiájában is helyet kapnak. Ezek alapján kísérletkép
pen Baranya megye néhány falvában és Pécs város egyik kerületében egészségklub 
kísérleti kialakítását tervezzük. Ezek működési elvéről röviden csak annyit, hogy 
az előszűrést követő orvosi felülvizsgálat során a várakozók között az életmóddal 
foglalkozó beszélgetést, vitát indítunk, majd ehhez kapcsolódva felajánljuk a he
lyi egészségklub hasonló célú foglalkozásait. A klubok a közművelődés intézmé
nyeire épülnek, a programok indulásakor az egészségügy és a közművelődés azokat 
közösen alakítja ki, ill. támogatja. Későbbiekben ezt a direktív vezetési formát re
méljük, hogy a résztvevők önálló tevékenysége viszi tovább, saját igényeik szerint 
élve a nyújtott lehetőséggel. A klubok kialakításánál vigyázni kell, hogy az ne a 
betegek, illetve a betegség veszélyének kitettek izolálódását eredményezze, hanem 
programkínálata alkalmas legyen az egészségesek bevonására is. Ezért a foglalko
zásoknak igen széles skálán kell mozogniuk. Az egyszerű ismeretközlő, ismeretter
jesztő kiselőadásoktól kezdve egészen a relaxációs technikák elsajátíttatásáig, a 
főzési tanácsadástól a dohányzásról való leszokás kiscsoportos foglalkozáson való 
támogatásáig kell hogy terjedjenek. Ehhez kapcsolódhatna a rendszeres mentál
hygiénés tanácsadás is, és az egészségklubok szolgálatának a lakótelepi tömegsport
mozgalom bázisául is.

A támogató jellegű egészségneveléssel kapcsolatos hagyományok hazánkban 
igen szegényesek. A mentálhygiénés gondozás (elsősorban a volt alkoholisták köré
ben) és a mozgássérültek között találkozhatunk ilyen jellegű kezdeményezésekkel. 
A kölcsönös segítségnyújtás, a közösségi önsegélyező csoportok kialakításának elő
segítését elsősorban az előbb jelzett egészségklubok bázisán gondoltuk megvalósít-

* 1977 folyamán Nagyharsány község egész lakosságára kiterjedően keringésrendszeri szűrő
vizsgálatot végeztünk. A szűrővizsgálat során kiemelt beteg, illetve rizikócsoporthoz tartozó lakosok 
orvosi felülvizsgálatát úgy szerveztük meg, hogy az egyben módot adjon csoportdinamikai hatásokra 
épülő, kiscsoportos egészségnevelési módszertani kísérletünk lebonyolítására.

Egy-egy 45-50 perces beszélgetés során - melyet az orvosi rendelő várószobájában a felül
vizsgálatra egy alkalommal berendelt 10-15 beteggel folytattunk - élénk eszmecsere, vita alakult ki, 
amit megkönnyített egyrészt az azonos érdek (keringésrendszeri betegség gyanújával berendelt be
tegek), másrészt az, hogy a jelenlevők ugyan abban a faluban laktak, és régebb óta ismerték egy
mást. A beszélgetéseket pszichoterápiás kiscsoportok vezetésében jártas orvosnő vezette. Az ülések 
során a keringésrendszeri betegségek életmódi kockázati tényezőit tárgyaltuk meg. Ennek kapcsán 
szó került a helytelen táplálkozási szokásokra, az elhízásra, a dohányzásra és alkoholfogyasztásra. 
Beszéltünk a pihenés és a munka megfelelő arányáról, a szabaadidő aktív eltöltéséről, és ezen túlme
nően, több alkalommal a lelki feszültségek és azok háttere is szóba került. A vitát az sem zavarta 
meg, hogy a beszélgetést magnetofonszalagra rögzítettük, további elemzés céljából.

Az összesen 20 alkalommal, de különböző összetételű csoportokkal végzett ülések eredményei 
alapján a következőket mondhatjuk cl:

- a falusi lakosság az egészségnevelés ismertetett formáját kedvezően fogadta;
- a foglalkozások alatt a résztvevők aktivizálása nem jelentett problémát;
- az egészségnevelés ilyen formája ökonomikus, ugyanakkor a csoportdinamikai hatások érvé

nyesülése attitűd változást ígér, s nem elhanyagolható, hogy hozzájárul az orvos-beteg kap
csolat új formájának kialakításához.
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hatónak, és reméljük, hogy ez más krónikus betegségcsoportokra is kiterjed: az izo- 
lálódás helyett a közösségi életbe való teljes értékű bekapcsolódást téve lehetővé 
tagjai számára.

Az egészségnevelési intervenció fent ismertetett tömör vázlata, melyet a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Szervezéstani Intézetének kutatógárdája 
dolgozott ki, újból aláhúzza, hogy gyakorlati megvalósulására remény csak széles 
társadalmi tömegbázis alapján lehetséges. Első lépésként a megye és a város egész
ségügyi és művelődésügyi igazgatásának és azon szervek, illetve intézmények 
együtt és közreműködésére van szükség, melyeknek az egészségnevelés idáig is fel
adatkörét képezte. Ezt kell követnie a társadalmi, politikai tömegszervezetekkel 
való kapcsolatteremtésnek és együttműködésnek.

A program koordinálása és patronálása is sokrétűbb feladat annál, hogy azt 
egy intézmény elláthatná. Épp ezért a feladat ellátására társadalmi bizottság élet- 
rehívása szükséges.

A Tetra C P Pécs-Baranya eddigi vizsgálati eredményei

1982. január i-től működik a heveny szívizom-infarktus és a heveny agyi érmegbe
tegedések regisztere. Az első év adatainak feldolgozása 1983. I. féléve folyamán 
várható.

1982 novemberében Pécsett és a siklósi járás területén közel 10 000 lakos vér
vétellel egybekötöt reprezentatív szűrővizsgálata fejeződött be, és közülük 2500- 
nál az életmódra vonatkozó szociológiai mélyinterjú felvételét is 1983. I. negyedé
nek végéig elvégezzük.

Már a szűrővizsgálat első eredményei is aláhúzták az életmódformálás szük
ségességét. Példaként Vajszló nagyközség lakosai körében végzett vizsgálatunk né
hány eredményét ismertetjük. Összesen 1273 lakos vett részt a szűrővizsgálaton. 
Ennek tanúsága szerint már a 20 és 30 év közötti nők 28%-a testsúlytöbblettel 
rendelkezik (lásd: 3. sz. ábra!), és ez a 10 évvel idősebb korcsoportnál már 47%-ra 
növekszik. Közülük több mint 10% szélsőségesen elhízott. Férfiak körében az arány 
valamivel kedvezőbb, de az 50 év alatti férfiaknak is 40%-a testsúlyfelesleggel 
rendelkezik. A helytelen táplálkozási szokásokat a vér koleszterin tartalmának 
alakulása is tükrözi. A 20 éves nők 15-, a 30 éveseknek 20-, a 40 éveseknek 30%-a, 
s az ennél idősebbek több mint felének szérum koleszterin értéke a normális tar
tomány felső határa felett van (6,4 mmol/i). A helyzet a férfiak körében sem 
sokkal kedvezőbb, és összességében a lakosság k)Q/q-& hiperkoleszterinémiás.7 
(Lásd: 4. sz. ábra!)

A fenti, a helytelen táplálkozási szokásokat jellemző néhány érték, úgy hiszem, 
több mint elgondolkodtató. És a képet nem teszi rózsásabbá, ha azok életmódját 
vizsgáljuk, akiknek az elkövetkezendő évtizedben feladata és kötelessége lenne 
a lakosság életmódjának formálása, egészségnevelése. Pécsi orvostanhallgatók és 
pedagógus jelöltek között végzett követéses vizsgálat eredménye szerint a hallgatók 
egészségi állapota a képzés ideje alatt egyértelműen romlik. Elsőéves nem testneve
lési szakos tanárképzős főiskolások között a rendszeresen sportolók aránya a 20%-ot 
is alig haladja meg, és orvostanhallgatóknál sem éri el a 40%-ot, ugyanakkor ez 
az arány harmadévre lényegesen csökken (orvostanhallgató lányoknál pl. 5% alat
ti!). Érthetővé válik a cikk korábbi részében elmondott feladat: az egészségnevelési 
intervenciónak ahhoz, hogy sikert érhessen el, magukra az egészségnevelés profesz- 
szionális művelőire is irányulnia kell.

7 Hiperkoleszterinémia = a vérplazma egyik, kémiailag a zsírokhoz tartozó összetevőjének, a 
koleszterinnek kórosan magas értéke.
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l. sz. táblázat

A halálozások számának és arányának alakulása Magyarországon

Év A meghaltak száma 1000 lakosra 
jutó halálozás

1947-49* 159678 12,0
1960-64* 101 382 10,1

1970 120 197 11,6

1971 123 009 11.9
1972 118 991 n,4
1975 123 366 11,8

1974 125 816 12,0

1975 I3I 102 IZ.4
1976 132 240 12.5
1976 132 240 12.5
1977 132 03I 12,4
1978 140 121 13.1

* A meghaltak átlagos száma évenként.

A magyar népesség várható élettartamának alakulása 
kor és nem szerinti megoszlásban (1979-es adatok alapján)

2. sz. táblázat

Korcsoport 1 9 4 9 1 9 7 9
Férfi Nő Férfi Nő

0 59.8 64.0 66,7 73.6
1 65.3 68,6 67.5 74.1

10 57.8 61,1 58,8 6j.3
20 48,7 31.9 49.1 55.5
30 40,2 43A 39.8 45.8
40 31.7 34.3 30,8 36,3
50 23,6 2J.7 22,6 27.3
60 16,3 17.7 15.5 19,1
70 i°,3 11,0 9.6 11.9
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j. sz. táblázat

Az akut miokardiális infarktus évi incidenciája 1000 főre 
nem és kor szerinti megoszlásban*

Centrum Nem 20— 40-
Korcsoport

45- 50- 55- 60-
Korstan
dardizált

39 44 49 54 59 64 incidencia

Prága férfi
nő

0.3
0,0

1,8
0,1

3,4
0,4

7.5
1,2

ii,5
1,5

12,3
3.4

3-5
0,6

Bukarest férfi 0,1 0,8 1.5 3,t 4,9 5,8 1.5
nő 0,01 o.J 0,6 0,7 1,0 2,5 0.3

Budapest férfi 0,3 2,4 3.4 6,1 7.3 II,1 2,9
nő 0,1 0.4 0.7 1.7 1.7 4,3 0,8

Dublin férfi 0,4 1.9 6,9 10,9 13,8 15.5 4.7
nő 0,03 0,5 1,8 2,8 3,4 5.4 1.3

Heidelberg férfi 0,3 1.8 3.7 4.4 6,8 9.9 2,6
nő 0,02 0,1 0,3 0,4 0,7 2,3 0,4

Helsinki férfi 0,4 4.8 9.3 14,5 21,8 26,9 7,3
nő 0,1 0.4 1.7 2,4 4.3 8,6 1,6

London férfi 0,6 4.0 4,8 8,0 n,4 15,2 4.3
nő 0,03 I.l 1.3 i.l 3.5 5,4 1,2

Tampere férfi 0,2 4,4 6,8 13,3 16,2 25,4 6,2
nő 0,0 0,0 0,7 1,9 2,6 7.1 i.l

Varsó férfi 0.3 2,3 3,9 5.9 8,4 10,9 3,1
nő 0,03 0,3 1,1 1.7 2,9 4.0 0,9

Lublin férfi 0,2 2,2 3.1 5,5 7.2 9.2 2,6
nő ’ 0,03 0,3 0,9 0.3 1.4 2,7 0.5

Innsbruck férfi 0,2 2,0 3.7 5,6 7.3 10,2 2,8
nő 0,04 0,0 0,4 1.1 1.3 2,8 0,5

Kaunasz férfi 0,3 1.9 2.9 5.9 5.1 10,4 2,6
nő 0,0 0,2 0,3 0,8 1,2 2,4 0,4

Bódén férfi • 0,2 2,6 3.3 9.0 12,7 16,0 4.1
nő 0,0 0,0 2,4 3,i 6,5 2,7 1.4

Szófia férfi 0,2 0,8 3,2 2,3 4,2 7,0 1.7
nő 0,01 0,1 0,1 0,2 1,1 0.9 0,2

Pasewalk férfi 0.3 1.5 4,6 3.7 4.8 12,4 2,6
nő 0,0 0,0 0,0 1,1 0,7 3,8 0,5

Berlin férfi 0,2 1.4 3,i 3.6 9,8 8,9 2,6
nő 0,0 0,4 0,6 1,8 2,5 4,8 0.9

Erfurt férfi 0,1 1.5 1,4 2,5 3.4 5.2 1.4
nő 0,03 0,1 o,5 0,2 I.l 0.9 0,3

* Myocardial Infarction Community Registers, Regional Office for Europe, World Health Organiza
tion 1976
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J. sz- táblázat

IfXlV. sz- táblázat
Néhány kockázati tényezőben bekövetkezett változás Észak-Karéliában 

és a referencia területen 1972-77 között 
a éves korcsoportban, MARMOT nyomán

Tényező
Észak-Karélia Referencia terület

férfi férfi nő nő

Dohányzás -17% -22% -13% -13%
Átlagos szérum kolesz
terin szint (mmol/i) -0,26 -0,18 +0,025 -0,10
Zsíros tejet 
használók aránya -29% -3°% "22% -26%
Vajas kenyeret 
fogyasztók aránya -16% -14% -’0% -n%
Diasztolés hipertenzióban 
szenvedők aránya -2J% -45% + 3% - 7%

1. sz. ábra

Keringésrendszeri megbetegedések miatt kiutalt táppénzes napok alakulása 
Észak-Karéliában (1972-1977)*

_________Észak-Karélia

. _  ........... . Referencia terület

(Az 1000 főre számított, keringésrendszeri megbetegedés miatt táppénzre vett esetek napi átlagának csökkenése az 
interveniált területen szignifikánsan magasabb, mint a referencia területen.)
* Kottke ct al. Medical Care XX, 663. p. (198a)
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4- sz- ábra

A vizsgált lakosság szérum-koleszterin szintjének 
nem és életkor szerinti megoszlása

(Vajszló 1982)

Szérum összkoleszterin (x + s) mmol/i*

Korcsoport

* A normál ették felső botára: 6,4 mmol/r.
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DR. WESSETZKYNÉ SÁFRÁNY ZSUZSA

A FOLKLORIZMUS-KUTATÁS KÉRDÉSEI A NÉPI IPARMŰVÉSZETBEN

........mit tekinthetünk mai folklórnak. (?)”

A szoros értelemben vett magyar néprajztudomány sokáig csak kifejezetten 
a múltra irányuló, tradicionális témákkal foglalkozott. Történtek azonban újító tö
rekvések már az 1945-49-es tudománypolitikai és elméleti fordulat után, amikor is 
megkezdődött a kortársi népélet vizsgálata. Ortutay Gyula az 1947- ápr. 14-én tar
tott akadémiai székfoglalójában „A mai magyar belső vándorlás és néprajzi kuta
tás’’ címmel arról beszélt, hogy a második világháború előtt, alatt és közvetlenül 
utána bekövetkező népmozgásokat néprajzi módszerrel kellene kutatni.

Az ötvenes években egyre többet foglalkoztak a néprajzi jelenkutatás problé
máival, sőt ennek elméleti általánosítása is elkezdődött (szovjet mintára és a gya
korlati tennivalókat is ennek alapján képzelték el), azonban ez az időszak nem volt 
alkalmas arra, hogy részletekbe menő kutatások eredményeit teljes egészükben pub
likálják.

A néprajzi jelenkutatás újra megfogalmazott igénye csak a hatvanas években 
került ismételten előtérbe.

A közgazdaságtudomány, szociológia, sőt a filozófia hasonló törekvéseivel 
összekapcsolva több kis összegezés született meg, vitaülésekre került sor, és min
denekelőtt az MTA néprajzi kutató csoportjának társadalomnéprajzi kutatói 
(de folkloristák és mások is) hozzáfogtak több néprajzi jelenségnek a jelenben be
töltött szerepe vizsgálatához.

Igaz ugyan, hogy néprajztudományunk egésze csak a múlt századi népi kultúra 
változásának vizsgálatához jutott el, előzetes áttekintés formájában elkészült azon
ban a magyar népi kultúrában az utóbbi másfél században bekövetkezett változás
nak a szemléje, amely foglalkozik a népi kultúra további alakulásának kérdéseivel 
az ezredforduló perspektívájában. Feltétlenül szükséges viszont e témakör elmé
lyült, terepmunkán alapuló, anyaggazdag és önálló vizsgálata is.

A folklorizmus kérdése kifejezetten a jelenkutatásba torkollik. (A kifejezés 
a 60-as években, német nyelvterületeken született.) A kutatási feladatok igen sok
rétűek és szerteágazóak. Ennek kapcsán szükség van a folklorizmus fogalmának 
meghatározására és megjelenési formáinak vizsgálatára.

A folklorizmus ténye több oldalról közelíthető meg; legegyszerűbben úgy fo
galmazhatjuk meg, hogy a folklórból indul ki és a nem folklór felé tart.

Esztétikai értelemben a folklorizmus a hivatásos művészetek utánzása. A XIX. 
században a művészek a népművészet egyes vonásainak átvételétől a nemzeti mű
vészet megújítását várták. A XX. század modern művészei viszont egészen más ol
dalról közelednek a folklór művészet felé. Inkább formai, mint tartalmi megúju
lásra törekszenek. Mindettől meg kell különböztetni a folklór alkotásoknak az üzle-
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ti, turisztikai életben, általában a tömegkultúrában történő felhasználását, illetve az 
innen származó jelenségeknek a hivatásos művészetbe való átkerülését.

Annak eldöntése sem történhet azonban automatikusan, hogy mit tekinthetünk 
mai folklórnak. Nevezhetjük így a hagyományos folklór továbbélését; mindazt, ami 
közvetlenül a hagyományos folklór helyébe lép; de akár a hagyományos folklór 
funkcióit ma betöltő bármilyen jelenségek összességét. E háromféle felfogás ter
mészetesen egymástól eltérő kutatási feladatokat takar.

A folklorizmus mai formáinak vizsgálatát három feladatkör keretében kép
zelhetjük el: kutatástörténet, elméleti tisztázás, a folklorizmus (neofolklorizmus) 
megjelenési formáinak tisztázása. Nem térünk ki a nemzetközi kutatások eredmé
nyeinek részletezésére, csupán megemlítjük, hogy külön tanulmány feladata lehetne 
összegezni mindazt, amit a német, szovjet, francia, olasz, skandináv, lengyel és más 
néprajzi jelenkutatásokban összegeztek napjainkig.* Hazánkban az utóbbi években 
igen erőteljes lendületet vettek a folklorizmus kutatására törekvő kísérletek, ennek 
módszereit is kidolgozták és a vizsgálódás területeit is körvonalazták. Az útmuta
tások a további módszeres kutatásokat sürgetik.

Nem szorul bizonyításra, hogy a hagyományos paraszti kultúra az elmúlt év
tizedekben Európában egyre inkább háttérbe szorult. Éppen ezért az általa terem
tett szakmai javak megőrzésére meg-megújuló hullámokban számtalan kísérletet 
tesznek spontán és szervezett módon egyaránt.

A folklorizmus-kutatás szerteágazó lehetőségei és feladatai között kiemelendő 
a magyar népművészet „felfedezésének” időszaka, eredményeinek bemutatása és ezt 
továbbkísérve a népi díszítőművészet népi iparművészetté válásáig, tehát nap
jainkig.

Az értékeléskor világosan kell látni, hogy bizonyos korszakokban megnőtt a 
folklorizmus szerepe, máskor viszont csökkent. Különösen feltűnő jelenség volt ez 
a századforduló fellendülő folklorizmusának idején, valamint az utóbbi évek során. 
Az utóbbi évek neoszecessziós, neolokális érdeklődése ismét felélesztette a folkloriz- 
must, és ma már sokkal nagyobb a szerepe a folklór jelenségeinek a nem folklór 
világában, mint korábban volt. Hozzá kell tenni azonban, hogy ez a jelenség nem 
a folklór újjáéledése, hanem a folklorizmusé.

A tradicionális folklorizmus - mint az európai romantika korszakához kap
csolható jelenség - alapvető célként a nem folklór művészetek fejlődését, valamint 
a folklór művészetek nemesítését, megmentését tűzi ki célul. A XIX. századi folkló
rizmus társadalmilag a népies (népi-nemzeti) irodalmi törekvésekhez kapcsolódik és 
már a magyar reformkor idején jól megfigyelhető.

A XX. századai magyar neofolklorizmus a művészetben elsősorban az avant- 
garde törekvéseihez csatlakozik, tehát elsősorban formai és csak másodsorban tartal
mi, illetve politikai jellegű. Külön vizsgálatot igényel e szempontból a magyar 
képző- és iparművészet. A húszas évek avantgarde irányzatainál jól kimutathatók 
neofolklorista törekvések, további kutatásra lenne érdemes az, hogy ezek a törek
vések milyen kapcsolatban állnak a századelő magyar szecessziójának népművészet
értelmezésével.

A magyar népművészet felfedezése külföldi mintákat követve a XIX. század

* - pl. Bausinger, Herman: Volkskunde. - Berlin-Darmstadt (1972) Burszta, Jozef: Kultúra ludo- 
wa - kultúra narodowa. Szkice i rozprawy - Warszawa, 1974., Buskovic-Stulli, Maja: O folkloriz- 
mu. Zbornik za narodni zivot i obicaje Juznih Slavena 45 (1971), Putilov, B. N.: Fol’klornoe nas- 
ledie russkogo naroda i sovremennaja kul’tura. Russkij Fol’klor 9 (1964)., Kriss-Rettenbeck, Lenz: 
Was ist Volkskunst? Zeitschrift für Volkskunde 68 (1972).
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végén zajlik le és az iparművészeiben, valamint ennek oktatásában figyelhető meg 
leginkább. A nemzeti stílus kérdése a milleneumig a művészet és a művészeti élet 
magyarországi meggyökereztetésének részproblémája volt és az iparművészet terü
letére koncentrálódott.

E korszakban a népművészet értékelésének sajátos íve a következő volt: az 
induló kutatásokat ősi, keleti, időtlen nemzeti értékekért rajongó romantikus szem
lélet hevítette, s a szecesszió rövid, virágzó szakaszában misztikus, és az élet teljes
ségét átfogni vágyó esztéticizmussal itatódott át. Az a. körülmény, hogy az iparmű
vészeti, tervezők újra visszatértek az anyagszerűség, a kézimunka, a logikus szerke
zet elvéhez és elvetettek minden történeti stílust, közel vitte őket a magyar népi 
művészethez, amelyben ugyanilyen elvek uralkodnak. De megtette hatását a mille
náris, felbuzdulás is. Az 1900-as határévet megelőző néhány évben tehát tanúi va
gyunk annak, hogy legtehetségesebb iparművészeink elszakadnak az előző, archeo
lógiái ízű művészettől és egységesebb, szélesebb alapokra indítják az otthon mű
vészetét.. Ezeknek az egyéni törekvéseknek a képviselői pl. Horti Pál, Kós Károly, 
Thorockai Wigand Ede, Rippl-Rónai József, a gödöllői művészcsoport tagjai sorá
ban Kőrösfői-Kriesch Aladár és-Nagy Sándor. Az építészet terén elsősorban Lech- 
ner Ödön volt a magyaros tílus képviselője.

1885-ben jelenik meg Huszka József „Magyar díszítő styl” című albuma, 
amely a magyar népművészet ornamentikájának összegyűjtését és a nemzeti (díszí
tő) stílus megteremtését szorgalmazza. „Miért jár idegen köntösben nálunk a mű
ipar? Miért nem vezetnek kielégítő eredményre az iparművészeti társulat által kiírt 
magyar stílű műipari pályázatok?" - teszi fel a kérdést. Ügy gondolja, hogy azért, 
„mert a magyar díszítőművészet anyaga nem forog közkézen.” Huszkának nem az a 
tévedése, hogy a népművészethez fordul; inkább az, hogy nem mélyed el benne 
eléggé. Megelégszik az ornamentikával, pedig népművészetünk számos tanulsággal 
szolgál a tárgyformálásban, forma és funkció kapcsolatában is.

A népművészet iránti érdeklődés a századfordulóra egyre inkább elmélyül és 
tudományos hátterű lesz. A viták a Magyar Iparművészet c. folyóirat hasábjain 
zajlanak. Pulszky Károly és Hampel József már túljutnak Huszka szemléletén. 
Hampel József pl. így vélekedik: „Óvatos kutató azonban az eredetiséget nem fog
ja úgy értelmezni, hogy az egyúttal ősi származást is jelent, és nagy hiba volna az 
ornamentikának a szálait a magyarság ősi hazájából származtatni.” „A hazai házi
ipar díszítményeinek középkori előzményeit még nem ismerjük, sőt az érdemes Al
bum (Huszka könyve) dacára az egyes vidékeken ma élő háziipari motívumok kü
lönböző csoportjait sem ismerjük elég szabatosan, tehát már alapjaikban is hiányo
sak a föltevések és még hiányosabbak a több századot átfogó merész következteté
sek.” Hampel ugyanakkor örömmel nyugtázza azokat a törekvéseket, melyek az 
iparművészet megújhodását a nép díszítőművészetétől várják. Így ír: „Örömmel üd
vözölhetjük, hogy e helyesen fölismert igazság szolgálatában hazánkfiai az utóbbi 
évtizedekben elismerésre méltó buzgalommal nckifeküdtek a hazai ornamentika 
tanulmányának”. „Nem fürkésszük, hogy e kísérletekben mennyi a maradandó és 
értékes, és mi bennük a selejtes és fonák. Ily forrongás közepette legalább egy da
rabig ne avatkozzék a kritika többször rontó, ritkán gyámolító keze az alkotó szel
lemeknek a munkájába.” (M. I. II. évf. 3. sz. 1899. Bp.)

Igen fontosnak érzi Hampel a kortárs népélet kutatását is. „Csakugyan fonák 
eljárás volna belemélyednünk a nemzeti ornamentika múltjába, anélkül, hogy a 
napjainkban élő népízlés termékeit ismernők.” „Hazánknak sajátszerű néprajzi vi
szonyai mellőzhetetlenül megkövetelik a nép kezén forgó mustráknak vidékenként 
való összegyűjtését.” A művészi munkában azonban nem csupán a népművészet
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másolgatását és felhasználását tartja az egyedül üdvözítőnek ...” életre való új 
stílust a művészek csak saját képzelmükből és a természet megfigyeléséből •teremt
hetnek.” - írja. (Lásd: A „Magyar Iparművészet” számait: 1895-1930.) Szendrei 
János módszeresen veti egybe a népesedés előtti, főképp a XVII. századi egész ipar- 
művészeti emlékanyagot, beleértve a mennyezetfestményeket is. Szendrei és Huszka 
után már senki sem próbálkozott a sajátságosán magyar ornamentika kérdéseivel, 
inkább csak az emlékek publikálására törekedtek. Amire Lechner Ödön vállalko
zott, egy „új magyar formanyelv” megteremtésére, amely nemzedékeken szolgálja 
majd a magyar építészetet - nem sikerült. Sikerült azonban a sajátosan magyar 
stílus kialakítása. A díszítés elemeit a magyar népi díszítőművészetből, textíliák
ból, cserepekből merítette. Sokszor tévedett azonban, amely anyagszerűtlenséget 
eredményezett, de végeredményben útja bátor és igazi művészi kezdeményezés volt.

Az ezredéves kiállítás körténelmi csoportjának tervpályázatához fűzött magya
rázó sorokból kiviláglik, hogy Lechner mennyire eltalálta azt, amit kora keresett. 
Munkásságával európai rangot biztosított a századforduló magyar építészetének. Az 
építészek közül Lajta Béla munkássága a lechneri díszítésben fogant, de fő művei
ben a tiszta szerkezetiséget érvényesítette és ezzel sok tekintetben megelőzte a há
ború utáni ún. újépítészeti irányzatot.

A népművészet mindenáron való alkalmazása ellen azonban több szakember 
tiltakozik és tiltakozásuknak ugyancsak a „Magyar Iparművészet”-ben adnak han
got. Az ilyet mondvacsinált magyar stílusnak nevezik. Az fogalmazódik meg, hogy 
a népies ornamentika önmagában nem jelent magyar stílust. Nem lehet népies mo
tívumokat alkalmazni az iparművészet minden ágában, ennek mindennemű anya
gával, anélkül, hogy az anyag és forma harmóniájára és a szerkezeti követelmények
re ne legyen tekintettel. Ez ugyanis azokat a veszélyeket hordozta magában, hogy 
ilyen esetben az esztétikai szempontból kifogástalan magyar stílű iparművészeti tár
gyainkon sokhelyütt csakhamar fárasztó egyhangúság harapózott el, s az akkori mo
dern élet és a közönség követelményeihez sem alkalmazkodhatott kellőképpen.

A századforduló művészei, sőt elméleti szakemberei is a magyar stílus kérdé
sét a nacionalizmus gondolatával kapcsolták össze. Ennek veszélyét azonban néhá- 
nyan már akkor felismerték és így gondolkoztak: „vajmi kevesen gondoltak arra, 
hogy ha a polgári életben a hazafiság egyike az első erényeknek is, a művészetben 
a nemzeti vonásoknak a jó ízlés rovására való erőszakolása nincs helyén, ízléstelen
ség, mely homlokegyenest ellenkezik a művészet fogalmával, lényegével.”

A Magyar Iparművészet 1899. II. évf. 5. számának „Modern vagy magyar stí
lus?” c. cikk szerzője (név nélkül) más országok iparművészetét állítja a hazai mű
vészek elé példaképnek, elsősorban az angol iparművészet tevékenységét tartja kö
vetendőnek és irányt adónak. Emellett javasolja a magyar népművészet mintakin
csét kiindulópontként, s mint mondja, „ez nem zárja ki azt, hogy ne használjuk fel 
népies ornamentikánknak motívumait ott, ahol helyén valók. De ne higyje és ne 
hirdesse senki, hogy a magyar érzést csakis azoknak a fölhasználásával lehet ki
mutatni”.

„Törekedjünk tehát arra, hogy ki-ki a maga módja szerint szabadon fejezhesse 
ki érzéseit s meglesz sajátos stílusunk és amennyiben lelkünk egy nemzethez tartoz
ván, rokon, meglesz a magyar stílus.” Gróh István a jövő magyar stílusán meditálva 
úgy látja, hogy „a magyar stílű kísérletezések nem sok eredményre vezettek”. (M. 
I. 1899. II. évf. 5. sz.) Meggyőződése, hogy a jövő magyar stílusnak megalkotása 
csak a modern stílusmozgalom keretén belül lehetséges. Mint az iparművészeti is
kola tanára fontosnak tartja, hogy a növendékekkel szabadon terveztessenek, s ne 
csak a mások rajzait másolgassák, hímezzék stb. „Adjunk a növendékeknek anya-
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nyelvet a díszítőművészetben. Első mintáit képezzék tisztán magyar motívumok 
s csak mikor egy-két éven át ezek mellett rajzolni megtanultak, térjünk át az idegen 
stílusokra és a természetre.’’ - ez az elképzelése.

A magyaros ízlés terjesztésében 1896-tól jelentős szerepet játszott az Országos 
Magyar Királyi Iparművészeti Iskola. Az elméleti tárgyak között szerepelt a népmű
vészet, a tervezés tanításában szintén felhasználták a népi motívumokat. Az iskola 
folyóirata, a „Díszítő Művészet” évente hatszor jelent meg. (1914-1919 között) 
Ennek előzménye Európa szerte a népművészet felfedezése és hazánkban is ezekre 
az évekre tehető a háziipari tárgyaknak a felkarolása és gyűjtése. 1872-ben jön létre 
a Néprajzi Múzeum. Ezután egymást követik az események - azok, amelyek té
mánk szempontjából figyelemre méltóak lehetnek.

A magyaros ízlés terjesztésében jelentős szerepet játszottak a következő iskolák:
O. M. K. Iparművészeti Iskola; Budapest IX., Kinizsi u. 31.
O. M. K. Képzőművészeti Főiskola; Budapest VI., Andrássy u. 71.
M. K. Állami Nőipariskola; Budapest VIII., Rákóczi tér 4-5.
Budapest Székesfővárosi Iparrajziskola; Budapest IX., Török Pál u. 1.

Muzeális anyag volt a következő helyeken:
Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára; Budapest X., Hungária körút 347.
O. M. Iparművészeti Múzeum; Budapest IX., Üllői út 33.
O. M. Iparművészeti Társulat; Budapest VI., Andrássy út 69.
M. K. József Műegyetem; Budapest I., Műegyetem rkp. 3.
Jelentős magyar népművészeti és iparművészeti anyag volt található ezenken kívül: Balassagyarmat, 
Debrecen, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kassa, Kecskemét, Keszthely, Marosvásárhely, Miskolc, 
Pécs, Pozsony, Sepsziszentgyörgy, Sopron, Szeged, Szekszárd, Szentes, Szombathely, Veszprém mú
zeumaiban.

Magyaros ízlésű tárgyak szerepeltek a következő jelentősebb kiállításokon:
London, 1851. - Világkiállítás
Becs, 1873. - Világkiállítás
Budapest, i88t. - Országos Magyar Nőipari Kiállítás
Budapest, 1885. - Országos Kiállítás
Párizs, 1892. - Exposition internationale de 1’ Art de la femme.
Chicago, 1893. - Világkiállítás
Budapest, 1896. - Országos Ezredéves Kiállítás
Budapest, 1897. - Művészeti Kiállítás
Budapest, 1899. - Háziipari Kiállítás
Párizs, 1900. - Világkiállítás
Turin, 1902. - Nemzetközi Kiállítás
St. Louis, 1904. - Világkiállítás
Milano, 1906. - Nemzetközi Kiállítás
Szófia, 1918. - Iparművészeti Kiállítás
Monza, 1923. - 

1925. -
1927. - Nemzetközi Kiállítás 

Philadelphia, 19*6- - Világkiállítás
Budapest, 1929. - Országos Iparművészeti és Háziipari Kiállítás 
Barcelona, 1929- - Világkiállítás
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Folyóiratok:
Művészi Ipar: 1885-94,
Ethnographa cs melléklete „A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője” - 

1890-1950.
Magyar Iparművészet: 1895-1950.
Rajzoktatás: 1897-1950.
Magyar Építőművészet: 1900-1950.
A Ház: 1908-1911.
Díszítő Művészet: 1914—1919.
A Falu: 1919-1950.

A XIX. század második felében, utolsó harmadában tisztázódtak az iparmű
vészet szerepével, jellegével kapcsolatos kérdések Európa-szerte. Gottfrid Semper- 
nek a század közepén kifejtett elmélete ugyanis az iparművészetnek az eddigieknél 
alapvetőbb szerepet biztosít a művészetek kialakított hierarchiájában. A század vé
gére ennek megfelelően mindenütt támogatták és sürgették a képzőművészek rész
vételét az alkalmazott művészetekben. Az iparművészet fellendülésével párhuza
mosan bontakoztak ki egyéni kezdeményezések, melyek a népművészet és a nép 
egyszerű életre hívásának tettek eleget.

A XIX. század közepe táján támad fel és erősödik az az áramlat, hogy a mű
vészetet gyökerestül ültessék vissza az élet talajába. Az áramlatot Ruskin működése 
indítja meg. Az ő irataiban jut először kifejezésre az a gondolat, hogy az élet min
den megnyilvánulásának művészi tartalmat kell adni. Morris ezt az elvet átülteti 
a gyakorlatba; százféle irányban kutat, kísérletez, s vállalataiban és műhelyeiben 
a művészetet a műiparral benső kapcsolatban egyesíti. Az akkori Anglia legjobb 
művészei készítették számára a terveket; az egésznek lelke azonban ő maga volt. 
A gép sablonos termékeivel az emberi kéz egyéni munkáját állította szembe.

Egy típus lép fel; azé a művészé, akit egyaránt foglalkoztat mindaz, ami a mű
vészetet az életbe beviszi, ami környezetünk eredeti és nemes felélénkítésére szol
gál; első képviselője Rippl-Rónai volt a mi művészeink között.

A gödöllőiek egynesen Angliába vertek hidat, oda, ahol az áramlatnak for
rásai felbuzogtak. Az életet átszövő, vele elválaszthatatlan egysége forrott művé
szet irányában halad az ő törekvésük is, és az egész társadalmat átható művészeti 
kultúra eszménye lebeg felette. A gödöllőiek törekvése a magyar művészeti kultúra 
jegyében folyik, jobban mondva ennek a létrehozását akarja szolgálni.

A művészetről és az életről való vélekedésük magyarázza meg azt a viszonyt 
is, melyben a magyar népies művészettel állanak a gödöllőiek, 
ök fedezték fel a képzőművészet számára és képeiken, rajzaikon először alkalmaz
ták a sajátos, mindig is kissé külön álló, archaikus ízű erdélyi műveltségi hagyo
mány örökségét, a fatornyos falusi templomot, a gótikus faépítészet helyi hagyo
mányait és Kalotaszeg szivárványszínű világát. A századforduló művészei már-már 
szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak sok archaikus formát is megőrző népművé
szetüknek. Érthető, ha Kőrösfői hónapokat tölt Kalotaszegen, s belemélyedve ennek 
a kezdetleges művészetnek a szellemébe, lelkesen kutatja és gyűjti annak százféle 
megnyilvánulását; s ha a gödöllői telep kiveszi részét abból a törekvésből, melynek 
az a célja, hogy megmentse a veszendőben lévő népművészet formakincsét, s átol
vassza ornamentikánkba annak szellemét.

Gondosan kutatták a régi, nemes technikákat s megpróbálták őket híven, ere
deti mivoltukban felfrissíteni.

A gödöllői telep története azzal indult 1904-ben, hogy Kőrösfői (Kriesch) Ala- 
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dár Gödöllőt szemelte ki működése színhelyéül, ö szervezte a szövőiskolát is, s az 
első évben a kísérletezés idején ő maga vezette a munkát. A szövőiskolánál alkal
mazottakon kívül még egy kis csoportja volt itt azoknak a művészeknek, akiket 
a törekvés rokon volta, a művészi meggyőződés közössége kötött össze. Mindenek
előtt Nagy Sándor, aki 1907 őszén költözött Gödöllőre s feleségével együtt részt 
vett a munkákban. Itt dolgoztak: Juhász Árpád, gr. Zichy István festő és grafikus, 
Raáb Ervin grafikus, Sidló Ferenc szobrász. Többé-kevésbé a gödöllőiekhez lehet 
számítani Undi Máriát, az iparművészt és rajzolót, bár ő nem lakott állandóan 
Gödöllőn. 1908-ban néhány ifjú tanítvány is szegődött a csapathoz, akik első tagjai 
annak a keletkezőben levő szabad akadémiának, amelynek Kőrösfői és Nagy Sán
dor a vezetői. Ezek: Remsey Jenő, Mihály Rezső és a francia Charles de Fontenay.

Kőrösfői a 90-es évektől kezdve járt Erdélybe, majd Malonyay Dezső I-II. 
kötetéhez Zichy Istvánnal, Juhász Árpáddal, Undi Máriával gyűjtött ott anyagot. 
Munkájukban a kultuszminisztérium támogatását is élvezték Koronghy Lippich 
Elek révén.

Rippl-Rónai József Kőrösfői-Kriesch Aladárral, Dékáni Árpáddal, (a halasi 
népi csipkék szecessziós formavilágé megújítójával) és Lakatos Artur szőnyegter
vezővel együtt lakásművészeti boltot kívánt létrehozni Budapesten, ahol állandóan 
kaphatók lettek volna művészek tervei szerint készült bútorok, dísz- és használati 
tárgyak hozzáférhető áron. Ez azonban nagyobb érdeklődés híján nem valósult meg.

A gödöllői művészek felfedezték és ők alkalmazták először a sajátos, mindig 
is kissé különálló, archaikus ízű erdélyi műveltségi hagyomány örökségét és Kalota
szeg szivárványszínű világát. A századforduló művészei már-már szimbolikus jelen
tőséget tulajdonítottak sok archaikus formát is megőrző népművészetüknek.

Témánk szempontjából a gödöllőiek iparművészeti tevékenysége figyelemre 
méltóbb, mert a szövő- és festőiskola elsorvadása utáni időszakban azért tovább 
folyt itt a munka több területen. Az 1920-as évektől kezdődően működött az ún. 
„háziipari iskola”, amelynek keretében tanfolyamokat is rendeztek a népművészet 
különböző ágaiban: festett bútorok készítése, hímzés, szűcsmunka, faragás, karco
lás, de készítettek különböző ajándéktárgyakat, lámpaernyőket is. A háziipari isko
la tagjai többnyire gödöllői fiatal, hat elemit végzett lányokból tevődtek ki. A 
tanfolyamok vezetésére képzett művészeket kértek fel. Előadásokat tartottak nép- 
művészeti témakörökből és jártak országszerte népi motívumokat gyűjteni.

Ez a háziipari iskola nem volt azonos az említett szövőműhellyel, bár ismerték 
egymás munkáját, de „ők a mi dolgunkba nem folytak bele” - emlékezett vissza 
Holló Mihályné népi iparművész. Az ő és családja tevékenysége napjainkig végig
kísérhető, mert még a legutóbbi években is aktívan tevékenykedett és fia, Holló 
László ugyancsak népi iparművész, aki elsősorban festett bútorok készítésével fog
lalkozik.

Az 1920-as 30-as évekre tehető az ő gödöllői működésük és ezzel kapcsolato
san népművészeti tevékenységük is tulajdonképpen ekkor kezdődött (akkor még 
nem nevezték népi iparművészetnek).

A Földművelési Minisztérium Háziipari Szakosztálya volt az, amely erőtelje
sen felkarolta ebben az időben a népművészeti, illetve háziipari tevékenységet (ké
sőbb a két fogalom is clhatárolódik). A minisztérium kérte fel Holló Mihályt, hogy 
festett bútoraival vegyen részt a barcelonai világkiállításon. Későbbi feleségét, 
Nagy Katalint kérték fel a bútorok festéséhez munkatársnak. Holló Mihály festő
művész és rajztanár volt, később kezdett népművészeti munkákkal foglalkozni. 
Hollóné Nagy Katalin az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Főiskolán vég
zett 1927-ben, mégpedig textil szakon. Kezdetben Gödöllőn is textiltervezéssel és
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gobelintervezéssel foglalkozott, később aztán a textil egyre inkább elmaradt és bár 
kényszerűségből több területen is dolgozott (reklámcímkéket tervezett, lakberende
ző volt), mindvégig a bútorfestést és a festett díszítésű famunkákat kedvelte.

Először 1929-ben szerepeltek a barcelonai világkiállításon munkáikkal - fes
tett parasztbútorokkal -, később aztán minden mezőgazdasági és árumintavásáron 
részt vettek, és az őszi lakberendezési vásárokon is. A Földművelési Minisztérium 
faipari gépeket is biztosított a későbbiekben, amelyek aztán saját tulajdonába men
tek át.

A bútorok készítése a férj feladata volt, de a tervezés és főleg a festés minden 
esetben a feleség kezéből került ki, aki tanulmányai során jobban magába is szívta 
a „magyaros formakincset”. Motívumokat gyűjtöttek vidéken, Somogybán, Zalá
ban, Gödöllő környékén, az erdélyi motívumokat azonban csak Budapestre járó 
székely asszonyoktól sajátították el. Ez azonban annyira közel állt Holló Miháíyné 
ízléséhez, hogy legsikerültebb munkái ily módon készültek. E munkák művészi 
rangját és hovatartozásukat illetően ő maga így fogalmazott: „Ami Gödöllőn ekko
riban történt, az kicsit egyénieskedően volt magyar.” Állandóan felbukkanó prob
léma volt pedig, hogy amit csináltak, azt „a népművészeknél túl iparművészinek 
tartották, az iparművészek viszont túl népiesnek”.

1938-ban amerikai megrendelésre is dolgoztak, egy bizonyos „Karavan’’ cég
nek festett ládikákat, díszdobozokat készítettek nagy tételben. Ez a megrendelés 
azonban úgy befulladt, hogy a munkadíjat is alig tudták kifizetni a bedolgozóknak. 
Aztán népviseletbe öltöztetett babákat is készítettek, ezt egy angol cég megren
delésére. Majd ezt a munkát abba kellett hagyni, játékokat csináltak, meg kártya
dobozokat, egymásba rakható apró tulipános ládákat.

Jött a háború: a németeknek is dolgoztak, háztartási eszközöket, apró játéko
kat készítettek. Mindent el kellett vállalni. De ez már nem a gödöllői időszak. 
Árokszállásra, majd Jászdózsára költöztek. Az árokszállásiak szerettek volna házi
ipari és népművészeti lehetőséget, ezért Hollóék a Gödöllőn meglévő faipari gé
pekkel ide leköltöztek. Innét jártak Pestre, Gyöngyösre, Egerbe megrendelésekért. 
A Divatcsarnok számára is dolgoztak, később az Iparművészeti Vállalatnak, a Nép- 
művészeti Vállalatnak és a háziipari szövetkezeteknek. Az 50-es évek végén Holló 
Mihály felkereste a budapesti Népművészeti Vállalatot és bemutatott egy bugyli
bicskát, amelynek nyele esztergályozott és festett motívumokkal készült. Tulajdon
képpen ezzel a munkával kezdtek újra fellendülni. Beléptek a gyöngyösi Háziipari 
Szövetkezetbe, s az egri Háziipari Szövetkezet számára is dolgoztak most már - kü
lönféle népművészeti és dísztárgyakkal. Kártyadobozokat, ládikákat, tintatartókat, 
kulacsokat készítettek többek között. Ezek közül több minden az Óra- és Ékszer
kereskedelmi Vállalat számára készült. Az anyagot saját maguk szerezték be. Bú
torkészítésre akkoriban nem igen lehetett gondolni. Holló Mihály 1966-ban meg
halt, de már előtte tíz éven keresztül súlyos beteg volt, úgyhogy akkoriban már 
szinte minden munkát a felesége végzett, s az akkor már gimnazista fiú is sokat 
besegített, festett és faragott.

A háziipari szövekezetekben már nagyobb méretű tárgyak készítését is lehetett 
vállalni és így kezdtek a hatvanas évek végétől újra festett bútorok készítésével is 
foglalkozni, most már Holló Lászlóval együtt. Erre így emlékezik Holló Miháíyné. 
Bármilyen motívum kell, „bármikor át tudom venni, de legjobban a gyöngyvirágos, 
madaras mintákat szerettem, és van egy fajta virág, ami csak a kalotaszegiben van 
- a fehér nárcisz - azt rettenetesen szerettem. Hatvankilencben az első olyan tékát 
festettem meg, ami mindenképpen elnyerte a tetszést, ezért voltaképpen innen datá
lódik a mi bútorfcstésünk.”
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Holló Mihályné most már nyugdíjasán, beteg szemmel és kézzel nem vállal 
megrendeléseket, munkáját Holló László folytatja. Az ő munkásságában azonban 
már napjaink népi iparművészeti tevékenységét kísérhetjük figyelemmel. Nézzük 
azonban, hogy mi történt országszerte a népművészet területén a felszabadulás 
utáni évtizedekben!

Amikor 1950-ben létrejött a Népművészeti és Háziipari Vállalat, a földműves
szövetkezetekben már volt népművészeti tevékenység, minden irányítás nélkül. A 
vállalat népművészeti osztálya kapcsolatot teremtett nemcsak a szövetkezeti, hanem 
az egyéni művészekkel is. A népművészeti munka színvonalának emelése érdekében 
a népművelési miniszter 1951. január 30-i rendelete többek között kimondotta: 
„Minden muzeális értékű népművészeti tárgyat, valamint minden olyan alkotást, 
amely a népművészet hagyományainak felhasználásával készült - amennyiben ke
reskedelmi forgalom tárgya - megkülönböztető megjelöléssel (márkával) kell ellát
ni.” 1946-ban jött létre az Országos Háziipari Tanács. Nyilvántartásában még ke
veredtek a háziipar és a népművészet tárgyai. Az 1951-ben létrehozott Népművé
szeti Intézet kezdettől fogva fontos feladatának tekintette a népi díszítőművészet 
hagyományainak fenntartását, továbbfejlesztését és a társadalom széles rétegei 
érdeklődésének a felkeltését.

A Népművészeti Intézet megkezdte a díszítőművészek felkutatását, hogy fel
keltse bennük a bizalmat és a munkakedvet. Arra is törekedtek, hogy a népművé
szek tehetségük szerint a hivatásos művészekhez hasonló megbecsülésben részesül
jenek. 1953-ban már tizenhét népművész volt a Képző- és Iparművészeti Szövetség 
tagja, és ugyanebben az évben hat népi díszítőművész a „Népművészet Mestere” 
kormánykitüntetés birtokosa lett. 1955-ben pedig id. Kapoli Antal pásztorfaragót 
Kossuth-díjjal tüntették ki.

1952-ben a Néprajzi Társaság és a Népművészeti Intézet rendezésében díszí
tőművészeti konferencia volt Győrben, ahol az élő népművészet és népművelő fel
adatok aktuális kérdéseit vitatták meg. Ettől kezdve beszélünk népi díszítőművé
szet helyett népi iparművészetről. Itt vetődött fel a népművészeti szövetkezetek 
mielőbbi megvalósításának gondolata. 1953-ban a helyiipari miniszter határozatot 
hozott a Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetek Országos Szövetsége 
(HISZÖV) és a Népi Iparművészeti Tanács (NIT) létrehozására.

A népművészeti Intézet tagja volt annak a tárcaközi bizottságnak, amely a 
HISZÖV és a NIT szervezeti szabályzatát és elvi problémáit kidolgozta. Kezdet
től fogva mindenre kiterjedő tapasztalatátadással, rendszeres, folyamatos tanács
adással segítette munkájukat.

Korábban maga a NIT zsűrizte a népi iparművészeti termékeket. A termelés 
növekedésével azonban már nem volt lehetséges, hogy a testületi szervet a napi 
gyakorlati munkával így igénybe vegyék. Ezért 1959-ben megváltoztatták a bírálat 
módját, létrehozták a NIT Lektorátusát. A Lektorátus a népművészettel foglalkozó 
legjobb szakemberekből, az elmélet, a gyakorlat és a kereskedelmi szervek képvi
selőiből állt. A Lektorátus megállapítása után folyamatosan számoltatta be a nagy 
népművészeti szövetkezeteket tevékenységükről, művészeti munkájukról és számuk
ra hasznos útmutatást adott.

Ebben az időben alakult ki a szoros kapcsolat a Népművészeti, a későbbi 
Népművelési Intézet és a NIT között. Az intézet különös gonddal szervezte a népi 
díszítőművészet kedvelői és gyakorlói számára az amatőr továbbképző tanfolyamo
kat. Ezekben számos szövetkezeti tag, népi iparművész és leendő népművész is 
részt vett.

1953 után a Népművészeti és Háziipari Vállalat feladata annyiban változott,
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hogy a termelés a szövetkezetekhez, a gazdasági irányítás a HISZÖV-höz, a művé
szeti vezetés a NIT-hez tartozott.

i960 óta a Népi Iparművészeti Tanács kiadványsorozatot jelentet meg. 1963 
végén pedig a Népi Iparművészeti Tanács mellett megalakult az Elméleti Bizottság, 
amely célul tűzte ki, hogy elméleti eszközökkel nyújtson segítséget ahhoz, hogy 
a hagyománykincs ne csak múzeumi örökséggé váljék, hanem szocialista társadal
munk művészetének céljait szolgálja. A szövetkezetek ez időszakban gazdaságilag 
is megerősödtek. Népi iparművészetünk 1978. július 16-án a Néprajzi Múzeum
ban rendezett jubileumi kiállítással ünnepelte negyedszázados létét. Az évfordulón 
elhangzott előadások szövege nyomtatásban is megjelent. A meghatott ünneplés, a 
megtett út öröme mellett azonban az is nyilvánvaló, hogy maradt még tennivaló 
bőven.

1982-ben újabb átalakulás következett, megszűnt a HISZÖV és a NIT meg
változott feladatokkal működik. A Minisztertanács 1/1982. (I. 16.) sz. rendelettel 
újjászervezte a Népi Iparművészeti Tanácsot (NIT). A NIT népi iparművészeti 
kérdésekben szaktanácsadó, javaslattevő, bírálati, díj megállapító és ellenőrző tevé
kenységet végez. (A Bíráló Bizottság tevékenységének jelentőségét a minisztertanácsi 
rendelet több szakasza is kiemeli.)

A szakemberek a hazai népi iparművészet fejlődését a következő időszakokra 
tagolják:
1945-195 3-ig: a háziipari és a népművészet a HISZÖV és a NIT alapítása előtt, 
í95 3-195 8-ig: a NIT és a HISZÖV alapításától az első önálló népi iparművészeti

kiállításig,
1958—1967-ig: a népi iparművészet fejlődésének virágkora,
1968-napjainkig: a legújabb szakasz.

A népi iparművészeket tehát a Népi Iparművészeti Tanács tartja számon, irá
nyítja és ellenőrzi a legsikerültebb tárgyi anyagot.

A megyékben - így Baranyában is - külön is számon tartják a megyében élő 
népi iparművészeket, innét terjesztik fel a NIT-hez a különböző címek, díjak 
odaítélésére. A múzeumi szakembereknek is feladatai közé tartozik a népi iparmű
vészeti tevékenység figyelemmel kísérése, sőt a múzeumok gyűjtőköre a népművé
szek által létrehozott alkotásokra is kiterjed. Jelentős anyaga van a pécsi Janus 
Pannonis Múzeumnak az élő népművészet tárgyaiból. Ezeknek egy részét múzeumi 
kiállításokon, illetve a tájházakban folyamatosan be is mutatják a közönség 
számára.

Fontos feladatunk, hogy a szocialista nemzeti kultúrába szervesen beillesszük 
a tradicionális nemzeti kultúra értékeit, sőt - amennyire lehetséges - tovább is 
fejlesszük.

A népművészet nem örök és változatlan, tehát korszakai, irányzatai voltak 
és vannak, ezért csak történeti szemlélettel közeledhetünk hozzá.

Nem könnyű feladat a számtalan létrejött alkotás, produktum között a határ
vonalat meghúzni a művészi és az értéktelen, az igazi és a hamis csillogás között. 
A tárgyalkotó kultúrában a népművészettel való kapcsolat nem olyan egyértelműen 
tisztázott, mint pl. a zenében. A felszabadulás utáni évek nagy népművészeti rene
szánsza is jobbára az időbeli művészetekre terjedt ki. A tárgyi népművészet megje
lenési formájában sokkal erőteljesebben és nyilvánvalóbban kötődött a paraszti 
élet múltjához. Míg a népdal és a néptánc az ifjúság rétegeinek aktivitásában éledt 
újjá, addig a tárgyi és díszítőművészet termékeihez sokkal inkább fogyasztás útján 
jutott el a közönség (bár ez a fogyasztás is egyre szélesebb körűvé vált). A nép- 
művészeti mozgalomnak az utóbbi években bekövetkezett változása, erősödése ab-
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ban a tekintetben hozott új magatartást úgy, hogy ez a mozgalom ma már a népi 
díszítőművészetet, illetve iparművészetet is egyre inkább újra az aktív tevékenység 
kibontakoztatására alkalmas alapnak tekinti.

A népművészet iránti érdeklődés azonban semmi esetre sem jelenthet konzer
válást, hanem a hagyományos formák felhasználásával és megújításával kell a mai 
ember mindennapjaiba illeszkedő közösségi fogantatású művészetet teremteni. A tu
domány feladata, hogy a feltáró munka mellett világossá tegyék, milyen hagyomá
nyokat érdemes folytatni a parasztság, s munkásság hajdani műveltségéből, s ezek 
miképpen ötvözhetők a mai igényekkel. Éppen az ösztönös alkotásból a tudatos 
produkcióba való átmenet kapcsán van irányító szerepük az ezzel foglalkozó szak
embereknek. A felelősség tehát nem lebecsülendő, mert ma már sem a hagyomány 
közvetlen élménye, sem pedig a közösségi ízlés nem jelöli ki a helyes utat.

Kívánatos, és ma soha nem tapasztalt mértékben az igénye is fennáll, hogy a 
folklór helyet kapjon az új kultúrában, befolyásoló ereje legyen a kultúra fejlődé
sére.
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KÁLMÁNCHEY ZOLTÁN

HIVATÁSTUDAT — SZAKMAI ÉRTÉKÍTÉLET — MAGATARTÁS

(Baranya megyei testnevelő tanárok körében — a választott hivatással 
kapcsolatban - végzett attitűd-vizsgálat tapasztalatai)

Ez év (1982) tavaszán azzal a kéréssel fordultunk a Baranya megyei testnevelő taná
rokhoz, hogy nevük feltüntetése nélkül adjanak őszinte, tárgyilagos választ a 30 
pontból álló kérdéssorra, amely válaszokból tájékozódni kívántunk a hivatásukkal 
kapcsolatos véleményükről, munkájuk hatékonyságának megítéléséről, a testnevelés 
szak rangjának értékeléséről -, s általában szakmájukkal szembeni beállítódásukról 
és magatartásukról. Pontosabban megfogalmazva, arra voltunk kíváncsiak, hogy 
a megyében működő testnevelő tanárok
- miképpen vélekednek - közvetlen gyakorlati tapasztalataik alapján - az iskolai 

testnevelés hatékonyságáról, munkájuk pedagógiai értékéről;
- hogyan ítélik meg szakmájuk iskolán belüli - és azon kívüli - presztízsét;
- mennyiben elégedettek választott hivatásukkal, s mi motiválja elégedettségüket, 

illetve elégedetlenségüket;
- mi okozza a legfőbb problémát számukra iskolai munkájukban;
- szerzett tapasztalataik birtokában hogyan értékelik felkészültségüket; hogyan 

gondolkodnak és gondoskodnak továbbképzésükről, szaktudományuk fejlődésével 
való lépéstartásukról;

- részt vesznek-e hivatásukkal összefüggő társadalmi-közéleti tevékenységben, s ho
gyan ítélik meg annak értékelését.

Reméltük, hogy a kapott válaszokból következtetéseket tudunk levonni
- a tanárképzés eredményességére - esetleges hiányosságaira;
- a testnevelő tanári pálya presztízsének megítélésére - az értékítéletek motívu

maira;
- a testnevelő tanári hivatáshoz való viszonyulásra, az ezzel kapcsolatos beállítódás 

milyenségére;
- valamint az önképzés és továbbképzés irányára, igényszintjére vonatkozóan.

Úgy gondoltuk, hogy vizsgálódásaink eredményeit hasznosíthatják a képző 
intézmények, a továbbképzésért felelős szervek, a szakfelügyelet és a megyei irá
nyítás egyaránt.

132 adatszolgáltató válaszai voltak értékelhetőek, s ez - a megye testnevelő 
tanárainak létszámához mérten - elégséges alapot biztosított általánosítható követ
keztetések levonására.

A 30 pontos kérdőív 63 adata szolgált támpontul a mennyiségi feldolgozás és 
az elemző értékelés számára. A mennyiségi összefüggések feltárásához - megfelelő 
programozás után - számítógépes eljárást vettünk igénybe.

A válaszokból elénk táruló kép bemutatása előtt néhány háttéradat bemuta
tását tartjuk szükségesnek.
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A megyében a testnevelő tanárok 64,7%-a férfi, 3 5,3%-a n°- Ez kedvező 
aránynak mondható - különösen ha egybevetjük a pedagógusok körében kialakult 
általános arányokkal, ami megyei vonatkozásban sem tér el lényegesen az országos
tól (kb. 75-25%). (Ez természetesen iskolatípusonként különbségeket mutat - ami
re még visszatérünk -, de a leginkább elnőiesedett általános iskolában is kedvezőbb 
a férfi-nő arány a testnevelő tanároknál, mint ami ezen iskolatípusban tapasztal
ható általában.)

A testnevelő tanárok átlagéletkora a megyében 35,8 év. (Ebből a férfiaké 37,1, 
a nőké 34,5 év.) Ez az arány a városi és falusi iskolák testnevelő tanárainál sem 
mutat lényeges eltérést. (Városban 36,3, falun 35,7 év.) A viszonylag alacsony átlag
életkor természetes következménye annak, hogy a nagymérvű tanárigény mielőbbi 
kielégítése érdekében megnövelték a tanárképzés létszámkeretét, s főleg az utóbbi 
10-15 évben egyre több friss diplomás állt munkába. Ezt bizonyítja a következő 
statisztikai áttekintés:

a mintában szereplő testnevelő tanárok közül 
I945-50 között szerzett diplomát 2 
1951-55 között szerzett diplomát 10 
1956-60 között szerzett diplomát 8 
1961-65 között szerzett diplomát 20 
1966-70 között szerzett diplomát 21 
1971-75 között szerzett diplomát 25 
1976-80 között szerzett diplomát 33 
1980 után szerzett diplomát 13

A testnevelők 64,7%-a városban, 35,3%-a falun teljesít szolgálatot. A férfiak 
56,6%-ra, a nők 78%-a tanít városban, a falun pedig a férfiak 43,4%-a, a nők 
22%-a.

Más arányosításban: a városi testnevelő tanárok 54,7%-a férfi, 45,3%-a nő. 
A falvakban dolgozó testnevelők 76,6%-a férfi, 23,4%-a nő.

Mindkét arányszám arra mutat, hogy a férfiak mind összlétszámúkhoz, mind 
pedig a betöltött állások számához viszonyítottan lényegesen nagyobb százalékban 
dolgoznak falun, mint a nők, míg a városi iskolákban létszámukhoz képest a nők 
nagyobb százalékban vannak jelen, mint a férfiak, bár a városokban működő test
nevelő tanárok között ma még kevesebb a nő, mint a férfi.

A nők összlétszámúkhoz viszonyított nagyobb mérvű városi alkalmazása és 
a belső arányok változásának tendenciája valószínűleg egyrészt azzal függ össze, 
hogy sok nő férjhez megy még diplomaszerzés előtt városban (elsősorban Pécsett) 
dolgozó férfihez ,ami jövendő munkahelyét is alapvetően meghatározza, másrészt 
azzal, hogy a régi arányok, amelyek 20-25 évvel ezelőtt a férfiak túlsúlyát mutatták 
az állások betöltésénél általában - így a városokban is -, a tanárképzés férfi-nő 
összetételének a nők javára történő eltolódása következtében fokozatosan megvál
toznak. (Meg kell jegyezni azonban, hogy ez a folyamat testnevelő tanárjelöltek 
vonatkozásában az utóbbi években lelassult, s a férfi-nő arány a tanárképző főis
kolákon 50% körül stabilizálódott. Más kérdés, hogy ez az egyensúlyállapot majd
nem kizárólag a testnevelés szakosokra jellemző, míg más szakterületen továbbra is 
75_2j0/0 körül állandósult az arány. Számunkra azonban ez esetben a testnevelő 
tanárok helyzetének alakulása képezte a vizsgálat és értékelő elemzés tárgyát.)

Városban kezdte munkáját a testnevelők 51,9%-a, falun 48,1%-a.
Nem változtatott munkahelyet 25,6%, egyszer változtatott 37,6%, kétszer 

15%, háromszor 10,5%, négyszer 7,5%. ötször 0,8%.
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Ugyanabban a városban (községben) lakik, ahol dolgozik a testnevelő tanárok 
85.7%-a; más helyen lakik, mint ahol dolgozik 14,3%-a.

Mindezekből az olvasható ki - egybevetve a korábbi adatokkal -, hogy a 
faluról városba történő vándorlás határozott tendencia, ami az első munkahelyek 
és a jelenlegi helyzet százalékos arányában is világosan tükröződik.

Feltűnő a többszöri munkahelyváltoztatás gyakorisága. (A háromszor-négyszer 
munkahelyet változtatottak száma megközelíti a 20%-ot.) Ez a mobilitás elsősor
ban a városban való elhelyezkedés igyekezetével függ össze.

A városhoz való kötődés tűnik ki a harmadik adatsorból is, hiszen a nem mun
kahelyükön lakók (13,4%) túlnyomó többsége városban él, s onnan jár ki falusi 
munkahelyére.

A tanárok iskolatípusonkénti megoszlását figyelembe véve a következő a
helyzet:

Általános iskolában tanít a testnevelők 74>4%_a>
szakközépiskolában és szakmunkásképzőban tanít 9,8%-a,
gimnáziumban tanít 5>3%'a>
egyéb iskolatípusban (pl. felsőoktatási intézményben, gyógy
pedagógiai iskolában) tanít Io,5%'a>
A férfiak és nők megoszlása iskolatípusonként - összlétszámúkhoz viszo

nyítottan :
a férfiak 73,5%-a tanít általános iskolában,

10,8%-a szakközép- és szakmunkásképző iskolában,
3,6%-a gimnáziumban,

12,0%-a egyéb iskolatípusban;
a nők 76%-a tanít általános iskolában,

8%-a szakközép- és szakmunkásképző iskolában,
8%-a gimnáziumban,
8%-a egyéb iskolatípusban.

Az egyes iskolatípusok szaktanár-ellátottsága a nemek arányában:
61,1%-a férfi, 38,4%-a nő,

69,2%-a férfi, 30,8%-a nő, 
42,9%-a férfi, 57,1%-a nő, 
71,4%-a férfi, 28,4%-a nő.

- az általános iskolákban a testnevelők
- a szakközép- és szakmunkásképző iskolákban 

a testnevelők
- a gimnáziumokban a testnevelők
- egyéb iskolatípusban a testnevelők
Az adatokból az tűnik ki, hogy az általános iskolákban a férfiak és nők aránya

- összlétszámúkhoz viszonyítottan - közel megegyező; viszont az ott működő test
nevelők összességéhez képest lényegesen nagyobb a férfiak száma. (Ez a helyzet 
összefügg azzal, hogy a jelenlegi arány még a régebbi, túlzottan is kedvező férfi-nő 
arány utóhatása, ami azonban a tanárképzés nemek szerinti összetételében bekövet
kezett változás nyomán fokozatosan átadja a helyét egy kiegyensúlyozottabb belső 
aránynak.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az általános iskolák testnevelő tanárainak ne
menkénti összetételében mutatkozó jelenlegi arány nem mondható egészségtelen
nek -, különös tekintettel a szaktárgy természetére, a vele kapcsolatos szakmai
pedagógiai tevékenység sajátosságaira, továbbá arra, hogy ebben az alapozó iskola
típusban az elnőiesedés általánosságban olyan méreteket öltött, ami már sem neve
lési, sem működtetési szempontból nem mondható kedvező jelenségnek.)

A tanárok legmagasabb iskolai végzettsége:
- a TF nappali tagozatán végzett a testnevelők 6,6%-a,

(ebből férfi 7,2%, nő 6%)
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- a TF levelező tagozatán végzett 4.2%.
(ebből férfi 2,4%, nő 6%)

- a tanárképző főiskola nappali tagozatán végzett 59.9%,
(ebből férfi 51,8%, nő 68%)

- a tanárképző levelező tagozatán szerzett diplomát 27,1%,
(ebből férfi 36,2%, nő 18%)

- egyéb kategória (pl. most végzi levelező úton a TF-et
vagy a tanárképző főiskolát) 2,2%,
(ebből férfi 2,4%, nő 2%).

Mindebből kitűnik, hogy a testnevelők 87%-a tanárképző főiskolán végzett 
nappali vagy levelező tagozaton. Figyelembe véve, hogy ennek a képző intézmény
nek a felvételi keretszáma igen magas (pl. Pécsett 105 testnevelés szakos hallgató 
vehető fel évente), és a levelező képzés mértéke is csak fokozatosan csökken, a jel
zett arány a jövőben még csak növekedni fog. Ez egyértelműen kiemeli a tanár
képző főiskolák döntő szerepét a tanárellátásban, s egyúttal felelősségét is az iskolai 
testnevelés színvonalának és egész arculata jövőbeni alakulásának szempontjából.

Mit mutat a vizsgálódás eredménye a testnevelő tanárok szakmai értékítéletét, 
hivatástudatát, beállítódását - átfogóan: a választott hivatással kapcsolatos atti
tűdjét illetően?

1. Mindenekelőtt hogyan vélekednek szaktárgyuk és tanári munkájuk iskolán 
belüli presztízséről?

Igen jónak értékeli azt a megkérdezettek 8,3%-a, jónak 42,9%-a, közepesnek 
38,3%-a, nem megfelelőnek 10,5%-a.

Ebből kitűnik, hogy a tanárok túlnyomó többsége jó és közepes közötti értéket 
tulajdonít szaktárgya és a testneveléssel kapcsolatos munka iskolai presztízsének.

A kapott értékelés a vártnál jobbnak mondható, hiszen ma még erősen tartja 
magát az a feltételezés-vélekedés, hogy iskolai körökben - s azon kívül is - jócskán 
megtalálható a múltból örökölt előítélet a testnevelés iskolai rangját, súlyát illetően, 
ami rányomja bélyegét a testnevelők közérzetére, szaktárgyi presztízs-értékének 
megítélésére. Ezzel a feltételezéssel szemben az elsősorban érintettek: a testnevelő 
tanárok véleménye arra mutat, hogy a korszerűnek egyáltalán nem mondható vonal 
alatti értékelés fokozatosan háttérbe szorul és átadja a helyét a tárgyilagos, marxista 
pedagógiai felfogáshoz illő megítélésnek. Hogy azonban ez ma még csak örvendetes 
tendencia, s nem gyökeres változás, azt világosan mutatják azok a válaszok, ame
lyekre itt kitérünk.

A nem megfelelőnek ítélt szaktárgyi presztízs vélt vagy valóságos okára utaló 
vallomások szerint a szaktárggyal szembeni még ma is megtalálható előítéletet 
hibáztatja a negatív véleményt nyilvánítók i7>3%*a. Ezzel szemben a szakmai 
munka gyengeségét, a tanári felkészültségben és magatartásban fellelhető hiányos
ságokat senki sem minősítette presztízscsökkentő tényezőnek. Ez örvendetes dolog 
lenne, ha megfelelne a valóságnak! Tény azonban, hogy egy szaktárgy, s a vele 
kapcsolatos nevelő-oktató tevékenység presztízsének alakulásában a pedagógus fel- 
készültsége, munkájának színvonala, emberi magatartása döntő szerepet tölt be. 
Ez nem mond ellent annak, hogy a testnevelés iskolai rangjával szembeni hátrányos 
megítélés - ami nehezen mozdítható előítéletből táplálkozik - ma még megtalál
ható, de annak leküzdésében az egyedüli ellenszer éppen a nevelő-oktató munka 
hatékonysága, a tanár felkészültsége, széles körű tájékozottsága és példás emberi 
magatartása. Ez a tétel helytálló minden tárgy tekintélyét illetően általában, az elő
ítélettel megterhelt tantárgyak esetében pedig különösen.

2. Az iskolai testnevelés ismeretnyújtó szerepét, jelentőségét, az oktató munka 
hatékonyságát
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- igen jónak ítélte a válaszadók 5,2%-a,
- jónak ítélte 63,9%-a,
- közepesnek ítélte 27,1%-a,
- nem megfelelőnek ítélte 3,8%-a.
A legtöbben tehát jónak tartják az oktató munka hatékonyságát, ismeretnyújtó 

szerepét. Tárgyilagos megítélésre való törekvésre utal - s egyúttal egészséges ön
kritikát tartalmaz - a 27,i%-os közepes és a 3,8%-os elégtelen minősítés.

3. Az iskolai testnevelésnek a rendszeres testedzés, sportolás iránti vonzalom 
felkeltésében, az ilyen jellegű készségek és szokások kialakításában játszott szerepét 
illetően a megkérdezettek

- 4,5%-a tartja igen jelentősnek,
- 47,4%-a értékesnek,
- 38,3%-a közepesnek,
- 9,8%-a nem kielégítőnek.
A közepes és nem kielégítő minősítés közel 50%-ot kitevő nagyságrendje el

gondolkoztató. Külön vizsgálatot érdemelne, hogy ez a fenntartásokat tartalmazó 
nagyszámú értékelés mivel függ össze. Vajon a tantervben, a követelményekben, 
a módszerekben, az otthoni és környezeti tényezők fékező erejében rejlik-e a prob
lémák gyökere, vagy - mint általában - több tényezős összefüggés húzódik meg a 
kétkedés és negatív értékelés mögött? - Mert - úgy tűnik - az igazság valóban 
az, hogy az iskolai testnevelés és sport csak mérsékelt hatásfokkal képes hozzájárulni 
a rendszeres testedzés és sportolás szokásainak kialakításához, a szélesebb tömegek 
életmódjába való beépüléséhez, különösen ha nem támasztja alá annak törekvéseit 
a szülői ház, a mikro- és makró-környezet ösztönző ereje.

4. Az iskolai testnevelés pedagógiai értékét, a szocialista személyiség formálá
sában betöltött szerepét - a gyakorlati munka során szerzett tapasztalatok alapján 
- a válaszadók

- 13,5%-a értékelte igen jelentősnek,
- 50,4%-a jó hatásfokúnak,
- 32,3%-a közepesnek,
- 3,8%-a nem megfelelőnek.
A pedagógiai hatékonyság és személyiségformáló szerep közepes és nem kielé

gítő értékelésének viszonylag magas százalékaránya - vagyis a fenntartásokkal és 
kétkedésekkel fűszerezett vélekedés mennyiségi mutatója - közel áll az ismeret
nyújtó, művelődési értékeket átszármaztató funkció megítélésénél (2. pont) tapasz
talt arányokkal. Jó ugyan tudni, hogy a saját tapasztalatok 63,9%-ban alátámaszt
ják a testnevelés tartalmával és módszereivel elérhető pozitív személyiségformáló 
szerepet, a 36,1%-os közepes értékelés és kétkedés azonban azt sejteti, hogy még 
jócskán akadnak, akik nem képesek kellően kihasználni a szaktárgy kínálta nevelési 
lehetőségeket, s ezért nem is tapasztalhatják a kívánt mértékben annak eredményes
ségét. Ez pedig a szakmai-pedagógiai felkészültségben még olykor jelentkező hiá
nyosságokra utal, ami tanulságos visszajelzésül szolgálhat a szakemberképzés és 
továbbképzés számára egyaránt.

5. Ezekkel a problémákkal, valamint a hivatástudattal és a szakmai igényes
séggel függ össze a szakmai, pedagógiai és ideológiai továbbképzés szükségességé
ről vallott felfogás, valamint annak megvalósított gyakorlata.

A kapott válaszok alapján a következő helyzetkép rajzolódik ki:
a) A rendszeres szakmai továbbképzést
- szükségesnek tartja a megkérdezettek 95>4%"a,

(ezen belül a férfiak 92,8%-a, a nők 98%-a)
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- nem tartja szükségesnek 4.6%
(ezen belül a férfiak 7,2%-a, a nők 2%-a)

Ezekből az adatokból úgy tűnik, hogy a nők fokozottabb hivatásszeretettel 
és szakmai igényességgel rendelkeznek bár sok jel arra mutat, hogy a nem nagy
mértékű arányeltolódás elsősorban a férfiak erőteljesebb mellékkereset-növelő igye
kezetével függ össze, aminek indokoltsága a pedagógusok anyagi megbecsülésének 
jelenlegi szintjén aligha vonható kétségbe.

Ami a szakmai továbbképzés szükségtelenségének indokolását illeti, az ilyen 
véleményen lévők legtöbbje megkerülte a nyílt választ és „egyéb” okokra hivatko
zott - mellőzve az ok konkrét megjelölését. Csupán néhány esetben fordult elő 
- kizárólag férfi válaszadónál -, hogy az illető őszintén leírta: nem ambicionálom 
a szakmai továbbképzést, inkább jövedelemkiegészítő munkával töltöm az időt. 
Ez a néhány nyílt válasz és az egyéb okok mögött sejthető hasonló indíték alátá
masztani látszik az előbbiekben megfogalmazott feltételezésünket.

Figyelemre méltó, hogy a TF nappali tagozatán végzettek 77,8%-a tartja 
szükségesnek a szakmai továbbképzést, 22%-a nem. A tanárképző főiskola nappali 
tagozatán diplomát szerzetteknél ez az arány a következő: 93,5% igen, 6,5% nem.

A feltűnő különbség részben összefügghet azzal, hogy a TF igen magas fokú 
szakmai felkészítése után az ott végzett tanárok egy része nem tartja magára nézve 
eléggé gyümölcsözőnek - főleg a szervezett formához kötött továbbképzést, más
részt azonban összefügghet olyan okokkal is, amelyeket vizsgálódásunk során nem 
sikerült egyértelműen tisztázni.

A továbbképzés formáit illetően
- a szervezett - de számotadás nélküli - megoldás mellett nyilat

kozott a válaszadók 51,2%-a,
- a számotadással és az eredménynek az előmenetelbe való be

számításával összekapcsolt szervezett továbbképzést jelölte meg
a legmegfelelőbb formának 31,5%,

- számotadás nélkül önképzés mellett „szavazott” 12,6%,
- az időközönkénti számotadással összekapcsolt önképzést része

sítette előnyben 4,7%-
Ezek szerint a legnépszerűbb forma a szervezett továbbképzés - számotadás

nélkül. Érdekes azonban, hogy nem kevés azoknak a száma, akik a továbbképzés
nek azt a követelményeket állító, igényesebb megoldását értékelték legtöbbre, 
amelynél a kurzus beszámolóval zárul, s annak eredménye befolyásolja az anyagi 
előmenetelt is.

Érdemes itt egy pillantást vetni a saját könyvtár bevallott szakmai könyvállo
mányára, a testnevelési és sport tárgyú könyvek kötetszámára, valamint a rendsze
resen olvasott szakmai folyóiratok mennyiségére és milyenségére - bár mindez nem 
tekinthető perdöntőnek a szakmai igényességet, az önképzés hőfokát illetően. Mégis 
mondhat valamit a hivatással kapcsolatos beállítódásról és magatartásról.

Eszerint bizonyos számú szakkönyvvel rendelkezik a választók 93,2%-a. Nem 
tart otthonában szakkönyvet 6,8%-a.

A saját könyvtári szakkönyvek egy főre jutó kötetszámának átlaga 36,7. A 
szórás azonban elég jelentős, és a szélső értékek 10 és 200 kötet körül helyezked
nek el.

Szakfolyóiratot olvas rendszeresen a válaszolók 99,2%-a -, de csupán egy
félét 25,6%, két folyóiratot olvas rendszeresen 36,1%, hármat 27,8%, négyet 
6,8%, ötöt 1,5%, hatot 1,5%. Egyáltalán nem olvas szakmai folyóiratot 0,8%.

A legtöbbek által rendszeresen olvasott folyóirat „A testnevelés tanítása”
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(97,7%)- A további sorrend: „Sportági folyóirat” (52,6%), „Testnevelés és sport
tudomány” (36,8%), „TF Tudományos közlemények” (15,8%), „Sportvezető” 
(8,3%).

Arra a kérdésre, hogy olvassa-e rendszeresen a Népsportot, igennel válaszolt 
a testnevelő tanárok 67,7%-a, nemmel 32,2%-a.

A napi sajtó sportrovatát rendszeresen olvassa a megkérdezettek 94,7%-a, 
nem olvassa 5,3%-a.

b) Többé-kevésbé megnyugtató a helyzet a pedagógiai-pszichológiai tovább
képzés igénylésével kapcsolatban. Igennel válaszolt 86,5%, nemmel válaszolt 13,5%.

Arra a kérdésre, hogy a szükségesség elvi megfogalmazásán túl folytat-e a gya
korlatban ilyen jellegű önképzést, igennel válaszolt 72%, nemmel válaszolt 28%.

Az elvi egyetértés és a gyakorlati megvalósítás közötti közel 15%-os különb
ség már nem mondható kedvező jelenségnek.

c) Nem teljesen megnyugtató az ideológiai-politikai továbbképzésről vallott 
felfogás és gyakorlat. Szükségesnek tartja az ilyen jellegű önképzést és továbbkép
zést a válaszadók 66,9%-a, nem tartja szükségesnek 33,1 %-a.

Arra a kérdésre, hogy folytat-e ideológiai-politikai önképzést, illetve részt 
vesz-e ilyen továbbképzésben, a megkérdezettek 69,2%-a válaszolt igennel, 
30,8%-a nemmel.

6. a) Arra a kérdésre, hogy részt vesz-e az iskolai sport szervezésében, és irá
nyításában, a válaszok megoszlása a következő: igen 99,2%, nem 0,8%.

b) Iskolán kívüli sporttal kapcsolatos munkát végez a válaszadók 50%-a, 
(a férfiak 74%-a, a nők 26%-a, ami ismét csak arra mutat, hogy elsősorban a fér
fiak vesznek részt a sportéletben, mit főleg anyagi okok motiválnak).

A vállalt munka jellege szerinti megoszlása:
- Edzőként dolgozik 5°,5%,
- Versenybírói feladatot vállal 13,-%,
- Egyesületi tisztségviselő 8,9%,
- Szakosztályvezető 2,4%>
- TSH-munkatárs 43%,
- Egyéb sporttal kapcsolatos

társadalmi munkát végez 21,1%-
Az iskolán kívüli sporttal kapcsolatos munka után jövedelmet élvez a válasz

adók 47,4%-a; anyagi ellenszolgáltatás nélküli társadalmi munkát vállal 52,6%. 
A mellékjövedelmet élvezők 73%-a férfi, 27%-a nő. Az egész populációhoz viszo
nyítottam a férfiak közül anyagi ellenszolgáltatás fejében végez munkát 5 5,4%, 
nem pénzért dolgozik 44,6%. A nők közül mellékkereset fejében végez munkát 
34%; nem kap munkájáért anyagi ellenszolgáltatást 66%.

A mellékkereset havi átlaga 45 5,- Ft. (Szélső értékek: 200, illetve 3000,- Ft.)
7. Arra a kérdésre, hogy milyennek ítéli a sport területén végzett munkájának 

társadalmi elismerését? — a válaszadók minősítése a következő:
- igen jónak ítéli 13 %,
- jónak ítéli 29,3%,
- többé-kevésbé kielégítőnek 393%,
- nem megfelelőnek 18 %.
Az alsó két minősítés 57,1%-os aránya arra mutat, hogy a társadalmi elisme

réstől a többség nincs elragadtatva. Ez összefügghet az erkölcsi megbecsülés nem 
kielégítő voltával is, de a probléma gyökere - feltételezhetően - elsősorban a mun
ka nehézségével és a vállalt felelősséggel arányban nem lévő anyagi elismerésben 
rejlik.
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8. Végül a hivatással kapcsolatos elégedettség felől érdeklődtünk.
a) Arra a kérdésre: elégedett-e testnevelő tanári munkájával; kielégíti-e en

nek a hivatásnak a gyakorlása? - igennel válaszolt a megkérdezettek 82%-a, nem
mel válaszolt a megkérdezettek 18%-a.

Az elégedettség fokát illetően
- magas fokú elégedettséget érez 5,9%,
- elégedett 5 5.5%.
- többé-kevésbé elégedett 3I>9%,
- elégedetlen 6,7%.
Az elégedetlenség okát illetően
- pályatévesztettnek érzi magát 5,9%,
- anyagi és erkölcsi megbecsülés hiánya miatt elégedetlen 61,8%,
- nem elégíti ki az iskolai munka taposómalma

negatív válaszadók 11,8%-át,
- egyéb okok miatt elégedetlen hivatásával

(pl. a rendkívül rossz feltételek miatt) 20,5%.
Az anyagi és erkölcsi megbecsülés nem kielégítő volta nem kizárólag a testne

velő tanári munkára jellemző, hiszen ez elmondható a pedagógus pályára általá
ban is. Lehetnek itt természetesen éppen ennek a hivatásnak a gyakorlásával kap
csolatban előforduló lelkesedést lohasztó, elégedettséget romboló motívumok - túl 
a feltételek olykor elkeserítő állapotán és az anyagiakon -, amelyekkel szemben az 
a vigasztaló, hogy mindezek ellenére a megkérdezettek 61,4%-a - tehát az abszolút 
többség - elégedett, vagy éppenséggel magas fokon elégedett testnevelő tanári hi
vatásával.

b) Figyelmet érdemelnek azok az adatok is, amelyek az elégedettség - elége
detlenség végzettséghez viszonyított arányait mutatják - bár itt nyilvánvalóan nem 
egy, hanem több irányú összefüggés húzódik meg a vélemények mögött.

- A TF nappali tagozatán végzettek 88,9%-a elégedett testnevelő tanári mun
kájával; ezzel szemben elégedetlen 11,1%

- A TF levelező tagozatán végzetteknél elégedett 80%, elégedetlen 20%.
- A tanárképző főiskola nappali tagozatán végzettek 79,2%-a elégedett, 

21,8%-a nem .
- A tanárképző levelező tagozatán végzetteknél 84,6% elégedett, 15,4% nem.
A kapott eredmények között kirívó eltérések nem fedezhetők fel. A számok

mégis arra mutatnak - ismételten utalva a sokféle tényező befolyásoló hatására -, 
hogy a TF nappali tagozatán végzettek közül azok, akik az iskolai munkát vállal
ták, a leginkább meg vannak elégedve helyzetükkel. Ez pedig némileg ellentmond 
annak a hiedelemnek, miszerint a TF-et végzetteket kevésbé érdekli az iskolai mun
ka, s ha mégis oda kényszerülnek, a pedagógiai tevékenységet mérsékelt lelkesedés
sel végzik, mert figyelmüket elsősorban az edzési feladatok és a mellékkereseti le
hetőségek kötik le.

c) Az elégedettség-elégedetlenség problémájával függ össze az arra a kérdésre 
adott válasz is, hogy a testnevelő tanári pályát választaná-e élethivatásul, ha min
dent élőiről kezdhetne?

A válaszok megoszlása szerint igennel felelt a férfiak 83,1%-a, a nők 88%-a, 
nemmel válaszolt a férfiak 16,9%-a, és a nők 12%-a.

E szerint csalódottság a férfiaknál nagyobb számban fordul elő, mint a nőknél, 
ami - megítélésünk szerint - elsősorban anyagi okokra vezethető vissza.

Ezekkel az arányokkal érdemes egybevetni a következő kérdésre adott vála
szok megoszlását: örülne-e, ha gyermeke, unokája a testnevelő tanári pályát válasz-
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tana élethivatásul? Igennel válaszolt a férfiak 73,5%_a> m*S a nőknek csupán 
54°/0-a. Vagyis nem örülne gyermeke, unokája testnevelő tanári pályaválasztásának 
a férfiak 26,5%-a, a nők 46%-a.

Az előző adatokhoz mért pálfordulásnak - vagyis a nők véleményváltozásá
nak - oka (ha gyerekeikről, unokáikról van szó) bizonyára elsősorban abban rejlik, 
hogy a testnevelő tanári hivatás rendkívül megterhelő, időigényes, a versenyek 
miatt a pihenő napokat is gyakran igénybe vevő munkával jár, s emiatt - ha a test
nevelő tanár édesanya, nagymama hivatásszeretete, a pálya iránti érzelmi elkötele
zettsége magas fokú is - már gyermekének, unokájának nem nagyon óhajtja ezt 
az életpályát.

b) Az iskolai munka közben jelentkező - hivatásszeretetet és lelkesedést lo- 
hasztó, elégedetlenséget keltő - problémák közül a legtöbben a nem kielégítő tárgyi 
feltételeket jelölték meg első helyen. A további sorrend a következő:

- a szülők közömbössége, a testnevelés és sport iránti érdeklődésének hiánya;
- az eszközök, felszerelések hiányos volta;
- a tantestület közömbössége a testnevelés ügye iránt;
- a testnevelés és a sport általánosságban tapasztalt lebecsülése;
- a végzett munka elismerésének hiánya;
- az iskolavezetés közömbössége a testnevelés és a sport iránt.
Ebből a rangsorból is kitűnik, hogy bár a tárgyi-dologi feltételek gyakran rend

kívül mostoha volta a legjelentősebbnek minősített hivatásszeretetet romboló ténye
ző, de emellett akad más motívum is, amire érdemes felfigyelni. Viszont az sem 
kerülheti el a figyelmünket, hogy az iskolavezetés közömbössége a befolyásoló 
tényezők rangsorában az utolsó helyre szorult. Ez nyugodtan elkönyvelhető ked
vező jelnek, mert nem is olyan régen még széltében-hosszában az iskolavezetésnek 
a testneveléssel és a sporttal szembeni negatív szemléletét és magatartását tartották 
az előbbrelépés egyik legfőbb gátjának. Úgy tűnik, Baranyában ezen már túl va
gyunk, sőt egyre több iskoláról tudunk, ahol az iskolavezetés kiemelt figyelmet 
szentel a testnevelés és a sport ügyének.

összegezve a vizsgálódás tapasztalatait és az azokból levonható következte
téseket - elmondhatjuk, hogy a Baranya megyei testnevelő tanárok - akik között 
a férfi-nő arány kedvezőnek mondható a pedagógusok körében kialakult arányok
hoz viszonyítottan, s életkor szempontjából a fiatalabb évjáratok vannak túlsúly
ban - többségükben városokban teljesítenek szolgálatot. A férfiak - összességükhöz 
mérten - nagyobb számban vállalkoztak falusi iskolai munkára, ami több ok miatt 
természetes - és tegyük hozzá: egészséges jelenség. A városba való törekvés ten
denciája Baranyában is kimutatható, ami beleillik a pedagógusok migrációjának 
általános képébe. A testnevelő tanárok túlnyomó többsége (87%-a) tanárképző 
főiskolán végzett, s előreláthatólag ez a képző intézmény fogja biztosítani a továb
biakban is - egyre növekvő arányban - a szakember-utánpótlást. Ez a körülmény 
kiemelt felelősséget ró a tanárképző főiskolára, mind a mennyiségi igényeknek, mind 
pedig a minőségi követelményeknek a kielégítése tekintetében.

A szaktárggyal és a testneveléssel kapcsolatos nevelő-oktató munka iskolai 
presztízséről az érintett szakemberek a vártnál általában kedvezőbben nyilatkoztak 
- bár közérzetüket, a testnevelés súlyáról, tekintélyéről alkotott véleményüket még 
ma sem hagyja érintetlenül az itt-ott felbukkanó, a múltból örökölt - de olykor a 
jelen alacsony értékű munkája által is kondicionált - előítélet, a vonal alatti keze
lés sanda maradványa.

Az iskolai testnevelés ismeretnyújtó, művelődési értékeket megőrző és átszár
maztató funkcióját a megkérdezettek közel 70%-a eredményesnek, illetve igen
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eredményesnek ítéli, és csak kevesen akadnak, akik az oktató munka hatékonysá
gát a szaktárgy esetében kétségbe vonják.

A rendszeres testedzés, sportolás iránti vonzalom felkeltésében, az ilyen irányú 
készségek és szokások kialakításában az iskolai testnevelésnek sokan csak igen 
mérsékelt, vagy éppenséggel nem kielégítő szerepet tulajdonítanak. Ez nyilván ösz- 
szefügg azzal a tapasztalattal, hogy az iskola befejeztével a rendszeres sportolás 
tekintetében jelentős visszaesés következik be. A szülői ház, a szűkebb és tágabb 
társadalmi környezet nem támasztja alá és nem folytatja az iskola törekvéseit, s 
így annak hatékonysága sem éri el a kívánt fokot. Más kérdés, hogy olykor az is
kolai testnevelés sem tekinti alapvető feladatának a rendszeres testedzés, sportolás 
igényének felkeltését és szokásainak kialakítását.

A rendszeres testedzésnek, sportolásnak a széles tömegek életmódjába való 
beépülése - aminek személyi és társadalmi jelentősége elvi-elméleti síkon ma már 
kellőképpen felismert - csak akkor válhat gyakorlattá, ha az iskola egészséges élet
re felkészítő, e tekintetben fokozottabb feladatokat vállaló és teljesítő szerepét az 
eddigieknél jóval nagyobb mértékben egészíti ki és támasztja alá a szülői ház, 
segíti a széles körű felvilágosítás, továbbá az értékek súlyát-rangját befolyásoló 
magas szintű gondoskodás és példamutatás.

A kapott válaszok elemzése során arra is fény derült, hogy bőven akad tenni
való a testnevelés tartalmának és módszereinek a szocialista személyiség formálásá
ra való jobb kihasználása terén. A szaktudománynak a pedagógiával, pszichológiá
val és módszertannal való ötvözése - az eddigieknél is magasabb igényességgel(I) 
-, s mindennek az eszmei-politikai felkészültség, a szilárd világnézeti meggyőződés 
talaján álló gyakorlati megvalósítása olyan követelmény, amely fokozott feladato
kat ró mind a tanárképzésre, mind pedig a továbbképzés egész rendszerére.

Ezzel kapcsolatban figyelmet érdemelnek a szakmai, pedagógiai és ideológiai 
továbbképzésre vonatkozó vélemények. A szükségesség felismerése tekintetében 
nincs ok elégedetlenségre - bár a szakmai továbbképzés igényléséhez mérten csök
kent érdeklődés mutatkozik a pedagógiai, méginkább az ideológiai továbbképzés 
iránt. Ami pedig a belátás-egyetértés és a gyakorlatban megvalósított önképzés
továbbképzés közötti divergenciát illeti, ez arra figyelmeztet, hogy valóban előny
ben kell részesíteni a sokak által helyeselt szervezett továbbképzést - időközön
kénti számonkéréssel és az eredménynek az előmenetelbe való beszámításával -, 
illetve ez utóbbi módszert összekapcsolva az önkéntes-kötetlen, de ugyanakkor meg
adott program alapján folyó megoldással.

Az iskolai sport szervezésében és irányításában - néhány kivételtől eltekintve 
- valamennyi testnevelő tanár részt vesz. Az iskolán kívüli sportéletből edzőként, 
versenybíróként, vagy mint egyesületi tisztségviselő, szakosztályvezető stb. a test
nevelő tanárok 50%-a veszi ki részét. De e tekintetben a férfiak és nők között nagy 
a különbség (74%-2Ó%), ami elsősorban a férfiak erőteljesebb mellékkereseti igye
kezetével függ össze.

A sport területén végzett munka társadalmi elismerését alacsonyra értékelte a 
válaszadók többsége, ami sokféle ok mellett elsősorban az elégtelen anyagi elisme
réssel függhet össze. Érdekes, hogy az iskolai testnevelés presztízsét, az e téren 
végzett munka intézményen belüli megbecsülését a testnevelők magasabbra értékel
ték, mint az iskolán kívüli sporttevékenység társadalmi súlyát.

Jó tudni, hogy a testnevelő tanárok 82%-a elégedett munkájával; kielégíti hi
vatásának gyakorlása, ami arra mutat, hogy a nem ritkán előforduló rendkívül 
gyenge tárgyi-dologi feltétel, az anyagi és erkölcsi megbecsülés elégtelensége, a 
testnevelésnek itt-ott még kísértő hátrányos megítélése és kezelése nem képes szá-
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mottevően kikezdeni a hivatásszeretetet, az eredményes munkához elengedhetetlen 
jó közérzetet, elégedettséget.

De az is mond valamit a pálya gyakran rendkívül rögös útjairól, hogy bár a 
legtöbb testnevelő tanár ismét csak ezt a hivatást választaná, ha mindent elölről 
kezdhetne, már gyermekei, unokái pályaválasztásakor sokan - főleg a nők közül - 
nem örülnének a testnevelés szak iránti érdeklődésnek. Az adatok arra mutatnak, 
hogy a testnevelő tanári hivatás rendkívül megterhelő, időigényes, a szabad napok
ra is gyakran ráterülő volta a pályát kipróbált szülők, nagyszülők nem kis hányadát 
(a nők 46°/0-át) arra készteti, hogy lebeszélje gyerekét, unokáját szakválasztási pél
dájának követéséről -, de legalábbis nem biztatja még érdeklődés esetén sem. Ez is 
arra int, hogy a pedagógusok - közöttük sorban nem utolsóként a testnevelő taná
rok -anyagi és erkölcsi megbecsülésére, élet- és munkakörülményeinek javítására 
az eddigieknél jóval nagyobb gondot kellene fordítani, mert csak így remélhető, 
hogy a visszatartó-lebeszélő tendencia helyét ismét elfoglalja az a gyakorlat, amely 
inkább a pálya szépségeit ecseteli, s az elterelés helyett a szülői, nagyszülői buzdí
tást részesíti előnyben.

Az is tanulságul szolgálhat, hogy bár az iskolai munkát nehezítő problémák 
között továbbra is a tárgyi-ideológiai feltételek mostoha volta szerepel első helyen 
- aminek gyors megoldása gazdasági nehézségekbe ütközik -, találhatók olyanok is, 
amelyek nem anyagi gondokkal függenek össze. Ezeknek legtöbbjét az iskolairányí
tás, a tantestület és a szülők jobb megértésével, segítő közreműködésével fokozato
san meg lehetne oldani.

Végezetül köszönet illeti mindazokat, akik őszinte, tárgyilagos válaszadásuk
kal, valamint a szervezéshez-lebonyolításhoz nyújtott segítségükkel hozzájárultak 
ennek a baranyai helyzetképnek a felvázolásához. Bízunk benne, hogy a tanulságok
ból merítenek majd tanárok, szakfelügyelők, képző intézmények, a továbbképzést 
és művelődést irányító szervek egyaránt.

Fenyvesi József: Teknővájó cigányok
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TEGZES FERENC

SPORT A MILITARIZMUS SZOLGÁLATÁBAN

(A pécsi leventesport történetéből)

Az 1920. július 4-én megkötött trianoni békeszerződés előírta, hogy Magyarország
nak három hónapon belül le kell szerelnie hadseregét, valamint azt, hogy meg kell 
szüntetnie az általános hadkötelezettséget. A magyar hadsereget a jövőben csak 
önkéntes belépés alapján lehet felállítani és kiegészíteni.

Az ország vezetői előtt az a feladat állt, hogy olyan intézményt keressenek 
és találjanak, amelyben a fiatalokat úgy nevelik és készítik fel, hogy egyrészt ked
vet kapjanak a katonasághoz, másrészt pedig mielőtt bevonulásukra sor kerül, bizo
nyos fokú katonai előképzésre tegyenek szert. Jártasak legyenek a különféle ka
tonai eszközök kezelésében, el tudjanak igazodni a terepen s egészségileg is alkal
masak legyenek a katonai életre. Az illetékesek keresték azt a megoldást, ami leg
jobban megfelel elképzeléseiknek: leplezni, de ugyanakkor meg is valósítani az if
júság katonai nevelését. A megoldást a testnevelésben találták meg.

1921. december 21-én létrejött az i92i:LIII. t. c., amely a testnevelést állami 
feladattá tette, és ennek ürügyén a magyar ifjúság többségét, ha leplezetten is, de 
kiszolgáltatta a katonai vezetésnek. Ahogy ezt Gömbös Gyula az egyik beszédében 
megfogalmazta: „A sport a leghatalmasabb eszköz a népességnek hadseregen kívüli 
kiképzéséhez;’’1 A képzés célját a leventemozgalom vezetői abban látták, hogy a 
„lassú és nehézkes földműves népet”, amely mindenkor a hadsereg személyi állo
mányának döntő többségét alkotja, mozgékonyabbá tegyék. Ezért a kiképzés alap- 
elve, hogy a leendő katonát önálló, fürge, rugalmas, küzdőképes egyénné fejlesszék, 
mert csak ilyen egyénekből álló hadsereggel lehet a szemben álló tömegerőt ellen
súlyozni. E cél elérésére a legalkalmasabb módszernek a szabadtéri sportolást tar
tották.2

A leventeköteles ifjakat három korcsoportba sorolták, s ennek megfelelően 
határozták meg a képzés tartalmát is. Az első csoportba a 12-15 évesek tartoztak. 
Ók elemi előképzésben részesültek, sportoltak és erkölcsi nevelésben részesültek. 
A második csoportot alkotó 16-18 évesek alapelőkészítése részben az első csoport
ban megkezdett képzés mellett katonai előképzés volt. A harmadik csoport 19-21 
éves fiataljai szakalapelőképzést kaptak: 2/3 részben katonai, 1/3 részben sport
kiképzést.3

A leventeintézmény vezetői igyekeztek mindent úgy előkészíteni és irányítani, 
hogy a tulajdonképpeni katonai cél mind a hazai mind a külföldi közvélemény 
előtt rejtve maradjon. A bizalmas irányelveket személyesen és szóban közölték az 
illetékesekkel, az igen bizalmas ügyek intézésénél rejtjeles utasításokat alkalmaztak, 
írásban csak olyan rendelkezéseket továbbítottak az alárendelt szervekhez, amelyek 
sportra és egyéb „veszélytelen” témákra vonatkoztak/'
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Pécsett 1926. január 30-án alakult meg a vgrosi testnevelési bizottság, amely 
a közigazgatás részéről volt hivatva biztosítani a leventemozgalom sikerét.5 Két 
leventeegyesület alakítását határozták el: „a Széchenyi tértől Észak-Dél irányú 
főútvonalaktól Keletre és Nyugatra” 1-1 egyesület tömöríti magába Pécs iskolán- 
kívüli testnevelésre kötelezett fiatalságát.6 1930. november 14-én a város testneve
lési bizottsága az Országos Testnevelési Tanács rendelete alapján átszervezést hajt 
végre: a város eddigi két levente egyesületét megszüntetik és helyettük 5 kerületi 
levente egyesületet állítanak fel, és külön egyesületet Gyárvároson, Istenkúton. 
Ezenkívül lovaslevente egyesületet, kerékpáros leventeosztagot és zeneegyesületet 
szerveztek. A vállalati/tevente egyesületek közül a MÁV Levente Egyesület mű
ködik ebben az időbedU'1936. január 23-án harmadszorra is átszervezik a város le
ventéit: 3 zászlóaljat állítanak fel. Ezek nagyjából a Belváros, Szigeti külváros és 
Budai külváros területét foglalják magukba.8

A leventeegyesületeket központilag szerkesztett és készített egyesületi szabály- 
rendelettel látták el. Ennek a sportra vonatkozó részei így hangzanak:

„Az egyesület kitűzött céljait gyakorlatilag a kővetkezőképpen valósítja meg:
7-§.i. A leventék testi erejét, ügyességét, munkabírását és betegségekkel szemben való ellenálló

képességét fejleszti és fokozza a helyi viszonyoknak megfelelő rendszeres és sportszerű test- 
gyakorlás által.

1. A leventéket hazaszereteten és becsületérzésen alapuló fegyelemre, szigorú kötelességérzetre, 
sporttisztességre és tiszta erkölcsi életre szoktatja.

3. Ezeken kívül még - megfelelő vezetés és irányítás által - a leventéket egészséges, mértékle
tes életre és szerénységre szoktatja, a betegségek ellen való védekezésre, baleseteknél első
segély nyújtásra, lég- és gázvédelembcn, valamint tűzoltásban való közreműködésre és sport
higiéniára tanítja.”9

A katonai előképzés egyik fontos, de talán mondhatjuk legfontosabb ága a lő- 
kiképzés volt. Mint sport is vonzó hatást gyakorolt az ifjúságra, tehát fontos esz
közzé vált a fiatalság tömeges megnyerésében. A katonai vezetés szorgalmazására 
már a leventeintézmény szervezése idején is széles körben űzték, s fokozatosan ja
vították anyagi ellátottságát. Lőterekct, fegyvereket, nagymennyiségű lőszert kellett 
biztosítani, ehhez pedig pénz, sok pénz kellett, nagy társadalmi összefogás, önkéntes 
munkavállalás. Pécsnek is jelentős összegébe került a leventelőtér létrehozása. Jól
lehet a városi testnevelési bizottságban már 1931-ben felmerült az építés szüksé
gessége, de csak 1938. március 22-én vette át a város mérnöki hivatala az építőtől. 
Ez 15 000 pengőbe került, valamint egy nyugállományú alezredest, mint gondnokot 
foglalkoztatott itt a város.10

A saját lőtér hiánya ellenére is azonban a céllövészet, mint kiképzési forma és 
mint sport is erőteljes hangsúlyt kapott a pécsi leventeéletben. A céllövőversenyeket 
igyekeztek megragadni propaganda célokra is. Ennek illusztrálására álljon itt egy 
korabeli újságtudósítás:

„A vármegyei leventeversennycl kapcsolatban tartották meg szombat délelőtt a pécsi levente- 
egyesület ez évi céllövővcrscnyét. Az egyesület lövész-szakasza ízléses egyenruhában vitéz Csokonay 
Sándor testnevelési tanár, lövészeti főoktató vezetésével az egyesület újonan megalakult zenekará
val vonult az elemi lőtérre ... A versenyen lövészeink alapos felkészültségről, kitartó, fegyelmezett 
tudásról tettek tanúságot... Az egyesület köszönetét fejezi ki a munkaadóknak, akik az előkészí
tő gyakorlatokban való részvételre alkalmazottaiknak mindig módot adtak. Követendő példa volna 
ez mindazoknak, akik ezen hazafias kötelezettséget még mindigBnem ismerik és vonakodnak alkal
mazottaikat a gykorlatokra elengedni.”11
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Az első országos levente-lövészetversenyt 1925 tavaszán rendezte az Országos 
Testnevelési Tanács III. szakosztálya. A lőtávolság 50 lépés volt (37,5 m), a ver
senyzők, csapatonként 5-3 fő, egy-egy céltáblára 10-10 lövést adtak le, tetszés sze
rinti testhelyzetből. A második lövészverseny bajnoksági volt, és szintén 1925-ben 
rendezték, ősszel, hasonló feltételekkel. A pécsi leventelövészek számára ezeken a 
versenyeken nem termett babér.12

Az országos versenyeket minden évben megrendezték, amelyeken a pécsi le
venték rendszeresen részt vettek. A leventelövészet fejlesztése, népszerűsítése érde
kében kerületi versenyeket is rendezett az OTT III. szakosztálya. Ilyen zajlott le 
1937. szeptember 19-én is Kiskunhalason. A pécsi levente-lövészcsapat szereplése 
nagyon jónak mondható. Hadipuska csapatversenyben első helyezést értek el. 
Fég. puska csapatversenyben harmadik lett a csapat, hadipuska egyéniben 5 első 
helyezést hoztak el. A vegyesdandár parancsnokság által felajánlott ezüst kelyhet 
is pécsi versenyző kapta.13

A leventék Soktatásának megkönnyítése és a lövészet technikájának még 
szobában, a téli hónapok alatt és esős időben is lehetséges elsajátítása érdekében 
egy százados feltalált egy erre alkalmas készüléket. Pécs város testnevelési vezetője, 
hivatkozva arra, hogy „a bemutatón részt vettek igen kívánatosnak nyilvánították 
a leventeegyesületek részére a készüléket”, kérte a város polgármesterét, hogy já
ruljon hozzá a beszerzéshez és a pénzt utalja ki.14

Az ország katonai vezetése az ifjúság katonai előképzése érdekében a lövészet 
mellett a sportok közül a küzdő jellegűeket részesítette előnyben. így az ökölvívást, 
mint különleges, „honvédelmi szempontból igen értékes támadó és védő sportot 
kívánta már 1926-ban az OTT III. szakbizottsága kötelező sportágként bevezetni 
a leventeegyesületekbe.”15 Az 1930-as évek második felében élénk levente-ökölvívó- 
élet folyt Pécsett. A város testnevelési felügyelője 1935. szeptember 11-én kéri a 
polgármestert, hogy a Baján megrendezésre kerülő 4. testnevelési kerületi levente 
ökölvívó versenyre kiküldendő 8 fő részére 100 pengőt utaljon ki utazási és ellá
tási költség fejében. Hivatkozott arra, hogy „Pécs város leventeegyesülete a múltban 
minden alkalommal küldött ki versenyzőket, akik ismételten kiváló eredményekkel 
szerepeltek és a város hírnevét öregbítették.”16 Természetesen ezt a sportágat is 
igyekeztek a leventeintézmény népszerűsítésére felhasználni. Az 1937. szeptember 
12-én tartott Beszkárt-PSC levente ökölvívó-mérkőzésen a „propagandára való te
kintettel belépődíjat nem szedett a Levente Egyesület.” De ugyanakkor a sajtó is 
felhasználta lehetőségét akkor, amikor egy-egy sporteseményről tudósított, hogy di
csőítse ezt a sportágat:

„A pécsi leventék ökölvívó-szakosztályánál szépen fejlődő ökölvívósport fejlettségének újabb 
bizonyságát adta vasárnap, amikor revansot adott a dombóvári leventeegyesiilet ökölvívó-szakosztá
lya a május z-i 7:5 arányú pécsi győzelemért... Pécs győzött 9:3 arányban. Pécs győzelme ígéret 
arra, hogy a jövő hónapban Baján megrendezendő MÖSZDNY válogatott és Magyarország B válo
gatottja közötti küzdelemben pécsi ökölvívók is szerepeljenek. Reméljük továbbá, hogy a bemutatók 
serkentőleg hatnak ifjúságunkra, s a város polgármesterének áldozatkész támogatásával újonnan lé
tesített leventeotthonban még sokan el fogják sajátítani e férfias küzdelemre, kitartásra és önura
lomra nevelő sportot.’’18

A leventeegyesületek sport nívójának emelése érdekében a Testnevelési Főis
kola közreműködésével az OTT III. szakosztálya tanfolyamokat állított fel. így 
került sor egy ökölvívó-tanfolyam beindítására 1935. július 15-én Keszthelyen, 
melyre Pécs városa egy főt küldött. A hallgatók teljes ellátásban részesültek, csak 
az utazási költséget kellett a városnak viselnie.19
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A másik küzdősport a birkózás volt. A pécsi leventék ebben a sportágban is 
jeleskedtek. 1938. június 23-án az akkor még Somogy megyéhez tartozó Szigetváron 
rendezték meg az országos levente birkózóversenyt. Ezen öt fő vett részt a Pécsi 
Levente Egyesület képviseletében és 1 bajnoki aranyérmet és 2 harmadik helyet 
jelentő bronzérmet hoztak haza.20

A legegészségesebb, minden testrészt megmozgató sportágról, az úszásról 1931- 
ből áll rendelkezésünkre az első adat. A pécsi leventék úszószakosztályának a veze
tője avval a kéréssel fordult a város polgármesteréhez 1931. május 21-én, hogy a 
szakosztály nyári tréningköltségeihez a testnevelési alapból járuljon hozzá. A szak
osztály 26 tagja részére 130 pengőt kér. Indoka a „rossz gazdálkodási viszonyok 
(értsd: gazdasági válság - T. F.) folytán a tréningköltségeknek csak kis százalékát 
lehet a leventékre áthárítani.”21 1936. július 22-én az újjászervezett úszószakosztály 
megkezdte újból a működését. Tagja volt 29 fő úszásban haladó, 14 fő kezdő úszó 
valamint 70 fő úszni nem tudó. Az úszással foglalkozó leventék 1 főoktató és 2 
oktató vezetésével gyakoroltak.22

Az úszósport népszerűsítésére Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter 1937-ben 
vándorserleget alapított Első ízben 1937. augusztus 22-én küzdöttek meg érte az 
ország minden részéből Pécsre sereglett felnőtt és levente úszók. A pécsi leventék 
küzdését siker koronázta: az 50 méteres levente mellúszásban első helyezést értek 
el, 47,2 mp-es idővel, az 50 méteres levente gyorsúszásban szintén az első helyet 
vívták ki 43,2 mp-es időeredménnyel.23

Az országban szinte minden hiányzott, ami a repüléshez kellett. Ezért a Du
nántúl című pécsi napilap írója nyomatékosan hangsúlyozza, hogy „messzemenő tá
mogatásban kell részesítenünk minden olyan megmozdulást, amely szolgálatot kí
ván tenni a magyar aviatikának.”24 Ezért tulajdonít nagy jelentőséget annak a tan
folyamnak, amelyet 1936-ban Schindler Aurél, a fémipari szakiskola igazgatója 
szervezett. Közel hatvan leventét „igyekezett a repülőgép-építésben kiképezni gon
dos és alapos elméleti oktatás mellett.”25 A repülőgép-modellezést tartották az 
utánpótlás kiképzése egyenes útjának, ahogy ezt a korabeli pécsi sajtó megfogal
mazta :

....... s ha arra gondolunk, hogy Magyarországnak nagy clet-halál harcában egyszer nagyon
sok pilótára lesz szüksége, akkor hálánkat és teljes elismerésünket kell kifqeznünk azoknak, akik 
ezt a nagy sikerű tanfolymot létrehozták s annak egyedülálló eredményeit biztosítani tudták.”20

Miről lelkendezett az újságíró? 1937. június 19-én nyílt meg a pécsi Katholi- 
kus Kör helyiségében a repülőmodellező tanfolyam eredményeit bemutató kiállítás. 
Látható volt egy 9 méteres Zöglinger-rendszerű vitorlázógép, száz lóerős motorral 
felszerelt 2 üléses Hungária sportrepülőgép, ejtőernyőket és kisebb repülőgép-felsze
reléseket mutattak be. A kiállítást három napon keresztül tartották nyitva, mind
végig nagy érdeklődés kísérte.2'

Az éves kiképzési terv sikeres megvalósításáról tornaünnepélyek formájában 
adtak számot a pécsi leventék a város vezetői és az érdeklődők előtt. A korabeli 
sajtó minden esetben részletes tudósításokat közölt ezekről a nagyszabású meg
mozdulásokról, nem mulasztva el természetesen a propagandát a leventeintézmény 
mellett. A tornaünnepélyeket a vásártéren tartották, mint olyan helyen, ahol a leg
több ember elfér. Az ünnepély a himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd sza
badon választott gyakorlatokat mutattak be a leventék. Ezt követték a különböző 
atlétikai számok, közben gúlabemutatók, szertornák színesítették a programot. A 
sporteseményeket labdarúgó-mérkőzéssel zárták. Ezt követte a díjkiosztás és a fe
gyelmezett elvonulás. Az ilyenkor szokásos buzdító beszédek sem maradtak el.
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1927. június 19-én tartott tornaünnepéiyen Pécs város polgármestere mondta: „Á 
megacélzott izmú levente elsősorban dolgozzék hazájáért, de ha a szükség úgy kí
vánja, tudjon igazáért, hazájáért küzdve, védelmére fegyvert fogva meg is halni.”28 
Az 1928. évi leventeünnepélyt a Tettyén rendezték meg. Az atlétikai versenyszá
mok első helyezettjeinek eredményei a következők voltak: 8,37 m, 400 m-es sík
futás: 57 mp., magasugrás: 145 cm, 800 m-es síkfutás: 2 p. 5 mp., diszkoszvetés: 
33,65 m, távolugrás: 5,80 m, 300 m-es síkfutás: 10 p. 47 mp., 4x100 m-es staféta: 
53 mp.29

Az 1930-as évek elején már jelentkeztek a katonai életre való felkészítés nyíl
tabb jelei is ezeken az összefoglaló jellegű bemutatókon. 1930. november 9-én 
tartottak nagyobb szabású menetgyakorlatot és harci játékokat a pécsi leventék a 
város külterületén. A város vezetősége a résztvevő leventéket ebéden látta ven
dégül.30

A leventeintézmény országos vezetői 1929-re úgy látták, hogy a leventék ki
képzésében és sporteredményeiben olyan nagyfokú előrehaladás történt, hogy egy 
magasabb szintű, összetett versenyformát indíthatnak el. Megindult az első orszá
gos levente bajnoki verseny. A verseny terv magába foglalta mindazokat a főbb 
testnevelési és sportágakat, amelyekkel a leventék foglalkoztak. Az első verseny 
a Debrecenben lebonyolításra került országos levente mezei futóverseny volt. Ez 
április végén zajlott le. A másodikra júniusban került sor, Budapesten. Ez volt 
az országos levente atlétikai bajnoki verseny. Ezt követte a versenysorozat része
ként a IV. országos levente céllövőverseny, szintén a fővárosban. Ezeken a verse
nyeken a pécsi leventék nem értek el sikereket. Siker született viszont a szeptem
ber 14-15-én Budapesten megrendezett levente úszóbajnokságon. Műugrásban a 
pécsi leventeversenyző lett az első. A rend és fegyelmező gyakorlatokat magába 
foglaló Szent László levente versenyen a városok kategóriájában Pécs csapata a 11 
induló közül az 5. helyet szerezte meg.31

A leventeintézmény korabeli krónikása ezt a versenysorozatot nagyra értékelte, 
főképpen a vidéki leventék kimagasló szereplése miatt. „Bebizonyosult, hogy a vi
dék leventéi is eredményesen mérkőzhetnek meg a fővárosi leventékkel” - írta a 
leventeintézmény első másfél évtizedét összefoglaló művében.32

Voltak a pécsi leventesport életében nehézségek is. Ilyen a teremhiány. A vá
ros testnevelési felügyelője 1937. március 4-én arról értesíti a polgármestert, hogy 
a Pécsi Levente Egyesület II. és III. zászlóaljának segédoktatói tanfolyama, önkép
zőköre és a talajtornatornász szakosztálya teremhiány miatt beszüntette működését. 
A Siklósi út 19. szám alatt levő eddigi otthonukat a Stefánia Szövetség kapta 
meg.33

Ennek az esetnek a kapcsán a testnevelési felügyelő felhívta a polgármester 
figyelmét a leventeszakosztályok működésének fontosságára, s arra is, hogy ez 
csak „egy minden tekintetben megfelelő és alkalmas leventeotthon meglétében biz
tosítható.”34 A város testnevelési bizottsága, melynek a polgármester volt az elnö
ke, meglepően gyorsan reagált erre az igényre. Az 1937- niájus 10-i ülés elhatározta, 
hogy oly módon biztosít a város leventéinek otthont, hogy a pécsi ipartestülettől 
bérbeveszi annak Rákóczi út 24. szám alatti ingatlanát és azt alakítja át a célnak 
megfelelően. Évi bérleti díja 2500 pengő volt, három évre bérelték ki. A bérlet 
1937. június i-én lépett életbe.35

Érdekes a leventeintézmény vezetőinek állásfoglalása a Magyarországon leg
népszerűbb sportággal, a labdarúgással kapcsolatban. Ennek alakulásán jól lemér
hető a sport mindinkább militarizmus felé hajlása. „A leventék kiképzése nagyon 
kezdetleges. Általában valamennyit csak a labdarúgás érdekli, s a fegyelem alatt
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végrehajtandó gyakorlatok és az atlétika nem vonzzák őket. Különösen ellenszen
ves volt a svédtorna. A testnevelők ezeket a gyakorlatokat nem is igen erőltették, 
hanem engedték, hogy a fiúk labdát rúgjanak, mert ezzel a megalakult, de felosz
lásra minden pillanatban kész leventeegyesületeket össze tudták tartani.” - volt 
a vélemény 1923-ban.36

Az 1930-as évek vége felé azonban, amikor még mindig a leventetömegek 
fegyelmezése volt az egyik leglényegesebb feladat, ezt a sportágat csak vonakodva 
fejlesztették, mert a legkevésbé volt alkalmas eszköz a fegyelem megszilárdítására.37 
Így nem lehet csodálkozni azon, hogy a pécsi leventelabdarúgásra vonatkozó ada
tainkra csak hosszabb kutatások után lehet rábukkanni.38

A városi testnevelési felügyelő sportfelszerelést kérő átiratából az derül ki, 
hogy még 1938-ban is, az ellenforradalmi rendszer minden erőfeszítése ellenére 
„az iskolán kívüli testgyakorlásra kötelezett ifjúságot a sport és játék útján lehet 
legalkalmasabb módon a levente intézmény részére megnyerni.”39

Annak illusztrálására, hogy Pécs városa milyen erőfeszítést tett a leventesport 
fejlesztésére, álljon itt egy 1931-ből és egy 1939 januárjában készült felszerelés 
leltár.40

1931:
atlétika és torna felszerelés: diszkosz 2 db, gerely 10 db, hordozható nyújtó I db, magasságmérőléc 
2 db, ugróléc 100 db, bot 100 db, buzogány 200 db, füleslabda 2 db, kézilabda 30 db, labdaütő 2 db; 
ruházat: futócipő 12 pár, atléta trikó 20 db, atléta nadrág 20 db;
úszás felszerelés: vízipóló labda 2 db; ruházat: versenytrikó 10 db, vízipóló úszónadrág 14 db, 
vízipóló sapka 14 db;
labdarúgás felszerelés: cromlabda 2 db, belsőgumi 4 db; ruházat: football ing 11 db, football 
nadrág 11 db; sípcsontvédő 11 db, kapus térdvédő 1 db, lábszárvédő n db, football cipő 11 db; 
kerékpáros és hírvivő szolgálat felszerelés: szerelési ládikó 1 db, távbeszélő állomás megfelelő 
huzallal 2 db; ruházat: versenydressz 10 db.
1939. január:
felszerelések: Fég. kispuska 32 db, fapuska 400 db, Veress féle irányzókészülék 3 db, hibahárom
szögelési állvány 4 db, fegyvertartó állvány 1 db, célzókészülék fából 16 db, billentyű elcscttenést 
ellenőrző készülék 16 db, célzást ellenőrző tükör 10 db, jclzőkanál 30 db, jelzőkorong 40 db, puska
tisztító vessző 5 db, ugrómérce 2 db, ugróléc 4 db, football cipő 10 pár, football labda 2 db, gya
korló íj 2 db, nyilazó állvány 1 db, nyilazó körcéltábla 1 db, gerely 6 db, levente kürt 2 db, 
homokzsák öklözéshez kesztyű 3 pár, diszkosz- és súlydobáshoz fagyűrű I db, diszkosz 1 db, ököl
vívó kesztyű 4 pár, ökölvívó bandázs 3 pár, labdaütő 3 db.
ruházat: oktatói ruha 6 db, okutói köpeny 1 db, levente posztózubbony 37 db, levente posztó 
nadrág 78 db, levente flanel ing 128 db, levente zsávoly nadrág 120 db, levente formanyakkendő 
150 db, levente posztósapka 980 db, levente derékszíj 128 db, futódressz 15 db, futó nadrág 15 db, 
levente mellcímer 100 db.

JEGYZET

1 Sportoló Munkás, 1933. július l. (Közli: Serfőző Lajos: A KMP tevékenysége a munkás 
kultúr- és sportmozgalomban 1925-194J. Bp. 1963. Akadémiai kiadó. 2 Gergely Ferenc-Kiss György: 
Horthy leventéi. A leventeintézmény története. Bp. 1976. Kossuth. 67. p. 3 Gergely-Kiss: i. m. 
69. p. 4 Gergely-Kiss: i. m. 66. p. Ezért is nehéz az igazi célt a közigazgatási hatóságok (polgár
mester, alispán) iratanyagából megismerni. A leventeintézmény városi illetve megyei vezetőjének 
irattára nem áll rendelkezésünkre. Így csak egy-egy elszólásból tudunk következtetni a sportcélokat 
hangoztató unalom mögött meghúzódó igazi okokra. 6 Baranya megyei Levéltár. Pécs város Pol-
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gármesteri Hivatalának iratai. 154/1940. sz. (továbbiakban: polgm.) 8 Uo.. Uo. 8 154/1956. polgm. 
Gyakorlóterek voltak: I. zászlóaljnak: pécsbányatelepi sportpálya, Pécs-gyárvárosi sportpálya: U, 
zászlóaljnak: Tettye fennsík alsó része, Irányi Dániel tér, Vásártér; III. zászlóaljnak: Szigeti gya. 
korlótér (katonai). 9 1956. április 14-én hagyta jóvá a belügyminiszter. 19 12695/1958. polgm. 11 Du
nántúl, 1928. szeptember n. kedd. (4. old.) 12 Tornay Károly: A leventeintézmény története. Bp.
1956. STÁDIUM. 68. p. 13 55642/1957. polgm. 1,1 154/1956. polgm. 15 Gergely-Kiss: i. m. 71. p. 
16 154/1956. polgm. 17 Dunántúl, 1957. szeptember 15. (5. old.) 18 Dunántúl, 1957. június 22. (7. old.)
19 22457/1956. polgm. 20 8514/1958. polgm. 21 154/1940. polgm. 22 154/1956. polgm. 23 Dunántúl,
1957. augusztus 20. (7. old.) és augusztus 24. (7. old.) 24 Dunántúl, 1957. június 18. (5. old.) 25 Uo.
20 Dunántúl, 1957. június 20. (5. old.) 27 Dunántúl, 1957. június 25. (5. old.) 28 Dunántúl, 1927. 
június 21. 29 Dunántúl, 1928. július 5. (5-4. old.) 30 154/1940. polgm. 31 Tornay: i. m. 99-102. p. 
32 Tornay: i. m. 102. p. 33154/1958. polgm. 34 Uo. 35 Uo. 36 Tornay: i. m. 58. p. 37 Gergely-Kiss: 
i. m. 71. p. 38 Egy ilyen adat, hogy a pécsi leventék csapata kettős győzelmet aratott 1928. június 
30-án, szerdán: Pécsi Leventék I.-Szigetvári Levente 4:0; Pécsi Leventék II.-PAC 3:2. Dunántúl, 
1928. július 1. (10. old.) 39 43929/1938. polgm. 49 154/1940. polgm.

Fenyvesi ]ózsef: Drótos csalad
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DR. ERDŐDI GYULA

A PROFESSZIONIZMUS BARANYÁBAN 

(1927—1932)

Egy pécsi profi labdarúgócsapat fejlődése és bukása

Legyünk profik? Legyünk! De hogyan? - tette fel a kérdést az MLSZ volt 
elnöke, Barcs Sándor az 1982. október 26-i Magyar Hírlap hasábjain.

Mindenki előtt ismeretes a magyar labdarúgás jelenlegi helyzete, az álamatőr- 
ség kora. Beszélünk a fociról, csapatokról, játékosok teljesítményeiről, edzésmód
szerekről, pszichológiáról. De a rendszer, a labdarúgás szervezete nem változik. 
Miért ne lehetnének profik a magyar labdarúgók? Hisz ez egy szórakoztatási forma, 
miért ne élhetnének meg belőle. Természetesen csak a szocialista társadalom elvei
hez hozzáigazítva.

Álamatőrség már korábban is volt a magyar focivilágban, 1921-1926 között.1
A labdarúgás őshazája Anglia, onnan indult világhódító útjára. Hazánkban, 

különösen a fővárosban sorra alakultak olyan egyesületek, amelyek labdarúgó
szakosztályt is működtettek.

Baranyában is a századfordulón, majd utána alakultak klubok és labdarúgó- 
csapatok, hogy csak a legismertebbeket említsük: PVSK, PSC, PBTC. Utóbbinak 
országos híre is volt. Aztán következett a PMSC, a piros-feketék, bár rövid időt 
értek meg.

Most már szükségesnek látszott egy irányító szerv, egy koordináló csúcsszerv 
megalakítása országos méretekben.

Így jött létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, az MLSZ. Alakuló közgyűlését 
Budapesten, 1901. január 19-én tartották.2 Ezután következett a megalapozás, 
1901-1910 között, majd az első virágzás és az I. világháború időszaka, egészen 
1920-ig. Ezután számítjuk az álamatőrség korát 1926-ig, amely küzdelmes időszaka 
volt az MLSZ-nek. Több, az amatőrséget megsértő eset történt, ami sürgette az 
amatőr-profi kérdés gyökeres megoldását. Az amatőrség rohamosan romlott, a vá
logatott fájdalmas kudarca az 1924-es párizsi olimpián, nem utolsósorban Ausztria 
és Csehszlovákia is bevezette a profizmust, sor került nálunk is a szétválasztásra, 
amely mélyreható változásokat hozott. A profi klubok 400-500 élvonalbeli játékost 
vontak el az amatőrségtől és megalakult a profi labdarúgó szövetség, az állam az 
államban, a PLSZ. így a profizmus üzleti érdekei háttérbe szorították a sokkal 
nagyobb amatőrsport érdekeit.3

Magyarországon 1926-ban vezették be a professzionista futballt, azonban a 
merev szétválasztás hibái rögtön jelentkeztek. Az üzemi, gyári, hivatali csapatok nem 
lehettek profik, mert nem engedték a hatóságok, így járt a jelentős erővel rendel
kező Pécsi Bőrgyár Torna Club is.
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Kísérlet egy profi labdarúgócsapat létrehozására Pécsett

Az első lépéseket egy profi labdarúgócsapat létrehozására Pécsett 1927 feb
ruárjában fedezhetjük fel. A helyi sajtóorgánum szerint a Nemzeti Sport című lap 
egy pécsi proficsapat megalakítását befejezett ténynek nyilvánította. Az értesülés 
közölte a már felkért intéző nevét: Fischer Károly, az MTK intézője, akit Pécsett 
is jól ismertek. A csapat nevének a Pátriát szánták.4 Bár a hír önmagában kacsá
nak bizonyult, a gondolat, a szándék igaz. Egyelőre maga Gischer Károly is alap
talannak mondta egy nyilatkozatában a híreszteléseket és véleménye szerint a plety
ka Pécsről származik. Kétségtelen tény, hogy a köztudatba bedobott hír a pécsi 
sportéletnek, különösen a labdarúgóknak semmi esetre sem használt. Néhány hónap 
múlva Pannónia néven indult meg a pécsi profi labdarúgók egyesületének szerve
zése, olyannyira, hogy már részvényeket is jegyeztek rá. Aztán hirtelen fordulat 
állt be.

Az első adat a „Pécs-Baranya” Futball Club megalakulására a Pécsi Napló
ban lelhető fel, mégpedig vezércikkben, 1927. június 12-én. A szerző Déri Gyula 
soraiból csak egy gondolatot emelünk ki: „Akik régi, konzervatív kézlegyintéssel 
szokták elintézni a testkultúrát, akik még ma is a plebs durva és olcsó mulatságá
nak tekintik a labdarúgást, azok elé tartom Rákosi Jenő sorait; aki a patriarcha 
korban egyetlen mérkőzésen olyannak látta a futballmérkőzést, ahogyan az a lel
kes rajongók, áldozatos vezetők lelkében él. ..”

A „Pécs-Baranya” F. C. anyagi megalapozásához, mint szövetkezet részvénye
ket bocsátott ki, azokat lehetett jegyezni. A proficsapat megalakulását támogatta 
a Pécsi Atlétikai Club és a Pécsi Vasutasok Sport Klubja is.5 A részvényeket, ame
lyeket a Pécsi Takarékpénztárnál, a Pécs-Baranyai Takarékpénztárnál, a Dunántúli 
Banknál és a Pécs Egyházmegyei Takarékpénztárnál lehetett megvásárolni, egy hét 
alatt szinte elkapkodták.

Az alakuló közgyűlést 1927. július 3-án, vasárnap tartották a Pannónia Szálló 
nagytermében, telt ház előtt. Az érdeklődők soraiban ott volt Oberhammer Antal, 
Pécs országgyűlési képviselője és Makay István, polgármester-helyettes. Vita csak 
az elnevezés körül robbant ki, Mecsek, Baranya, Pécsi FC, Pannónia merültek fel, 
végül is egy kompromisszummal a Pécs-Baranya F. C. mellett döntöttek. Az alap
szabályok elfogadása után megválasztották az igazgatóságot: Antal Jenő, Déri 
Gyula, vitéz Kenedy János, Kristóf Károly, Márovics Antal, Scholtz Ervin, Szabó 
József és Márovics Antal, majd közfelkiáltással a választmány kijelölése követke
zett: Dulánszky Jenő, Horváth Gyula, Istók Jenő, Krausz Adolf, Koller József, 
Krebs Mihály, Lehner János, Lőwy Sándor, Lenkei Nándor, Olaszi Gábor, Parill 
Hubert, Niederecker Gáspár, Varga József, Schmidt Antal, Vásárhelyi Mihály.6 
Az igazgatósági elnöki funkcióval Márovits Andort, az alelnökivel Szabó Józsefet, 
az ügyvezetői igazgatóival Déri Gyulát bízták meg.

Hamarosan döntöttek a tréner és menedzser személyének kérdésében is, a be
érkezett javaslatok közül, titkos szavazással Kollár Zoltán lett a tisztség gazdája. 
Kollár neve Pécsett nem csengett ismeretlenül. Egyik legjobb futballistája volt a 
PAC-nak, majd a fővárosi BEAC-nak lett oszlopos tagja, az atlétikát sem hanya
golta el, jó eredményeket ért cl, elsősorban az ügyességi számokban.7 A csapat a 
bajnokságban az ekkor létrehozott II. B. ligába nyert beosztást. Az első bajnoki 
mérkőzést a PÁC pályáján vívta a Szemere csapatával a következő összeállításban: 
Kosaras - Jerzsabek I., Iváncsics - Peics, Kristóf, Lipthay - Hegyi, Dóra, Palkó, 
Jerzsabek IL, Fatter. Az összecsapás 1:1 arányú döntetlennel végződött.

A bajnokság őszi idénye sikeresnek mondható a pécsi proficsapat szempont
jából, hisz a kezdeti rosszabb eredmények után több siker övezte a csapat játékát,
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az élmezőnyben végzett, továbbjutott a kupaküzdelmekben, egy-egy mérkőzésére 
4000-6000 ember is kilátogatott. A csapat céljának megvalósításában nemcsak az 
eredményekben, hanem más szempontból is megtették az első lépéseket. A nemzeti 
célokat szolgáló testedzősportok nagy versenyében Pécset a vezető vidéki sport- 
centrumok sorába kívánták emelni, a proficsapat sikerei új tömegeket szerzett a 
sportnak. A csapatot a közönség nagy szeretettel és támogatással vette körül, rész
jegyzéssel a piros-kékek anyagi bázisát is megteremtette. Ennek ellenére teljes fel
szerelés biztosítását a rendelkezésre álló anyagi alapból nem tudták megoldani, 
ehhez járult még, hogy a csapat vezetősége az alapszabályokban elfogadta a két 
nagy városi klub nagy összegű támogatását is, akik, vívó, úszó, birkózó szakosz
tályt is működtettek és ebből semmi bevételük nem volt. így a városnak kellett 
további részvényeket jegyezni, így a klub szilárd anyagi alapon folytathatta 
működését.8 Ez a működés oly nagyszerűen sikerült, hogy a Pécs-Baranya első 
helyen végzett, tavaszi sorozatos hazai és idegenbeli győzelmei után, a profi bajnok
ság II. ligájának B. osztályában. A koronát utolsó mérkőzésükön tették fel, amikor 
Pécsett fogadták az osztrák Wiener Sport Clubot és 5:1 arányú győzelmet arattak, 
akkor, amikor a teljes magyar élgárda kikapott osztrák csapatoktól. A helyi sajtón 
túl az országos lapok is felsőfokon tudósítottak a Pécs-Baranya játékáról és tel
jesítményéről. A nagyszerű győzelmet a következő összeállításban érte el a csapat: 
Deierl - Ivancsics, Krebsz - Kristóf, Palkó, Foór - Izsépy, Grünfeld, Pajor, 
Dóra I., Kocsis.9

A klub mindezek ellenére anyagi nehézségekkel küzdött. Több ízben kérték 
a városi vezetést, hogy az ún. vigalmi adót engedje el, vagy csökkentse, vagy anya
gilag járuljonn hozzá a klub költségeihez. Ezekben a kérvényekben hivatkoztak a 
testkultúrára, annak fontosságára, ezen keresztül az ifjúság nevelésére, a testnevelési 
törvényre, a futball szórakoztató erejére, sőt arra a társadalmi érdekre, amit e sport
ról és több ízben támogatta a Pécs-Baranyát.10 A klub bevallása szerint egy játékos 
ág képviselt. A város vezetése tájékozódott más városok proficsapatainak helyzeté
egyheti bére a prémiummal együtt 51 pengő volt, amely jó fizetésnek tekinthető 
1928-ban, persze a csapattagok juttatásai mások voltak bajnoki meccsen, mások 
kupamérkőzéseken, vagy barátságos találkozókon, ezek bevételétől függően. A Fe
rencváros, pécsi kupatalálkozója alkalmával 3000 pengőt vett fel. Ebben a reláció
ban a helyi játékosok pénze viszont alacsonynak minősíthető.*1

Az első osztályba való feljutás

A magasabb osztályban komolyabb erőt képviselő együttesekkel kellett meg
vívnia a pécsi proficsapatnak, amely leggyakrabban a következő összeállításban 
lépett szép számú közönség elé: - Deierl - Iváncsics, Krebsz - Lipthay, Palkó, 
Foór - Elblinger, Grünfeld, Halas, Triz és Köves. A csapat az őszi-tavaszi baj
noki rendszerben kétszer szenvedett vereséget, mindkétszer idegenben, egyszer Mis
kolcon az Attilától, egyszer meg Rákospalotán. A további húsz mérkőzését meg
nyerte, egy csoportban küzdött vele a bajnoki pontokért tehát a miskolci Attila, 
Rákospalota, Kanizsa, Józsefváros, Húsos, Erzsébetváros, Soroksár, Vác, Teréz
város, Bak és a Turul. A kivívott bajnokságot hatalmas öröm kísérte, ünnepelt a 
város, szép számmal érkeztek gratuláló táviratok az ország más vidékeiről, sőt kül
földről is. A város ünnepelt, de az árnyoldalakat sem felejthetjük el, amit a túl
áradó lelkesedésben a vezetőség nem is tagadhatott le. A visszafizetési kötelezett
ségeiknek, ahogy a vagyonmérleg is bizonyítja, a legtakarékosabb, a legjózanabb 
gazdálkodás mellett sem tudtak eleget tenni. Rosszabb anyagi helyzetet tudtak 
konstatálni, mint egy évvel előtte, a II. ligában való induláskor. Ezért a város veze-
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tése a helyi sportérdekek figyelembevételével közgyűlésein több ezer pengő átuta
lását rendelte el a klubnak, hisz az csupán a mérkőzések bevételeiből képtelen lett 
volna tovább haladni. A Pécs-Baranya feljutott az első osztályú bajnokságba az 
Újpest, a Ferencváros, a Hungária, a III. kér. FC, a Bocskay, a Kispest, a Budai ix, 
a Bástya, a Nemzeti, az Attila és a Somogy csapatai mellé. Ez a tény önmagában, 
jelentőségénél fogva is inspirálhatta a várost, hogy a csapat további fennmaradását 
elősegítse, reménykedve abban is, hogy a felsorolt ellenfelek az eddigieknél több 
nézőt fognak vonzani. Az állandó és gyorssegélyeken túl 522 szurkoló engedve a 
felhívásnak új részjegyzőnek bizonyult.12

Két év az első osztályban
A türelmetlenség és a sok kérdőjel, amely a pécsi profiegyüttest kísérte, mi

alatt az I. liga mérkőzéseire készült, a Budai 33-sok pécsi vendégszereplésével, egy
ben a Pécs-Baranya első élvonalbeli bajnoki mérkőzésével megoldódott. Szülik - 
Iváncsics, Ktebsz - Palkó, Halas, Teszler - Kovács, Tritz, Kautzky, Szabó, Köves 
felállású együttes vívta ezt a mérkőzést, amit 3:0 arányban elvesztettek. Tehát a 
mintegy 3000 néző szeme láttára vett bajnoki rajt nem sikerült.13 Ezután már jobb 
szereplés következett, győzelmek, sőt a fővárosban a válogatottakkal telitűzdelt 
Hungária ellen is sikerült a döntetlen, cáfolva azt az idényeleji sportsajtóbeli véle
ményt, hogy a pécsi csapat az I. liga gólarányjavító együttese lesz. Sokszor nehéz 
percek közepette, nehéz mérkőzéseken keresztül a Pécs-Baranya tizenkét együttes
ből 22 mérkőzést játszva, 5 győzelemmel, 7 döntetlennel és 10 vereséggel 31:50 
gólaránnyal, 17 ponttal, kilencedikként bent maradt az első ligában, bár az 50 
kapott gól figyelmeztető jel volt, ennél csak két csapat kapott többet. Az eddig is 
szóba hozott anyagi nehézségek most fokozottabban jelentkeztek, a gazdasági világ
válságban. A bajnoki szünetekben a játékosok félfizetését sem tudták kiegyenlíteni, 
a csapat fölerősítése is olyan anyagi körülmények elé állította a klubot, aminek 
nem tudott eleget tenni. A nagy csapatok, mint a Ferencváros, a Hungária, vagy 
az Újpest, több pénzt vittek el a pécsi mérkőzésekről, tehát hiába ment több szur
koló ezekre az összecsapásokra ki, a csapat kasszája nem lett nagyobb. A vigalmi 
adó csökkentését a klub szinte havonta szorgalmazta a városi tanács illetékeseinél, 
aztán jöttek a késő őszi meccsek, amire az időjárás rosszabbra fordulása miatt 
nem jártak ki, illetve lényegesen kevesebben. Függetlenül attól, hogy a szerződött 
játékosok az élvonalban folytathatták pályafutásukat, vajon mi lelkesítette őket a 
jobb játékra, ha nem tudta a klub kifizetni bérüket. Ennek aztán a következő baj
noki esztendőben meg is lett az eredménye.

Az 1930/1931-es évad nem sikerült a pécsi együttesnek. A kiesés árnya végig 
ott lebegett feje felett, végül a bajnokság utolsó mérkőzésére hagyva a döntést. 
Bent maradni az I. ligában, vagy kiesni. Ezt egy olyan Hungáriával kellett eldön
teni, akiknél Sebes, Titkos, Híres és Kalmár játszott. A mérkőzés nem indult rosz- 
szul, a Pécs-Baranya 2:o-ra vezetett, de elég volt egy rövid kihagyás és az MTK 
elődje kiegyenlített. Ez pedig a pécsi csapat kiesését jelentette, de nemcsak a csapat, 
hanem ezzel együtt Pécs város sportügye is veszített. Az egész bajnokság pécsi sze
replésére jellemző volt, hogy a régi harcos, küzdő szellem valahogy elveszett. A so
rozatos sikertelenségek végül szorongató érzéshez vezettek, ahonnan az újítás már 
lehetetlennek látszott. Lehetetlennek látszott, mert a klub anyagi helyzete katasztro
fálissá vált. Nemcsak a bevétel nélküli téli szünet, a leromlott gazdasági helyzet 
érintette súlyosan a vezetőséget és a csapat tagjait, hanem az igen nagymérvű 
deficit is. Még az 1929/1930-as bajnoki évad tavaszi részében, amikor a bentmara- 
dás bizonytalanná vált, több idegenbe sorsolt mérkőzést hoztak Pécsre, amely na-
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gyón sok kiadást okozott. A csapat leglelkesebb barátai lettek a kiesés évében az 
elfogyott pénz pótlói, a kölcsönzők?4 Pécs-Baranyának sürgősen 7500 Pengő gyors
segélyre lett volna szüksége, hogy felszámolását megakadályozza, magyarul ez az 
összeg a fedezetlen összeget kompenzálta volna. A csapat anyagi problémáit fo
kozta a professzionista futballsport általános, országos méretű válsága, a gazdasági 
leromlás, a közönség teherbíró képességének csökkenése, ennek következtében a 
bevételek teljes visszaesése. A válság nagyságára jellemző hivatkozási alap volt a 
klub vezetőségének a nyilatkozata, mely szerint tavasszal három hazai mérkőzés 
szakadó esőben zajlott le, így bevételre alig tudtak szert tenni. Ez az érv elfogad
hatatlan. Tény a bevétel csökkenése rossz időben, de egy klub anyagi helyzetét, 
még ha az idő rossz is, nem befolyásolhatja jelentősen. Panasz hangzott el a mecé
násokra is, arra való hivatkozással, hogy ilyenek a fővárosi profikluboknál vannak, 
sőt vidéken is, Pécsett csak a közönség belépőjegyeinek árára és a város vezetésé
nek támogatására számíthattak, előbbi a gyengébb szereplés miatt visszaesett. 
A játékosoknak polgári foglalkozásuk nem volt, így a klubnak kellett eltartani őket. 
A kiesés után a játékosoknak fizetést nem tudtak adni, így igen rossz körülmények 
között éltek, különösen érintette ez a családos embereket. Kétségtelen tény, hogy 
a Pécs-Baranya megszűnése a város sportszerető közönségének nagy kárt okozna?3

Miután a csapat kiesése az I. ligából nyilvánvalóvá vált, a Pécs-Baranya veze
tősége már a következő héten sorsdöntő értekezletre ült össze, ahol őszintén feltár
ták az anyagi helyzetüket, emellett teljesen eltörpült, hogy a bajnokságban hol kel
lett indulniuk. Az ülésen szilárd elhatározás született: a klubot továbbra is fenn 
kell tartani.16 A vezetőség, mint már sokszor, ismét a város polgármesteréhez for
dult segítségért, hangsúlyozva, hogy nélküle néhány évvel ezelőtt a csapat nem 
izmosodhatott volna meg.17 A polgármester a támogatáshoz jogosan feltételt sza
bott. Csak akkor volt hajlandó anyagilag hozzájárulni a Pécs-Baranya zilált viszo
nyaihoz, ha előzőleg a szurkolók több részjegyet kötnek le, vagyis ha biztosítva 
látja a további működést.18 A játékosok pedig közben 2-3 pengős alamizsnákon 
tengették életüket és senki sem várhatta el tőlük, hogy a csapatnál maradjanak. 
A válság pedig fokozódott. Pécs város várt a támogatással, a szurkolóktól segítség 
nem érkezett, a Profik Labdarúgó Szövetsége sem volt hajlandó áldozatot hozni 
a pécsi csapatért. A szavazatok a további működésre önmagukban nem voltak ele
gendőek, a játékosok pedig szabadlistára kerültek. Még egy utolsó kísérletet tettek 
a Pécs-Baranya Barátainak Tábora nevű egyesüléssel, megindult a toborzás.19 
A szabadlistára került játékosokat visszaszerezni nem tudták, így az amatőrklubok
tól igyekeztek szerezni, de azok kijelentették, nem hajlandók játékost adni a Pécs- 
Baranyának.20 A mentőakció vontatottá vált. A város első és egyben utolsó profi 
labdarúgócsapata megszűnt létezni. A helyi sajtóban még 1932-ben is több felhívás 
olvasható, hogy kérik a játékosokat itt és itt megjelenni edzeni, de ennél több nincs. 
Így tehát a bajnokságban sem indultak, maradt Pécs közönségének az amatőrfutball 
és vele a Délnyugat bajnokság.

Persze nemcsak Pécs maradt profi labdarúgók nélkül. A labdarúgás szakiro
dalma a profizmus válságát 1931-től számítja, így jöhetett 1935, amikor Magyar- 
országon megszüntették a professzionista bajnokságot és kiírták először a Nemzeti 
Bajnokságot.21

Legyen ma profizmus? Ezt a kérdést tettük fel először. Szocialista elveinkhez 
igazítva, megfelelő anyagi bázist teremtve talán a magyar labdarúgás jelenlegi hely
zetét pozitív irányba terelné.
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VARGHA DEZSŐ

FEJEZETEK A PÉCSI ATLÉTIKAI KLUB TÖRTÉNETÉBŐL

... „Bajnok” cím .. .

Pécs szabad királyi város tanácsához 1886. december 4-én kelt kérelem érke
zett be, mely tudatta, hogy a Pécsi Athlétikai Club 1886. október i-től kezdődően 
megalakult, s megalkotta alapszabályát. A jóváhagyásra fölterjesztett okmányt a 
város tanácsa elfogadta. Az alapszabály tartalmazta azokat az adatokat, amelyet 
egy sportegyesületről tudni kell, meghatározta működését, a tagok jogállását, tiszt
ségviselői körét, működésének feltételeit. Ebben a fontos okmányban szerepelt az 
egyesület célja is. Eszerint kettős célt tűztek maguk elé: egyrészt a tagokat atlétikai 
gyakorlatban kiképezni, másrészt versenyviadalokat rendezni, melyre esetleg a ver
senyzők ösztönzésére díjakat tűz ki az egyesület. Amint látható, az egyesület ama
tőr alapon szerveződött, sőt ki is mondták, hogy sporttevékenységet kizárólag kedv
telésből, testi és szellemi fölfrissítés céljából űznek a tagok és a szervezettől min
dennemű, akár pénzbeni, akár másmilyen ellenszolgáltatás idegen, nem megenged
hető! A tagok kötelességévé is tette ezt, sőt egy becsületbíróságot is kialakított 
saját kebelen belül az egyesület, amelynek pártatlan tagjai a sporterkölcsök fölött 
őrködtek, és tagjaiknak előírták a szigorú erkölcsösséget minden téren. Az ez ellen 
vétőket szigorú büntetésben, kizárásban részesíthették! A tagok közt megkülönböz
tettek rendes tagokat, pártoló tagságot, sőt tiszteletbeli tagokat is választhattak. 
Ez utóbbi jogot az egyesület vezetősége gyakorolta, amely az arra érdemes köz
életi és sportbcli személyiségeket kitüntethette ezzel a címmel. A tagsági díj a ren
des tagoknál 12, a pártolóknál ennek a fele, 6 Ft volt. Meghatározták a tisztség- 
viselők körét, jogait, kötelességeit. A tisztikar szerkezete megegyezett más egyesü
letekével, az elnök, az alelnökök, a titkár, a pénztáros voltak a legfőbb tisztség- 
viselők. A vezetőséget egy évre választotta a tagság, és ebben szigorú elveket gya
koroltak: meghatározott számú szavazat nélkül senki sem nyerhetett cl semmilyen 
tisztséget.

Az alapszabály intézkedett a versenyek rendezéséről, a fölajánlható díjakról is. 
Díjként az egyesület arany-, ezüst-, bronzérmeket, illetve dísztárgyakat adomá
nyozhatott, de természetesen lehetővé tette tagságának azt is, hogy más - szintén 
amatőr - egyesületek tiszteletdíjaiért versenyre keljenek.

Azt is meghatározták, hogy aki háromszor egymás után első díjat szerez egy- 
egy versenyágban az idők folyamán, „bajnok” címmel ruházandó föl. Természete
sen ez nagy dicsőségnek számított akkoriban, elnyerőit nagy tisztelet övezte!

Az egyesület pecsétje P. A. C. monogramot tartalmazott, köriratán a követ
kező szerepelt: „P .... A .... C .... 1886. év.”

A belügyminiszteri jóváhagyást 1886. január 31-én kapták meg, ettől kezdve 
minden hivatalos akadály elhárult az egyesület működésének útjából!

Természetesen az idők folyamán többször kellett módosítani ezeket az elve-
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két, a változó időnek megfelelően. Egy ilyen esemény történt például akkor, ami
kor a belügyi kormányzat az 1929. évi december 12-i rendeletével láttamoztatta 
az egyesület alapdokumentumát, mivel országosan, minden egyesületnek kötelezővé 
tették a szabályszerű működést. A kérelmüket a polgármester személyesen is támo
gatta, erről szólt az 1928. február 20-án kelt levele. A helyi törvényhatóság támo
gatása, no meg az egyesület szabályszerű, gazdaságos működése elégnek mutatko
zott arra, hogy a belügyminiszter 1930. október 17-i iratával jóváhagyja az egye
sület eddigi és jövőbeni működését.

Magától értetődő, hogy az egyesület nem vonhatta ki magát a korabeli poli
tikai és gazdasági viszonyok hatása alól sem országosan, sem lokálisan. A tagok 
áldozatkészségén, a vezetőség szervezettségén, összetartásán múlott az eredményes
ség.

Mivel a saját bevételeikből tartották fönn magukat, a versenyeik látogatott
ságától sok függött. Így sem kerülhették el azt, hogy a városhoz rendszeresen ne 
forduljanak támogatásért. Ilyenkor mindig sport- és erkölcsbeli eredményeikre hi
vatkoztak, s nem is alaptalanul. 1931-ben például 900, 1932-ben 500, 1933-ban pe
dig 400 pengő támogatást kaptak a várostól. Sajnos, a világgazdasági válság évei 
a városok gazdálkodását szintén megnehezítették. Így - hiába kért az egyesület 
1500-at - csak a fent említett összeget tudta adni a törvényhatóság. A 30-as évek 
végén, a háború közeledtével már rendszeres tüzelő segélyre is szorultak - annyi más 
egyesülettel együtt. 1938-ban például 8 m3 fát és 20 q szenet kaptak, összesen 
76 pengő értékben, míg a következő év fűtési idényében 8 m3 fát, 90,64 pengő költ
séggel.

Az 1930-as év eredményeit például szakosztályonként így összegezték:
- Atlétika - Dél-Nyugat Magyarországi bajnokságban egy 1 hely és több 

értékes helyezés, szép eredmények a Nagykanizsán, Kaposvárott, Pécsett megren
dezett kerületi versenyeken. Ifjúsági magasugrásban rekördjavítás a Budapest- 
Vidék versenyen.

- Birkózás - A fővárosban megrendezett országos junior csapatversenyben az 
1929-1930-as versenyévadban 20 csapat közötti 2. helyezés, az 1930-ban megren
dezett senior bajnokságban helyezések elérése. A legjobb vidéki birkózók kecske
méti versenyén nehézsúlyban egy 2. és egy 3. helyezés, míg a Magyar Birkózószövet
ség Nyugati Kerületi versenyén, Kaposvárott 2 bajnoki cím, egy-egy 2. és 3. helye
zés. Az erős emberek Pécsett, Magyaróváron, Kaposvárott megrendezett csapatver
senyt is megnyerték. Ezalatt az ifjúsági gárda 4 első, 2 második és egy harmadik 
díjat elhódított. Az összegzéskor a szakosztály egy év alatt 12 első, 25 második és 
9 harmadik díjat nyert...

- Úszás - Az előző két év működését összegezték. Megállapították, hogy a 
vidéki városok között - Eger és Szeged után - Pécsett a legeredményesebb az úszó
sport. A kerületi versenyen - egy bajnoki cím kivételével - az összes első helye
zést helyi úszó érte cl, és akkor még nem szóltunk a többi értékes helyezésről. A ka
posvári, a budapesti, a hódmezővásárhelyi viadalról 1-1 győzelemmel a tarsolyuk
ban tértek haza a vízipólózók is, így - a pécsivel együtt - az országos másodosz
tályú bajnokságban az élre kerültek. Itt kell megemlíteni dr. Abay Nemes Oszkár 
nevét, aki az 1936-os berlini olimpia 2x200 m-es gyorsváltónak is tagja volt, és akit 
eredményes szerepléséért 1957-ben. az egyesület 50 éves jubileumán bronzserleggel 
tüntettek ki. Az ő nevéhez fűződik a vízilabda sport fölvirágoztatása is Pécsett, 
mivel a legjobb játékosok közt emlegették, és ez nagy húzóerőt jelentett akkoriban.

- Tenisz - A szakosztály az elmúlt versenyévadban 2-2 első, második és 
harmadik helyezést ért el a kerületi bajnokságon, így elmondható, hogy a vidéki 
szakosztályok közt is jegyezték a pécsieket.
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- Vívás - Az egyesület fejlődőképességét mutatta, hogy az 1928-ban beveze
tett női tőr szakág is eredményes tudott lenni, a fővárosban megrendezett junior 
csapatversenyen kivívott első helyével!

- Labdarúgás - A Dél-Nyugat Magyarországi ligában szereplő csapat válta
kozó eredményességével hívta fel magára a figyelmet. Hol a bajnokesélyesek kö
zött emlegették, de jártak a szakosztályra kevésbé eredményes napok is.

- Torna - A tornaszakosztály működését a csapat eredményessége határozta 
meg, de egyéni versenyzőik is néhány szép eredménnyel észrevétették magukat.

Érdemes megvizsgálni egy év versenyeit, mert ez az egész egyesületről képet ad. 
Vegyük például az 1931-es évet. Ekkor a következő erőpróbák kerültek sorra:

február 8. 
március 9. 
április j-6. 
április 12. 
április 19. 
május 17. 
május 31. 
június 24. 
július 22-26. 
augusztus 12-16. 
augusztus 31. 
november 22. 
december 8.

vívóverseny,
labdarúgó-forduló,
vívóviadal,
labdarúgó-forduló,
birkózó seregszemle,
újabb labdarúgó-mérkőzés.
birkózóverseny,
atlétikai viadal,

tenisz egyéni és csapatbajnokság, 
újabb tenisz seregszemle, 
labdarúgó-mérkőzés, 
birkózóverseny, 
vívóbajnokság.

Természetesen ez a versenynaptár csak az egyesület által rendezett viadalokat tar
talmazza, ezen kívül még számtalan helyi, regionális és országos rendezvényen vet
tek részt a PÁC sportolói.

A saját rendezésű versenynaptár beterjesztése azért volt fontos, mivel az ered
ményességre való hivatkozás eredményeként visszatérítette a város az egyesületet 
terhelő ún. vigalmi adót. A jelzett 1931-es versenyeken ez 67,19 pengőt tett ki.

A következő év, az 1932-es eredményeit így foglalta össze az egyesület veze
tése: 8 szakosztály, ezek között a torna, az úszó és a birkózó az ország legjobbjai 
között szerepel. A tornászok egy vidékbajnokságot, az úszók két országos ifibajnok
ságot nyertek, a birkózók legyőzték a jó erőkből álló zágrábi válogatottat. Sport- 
diplomáciai sikerként könyvelhette el a város, hogy a kerületi birkózószékhelyet 
Kaposvárról Pécsre helyezték át, és ebben elsőrangú szerepe volt a szakosztály 
eredményességének.

Az úszók közül egy válogatott versenyzővel (dr. Abay Nemes Oszkár) és 
egy országos középiskolai válogatottal számolhatott az egyesület. A labdarúgók 
ekkor is a Dél-Nyugat Magyarországi I. ligában játszottak, míg a vívó, a tenisz 
és a kerékpár szakosztályt a Dunántúl legerősebb gárdái között tartották számon.

Az év összesítését ismét az úszókkal zárta az egyesület, akik a nagykőrösi úszó
kongresszus utáni versenyen összetettben első helyezést harcoltak ki, és így elnyer
ték a vándordíját.

Az egyesület nagy múltját, szép sikereit ünnepelték meg az 1937. jan. 18-i 
50 éves jubileumon, ahol a város tekintélyes férfiúinak megjelenése nagy lokális 
eseménnyé avatta a megemlékezést. Országos jelentőséget akkor kapott az ügy, 
amikor dr. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, a város képviselője is megjelent, és 
meleg szavakkal méltatta az egyesület eredményességét, de szólt a sport nemesítő 
erejéről is. Az ünnepségek délelőtt a városházán kezdődtek, s a megemlékezések
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köszöntők után itt vette át Abay Nemes Oszkár az országos szervek által adomá
nyozott bronzserleget. Az ünnepség este a Pannónia Szálló báltermében ért véget, 
ahol fényes ünnepség keretében, díszvacsorán meleghangú pohárköszöntőkkel adóz
tak a nagymúltú egyesület elért eredményeinek.

A PÁC ügyvezető elnöke, dr. Várnagy Elemér elnyerte a Magyar Tornaszö
vetség nagy ezüstérmét - jelentette a Pécsi Napló 1937- márc. io-i száma.

Érdemes tehát végignézni a jubileumi és az azt követő évek eseményeit a 
PÁC szempontjából. Sportáganként tagolva kaphatunk átfogó képet ennek az 
egyesületnek a működéséről, az elért eredményeiről, alkothatunk fogalmat a város 
sportéletében játszott szerepéről.

- Atlétika: 1937. április 23-én rendezték meg azt a kerületi versenyt, ame
lyen a PÁC sportolói az alábbi eredményeket érték el: 1500 m síkfutás - 1. Pataky 
4:47 perces eredménnyel. A többi első helyezést a PEAC atlétái szerezték meg, de 
a PÁC is ért el néhány további díjat. Máj. 16-án került sorra a Torino-Pécs 
atlétaviadal, amelyet 3 3147 arányban a helyiek nyertek meg. Ezen a versenyen is 
képviseltették magukat a PÁC versenyzői, akárcsak a június 20-2i-én megrende
zett kerületi bajnokságon. A következő évben tették közzé az 1937-es versenyévad 
eredménylistáját. Ennek alapján a PAC-osok főleg az ügyességi számokban jeles
kedtek. Gerelyvetésben első lett Horváth Vilmos 61, 67, 3. helyezést ért el Balázs 
Imre 34,73 m-es dobásával, míg a távolugrást szintén Horváth Vilmos nyerte 
702 cm-es ugrásával, a súlylökést pedig 13,76 m-es dobásával. A pentatlon sorren
det Karácsonyi Nándor vezette 2479 ponttal, míg klubtársa, Sák László 2278 pont
tal követte.

- Birkózás: A szakosztály ezekben az években a Fa- és Fémipari Szakiskola 
Rákóczi úti tornatermében tartotta edzéseit, amelynek használatáért bérleti díjat fi
zetett. Ezen kívül használták még a Fiú Felsőkereskedelmi Iskola Makár úti termét 
is, 1927-től kezdődően, a hétfői, szerdai és szombati napon, de ekkor a Pécsi Le
vente Égylettel közösen.

- Labdarúgás: 1937-ben az őszi bajnokság szeptember 5-én kezdődött, ekkor 
vált ismertté a sorsolás, a játékvezetők személye, kezdődött meg az esélylatolgatás. 
Szeptember 14-én 3:i-es győzelemmel kezdtek a PVSK ellen, majd szeptember 21-én 
2:1 arányban diadalmaskodtak a másik helyi csapat, a jó erőkből álló PEAC fölött 
is. Ezután azonban néhány váratlan vereség következett, így az idény végére elkerül
tek az első helyekről, ősszel még egy futball-villámtornát is lebonyolítottak a Tüzér 
utcai pályán, ahol a helyezés sorrendjében 10-6-2 pontot kaptak a csapatok. Az 
összeállításért menjünk vissza néhány hónapot. 1937. július 31-én került sorra a 
Győri ETO-val vívott mérkőzésre. Itt a következő fölállásban szerepeltek a PÁC 
sportolói: Brucker volt a kapus, Simon-Jeszenszky alkotta a hátvédsort, Bilits fog
lalt helyet a fedezet posztján, míg a csatársort Abay Nemes dr.(!) - Pelényi, Heil- 
mann I. alkotta. Ennek a nyolc játékosnak a nevét őrizte meg a krónika, akik a 
PÁC színeiben szerepeltek, a többiek más egyesületekből kerültek ki. A tartalék
sorban két PAC-ista is (Kovács és Schiffer) várt bevetésre. A bajnokságban egyéb
ként 16 fordulót bonyolítottak le, és a tavaszi évad február 21-től május 30-ig tar
tott. Négy pécsi csapat is képviseltette magát itt, a PAC-on kívül a PVSK, a PEAC 
és a PBTC szintén elindította legjobb futballistáit.

Jellemző az erőviszonyokra, hogy az országos hírű, első osztályú „Budai 11” 
FC csapata elleni helyi válogatottba március 13-én három PÁC játékost is válogat
tak, egy pedig a kispadon ült csereként. A mérkőzést a rutinosabb és nagyobb tudá
sú fővárosiak nyerték meg 4:1 arányban, de ez jó alkalom volt a megmérettetésre, 
a különböző klubok játékosainak összehangolódására.
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- Űszás, vízilabda: Ezekben az években az volt a gyakorlat, hogy az úszó
számok vagy az úszóversenyek után rendezték meg a vízilabda-mérkőzéseket a baj
noki pontokért, vagy barátságos jelleggel. Egy ilyen eseményről tudósít az újság 
1937. július i-i száma, amikor is beszámol a június 29-én megrendezett eseményről, 
amelyen a vízilabda-csapat 8:4 arányban diadalmaskodott a fővárosi MAFC elle
nében. A bíró nevét is megörökítette a krónika, az országos hírű szakember, dr. Leh- 
ner Dezső vezette az összecsapást. Zsúfolt nézőtér előtt rendezték meg a Pécs-Kis- 
kún válogatott úszó összecsapást, 'melyet az összesítésben 2i:i5-re a hazaiak nyer
tek, és a PÁC vízisportolói a 100 m-es gyors-, hát-, 1500 m-es gyors-, 200 m-es 
mellúszásban képviselték városuk színeit, sőt a 4x200 m-es gyorsváltóban is helyet 
kaptak. A városi fürdőben megrendezett viadal végén vízipoló-meccs következett, 
amelyet nagy fölénnyel, 7:1 arányban nyertek meg a pécsiek. Az úszás - nyári 
sport lévén - ebben az időben is a nyári hónapokban rendezte nagy seregszemléit. 
1937. július 18-án délután kerületi úszóverseny zajlott a városi fürdőben, előtte az 
utánpótlás legjobbjai is szóhoz jutottak. A második csapat vízilabdában a KTSE- 
vel, míg az első csapat a Tolnai JKE-vel mérte össze erejét. A legnagyobb ese
ményre augusztus 22-én, a pénzügyminiszter jelenlétében került sor. Az országos 
úszóversenyen a vándordíját a PÁC szakosztálya nyerte el, 25 pontos összetett 
eredményével. Az olimpiai számokban rendezték meg a csapatdöntőt, de más szá
mok is szerepeltek nem hivatalosan. A további résztvevők a MAC, a SZUE, a 
DVOGE, a KTSE sportolói voltak, de egy pillanatig sem tudtak beleszólni az 
első hely sorsába.

Hasonló sikerű volt az 1939-es nyári évad is. Előbb június n-én a szegedi 
sportolókat fogadták Pécsett, majd június 25-én országos úszóversenyt rendeztek, 
ahol a győztes BEAC-váltó tagjaként rajtkőre állt dr. Csik Ferenc olimpiai bajnok 
is! A 100 m-es gyorsúszásban elért 1.004 mp-es eredménye kiemelkedett a többi 
közül!

A 3500 néző előtt lebonyolított viadal után a BEAC vízipoló-csapata 8:9 
arányban diadalmaskodott a PÁC ellen. Június 29-én Szolnok legjobbjai jöttek el, 
és mindkét rokon sportágban a PÁC diadalmaskodott. Július 9-én Kaposvár leg
jobb vízisportolóit fektették kétvállra mindkét fronton, majd egy héttel később 
NB I. B vízipoló-mérkőzésen az NTE-t győzték le megsemmisítő 9:o-ás eredmény
nyel. Jeles esemény került sorra július 22-én. amikor is Olaszország sportolói lá
togattak el ősi városunkba. Az 1500 főnyi nézősereg előtt lebonyolított viadal nagy 
sportbeli értékekkel járt.

Jellemző a helyi úszósport fejlettségére, hogy a július 23-i kerületi úszóverse
nyen az összes bajnokságot pécsi úszó nyerte, pedig a szomszédos megyék is a leg- 
jobbjaikkal jöttek el! Az utána lejátszott PAC-KTSE vízilabda-mérkőzést is a pécsi 
klub nyerte 5:2 arányban.

Az úszóidényt az országos úszóbajnokság zárta a fővárosban, ahol dr. Abay 
Nemes Oszkár, a legjobb pécsi úszó 100 m-es gyorsúszásban első helyezést harcolt 
ki! Eredménye: 1:10,4 perc volt.

- Tenisz-' Az ún. fehér sport szintén virágzott az egyesületben. A jubileumi 
évben például a Dél-Nyugati Teniszkerület részére bajnoki versenyt rendeztek má
jus 15-én, 16-án, 17-én, ahol egyéni és csapatverseny is volt. Jellemző a férfime
zőny népességére, hogy 32-en sorakoztak föl a rajtnál! A következő eseményt jú
nius 12-én és 13-án tartották az OMTK teniszpályáin (Ráth u., a mai József Attila 
u., de a bejárat a Rákóczi út 20. sz. háznál volt. A csapatbajnokságon a PÁC férfi
csapatát a következő versenyzők képviselték: Weber, Dulánszky, Hartos, dr. Pálfy, 
dr. Kökény, Dulánszky Nándor. A versenyt a PEAC nyerte meg, míg a további
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sorrend TSE, PÁC csapata. A női versenyben a PAC-PEAC vegyes csapat diadal
maskodott.

Pécs város teniszbajnokságára szeptember 23-26. között került sor, a férfiak 
között Horváth György bizonyult a legjobbnak, míg a női versenyt Sípos Ili nyer
te, a párosban Horváth-Révy pár diadalmaskodott. A következő évben július 28- 
30. között rendezték meg a kerületi seregszemlét, Bajáról, Kaposvárról, Nagykani
zsáról, Szekszárdról és Pécsről 100 nevezés érkezett! Jelentős esemény volt még 
az 1939. augusztus 15-20. közti vidéki teniszbajnokság, ahol a férfi és női csapat- 
versenyben a kerület versenyzői a második illetve a negyedik helyet szerezték meg.

- Torna: Az 1937-es év legjelentősebb tornászeseménye volt a PÁC dísztor
nája, amelyre a nemzeti színházban(I) telt ház előtt került sor április 5-én délelőtt. 
A bemutatón a legjobb helyi erőkön kívül a teljes magyar olimpiai női tornászvá
logatott is bemutatta tudását. Néhány esetben az úszó- és tornabemutatókat közö
sen rendezték. Egy ilyen eseményre került sor június 6-án, amikor a városi fürdő
ben 2000 néző jelenlétében frankfurti sportolók mutatkoztak be a szereken, nagy 
sikert aratva. Különösen kiemelte a helyi sajtó Fischer gyűrű, és Hörnis nyújtó 
gyakorlatát, valamint az egész német csapat lóbemutatóját. A német sportolók el
lenfele a fővárosi válogatott volt, de az úszószámokban ismét szóhoz jutott dr. Abay 
Nemes, aki számában győzött is. A lapok a magyar válogatott tornászok közül is 
kiemelték Gaál gyűrű, és Börtsök nyújtó gyakorlatát.

A legnagyobb eseményre azonban még 1932-ben került sor városunkban. Az 
október 9-én lebonyolított dísztornán az olimpiai tornászcsapat képviseltette magát, 
élén Pelle István olimpiai bajnokkal! A délelőtt lebonyolított bemutatón értékes 
Zsolnay-dísztárgyat kapott ragyogó teljesítményéért.

Az országos sőt világhírű sportolók bemutatói nagy vonzerőt jelentettek a 
sportolásnak, és az illető sportágnak egyaránt, egyben mutatták a városnak a jelen
tőségét is az országos sportéletben. A PÁC vezetősége ebben végzett maradandó 
munkát.

A nők sem akartak lemaradni a férfiak mögött. 1937-ben már alakulásuk ne
gyedik évét kezdték meg, Csokonay Sándor vezetésével. Ebből az alkalomból em
lékplakettet kapott Szakmáry Aranka, Schmidt Etta, Keserű Juci, Kerese Gabi, 
Kobár Gizi, dr. Csolosz Jenőné, míg bronzéremmel jutalmazták ígért Jánosné, 
Pobl Márta, Orbán Erzsébet, Farkas Hédi, Fenczel Magda, Harnik Istvánné tel
jesítményét.

- Vívás: A vívószakosztály eredményességét megelőzte a PEAC vívócsapata, 
ez az egyesület számított a pécsi vívósport bázisának. Ennek ellenére a PÁC is ren
dezett nem egy jelentős vívóeseményt, amelynek sorában kiemelkedett az 1932. 
december 4-én délelőtt megrendezett díjtalan jelentkezésű vívóakadémia, ahol a 
világhírű magyar vívó, Pillér György olimpiai bajnok tartott bemutatót. A nagy 
érdeklődés mellett lezajlott esemény bevételét, 481 pengő 28 fillért a vívószakosz
tály javára ajánlották föl.

Ezek az eredmények önmagukért beszélnek, így minősítik egy sportkör évtize
des munkáját. Természetesen a teljes egyesület történetre kereteink között nem 
vállalkozhattunk, de egy-egy felvillantott mozaik is képet ad az itt folyt munkák
ról, a városi sőt az országos sportéletben játszott szerepről.

Az említetteken kívül, a vezetők közül feltétlenül meg kell említeni Baranyai 
Aurél és dr. Schmidt László nevét, mint olyanokét, akik sokat tettek az itteni sport
élet fölvirágoztatásáért.

Mint a leírtakból is kitűnik, a PÁC mindig a legelső sorban foglalt helyet a 
város sportegyesületei között, és ezt az ígéretes fejlődést csak a hozzánk is elérkező 
pusztító világégés tudta megszakasztani egy időre.
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FORRÁSOK

1 Baranya megyei Levéltár, Pécs Thj. Városi Polgármesteri Hivatalának iratai 1886-1959. 
(Az egyesület működésére vonatkozó iratok.) 2 B. m. L. Sajtógyűjtemény, 1932-1940. (Az egyesület
re vonatkozó hírek, eredmények.) 3 B. m. L. 127/1940. Pécs Thj. Városi Polgármesteri Hivatalának 
iratai. (Az egyesület fontosabb adatait tartalmazza.) Természetesen érdemes lett volna átnézni az 
egyesületre vonatkozó korabeli ülésjegyzőkönyveket, személyi és pénzügyi iratokat. Reméljük, ezek 
is előkerülnek egyszer. A most még magánkézben lévő iratokkal együtt biztosan átfogóbb földolgo
zás születik a jövőben.

Fenyvesi József: Temetés
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DR. BÖDŐ LÁSZLÓ

A TESTKULTÚRA KEZDETI LÉPÉSEI PÉCSETT

„ ... 1867-ben .. . kötelezővé vált a testgyakorlatok oktatása .. .”

Az iskolai testnevelés szükségessége, mint az általános nevelés fontos része, egyre 
gyakrabban vetődött fel Magyarországon a XIX. század elején. A 30-as évek végén 
pedig felerősödött a haladó gondolkodású orvosok, pedagógusok hangja, akik ebben 
az időben jártak Angliában, vagy Németországban, s az ottani kedvező tapasztala
tokat itthon is kamatoztatni akarták. Egyre több gyakorlati kísérlet is történt a 
„gimnasztika” bevezetésére, elsősorban Pesten, valamint Debrecenben. Ugyanakkor 
önálló testgyakorlati iskolákat is alapítottak az ifjúság és a polgárok testkultúrá
jának fejlesztése érdekében.

A testgyakorlás ügye mellett több magyar újság is elkötelezte magát, vezér
cikkekben méltatták a testnevelés fontosságát. A mintegy félévszázados próbálko
zást az 1867-ben kiadott kultuszminiszteri rendelet mozdította el a holtpontról. 
Eötvös József kultuszminiszter állt e mozgalom élére és 1868. évi XXXVIII. t. c. 
elfogadtatásával az elemi iskolák alsó és felső tagozatában, valamint a polgári 
iskolákban kötelezővé vált a testgyakorlatok oktatása. A középiskolák testnevelését 
Eötvös nem merte az országgyűlés elé terjeszteni, mert félt a költségek emelkedése 
miatti ellenállástól.

Pécsett az iskolai testnevelés bevezetésének kérdése először 1863-ban került 
napirendre, meglehetősen érdekes körülmények között. A pécsi gimnázium épüle
tét a szabadságharc leverése után, 1849-től honvédség szállta meg. Az iskola a zirci 
cisztercita rend tulajdona volt és 1862-ben levelezés kezdődött a Pécs városi tanács, 
a cisztercita rend, valamint a honvédség között az iskola visszaadásáról. A városi 
tanács 1862. augusztus 18-án és október 3-án kérte hivatalosan az épületet. A Ma
gyar Királyi Helytartótanács 1863. január 10-én válaszolt, mely szerint a budai hadi 
főkormányzószék 1862. október 7-én döntött, hogy a katonai célokra használt pécsi 
gimnáziumi épület visszaadását elvileg jóváhagyta, amennyiben a városi tanács 
helyette más helyiségeket biztosít.1 A zirci apát - Rezucsek Antal - 1863. április 
30-án újból kérte a városi tanács közbenjárását az iskola visszaszerzésében azzal a 
felajánlással, hogy amennyiben a város az épületet visszakapja, akkor egy nyolc 
osztályos gimnáziumot indítanának be, s az épület felújítását a városi tanács és a 
zirci apátság közösen vállalná. Az apátság ennek fejében lemond az épületről a 
város javára, de még további kikötései is vannak: a városi tanács a beinduló gim
náziumba állítson be ének- és rajztanárokat, valamint a diákok testi nevelése ér
dekében vezesse be a gimnasztikát és ehhez alkalmazzon egy mestert.

A városi tanács elfogadta a felajánlást és a tanácsülés elé terjesztette a javas
latot, mint a zirci apáttal kötendő szerződés tervezetét. A tanács tagjainak jórésze 
nem lelkesedett a gimnasztika bevezetéséért, ezt jól mutatja a tanácsülésről készült 
jegyzőkönyv is. „ .. . Gimnasztika felállítása és mester tartására vonatkozólag pe-
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dig a zirci rend biztosítandó lenne, hogy ha az elkerülhetetlen szükség ezt is meg
kívánná, a közönség csak hogy óhajtott czélját elérje, e tekintetben is a kedvezőt
len átadás dacára áldozni kész .. .”2

A megállapodás megszületett, de a végrehajtás akadozott. Ennek több oka 
volt: Helyiséget kellett keresni a katonaságnak, hogy kiköltözzenek az iskola épü
letéből, elő kellett teremteni a szükséges pénzt az épület felújításához, s ez nem 
volt könnyű feladat. A városban mindenki segített, így lassan minden megoldódott 
és megkezdődött az épület rendbe tétele. A zirci apátságtól a felújításhoz 4 ezer fo
rintot kértek, mert a tanácsnak nagyos kevés pénze volt.

A gimnáziumban az oktatás 1865-ben beindult, az iskola igazgatója Szalay 
Alfréd főtisztelendő lett, s azonnal hozzákezdett a városi tanács szerződésileg tett 
ígéretének behajtásához. A gimnázium igazgatója Prieger vívómestert bízta meg 
a tornamesteri állással. A vívómester jól dolgozott, mert az 1865-66-os tanévet 
már egy jól sikerült tornabemutatóval zárták, amelyre meghívták a városi tanács 
tagjait is.

Szalay Alfréd gimnáziumi igazgató és Szanter Antal a pécsi egyesített tanodák 
igazgatója többször sürgette a városi tanácsnál, hogy megvitassa a gimnasztikái is
kola létrehozásának kérdését. A tanácsülés 1867. szeptember 3-án ült össze és tár
gyalta a felmerült igényeket. Az igazgatók azt kérték, hogy a zirci apáttal 1863- 
ban kötött megállapodás alapján a tanács gondoskodjon tornahelyiségről, megfele
lő tornaszerekről, valamint a tornát tanító személy fizetéséből vállaljon legalább 
100 forintot. Ugyanis az iskola eddig a torna oktatásának költségeire már 4-500 
forintot áldozott, de ez kevésnek bizonyult. Azt is kérték, hogy a tanuló ifjúság 
kedvezményes áron használhassa a Balokány uszodát és ott legyen megfelelő fel
ügyelet. A tanács elismerte a gimnázium igényét, de a megvalósításra nem volt 
elegendő pénze, így közadakozásból kívánta azt megoldani. Ennek megvizsgálására 
megbízta Lammer Frigyes tanácsnokot és egy bizottságot, hogy elemezzék a hely
zetet, és a körülményekről a következő tanácsülés előtt tegyenek jelentést.

A következő tanácsülés 1867. április 7-én ült össze, amikor a kiküldött bizott
ság részéről Dekleva Ferenc főpénztáros számolt be arról, hogy a tervezett testgya
korló intézet, azaz egy szabadtéri tornatér kialakításának milyen anyagi lehetőségei 
vannak. Dekleva elmondta, hogy az elmúlt évi hadjárat3 alkalmával gyűjtést ren
deztek az esetleges magyar sebesültek segélyezésére, mivel azonban a pécsi alakulat 
bevezetésére nem került sor, így az adakozásból 1291 forint lenne fordítható a tor
nahely kialakítására. Az összeg egyik fele a Stróbl-féle ház udvarában felállítandó 
szerek megvásárlására, a másik fele pedig egy-egy tornaudvar kialakítására kerülne 
a szigeti és budai külvárosi iskolák udvarán. A tanácsülés a javaslatot elfogadta 
és megbízta Kóbor János tanácstagot, hogy a jövőben a testkultúra irányításával 
foglalkozzon. Kóbor János megbízatása szerencsés volt, mert ő felismerte a testkul
túra fontosságát, s nagy ügyszeretettel fogott a munkához.

Kóbor János tanácstag megállapodott az iskola igazgatókkal, hogy a torna
iskola kialakításánál a szakmai irányítást Prieger vívómester lássa cl. Helyet kere
sett a tornaiskolának és megállapodott a bérleti díjban is, amely 120 forintot jelen
tett évente. Tervet készített a tornaiskola szereinek elhelyezésére, és a június 7-i 
tanácsülésre már konkrét javaslatokkal ment. A tanácsülés elfogadta a beterjesztett 
terveket, költségeket és megbízta Lammel Ágoston kőműves mestert, hogy június 
ix-én a Stróbl-féle ház kertjében a felesleges fák kivágásával kezdjen hozzá a leen
dő tornaiskola kialakításához. Ez állna mászókötélből, mászórúdból, kötélből kiala
kított hintából, egy létrából, egy korlátból, valamint egy sima területből, ahol gim
nasztikái gyakorlatokat lehet végezni.

106



A tornaudvar másfél hónap alatt elkészült és az 1867. augusztus 9-1 tanács
ülésnek már jelentést tehetett Dittrich Fidél városi főszámvevő a költségekről. 
E szerint a munkadíj, a különböző szerek és anyagok költségei összesen 1413 fo
rintot és 92 krajcárt tettek ki, s a házipénztárból a számlákat Lámmel Ágoston kő
műves mesternek kifizették. Áz augusztus 21-i tanácsülésen már Kóbor János szá
molt be a tornaudvar elkészültéről és arról, hogy a költségek jelentősen meghalad
ták a tetvezettet. Emiatt a két külvárosi iskola tornaudvarának kialakítására újabb 
pénzösszeget kell előteremteni, de hangsúlyozta, hogy ezeket a tornaudvarokat is 
feltétlenül meg kell építetni. A tanácsülésen beterjesztették Prieger testgyakorlati és 
vívómester levelét is, amelyben a tornaiskola kerítésének felépítését és a tornasze
rek lefestését kéri, hogy az időjárás viszontagságai ne okozzanak kárt bennük.

Ha nehézkesen is, de az iskolai testnevelés beindult Pécsett. Sőt, a tornaudvar 
kialakításával már jelentős előre lépésről is beszélhetünk, hiszen az azt megelőző 
tanévben csak az iskolaudvarban és a tantermekben volt erre némi lehetőség. Saj- 
hnos, a tanács igen kevés pénzzel rendelkezett és ez nagyban befolyásolta a testne
velés fejlődését. A pénzhiány okozta azt is, hogy a szigeti és a budai külvárosi is
kolák tornaudvarainak kialakítása szintén késedelmet szenvedett.

Az 1867. november 6-án tartott tanácsülés már tovább lépett: újból megbízta 
Lammer Frigyes tanácstagot, hogy vizsgálja meg egy tornaegylet létrehozásának 
lehetőségét. Ez azt a célt szolgálná, hogy a tornaiskolát is irányítaná, és annak 
pénzügyi vonatkozásait is átvállalná. Ezeken túl biztosítaná a fiatalság, a polgárok, 
valamint a nők rendszeres tornázását. Ez azt is mutatta, hogy a városi tanács tag
jainak nagy része nem volt híve a testnevelésnek, mert a gimnasztika bevezetését 
gyakorlatilag csak a zirci apátsággal kötött szerződés miatt vállalták el. Ezért a 
tornaegylet alakítása is úgy vetődött fel, hogy azzal mentesülnének az anyagi-pénz
ügyi terhektől.

A sportegyesületek alakulása ennek ellenére megkezdődött, amelyet bizonyos 
fokig a kiegyezés is segített. 1867 szeptember elején polgárok és katonatisztek 
összeültek és megalakították a Pécsi Lövölde Egyletet (PLE). A kiegyezésig erre
nem volt lehetőség, mert az osztrák körmányTjcfdtott mindennemű lövész egyletet. 
A PLE 1867. szeptember 12-én terjesztette fel alapszabályát a belügyminiszterhez, 
de onnan sokáig nem jött válasz. 1868. május 11-én a városi tanács levélben sürget
te meg a Belügyminisztériumban a PLE alapszabályának jóváhagyását. Az egylet 
lényegében addig nem működhetett, amíg az alapszabályát jóvá nem hagyták.

A városi tanács közgyűlése 1868. február 27-én tárgyalta a Lammer Frigyes 
vezetésével kiküldött bizottság jelentését a tornaegylet megalakulásának lehetősé
géről. A jelentés a tornaiskola továbbfejlesztésének és a tornaegylet létrehozásának 
módozatait foglalta össze az alábbiak szerint:

1. A szabad királyi Pécs varos közönsége és a zirci apát közt 1863-ban létrejött megállapodás ér
telmében a tanács kötelezte magát ének- és rajztanár alkalmazására, valamint gimnasztikái le
hetőség biztosítására és a tcstgyakorlatot vezető tanár díjazására.

2. A gimnasztika felállításával a házipénztárt nem terhelték, mert az adományokat használták fel 
erre a célra, de ez az összeg sem volt elegendő.

3. Javasolja a bizottság, hogy a két külvárosi tornaudvart ne állítsák fel, az arra tervezett 300-300 
forintot is inkább a belvárosi tornaislkolára használják fel.

4. A jelenlegi tornaiskola az egész várost szolgálná, bár a fejlesztése nem indokolt, mert erre 
a helyre kerül felépítésre a pécsi árvaház.

5. Emiatt az egész város számára kellene egy elfogadható helyen egy megfelelő tornaiskolát fel
építeni, esetleg a Balokány-ligetben. Itt az uszoda is közel lenne.
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6. A tornaiskola fenntartása és tanárának díjazása egy Pécsett felállítandó tornaegylet által lenne 
biztosítva.

7. A közgyűlés a javaslatot elfogadta és a toraaegylot létrehozására egy bizottság kiküldését java
solja. A bizottság feladata, hogy megismerkedjen a működő tornaegyletekkel, alapszabályukkal 
stb.4

Aidineer János Lammer Frigyes Szanter Antal
aljegyző elnöklő tanácstag egyesített ig.

Szalay Afréd Obermayer József
glmn. Igazgató tanácstag

A februári közgyűlés után is állandó téma volt a tornaiskola, mert a működé
sével kapcsolatos költségeket a városi tanács nem rendezte. Ezért az 1868. március 
20-i tanácsülésen újból napirendre került. Ezen Lammer Frigyes fenntartotta véle
ményét, hogy a pénzügyi problémát a két tervezett külvárosi tornaiskolára szánt 
összegből oldják meg. Ezt a tanácsülés elutasította és úgy döntött, hogy a két torna
iskolát fel kell építeni és a fennmaradt tartozást a tanács költségvetéséből kell ki
fizetni. Így újból Kóbor János kapott megbízást arra, hogy egy bizottság élén vizs
gálja meg néhány működő tornaegylet - a pesti, eszéki és a nagykanizsai - tevé
kenységét, költségvetését és alapszabályát stb. Azok alapján készítsék el a pécsi 
tornaegylet alapszabályát és azt terjesszék a tanácsülés elé.

Kóbor János munkához látott, s először a Nagykanizsai Tornaegylet alapsza
bályát és működését tanulmányozta, amely 1867. február 13-án alakult. Ugyancsak 
vizsgálta a pécsi tornaiskola problémáit és tárgyalt az iskolák vezetőivel, valamint 
más vezető beosztású emberekkel a pécsi tornaegylet létrehozását illetően. Tapasz
talatairól az 1868. június 30-i tanácsülésre készített részletes beszámolót, de csak 
az augusztus 10-i tanácsülés tárgyalta érdemben Kóbor János tájékoztatóját: ebből 
derült ki, hogy a tornaiskolának már 867 forint adóssága van, s ezt már csak a kül
városi tornaudvarokra szánt pénzből és a takarékpénztár által adományozott 200 
forint felhasználásával lehet rendezni. Ugyanakkor javasolja, hogy a városi tanács 
vásároljon egy házat, amelynek nagy udvara van, mert a tornaiskolának felmondtak 
és ezért új helyet kell keresni elhelyezésére. Ezt úgy kellene megoldani, hogy télen 
is lehessen működtetni a tornaiskolát. Ennek megoldására kölcsönt kellene felven
ni, valamint közadakozásból lehetne pénzt gyűjteni. A két külvárosi iskola torna
udvarára tervezett összeget csak ideiglenesen kellene elvenni, mert azok megépí
tésére nagy szükség van. Javasolja, hogy ennek költségét az 1869 cs évre a tanács 
költségvetésében meg kell tervezni, majd fel kell építeni.

Kóbor János bemutatta a már elkészített alapszabály tervezetet, de a tanács 
ülés nem fogadta el, mert a tornaegylet megalakítása nem a tanács, hanem a sport- 
szerető emberek feladata, s védnökséget is csak a már megalakult tornaegylet fe
lett vállalhat. Kóbor hiába érvelt a tornaegylet gyors megalakítása mellett, hogy 
szerinte a fiatalság, a polgárok és a nők testi edzettségére nagy szükség volna, a 
tanács a javaslatot nem fogadta el. Valószínűleg féltek a jelentősen növekvő költ- 
ség'ktől. Helyette azzal foglalkoztak, hogy a gimnázium a tanév végén tartott tor
nabemutatójára az idén nem hívta meg a tanács tagjait. Ezért főtisztelendő Szalay 
Alfréd igazgatót jegyzőkönyvileg figyelmeztették e sértő figyelmetlenség miatt. Likl 
főjegyző a tanácsülésről felvett jegyzőkönyvben a következőket rögzítette: „ ... a 
tornászat városunkban történő fejlesztésével szemben a közgyűlés által tanúsított 
ellenállása kellemetlenül érintette a tornászat szeretőket.”5 é

A közgyűlés kedvezőtlen döntése kis időre visszavetette a tomaegylet meg-
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alakítását, sőt a tornaiskola fejlesztését is. Kóbor azonban nem hagyta abba a meg
bízatását és új helyet keresett a tornaiskolának, amely 1869-ben már újból műkö
dött. Ezután hozzáfogott a tornaegylet megalakításához is. Sikerült egy ideiglenes 
szervező bizottságot összeállítania Madarász Manó elnökletével. Megfelelő helyi
séget is talált irodának, klubnak. Ennek ellenére a tornaegylet megalakulása ké
sett, mert az anyagi, pénzügyi támogatás forrását nem sikerült tisztáznia. Az már 
világos volt, hogy a tanács támogatása nélkül a tornaegylet működése elképzelhe
tetlen volt, holott a tanács tagjainak nagy része arra gondolt, hogy az egylet lét
rehozása csökkenti a testneveléssel, sporttal kapcsolatos tanácsi kiadásokat. Ami
kor kiderült, hogy jelentős támogatásra van szükség, már nem tartották sürgősnek a 
tornaegylet megalakítását.

Kóbor János eredményes tevékenységének köszönhetően 1870. augusztus 28-án 
sikerült az alakuló közgyűlést összehozni, ahol elfogadták az egylet alapszabályát, 
s ideiglenes intéző bizottságot választottak Madarász Manó elnökletével. Így ezen 
a napon megalakult a Pécsi Torna és Tűzoltó Egylet (PTTE), a pécsi Céllövölde 
Egylet mellett Pécs második sportegyesülete. A város gyakorlatilag azt várta a tor
na és tűzoltó egylettől, hogy a torna mellett tagjait a tűz oltására is felkészítse.

Ezzel a testnevelést és sportot szerető emberek lerakták Pécs város testkultú
rájának alapjait, amely ettől kezdve állandóan terebélyesedett, fejlődött. Nehézsé
gek állandóan voltak, mert kevés volt a pénz, nem volt megfelelő létesítmény. En
nek ellenére a fejlődés nem állt meg, legfeljebb bizonyos időszakokban lelassult.

Pécsett természetesen ezt megelőzően is sportoltak az emberek, de nem szer
vezett keretek között. A XVIII. század végén és a XIX. század első felében külö
nösen a lovaglás, a céllövészet, de később a párbajmánia kialakulásakor a vívás 
oktatása is nagyon népszerű volt és több vívómester igen jól megélt belőle. Termé
szetes volt, hogy e sportágakat csak a jómódú polgárok, földesurak, vagy katona
tisztek űzték, mert a sport sok pénzbe került. Sokan jártak a Mecsekre kirándulni 
családosán és baráti társaságokkal, azonban nem szervezett formában, a téli idő
szakban pedig sokan csúszkáltak a jégen és kezdetleges korcsolyával sportoltak. 
Ezek csak előhírnökei voltak a szervezett testkultúrának, amely az 1867-es kiegye
zés utáni években alakult ki.

A tanácsülés 1870. szeptember 13-án tárgyalta a PTTE alapszabályát és pár- 
tolólag terjesztette fel három példányban a Belügyminisztériumba. E jóváhagyás 
hamarosan megjött és így a torna- és tűzoltóegylet megkezdhette működését. Innen 
számítjuk a szervezett tűzoltóság létrejöttét is Pécsett. Magyarországon több vidéki 
városban együttesen alakult meg a torna- és tűzoltóegylet, mert a tornafoglalkozá
sok keretében lehetőség volt arra is, hogy edzett emberek a tűzoltószerek kezelését, 
a tűz oltásának tudományát megtanulják. 1875-ben gyakorlatilag különvált a két 
feladat, bár még a PTTE keretében, de a tűzoltó részleg már önállóan működött 
és a tűzoltó parancsnok a városi rendőrkapitánynak volt alá rendelve.

Az 1871. január 7-én tartott tanácsülésen Kulvig Mihály polgármester javas
latot terjesztett elő, amelyben indítványozta, hogy a PTTE magasztos célját tekint
se magáénak a tanács, lépjen be alapító tagnak és évente ezer forintot biztosítson 
a PTTE-nek. Ezenkívül a tornaiskola működéséhez is kért évi 200 forintot, vala
mint azt, hogy két holdnyi területet adjanak a PTTE-nek tornacsarnok építésére, 
lehetőséget adva a fiatalság testedzésére, valamint a tűzoltás biztosítására váro
sunkban. A tornacsarnok építéséhez még 50 ezer db téglát ajánlott fel, amelyet ké
sőbb 100 ezerre módosítottak.

A PTTE 1871. január 10-én kérelemmel fordult a városi tanácshoz, amelyben 
kéri, hogy tornacsarnok építési tervét támogassák a Vallás- és Közoktatási Minisz-
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tóriumnál. A kérelemben 5 ezer forint hozzájárulást kértek. A VKM az akkor ülé
sező országgyűlés elé terjesztette a PTTE kérelmét, amelyet jóváhagytak és intéz
kedtek az összeg leutalásáról. Danitz Antal a PTTE elnöke és Pilek Antal titkár 
1871. február 18-án levélben köszönte meg a városi tanácsnak és a VKM-nek a 
kapott támogatást, s egyben engedélyt kértek arra, hogy a jelvényükbe felvehessék 
a város címerét.

A PTTE-t váratlanul érte a megszavazott összeg, mert valójában a tornacsar
nok építésére még nem voltak felkészülve. Csak 1875. május 12-ére készültek cl a 
tervek,6 amelyet Ivánkovits István építész, a PTTE alelnöke állított össze, s ennek 
alapján hozzákedtek a megvalósításához. 1873. június 8-án - háromnapos ünnepség, 
torna és tűzoltó bemutató keretében - lerakták a tornacsarnok alapkövét. A torna- 
csarnok 1874-ben elkészült és ez nagyban segítette a testkultúra fejlődését. A tor
nacsarnok egy nagy teremből (14x7 m) valamint öltözőkből, szertárakból és klub- 
helyiségekből állt. Ettől kezdve azonban a PTTE még nagyobb anyagi gondokkal 
küzdött, hiszen a tornacsarnokot is üzemeltetni kellett. Jelentős eredmény volt, 
hogy ebben az évben a két külvárosi iskola tornaudvara is elkészült. A testkultúra 
fejlődését jelzi, hogy a városi tanács 1873-ban meghirdette, haszonbérbe adja a Ba
lokány ligetet annak, aki vállalja, hogy egy uszodát és egy vendéglőt épít a terüle
ten, addig ugyanis a Balokány-tavat használták fürdés, úszás céljaira.

A testkultúra előrelépését mutatja az is, hogy a két működő sportegyesület 
mellett újabbak alakultak: 1886-ban a Pécsi Atlétikai Club (PÁC), amelynek ke
retében már több sportág, így atlétika, vívás és ökölvívás is helyet kapott. 1888- 
ban megalakult a Pécsi Polgári Tornaegylet (PPTE), 1891-ben a Mecsek Egyesü
let turista szakosztálya, s 1892-ben a Pécsi Kerékpáros Egyesület (PKE) is. Pécs 
mellett vidéken is lassan megmozdult a sportélet és 1888-ban megalakult a Mohácsi 
Tornaegylet (MTE).

A testkultúra első lépéseinek megtételekor sok sehézséggel, meg nem értéssel, 
pénzhiánnyal kellett megküzdenie, de a sportot és a testnevelést szerető emberek 
átsegítették ezeken az akadályokon és ezzel lerakták Pécs város testkultúrájának 
alapját.

JEGYZETEK

1 B. m. Levéltár Pées sportiratok 72993/1863.
2 Uo. 2558/1863.
3 Az 1866-os osztrák-porosz háborúról volt szó. 
i Uo. 1682/323/1868.
5 Uo. 1219/5498/1868.
6 Uo. 4423/1873.
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BEZERÉDY GYÖZÓ

ADATOK A PÉCSI KERÉKPÁR EGYESÜLET TÖRTÉNETÉHEZ

A kerékpározás virágkora a múlt század végén volt. Ez az igazi polgári kedvtelés 
abban az időben hihetetlenül nagy népszerűségnek örvendett egész Európában, így 
Magyarországon is. Ez a nagy divat, a kerékpárláz az 1890-es években érte el 
hazánkat.1 Mi volt ennek a példátlan népszerűségnek az oka? Nem volt ez más, 
mint a városi ember vágya a szabad levegő után, a mozgás igénye s a gyorsaság 
iránti lelkesedés. Mindez a kerékpározásban testesült meg. A korabeli divatlapok 
tele voltak a kerékpártúrákhoz nélkülözhetetlen férfi és női öltözetekkel, az újságok 
a túrák programjaival és a gyalogosok panaszaival a száguldó biciklisták ellen.

A kerékpárversenyeket a közönség elsősorban azért látogatta, mert az felet
tébb szórakoztató, sőt esetenként igen mulatságos időtöltés volt. A verseny izgalma 
először talán még másodrendűnek számított. A 90-es évek közepétől a rendkívül 
népszerű kirándulások mellett, egyre inkább előtérbe kerültek a versenyek is. Ezek 
már valóban izgalmasak voltak. A résztvevők komoly edzéseken készültek fel, s a 
bajnokokat már megkülönböztetett tisztelettel ünnepelte a közönség.

Igen érdekes az, hogy ez a sport Pécsett, a város fekvése ellenére igen hamar 
nagy népszerűségre tett szert. Sőt talán éppen a változatos táj, a dombok és hegyek 
szépsége ösztökélte a pécsi polgárokat mind gyakoribb kerékpáros kirándulásokra, 
s ezen a nehéz terepen gyakorolva határozottan előnybe kerültek a sík terepen el- 
kényelmesedctt túrázókkal, majd versenyzőkkel szemben.

A túrák mellett gyakoribbá váltak az országúti versenyek, majd a pályaverse
nyek. Ezeknek a tétje egyre komolyabbá vált; más városok versenyzői is bekapcso
lódtak a küzdelmekbe, fővárosiak is, sőt az osztrákok, a svájciak és németek is.

Ezeknek a jelentőségükben folyton növekvő versenyeknek a lebonyolításában 
döntő szerepe volt a Pécsi Kerékpár Egyesületnek, illetve más pécsi sportegyesüle
tek kerékpáros szakosztályainak.

A kerékpársport hazai és egyúttal pécsi első nagy fellendülése mindössze 
nyolc évre tehető. Ez a nyolc év természetesen egybeesik a Pécsi Kerékpáros Egye
sület megalakulásával és tevékenységével. Megalakulásának pontos dátuma isme
retlen. Ágh Timót szerint az alakuló közgyűlés 1892. december 4-én ült össze.2 
Ekkor azonban már csak ünnepélyes keretek adtak egy csaknem két hónappal az
előtt megtörtént eseménynek, az egylet hivatalos megalakulásának. Ezt az ideigle
nes elnöknek a Városi Tanácshoz október 21-én benyújtott levele bizonyítja, mely
ben Höfler László kéri a Városi Tornacsarnok termének használatát edzésekre és 
oktatásra:

„Tekintetes Városi Tanács!
Alolírott. mint a megalakult ,Pccsi Kerékpár Egylet’ ideiglenes elnöke azon tiszteletteljes kérelemmel 
járulok egyletem nevében a Tekintetes Városi Tanácshoz, miszerint nekünk a téli idényre s esetleg
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egész évi használatra a Városi Tornacsarnok nagytermét az estéli órákra, értve 8 órától io óráig, 
azon napokon, amelyeken az más egyletektől nem vétetik igénybe, használatra átengedni kegyesked
nék, hogy ott a kezdőknek oktatást adhassunk, az illető bérösszeget megnevezvén, melyet a város 
pénztárához juttatni mindenkor legpontosabb kötelességünknek fogjuk ismerni. Jelen kérésünket szí
ves jóakaratukba ajánlván maradtam
Pécsett 1892. október hó 21-én

a Tekintetes Városi Tanácsnak 
legmélyebb tisztelettel alázatos szolgája:
Höfler László, mint a megalakult 
.Pécsi Kerékpár Egylet id. elnöke’ ”3

Nyilván a december 4-i közgyűlés volt hivatva megfogalmazni a munkatervet 
s az Egylet célját. Ágh Timót idézi is az azóta elkallódott jegyzőkönyvből: „A 
PKE demokratikus sport egyesület lesz, mely szívesen lát és fogad körébe minden 
becsületes, tiszta jellemű férfiút, rang- és valláskülönbség nélkül. Igyekezzék az 
egyesület a város társadalmi viszonyaira is hatni, miután nálunk nincs kellőleg ki
fejlődve a társas szellem, alakuljon olyan körré, hol otthon érezze magát minden 
tag. Rendezzen kirándulásokat és versenyeket, hozza össze az ország minden részé
ből azokat, kik a nemes testgyakorlatnak és ezáltal az emberiség legdrágább kin
csének a közegészségnek serény bajnokai, kik úttörők gyanánt síkra szállnak.”4

Az alakuláskor kimondták; az egyesületnek kettős a célja: versenyek rende
zése és azokon való részvétel, valamint rendszeres kirándulások szervezése, melyet 
vasárnaponként, komoly távolságokra rendeznek meg. A túrák érdekességéhez tar
tozik az, hogy ezeken az egyszerű tagokon kívül, az egylet vezetői (Kiss József), sőt 
maguk a versenyzők is részt vettek.

1893-ban már kora tavasztól kezdve, sorozatban rendezték meg a kerékpár- 
túrákat: április 2-án Szalánta-Villány-Mohács-Szederkény. 17-én Mánfa, május
ban Szlavónia (körút), majd Eszék, újból Mohács, Bátaszék, Kaposvár szerepelt 
többek között a programban.

A Pécsi Kerékpár Egyesület népszerűsége rohamosan növekedett, tagjainak 
száma 1893 áprilisában 62, augusztusában már 76 volt. Már ebben az évben fiók
egyesületek is alakultak a megyében, májusban Siklóson, augusztusban Dárdán.

Közben sikerült megnyerni az ügynek az agg Zsolnay Vilmost, kit az egyesü
let elnökévé választottak meg. Talán ő volt az egyetlen - magas kora miatt, - 
aki nem vett részt ezeken a népszerű túrákon.

A kor hagyományaihoz híven szeptemberre elkészült az egyesület díszegyen
ruhája, mely magyaros zsinóros ruha5 volt, sőt szeptember 24-én a Vadember szál
lóban ünnepélyesen felavatták a Pécsi Kerékpár Egyesület hivatalos zászlóját is.

Az egyesület megszűnése után a zászló a Pécsi városi Múzeumba került, jelen
leg a Janus Pannonius Űjkori Osztályán 61.7.9. leltári szám alatt található.

A zászlórúd fa, fenn széles rézcsőben folytatódó és gombban végződő nyél 
végén díszes zászlócsúcsban PBC (Pécsi Bicycle Club) monogram domborodik ki. 
A díszes, sárgarézcső zászlótartó hossza 62 cm. A cső felett sárgaréz lemezből ké
szült indás domborítás látható.

A zászló 54x54 cm-es, kétoldalas, anyaga selyem, hímzése pamut. Egyik olda
la kék, a másik sárga. (Pécs város színe.) A sárga oldalon tölgy- és babérkoszorú
ban helyezkedik el a fölirat:

„Edzett testben, nemes szellem
Ez legyen a jelszavunk
A kerékpár gyorsasága
Hirdesse, hogy haladunk!”
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A felirat felett és alatt a klub köszöntése látható:
„Adj Isten”, valamint „Minden jót”

A kék oldalon kör alakban az egyesületi embléma; PKE, illetve a köriratban a 
rövidítés feloldása; Pécsi Kerékpár Egyesület olvasható. A kört napsugár szerű 
nyalábok veszik körül. Felette: ALAPÍTTATOTT, alatta: 1892.

A zászló külső két oldala sűrűn rojtozott, a tartó rúd felőli oldalán 8 bojt lóg 
hosszú, sodort zsinóron. A nyél farészén három sorban 22-3-17 névlemez látható. 
A lemezek anyaga ezüstözött réz, illetve ezüst. A lemezeken a következő nevek ol
vashatók: I.: Kiss Józsefné, Zsolnay Vilmos, Hunnia Magyar Bicycle Club Buda
pest, dr. Hudomel József Budapest, Bláthy Ottó Budapest, Telfy Gyula, Pusch 
Henrik Budapest, Zombori Sport Egylet, Udvardy Ferenc Szombathely, Ficht Ká
roly és családja, Kohárits N. J.-né, Kiss József, dr. Kiss Emil, Bolgár Tivadar, 
Kohárits N. János, Zsolnay Miklós, Szikorszky Tádé, Matyasovszky Jakab, dr. 
Krasznay Miklós, Kolisch Mór, Walla Ferenc. II. Littke Lenczi, Pataki Vilmos, 
Radosduljevits Tivadar. III. dr. Vermes Lajos, ifj. Kindl József, Höfler N. János, 
dr. Wallerstein Bódog, Kraus Ede, Löwy Lajos, dr. Jobst László, Kiss Ernő, Jantay 
Gyula, Pintér Ferenc. Ganter Ferenc, Neumann Soma, Piacsek Virgil, Deutsch 
Zsigmond, Wallenstein Ede, ifj. Scholz Antal, Dollinger András, Sigrist Lajos, 
Erreth Kálmán.

Az egyesületnek fennállása során két neve volt: 1892-ben Pécsi Kerékpár 
Egyesület néven alakult meg. A zászlóra is ezt hímezték rá. 1896-ban azonban meg
változtatták nevüket Pécsi Bicycle Clubra. A zászlócsúcson ez az embléma (PBC) 
olvasható. Valószínűleg azonban a régi embléma helyére erősítették fel. A csúcs 
rézlemezén ugyanis láthatók azok a kis lukak, amelyeket egy másik embléma rög
zítésére fúrtak be. A névváltoztatáskor cserélték ki. Zászlót újat nem csináltattak, 
maradt az a régi felirattal.6

A versenyzők a 90-es években csaknem minden számottevő országos verse
nyen resztvettek, azt akár az országúton, akár pályán rendezték meg. Eredményeik 
országosan is kimagaslóak voltak. [Littke Lőrinc (Lenci), Bolgár Tivadar, ifj. Be- 
dő Imre, Bedő Károly, Lauber Dezső, Kiss József, Fekete Jenő a PKE-ből, Lauber 
Viktor, Notter Jenő a Pécsi Atlétikai Clubból, Gyimóthy Jákó, Herfurth Leó a Pécs 
Baranyai Sport Egyletből, Walla Ferenc, a Pécsi Polgári Kerékpáros Egyletből.]

A versenyzők sorából magasan kiemelkedik Lauber Dezső, ki korának igazi „all round" spor
tolója volt. 1895. május 3-án egy versenyen kardvívásban lett első. Ugyanebben az évben június 7-én 
az országos ifjúsági tornaversenyen a magasugrásban szerzett ezüstérmet. 1896-ban már, mint kerék
párversenyző arat sikereket. Baranya és Bács megye amatőr kerékpárversenyén a 2000 méteres 
„Sopiana versenyt" nyerte meg. Ettől kezdve szinte legyőzhetetlennek bizonyult. A PBC 1898. jú
nius 10-i országos versenyén négy számban indult, valamennyit megnyerte. A június 25-i versenyen 
a futamokat is beleértve hét győzelmet aratott, többek között megnyerte az 1000 méteres „Vállszalag 
versenyt". Az 1898-as évben bárhol indult mindig győzött. (Pl.: Szombathelyen négy távon is.) Az 
1898-as pécsi országos kerékpárversenyen a 3000 méteres „Szövetségi emlékversenyen", a Magyar 
Kerékpáros Szövetség 1000 méteres, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség 10 000 méteres baj
noki versenyén egyaránt diadalmaskodott. A legnagyobb sikerét a Millenárioson rendezett országos 
bajnokságon aratta, ahol a 10 000 méteres távon országos bjnok lett. Lauber Dezső a következő 
évtől kezdve a Műegyetem színeiben indult a versenyeken, de egy edzésen súlyosan megsérült és 
felépülése után átpártolt a labdarúgáshoz. Tagja lett 1900-ban, annak a 16 fős bizottságnak, mely 
megalakította a Magyar Labdarúgók Szövetségét. 1901-ben, mint úszóedző tevékenykedik, de ismert 
volt, mint rövidtávfutó, gátfutó, jéghokizó, bobversenyző, teniszező és golfozó is. Hosszú ideig Ma
gyarország golfbajnoka volt. (Meghalt 1966-ban.)

8 Baranyai Művelődés 11 i



Kiemelkedő képességű versenyző volt Littke Lőrinc (Lcnci) is. 1893-ban jelentős versenyeken 
tüntette ki magát. 1893 szeptemberében a Hunnia Bicycle Club nagy nemzetközi versenyt rendezett. 
Erre a kor nagyságai közül meghívták Henrik Opelt és Maxim Luriont.7 Ezen a nagy nemzetközi 
versenyen Littke Lőrinc is résztvett. A Pécsi Napló 1893 szeptemberi számában közölt tudósítása 
szerint itt egy első és egy második helyet szerzett és legyőzte a bécsi kerékpárosok matadorát 
Luriont.

A pécsiek szerint az egyik legtehetségesebb kerékpárversenyző ifj. Bcdő Imre volt. Sok ver
senyt nyert ő is, bár később ritkábban indult a versenyeken. Kedvvel űzte a műkerékpározást is. 
1898-ban ő volt Lauber Dezső edzője.

Igen jónevű versenyző volt Bedő Károly is, aki a kétüléses (tandem) kerékpáron aratott szép 
sikereket.

A PKE hivatalos túráit a Túrakönyvek alapján tartották nyilván s igen nagyra értékelték a 
távolsági eredményeket. 1894-ben Walla Ferenc vezetett 7000 km-el, Kiss József (4000 km) előtt.

A versenyek között kiemelkedő hely illeti meg az évenként megrendezésre 
került Budapest-Pécs távversenyeket. Az elsőt 1894-ben rendezték meg. A felké
szülés során a PKE és a budapesti Hunnia KE vezetői és versenyzői 1893. július 
3-ra Dunaföldváron találkozót tartottak, ahol megbeszélték a tervezett távverseny 
részleteit. Terveik között azonban ennél fontosabb megbeszélni való is szerepelt. 
Erről a Pécsi Napló közölt egy rövid hírt a július 2-i számban: „Valószínű, hogy 
ez alkalommal szóba kerül a Magyar Kerékpáros Szövetség megalakítása is”.

A találkozó lefolyását nem ismerjük, a szövetség megalakítása valószínűleg 
nem került szóba, mert a Pécsi Napló július 4-i számában azt közölte, hogy ott 
„semmi érdemleges nem történt”.8

Az első Budapest-Pécs távverseny rendkívül nagyszabású volt, amelyen buda
pesti és pécsi versenyzőkön kívül más vidéki városok kerekesei is elindultak. A ver
senyt egyébként a korszak legjobb magyar országúti versenyzője Philipovits Emil 
(Bp. Hunnia KE) nyerte. Ideje 10 óra 52 perc volt. A legjobb pécsi, Walla Ferenc 
a negyedik helyre érkezett be. (12 óra 21 perc.)

A következő években ez a távverseny fokozatosan vesztett értékéből, sőt 1900- 
ban már meg sem rendezték. A millénium idején a pályaversenyek kerültek előtér
be. Sorra épültek az országban a fordulós pályák és a közönség az egész versenyt 
kényelmes helyekről, esetenként fedett lelátóról láthatta.

A PKE már 1895-ben eldöntötte, hogy minden igényt kielégítő versenypályát 
épít. Ennek érdekében meghívta Pécsre Molnár Endre építészmérnököt, a Kolozs
vári Kerékpáros Egylet tagját, a kolozsvári pálya építőjét. A pályát makadám és 
kátrány burkolatúra tervezték, 500 személyes tribünnel és alatta öltözővel, fürdő
vel. Az építés összköltségét 7000 Ft-ra becsülték. A stadion helyét a Scholz-féle új 
sörgyár mellett (mai Felszabadulás útjától nyugatra) jelölték ki.

Az építkezés gyors ütemben haladt és a következő év júniusában már fel is 
avathatták a pályát, amely a maga idejében igen korszerű volt, megütötte az akkori 
versenykörülményeknek megfelelő világszínvonalat.9

Természetesen a pécsi pálya nem volt egyedüli az országban. A millénium 
évére Magyarországon csaknem 20 fordulós pálya épült fel, ezek közül a budapesti 
(Millénáris), a debreceni, a győri, a pécsi, a pozsonyi, a szabadkai, a szombathelyi, 
a temesvári, az újvidéki és a kolozsvári volt a legjobb.

Sajnos az eredeti tervek elkallódtak, így csak egy elég homályos és életlen 
fényképfelvételből tudunk képet alkotni a stadionról. Szerencsére részletes leírást 
ismerünk róla. Ezek egyike az 1898. évi Kerékpáros és Atlétikai Sport Naptár, 
mely a pálya műszaki adatai mellett az építés történetét is vázolja:
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A „Pécsi Bicycle Club 335 1/3 m-es versenypályája Kiss József elnök, Bedő 
Imre és Bolgár Tivadar kezdeményezésének köszöni létét, akik a szükséges pénz
alapot 50 koronás részvényeknek az egylet tagjai sorában történt elhelyezésével 
szerezték meg. A pálya a budai külvárosi vám és Üszögh között elterülő réten 
épült az új sörgyár közelében. Kényelmes, födött tribün, mely alatt öltözők vannak 
elhelyezve, 600 ülésre van berendezve. A pálya tervét Molnár Endre, a kolozsvári 
pálya építője készítette s a tervekben rekordpálya kivitelét tartotta szem előtt. 
Ehhez képest a pálya fordulói 3,22 m magasra vannak emelve. A pálya szélessége 
a célnál 8, a fordulókon 7,50, az egyenesek átellenes oldalán 7 m. A pálya 2 egye
nese 41,72 5/10 összesen 83,45 m, 2 körívrészlet 35 m-es sugárral, egyenkint 48,87 
méter, összesen 94,74, 4 átmeneti görbe, egyenként 38,036, összesen 152,14 4/10 m. 
Összesen (ti. az egész pálya hosszúsága): 333,33 4/10 m. A pálya kátrányozott ma
kadám, ugyanolyan módszer nyomán készítve, mint a szombathelyi.

Az építésnél a PBC buzgó választmánya valósággal rekordot létesített, mert 
a pálya kitűzése 1896. április 7-én kezdődött, az első kapavágás április 8-án tör
tént, és május hó 24-én már a training megkezdhető volt, hogy a június 4-i meg
nyitó versenyre készülhessenek. „A versenypálya a város központjától 3 km távol
ságra van, a mi annak látogatottságát csökkenthetné, azonban 1898. évben már a 
villamos vasút kiépülése után e hátrány teljesen megszűnik.’”0

A pályaavatót 1896. június 4-én tartották meg, ünnepélyes körülmények kö
zött. Erre az alkalomra a pécsi Taizs nyomdában díszes műsorfüzetet jelentetett 
meg a PBC. A 18 oldalas műsorfüzet címoldalán a következők olvashatók: fenn a 
díszes keretezésen belül: Pécsi Bicycle Club. Alatta: „Első országos pályaverseny 
Pécsett, 1896. június 4-én.

Országos és egyleti versenyek a Pécsi Bicycle Club versenypályáján az „Új 
Sörgyár” mellett.”

A kiemelt cím alatt: „a versenypálya leírása: A versenypálya 333 1/3 m hosz- 
szú és a czél előtt 8 m széles. - A pályatest fordulói a legmagasabb ponton 3,22 
méterre vannak megemelve. A pályán másodperczenként 13-15 méternyi sebes
séggel haladhat a versenyző.’’

Feltüntették még a helyárakat, a verseny- és pénztárnyitás kezdetét. A belső 
oldalon a versenybizottság és versenybíróság tagjait sorolja fel a programfüzet, 
majd „Versenyszabályok” címmel kivonatot közöl a Magyar Kerékpáros Szövetség 
versenyrendszabályaiból.

A 9. oldaltól közli a versenyzők adatait, (19 versenyző indul, közülük 6 buda
pesti, 9 pécsi 1-1 szombathelyi, fiumei Sl-Brodi, pozsonyi) majd a verseny részletes 
programját. 4. oldalt reklám tölti ki.

A felépült stadion fénykora az 1898-as év volt. Több nagy versenyt rendeztek 
itt, Lauber Dezső nagy éve is ez volt. 1898. szeptember 4-én a Magyar Kerékpáros 
Szövetség Pécsett tartotta ülését. Természetesen ebből az alkalomból országos ver
senyeket is rendeztek a stadionban. A Szövetség választása nem véletlenül esett 
Pécsre. A PBC 101 tagjával a Szövetség legerősebb egylete volt ekkor. Az ülés 
tiszteletére nagyszabású felvonulást, úgynevezett „Virágkorzót” rendeztek. A látvá
nyos felvonulás sorrendje a következő volt: Az élen a PBC parancsnoka haladt. 
Mögötte sorrendben: A Magyar Kerékpáros Szövetség kapitánya, Díszszekér cigány- 
zenekarral, a versenyen induló egyesületek ABC sorrendben, a Magyar Kerékpáros 
Szövetséget ábrázoló díszkocsi, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke díszfogaton, 
úrlovasok, az ünnepély védnöke díszfogaton, díszelnökök fogatokon, a kerékpár 
feltalálóját ábrázoló díszkocsi (remekmű), magánfogatok sora, az összes sportot jel
képező díszkocsi, a versenyen kívüli pécsi sportegyletek, a Pécsi Bicycle Club ver
senyzői.11

nj



A pécsi kerékpárosok tekintélyét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
1895-ben 7 vidéki egyesület külön szaklapot indított Kerékpár Sport néven. A lap 
Pécsett jelent meg. Az I. évfolyam 1. száma 1896. március 10-én jelent meg Bolgár 
Tivadar szerkesztésében.

1898-ban a kerékpározás a csúcsra jutott fel. A következő évtől kezdődően 
azonban rohamos hanyatlás kezdődött, mely a Pécsi Bicycle Club összeomlásával 
végződött. Ez a hanyatlás azonban nemcsak Pécsre volt jellemző. A kerékpárláz 
rövid életű volt, melyet országos méretű visszaesés követett. 1899-ben vezették 
ugyanis be az 5-10 koronás karékpáradót, mely azt jelentette, hogy a kerékpár 
egyletek exkluzívakká váltak, szemben más sportágtól (birkózás, túrisztika, lab
darúgás), kizárták a szegényeket, elsősorban a munkásokat soraikból, elveszett a 
kerékpársport tömegbázisa, aminek következményeként lehanyatlott a minőségi 
sport. Ez pontosan akkor következett be, amikor a nyugati országokban a nagy- 
vállalatok (Dunlop) alapítványok sorával támogatták az egyleteket, szövetsége
ket, ezzel a kerékpársport fejlődésének hatalmas lendületet adtak.

Pécs város közgyűlése 1899-ben szavazta meg a kerékpáradót. A Szabályren
delet 3, §-a kimondta: „A kerékpár adó egy-egy naptári évre minden egyes kerék
pár után a városi .szegényház alap’ javára fizetendő, 5 írtban állapittatik meg, 
amely összeg minden adóköteles karékpár után évenként január hóban a városi 
pénztárnál rovandó le .. .”12

A kerékpáradó országos méretű bevezetése felettébb szerencsétlen lépésnek 
bizonyult, Magyarország teljesen leszakadt a nemzetközi élvonaltól. Igen sokan ab
bahagyták a kerékpározást és olcsóbb, demokratikusabb sportot (pl. a labdarúgást) 
választottak. A nagyobb tömegeket megmozgató labdarúgás végül is megadta a ke
gyelemdöfést az oly nagy lendülettel induló, de alig pár évig virágzó kerékpáro
zásnak.

Pécsett a hanyatlást siettette a Pécsi Bicycle Club eladósodása is. A pálya 
építésének költségei ugyanis az előirányzott 7000 forinttal szemben 11 000 forintba 
kerültek. A részvények kibocsájtásával ezt csak részben tudták fedezni. E mellett 
a pálya 1899-ben teljesen kihasználatlan volt, a részvények ezért semmit sem értek. 
A klubnak nem volt bevétele, költségeit nem tudta fedezni. A válság nagyságára 
jellemző: a Pécsi Bicycle Club 1899 oktáberében kilépett a szövetségi egyletek 
sorából.

1900-ban még megkíséreltek talpraállni. Már korábban a stadion közepét lab
darúgó mérkőzések rendezésére is alkalmassá tették. - a közönség azonban a közeli 
tettyei pályát jobban kedvelte. Megkísérelték a Budapest-Pécs távverseny felújí
tását is. A szervezés hiábavaló volt, a verseny elmaradt.

Ezzel ért véget a nagy reményekkel induló, nagyszerű eredményeket felmutató 
pécsi kerékpársport első szakasza.
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