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BEVEZETŐ

A Budapesti Tanítoképző Főiskola 1976ONMLKJIHGFEDCBAM77. oktatási éve

munkában, eseményekben, sikerekben és gondokban gazdag, vál-

tozatos volt.

Egy évkönyvet bevezeté irásban csupán vázlatosan lehet

összefoglalni az esztendő munkáját, érzékeltetni azokat a fő tö-

rekvéseket, tendenciákat, amelyek egyrészt főiskolánk belső éle-

tében történtek, másrészt kifelé irányuló társadalmi tevékeny-

ségünket jelzik.

Az egyes tanszékek, a különböző bizottságok, az év-

könyvben megjelent tanulmányok világosan mutatják, hogy a főis-

kolai rangu tanítoképzés valóban emelkedést jelent nálunk is.

Meggyőződéssel állrthatjuk, hogy alapvető feladatunk-

nak az oktató-nevelő munka egyre tartalmasabbá tételét tartottuk,

Komoly gondot kivántunk forditani a t anításí órán kivüli nevelési

alkalmak biztosítására, Igyekezti.ink segitséget nyujtani a főiskolai

KISZ-szervezet tevékenységének még színvonalasabbé válásához.

A hallgatók gyakorlati képzését ugy próbáltuk megszervezní,

hogy az rnínél jobban szolgálja alapvető célunkat, hogy felkészít-

sük őket a rájuk váró általános iskolai feladat ok mínél hatéko-

nyabb ellátására. Megkisérelti.ink eleget tenni azoknak a jogos tár-

sadalmi elvár ásoknak, amelyek főiskolánkra a főváros tanitói és

övönöí szükségletének biztositása terén vártak és várnak.

Ezen általánosnak ti.inő, de nagyon is konkr ét feladatok

megvalósitásának illusztrálására az 1976-77. oktatási évben vég-

zett sokrétü munka közül az alábbiakat kivánom megemlttení:



- 2 -

A Budapesti Tanitóképző Főiskola mindig maximális erő-

vel azon fáradozott, hogy ki tudja elégiteni a főváros t anitói és

óVÓllőimunkaerő-szükségletét. Ezt bizonyitja az a tény, hogy az

elmult 18 év alatt 1554 tanitót és 1635 övénőt képeztunk ki.

A főváros nagyONMLKJIHGFEDCBAt anítö- és óvónőhiánya 1976-ban további

erőfeszitéseket kivánt főiskolánktól. A képestrés nélküli tanitók

nagy számban való alkalmazása a tanitói szakon is szükségessé

tette az esti tagozati oktatás megszervezését, E lehetetlen álla-

pot mielőbbi felszámolása érdekében az Oktatási Minisztérium

Pedagógusképző Osztálya a főiskolánk nappali tagozatára járó hall-

gatók felvételi keretszámát megkettőzte. és döntést hozott egy

speciális tagozat (az 1. évfolyamon nappali, a Il-Ill. évfolyamon

levelező formában megvalósított képzés) megszervezéséröl, A

nappali tagozatra felvehető hallgatók számát 250-ben, a spectálls

tagozatra felvehetők számát pedig 200 hallgatóban határozta meg.

Ez a korábbi hallgatólétszám megnégyszerezödését, az oktatói

kar 50 %-kal történő bövítését, a megbizott (mellékállásban,

óraadóként müködő) oktatók számának pedig megkétszerezödését

jelentette. ill. jelenti az elkövetkező két esztendőben. Eöískolánk

kollektívája kidolgozta a Budapesti Tanítoképző Főiskolán 1977

szeptemberében indítandö spectélís tagozat óra> és víz sgatervét,

Ezt az Oktatási Minisztérium Tudományegyetemi és Tanárképző

Főiskolai Főosztálya jóváhagyta.

Sok gonddal és nehézséggel járt ugyan, de nagy eredR

mény, hogy a megnövekedett hallgatói létszám befogadására ren-

delkezésünkre bocsátott Bezerédi utcai Egészségügyi Szakközép-

iskola épületét határidőre sikerült a tanítoképzés céljára alkal-

massá tenni.
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A Főiskolai Tanács az 1976-77. oktatási évben több

fontos témával foglalkozott. Megtárgyaltuk a főiskolán folyó tu-

dományos kutatási tevékenységet; a káderképzési tervben rögzi-

tett témák kidolgozásában való előrehaladást. Szükségesnek tar-

tottuk a főiskolai belső ellenőrzés helyzetének, színvonalának és

a belső ellenőrzést javíto intézkedéseknek megbeszélését; meg-

vitattuk a technikai szakkollégíurn első évi oktatási tapasztalatait ••

Annak érdekében, hogy a Főiskolai Tanács tagjai tájékozottab-

bak legyenek a főiskola gazdasági munkéjának legfontosabb kér-

déseiről, 1977 februárjában tájékoztatást adtunk az 1976. év gaz-

dálkodÍís.áról és az 1977. évi költségvetési előirányzatról. Hason-

lóképpen tájékoztatást kaptak a Főiskolai Tanács tagjai az esti

taníto- és óvónőképzés eredményeiről) gondjairól, problémáiról.

Az 1976-77. oktatási évben" a Közmüvelődési Tanszék

létrehozásával - uj szervezeti egységgel is bővült a főiskola. Az

uj tanszék feladata a népmüvelés és könyvtár szakkollégium hall-

gatói specíálí s tantárgyainak, valamint a többi hallgatók esetében

a "Könyvtárhasználati ismeretek" és a "Közoktatáspol.ítíka" elne-

vezésu tantárgyak oktatása.

1976. november 10-11 és 12-én került sor a főiskolai

ifjusági parlamentek megrendezésére. Mind az elökészületek,

mind a parlamentek formai kereteinek, tartalmának meghatározá-

sa és lebonyolítása a főhatóságok által előírtaknak megfelelően

történt, A parlamentek hasznosak voltak. Tartalmukban - még

akkor is, ha az elkövetkező években fejle sztésükre, tokéletestté-

sükre elengedhetetlenül szukség is lesz - messze színvonalasab-

bak voltak, több közérdekü, elvi problémát tettek szóvá, mint

1974-ben. Az itt szóba került •. hatáskörünket meghaladó" prob-



Iémákr öl tájékoztattuk ffihatóságunkat. A saját hatáskörben eltntéz-

hető kérdések elsősorban a vizsgákra, a feldolgozandó kötelező

irodalom mennyiségére és megtalálhatöságára, a könyvtári ellá-

tás nem kielégitő voltára és néhány egyéb, az oktató- nevelő

munkával összefüggő kérdésre vonatkoztak, Ezeket a problémá-

kat a lehetőségek határain belül igyekeztünk megoldani. A parla-

mentek rendezése során szerzett tapasztalatokat jól hasznositani

lehet majd a legközelebbi - 1978-ban megrendezésre kerülő ••

ifjusági parlamentek alkalmával.

Gazdagabb lett főiskolánk egy zártláncu televízióval. A

ZTV kíépítése nagyrészt a főiskolai helyi erők felhasználásával

történt. Az 1977 februárjában történt ünnepélyes átadás alkalmá-

ból az Oktatási Minisztérium Pedagógusképző Osztályátől egy

képmagnót kaptunk.ONMLKJIHGFEDCBAM ín d e z orömünkre szolgált, hiszen a kép-

magnöval kiegészitett "ípart" televizió egyike az audiovtzuális

eszközök legmodernebbjeínek, Módot és lehetőséget ad arra,

hogy - a lényegesen megnövekedett Iétszámu - hallgatóink meg-

felelő korülmények között szemlélhessék, elemezhessék a gya-
,

korlóiskolában tartott tanitási órákat. Oriási előnye, hogy a

szalagra rögzitett kép- és hanganyag tetszés szerinti időben és

gyakorisággal játszható vissza. Alkalmat ad az oktatók és a gya-

korlóiskolai tanitók munkája szinvonalának emelésére, munka=

erejüknek a korábbínál racionálisabb felhasználására.

Szorosabbá vált kapcsolatunk a kerületünkben müködő

Magyar Testnevelési Főiskolával. 1976 októberében együttmükö••

dési megállapodást kötöttünk, amely a pedagógusképzés színvo-

nalának emelését és a két felsőoktatási intézmény hallgatóinak

baráti kapcsolatát egyaránt erősítí; A Magyar Testnevelési Fő••
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iskola szakmai segitséget (szakírodalom, különböző dokumentá-

ciós anyagok, konzultációs beszélgetések) nyujt főiskolánk test-

nevelési szakkollégistáinak képzés éhez. Uszodájában lehetőséget

biztosit a szakkollégisták kötelező uszötanfolyarnénak megtartásá-

ra és a főiskolai hallgatók uszásoktatására. Főiskolánk pedig a

Testnevelési Főiskola hallgatói részére tart a gyakorl6óvodában

és a gyakorlóiskolában bemutato foglalkozásokat. Biztositja szá-

mukra az övodaí és alsó tagozati hospitálások, valamint gyakorlö-'

tanitások lehetöségét, A két főiskola összehangolja közrnüvelödé•.

si munkatervét, és a kulturális rendezvényeken az egyes intéz-

mények különböző együttesei (énekkar, irodalmi szinpad, népi-

tánc-csoport stb, ) kölcsönösen szerepelnek,

Kedves szinfoltja volt az oktatási évnek a felsőfoku kép-

zésben részesülő első - 1962-ben végzett •. hallgatóink 15 éves

találkozója. A találkozot ők kezdeményezték, mi pedig támo-

gattuk. Örültünk annak is, hogy nagyon sokan megjelentek a ta-

lálkoz ön, de annak talán még jobban, hogy •. egy-két kivételtől

eltekintve - valamennyien megmaradtak a pedagógus pályán. vagy

pedig olyan helyen dolgoznak, ahol tudásukat, felkészültségüket

jól hasznnosíthatjék, A velük való beszélgetés csak megerősitett

bennünket abban, hogy a felsőfoku képzés a hivatástudatra neve-

lés területén is képes feladatának megfelelni.

Sok segitséget és támogatást jelentett számunkra, hogy

az MSZMPXII. kerületi Végrehajtó Bizottsága 1977. junius 7-i

- főiskolánkon tartott - ülésén tárgyalta meg 'tA Budapesti Taní-

tóképző Főiskola vezetőségének jelentése a főiskola helyzetéről.

munkájár ól't c. előterjesztésünket.

További, még jobb munkára biztat bennünket a PVBkö-
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vétkező megállapítása: ttA PVB megismerte és elismerően érté-

kelte azt a tevékenységet, amelyet a főiskola párt- és állami ve-

zetése a főiskolává válásból adódó megnövekedett feladatok végre-

hajtása, a tartalmi munka szinvonalának emelése, a technikai-

szervezeti feltételek biztosítása t erén végzett.

A főiskola vezetése, párttags ága, tanári kara felkészült

a megnövekedett - társadalompolitikai igényü - feladatok ellátá-

sára, és képes a fokozódó igényeknek szinvonalasan eleget tenni.

Ezt elősegiti a párr-, áliami és tömegszervezeti vezetés krttí-

kus, konstruktiv együttrnüködése,

Az oktatói kar és a párttagság szinvonalasan és felelős-

séggel vesz részt a kerületi PB és tanács által igényelt müvelö-

dési, oktatási, továbbképzési feladatok megoldásában",

Segitséget nyujtott jövőbeli tevékenységünkhöz a PVB

néhány kritikai megjegyzése is. Mindenekelőtt a KISZ-munka to-

vábhfejlesztéeére, valamint a kerületi tanács oktatási intézmé-

nyeivel való még szorosabb együttmüködés kialakítására hívták '

fel a főiskola vezetőinek fígyelmét,
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A FOISKOLA OKTATOLES DOLGOZOL

AZ 1976/77. OKTATÁsI ÉVBEN

A főiskola vezetősége

A főiskola főigazgatója: Dr. Békési Lajos főiskolai tanár

A főiskola főigazgató-helyettesei: Fodor József főiskolai tanár

Halas J ö z s e fn é főiskolai docens

Nábrádi István főiskolai docens

A főiskola gazdasági igazgatója:

A tanitóképzős esti tagozat
vezetője:

Az óvónőképzős esti tagozat
vezetője:

Borosnyai Béláné

Dr. Gál Györgyné főiskolai docens

Szabó Ferencné főiskolai docens

A Főiskolai Tanács tagjai:

Elnök: Dr. Békési Lajos föígazgatö, főiskolai tanár

Tagok:

Tisztségük alapján: Fodor József főigazgató-helyette s, főiskolai tanár

Halas J ö z s e fn é főígazgarö-helyetre s, főiskolai
docens

Nábrádi István főígazgarö-helyettes, tanszékvezető
főiskolai docens

Borosnyai Béláné gazdasági igazgató

Dr. Gál Györgyné főiskolai docens, a tanitói
esti tagozat vezetője

Szabó Ferencné főiskolai docens, az övönöí
esti tagozat vezetője

Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető főiskolai tanár,
az MSZMP alapszervezet titkára
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Dr. Jáki Lászlóné gyakorlóiskolaiONMLKJIHGFEDCBAt anitö,

a Szakszervezeti Bizottság titkára

Tóth Beatrix ll. éves tanitóképzős hallgató,
a KISZ VB titkára

Kerecsényi László tanszékvezető főiskolai
tanár

Dr. Magyarfalvi Lajos tanszékvezető
főiskolai tanár

Szijj Zoltán tanszékvezető főiskolai docens

Ungárné dr. Komoly Judit tanszékvezető
főiskolai tanár

Székely Árpád ,a Főigazgatói Hivatal vezetője

Pálfí Dezsőné gyakorlóiskolai igazgató

Ujhegyi Ilonaja gyakorlóóvoda vezetője

Választás alapján: Dr. Adamik Tamásné főiskolai adjunktus

Glatz Ferencné főiskolai adjunktus

Béres László Ill. éves tanitóképzős hallgató

Horváth Gyöngyi II. éves tanitóképzős hallgat

Állandó meghivottak: Az Oktatási Minisztérium Pedagógusképző
Osztályának képviselője

Az MSZMP XII. kerületi Bizottságának kép-

viselője

Budapest Főváros Tanácsa VB Müvelődésügyi
Főosztályának képviselője
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2.

A TANSZÉKEK SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE

Tanszékvezető:

A tanszék oktatói:

Tanszékvezető:

A tanszék oktatói:

Tanszékvezető:

A tanszék oktatói:

Marxizmus- Leninizmus Tanszék

Dr. Szőnyei Tibor főiskolai tanár

Donáth Péter főiskolai adjunktus

Vigh Gyula főiskolai docens

Neveléstudományi Tanszék

Ungárné dr. Komoly Judit főiskolai tanár

Dr. Békési Lajos főiskolai tanár

Bársony Magdolna főiskolai docens

Dr. Bollök Jánosné főiskolai adjunktus

Dr. Gál Györgyné főiskolai docens

Gáspár Kálmánné dr. főiskolai tanár

Gombos József főiskolai adjunktus

Gyóni Lajosné főiskolai docens

Kálnai Gáborné főiskolai adjunktus

Kárász Péterné főiskolai adjunktus

Keményné Pálffy Katalin főiskolai tanársegéd

Kovácsné Hegyi Ildikó főiskolai adjunktus

Dr; Lázár Tibor főiskolai adjunktus

Pezlaí Rezsőné főiskolai adjunktus

Rudas Tamás főiskolaiONMLKJIHGFEDCBAt anár segéd

Szabó Ferencné főiskolai docens

Torda Míklösné főiskolai tanársegéd

Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Magyarfalvi Lajos főiskolai tanár

Dr. Adamik Tarnásné főiskolai adjunktus

Benezik Vilmos főiskolai tanársegéd

Bognár Tas főiskolai adjunktus



"Tanszékvezető;

A tanszék oktatói:

Tanszékvezető:

A tanszék oktatói:
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Deák Miklós f6iskolai adjunktus

Fodor József főiskolai tanár

Glatz Ferencné főiskolai adjui:J.ktus

Kelemen Magdolna főiskolai tanársegéd

S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus

Dr. Laczkó Ottöné főiskolai adjunktus

Pozsgay Imréné főiskolai docens

NyiIculina Nagyezsda főiskolai t anársegéd

Természettudományi Tanszék

Nábrádi István főiskolai docens

Halas JONMLKJIHGFEDCBAö z s e fn é főiskolai docens

Horváth Alice főiskolai tanársegéd

Kovács Zoltán főiskolai adjunktus

Lengyelné Szilágyi Ágnes főiskolai adjunktus

Dr. Németh Tibor főiskolai docens

Orczán Zsolt főiskolai tanár segéd

Schottner Ede főiskolai adjunktus

Ujjné Detki Katalin főiskolai tanársegéd

Müvészeti Nevelési Tanszék

Kerecsényi László főiskolai tanár

Beleznay Gézáné főiskolai docens

Csillagné dr. Gál Judit főiskolai tanár

Gerenday Endre főiskolai docens

Nyergesné Rudolf Éva főiskolai adjunktus

Réti Anna főiskolai tanársegéd

Rudolf Péter főiskolai docens

Sánta László főiskolai docens

Tímár Imre főiskolai docens
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Testnevelési Tanszék

Tanszékvezető: Szijj Zoltán főiskolai docens

A tanszék oktatói: Brenner Erika főiskolai t anársegéd

Jánosi Éva főiskolai adjunktus

Lukovich Istvánné főiskolai adjunktus

A gyakorlóiskola pedagógusai

A gyakorlóiskola
igazgatója: Pálfi Dezsőné

A tantestület tagjai: Csáky Ildikó

Dr. Csáthy Ferencné

Détári Ferencné

Esküdt Gyuláné

Huba Józsefné

Dr. Jáki Lászlóné

Kardos Istvénné

Kovács Katalin

Liszka Ágnes

Marx Ernőné

Molnár Jánosné

Mosonyiné Buzás Klára

Németh Ferencné

Preisinger Zsuzsanna

Szanthoffer Imréné

A tanév végén nyugállományba vonultak: Dr. Csáthy Ferencné

Pálfí Dezsőné



Az óvoda vezetője:

Az óvodai nevelő-
testület taSiai:
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A gyakorlóóvoda óvónői

Ujhegyi Ilona

Farkasné Egyed Zsuzsa

Hajnal Sándorné

Hámori Judit

Holló Sarolta

Karakas Zsuzsanna

Lánczosné Zamaróczy Mariann

Reményl Dezsőné

Várkonyi Ágnes

A könyvtár dolgozói

A könyvtár vezetője: Fleckenstein Sándorné

A könyvtár dolgozói: Dr. Domokos Attiláné

Sz éplakí Anna

Schellinger Zsuzsanna

Réczey Miklósné (részfoglalkozásu)

Vezető:

A hivatal dolgozói:

A Főigazgatói Hivatal dolgozóiONMLKJIHGFEDCBA

,
Székely Arpád

Dr. Ady Endréné előadó

Ágoston Katalin sokszorositó

Beck Lászlóné előadó

Gedeon Katalin adminisztrátor

Ipacs Margit előadó

Kerényi Ernőné főelőadó

Major Ferencné géptr ö-admínísztrátor

Patakfalvy Katalin előadó



Gazdasági igazgató:

A hivatal dolgozói:
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Rudnay Gyuláné gépírö-admínísztrétor

Szabó Gy. Attila elöadö

Szalai Györgyné gépírö-admínísatrétor

Török Antalné elöadö

A Gazdasági Hivatal dolgozóiONMLKJIHGFEDCBA,

Borosnyai Béláné

~ányási Istvánné költségvetési csoportvezető

Labáth István munkaügyi csoportvezető

Dohoczkí Márta gondnok

Dr. Ittzés Istvánné elöadö

Kocsis J ö z s e fn é f6el6adó

Kovács Ferencné elöadö, élelmezésvezetö

Maksai Károly elöadö

Rozgonyi Zsuzsanna elöadö

Szabó Gizella adminisztrátor

Szabó István elöadö

Trafnek Antalné elöadö



Elnök:

Tagok:
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A FŐISKOLA BIZOTTSÁGAI

A Nevelési Bizottság

Pozsgay Imréné főiskolai docens

Bársony Magdolna főiskolai docens

Dr. Bollók Jánosné főiskolai adjunktus

Csillagné dr. Gál Judit főiskolai tanár

Gyóni Lajosné főiskolai docens

Dr. Magyarfalvi Lajos tanszékvezető főiskolai tanár

Ujjné Detkí Katalin főiskolai tanársegéd

Vigh Gyula főiskolai docens

Tóth Beatrix hallgató

Erdélyi Ágnes hallgató

Heidenfelder Márta hallgató

A Tudományos Bizottság

Elnök: Gáspárné dr. Zauner Éva főiskolai tanár

Titkár: Kovács Zoltán főiskolai adjunktus

Tagok: Dr. Adamik Tamásné főiskolai adjunktus

Csillagné dr. Gál Judit főiskolai tanár

Nyergesné Rudolf Éva főiskolai adjunktus

Szijj Zoltán tanszékvezető főiskolai docens

Ungárné dr. Komoly Judit tanszékvezető főiskolai tanár

Vigh Gyula főiskolai docens

Mosonyiné Buzás Klára gyakorolóiskolai t anitó

Mircsev Éva hallgató
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A Közmüvelődési Bizottság

Elnök: Gerenday Endre főiskolai docens

Titkár: Dr. Laczkó Ottöné főiskolai adjunktus

Tagok: Donáth Péter főiskolai adjunktus

Kálnai Gáborné főiskolai adjunktus

Keményné Pálffy Katalin főiskolai tanársegéd

S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus

Gombos József főiskolai adjunktus

Sánta László főiskolai docens

Torda Miklósné főiskolai tanársegéd

Csongor Dorottya hallgató

Béres László hallgató

Hajdu Gábor hallgató

Tatay Beatrix hallgató

Thernesz Éva hallgató

A Könyvtári Bizottság

Elnök: Fodor József főigazgató-helyettesONMLKJIHGFEDCBA
t

főiskolai tanár

Titkár: Fleckenstein Sándorné könyvtárvezető

Tagok: Bognár Tas főiskolai adjunktus

Dr. Lázár Tibor főiskolai adjunktus

Lukovich Istvánné főiskolai adjunktus

Dr. Németh Tibor főiskolai docens

Rudolf Péter főiskolai docens

Molnár Jánosné gyakorlóiskolai tanító

Hámori Judit óvónő

Munkácsy Gyula hallgató



Elnök:

Tagok:

Elnök:

Tagok:

Elnök:

Tagok:

Elnök:

Tagok:
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A Diákjóléti Bizottság

Csillagné dr. ca Judit főiskolai tanár

S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus

Kerényi Ernőné főelőadó

Bugányi Zsuzsanna hallgató

A Sportbizottság

Nábrádi István főígazgatö-helyettes, tanszékvezető
főiskolai docens

Szijj Zoltán tanszékvezető főiskolai docens

Brenner Erika főiskolai tanársegéd

Esküdt Gyuláné gyakorlóiskolai tanár

Molnár Gizella hallgató

A Felvételi Előkészitő Bizottsás

Lengyelné Szilágyi Ágnes főiskolai adjunktus

Dr. Adamik Tamásné főiskolai adjunktus

Dr. Bóllök Jánosné főiskolai adjunktus

Dr. Németh Tibor főiskolai docens

Szentesi Annamária hallgató

A Fegyelmi Bizottsás

Timár Imre főiskolai docens

Deák Miklós főiskolai adjunktus

Székely Árpád a Főigazgatói Hivatal vezetője

Béres László hallgató
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A Csoportvezető Tanárok Munkaközössége

Vezető: Gyóni Lajosné főiskolai doneens

Tagok: 1/1.

1/2.

.1/3.

1/4.

1/5.

1/6.

11/1.

11/2.

II/~

II/4.

II/5.

II/6.

III/1.

I1I/2.

Ill/3.

Ill/4.

Kelemen Magdolna főiskolai tanársegéd

Donáth Péter főí skolaí adjunktus

Torda Miklósné főiskolai tanársegéd

Keményné Pálffy Katalin főiskolai tanársegéd

Schottner Ede főiskolai adjunktus

Perlai Rezsöné főiskolai adjunktus

Glatz Ferencné főiskolai adjunktus

Rudolf Péter főiskolai docens'

Lukovich Istvánné főiskolai adjunktus

Dr. Laczkö Ottöné főiskolai adjunktus

Dr. Boll.ök Jánosné főiskolai adjunktus

Bársony Magdolna főiskolai docens

Deák Miklós főiskolai adjunktus

Gyóni Lajosné főiskolai docens

Ungárné dr. Kornoly Judit főiskolai tanár

S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus
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A FŐISKOLA MOZGALMISZERVEINEK VEZETŐSÉGEI

Az MSZMPalapszervezet vezetősége

Titkár: Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető főiskolai tanár

Tagok: Dr. Gál Györgyné főiskolai docens

Gyóni Lajosné főiskolai docens

Kányási Istvánné csoportvezető

S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus

Dr. Magyarfalvi Lajos tanszékvezető főiskolai tanár

Pozsgay Imréné főiskolai docens

A Szakszervezeti Bizottság vezetősége

Tagok:

Dr. Jáki Lászlóné gyakorlóiskolai tanitó

Esküdt Gyuláné gyakorlóiskolai tanitó - munkavédelmi felelős

Fleckenstein Sándorné könyvtárvezető - üdülési felelős

Kovácsné Hegyi ildikó főiskolai adjunktus - gazdasági felelős

Dr. Lázár Tibor főiskolai adjunktus - a koznevelésí
és kulturális munka felelőse

Ráduly Imréné hivatalsegéd - társadalombiztositási felelős

Titkár:

A KISZ VB tagjai

Tóth Beatrix VB•..titkár ;-

Erdélyi Ágnes szervező titkár

Béres László agitációs-propaganda felelős

Csongor Dorottya kulturfelelös

Bugányi Zsuzsanna érdekvédelmi felelős

Mircsev Éva tanulmányi felelős

Terebesi Erika

Heidenfelder Márta

Szentesi Annamária
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KITÜNTETÉSEK

Kittintettek:

Pálfi Dezsőné - Pedagógus Szolgálati Érdemérem

Dr. Csáthy Ferencné - Pedagógus Szolgálatí Érdemérem

Németh Tibor - Miniszteri Dicséret

Ungárné dr. Komoly Judit - az Oktatá sügy Kíválö Dolgozója

Molnár Jánosné - az Oktatásügy Kiváló Dolgozója

Törzsgárda jelvényt kapott 1977 április 4-én dr. Jáki Lászlóné

gyakorlóiskolai tanitó és S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus

15 éves tagság alapján, Nábrádi István föígazgato-helyettes 10 éves
tagság alapján.

A FŐISKOLA OKTATOlNAK KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTJAI

Név IdőtartamOrszág

1976-ban

Gáspárné dr. Zauner Éva

Dr. Lázár Tibor

Lengyelné Szilágyi Ágnes

Dr. Magyarfalvi Lajos

Nyergesné Rudolf Éva

Ungérné dr. Komoly Judit

Vigh Gyula

1977-ben

Dr. Adamik Tamásné

Csillagné dr. Cál Judit

Donáth Péter

Kovács Zoltán

Dr. Magyarfalvi Lajos

Dr. Szőnyei Tibor

Szovjetunió 1 hét

Szovjetunió 1 hónap

NDK 2 hét

Szovjetunió 5 nap

Csehszlovákia 1 hét

Bulgárta 2 hét

Szovjetunió 1 hét

NDK 1 hónap

Fmnor szág 1 hónap

Hollandia 2 hét

Szovjetunió 5 hónap

NDK 2 hét

Szovjetunió 1 hét

Csehszlovákia 2 hét
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Az 1975/76. és az 1976/77. tanévben főiskolánk oktatói közül

az alábbiak vettek részt az Oktatási Minisztérium Pedagógus-

képző Osztálya mellett müködő különböző szakbizottságok

munkájában:

Bársony [enóné főiskolai docens

Deák Miklós főiskolai adjunktus

Fodor József főiskolai tanár, főigazgató-helyettes

Dr.ONMLKJIHGFEDCBAK o v á c s Ferencné tanszékvezető főiskolai tanár

Lukovich Istvénné főiskolai adjunktus

Dr. Magyarfalvi Lajos tanszékvezető főiskolai tanár

Nábrádí István tanszékvezető főiskolai docens, főtgazgatö-helyetts

Dr. Németh Tibor főiskolai docens

PerIaí Rez söné főiskolai adjunktus

Pozsgay Imréné főiskolai docens

Schottner Ede főiskolai adjunktus

Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető főiskolai ta~ár

Ungárné dr. Komoly Judit tanszékvezető főiskolai tanár

Dr. Vigh Gyula főiskolai docens
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A FŐISKOLAI TANÁCS ÜLÉSEINEK TÉMÁI

AZ 1975/76. És AZ 1976/77. TANÉVBEN

Az 1975/76. tanévben

- Javaslat a Nevelési Bizottság 1975-78. évre szóló munkaprog-

ramjára

(Előadó: Pozsgay Imréné)

- Irányelvek a hallgatók állami támogatásáról szóló intézkedé-

sek helyi végrehajtására

(Előadó: Nábrádi István)

- A Budapesti Tanítoképző Fötskola Sze rvezetí és Mukodésí

Szabályzatának (és a szabályzat mellékleteinek) megvitatása

(Előadó: Fodor József)

- A felszabadulás 30. évfordulójának megünneplése

(Előadó; Fodor József)

- Jelentés a Budapesti Tanítoképző Főiskola káderhelyzetéről

(Előadó: Dr. Békési Lajos)

Az 1976-80. évekre szóló káderképzési és utánpótlási terv

megvitatása

(Előadó: Dr. Békési Lajos)

Tájékoztató jelentés a nappali tagozatos hallgatók iskolai és

övodai gyakorlati képzéséről

(Előadó: Halas Józsefné)

- Jelentés az idegennyelv-oktatás helyzetéről

(Előadó: Dr. Magyarfalvi Lajos)
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- A főiskolai közmüvelödésí tevékenység szerepe, feladatok,

müködésí alapelvek és szervezeti kérdések

(Előad6: Fodor J6zsef)

Az 1976/77. tanévben

- Szóbeli tájékoztatö a főiskolán foly6 belső ellenőrzés helyzeté-

ről, szinvonaláról és a tennival6kr61

(Előad6: Borosnyai Béláné)

- Sz6beli tájékoztató az MSZMPKBAgitáci6s és Propaganda

Bizottságának az állami felsőoktatásban foly6 marxízmua-

leninizmus oktatására vonatkoz6 állásfoglalásár61

(Előadó: Dr. Szőnyei Tibor)

- A főiskola KISZ-titkárának tájékoztatöja a főiskolai hallgatok

országos parlamentjéró1

(Előadó: Tóth Beatrix)

- Beszámol6 jelentés a technika szakkoll égium meginditásár6l

és az első évben szerzett tapasztalatokról

(Nábrádi István)

- Jelentés a főiskolán foly6 kutatási tevékenységről, a káderkép-

zési tervben rögzitett témák kidolgozásában val6 előrehaladás-

r61

(Előadó: Fodor J6zsef)
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A TANSZÉKEK ÉS EGYÉB FŐISKOLAI SZERVEK MUNKÁJA.ONMLKJIHGFEDCBA
t , •

AZ OKTATOKPUBLIKACIOI

A MARXIZMUS-LENINIZMUSTANSZÉK

A Ma.rxízmua-Lenínízrnus Tanszék fő feladata az 1976(77.

tanévben az MSZMPXI. Kongresszusa szellemében végzett okta-

tó-nevelő munka volt. Ezért valamennyi tantárgyunk oktatásában

nemeIt helyet biztositottunk a modern fejlődés szempontjából fon-

tosnak tartott problémák tárgyalésénak, elemzésének. Ilyeneknek

tekintettük pl. a tőkés gazdaság 1973-75. évi válságát, a nemzet-

közi gazdasági fejlődést tartósan befolyásoló uj tényezőket, a ma-

gyar gazdasági növekedés feltételeit, a szocialista életmód és a

szocialista deomkrácia problémáit, a nemzetközi munkásrnozga-

lom vttáit, a békés egymás mellett élés és az enyhülés per spek-

tíváít,

Tisztában voltunk azzal, hogy az eredményes oktató-ne-

velő munka feltétele a marxizmus-Ieninizmus emres alkotórészei

tanitásának összehanaoltsága. a minden alkotórészben előforduló

azonos fogalmaknak, törvényszerüségeknek egyeztetett oktatása.

Ezért a politikai gazdaságtant, a filozófiát és a tudományos szo-

cializmust taníto tanárok rendszeres konzultácíökat folytattak egy-

mással a k o z ö s álláspont kialakitása érdekében. A főiskola jel-

lege szükségessé tette azt is, hogy a filozófia oktatását a ~

léselmélettel és a didaktikával összhangban végezzük, és mínd-

három alkotórész anyagának összeállitásában) a foglalkozások meg-

szervezésekor legyünk tekintettel az általánosiskolai tanterv ko-

vetelményeire••

A tanszék oktatói arra törekedtek, hogy lehetőség sze-

rint élményszerüvé, oldottá tegyék az elméletileg nehéz ismeret-

anyag tárgyalását. Ezért rendszeres volt a mindennapok társadat-
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mí gyakorlatában felbukkanó politikai-világnézeti problémák sze-

mináriumi megbeszélése, filmek és magnetofonfelvételek bemuta-

tása, esetenként külső előadók meghívása, Külön koszonettel tar-

tozunk a Magyar Rádiónak azért, mert kér ésünkre dijtalanul ren-

delkezésre bocsátotta a musorban sugárzott filozófiai viták mag-

netofonfelvételett, A politikai gazdaságtan oktatását a tőkés és a

szocialista gazdaság legujabb folyamatairól készített statisztikai

adatgyüjtemény segítette,

Az 1976/77. tanévben használtuk először az etika okta-

tói által összeállított etikatörténeti szöveggyüjternényt,

Az 1975/76. tanévtől kezdve - tehát 1976/77-ben is -

a filozófia, az etika és a tudományos szocíalízmus oktatása ta-

nulócsoportos rendszerben folyt, a politikai gazdaságtan szer-

vezeti formája a különválasztott "nagyelőadás" és a hetenkénti

kétórás szeninárium maradt.

A tanszék oktató-nevelő rnunkájár öl többízben konzultál-

tunk a hallgatók közül kikerült tanszéki csszekötókkel, eseten-

ként tanszéki értekezletre is meghivtuk őket. A hallgatók egyes

észrevételeit a gyakorlati oktató-nevelő munkában hasznosítottuk,

A hallgatókkal való kapcsolattartás intenzitását és rendszeressé-

gét azonban a jövőben fokozni kell. Ugyanez vonatkozik a KISZ

agit -prop. hálózata által feltárt politikai és világnézeti problémák

elemzésére, az oktatásban való hasznositására is.

A tanszék munkájában már az 1976/77. tanévben is je-

lentős szerepe volt az esti tanító- és övönöképzésnek, Ezt a fel-

adatot óraadó tanárok látták el. Törekedtünk a nappali és az

esti követelményrendszer lehetőségek szerinti egységesitésére.

A nappali és az esti hallgatók azonos jegyzetek és köt elező ír o-
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dalom alapján készültek fel a vizsgákra. rendszeresen Iátogattuk

az óraadó tanárok foglalkozásait a szükséges tartalmi és möd-

szertani segitséget megkapták.

Munkatársaink a főiskolai élet tanórán kivüli részében

is sokat tevékenykedtek. Dr. Vigh Gyula vezette a vallástörté-

neti díákkort, tagja a főiskola Tudományos Bizottságának, Neve-

lési Bizottságának, az MSZMPalapszervezet megbízáséböl segi-

tette a KISZ március 21-i akadály ver senyének megrendezését,

Donáth Péter állami csoportvezető tanár, rendezője volt a KISZ

március 15-i ünnepélyének, Dr. S:it5nyeiTibor az MSZMP főis-

kolai alapszervezetének titkára.

Ezenkivül az oktatók a marxizmus-Ieninizmus oktatáaá-

nak általános jellegü problémáival is foglalkoznak. Dr. Vigh

Gyulaaz OM Marxízrnus-Leninizrnus Főosztálya melletONMLKJIHGFEDCBAt müködő

Etikai Szakhízottságnak, dr. Szőnyei Tibor a Politikai Gazdaság-

tan Szakbízottságnak, Donáth Péter a TIT Budapesti Szervezete

Filozófiai Szakosztálya vezetőségének tagja. Míndhárom főállásu

oktató részt vesz a M a rx íz rn u s -L e n ín íz rn u s Esti Egyetem m u n k á -

jában,

A tanszék életének folyamatosan érvényesülő gondja a

káderproblémák megoldása. A tanszék összetétele az utolsó

két évben jelentősen átalakult. Az engedélyezett létszám négy

főállásu oktatóra emelkedett. A nyugdijba vonult elvtársak helyét

dr. Vigh Gyula főiskolai docens és Donáth Péter főiskolai adjunk-

tus vette át, de nem sikerült alkalmas, főállásu tudományos

szocializmus oktatót találni. Ezért a munkát az ÁIlatorvostudo-

mányi Egyetem két oktatója látta el, akiket másodállásban alkal-

maztunk. A tanítoképzés létszámának 1977 tavaszán történő meg-



Dr. Szőnyei Tibor

tanszékvezető főiskolai tanár

- 26 -

emelése szukségessé tette ujabb oktatók beállitisát. Az 1977/78.

tanév kezdetére az oktatás személyi feltételeit biztositottuk.

A publikációk jegyzéke

Donáth Péter

Iskola - tudás - társadalom.ONMLKJIHGFEDCBA= Népszabadság, 1976. junius 10.

A vaUáskutatás mödszertana, = Népszabadság. 1977. január 20.

Dr. Szőnyei Tibor

Dr. Szilágyi László - dr. Szőnyei Tibor: Politikai gazdaságtan

a tanárképző és a tanitóképző főiskolák számára. Budapest,

1977. Tankönyvkíadö, 322 p•.

A tőkés gazdaság 1973-75. évi válsága. = Budapesti Tömegpo-

litikai Tájékoztató•. 1975•. IX. sz. 3-28.p.

A tőkés gazdaság militarizálásának kérdéseihez. = Budapesti

Tömegpolitikai Tájékoztató. 1977. XV.sz. 29-48.p.

Szőnyei Tibor: A tőkés világgazdaság. (Fejezet a Kapitalizmus

politikai gazdaságtana c. tankönyv~n.) Kossuth, 1977.

Szerkesztette Bartalos János és Vilmos József.

Dr. Vigh Gyula

Vigh Gyula - Berzlánovics Mátyásné - Barsi Edéné - Kántor

Károlyné - Kiss Attila: A szocialista embertipus kialakulásá-

nak folyamata a Dunai Vasmüben (szerk, Vigh Gyula).

Dunaujváros, 1975. Dunai V a sm ü kiadása. 161 p,
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Etikai örökség.ONMLKJIHGFEDCBA= Népszabadság. 1976. május 13.

Teremtők és értékelök, = Népszabadság. 1976. október 14.

A klasszikusok etikai örökségéről. = Tájékoztató. 1976.

6. sz. 235••240. p,

Egy marxi sta értékeimélet elörnunkálataír öl; = Tájékoztató.

1977. 3. sz. 232-236.p.

BálványosHuba:Munkások
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NEVELÉsTUDOMÁNYITANSZÉK

A Neveléstudományi Tanszék mint a főiskola Iétszdrnában

legnagyobb tanszéke tevékenyeri vette ki részét a beszámolási éVONMLKJIHGFEDCBAM

ben Jelentékenyen megnövekedett feladatokböl, Tagjai eredményes

oktató-nevelő munkájuk mellett csoportvezető oktatökként, különbö-

ző főiskolai bizottságok vezetőiként vagy tagjaiként sokat és ered"

ményesen dolgoztak. Ezenkívül többségükben - mint a Pedagógiai-

Pszichológiai Szakbizottság, vagy e bizottság különböző albizottsá .•

gainak tagjai és vezetői - részt vállaltak a pedagógusképzésre há-

ruló fontos, országos jelentőségü feladatok megoldásában.

A tanszék elkészitette a gimnáziumok pedagógiai f akultá-

ciója harmadik osztályának tematikáját, amelyet az OM K o z é p ís k o -

laí Osztálya elfogadott. Keményné Pálffy Katalin, Torda Miklósné

és Gyóni Lajosné megírták a Ill. osztály t ankönyvét "Nevelési

alapismeretek" címen, A pedagógiai fakultáció tanulói ebből a

konyvböl tanulnak" A szerzők a tanárok irányitásával, konzultá-

lásával is foglalkoznak.

1975 őszétől a tanszék oktatóinak komoly feladatot jelen-

tett a pedagógiai szakkollégium t anterveínek, programjainak és

ternatíkáínak kidolgozása•. Ez a szakkollégium koncepcionális vál-

tozást hozott a neveléstudományok körébe tartozó tárgyak oktatá-

sában. Igyekeztünk pontosan meghatározni az egyes tárgyak torzs-

anyagát, kidolgozni a gyakorlatok egymásra épülő tematikáját.

Továbbfejlesztettük és korszerüsitettük a hallgatók t eljesttrné-

nyeinek ellenőrzési és értékelési mödszereít, Sok gondot okozott

a szakkollégíum keretében oktatott tárgyak köztí átfedések kikü-

szöbölése.

A tanszék a főiskola munkatervének értelmében az okta-
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tói kollektiva pedagögíaí, pszichológiai továbbképzésével is foglal-

kozott. A szakirodalom megvitatása után Kálmán György» az OM

főosztályvezetője tartott előadást oktatási rendszerunk továbbfej-

lesztésének távlataír öl,

A tanszék oktatói aktivan vesznek részt a 6. kutatási fő-

irány különböző résztémáinak kidolgozásában. A pedagógia és a

pszichológia középtávu kutatásfejlesztési terveiben dr. Gál Györgyné,

Gáspárné dr. Zauner Éva, Gyóni Lajosné, Keményné Pálffy Katalin,

Ungárné dr. Komoly Judit nyilvántartott témákkal szerepelnek,

A tanszék a tanitói pályaalkalmassági vizsgálatok kutatói

báztshelye. A tudományos tevékenység eredményeit a különböző

szaklapokbanmegjelent publikációk és a tudományos konferenciá ••

kon való részvétel tükrözi.

Bársony Magda 1975-ben a Pedagógiai Társaság Kisgyer-

meknevelési Szakosztályában "Pszichoszexuális nevelés az óvodá-

ban" címmel, 1975-ben és 1976-ban az Országos Pedagógiai Inté-

zetben a szlovák óvónőknek az óvodapedagógia köréből 1977-ben a

Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztályában

"A szülői értékorientációk átszármazódásának vizsgálata a mun-

kára nevelés szempontjából" cimmel tartott előadásokat.

Gáspárné dr. Zauner Éva 1976 májusában Grazban a

"Magyar Napok't-on előadást tartott "Iskolaelökészítés Magyar-or»

szágon" címmel, Az előadást az ttOvodai Nevelés" 1976. -augusz-

tusi száma ismerteti. A JATE Szegedi Nyári Pedagógiai Egyete-

mén (1977. julius) "Az osztályon belüli differenciálás lehetőségei

a tanítás és tanulás folyamatában" címmel, a Pedagógiai Társa-

ság ülésén Debrecenben (1977. augusztus) UA kor szertí iskola és

a pedagögushívatás" témakörben "Gondolatok abipolaritás kor sze -
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rü értelmezésének kérdéséhez" címmel, a 'tFodor J6zsef Iskola-

egészségügyi Társaság" vándorgyülésén Gödöllőn (1977. szeptem-

ber) "Az értékorientáci6 vizsgálata tanit6jelölteknél" címmel

tartott előadást.

Kovácsné Hegyi Ildik6 a Magyar Pszichol6giai Társaság

Fejlődésaés Pedagögíaí-Pszícholögíaí Szekci6jának vitaülésén tar-

tott korreferátumot a "Pedag6giai pszichol6gia alapproblémáí" cím-

mel. 1977 novemberében a Pest megyei Továbbképzési Kabinet

felkérésére a Pest megyei vezető övénők részére szervezett to«

vábbképzés keretében a Csillebérci Uttörőtáborban szocíalízécíös

és értékorientáci6s problémákröl tartott előadást.

Perlai Rezsőné a XI. kerületi Tanács Oktatási Osztályá-

nak szervezésében kerületi vezető övönők számára tartott tovább-

képzést "Értelmi képességek fejlesztése a matematika foglalko-

zásokon" (5 előadás) címmel,

Ungárné dr. Komoly Judit a Pszichol6giai Társaság Fej-

lődés- és Pedagögíat-Psztcholögíaí Szekci6jának vitaülésén tartott

korzefer átumot nA fejlődéslélektan alapkérdései" címmel,ONMLKJIHGFEDCBA

U n g á rn é dr. Komoly Judit

tanszékvezető főiskolai tanár

A publikációk jegyzéke

Dr. Békési Lajos

Tanévnyit6 ünnepi beszéd. = A Budapesti Tanítoképző Főiskola

Évkönyve. 1875-76. U ••19.p.

A tanítoképzés fejlődése hazánkban a felszabadulás öta, = A

Budapesti Tanítoképző Főiskola Évkönyve. 1975-76. 33-34. p.



Aktívírásra nevelés az óvodában.ONMLKJIHGFEDCBA
,
Ovodai Nevelés. 1975.
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Bársony Magda
,

A családi életre nevelés az óvodában. M Ovodai Nevelés. 1976.

1. sz.

Dr. Bollók Jánosné

A t anitóképzés reformjára irányuló törekvések a századforduló

idején. = A Budapesti Tanítöképzö Főiskola Évkönyve. 1975-76.

45-53.p.

Dr. Gál Györgyné

A Budapesti Tanítóképző Intézetben végzett hallgatók társadalmi

beilleszkedésének vizsgálata. = A Budapesti Tanitóképző Főiskola

Évkönyve. 1975-76. 73-S1.p.

Keményné Pálffy Katalin

Serdülőkoruak védelme az alkoholizmus ellen. AEOB~kiadvány.

1977.

Módszertani utmutató az osztályfőnöki órán folyó alkoholizmus

elleni nevelőmunka hatékonyságáról. Oíví-kíadvény, 1976.

Nevelési alapí smeretek, Tankönyv a gimnáziumok Ill. osztálya

szá mára, Tankönyvkíadös Iv'Z'Z,

Kovácsné Hegyi ildikó

Átadták a Budapesti Tanítoképző Főiskola GyakorIóövodáját,
,

= Ovodai Nevelés. 1975. 11. sz. 410. p.

A GYES-ről az óvoda szemszögéböl, = Magyar Nemzet. 1975.

214. sz. 9. p,

12. sz. 46S-470. p.

Szocializációs és értékorientációs problémák óvodáskorban.
,

= Ovodai Nevelés. 1976. 12. sz. 457-459. p.

Munkamotivációk és hatékonyságuk vizsgálata a nagycsoport-

ban. = 6vodai Nevelés, 1977. 7-S. sz. 320-324. p,



Kozma Tamás: Hátrányos helyzet. Könyvísmertetés,

Pedagógia. 1976. 1-2. sz. 151-152. p,

Magyar
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Dr. Lázár Tibor

Apáczai Csere János neveléstörténeti jelentősége.ONMLKJIHGFEDCBA= A Budapes

Tanítóképző Főiskola Évkönyve. 1975-76. 23-33. p,

Perlai Rezsőné

A konstruktivitás fejlesztése a matematikai foglalkozásokon.
,

= Ovodai Nevelés. 1976. 280-283. p,

Torda Miklósné

Gondolatok a békéről; Szemelvénygyüjtemény 1976. A Hazafias

Népfront Budapesti Bizottságának kiadása.

Németh László pedagógiai nézetei. = Magyar Pedagógia. 1976.

4. sz. 381-396. p,

Ovónők kongresszusi vetélkedője a Belügyminisztérium Klub-
,

jában, = Ovodal Nevelés. 1976. ll. sz. 427-428. p,

Ungárné dr. Komoly Judit

A tanitó véleményének elfogadása mint hatékonyságának muta-

töja, = A Budapesti Tanitóképző Főiskola Évkönyve. 1975~76.

61-73. p ,

Az általános iskolai tantervek szinkronizációs btrálata, 1977.

aPI belső kiadvány. 12. P.

A tanitói személyiség vizsgálatának módszere és néhány ered-

ménye. Pedagógiai pszichológia. Szöveggyüjtemény. 1977.

ELTE-kiadvány.
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NYELVI ÉS IRODALMITANSZÉK

Az 1976/77. tanévben a Nyelvi és Irodalmi Tanszék alapve-

tő feladatai - a hallgatók anyanyelvi kulturájának fejlesztése, fel-

készitésük az alsó tagozati anyanyelvi tantárgyak oktatására és a

főiskolai idegennyelv-oktatás .• nem változtak, de az uj tanítokép-

ző főiskolai tanterv és az esti tagozatok bővülése következrtében

a tanév során sok ujszeru és a korábbinál összetettebb munkát kel-

lett elvégeznünk.

A tanszék egyik fő feladatának az oktató-nevelő munka

szinvonalának emelését tekintette. Ennek érdekében továbbfejlesz-

tettük a tanszék két munkacsoport jának •• az anyanyelvi és az ide"

gennyelvi munkacsoportoknak •. a tevékenységi kör ét; teljesen ki-

épitettük a tanszéken belüli tantárgyfelelősi rendszert; az előző

évek kritikus elemzése alapján dolgoztuk ki az uj szaktárgyi te ••

matíkákat,ONMLKJIHGFEDCBAt anrneneteket, követelményeket, a kötelező és az aján-

lott irodalom jegyzékeit, a meglévő magyar nyelvészeti és orosz

nyelvü tanszéki let éti könyvállomány gazdagitása mellett megszer-

veztük a gyermekír odalmí, valamint az angol és német nyelvü le-

t éti állományt is; uj oktatástechnikai eszközökkel és információ"

hordozókkal gyarapodtunk; felkészültünk a főiskolai zártláncu te-

leviziós hálózat felhasználására az anyanyel vi tantárgypedagógiai

képzésben stb.

A korábbi évek és a felvételi vizsgák tapasztalata alap-

ján a tanév első napjától kezdve különös gondot forditottunk tan-

székünk "problematíkus" tárgyainak - a nyelvtan-nyelvmuvel és,

a beszédmüvelés és az un. ketelező orosz nyelv" oktatására.

Ugyanis a főiskolánkra kerülő hallgatók többségének közepes vagy

éppen gyenge nyelvi alapjai, a hallgatók egy részének gyakran

kiforratlan érdeklődési kore és nem megfelelő szorgalma miatt
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évek óta gondunk az elfogadható eredmények el.ér ése, Ezért a

tanév során ujra átgondoltuk az emlitett tantárgyak tananyag-

elosztását, ütemezését, módszertani kérdéseit, kovetelményrend-

szerét, az órákon és az órákon kivül alkalmazható motivációs

és segitési lehetőségeket. Igy például beszédmuvel ésból kencent-

ráltuk az elméleti anyagrészeket, az alsó tagozati oktatás igé-

nyeinek megfelelően mödosítottuk gyakorlatrendszerünket és kove-

telményeínket, a kisebb beszédhibákkal küzdők számára dijmen-

tes logopédiai kurzust szerveztünk, a tantárgy iránt vonzódóknak

pedig aszavalóversenyek és a versbarátok körének megszerve"

zésével nyujtottunk segits éget a továbbfejlódéshez, Tansz ékünk

már a korábbi években is igyekezett segiteni a tanulmányi nehéz'"

ségekkel küzdőknek, viszont az utóbbi évek tapasztalatai arról

is meggyőztek bennünket, hogy éppen ilyen fontos a tanszékunk

által gondozott tantárgyak iránt különös érdeklődést tanusitó hall-

gatók fejlődésének tudatos segítése, bevonásuk a tanszék által

irányitott szakkoll égíumok, fakultativ tárgyak, diákkörök és egyéb

órán kivüli tevékenységi formák munkájába, A tantervben "hi vat a-

losan" is szereplő orosz szakkollégiumi képzés mellett tanszé •.

künk - a KISZ-szervezettel és a Közmuvelödésí Bizottsággal

együttmüködve •. a következő órán kivülONMLKJIHGFEDCBAi tevékenységi formákat

szervezte, irányitotta, segitette: irodalmi diákkör (felelőse:

Benezik Vilmos és Glatz Ferencné), nyelvészeti diákkör (drv Adamík

Tamásné), versbarátok köre (dr; Laczkó Ottöné), anyanyelvi tan-

tárgypedagógiai munkacsoport (S•.Kis Lajosné), orosz országisme-

re ti diákkör (Nyikulina Nagyezsda), kezdő és haladó fa:kultativ n é«

met (Kelemen Magdolna), kezdő és haladó angol (Nyikulina

Nagyezsda).
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Ermek a sokr étü tevékenységnek az eredményei megmu-

tatkoztak a főiskolai és az országos tudományos diákköri konfe>

rencíákon, a főiskolai ünnepségek müsorában és a tanszékünk ál-

tal szervezett rendezvényeken is (a Magyar Nyelv Napja, az ír ö-
olvasó találkozók stb, ),

Az említetteken kívül nevelőmunkánkban különös gondot

forditottunk az anyanyelvi kultura ápolására. a szocialista élet-

mód és gondolkodásmód fejlesztésére, a hallgatók kör ében ható

kíspolgárí és egyéb, a szocíalízmustöl idegen nézetek elleni küz-

delemre, a tanár-hallgatói viszony szocialista jellegének erőst-

tésére, az .intellektuálís és kultur álís igénytelenség elleni harc-

ra, főiskolánk és szaktárgyaink megszerettetésére, Ezt szolgál>

ta - egyebe.k között •• a rendszeres munkakapcsolat kiépitése a

KISZ tanszéki összekötőivel, meghivásuk a tanszéki értekezle-

tek egyes napirendi pontjainak tárgyalására.

Tansz ékünk nemcsak figyelemmel kisérte az uj általános

és középiskolai t antervek kímunkálásának folyamatát, hanem töb-

ben (dr. Adamik Tamásné, S. Kis Lajosné, dr. Magyarfalvi Lajos,

Pozsgay Imréné) részt vettek az uj tantervek kidolgozásában, il-

letve bir álatában is. A tanév során" az aPI illetékes szakembe-

reinek közremükodésével - mindkét munkacsoportunk szakmai to-

vábbképzés keretében ismerkedett meg az uj tantervek általános

irányelveivel, f elépitésével és a tanszék profiljába tartozó tan-

tárgyak tanterveinek részleteivel is. S. Kis Lajosné tankonyvszer«

zöként is részt vett az uj tantervek bevezetésévei kapcsolatos

munkálatokban.

A tanszék több oktatója (Deák Míklös, dr. Magyarfalvi

Lajos, Pozsgay Imréné) tevékenykedett az aM Pedagógusképző



- 36 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Osztálya mellett müködő különtéle szakbízottságokban, A korábbi

évekhez hasonlóan kezdeményező szerepet játszottunk az orosz

szakkollégiumi rendszer továbbtejlesztésében, igy például tanszé-

künk dolgozta ki e képzési forma uj programját, több oktatónk

(Deák Miklös, Glatz Ferencné, dr. Magyarfalvi Lajos) kapcsoló-

dott be az uj jegyzetek kidolgozásába. A Nagy Októberi Szocialista

Forradalom 60. évfordulója tiszteletére 1977 áprilisában Szombar-

helyen, az orosz szakkoll égíumí képzés időszerü kérdéseiről szer>

vezett tudományos tanácskozásonONMLKJIHGFEDCBAt anszékünk oktatói a vitainditó

referátum (dr. Magyarfalvi Lajos) mellett korreferátummal (Glatz

Ferencné) is szerepeltek, A tanszék eredményesen tevékenyke-

dett az orosz szakkollégisták leningrádi és odesszai intenziv

nyelvtanfolyamainak előkészítésében is: a tanév folyamán a taní-

tóképző főiskolák öt kiutazó csoportjában főiskolánk .több mint

husz orosz szakkollégistája is helyet kapott.

Az előző tanévi rnunka önkritikus elemzéséből levont kö-

vetkeztetések alapján igyekeztünk több és hatékonyabb segítséget

nyujtani az esti tagozatokon folyó oktatömunkéhoz, Ennek érdeké-

ben - felmenő rendszerrel - 1976 őszén megkezdtük az esti ta-

gozatos tanitóképző főiskolai hallgatók számára a tantárgyi tájé-

koztatók kidolgozását, amelyek a tananyag. a kovetelményrendszer,

a kotelezö- és ajánlott irodalom. valamint a félévi munkarend pon-

tos meghatározásával megkönnyítették mind a hallgatók. mind az

esti tagozaton oktató tanárok rnunkáját, Ezen túlmenően is javult

a nappali és esti tagozaton dolgozó oktatók együttmükodése, Az

uj gyakorlati képzési rendszerre történö eredményes áttérés ér-

dekében bővitettük az együttmüködési formákat a gyakorlóiskola

és a gyakorlóóvoda nevelőivel is.
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A tanszék káderfejlesztési tervévei összhangban végez-

ték oktatóink tudományos kutató tevékenységüket. A főiskola Tu-

dományos Bizottságával együttmuködve tanszékünk 1976 őszén tu •.

dományos felolvasó ülésen számolt be ilyen irányu tevékeny ségé-

ről, Ennek keretében került sor dr. Adamik Tarnásné, Benczik

Vilmos. Deák Miklös, dr. Laczkö Ottóné és Pozsgay lmréné elő-

adására. (A felolvasó ülés anyagát részletesebben lásd az év-

könyvkíílön fejezetébenI) Ugyancsak a káderfejlesztési tervnek

megfelelően végezte el Kelemen Magdolna a Marxízmus-Leníníz -

mus Esti Egyetem egyéves specíálkoll.égíumét,

A tanszék valamennyi oktatója részt. vett különféle főis-

kolai szakmai, politikai, társadalmi stb. szervek munkájában;

dr. Adamik Tarnásné, Glatz Ferencné és dr. Magyarfalvi Lajos

a Főiskolai Tanácsnak; S.•Kis Lajosné, dr. Magyarfalvi Lajos

és Pozsgay Imr éné a főiskolai MSZMP"szervezet vezetöségének;

Deák Miklós, Glatz Fe rencné, Kelemen Magdolna, S. Kis Lajosné

és dr. Laczkó Ottóné a Csoportvezető Tanárok Munkaközöaségé ••

nek', dr. Magyarfalvi Lajos és Pozsgay Imr éné a Nevelési Bi-

zottságnak; dr. Adarritk Tamásné a Tudományos Bizottságnak;

S. Kis Lajosné és dr .•Laczkó Ottóné a Közrnüvelödésí Bizottság-

nak; Bognár Tas a Könyvtári Bizottságnak; S. Kís Lajosné a

Diákjóléti Bizottságnak; Deák Miklós a Fegyelmi Bizottságnak;

dr. Adamik Tam ásné a főiskolai évkönyv szerkesztő bizottságá-

nak a tagja; Glatz Ferencné pedig a Taní •.tani c. diáklap szerONMLKJIHGFEDCBA«

kesztő bizottságának tanárvezetője. A tanév során tanszékünk

több oktatójának jelentek meg jegyzet ei, tanulmányai, cikkei

stb. (Felsorolásukat lásd az évkönyv különböző fejezetében!)

A tanév .másodík felében t anszékünkre jelentős terven



Dr. Magyarfalvi Lajos

tanszékvezető főiskolai tanár
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felüli feladatok hárultak a főiskola továbbfejlesztésével - a spe-

ciális tagozat megszervezésével, a hallgatói létszám felemel ésé-

vei, a megnövekedett létszám "beiskolázásával" - kapcsolatban.

A publikációk jegyzéke

Dr. Adamik Tamásné

Aszófaji átcsapás egy esete az osztják nyelv szigvai nyelv-

járásában. = Nyelvtudományi Közlemények, 1975. 77. 155-

161. p,

Havronyina: Russzkij jazik c. könyvének magyarra fordítása,

Moszkva, 1976, Progressz.

Megjegyzések a kiejtés tanításéhoz, = Magyar Nyelvőr, 1976.

100. 316-319.p.

"Mint az Iángos harap" = Magyar Nyelvőr, 1976. 100. 499. p,

"Mosattat"ONMLKJIHGFEDCBA= Magyar Nyelvőr, 1977. 101. 124-125.p.

Megjegyzések a participiumból alakult verbum finitumok

mondattanához az északi osztjákban•. = Nyelvtudományi Köz-

lemények, 1976. 78. 353-358. p.

Az anyanyelvi oktatás kor szerusítéséért, Szerk.: Szépe György.

Tankönyvkíadö, = Magyar Nyelvőr, 1977. 101. 76-84. p.

Kollektiv munkában való részvétel:

Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft 1830-1970•.

Band I. Ungarísch, Herausgegeben von Wolfgang Schlachter und

Gerhard Ganschow. Wilhelm Fink Verlag. München, 1976.

8 + XLVII+ 1074 1.
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BenczikVilmos

Szerkesztések:

Arabok. (Irodalmi és politikai antolögía, ) Kozmosz Könyvek,

1976. 525 p,

Gabriel Garda Márquez: A bölombíkák éjszakája. (Válogatott

elbeszélések. ) Kozmosz Könyvek, 1977. 343 p•ONMLKJIHGFEDCBA
•

Világ és Nyelv Évkönyve 1978. Magyar Eszperant6 Szövetség,

1977. 240 p,

Ady Endre: La morto de la ~ielarko. (tA szivárvány halála"

- Ady Endre versei és cikkei eszperant6 nyelven.) Magyar

Eszperant6 Szövetség, 1977. 102 p,

Forditások:

M.I. Barreno - M.Ts Horta - M.Velho da Costa; Uj portugál

levelek. = Nagyvilág, 1976. 6. sz. 845-859.p;

Kuba Kommunista Pártjának I. Kongresszusa, Kossuth Könyv-

kiad6, 1976. 235 p, (Társfordit6: Lonkai Péterné, )

Julio Cortázar: Axolotl, (Novellaforditás.) .. J. Cortázar:

Nagyítás, Eur6pa Könyvkíadö, 1977. 76~81.p.

Gabriel Garcfa Márquez: Isabel monolögja, miközben az esőt

nézi Macondöban, ~ G. Garcfa Márquez: A bölömbikák éjsza-

kája. Kozmosz Könyvek, 1977. 13•.23.p.

Gabriel Garcia Márquez: Az eltünt idő tengere. Uo. 172-200. p,

Gabriel Garcia Márquez: A szenátor, a lány és a halál.

Uo. 247-260. p.

Gabriel Garcia Márquez: Hihetetlen történet az ártatlan

Eréndirár6l és lelketlen nagyanyjár öl, Uo. 260..335.p.
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Daniel Sánchez Serrano: Spanyolország története. Galaktika

24. Kozmosz Könyvek, 1977. 3.p.

Luis Vigil: Sci-ti találkozók. Uo. 56••60. p.

Julian M. Loís: Szolfpszízmus, Uo. 61-69. p,

Julian M. Loís: Antitestek. Uo. 70-77. p.

Eduardo Miller: Történetek más korokból. Uo. 95. p.

jesus Brugos Larumbe: 232 oC. Uo. 96-98. p,

Fernando Pérez Fuenteamor: Az ötödik sötétség hajnalán.

Uo. 99-100.p.

[uanjo Serto - Pepe Robles: Nyilvánosság. Galaktika 28.

Kozmosz Könyvek, 1977. 120-122.p.

Cikkek, tanulmányok:

Scienca fikcio kaj Esperanto,

4-5.p.

Hungara Vivo, 1976. 2. sz.

Sinteza verko, Literatura Foiro (Milano), 1976. 37-38. sz.

5-7. P.

\

La vivoverko de Kalocsay estas nia rica, vivanta Iíngvo,

= Esperanto (Rotterdam), 1976. 3. sz. 47-50. p.

A "három Mária" uj portugál levelei. = Nagyvilág, 1976. 6. sz,

844.P.

Esperanta tradukartov=Hungara Vivo, 1976. 6.sz. 1-4.p.

La prozo de Julio Baghy. = Hungara Vivo, 1977. 2. sz. 9-10. P

Gabriel Garcia Márquez. (Utószó) = G. Garcia Márquez: A

bölömbikák éjszakája. Kozmosz K ö n y v e k , 1977. 335••343.p.

Ferenc Szilágyi. (Utószó) = F. Szílágy í : Koko krias jaml,

Budapest, 1977. 189••197.p.
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Kvaropo kaj "la skota skolo .• (Utószó)ONMLKJIHGFEDCBA= W.• Auld - J.•S.

Dinwoodie - J.I .• Francis - R.•M. Rossetti: Kvar opo, ,

Budapest, 1977. 227-247.p.

A sci-fi Spanyolországban .• = Galaktika 24. Kozmosz Köny «

vek, 1977. 54-55.Regény és jövő. Uo. 117-122. p,

Deák Miklós

Orosz nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok. Tanárképző főiskolai

jegyzet. (Társ szerzők: dr. Horgosi Ödön, dr. Magyarfalvi

Lajos, Mátrai László) Szerkesztette: dr. Magyarfalvi Lajos.

Tankönyvkíadö, Bp. 1977 .• 228 p,

Alaktan II. Tankönyvkíadö, Budapest, 1977. (111-861. sz. jegy-

zet)

Az óvónőképző intézeti hallgatók előkészitése az ídennyelv-

oktatásra. Felsőoktatási Szemle, 1976 .• 5. sz.

Dr. Laczkó Ottóné: "C élunk a közrnüve lödés í szernl élet kiala+

kítása, f t = Módszertani Közlemények, 1975. 3. sz.

Az ifjusági klub és a kozrnuvelódéaí munka, = Felsőoktatási

Szemle, 1975 .• 11. sz.

Dr. Magyarfalvi Lajos: Obucsenyije cstyenyiju pedagogicseszkoj

lityeraturi i szpeckursz po ruszszkomu jaziku v vengerszkih

szpecíalnoszty", = Baku, 1977. 224-225. p.

Orosz nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok. Tanárképző főiskolai

jegyzet. (Társ szerzők: dr. Horgosi Ödön, Deák Míkl ös,

Mátrai Lászlo) Szerkesztette: dr" Magyarfalvi Lajos. Tankönyv-

kiadó, Bp. 1977. 228 p.
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TERMÉsZETTUDOMÁNYITANSZÉK

Tanszékünk feladata a taníto- és az óvónőjelöltek matema-

tikai. természettudományos és technikai tárgya inak oktatása.

1976 őszén indult meg főiskolánkon a technika szakkollégiumi

képzés, amelynek hallgatói az alsó tagozat gyakorlati foglalkozásONMLKJIHGFEDCBA.
(1978 őszétől: technika) c. tantárgy ának tanításához szerezhetnek

megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket. A szakkollégiumi

csoportban 28 hallgató kezdte meg a tanulmányait. (A továbbiak-

ban mintegy 50 hallgató választhatja ezt a szakkollégiumot.)

Munkatársainkra hárult és hárul a megfelelő munkatermek

kialakítása, berendezése, a szükséges muszerek és felszerelések

beszerzése. A tantervnek megfelelően

egy géptaní,

egy fa-, papír> és müanyagmegmunkálö, továbbá

egy elektromos munkatermet alakitottunk ki.

(Az utóbbiban. folynak az anyagvizsgálatok, illetve itt tartjuk a mu-

szaki rajz óráit is.)

A technikát oktató munkatársaink - a Technika Szakbizott-

ságban tevékenykedő dr. Németh Tibor főiskolai docens irányitá-

sával - az országban elsőként végezték el a fejlesztés aktuális

feladatait. Főhatóságunk 1977 januárjában. majd 1977 májusában

nálunk rendezte meg a szakkollégium tárgyait oktató főiskolai mun-

katársak országos értekezletét, megtekintették munkatermeínket,

s megvitatták munkatársaink javaslatait.

A tanítoképzés uj tantervealapján a tanév második félé-

vében "Természetísrneret" címmel uj tantárgy oktatását kezdtük

meg. A tárgy bevezetése régi problémát old meg. A kozépískolaí

természettudományos tantárgyakra alapozva olyan ismereteket nyuj-
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hatunkhallgatöínknak, amelyeknek birtokában eredményesebben

tudnakmegfelelni az általános iskola uj tantervi követelményer-

nek. Az uj tantárgy bevezetése a gyakorló általános iskola ne-

velőire is megnövekedett feladatokat r ö, Hogy a gyakorlóiskola

nevelőiaz uj követelményeknek meg tudjanak felelni, a tárgy

oktatóiaz 1977/78. tanév során konzultációs továbbképzést szer-

veznekszámukra. A továbbképzés bevezető előadása 1977 máju-

sábanhangzott el.

A tantárgyi koncentráció (és a hallgatók teherrnentest-

tése) érdekében több tanszékkel épitettiink ki kapcsolatokat. A

megbeszélések nyomán - a Testnevelési Tanszékkel közösen tett

előterjesztésiink alapján - a testnevelés speciális kollégium hall-

gatói felmentést kaptak az egészségtan anatömía-Iíztolögía ré •.

azénekhallgatása alól, s ebből az anyagrészből csak a testne-

velési anatómia keretében kollokváltak,

Hallgatöínk nagy hányada felvételekor kevés érdeklő-

dést mutat az általunk oktatott tárgyak iránt. Ezért fontos fel-

adatunkaz érdeklődés fokozása, tárgyaink megszerettetése, A

lll. éves hallgatók iskolai gyakorlatai és a zárótanitások azt rnu-

tatják, hogy ezen a területen jó eredményeket ériink el. A mun-

kába lépő fiatalok már szivesen vállalják a matematika, a kör-

nyezettsmeret, a technika tanitását; a munkájukr öl érkező v ís z .-

szajelzések megnyugtatóak.

Munkatársaink közül többen vesznek részt az Oktatási

Minisztérium Pedagógusképző Osztálya mellett müködő szakbizott-

ságokmunkéjában, Igy Schottner Ede az Egészségtani Szakbizott-

ság elnöke, Nábrádi István a Matematikai Szakbizottság tagja,

Dr. Német Tibor a Technika Szakbizottság tagja.
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A tantárgyi programok jóváhagyásra való előkészitése a

szakbizottságok feladatkörébe tartozik. Az 1976/77. tanév során

oktatóink az alábbi tantárgyak programját készitették elő szakbi-s

zottsági megvitatásra, illetve •• átdolgozás után - minisztériumi

jóváhagyásra: matematika (Nábrádi István), géptan, müszakí rajz

és gépelemek (Dr. Németh Tibor), elektrotechnika (Orczán Zsolt).

Oktatóink az alább felsorolt konferencíákori vettek részt.

Lengyelné Szilágyi Ágnes

"OIRT Oktatási és Nevelési Konferencia" Eger, 1976. október

Kovács Zoltán

A Bolyai János Matematikai Társulat 1977. évi Vándorgyülé ••

se, Veszprém, 1977. julius

A Vándorgyülésen elhangzott referátumának cime:

"Mühelybeszélgetés tankönyvügyben"

Kovács Zoltán .. Lengyelné Szilágyi Ágnes - Nábrádi István

trA matematika-tanárképzés problémái" nemzetközi konferencia,

Pécs, 1977. augusztus

Referátumot tartott Kovács Zoltán "Mit teszünk, és mit tehetnénk

a tanítoképzésben a matematikatanitás reformja érdekében?" cím-

mel.

Lengyelné Szilágyi Ágnes az Iskolatelevizió "Mindenki iskolája"

cimü musor sorozat keretében 12 matematikai tárgyu előadást

tartott, s ezért nivódijban r észe sült,

Nábrádi István

tanszékvezető főiskolai docens
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A publikációkjegyzéke

KovácsZoltán

Az órán kivüli matematikai foglalkozások vezetésére való fel-

készítés,ONMLKJIHGFEDCBA= Matematika tantárgy pedagógiai konferencia. Kapos-

vár, 1975. Budapest, 1975. OM Pedagógusképző Osztály kiad-

ványa, 112-115. p•.

Matematika az ideiglenes matematika-tanterv 3. osztályos

anyagának tanulésához; Budapest, 1976, Tankonyvkíadö, 97 p.

A tankönyv ismertetése. = Kézikönyv az ideiglenes matema-

tika-tanterv 3. osztályos anyagának tanitásához II•. kotet,

Szerk, C. Neményi Eszter. Budapest, 1976, Tankonyvkíadö,

197-234.p.

Matematika az ideiglenes matematika-tanterv 4. osztályos

anyagának tanulásához; Budapest, 1977, Tankonyvkíadö, 73 p,

I.engyelnéSzilágyi Ágnes

A hallgatók felkészítése a "Topología-geometrfa" cimü téma-

kör tanitására •. Matematika tantárgypedagógia konferencia

Kaposvár, 1975. Budapest, 1975. OM Pedagógusképző Osz-

twy kiadványa. 66"86.p.

Gw Mihály - Lengyelné Szilágyi Ágnes: Mindenki iskolája ••

(Olvasókönyvfelnőtteknek) 7. osztály. Matematika: 299-362•.p,

Budapest, 1976•. RTV - Mínerva,

o a Mihály - Lengyelné Szilágyi Ágnes: Mindenki iskolája.

(Olvasókönyvfelnőtteknek) 8. osztály. Matematika 235-314. p.

Budapest, 1977. RTV " Mínerva,

Felnőttoktatási Nevelők Fóruma. Budapest, 1977. január 11.

"A televízió szerepe, lehetőségei és felhasználási módja a

felnőttoktatásban"•
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Dr. Németh Tibor

Dr. Németh Tibor - Détári Ferencné: A 8-10 éves koru tanu-

Lök zenei képességének és teljesitményének vizsgálati lehető-

ségei MAGNOCORRkollektiv oktatógép segitségével. = Mödszer-

tani Kozlemények, 1975. 3. sz. 139-142. p.

Bertényi József - dr. Németh Tibor - Szilágyi Béla (Szerkesztő:

Somos János): Technika 237 p. Tankönyvkíadö, 1976.ONMLKJIHGFEDCBAa 11-835)

Tanítóképző főiskolai jegyzet.

Orczán Zsolt

Bálint Balázs - dr. Biszterszky Elemér - Hollós János - Orczán

Zsolt:: Hajtásvezérlések logikus híbakeresése, Budapest, 1976.

Munkaügyi Minisztérium Országos Továbbképzési Kutató Intézet,

1977.

Sánta László: Graflka
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.'/ONMLKJIHGFEDCBA, , ,

MUVESZETI NEVELESI TANSZEK

A Müvészeti Nevelési Tanszék oktatói a tanító- és óvónő-

képzősnappali tagozatos hallgatók zenei és képzömüvészetí neve-

lésének feladatát litták el. Az oktató-nevelő munka a tanév folya-

mánaz előirásoknak megfelelően kétféle tanterv alapján folyt. A

lll. évfolyamos hallgatok még a régi. az 1. és a Il. évesek a fő-

iskolává válással egyidejüleg bevezetett uj tanterv alapján tanul-

tak. A harmad évesek közül mir csak azok kaptak zenei és rajz-

oktatást, akik a részükre meghirdetett speciálkollégium elvégzé-

sére jelentkeztek. Létszámuk nem volt nagy. de az elért színvo=

nal jónak mondhatö, Az első- és másodéveseket az uj szakkellé-

giumi rendszer szerint oktattuk, külön ének-zenei és rajzi hallga-

tói csoportokban. A szakollégiumi oktatási forma szervezeti sa-

játossága az. hogy a megelőző tantervvel szemben a két szakte-

rületet tantárgyakra bontva oktatjuk, igy a zenei nevelésben hang-

képzés, karvezetés, ének, hangszerjáték tárgyakat. a képzömuvé-

szeti nevelésben rajzolás-festés, benürás-kompoaícíö, ábrázoló

geometria, népmuvészet tárgyakat tanítanak, A szervezeti válto-

zás tartalmi változást is hozott, igy fő tevékenységünk az elmult

tanévbenaz volt, hogy részletesen kídolgoztuk és a gyakorlatban

kipróbáltuk az egyes tárgyak uj tematikáját. E munka az okta-

tott területen belül oktatói specializál6dást kívánt, Ezzel bizto-

sitottuk az egyes tárgyak magasabb színvonalu oktatásához a kel-

lő felkészülést.

A szakterületünkhöz tartozó ismeretek feldolgozása mel>

lett hallgatöínk érzelmi nevelését, Izlésük, esztétikai érzékük fej-

lesztését, hivatástudatuk elmélyitését tekintettük fontos felada-

tunknak,
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A szorosan vett oktatómunkán kívül hallgatóinkat bevon-

tuk a főiskola kulturális tevékenységébe,. Az énekkarban folyó

müvészí munka eredménye a főiskolai és a kerületi rendezvénye-

ken való színvonalas kozremükodés, részvétel a Rádió Körus-

pódium adásaiban (vezetője Timár Imre). Felkészítettük hallga-

tóínkat egyéni és kamarazenei számokkal való közremüködésre

(Gerenday Endre, Kerecsényi Lászlo), Szakkollégistáink hang-

szerjátékár öl, karvezetői képességük fejlődéséről házi hangver--

senyünkön adtunk számot. Bábszakkörünk saját készítésü bábok-

kal és a főiskolán kívül tartott előadásokkal szép sikert ért el

(vezetője Poeszné Juhász Erika). Külföldön járt oktatöink zené-

vel és irodalommal illusztrált, vetítettképes előadásokat tartot-

tak Páris rnuzeumaíröl, Spanyolországról és a bulgáriai népmü-

vészetről (Gerenday Endre, Nyergesné Rudolf Éva). A tanév

folyamán fakultativ furulya szakkör-tONMLKJIHGFEDCBAI (Csilhgné dr. Gál Judit) és

tár sasének-díákkort müködtettünk (Gerenday Endre).

Oktatóink részt vettek a főiskola különféle bizottságai-

nak munkájában (Szakszervezeti Bizottság. Könyvtári és Tudo-

mányos Bizottság, Közmüvelödésí Bizottság, Diákjóléti Bizottság,

Fegyelmi Bizottság, Munkaügyi Döntőbizottság), párt- és szak-

szervezeti bizalmi funkciókat láttak el.

Tanszéki kollektívánk rendszeresen részt vett a főisko-

la igazgatósága és a pártszervezet· által szervezett politikai"

ideológiai koníerencíakon, ketten szervezet tesztétikai továbbkép-

zésbe kapcsolódtak be.

Számottevő oktatóink kozéletí tevékenysége, főiskolán

kivtílí munkája, Csillagné dr. Gál Judit a MTA Köznevelésí Bi-

zottsága Zenepedagógiai Albizottságának tagja. Tanulmányt irt a
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népiskolai énektanitás magyarországi történetéról 1865-1954-íg.

Német nyelvu tanulmányt irt a Salzburgi Egyetem Tanárképző

Intézetének felkérésére zenepszichológiai vizsgálatainak metodo-

lögíaí kérdéseiről. Társszerzői megbízást kapott ének tantárgy-

pedagógiai főiskolai jegyzet megír-ására, Gerenday Endre üzemi

énekkarokat vezet. Kerecsényi László a Budapesti Kórus beta-

nitá karnagya, Társszerzői megbízást kapott ének tantárgypedagó-

giai főiskolai jegyzet megír ására, Nyergesné Rudolf Éva INSEA••

tag, cikkei jelentek meg a "Rajztanítés" =ban, szakmai előadáso-

kat tartott a Fészek és a Fáklya Klubban, Kiállitásokon szerc-

pelt festményeivel. Poeszné Juhász Erika felkészitette hallga-

táinkat a "C" kategóriáju bábszakkör=vezetdí vizsgára. Mint a

Képzömüvészetí Alap tagja részt vett müvésztelepí munkában,

több kí áll.ításon szerepelt képeível, festményeivel. Rudolf Péter

tanulmányt irt zenei nevelésünk kor szerüsítéséröl, Mint a Nép.

müvelési Intézet munkatársa zsür ízett a "Ki rnit tud" megyei és

városi dontőín, az Országos Diáknapok minősitő hangversenyén

a zsürí elnöke volt. A KOTA Müvészetí Bizottságának tagja.

Sánta László a Képzörnüvészetí Alap tagja, grafikáival szere«

pelt az óbudai müvészek első kollektiv kiállitásán és a Pataki

István Müvelődési Házban rendezett ktállttáson, Timár Imre or-

szágosan ismert kórus vezető, több üzemi kórus vezetője. A

KarA Müvészeti Bizottságának tagja, a Munkás Énekkari Bizott-

ságONMLKJIHGFEDCBAm ü v é s z e tí vezetője.

Kerecsényi László

tanszékvezető főiskolai tanár
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A publikációk jegyzék~, kiállítások

Rudolf Péter: A pávakörök első mínösítéséröl, = KarA, 1976.

1. sz. 10-12. p.

Rudolf Péter: Megalakult a Nemzetiségi Munkacsoport. = KarA,

1977. 8. sz. 18 p,

Nyergesné Rudolf Éva: IN~EN 75 Franciaország. Beszámoló

a Müvészetí Nevelők Világkongresszusáról. = Rajztanítás,

1.sz. 4-9. p,

Nyergesné Rudolf Éva kiállításai

1975. október 13-20-ig

Pedagógus Képzőművészek Nyári Müvésztelepeínek bemutató kiál·

Iítása

- Tüzvarázs (olaj)

1975. november 10-23-ig

II. Országos Pedagógus Képzőművészeti kiállítás, Budapest,

"F áklyaONMLKJIHGFEDCBAf f klub

- Nosztalgia (olaj)

1976. január 31 - február 14-ig

Fővárosi Pedagógus Képzőművészek kiállítása, Pápa, Pedagó-

gusok Müvelödésí Háza

- Erdei ciklámen (olaj)

- Nosztalgia (olaj)

1976. május 3-lS-ig

A Magyar Állami Lektorátus által engedélyezett önálló tárlat,

Budapest, "Fáklya" klub

- 22 festmény

- 10 grafika
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1976. julius

Fővárosi Pedagógus Képzömüvészek Nyári Müvésztelepének be-

mutatö kiállítása, Bázakerettye, Müvelődési kozpont

•• Üzbég aggszakáll (olaj)

- Tadzsik férfi portréja (olaj)

1976. november

Fővárosi Pedagógus Képzőmüvészek kiállitása, Zalaegerszeg,

Városi Muzeum

•• Tadzsik férfi portréja (olaj)

1977. junius

Magyar Rajzpedagógusok Szövetségének (meghivásos) kamara

kíállfrása, Budapest, BM Központí KISZ~klub

•• Kíváncsí önarckép (olaj)

1977. julius

Fővárosi Pedagógus Képzőművészek Nyári Müvésztelepének

bemutato kiállítása Zalaegerszeg, Urtörö és Ifjusági Müvelö-

dési Ház

- Üzbég piacon (olaj)

- Árus a Louvre előtt (olaj)

1977. augusztus

Fővárosi Pedagógus Képzörnüvészek Nyári Müvésztelepének

bemutató kíállttása, Eger, Ho-Sr-Mính Tanárképző Főiskola

aulája

•. Flamingóvirágok (olaj)

- Brugge-f utca (olaj)

Juhász Erika kiállításai

1975. augusztus 20-tóI szeptember 7-ig

Nagymarosi Nyári Tárlat. Nagymaros, Müvelődési Ház

- Nagymarosi pincék (olaj)
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1975. augusztus 28-tóI szeptember 30-ig

Mezőgazdaság a képzörnüvészetben c. országos kiállitás,.

Budapest, Vajdahunyad vár

- Kőszegi piac (akvarell)

1975. október 3-30-ig

Sport a képzómuvészetben, nemzetközi ktállttás, Barcelona

- Horgász (akvarell)

- Athéni vitorlások (akvarell)

•. Sportoló fejeONMLKJIHGFEDCBA(s z ín e s filctollrajz)

- Müvészi torna 1. és II. (golyóstollrajz)

1975. december 19-30-ig

A Magyar Rajzpedagógus Szevetség "Székely Bertalan" képző-

rnüvész csoportjának kiállitása, Budapest, József Attila Müve-

lődési Ház

- A kőszegi városháza (olaj)

•. Belső udvar Kőszegen (olaj)

- Nagymarosi pincék (olaj)

- Terrigali öböl (olaj)

1976. január 31-től február 9-ig

Budapesti Pedagógus Képzőrntívészek kiállitása, Pápa, Pedagó-

gusok Müvelődési Háza

- Visegrád (olaj)

- Piac (olaj)

1976. március 6-20-ig

Egyéni kiáll ítás, Komár orn, Csokonai Müvelódésí Központ

•. 17 olajfestmény

•. 12 akvarell

- 4 szines filctollrajz

•. 4 fekete golyóstollrajz
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Foly6iratokban megjelent reprodukcíöí;

•• Téli utca. Egészségügyi dolgozó XX. évf. 2. sz. 7. p•

•• Asszonyok. Pedagógusok Lapja XXXI. évf. 1-2. sz.

8.p.

- Ablaknél és Siratók. Köznevelés XXXI.. évf. 17. sz.

14.p.

- Édesanyám. Budapesti Nevelő 1975. március

További kiállításai:

1976. április

Ovodáskoru gyermekek irodalmi animációs kiállitása, Budapest,

Petőfi Irodalmi Muzeum

- Egyszer egy királyfi c. bábdarab 3 bábja, 1 kellék

1976. szeptember

VII. Nagymarosi Nyári Tárlat

•• Nyári este (olaj)

1977. május 7-től junius 27-ig

Pedag6gus Képzómüvészek akvarell és guache kiállítása, Budapest,

Mezőgazdasági Muzeum

•. Meredek utca (akvarell)

- Nagymaros (akvarell

1977. junius

Magyar Rajzpedagógusok Szovetsége "Székely Bertalant! Képző-

müvész Csoportjának kíállítása, . Budapest MB Kezponti Klub

•• Veszprémi utca

1977. május

IV. Budapesti Bábjátékos Majális Kiállitás

•• Egyszer egy királyfi c. bábjáték bábjai és kellékei

(4 db)
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1977. augusztus 20-tóI szeptember 4-ig

VIlI. Nagymarosi Nyári Tárlat

- Nagymarosi részlet (olaj)

Poeszné Juhász Erika: Horgász
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TESTNEVELÉSI TANSZÉK

A Testnevelési Tanszék feladata: a tanítoképző főiskolák prog-

ramjában meghatározott, a testneveléssel kapcsolatos feladatok

maradéktalan ellátása. A társadalmi, valamint az oktatáspolitikai

kivánságoknakmegfelelő elképzelések a testnevelés oktató-nevelői

feladatait több részfeladatra bontották, hogy eleget tudjon ten-

ni a korszeruUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anítöképzés célja inak, nevezetesen: a sokoldaluan

képzett t anítök nevelésének, akik pedagógushivatással telitve ké-

peseka felfiWekvő nemzedék szocíal ísta oktató-nevelő feladatai-

nakellátására és - a választásUehetőségeknek megfelelően - szak-

kollégiumi többletismereteik birtokában képesek választott szak-

tárgyaik átlagon felüli oktatására.

E céloknak és feladatoknak megfelelően a tanszék oktató-

nevelőm u n k á ja a következő részterületekre oszlik:

1. Ketelező testnevelés (a nem szakkollégísta hallgatók részére is)

2. Tantárgypedagógia (a nem szakkollégista hallgatók részére is)

3. Szakkollégiumi képzés (a testnevelés szakkollégiumot választott

hallgatók részére)

4. Kotelezö testnevelés az óvónői tagozatos hallgatók részére

5. Módszertani képzés az óvónői tagozatos hallgatók részére

6. Honvédelmi nevelés a főiskola valamennyi hallgatója részére

7. Tantárgypedagógia az esti tagozatos tanítot szakos hallgatók

részére

8. Szakkollégiumi képzés az esti tagozatos tanitói szakos hall-

gatók részére

9. Módszertani képzés az esti tagozatos ovönőí szakos hallgatók

részére.
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Elsődleges feladatainkon kivül az alábbi feladatokat old-

juk még meg:

1. A hallgatók egészséges életmódra nevelése t erén a testneve -

lés és a sportok megszerettetése és aktiv rnuvelése, A tö-

megtestnevelés kereteiben sportversenyek, vetélkedők szer-

vezése és vezetése. (Csoportok, évfolyamok köztí tömegver-

senyek az objektív feltételek maximális kihasználásával: röp-

labda. torna, kosár.labda, atlétika, asztalitenisz, kispályás

labdarugás, tollastenisz stb. sportágakban,) Összevont sport-

napok szervezése és vezetése a főiskola valamennyi dolgozó-

jának bevonáaával,

2. Aminőségi sport külon feladatait a tanszék dolgozói a főis-

kola Sport Klubjában valósitják meg. Az SC jelenleg röplab-

da, torna, kosárlabda - aktivan müködő - szakosztállyal ren-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" -

delkezík, Tagjai részt vesznek az illetékes szövetségek ver"

senyrendszer ében, továbbá a főiskolák hagyományos verse-

nyein, különféle kupaver senyeken,

,
3. Óvodás gyermektorna - munkacsoport keretében foglalkozunk

azokkal a hallgatökkal, akik vonzódást éreznek a 3 -6 éves k n -

ru gyermekek iránt.

4. A Magyar Testnevelési Főí skolával kötött szocialista szerzó-

dés értelmében foglalkozunk a TF· hallgatók alsó tagozatos gy8

korlati képzés ével, valamint az iskoláskor előtti speciális

testneveléssel kapcsolatosan szervezett tanfolyamok vezeté-

sével.

Széleskörü feladataink gyakorlatában a versenyzések meg-

határozó szerepet töltenek be. Eredményeink bár szer ények, ko-

rülményeinknek megfelelően mégis emlitésre méltöak, Részletes

beszámolónk a mellékletben található.

Szijj Zoltán

tanszékvezető főiskolai docens
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A publikációk jegyzéke

Szijj Zoltán: Testnevelési munkaközosség a III. kerületben.

:= : Ovodai Testnevelés, 1976. 11-12.sz.

Peters - Szíj]: Előbb szárazon, azután jégen. Sport. Bp,, 1977.

Szaklektorálás:

Szijj Zoltán: Sportszervezési ismeretek. Munkaközösség,

aPI megbízás 1977.

[átékos gyerrnektorna, Dr. Krizsaneczné (Medícína, Bp,, 1977.)

Grafikai munkák:

Szabó László: Vivás és oktatása. Medícína, Bp,, 1976.

Dr. Csanádi Árpád: Labda.rugás, Medicina, Corvina Bp,, 1976-77.

(magyar, angol, orosz)

Szakközépiskolai munkafüzetek, Munkaközösség, aM Tankönyv-

kiadó Bp,, 1977.
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, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ESTI TAGOZAT, TANITOI SZAK

A fővárosi pedagógushiány enyhitése, majd megszüntetése

céljából átmenetileg létesitett esti tagozat szervezését, irányitá-

sát a főiskola fontos közoktatáspolitikai feladatnak tekintette és te-

kinti ma is.

A főiskola esti tagozatának tanitói szakán az 1976/77.

tanévben kezdtük meg a harmadik oktatási évet, 204 első, 11O má-

sodéves hallgató fejezte be tanulmányait. 111 végzős hallgató ka-

pott t anítöí oklevelet, Az 1977 februárjában megtartott felvételi

vizsgákon közel háromszázan nyertek felvételt a k o v e tk e z ő tan-

évre.

Az 1976/77. tanév céljainak megtervezéseker arra tö-

rekedtünk, hogy az összes tényező bevonásával használjunk fel

minden lehetőséget e képzési forma eredményességének fokozá-

sára.

Tapasztalatainkat a következőkben összegezzük:

Az esti tagozatos oktatás elméleti alapjait a tanítoképző-

ben folyó oktató-nevelő munka, a pedagógiai gyakrolatban való

alkalmazás lehetőségeit a képesités nélküli pedagógusok iskolai

rnunkája bíztosítja; Az oktatás hatékonysága ezért nemcsak a

főiskolai munka színvonalátol, nemcsak a hallgatók összetételétől,

hivatástudatától függ, hanem nagy mértékben befolyásolja a

munkahelyen kapott segitő szándéku, hozzáértő szakmai irányi-

tás és azok a munkakörülmények, amelyek között a pedagógus-

jelöltek tanulmányaikat folytatják. Ezt felismerve az 1976/77.

tanévben jelentős erőfeszitéseket tettünk az oktató-nevelő mun-

ka színvonalának emelése érdekében, sokat foglalkoztunk hallga-
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tóink problémáinak megismerésével, szorosabbáUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ettük kapcso-

latainkat a fővárosi és a kerületi közoktatáspolitikai szervekkel

is.

A főiskola nappali tagozatán 1975-ben, az esti tagozat

tanitói szakán az 1976/77. tanévtől tértünk át a főiskolai rend-

szerű képzésre. A tanitói szak mellett e tanévben minden első-

éves hallgató kötelezően felvette a pedagógia szakkollégiumot és

választhatott az orosz, ének, testnevelés, rajz és könyvtár sza-

kok kozott, A főiskolai rendszerű oktatásra való áttérés fokoza-

tosan történik.

Az 1976/77. oktatási év gondjai, problémái fó1eg az uj

rendszerű képzésre való áttérés körül sürüsödtek, Uj óra- és

vizsgaterv kidolgozása vált szükségessé, Ennek készitésekor az

alapozó tárgyak és a szaktárgyak arcSnyának, az amugy is szük

időkeretnek a megtervezése jele~ett nehéz feladatot. A kozos

tárgyak óraszáma alacsonyabb lett. Egyre világosabbá vált, hogy

a rendelkezésre álló órákon egyaránt meg kell oldanunk a kon-

zultácí ö, a rendszerezés, kiegészitő magyarázat, ellenőrzés fel-

adatait. Háttérbe szorult az előadás, az anyag részletes kifejté-

se. Nagyobb szerepet kellett kapnia a hallgatók önálló munkájá-

nak, a tankönyvek, jegyzetek, szakirodalom tanulmányozásának.

Az 1976/77. tanévben az esti tagozat tanitói szakán 41

óraadó tanár látta el az órákat. Soraikban éppugy megtalálhatók

a kíválö kozépískolaí tanárok, mint a kerületi és az országos

szervek pedagógus dolgozói, vezetői. Hallgatóinkat igy igen jól

felkészült, az iskola, a közoktatásűgy körülményeit ismerő peda-

gógus kollektiva oktatja, neveli. Az esti tagozat oktatói a tan-

tárgyuk ellátásához szükséges szakmai utmutatást, ellenőrzést

•
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a nappali tagozat tanszékeitől kapták meg. A tanszékek és az

oktatók között az eddiginél rendszeresebb kapcsolat alakult ki,

mely az óraadók kiválasztásától kezdve kiterjedt a tantárgyi kö-

vetelmények, módszerek megbeszélésére; az órák látogattsára,

a vizsgák meghallgatására. A tanszékek az esti tagozatos okta-

tók rendelkezésére bocsátották az általuk kidolgozott dokumen-

tumgyujteményeket, a tantárgyak tematikáját, kovetelményrend-

szer ét, a ketelező irodalmi és a kollokviumi -és szigorlati tétele

jegyzékét, Közos megbeszélés alapján ebből készültek a tanárok

tanmenetei és a hallgatók kezébe adott tantárgyi tájékoztatök, Az

elmult tanévben a külonbozö tantárgyakhoz 26 féle tájékoztató, il·

letve sokszorositott irodalom- és tételjegyzék készült. Folyama'

tosan foglalkoztunk az esti tagozaton folyó munka tartalmi prob-

lémáival és mödszereível, Kezd kialakulni az azonos tárgyat ta-

nitó tanárok együttrnükodése, melyet a tanszékekkel való kapcso'

lat mellett az eredményes munka egyik feltételének tartunk.

Félévi értekezletünkön a pedagógia és a pszichológia ok-

tatásának tapasztalatait vit attuk meg a tanári jelentések és két

felkért hozzászóló vitainditó szavai alapján. 1977 májusában az

elméleti oktatás és a pedagógiai gyakorlat köztí kapcsolat meg-

teremtésének lehetőségeiről, a tantárgypedagógiák oktatóinak ta-

pasztalatairól beszélgettünk a Fővárosi Pedagógiai Intézet alsó ta

gozati vezető szakfelügyelőjének jelenlétében. Ezek a tanácskozé

sok a rokon tárgyak tapasztalataink megismerését, az esti ta'

gozatos oktatás követelményeinek, módszereinek kialakitását, tu·

datositását segítették,

Az oktatás e tanévben a főiskola épületében folyt. Ez a

körülmény tette lehetövé, hogy óraadó tanáraink megismerjék és
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használatba vegyék a nappali tagozat által használt szemlélretö-

eszközöket, a kabínetek, a nyelvi laboratórium muszereít, hasz-

nálati tárgyait. Közös erőfeszitéseink eredményeként az oktató-

nevelő munka tárgyi feltételeit bíztosítottuk, Az oktatás nyugodt,

szervezett rendben folyt. Azonban egész évben sulyos zavarokat

okozott, és gátolta a rendszeres, tervszerü munkát a krónikus

jegyzet», tankönyvhiány és olyan olvasöterrnek, könyvtárak hiáUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM

nya, amelyekben hallgatóink nagyobb időkiesés, utazgatás nélkül

hozzájuthatnak a kijelölt szakirodalmi müvekhez, Kivételnek szá-

mitottak azok a kerületek, mint pl. Csepel, amelyek gondoskod-

tak a tanulás e feltétel ének megteremtéséröl;

Az esti tagozaton olyan képesít és nélküli nevelők képzé-

se folyik, akiknek felvételét egy előkészitő tanfolyamon való meg-

ismerés és egy vagy több évi iskolai gyakorlati munka alapján

az iskolák javasoljak, Az első évfolyamokra magasabb százalék-

ban kerültek be adminisztrativ beosztásban, nem pedagógus rnun-

kakörben dolgozó ískolatítkár ok, tanácsi stb. előadók. Felvételü-

ket jelenleg megszuntettuk, Első évfolyamainkon viszonylag maga-

sabb volt az osztálytanitói beosztásban dolgozók aránya. Ujabban

főleg napközi otthoni nevelőként kezdik munkájukat, és tanulmányaik-

ban való előrehaladásuk, eredményeik függvényeként később nyer-

nek osztálytanitói beosztást. Munkakörülrnényeík, a munka mellet-

ti tanulás, az ismeretes pedagógushiány okozta helyzet nagyfoku

hivatás szeretetet , helytállást követel tőlük. Az iskolák képesitett

pedagógusai, vezetői saját nehéz helyzetükben is segitik hallga-

töínkat, Felelősi rendszert épit ettek ki. A párhuzamos osztályok

tanítöín, az alsó tagozati munkaközcaségeken kivül az iskolák igaz-

gatói és a szakfelügyeleti sze rve k ' is rendszeresen foglalkoznak



Dr. Gál Györgyné

tagozatvezetőUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a munka mellett tanulmányokat folytató pedagögusjelöltekkel;

Tudjuk, hogy az esti tagozatos képzés kényszerhelyzet-

ben alkalmazott szukségmegoldás, De tudjuk azt is, hogy ez a

tény egyáltalán nem menti feloktatóinkat, hallgatóinkat és főis-

kolánk kollektiváját a teljes értéku munka végzésének kötelezett-

sége alól. Az 1976/77. tanévet mégis azzal a tudattal z'rtuk~

hogy a budapesti közoktatásügy dolgozóival együtt lehetőségeink

szerint mindent megtettünk. azért, hogy az esti tagozaton tanul-

mányaikat folytató képesités nélküli nevelők többségéből néhány

év mulva jó pedagógus legyen.

Rudolf Éva: Haarlem
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, " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ESTI TAGOZAT, OVONOISZAK

Az ovodák iránt megnövekedett igény megnövelte a képe-

sités nélküli óvónők amugy is nagy számát országszerte. A fővá-

rosban és Pest megyében ez a szám azországosnál magasabb,

ezért ugrásszerüen megnövekedett az esti tagozat övénői szakán

tanulók létszáma. Tagozatunkon a fővárosban és Pest megyében

dolgozó, képestrés nélküli óvónők képzése folyik.

A hallgatók létszámának növekedése szukségessé tette,

hogy a képzés céljára alkalmas épületet keressen a főiskola ve-

zetősége. 1977 februárjától a XIV. kerületben lévő Teleki Blanka

Gimnázium adott otthont az esti tagozat övönóí szakának, Itt le-

hetővé vált a Főigazgatói Hivatal egy részlegének elhelyezése is.

Ily mödon a tagozat viszonylag önállóan müködík, helyben intéz-

zük a hallgatók tanulmányokkal kapcsolatos ügyeit. Az önálló

ügyintézéshez hozzájárult az is, hogy a főiskolai Tanulmányi és

vizsgaszabályzat mödosttésával a tagozatvezető intézkedési jog-

kort kapott a tanulmányi munkával kapcsolatosan, Növekedett az

oktatók létszáma is: jelenleg 54 oktató dolgozik óraadóként a ta-

gozaton. Többségük f6lfiIásban tudományos kutatö, felsőoktatás-

ban dolgozó oktató, középiskolai tanár. Megbizásukat a Főiskolai

Tanács hagyja jóvá. Az évek folyamán kialakult az óraadó taná-

rok stabil gárdája, amely a tanszéki összekötőkkel szorosan

együttmüködve tervezi az azonos t árgyat oktatók mukáját, A Fő-

iskolai Tanács határozataként a tagozaton folyó oktatómunka tar-

talrnáé rt, színvonal áért az egyes tanszékek felelősek.

Az 1977 februárjában induló tanévtől kezdve módosult

óra- és vizsgaterv szerint folyik az oktatás. Ezzel kezelebb ke-

rült a tagozat speciális óraterve a nappali, illetve a levelező

óvónőképzés óra- és víz sgate rvéhez;
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v

Az óraterv változása a tantárgyak elrendezésében, az

egyes tárgyak konzultácíös időkeretében, a vizsgák félévenkénti

elosztásában - a korábbi évekhez képest - egyenletesebb terhe-

lést biztos it a haIlgatöságnak,

A képzésnek ez a formája feltételezi a hallgatók folya-

matos munkáját, a tananyag egyes részeiben való évközi elmély

Iést, emellett hozzásegíti a hallgatókat az. önálló feldolgozáshoz

is. A rendelkezésre álló viszonylag alacsony óraszám az oktatás

speciális módszereinek, eljárásainak kírnunkálását kivánja meg.

Ezen a téren még vannak tennivalóink.
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AZ ISKOLAI ÉS OVODAl GYAKORLATOK

Iskolai gyakorlat

A pedagógusképző intézmények javított, átdolgozott) uj

kiadásu t antervében az iskolai és az óvodai gyakorlatok képzésé-

nek rendje megváltozott, A változással kapcsolatos rendelkezés

1976 májusában jelent meg, és: támpontot adott a következő

év képzési rendjének megtervezéséhez) megszervezéséhez. A

tanitóképző főiskolán a változás lényege a következő:

1. A tanterv előirja a gyakorlati képzés ídökereteít, a t anulmá-

nyok egész idejére három formában:

aj A csoportos hospitálás az első időszakban történik a pszi-

chológia, a pedagógia és a tantárgy pedagógia tantárgyakhoz

kapcsol va, azok óraszámának terhére.

bj A csoportos iskolai gyakorlat ideje aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l , , a IV. és az V.

félév.

ej Az iskolai gyakorlat a IV. és az V. félévben egyéni beosz-

tás alapján folyamatos kéthetes hospitálás, Ez idő alatt a

hallgatók a főiskolai órákat nem látogatják.

2. Az egyéni hospitálás megszünt, mert e forma nem volt elég

hatékony. Ehelyett eredményesebbnek bizonyult a IV. és az V.

félévben a kéthetes hospítálás, mely idő alatt a hallgatók ku-

Ionbozó tantárgyakat tanitanak, részt vesznek az órán kivüli és

az iskolán kivüli feladatok végzésében is.

3. A csoportos t anitási gyakorlatok óra száma csökkent. helyette

a folyamatos tanitási gyakorlat időkerete nőtt. Ez kedvezőbb

lehetőséget biztositott a t anitási folyamat megismerésére, és

az abban való részvételre.
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4.. Az utolsó (VI.) félévben a hallgató iskolai gyakorlatát záro-

tanitással fejezi be, Külön zárótanitást tesz a közísmeretí

tárgyakból és a választott szakkollégiumi tárgyból.

5. Leglényegesebb a változás a képzési csoportok vezetésében. A

hallgatók csoportos és egyéni tanításatt a szakvezető tanítok,

tanárok önállóan vezetik. A főiskolai oktatók állandó csoport-

vezetői megbizatása megszünt, Ugyanakkor fontos, hogy mín-

den oktató tervszeruen látogassa az iskolai gyakorlatokat, egy-

részt, hogy meggyözódhessen saját oktatömunkája eredményes-

ségéről, másrészt, hogy segitse a szakvezetők fejlödését, s

az egységes követelményrendszer kialakulását.

A megváltozott feladatok és az iskolai gyakorlati csopor"

tok számának növekedése tette szükségessé, hogy külső iskolák-

ban tanitókat szakvezetéssei bizzunk meg, A Fővárosi Tanács VB

Müvelődésügyi Főosztályának egyetértésével az 1976/77. tanévtől

még egy általános iskolában biztunk meg szakvezetéssei két ne-

velőt. Igy a 8 gyakorlóiskolai tanulócsoporton kivül még 4 kül•.

ső tanulócsoportban végezhették hallgatóink gyakorlataíkat, (XI.

kerület AgaUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l . Általános Iskola: 2 tanulöcsoport; XI. kerület

Bogdánfyu, Általános Iskola; 2 tanulócsoport)

Mind a gyakorlóiskolában, mind a külső iskolákban sok

kezdő pedagógus volt e munkaterületen, ezért fokozott felkészf.-

tést, irányitást igényeltek. A főiskolai oktatók közül is többen

csak az elmult évben kapcsolódtak be az iskolai gyakorlatok mun-

kájába, A főiskolai oktatók és a gyakorlóisKolai szakvezetők mun-

kakapcsolata jo, A vezetés szintjén elsódleges feladatnak tekin-

tettük olyan szervezeti formák kíalakítását, melyben minden részt-

vevő zavartalanul végezhette munkáját, Ennek érdekében már a.
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félévek kezdetére évfolyamonként elkészitettük a részletes kíkép-

zésí, hospitálási tervet. a bemutató tanítások összesitett tervét,.

valamint az órán kivüli és az iskolán kivüli foglalkozások prog-

ramját.

A tantervhez készült "A gyakorlati képzés módszertani

utmutatöja" c. anyag az iskolai gyakorlatok folyamatát helyesen

mutatja be mindhárom évfolyamon. A lehetőségeken belül töreked-

tünkaz ebben foglaltak szerint - a helyi körülményekhez alkalmaz-

kodva- eljárni. A kéthetes hospitálás (a képzés IV., V. félévé-

ben)növeli a hallgatók pedagógiai felkészítését, mert megismerik

az iskolai életet, a pedagógus tevékenységét, közvetlenül vesznek

részt az oktató-nevelő rnunkában, Az iskolai gyakorlatok szerve-

zeti Iorrnáí, követelményei fokozatosan növelik a hallgatók híva>

tástudatát, pedagógiai tevékenységük tudatosságát.

A főiskolai oktatók a változásokkal kapcsolatban jelezték,

hogya tanítást gyakorlatok során nem alakul ki köztük olyan

munkakapcsolat, mint az előző években, nem tudják figyelemmel

kisérni egy-egy tanitójelölt tanitói munkára való felkészülését,

Nemlátták biztositottnak minden esetben az elmélet és a gyakor-

lat eredményes megvalösuláaét, Az észrevételek alapján a tanszék"

vezetőkkel,tantárgypedagógusokkal kozosen az elmult év során ar-

ra törekedtünk, hogy mínél több továbbképzési formát találjunk,

illetvehogy e változások zavartalanná tegyék az iskolai gyakorla-

tokmunkáját, A főiskolai oktatók fokozták a gyakorlóiskolai osz-

tályokbanaz öralátogatásokat, Továbbképzést szerveztek természetis-

meret, anyanyelvi és környezetismereti tantárgy pedagógiából és az

uj tantervvel kapcsolatos tudnivalókról.

Az 1976/77. tanév egyben a szakkollégiumok iskolai gya-
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korlatának előkészítési éve is volt. Biztositani kellett aszakta •.

nár ok, szakvezetők felkészítését a szakkollégiumi iskolai gyakor-

latok vezetésére.

A megnövekedett létszám és a megnövekedett bemutató

tanítások miatt sürgetővé vált a zártláncu televiziós rendszer ki-

építése, Az 1976/77. tanév kozepére el is készült. s a II. félév

bemutató t anítása í t szolgálta síkere sen, E rendszer csökkentette

a gyakorlóiskolai bemutató t anítások számát. Abemutatóról ké-

szült filmrészleteker a továbbiakban a tantárgypedagógia oktatásá-

hoz is alkalmazni lehet •

•Ovodai gyakorlat

Az óvodai gyakorlatokban is történtek változások. melye-

ket az 1976/77. tanévben már figyelembe vettünk, s ennek meg-

felelően szerveztük a m u n k á t , Hasonlóképpen az iskolai gyakorta-

tokhoz; a változás lényege az, hogy a csoportvezető óvónők szak-

vezetői megbizatása fokozott felelősséget ró az övönökre, s szo-

rosabb munkakapcsolatot igényel a főiskolai oktatökkal; E felada-

tok sikeres teljesitése érdekében, hasonlóan az iskolai gyakorla-

tok munkájának szervezéséhez, törekedtünk mind t öbb alkalmat ta-

lálni az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának erősitésére.

A főiskolai oktatók körében megelégedésre talált az a változás,

hogy már az első félévben is végeznek a hallgatók övodaí gyakor-

latot. Az övodaí gyakorlatok megváltozott rendjéhez ujabb utmuta-

tó nem készült, de az előző - a változások figyelembevételével -

felhasználható.
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A GYAKORLOISKOLA

A tantestület létszáma 16 fő. A gyakorlóiskolában 8 osz-

tálytanítö, 3 napköziotthon-vezető, 3 szaktanár és 1 igazgató dol-

gozik.

1977. február hónaptól zártláncu televiziórendszer müko-

dík, melynek felhasználása emelte a bemutatóUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anítások eredmé-

nyességét és hatásfokát. Öt bemutató óra tapasztalata alapján meg-

állapítható, hogy a tervezés és a tanítások levezetése számtalan,

eddignem ismert gondot, problémát hozott a felszinre, amelyek-

nekmegoldása sikeresebbé teszi munkánkat,

A nevelőtestület három területen végezte munkáját, Az

oktatö-neveló munka eredményességének biztosítása volt a fő fel ..

adat, Második terület a hallgatók képzése, az iskolai gyakorla .•

tok óráinak szinvonalas biztosítása. Harmadik terület kapcsola-

tok kiépítése és fejlesztése a testvérintézetekkel, a Xll, ker, Ta-

nács V.B. Müvelődési Osztályával. A feladatok megoldása bizto-

sította a széles Iátökört, a problémák sokoldalu megoldásának le-

hetőségét. segitette a nevelők mindenoldalu szakmai fejlödését,

Tapasztalatcsere megbeszéléseken és bemutato foglalko-

zásokontöbb érdeklődőt láttunk vendégul, Külföldi és hazai lá-

togatóinkelismeréssel szóltak az itt folyó munka sokszínuségé .•

ról és eredményességéről.

A tanév második felében megkezdtük a felkészülést az

uj tantervvel kapcsolatos tudnivalók megismerésére. A szakanyag

az 1977j78-as tanévben kerül a nevelők kezébe. Ekkor indul meg

a továbbképzés is.
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A főiskola oktatóival való kapcsolatunknak uj formai alakultak ki

ebben a tanévben. A kozos munka megszervezésével készülünk az

uj tanterv eredményes megvalósitására.

A publikációk jegyzéke

Détári Ferencné - dr. Németh Tibor: A 8-10 éves koru ta-

nulök zenei képességének és t eljesitményének vizsgálati le-

hetőségei MAGNOCORRkollektív oktatógép segitségével.

= Módszertani Kozlemények, 1975. 3. sz.

Dr. [ákí Lászlóné:

Matematikaország határán c. könyv - szerzője Gaál Éva

lektor álása, Tankönyvkíadó, 1976.
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A GYAKORLOOVODA

A Budapesti Tanítoképző Főiskola Gyakorlóóvodája 1975.

augusztus 1-én kezdte meg mukodését, Az óvodának beiskolázási

körzete van, a felvétel a többi tanácsi övodához hasonlóan tör-

ténik. A gyakorlóóvodát a Tanitóképző Főiskola üzemelteti. Tár-

gyi feltételei jók, az óvoda környékének kiépítése is folyamatban

van. Személyi ell átottsága már az 1976/77. tanévben sem volt

kielégitő. Két óvónő anyasági szabadságon van, helyettesitésükre

végzés hallgatókat vagy nyugdijas óvónőket alkalmaztunk.

Az óvoda 4 gyermekcsoportban végzi rnunkáját, emellett

az óvónőképzős hallgatók gyakorlati kiképzését is bíztosttja, A

nyolc óvónő közül hatnak felsőfoku végzettsége van, 4 óvónő főis-

kolán, illetve egyetemen tanul tovább.

Az óvoda a Főiskolai Tanács által jóváhagyott Szer vezetr-

és Müködési Szabályzat szerint végzi feladatát. Az óvónők részt

vesznek a kerületi szakmai továbbképzéseken, vezetői értekezle-

teken is. A gyakorlóóvoda testülete az iskolai előkészitő munkát

tervszerüen végzi. J ó kapcsolatot épitettek ki a gyakorlóiskola

1, osztályos tanítöíval; Tanításí órákat, óvodai foglalkozásokat köl •.
,

csönösen látogattak. Az óvoda munkatervét az Ovodal Programban

megjelöltek és a főiskola munkatervében foglaltak alapján késziti

el. Az óvónők rendszeresen részt vesznek a főiskola által szer>

vezett párt- és szakszervezeti összejöveteleken. Továbbképzésü-

ket a főiskola oktatói tervszerüen Ir ényírják,

Az óvoda életének kíalakításában gondot okoz az anyasá-

gi szabadság miatti távolmaradás, illetve a helyettesités. A föí s-
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kola vezetőségének segitségével azonban siker ült e feladatot ugy

megvalósitani, hogy az oktató-nevelő munkában, valamint a gya-

korlati képzésben probléma nem volt.
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A FŐISKOLA KÖNYvr ÁRA

Főiskolánk könyvtára az 1976-1977-es esztendőben fel-

számolta a már évek óta gondot jelentő alapvető hiányokat. ren-

dezte az állomány nyilvántartását. elkészitette az alapleltárt, E

munka elvégzése alapja és feltétele annak. hogy a könyvtár meg"

kezdhesse funkciójának betöltését az oktató-nevelő munka, vala-

mint a kutatö-fejlesztő tevékenység könyvtári eszközökkel való

támogatását.

Az alapleltár elkészítése lehetövé tette azt is. hogy a

következő időszakban a könyvtár munkatársai kiépithessék a ka-

talögushálözatot, megteremthessék a mai könyvtárral szemben

támasztott igényekhez a feltételeket, és a könyvtár az emlitett

oktató-nevelő és kutató munkához megfelelő mühellyé váljon..

Az 1976j77-es tanévben a Könyvtárt Bizottság tevékeny-

ségét is meghatározta a könyvtár feldolgozó munkája, A bizottsá-

gi megbeszélések témái a könyvtár állapotára, munkarendjére, a

feldolgozó munka menetének ismertetésére szorttkoztak,

Esetenként nyilt csak lehetőség a könyvtári szolgáltatá-

sok, a gyüjtőkörhöz alkalmazkodó állománygyarapitás tapasztala-

tainak a Könyvtári Bizottság előtt való megvítatására,

A Bizottság összeforrottságát, jö kollektiv munkáját iga-

zolja, hogy a Bizottság tagjai a megbeszéléseken aktivan vesznek

részt, informál6dnak és informálnak, ezzel is hatékonyari segitve

a könyvtár munkáját,

A könyvtár állományának alakulása 1976j77-ben

Az 1977. október 31-én befejezett vagyonmegállapitó lel-

tározás során állományba vettünk 33.740 kötet könyvet 819.684,20 Ft
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értékben. Kivontunk az állományból 9.329 db könyvet 93.973 Ft

értékben. A feldolgozó és selejtezési munkák jelentős részét az

1976j1977-es évben végeztük el, az állomány folyamatos, uj kony-

vekkel történő gyarapitása mellett,

Gyarapodás: (Ujonnan vásárolt könyvek)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

Ev db Ft

1976 1.946 55.206,30

1977 2.752 69.000, --

Összesen: 4.698 124.206,30

Könyvtárunk állománya 1977. december 31••én 36.492 kö-

tet könyv volt 838. 785, 70 Ft értékben.

A vagyonmegállapitó leltározás selejtezési munkálata í so-

rán és az uj könyvek vásárlásakor egyaránt különös figyelmet for-

ditottunk az állomány összetételének alakulására, hogy a különbö-

ző tudományok szakkönyvei az igényeknek megfelelően és ar ányo-

san sze repeljenek,

E szerint az állomány tartalmi megoszlása 1977. december 31-én

a következő:

Marx, Engels, Lenin m ü v e í 525 Müvészetí 2.625

Társadalomtudomány 17.656 Irodalomtudomány 1.240

Nyelvtudomány 1.046 Földrajz 365
,

Természettudomány 953 Altalános müvek 760

Orvostudomány 201 Szépirodalom 3.839

Technika 429 Gyermekkönyvek 4.544

Mezőgazdasági 69

Állományunkból 2.963 db könyv 1945 előtt gyüjtött anyag,

165 db muzeálís érrékü rnu,
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A társadalomtudományi müveken belül a pedagógiai szak-

irodalom 14.134 db. Véleményünk szerint az állomány tartalmi

megoszlása megfelelő. Célszeru, hogy az állomány jelentős része

a pedagógiai szakirodalomból tevődik össze, hiszen ezeket a kony-

veket minden hallgató és tanár forgatja. E szakanyag sokasága is

igazolja. hogy könyvtárunk pedagógiai szakkönyvtár.

A könyvtár látogatottsága

Az elmult két eszt endőben megnőtt könyvtárunk napi for-

galma. A könyvtár rendjének megteremtése (a kért könyvek gyor-

san megtalálhatöak) és a megnövekedett hallgatói létszám érezhe-

tŐ.

Forgalmunkat a következö táblázat illusztrálja:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
KölcsÖnzők Kölcsönzött kötet Olvasótermi Olvasótermi

Ev
látogatók kölcs, kötet

1976 3.757 10.757 8.273 7.548

1977 4.549 13.530 11.444 11.434

Összesen: 8.297 24.287 19.717 18.972

1976-1977-ben 28.014 látogatója volt könyvtárunknak,

Az olvasótermi látogatók által használt konyvek száma

azért alacsonyabb a látogatók számánál, mert hallgatöínk és ta-

náraink esetenként csak a napílapokat, ill. a kurrens folyóirato-

kat (a tárgy évi bekötetlen) használják.

Az olvasóterem ugrásszerü látogatottsága a megnövekedett

hallgatói létszámmal és a meghosszabbitott nyitvatartási idővel

magyarázható. (Reggel 8 órától du. 18 óráig vehetik hallgatöínk

igénybe a 36 férőhelyes olvasotermet, )

A könyvtárnak 1976-ban 539, 1977-ben 679 beiratkozott

olvasója volt.
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Olvas6szolgálat, tájékoztat6 munka

A feldolgoz6 munka gyorsitott üteme gátja volt a tájékoz-

tat6 munka fejlődésének, Az elmult két esztendőben csak korláro-

zott mértékben tudtunk irodalom kutatással foglalkozni.

Segitséget nyujtottunk a hallgat6knak a szakdolgozatok irásához,

a szemináriumi foglalkozásokra és a vizsgákra val6UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf elkészü-

Iésekhez, Az olvas6teremben egésznapos tájékoztatö szelgálatot

tartottunk.

Megnövekedett a könyvtárközi kölcsönzés is. 1976-ban kértünk

belföldről 8, külföldről 38 kötetet; küldtünk belföldre 5 kötetet,

1977-ben kértünk belföldről 10, külföldről 69 kötetet:; kUldtünk

16 kötet konyvet, A könyvtárközi kolcsönzést a Nyelvi Tanszék,

a Marxizmus-Leninizmus Tanszék, és a Neveléstudományi Tan-

szék igényelte.

A könyvkö!csönzésben bevezetttik az un. két kártyás

kölcsonzésí rendszert.

A főiskola könyvtárába 138 féle foly6irat jár 225 pél-

dányban. Növekszik az idegen nyelvü foly6iratok iránti érdeklő-

dés.

A foly6iratok közül a pedagógiai szakfoly6iratokat vásá-

roljuk magasabb példányszámban, hogy mindenki kezébe vehesse

őket Pl. a Köznevelés, a Taníto, a Pedagögíaí Szemle 7, a

Magyar Pedag6gia 4 példányban jár. Folyamatosan fejlesztjük és

üzemeltetjük a Kisdobos könyvtárat,

A jelentős évfordulók méltö megünnepléséhez az emeleti

tárl6kban kiállitásokkal járultunk hozzá (pls : a Ráköczí, az Ady

évforduló, a Nagy Okt6beri Szocialista Forradalom 60. évfordulója),

Fleckenstein Sándorné

könyvtárvezető
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A publikációk jegyzéke:

Fleckenstein Sándorné

Reformkori magyar: nyelvu ábécéskönyvek, = Magyar Pedagögía,

1976/4.

Zsolnai J ózset Bevezetés a pedagógiai szakirodalmi alkotómunka

techníkájába; = Magyar Pedagógia, 1976/1-2. (könyvismertetés)

. Krassói Ema: Sopron
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A FŐISKOLAI BIzarrSÁGOK MUNKÁJA

NEVELÉSI BIzarrsÁG

Eddig bevált módszereinkhez hiven az elmult tanévben is

egy-egy fontos protlémára irányitottuk Iígyelmünket,

1. 1976-ban hosszas és gondos előkészület után az OM

Pedagógusképző Osztálya megjelentette az általános is'

kolai és övödaí pedagógusképzés nevelési programját.

A nevélőmunka egységesebbé formálása érdekében

fontosnakUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt artottuk, hogy ezt a dokumentumot főí sko-

lánk minden oktatója ismerje meg és tanulmányozza.

A Nevelési Bizottság kezdeményezésére tanszéki ér-

tekezleteken beszélték meg okt atöínk az uj nevelési

program felhasználásának mödjaít, lehetőségeit. [avae

latunkra a csoportvezető tanárok tájékoztatták csoport

jukat a nevelési program lényegéről, megbeszélték

szerepét, használhatóságát az önnevelésben,

2. A főiskolai KISZ-szervezet, valamint az oktatói kar

együttmüködésének fejlesztése érdekében foglalkoztunk

a csoportvezető tanárok és a KISZ, valamint a tan-

székek és a KISZ kozöttí kapcsolatokkal; A vizsgála-

tot Bársony Magda és Csillagné Dr. Gál Judit végezte

A vizsgálat eredményeként java scltuk a csoportvezetői

munka egységesebbé alakítását, a tanszéki összekötői

feladat ok tartalmi körülhatárol ását,
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3. Régi. ámde egyre inkább megvalósuló törekvésünk.

hogy a Csoportvezető Tanárok ~unkaközösségével

szoros egyuttmüködésben oldjuk meg feladatainkat.

A kozös akció eredménye az azUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: r . évesek gyors fel-

mérését szolgáló t eszt. amelyet a két bizottság a

KISZ-szel karöltve dolgozott ki. A munkában dr. Bollók

Jánosné és Gyóni Lajosné NB-i tagok vettek részt.

Igen t anulaágosnak, hasznosnak bizonyult a két bi-

zottság munkarnegbeszélése is, amelyen az állami

csoportokban folyó eszmei- politikai nevelés tapasz-

talatait cser éltük ki.

Pozsgay Imréné

a Nevelési Bizottság elnöke
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TUDOMÁNYOSBIZOTTSÁG

A Tudományos Bizottsá&"feladatait a "Tudománypolitikai

irányelvek" által megjelölt területeken látta el. Behatóan tanul-

mányoztuk az 1/1975/A. K. 4./ MTA -OM együttes utasitása ér-

telmében készült tudományos kutatási tervet s annak az 1977-től

1980-ig terjedő időszakra elóír ányzott r-észfeladata.ít, A főiskola

jellegéne k megfelelően főként pedagógiai, pedagógiai-pszícholögíaí

és tantárgypedagógiai témák kutatására vállalkoztak oktatöínk,

ezeken kivül néhány tanárunk érdeklődésének és előbbi munkás-

ságának megfelelő egyéb témákat is kutat,

Főí skol ánk bázistémája évek óta a tanitói személyiség

kutatása, Az előzetes alkalmassági vizsgálatokkal felvett taníto-

képzös hallgatók beható személyiségvizsgálatát végezte el a téma

felelősUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anára, Ungárné dr. Komoly Judit tanszékvezető főiskolai

tanár.

A bázistémán kivül oktatóink vizsgálják a tanulás meg-

tanithatóságának lehetőségeit, a társadalmi értékattítüdöket és a

logikai müveletek mikrostrukturáját a pedagógiai, pszichológiai

jellegü témákban.

Oktatóink közül többen foglalkoztak a jelenlegi t anítö-

képzős tanterv módositásának kérdéseível; A logika, a matema-

tika és a technika tárgyak tantervének kialakitását és részben

a vonatkozó tankönyvek, jegyzetek, alsó tagozati munkafüzetek és

tankönyvek elkészitését végzik.

A tudományszervezés munkálatai több szakaszban foly-

tak. ezek során egyes témák átalakultak, illetve más. nagyobb

egységekbe Illeszkedtek, A jelenlegi koordinálási rendszer lehe-

tőséget ad minden
j
már tapasztalt és kezdő kutatónak is arra,
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hogy országos szinten tapasztalatcserét folytathasson a rokon té~

mákban kutazokkal,

A Tudományos Bizottság feladatának tekintette a bölcsész-

doktori disszertációjukon dolgozó oktatók támogatását is. Az el·

mult tanévben két, már elkészült disszertáció megvédésére került

sor: Dr. Laczkó Ottóné:"Jászberény könyv-, könyvtári és olvasási

kulturájának története 1867-től 1953-igUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt címen irt disszertáció-

ját "summa cum laude" eredménnyel fogadták el. Dr. Vigh Gyula:

"Felelősség és kockázat" cimen elfogadott disszertációja hamaro"

san publikálá sra kerül.

Hagyománnyá vált főí skol ánkon, hogy minden évben vala-

melyik tanszékünk helyi tudományos felolvasó ülésen számol be

a tanszék tudományos munkásságér öl, Az 1976j77-.es tanévben

a Nyelvi és Irodalmi Tanszék tartott felolvasó ülést 1976,novem-

ber 26 ••án.

Az előadások megmutatták a tanszék dolgozóinak sokolda

érdeklődését. elmélyedt és rendszeres vizsgálatait.

Szorgalmazta a Tudományos Bizottság a külföldí kapcso-

latok kiépítését és továbbfejlesztését is. A szocialista országok

több intézményével állunk tudoményosj levelező kapcsolatban. Az

oktatók külföldi utazásai, amelyeket a bizottság támogatott, sze-

mélyes, sőt baráti viszonnyá mélyitették a hivatalos kapcsolato-

kat.

A Tudományos Bizottság gondjai kezott jelentős helyet

foglal el a tudományos diákkörök szervezése és az ifjuság tehet-

séges tagjainak a bevezetése a kutatömunkába, Régebbi években

a Pedagógusjelöltek Országos Találkozója (PjO'l') adott alkalmat

a tudoményos, müvészetí és sportteljesitmények országos sereg-



Gáspárné dr. Z~tll1er Éva

a Tudományos Bizottság elnöke
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szernl.éjére , Ezeken a rendezvényeken ifjuságunk szép sikerrel

vett részt. Minőségileg más követelményeket jelentett az Orszá-

gos Tudományos Diákköri Konferencíákon való sze repl és, Ebben

a tanévben a XIII.. OTDK lebonyolitása folyt. amely. sok nehézség

elé állitotta <l bízottsá got, A házi konferencián 14 dolgozatot mu-

tattak be hallgatóink két szekcióban, közülük ot dolgozatot

továbbitani tudtunk:; ezek sikeresen sze repeltek, Kettőt különdíj -

ban r-észesítettek, négy dolgozatot pedig házi díjazásban részest-

tettünk.

A Tudományos Bizottság feladatai a jövőben tovább nö-

vekednek. Szükséges mind a kutatók muakájának továbbfejleszté-

se, mind pedig a hallgatói tudományos aktivitás növelése. Pályá-

zatok kítrása, a hallgatók fokozott bevonása a kutatásokba ele-

venebbé teheti a főiskola tudományos életét.
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•• 1/ // /' ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KOZMLNELODESIBIZOTTSAG

Bízottaágunk a munkaterv elkészitéséhez figyelembe vette

az OM 104/1976. M.K.1./ utasításét, amely szabályozta a kozrnü-

velődési tevékenységet.

Különös figyelmet forditottunk hallgatóinknak a közmüvelő-

dési munkára való felkészítésére, A munkatervben kiemelt feladae-

ként jelöltük meg hallgatóink marxísta-Ienínísta világnézetének for-

málását, melyet a müvelódésí tevékenység fontos színtereín, a ku-

lönbözö klubokban, müvészetí csoportokban, szakkörökben sokféle

formában és módon kivántunk rea lízální;

A Kozmüvelődésí Bizottság irányitásával rnüködött a KÖRKÉPc.

tudományos, müvészetí és politikai díákkör (vezető: Donáth Péter),

ahol hallgatóink politikai tájékozottságának fokozása volt a fő feladat.

A Bánki Donát Gépipari és Müszakí Főiskola, valamint a

Budapesti Tanitóképző Főiskola kozos klubja, a Rudas Klub is ha-

sonló feladatokat oldott meg politikai céljainak megfelelöen,

Néhány klubfoglalkozás tárgya: A fal mögött Kina (október 8.),

Hazafiság (Dr. Polgár Tibor előadása, november 29.). Politikai vetél-

kedő. amelynek témája a NOSZF és a Szovjetunió volt (november 8.).

A Nyelvi és Irodalmi Tanszék kozremüködésével különböző

diákkörök alakultak, amelyekben az anyanyelvi müveltség ápolása.

hallgatóink előadói és alkotói készségének fejlesztése került előtér-

be. A VersbarátokUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK e ré n e k tagjai a mai magyar költőket, ill. a világiro-

dalom jelentősebb Iírfkusaít ismerték meg. (Néhány példa a foglal-

kozások anyagából: Nagy Lászlo; Tüz, Garai Gábor: Uj kor nyitása,

Heltai Jenő: Szabadság stb.). A diákkör vezetője dr. Laczkö Ottóné

volt. Hasonló célkítüzésekkel müködött az irodalmi díákkör is,

Glatz Ferencné és Benezik Vilmos vezetésével.
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Sikerült megrendezni az ír ö-olvasö találkoz6t Lázár Ervin

közremükodésével, Részt vettek hallgat6ink a Gárdonyi Géza pr ö-
zamond6 versenyen. Az orosz nyelvi szakkollégisták érdekes uti-

beszámol6t tartottak két alkalommal a november 7-i, ill. az ápri-

lis 4-i ünnepségekhez kapcsolödöan, A Magyar Nyelv Napjának meg-

rendezésére április h6napban került sor.

A Gyermekjátékszin c. díákkör megszervezésével (Mezei

Éva rendező külső munkatár s vezetésével) és eredményes foglal-

kozásaival hallgatöínk a közéletí tevékenység bizonyos foku aktí=

vistáivá váltak, megismerkedtek az általános iskola kulturális éle-

tével, kísdobos- és uttörőrendezvények szervezésével és lebonyo-

Iításával,

E fontos szervező munkának eredményes irányit6ja volt

Kálnai .Gáborné, a Neveléstudományi Tanszék tagja. A színháa-

és hangversenylátogatás jelentős. Jó összekötő hálózat létesUlt a

színházakkal és a Pílharrnöníával, E munka felelőse Torda Miklösné,

A Müvészatí Nevelési Tanszék gondozásában hallgat6ink

felkészültek a főiskolai ünnepélyeken val6 sikeres kozremüködéa-

re az ének, zene, ill. énekkari számokban. A zenei kultura fej-

lesztése érdekében j6l müködött a Társas Énekkör. Előadássoro-

zatot rendeztünk (öt alkalommal) aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX x . század zenéje címmel; A

Rudas Klubbal karöltve zenei estet rendeztünk Szelecsényi Norbert

zongoramuvész kozremüködésével,

A pedagógiai, ill. politikai tárgyu filmek szervezett láto-

gatásai és az azt követő viták is hatékony formái voltak a világ-

nézeti nevelésnek. (Pl. Ötödik pecsét (magyar), Elszakadás (ame-

rikai), Conrac (amerikai) stb, )
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A Kozrnüvelődésí Bizottság munkaprogramját folyamatosan egyez-

tette a főiskolai KISZ-szervezet akcíöprogramjéval, valamint a

Rudas Klub rendezvényeível,

Gerenday Endrej

a Közmüvelődésí Bizottság elnöke

RudolfÉva: Kíváncsi önarckép
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/- r,1' /,/ ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FELVETELI ELOKESZITO BIZOTTSAG

A tanitóképző főiskolai - óvónőképző intézeti - Felvételi

Előkészitő Bizottság (FEB) az OM Egyetemi és Tanárképző Főis-

kolai Főosztály mellett rnüködő, a tanitóképző főiskolák állami,

párt- és KISZ-megbizottjaiból szervezett társadalmi tanácsadó

szerv, amelynek az a fő feladata, hogy tevékenységévei - a fi-

zikai dolgozók középiskolában tanuló wermekE:i részére a pálya-

választásban és a felvételi vizsgára való előkészítésben nyujtott

támogatással - elősegitse a párt és a kormány irányelveinek ér-

vényesitését a tanítóképző főiskolák felvételi munkájában •

. A tanítoképző főiskolai FEB bázisintézménye az Eszter-

gomi Tanitóképző Főiskola. Az egyes főiskolákon az 1975/76. tan"

év II. félévéről helyi felvételi előkészitő bizottságok müködnek,

amelyek tanácsadó és operativ jellegü tevékenységet folytatnak.

Ezek a következők:

- a főiskolán folyó munka ismertetése, tájékoztatás a

. felvételi kovetelrnényekröl, (ErrőLirásos anyagot jutta-

tunk el a kozépískoláknak);

nap" szervezése;

- a Pályaválasztási Tanácsadóval együttmüködve "Nyilt

e a KISZ-összekötők révén kapcsolat Iéte sítése a velünk

levelezők középískolájával;

- a felvételi vizsgák tapasztalatainak elemzése;

- beszámoló a bázisintézménynek, tapasztalatcsere a

többi tanítöképzövel;

" beszámoló a helyi partvezetöségnek;
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- gazdasági ügyek intézése (költségvetés és elszámolás

készitése a személyi jutalmak és dologi kiadások ki-

fizetéséről)".

- kiemelt feladat: levelező formáju előkészítő tanfolyam

szervezése,

A fizikai dolgozóknaka tanitói pálya iránt vonzódó és

továbbtanulásra alkalmas gyermekeinek felkutatását a

középí.skol ák végzik a III.osztálytól kezdődően.

A hozzánk érkező jelentkezési lapok alapján (évente kb.

500-600) felvesszük a kapcsolatot a kozépískolésokkal,

A segitségünkre igényt tartó középískolésok 2 éven át

kapnak feladatlapokat a felvételi vizsga tárgyaiból az

alábbi ütemezésben:

- havonta küldünk nyelvtani és matematikai feladatokat

- kéthavonta történelmi, ill. irodalmi feladatokat.

A feladatlapok készítésére vállalkozott főiskolák minden

hónap utolsó napjáig megküldik a feladatot és javitásának 1-1 példányát

a többi főiskolának. Mi a III. osztályos nyelvtani feladatlapok ké-

szitését vállaltuk; a munkát dr. Adamík Tamásné főiskolai adjunk-

tus végzi. Az irányitó szervek egyetértésével kezdettől fogva ma-

tematíkáböl is készitünk feladatlapokat, melyek kidolgozója Ujjné

Detki Katalin főiskolai tané rsegéd, 1977 szeptemberétől a mate-

matika feladatlapjait is megküldjük a többiUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfö í skolénak, A főiskolik

ezeket sokszorositják és minden hó 15-ig elküldik a középískolá-

soknak. A kiküldött feladatlapokat a tanulöktol 15 napon belül, meg-

oldva. visszakérik. A kijavított, megjegyzésekkel ellátott lapokat

a főiskolák 15 napon belül - az ujabb lapokkal együtt - küldik visz-

sza a középiskolásoknak.
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a FEB elnöke
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A [a v í rá s t a főiskolák KISZ-tagjai végzik. Főleg a II. év-

folyam dolgozik, a díáktaná rok létszáma átlag 30 fŐt akik Nagy

Mária (II/3.) és Dióssy György! (II/3.) vezetésével lelkiismere-

tes, megbizható munkát végeznek, Problémás esetben a tantárgyat

patrond ló tanár ad segits éget.

Miután a JÖVőtanévtől csak budapesti lakosokkal foglal-

kozunk, irányitó szerveink engedélyével a FEB módositja a leve-

lező formát, és ~avaslatot dolgoz ki a középískolásokkal való rend-

szeres találkozá sok főiskolánkon történő szervezésére,
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A CSOPORTVEZETŐ TANÁROK MUNKAKÖZÖSSÉGE

Az 1975-78 közottí időszakban a Csoportvezető Tanárok

Munkaközöaségénektevékenységét a főiskola életét szabályozó do-

kumentumok. a nevelőmunka hagyományai és az aktuális feladatok

határozták meg. Munkaközösségünk a főiskolai nevelési rendszer

jelentős tényezője, a csoportvezető tanári munka az állami és a

pártvezetésnek egyik legfontosabb pedagógiai segítője,

A munkaközösség feladatai:

f t _ a csoportvezető tanárok általános és éves terveinek meg-

határozása az intézeti munkára vonatkozó alapvető doku-

mentumok, tervek alapján, a feladatok tudatositása, a

hallgatói csoportokban folyó nevelőmunka megszervezése,

irányitása;

- a pedagógus kollektiva - különösen a munkaközosségbe

tartozó oktatók - szemléletbeli és követelménybeli egy-

ségének formálása;

- a hallgatói csoportokban folyó oktató-nevélőmunka tapasz-

talatainak összegyüjtése, időnkénti értékelése;

a legjobb nevelési módszerek ismertetése. terjesztése;

- az intézet vezetőségének rendszeres tájékoztatása a hall-

gatói csoportokban folyó munkár öl; a megoldandó felada-

tokr öl",

Az elmult időszakban a tanitóképzésben végbement válto-

zá sok, igy pl. a szakkoll égíumí rendszer bevezetése, a főiskola

hallgatói és oktatói létszámának ugrásszerü növekedése, a hallga-

tóság heterogén összetétele (pl. a már képesités nélküli tanitóként

dolgozott és az átirányitott. a tanitói hivatás iránt kevésbé érdek-

lődő jelöltek, az uj pályázati rendszer bevezetése és a mai kerül>
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mények sztikségessé tették a hivatástudatUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ervszeru, céltudatos

alakitására irányuló munka erősítését, az oktatáspolitikai helyzet

Illuzíömentes, tárgyilagos megertérését a pedagögusjeloltekkel,

Éppen ezért a csoportvezető tanárok a "mindennapi" fel-

adatok elvégzése mellett (igy az 1. évfolyamos hallgatók bevezeté-

se a főiskolai tanulmányokba. az érdekvédelmi munka, az állami

csoportok tanulmányi munkéjának, munkafegyelmének figyelemmel

kisérése és rendszeres értékelése - különös tekintettel a hátrá-

nyos helyzetti hallgatókra -. a csoportok közöaségí életének, ön-

kormányzó képességének kibontakoztatása, a hallgatók önnevelésé-

nek befolyásolása, a hallgatói minősitések készítése, a KISZ-alap·

szervezetek mozgalmí -pol itíkaí tevékenységének támogatása) fel-

adatuknak tekintették a hallgatók tájékoztatását a legfontosabb koz-

oktatáspolitikai kérdésekben. Többen is őszinte eszmecserét foly-

tattak a pedagógushiányról, az irányitott elhelyezés társadalmi

sztikségességéről, a végrehajtás fogyatékosságairól stb.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az elmult időszak-

ban megnövekedett a csoportvezető felelőssége a csoportokban vég

zett politikai munkáért; A Nevelési Bizottsággal egytitt megvitattuk

az állami csoportokban végzett politikai munka tapasztalatait. fog-

lalkoztunk a KISZ és a csoportvezető tanár kapcsolatával is.

A csoportvezető tanárok jelenlegi személyi összetétele.

szakmai és pedagógiai képzettségük, emberi tulajdonságaik. a m u r

kájuk eredményeképpen létrejött tanár - diák viszony biztositék ar

ra, hogy e feladat megvalósitása eredményes lesz.

Az utóbbi években a munkaközosség tagjai kozremükodtek

az ifjusági parlament előkészitésében, az uj pályázati rendszer he

lyi végrehajtásában. a hallgatók mezögazdaségt-termelöí munkájá-

nak megszervezésében.
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A munkaközosség értekezletein tájékoztatók szerepeltek:

a főiskolai KISZ szervezeti felépitéséről, az érdekvédelmi muri-

káról, az országjáró kirándulások. szervezéséröl, a hallgatói mr-

nösítések pedagógiai, pszichológiai kérdéseiről.

Munkánkr öl rendszeresen beszámoltunk a főiskola állami

vezetőinek. A csoportvezető tanári munka mödszeraní segitése

céljából összeállitottuk nA csoportvezetői munkát szabályozó és

segitő dokumentumok gyüjtemény ét",

A munkaközösség összetétele az alábbiak szerint alakult:

1975•.ben 16 állami csoportvezető tanár volt.

Megállapítható, hogy a munkaközosség az elmult időszak-

ban törekedett arra, hogy a főiskola állami vezetésével, a tan-

székvezetökkel, a KISZ"bizottsággalJ a Főigazgatói Hivatallal és

a Nevelési Bizottsággal megfelelő munkatársi kapcsolatot alakitson

ki. Meggyőződésünk. hogy pedagógiai tapasztalataink, adottságaink

karnatoztatáaéval, lelkiismeretes munkával hozzájárulunk a szakmá-

jukat szeretö, szocialista társadalmunkkal elkötelezett tanitók kép-

zéséhez.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O y öni Lajosnéj

a Csoportvezető Tanárok Munkaközösségének elnöke
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PÁLY ÁZATOK, VERSENYEK

AZ ORSZÁGOSTUDOMÁNYOSDIÁKKÖRI KONFERENCIA
n J

FOISKOLAI FORDULOJA

1. Szekci6: Pedagóg:ia és pszichológia

A zsüri elnöke: Ungárné dr. Komoly Judit

A zsurUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí tagjai: Gyóni Lajosné

Keményné Pálffy Katalin

Torda Miklósné

Pályamunkák:

Ingusz Iván (végzett): A csoportos néptánc tanulás hatása az

értékorientáció alakulására (különdij)

(Vezető tanár: Gáspárné dr. Zauner Éva)

Forgács Erzsébet - Pillis Cecilia: Egy problematikus gyermek

személyiségének vizsgálata

(Vezető tanár: Gáspárné dr. Zauner Éva)

Kőfa.lvi Márta (Sarkadi Péterné) (végzett): Problémaszeruség,

müveletí ség az övodaí matematikában (különdij)

(Vezető tanár: Perlai Rezsőné)

Vona Éva (végzett): A bábjáték mint a személyíségmegismerés

eszköze (házi dij)

(Vezető tanár: Beleznayné Juhász Erika)

Dobozi Zsuzsa Il/L: Eötvös József müvelődéspolitikája

(Vezető tanár: dr. Bollók Jánosné)

Feketéné Zsiga Marta (végzett): A helyes élet- és munkarend

kialakításának szerepe a gyermek egészséges személy í -

ség-fejlődésében

(Vezető tanár: Bánkí Eszter és Keményné Pálffy Katalin)
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Kurz Ibolya 1/4: Eötvös József rnuvelódéspolitíkája

(Vezető tanár: dr. Bollók Jánosné)

II. Szekci6: Tantárgypedagógia és művészeti nevelés

A zsüri elnöke: dr. Magyarfalvi Lajos

A zsüri tagjai: Sántha László

Bognár Tas

Benezik Vilmos

Pályamunkák:

Farkas Mária Ill/2: A komplex anyanyelvi képzés (A feladatlapos

módszer)

(Vezető tanár: S. Kis Lajosné)

Raátz Judit l/l: Korosztályom beszédmódja (házi dij)

(Vezető tanár: dr. Adamik Tamásné)

Martinusz Éva 11/1: Pomáz nagyköz séggé, fejlődése és közmüvelö-

désének vizsgálata

(Vezető tanár: Halas Józsefné)

Simon Zsuzsa II/3: A térszemlélet fejlesztésének lehetősége

(Szabályos és szimmetrikus alakzatok)

(Vezető tanár: Kovács Zoltán)

GOOriEnikő (végzett): Az iskolatelevizióval történő oktatás haté-

konyságának vizsgálata

(Vezető tanár: dr. Gál Györgyné)

Ács Péter l/l: A dán próza megujhodása

(Vezető tanár: Benczik Vilmos)

Szavalóverseny 1976. november 22.

1. Hajdu Gábor 1/4

II. Töreky Zsuzsa 1/4

Ill. Horváth Zsuzsanna III/2
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Szépkiejtési verseny 1977. április 1S-én

1. Hajdu Gábor 1/4

II. Kuszk6 Judit Ill/4

Ill. Pálfiné Béri Eszter 1/4

Helyesirási verseny 1977. április 12.

1. -

II. Kun Éva 1/2

Ill. Pokorny Györgyi lj1

Gárdonyi Géza pr6zamond6 verseny, Eger

Tatay Beatrix II/2. emlékérem. negyedik hely

Kazinczy-verseny, országos döntő

T6th Beatrix II/4. Kazinczy-érmes



- 95UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN

A FŐISKOLAI TÖMEGSpaRTVERSENYEKÉS

A SZAKaSZTÁLyaK EREDMÉNYEI

Tömegsport

Az Atlétikai Gólyaversenyen (IX.20.) 164 fő vett részt.

A főiskolai házi atlétikai versenyen (X.U.) 92 hallgató

ver senyzett,

A házi uszóverseny a II. éves szakos hallgatók részére

1977. I. 21-én volt, ezen 26 hallgató vetélkedett.

Az "Edzett Ifjuságért" sportnapot 1977. V. 7-én rendez-

tük, ezen minden korosztályt képvisel ve 218. hallgató vett

részt.

A házi tornaversenyt 1977. V. Ll+-én bonyolitottuk le 6 fő

részvételével.

Más szervezetek által rendezett versenyeken elért eredmények:

Egyetemi és főiskolai hallgatók Országos Tollaslabda versenyén 1976.

X. 22-24-én Szegeden két hallgatónk szerepelt: Kiss Angélia II/5 és

Sallaí Margit II/6. Elnyerték az egyéni első és a második helyet,

párosban az első helyet, összesitett csapatversenyben a második he-

lyet.

A Felsőoktatási Intézmények Lövészetí tömegsportversenyén 4 hall-

gató képviselte a főiskolát 1976. X. 30-án.

A "November 7" Női Röplabda Kupán második helyet és egy szép

kupát szereztünk.

A XII. kerületi KISZ rendezésében került lebonyolitásra az "Őszi

Sportnap", amelyen hallgatóink az alábbi eredményeket érték el:

Asztalitenisz

Test-teszt

Női kosár labda

1. hely •• Póta Zsuzsa

2. hely •. Póta Zsuzsa

2. hely

Ill/3 1976.

Ill/3 1976.

1976.

XI. 14-én

XI. 14-én

XII. 13-án
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Női röplabda 1. .hely - BTF 1. csapata 1976. XII. 13-án

Női röplabda 3. hely - BTF II. csapata 1876. XII. J.3-án

Férfi röplabda 2. hely 1976. XII. 13-án

A Pest megyei Röplabda Szevetség rendezésében 1976•• XII. 19••én

a "Röplabda KISZ Kupa" ver senyén, amelyet Ráckevén rendezt ek,

a harmadik helyet szerezte meg csapatunk,

A "Téli Teremröplabda Versenyen" (1977. január Ló-töl március

13-ig) csapatunk a harmadik helyen végzett.

A XII. kerületi Röplabda Szövetség rendezésében lebonyolitott

"Nőnapí Röplabda Tornán" csapatunk az első helyen végzett.

Az Egyetemi és Főiskola Röplabda Bajnokságon röplabdacsapatunk

(női) az országos négyes döntőbe jutott, ott a negyedik helyen vég-

zett, és elnyerte a "Sportszeruségí Kupát",

A Pedagógusjelöltek Országos Összetett Honvédelmi Versenyén

Nyiregyházán 1977. április 5-7. kezott 28 csapat közül a 10. he-

lyen végeztek hallgatóink.

Az Egyetemi és Főiskolai csapatok "Harci Tur áján" 1977. április

14-15 ••én 32 induló csapat közül a 16. helyet sikerült megszerezni

hallgatöínknak,

A Felsőfoku Tanintézetek Felszabadulási Lövészversenyén 1977.

április 17-én 4 fő képviselte fóí skolánkat,

Az Egyetemi és Főiskolai Tájékozódási Futóbajnokságon Jenővári

Gabriella II/3 a hatodik helyen végzett (Eger, 1977. IV. 16-17J.

Az Egyetemi és Főiskolai Tömegsport Kupa versenyein 1977. IV.

23-án hallgatóink a következő eredményeket érték el:

Női kosárlabda 2,. hely

Női röplabda 4. hely



• 97 -UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A XII. kerületi Sportfelügyelőség által rendezett "Május 1" sport-

napon az alábbi eredmények sztílettek;

Női röplabda 1. hely és egy szép kupa

Női kosárlabda 3. hely

A XII. kerületi MHSZ rendezésében 1977. V. S=én ifjusági korcso ••

portban második és harmadik helyet, felnőtt korcsoportban első és

harmadik helyet szereztek hallgatöínk,

A Pedagógusjelöltek Országos Spartaki ádján Nyiregyházán 1977.

május 15-17-én az alábbi eredmények születtek:

Női torna 2. hely

Női röplabda 3. hely

Atlétika: 100 m-es sikfutás - Albis Zsuzsa Ill/3 - 1. hely

Sulylökés - Orosz Krisztina 1/3 - . 2. hely

Távolugrás - Záhony Jolán II/5 - 6. hely

Sánta László: Grafika



- 98 -UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, . , . ,
A TUDOMANYOSBIZOTTSAG 1976. NOVEMBER 26•.i FELOLVASa

ÜLÉSÉN ELHANGZOTT ELŐADÁsOK

Tisztelt Felolvasó Ülés! Kedves Elvtársak!

Dr. Magyarfalvi Lajos tanszékvezető bevezetője

A Nyelvi és Irodalmi Tanszék komoly megtiszteltetésnek

tekinti, hogy a mai napon külön felolvasó ülésen adhat számot, va)

pontosabban saj átos keresztmetszetet a tanszék oktatóinak kutatása

ról. alkotó tevékeny ségér öl,

Sokan bizonyára arra is emlékeznek, hogy mintegy félév-

vel ezelőtt, amikor először vetődött fel ennek a felolvasó ülésnek

a gondolata, azt kértük, hogy a Tudományos Bizottság ne a mi taIl

székünkkel kezdje ezt a főiskolánkon ujszerü sorozatot.
,

Odzkodásunknak nem valamiféle álszerénység volt az oka,

hanem az a meggyőződésünk, hogy egy-két év mulva jóval széle-

sebb körü és elmélyültebb kutatásokról és eredményekről számolhi

nánk be. Pár perces bevezetőmben rá szeretnék mutatni .ennek oka

ra is, mert azt hiszem, csak igy lehet - akár csak megkozelttöen

is hiteles - képet alkotni tanszékünk tudományos terveiről, tevé-

kenységéről.

Őszintén és meggyőződéssel valljuk, hogy minden rangos

felsőoktatási intézményben, s ezen belül az egyes tanszékeken is

mérce és követelmény az oktató, a nevelő- és a tudományos mUII

ka egysége. ennek az elvnek a következetes érvényesítése, az ok-

tató" és nevelőmunka primátusának hangsulyozásával - még egy tu-

dományos felolvasó ülésen is. Az oktató- és nevelörnunka elsődleg

ségének hangsulyozását nemcsak azért érzem helyénvalónak, mert

szerintem ez akiemelt hangsuly a pedagógusképzés sine qua n o n - j
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hanem ezen tulmenően azért is, mert t anszékünk összetétele,

jelenlegi fejlődési szakasza ezt külön is indokolja.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n s z é k ü n k személyi összetétele a közelmultban jelen-

tősen megváltozott, oktatóink többsége egy-két, esetleg három éve

dolgozik t anszékünkön, Ezért abban az időszakban, amelyről a

mai felolvasó ülés számot ad, tehát az elmult egy-két évben a

tudománnyal kapcsolatban legtöbbjük elsődleges feladata az volt,

hogy oktatómunkájukat a legkorszerübb tudományos ismeretek

birtokában, a legfrissebb kutatások ismeretében végezzék, Mert

nemcsak a további tudományos kutatásoknak, az önálló alkotöte-

vékeny ségnek, hanem a hatékony oktat ömunkának is előfeltétele,

hogy nagyon pontosan tudjuk, hol tart ma szaktudományunk, hol

tartanak segédtudományai stb. Hiszen egyaránt elrettentő példa

az is, aki szaktudományát idejétmult szinten oktatja, és az is,

aki ugy kezd tudományos vizsgálatokba, hogy nem tudja, mít, r ru -

lyen szintről és milyen irányba kell továbbfejleszteníe, Sajnos,

szakterületeinken is naponként vagyunk tanui annak, hogy éppen

a korábbi eredmények, a kiinduló szint ismeretének hiányában

sok idő- és pénzigényes kutatás fedezi fel a maga tudományos

spanyolviaszkját, és nemcsak a hozzánk közel áll ö sz épírodalom-

ban, hanem a tudományos szakirodalomban is nyugtalanitóan nő a

mások müveit nem olvasó, a nem tájékozódó, csupán publikáló

irók és kutatók száma.

E veszélyeket elkerülendő és az oktatás szin vonalának

emelése érdekében az elmult években a szaktudományokban való

elmélyülés szükségszerüen elsőbbséget élvezett a nagyobbarányu

tudományos vállalkozásokkal, kisérletekkel szemben. Ez az egyik

oka annak, hogy a mai felolvasó ülésen inkább csak izelitőt tu-

dunk adni ilyen irányu t evékenységünkröl,
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A másik ilyen ok a tudományos munka tartalmának

megítéléséhez kapcsolódik. Ismeretes, hogy gyakran folyik vita

arról, hogy mi is tartozik a tudományos tevékenység fogalmába,

hol huzódnak a határok, és mi az értéksorrend a határokon be-

lüle Bár ma már hazánkban és külföldön is harc indult a dísszer-

táci6centrikus és publikációcentrikus szemlélet ellen, kimondva

vagy még inkább kimondatlanul ma is tartja magát egy olyan

rangsor, amely a tudományos fokozatokat biztositó disszertáció-

kat, bizonyos publikációtipusokat, nomenklaturált kutatásokat

- azok tartalmának és társadalmi hasznosságának vizsgálata nél-

kül is - eleve rangosabbnak tart a tudományos munka határán

hol belül, hol kivülrekedő jegyzet- ésUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ankönyvír öí tevékenység-

gel, az oktatási segédanyagok kidolgozásával vagy a nem publi-

kációs célzatu, hanem a gyakorlati oktatö-nevelómunka jo b b írá -

sára irányuló kisérletekkel szemben. Nem az e témában folyó
I

akadémikus vitához szeretnék hozzászólni, de tanszéki gyakorla-

tunkban - ~em is elsősorban elvileg, hanem praktikusan _ több••

ször felvetődött ez a probléma. Pl. Glatzné elvtársnő azért nem

szerepel ma a felolvasók között, mert az uj tanterv egyik uj tan-

tárgyához a megfelelő jegyzet megirását, az ujonnan bevezetett

orosz záróvizsgát segitő miniszótár elkészitését és a gyakorlati

képzést segitő programozott fonetikai tananyag kídolgoaását fon-

tosabbnak, vagy legalábbis időben sürgősebbnek tartotta (és tar-

tottuk), mint tervezett bölcsészdoktori értekezését. Ilyen elvi meg"

fontolások miatt S. Kisné elvtársnő is bölcsészdoktori értekezése

elé helyezte az uj tantervhez készülő általános iskolai' anyanyelvi

tankönyv megirását és néhány más, országos használatra szánt se-

gédlet elkészttését, Deák elvtárs ma bemutatásra kerülő disszer-

tációjának befejezését is időben megelőzte az uj orosz alaktani

jegyzet megirása stb.



- 101 -

Mai felolvasó ülésünkkel is igazolni szeretnénk, hogy mi

nem becsüljük le a disszertációs és publikációs fnrrnát sem. hi-

szen négy disszertációrészlet és egy tanulmány kerül

ma bemutatásra. de a tanszék alkotó tevékenységéről kíalakítandö

teljesebb képhez olyan - tartalmukban és társadalmi hasznukban

gyakran nem kevésbé értékes - munkákat is be kellene mutatní,

amilyenek nem illenek egy felolvasó ülés keretébe. Hiszen elég

különös formabontás lenne ma itt tankönyv" vagy jegyzeUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt részletek,

lexikoncimszavak vagy szötárak, mufordttésok : vagy szakforditások,

hangositott vagy nyomtatott, anyanyelvi vagy ídegennyelví , progra .•

mozott vagy nem programozott anyagok bemutatása, hacsak a tan-

szék idei "terrnésére" gondolunk.

Az eddig vázolt két tényező mellett meg szeretnék emli-

teni még egy olyan problérnát, amely nehezítt-bonyolírja a tanszé-

ki kutatómunkát: Tanszékünk feladata igen szerteágazö, A tanterv

22 tantárgyát oktatjuk. legtöbb oktatónk két-három. van aki négy

tárgyat, s ez gyakran nem csupán egy tudományág két r észteru-

letét, hanem többször külön tudományágat is jelent. Ez természe-

tesen neheziti az egy területen való elmélyülést. mindenfajta tu-

dományos munka alapját.

Nem kisebb gondot jelent az sem. hogy ugyanakkor alig

van olyan tantárgyunk, amelyet két vagy több tanár tanít, Ez vi-

szont a korszerü tudományos munkában olyan fontos csoportos

kutatást, a tudományos teamek kialakitását akadályozza. Ebből a

szempontból az anyanyelvi tantárgypedagógia kinálja az egyik le-

hetőséget. ezt egyelőre még az első gondolatsorban vázolt okok

rniatt nem tudjuk hasznosítaní, A másik lehetőséggel - az orosz

szakkollégiumi képzés kisérleti lehetőségeivel .• már jobban él-
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tünk, ha nem a tudományos publikációra, hanem az egész képzési

formának mint egy komplex korszerüsitési kisérletnek az egészé-

re gondolunk. Egy kis tulzással ezt a képzési formát sajátos kor-

szerüsítésí kí.sérletünknek is tekinthetjük. Tulzással azért, mert

egyrészt nem helyi, hanem országos méretekben indult kezdettól

fogva, másrészt hivatalosan nem kisérletként szerepelj, harmad-

szor az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy testvérintézményeink

szaktanárai is számos részletben segitették a kísérlet sikerét.

Ugyanakkor saját kisérleti.inknek is érezhetjük, mert ilyen képzé-

si forma korábban sem nálunk, sem más országban nem volt; az

alapkoncepcíö, az első és a korszerüsitett tanterv kidolgozásában,

a jegyzetek többségének megirásában, a képzési forma számos

elvi és gyakorlati kérdésének megoldásában reánk hárult a legtöbb

tennivaló. Viszont az is igaz, hogy erról a képzési formáról még

éppen mi nem publíkáltunk, s ezért nem kap helyet ez a kisérlet

sem mai programunkban. A publikációs ambició különben sem

erős oldala tanszéki kollektivánknak, s ezt önkrItikus éllel akkor

is meg kell emliteni, ha ellenszenvesebb veszélynek érezzük a

másik végletet,
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Dr. Adamik Tamásné:

Egy stiluselemzési modell és a Miért szép? kötetek

1. "Szeretném én azt a nagymestert ismerni, aki tudja

biztosan, hogy kell verset elemezni" - idézi Böka László jól is-

mert naplójegyzetét Ortutay Gyula (1,375).1 Ezt anagymestert

ma sem ismerjük, hacsak nem maga Boka László volt az. Vi-

szont az utóbbi évtizedekben számtalan müelernzésí elméletUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- k e -

letkezett, és megszaporodott a rnuelemzések száma is. Itt az

ideje, hogy megvizsgáljuk az elmélet és a gyakorlat viszonyát,

mégpedig azt, miként lehet a különféle elméleteket a gyakorlat-

ban hasznosítani, valamint azt, hogy hozzájárul-e a gyakorlat

az elmélet fejlödéséhez, Külonösen ez utóbbi munkának van nagy

jelentősége: "Tán éppen ezért, mert forrong, átalakulóban van

az elmélet maga, a konkrét analizis gyakorlatában zajlik a fo••

lyamat lényege, itt adódnak a követhető, alakuló nyomok" - ál-

lapitja meg Széles Klára, J. M. Lotman és CI. Lévy-Strauss vé-

leményére utalva (Kisérlet egy muelemzés-rnodell felállitására •

. Filológiai Közlernények, XVIII, 1972, 315~316). Végső célom a

magyarországi müelernzések és müelemzési elméletek vizsgála-

ta, jelen dolgozatban csak egyetlen modell alapján vizsgálom a

Miért szép? kötetek elemzéseít, Egyrészt jellemzem, leirom az

elemzéseket, másrészt megvizsgálom azt, vajon adnak-e ezek az

elemzések valamiféle többletet az elmélethez,

2. A müelemzésben világszerte a nyelvészeti índíttatá-

su módszerek kerültek előtérbe, melyeknek célja "a jobb elmé-

leti megalapozás, az egzaktságra és objektivitásra való törekvés"

(Szabó Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai, Dacía,

1977, 6). A Míért szép? kötetek elemzései nem egzaktak, nem
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követnek semmiféle modern müelernzésí iskolát, sőt a szerkesz-

tők az előszókban tiltakoznak az egzakt módszerek kizárólagos

alkalmazása ellen, ily mödon, az elemzések - a szerkesztői kon

cepciót követve - hagyományosak.

A szerkesztőknek az egzakt módszerektől való tartózko-

dása érthető, ugyanis ezek a kételyek mindenkiben felvetődnek:

többnyire hiányérzéssel tesszük le a képletekkel telezsufolt elem-

zéseket. Ez a dilemma valószinüleg Diltheyben, a szellemtörté-

neti irányzat egyik megalapozójában fogalmazódott meg először, (

ugyanis - a pozitivizmus ellenében - elvetette az egzakt rnödsze-

reket, és az individuum mellett döntött; ma ugy vélik a kutatök,

hogy az individuális tényezőket is lehet tudományos módszerekkel

vizsgálni, több egyéb tudomány bevonásával (vö, Siegfried J•.'

Schmidt Text und Bedeutung, 46-47. Text, Bedeutung, Asthetík,

München, 1970). Ez a probléma jelentkezett a magyar szakiroda

lomban is, pl. Szabolcsi Miklós kiegyenlítésre gondol:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t • • • ujab-

ban mínd általánosabb törekvés: megtalálni a stilisztika helyét,

sajátos mozgásterületét és fó1eg sajátos módszereit a modern

nyelvészeti módszer puszta alkalmazása és a szubjektív írnpresz-

szionista megközel ítés mint két szélsőség között" (A mai stilisz-

tika. Helikon, 1970, 316).

3. A jó elemzés együtt lélegzik az elemzett muvel,

ezért az elemzésre is lehet modellt felállttaní, éppugy, mint az

elemzett mure, Megkísérlem a Miért szép? kötetek elemzéseire

Széles Klára modelljét alkalmazni.

Széles Klára a következőképp összegzi elgondolását (I,m,

136): szerinte minden elemzés a következő összetevőkből áll: "1.

kiválasztott mü (amely minél kezelebb áll a remekmuhoz, annál
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tanulságosabb, mélyebb elemzési lehetőségeket ad); 2. egy vagy

több, szaktudományos vagy egyéni - valamely tudomány fogalmai-

val dolgozó, esetleg azokat kombínál ö, vagy nem-tudoményos esz-

köztár, terminus technikus-rendszer, 3. a müből vagy a fogalmi

rendszer leki -001 kíválasztott F /=fókusz/: sajátos funkció-gazdag-

ságával, bipoláris jellemével; 4. eljárásmód: amely bármilyen

különböző - állitásunk szerint -. az F és P /=Prozess, a vers

hálózatai koordinációja". Az elemzés menete pedig a következőUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( í .m , 137): "1. A fókusz (F) feltárása. 2. A mü hálózatainak

•. hálózatrendszerének - fölfejtése (P). 3. A fókusz/okj és háló-

zat/ok/ kolcsonos összefüggései".

4. A fenti modellt alkalmaztam a Miért szép? kötetek

elemzéserre, majd ennek a modellnek az alapján csoportositottam

az elemzéseket. Ebben a dolgozatban csak néhány elemzést is-

mertetek a "Századunk magyar lirája ver selemzésekben" c. kötet-

001, mégpedig tipusonként egyet-egyet.

Ezt a modellt Szabó Zoltán a szovegnyelvészetí model>

lek között tárgyalja, ugyanis a kohézió egyfajta felfogásával kap-

csolatos: a szöveg összetartó erejét, középpontját, fókuszát állit-

ja a előtérbe (i. rn , 189). Ez a fókusz Szabó Zoltán ismerte-

tése szerint egy integráló mondat, Széles Klára azonban tágabban

értelmezi a fókuszt: lehet pl. ritmusképlet, nyelvtani kat egória,

jellemző stilusjegy stb, ; mindig az adott mu határozza meg. Meg-

figyelésem szerint ez a modell egyben strukturalista is (ez nem

zárja ki szövegnyelvészeti jelleget), mégpedig a bipolaritást ílle-

tően a Jacobson-féle oppoziciós mode'llre emlékeztet.



aj Baróti D.:
Radnóti:
Tétova ódaUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F

A szerkezet
kettőssége

A fogalmak
kettőssége
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p F - P

A szerelem bonyo- A szovevényessé-
lult érzelmi-in- get nem akarja
tellektuálís szo- feloldani a szavak
vevénye: csillag- világosságáért: tétova
rendszere (Az elemzés els~

T ' '1 ' mondata ezt a v í-
ermeszete menye: °

1 M " 1 ' szonyt ragadja meg:
• ozgase meny: MO' , ?)

ok fil -fO iert tetova °eroti a- ozo la
2. a maradand óság

élménye: a csiga-
~ kép jelentései

A költő értékkategóriái

A kétféle tér
vertikális (intellektuális)
zárt (bensőséges)

A költő régebbi szerelmes
verseinek moti vurnazonossága

Ide tartoznak Nemes Nagy Ágnes, Csoóri Sándor; Gyergyai

Albert, Szabó Ede és Szalatnai Rezső elemzései.

bj Kiss Ferenc: A szavak s t í -

Juhász Gy.: lusfunkciója
Tiszai csönd

A vers zené-
je

Élet jelek
Természeti jelek
Akivetettség
érzése
Az álom J.Gy.
koltészetében

Rejtett dráma
Várakozás

Hasonló tipusu Béládi Miklós Szabó Lőrinc-elemzése.

ej Szabó Ede:
Juhász Gy.:
Goethe
Weimarban

Az öregedés
érzelmi vi-
lága

Időkezelés
Hanghatások
Életrajzi ma-
gyarázatok,
párhuzamok

Az elérhetetlen
ábránd ok
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Ide sorolható Rónay György, Vajda Endre. Vargha Kálmán,

Somlyó György, Lengyel Dénes, Komlós Aladár elemzése, valamint

BökaLászló Babits-elemzése.

dj Kovalovszky:
Ady: Májusi
zápor után

Az életöröm
A látvány és
látomás lé-
nyege a 2.
versszakban

A vers korabeli
hatása
A táj
Verselés
Szöhasználat

A mé!R:s-mo-
tivum

Ebbe a tipusba tartozik az elemzések nagy többsége.

ej Boka L.:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Tóth A.:
Esti sugár-
koszoru

f t És jó volt
élni, mint
ahogy soha."

A vers környezete A harmónia
A vers asszociá-
ciósora

Ide sorolható még Bóka László elemzése József Attila

Elégia c. verséről, valamint még néhány parafrázis.

Az egyes csoportok elemzéseinek középpontjában, föku-

szában más-más tényező van: az ~) csoportban a szerkezet és a

fogalmakkettőssége, bonyolultsága; a ~) csoportban a stilisztikai

eszközök funkciója; a~) csoportban az alapgondolat vagy az alap-

érzelem; a ~ csoportban is az alapgondolat. de ezek az elemzé-

sek átfogóbbak, tohhr étüek, az ~ csoport elemzései parafrázisok.

Az elemzések nem csatlakoznak egyetlen modern, nyel-

vészeti alapozottságu müelemző iskolához sem, ezért nem jellem-

z ő rájuk a különleges szaktudományi terminológia; a szerzők az

irodalomtudomány és a stilisztika kezismert terminus technikusait

alkalmazzak, Néhány elernzés azonban kivételt képez: Baróti Dezső

elemzésében (Radnóti: Tétova óda) középpontí helyet foglalnak el

a pszichológia és a filozófia szakszavaí; Szabó Ede elemzésében
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(juhász Gyula: Egyedül) pedig a pszichológia terrnínusa í, A Iílozö-

. fikus jelleggel kapcsolatos, hogy ezekben az elemzésekben megfi·

gyelhetők a Hankiss által leirt "ide-oda billegő" fogalompárok

(Kritika, 1966, ll-23).

Az elemzések: Aj speciális szempont szerint ragadják

meg a mu lényegér, Bj történeti, társadalmi, irodalomtörténeti

összefüggésbe helyezik a müvet, Cj az eljárásmódot tekintve a

rnü megközelitése 1. módszeres, szaktudományos, 2. inkább intui

Ez utóbbi tipushoz tartozik Gyergyai, Csoóri Sándor, Nemes Nagy

Ágnes, Rónay. Kornlös és Bóka elemzése.

A ~) csoport elemzései kissé különböznek az összes töb-

bi elemzéstó1: közelebb állnak az irodalomtörténészek által irt

klasszikus müelemzésekhez (ilyenekUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t A magyar lira Csokonaitól

Petófííg" c. kötet elemzései). Azt is mondhatnám rájuk, hogy

"tanár os" elemzések, ugyanis: Aj áttekintést kivánnak nyujtani,

minden lényeges ismeretet közölní akarnak a müről, tehát nem

mindig egyetlen speciális szempont szerint ragadják meg a muvet,

Bj több irodalmi párhuzamot idéznek, és módszeresebben; mínt-

egy feltérképezik a vers környezetét, Cj eljárásmódjukat tekintve

szaktudományos elemzések, csekély bennük az intuitiv elem, vagy

teljesen hiányzik.

Az~) csoport elemzése in kivül csak néhány elemzés

helyez különös sulyt a szerkezetre (a vers hármas stb. tagolá-

dását figyelembe vevő elemzéseket Ie számitva), Pl. Keresztury

Dezső a képek szerkezetét elemzi Ady: Emlékezés egy nyár-

éjszakára c. költeményében, és megállapítja, hogy ez a szerke-

zet nem az építkezése, hanem a forgószélé, ily módon egybevág a

vers hangulatával; Rónay György közeli és távoli részre bontja

Babits: J ó termés C. költemény ét;
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Szabó Zoltán egyik tanulmányában igy határozza meg a

parafrázist: :A tartalom elmondása a stilisztika müszavaival •• Ez

az átfogalmazás csak álcázás. Azt a látszatot keltjük ugyanis vele.

hogy elemeztük a stílusformát (Magyar Nyelv, 1974, 317). Meg-

figyelésem szerint a parafrázis lehet jó is, rossz is, és valösza-

nüleg ennek is megvannak a megállapitható kritériumai. Bóka László

elemzése Tóth Árpád: Esti sugárkoszoru c. költeményéről para-

frázis: a vers finom asszociációkra épül, ezeket kovetí érzékenyen

és ihletetten az elemzése Ezáltal összhangban van az elemzés az

elemzett muvel, a vers fökuszát ragadja meg, amely egy hangulat:

Jó volt élni ••• "Ez a vers szive" -Irja Böka Lászlo, Hasonló József

Attila El égíájának elemzése. A következő elemzésekben viszont

többé-kevésbé a vers pr özára való áttétele történik: Keszi Imre -

Ady: Az eltévedt lovas; Hegedüs Géza - Tóth Árpád: Egy aquincumi

kocsmában, Ady: Csák Máté földjén, Karinthy: "Struggle for life";

Vargha Kálmán - Tóth Á.: Köruti hajnal.

Az irók tollából származó, esszészerü elemzések külön

csoportot alkotnak. Sajátos vonásuk az, hogy hangsulyozzák az ol-

vasó szempontját ésSRQPONMLKJIHGFEDCBAín ru ítívek , Aj Speciális szempontot emelnek

ki, Bj tekintetbe veszik az irodalomtörténeti összefüggéseket,

Cj eljárásmódjukat tekintve sajátságosan módszeresek, hüek on-

magukhoz. Ezek az elemzések igazodnak leginkább az elemzett mu

hangulatához, tudatosan ügyelnek arra, nehogy az elemzés során

széttörj ék a muvet, "Megszámoltam; a vers 74 sz öböl áll, az

ügyefogyott magyarázat, amellyel szépségét kibontani igyekeztem,

már eddig is majd 3000-ből... Irás kezben amugy is kisértett a

félelem, hogy vastag pr özaí ujjaimmal elbillentem a vers tündér-

tornyát. A szó is anyag, azaz halandó, meg lehet gyilkolni" - írja
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P

Déry Tibor (276). Az ő elemzésének modelljét közlöm:SRQPONMLKJIHGFEDCBA

F

Déry T.:
Szabó L.:
Omló szirtről

Az elemző és
a halál viszo-
nya

Az anyagból
gyurt ember
tragédiája

F - P

Verseket idéz
saját érzelmei-
nek megvtlá-
gitására

Ismerteti élet-
rajzi körülrné-

nyeit a vers
olvasásakor

Kulcsszó: zátony
A jelentéktelen
földön atommá
zsugorodott az
ember

Az ember veszélyez-
tetettsége és kicsi-
sége a világminden-
ségben.
Az idő
A szerelem

Ebbe az elemzési tipusba sorolhatók még a következölc

Füst Mílán - Ady: Sappho szerelmes éneke, Bóka László - Ady:

Uj vizeken járok, Benedek Marcell - Ady: Párisban járt az ősz.

Tolnai Gábor Ady-elemzése is ide tartozik, csak ebben az egyé-

ni élmények mögött elvész a vers.

5. A vizsgált elemzéseket összevetve az alkalmazott

modellel a következőket állapithatjuk meg. Széles Klára modellje

a mükozpontuság alapján álló egzakt modell; A Miért szép? köte-

tek elemzései nem müközpontuak a szönak a modern stíluselem-

zési iskolákban szokásos jelentését tekintve. A szó általános, ís-

kolai jelentését tekintve viszont müközpontuak az elemzések, hi-

szen egy muvet tárgyalnak.

A Míért szép? kötetek elemzéseinek modelljei egy pon-

ton eltérnek a míntául vett modelltől: a hálózatrendszerben feltün-
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tettem a verskörnyezet hálózatát. ezt külső hálózatnak nevezhet-

jük. A külső hálózat hozzátartozik az elemzés egységéhez, viszont

ezáltal az elemzés már nem müközpontu a szó modern értelmé-

ben, valamint ez a fogalom már aSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ía k r öniához tartozik. A m u-

központuság feladásával juthatunk el a következő megállapitáshoz:

"••• végső fokon még fel nem der ített, szoros, belső kapcsolat

áll fönn a "szinkronikus" müelemzés és a "díakr oníkus" irodalom-

történeti vizsgálat között" (Széles Klára, 146).

Az Ir ök-költók elemzései alapján még egy ponton kell rnö-

dositanunk a modellt: ha számitásba vesszük az olvasó személyér,

fel kell vennünk egy szubjektiv és egy objektiv tényezőt a fókusz-

ban is és a hálózatban is. Ily módon a modell a következőképp ala-

F

Szubjektiv

Objektiv

p F - P

kul:

Szubjektiv

Objektiv

Külső

Belső

Ez a modell erősen emlékeztet a kommunikációs modellek-

re, ugyanis ezek veszik figyelembe a címzettet, a befogadót. A

kommuníkácíös modellek [acohson hanényezős modelljére mennek

vissza (Benkő Lászlo ugy véli. hogy valamennyi kommunikációs

modell Bühlerre vezethető vissza; Magyar Nyelvőr, 101, 1977, 504;

Jacobson maga is emliti Bühlert: Hang-jel-vers, Gondolat, 223). A

továbbfejlesztett kommuníkácíös modellek között viszonylag egyszerü

Bernd Spillneré, aki hangsúlyozza, hogy [acobson modelljét fejlesz-

tette tovább:

nyelvi rendszer az olvasó elvárása

kiválasztás rekonstrukció

szerző szoveg olvasó

stílus

a létrehozás

körülményei

a befogadás

körülményei
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(Stílfor schung, Rhetorik, Textlinguistik, Linguistik und Litera-

turwtssenschaft, Stuttgart Berl in, 1974,SRQPONMLKJIHGFEDCBA62 .">

Ezek a modellek valószinüleg megfelelnek a valóságnak,

ezt az is bizonyitja, hogy tuladonképpen igen régiek; olyan vi-

szonylatot fejeznek ki, amelyek lényegesek, amelyekekre az em-

berek mindig ügyeltek. A modern nyelvészeti irányzatokat a fran-

cia Port Royal Ir ányzatáíg szekták visszavezetni, azonban a szá-

lak sokkal messzebbre visznek, egészen a középkori skolaszrí-

káig. ~ost csak az egyik legjelentősebb szerzőre, ]ohannes

Saresberiensisre (john of Salisbury) hivom fel a figyelmet, aki

1159-ben irta Metalogicon c. müvét, A rnüvek megértéséhez a

következő tényezőket tartja fontosaknak: a szóképek és az alakza-

tok helyes értelmezését, a szofizmák megfejtését és a szoveg-

összefüggés figyelembevételét a nyelvi tények értelmezésekor;

ehhez járul a szerző szándékának, a rnü keletkezési körülrné-

nyeínek, céljának kideritése: "A szavak jelentését is gondosabban

kell megvizsgálni: mit ér bármelyik szö önmagában, és mire ké-

pes szókapcsolatot alkotva a szovegösszefüggésben, Ha ezzel nem

vagyunk tisztában, nem leszünk képesek szertefoszlatni a szotiz-

mák ködfelhőit, melyek eltakarják az igazságot. A beszélő szán-

dékát a következőkből kell kíhárnozní: "az alkalomból, a szerző

milyenségéből, a hallgatóság milyenségéből, a helyből és az idő-

ből", és más olyan körülrnényekböl, melyeket a gondos kutatónak

nem szabad szem elől téveszteníe," (1. konyv 19. fejezet). Ha

felrajzoljuk ennek az elgondolásnak a modelljét, nagyon ismerős

és modern konstrukciót kapunk:
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A szerző
hely
idő
egyéb korulrnények

A szoveg nyelvészeti, stí -
lisztikai tanulmányozása, a
szovegösszefüggést ügye-
lembe véve.

A hallgató

Ennek a modellnek az őse valójában Arisztotelésznél ta-

lálható meg: "A beszédnek három összetevője van: a beszélő, amf-

ről beszél és akihez beszél. Ez utóbbin a hallgatót értem, ő a

beszéd célja" (Arist, Rhet, 1.3.). Lerajzolva háromtényezős me-

dellt kapunk:

a beszélő a mu ----- a receptor

3. A magyar lira Csokonaitói Petőfiig, Gondolat, 1975.

Egyébként Saresberiensis Metalogiconja az arisztotelészi logikára

épül, Jacobson pedig ar ísztoteltánus, pontosabban a píer ce-I

neoarisztotelianizmushoz kapcsolódik (vö, Hankiss: Amiről érde-

mes vítatkoznunk, Kritíka , 1973. 2. sz. 5-6, Irodalomelméleti ta-

nulmányok2. A struktura lízrnus-víta II. Akadémiai, 1977. 20.)

6. Egyetlen modellt vizsgáltarn, végül a gyakorlat alapján át «

alakítottarn, Közvetett uton a kommuníkáciös modellek helyeasé-

ge igazolódott, ez nem véletlen, hiszen ez az elmélet ősi örök-

séget fejleszt tovább.

Jegyzet

A Míért szép? köteteket számokkal r övídítettem:

1. Századunk magyar l.irája ver selemzésekben, 4. kiadás, Gondo-

lat, 1974.

2. A világirodalom modern verseiből. 2. kiadás, Gondolat, 1973.
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Benezik Vilmos:

Cervantes műveinek fogadtatása Magyarországon

Cervantes magyarországi utjának felderitése - mint a hason·

ló jellegü komparatisztikai témák általában - nem hálás feladat a

kutató könnyen elvész az adatok tömegében, ugyanakkor pedig szün-

telenül leselkedik nt a pontatlanság és a hiányosság r éme, Szuksé-

gességét, hasznosságát is csupán egyetlen - igaz. meglehetősen

nyomós - érv indokolja; hasznos lehet tudni, mennyire volt "nyitott"

a magyar muveltség ilyen távoli, merőben más társadalmi-történel-

mi viszonyok kezott kialakult irodalom befogadására. Hogy Cervantes

fórnüve nem talált süket fülekre Magyarországon, azt három, koz•.

nyelvünkben is gyökeret vert kifejezés már sejteti: szélmalomharc.

donkihotizmus, őrült spanyol.

1. Előtörténet

Egy-két felvilágosult nemes könyvtárában valószinüleg már

a XVIII. század végén megtalálható volt a busképü lovag története

francia. vagy még inkább német fordításban, Az első magyar nyel-

vü hiradás Cervantesről a Vörösmarty Mihály által szerkesztett

Tudományos Gyüjtemény 1831-es évfolyamának első kötetében je-

lent meg. 1 Az ismeretlen szerző •• valószinüleg német forrás nyo-

mán - ismerteti Cervantes korát és munkásságát, s méltatja a

"Don Quíxote" -ot, A következő publikáció 1832••ben jelent meg

Cervantesröl, majd egy ideig semmi egyéb nem olvasható róla.

1843-ban Lukács Móric spanyol eredetiből forditja le

Cervantes egy hosszabb elbeszélését, "A bőkezü szeretőt" (El Amente

Liberal). Ezt kovetí néhány évvel később Bajza József Cervantes-

portréja. A Don Quijote 1848 tavaszán kerülhetett magyar nyelven

az olvasók kezébe. 2 Igaz, ez csupán a mu r övidített változata volt,
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amelyet a francia forditó az ifjuság számára adott ki, s ebből kö>

vetkezik, hogy a magyar forditás nem spanyolböl, hanem francíá-

ból készült. Érdekessége, hogy a forditó, Karády. Ignác Kossuth

Lajos fiainak a nevelője volt, maga a mü pedig a nevezetes "Landerer

és Heckenast" nyomdában nyomatott.

I8S0-ben és I8S3-ban lát napvilágot Horváth György fordí-

tása.3 Horváth is Irancíáböl ford it. ő azonban a teljes szövegnek

fogneki, ám csak a mü feléig jut el. Ha figyelembe vesszük a né-

met és a francia nyelv korabeli pozicióit Magyarországon, megle-

pö, hogy mindkét fordításSRQPONMLKJIHGFEDCBAf rancíáböl készült.

Az I860-as és I870-es években ismét több cikk foglalkozik

a spanyol klasszikussal és főmüvével: közülük a legjelentősebb az

AranyJános Koszorujában megjelent "Cervantes életéből" círnü ta-

nulmány.

2. A teljes Don Quijote

I876-ban jelent meg a Kisfaludy Társaság kiadásában a

DonQuijote forditásának negyedik kötete, 4 A Társaság I873-ban

kezdtemeg Győry Vilmos evangélikus lelkész spanyol eredetiből

készült forditásában a remekmű kozreadását,

Győry igen termékeny müforditó volt, s eredeti muveket

is irt. Don Quijote- forditását a korabeli olvasóközönség Bérczy

Károlymegcsodált Anyaginjével egy sorban emlegette. Azóta ezt

az Anyegint már kissé porosnak, ápcr odottnak, sőt hamisnak érez-

zük, s hasonló sors jutott osztályrészül Győry Vilmos eredeti mü-

veinekés nem kis ambicióval készült Shakespeare- és Molíére-

forditásainak egyaránt.

A Don Quijotét viszont ma is az ő forditásában olvassuk.

Mi a titka ennek a sikernek. amikor köztudomásu, hogy a forditások
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nyelvének szovetét hamarabb kikezdi az enyészet, mint az eredeti

alkotásokét? Ritka madár a százéves élő forditás, S az ilyen ma-

tuzsálemi kort megért tomácsolások is többnyire verses müvek,

mint a Hamlet vagy a Szentivánéji álom. Az idő mintha kegyesebb

lenne a vershez, mint a pr özához: mig a költő szavait gyakorta

tiszteletet ébresztő patírtával vonja be, a prózaforditás egy ernber-

öltő alatt szinte végzetszerüen megporosodík,

Miben áll hát Győry Don Quijote-tomácsolásának a titka?

Míért nem készült uj fordítás egy teljes évszázad alatt sem? Bi-

zonyára praktikus oka is van ennek: a kezel kétezer oldalasSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ü

óriási vállalkozás a müforditó számára, s a magyar müforditók

kezott - akárcsak manapság - régebben is kevesen tudtak spanyo •.

lul, De nemcsak erről van szö, Győry forditása mindig megütötte

a kor igényeinek a m ér céjét, s legfeljebb "apróbb simításokat"

kellett rajta végeznie Wildner Odonnek 1925-ben,5 Szász Bélának

1955-ben6 és Benyhe Jánosnak 1962-ben.7 Ők is csupán ott iga-

zítottak Győry Vilmos mondata ín, ahol az .irodalrní nyelv fejlődé-

se következtében a szöveg nemkivánatos stilushatásokkal töltődött

fel.

Győry Don Quijote-forditásának a legfőbb erénye az, hogy

a forditó nem lehelte bele a mübe kora felhigult romantikus' élet-

érzését, hanem kellő alázattal követte Cervantes mondatainak íve-

lését, s türelemmel kereste meg anyanyelvében azokat a szavakat,

amelyeknek zamata az eredeti szoveg izét idézi. Orosházi lelki-

pásztorkodásának is része lehet benne, hogy Cervantes helyenként

nyers, kontorfalazástöl mentes stílusát nem szelidítette a "jobb

kör ök ki vánalmaihoz", vaskos humorát pedig nem lapositotta tár-

sasági élcelódéssé,
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3. Ifjus ági átdolgozások

A Don Quijote nem ifjusági regény. Alkalmatlanná teszi

erre a célra már terjedelme is, nem beszélve a cselekmény len-

dületét megtörö rengeteg epizódról és a fiatal olvasó számára

megemészthetetlen filozófiai eszmefuttatásokról. Ugyanakkor ta-

gadhatatlan, hogy aSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ü nevetésre ingerlő alaphelyzete és akitünő

főszereplő-páros alkalmas r á, hogy ifjusági regény témájául szol-

gáljon,

Erre már korán rájöttek első forditói (mint emlitettük,

Karády Ignác a francia ifjusági változatot ültette át magyarra),

s a francia forditó mintájára Győry Vilmos is készitett ifjusági

változatot, amely még a teljes rnü megjelenése előtt, 1875-ben

látott napvílágot, 8 Két évtized multán Radó Antal dolgozza át

Cervantes müvét az ifjuság számára, 9 1900-ban Huszár Vilmos, 10

1915-ben pedig Gaál Mózes.ll Már az ujabb és ujabb átdolgoz á-

sok ténye is rnutatja, hogy sikeres változat nem készült: az át-

dolgozók riem merték következetesen vállalni a maguk elé tüzött

feladatot: a szerkezet tekintetében teljesen uj regényt irni Cervantes

ötletéböl, Erre 1943-ban akadt csupán vállalkozó, mégpedig mínd-

járt kettő: Mándy Iván12 és Radnóti Míklös, 13

Mándy teljesen a sajátjaként kezeli a témát:: stilárisan is

elszakad Cervantestől, s igazi "Mándy-regényt" ir. Könyve kítünó,

de kevés köze van Cervanteshez, Radnóti Miklós irja meg a "vég-

leges" ifjusági változatot. ma is az ő átdolgozását használjuk.

Radnóti is uj regényt irt lényegében. de hiven követte Cervantes

stílusát; valószinüleg maga Cervantes is valahogy igy irta volna

meg a busképü lovag történerét az ifjuság számára.

14
Külön kell szólni egy 1906-ban megjelent átdolgozásról,
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amely nem is az ifjuság, hanem a "rnüvelt nagyközönség számára"

készült, s mindös sze 78 oldalban "sür ítí" össze Cervantes müvét,

A meghökkentően primitiv átdolgozáshoz "rnéltö" illusztrációk díszí-

tik ezt a kötetet; ezeken a machai lovagot suvikszos bajszu, piros-

pozsgás arcu, kicsattanóan jókedvü magyar vitézként láthatjuk ví-

szont,

Az ifjusági változatok hozták meg a Don Quijote számára

a széleskörü népszeruséget, a teljesSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ü azonban, miként Swift

Gulliverje is, megsinylette ezt a sikert. Mindnyájan megtanultuk,

hogy felnőtt fejjel nem szabad ujraolvasnunk olyan' konyvet, amely

gyermekkorunkban jelentett nagy élményt számunkra. Ennek kö=

szonhetó, hogy kevesen olvasták a teljes Don Quijotét.S csak ők

tudják, hogy itt nem ugyanarról a müről van szo,

4. Értelmezések

Mi is valójában Cervantes üzenete nagy müvével az utókor

számára? A válasz egyszerü: elsősorban az. amit az utókor ki akar

olvasni belőle •. Ő maga a lovagregények ellen Irta, s mivel manap-

ság ilyeneket nem ir s nem is olvas senki, ez a funkció nem jöhet

számitásba.

A Don Quijote könyvtárnyi értelmezése lényegében két

nagy csoportra oszthato; Az értelmezők egyik tábora őrült dühön-

gőt lát benne, a reakcio képviselőjét. Mások •. s nem is kevesen -

a "homo ethícus" megtestesítöjét, az elveihez fontolgatás nélkül

ragaszkodo, hüséges ember míntaképét, Ily módon az egyes értel-

mezések koronkénti előtérbe kerülése vagy háttérbe szorulása sok-

kal inkább az illető kort, mínt magát a müvet jellemzi. Cervantes

regényében rníndkét tábor bőségesen talál "rnuníciöt" a maga felfo-

gása számára.
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Figyelemre méltö, hogy a felszabadulást követő években az

az értelmezés divott - Lukács György nyomán15., amely Don Quíjoté-

ban a letünt kor után s6várg6 reakci6st látja. A hatvanas évek elejé-

től kezdve ez a felfogás fokozatosan megváltozott, s Gyurk6 Lászl6

drámájában 16 a manchai lovagot már ismét a gyengék oltalmazöjd-

nak, követendő példaképnek ábrázolja. Jellemző - s ez lényegében

a köz felfogás végleges változását igazolja -, hogy a darab egyetlen

kritikusa sem utalt egy másfajta Don Quijote-értelmezés lehetöségé-

re.

Irodalmi életünk és az olvas6közönség hol megfeledkezik

Cervantes müvéröl, hol pedig ismét divatba jön a busképü lovag

története. Különös reneszánszát élte a regény huszadik századi tör-

ténelmünk leggyászosabb éveiben, 1942 és 1944 közott, Radnötí már

emlitett ifjusági átdolgozása két kiadást ért meg, ekkor jelent meg

Mándyifjus ági változata is, s ezzel egyidejüleg a teljes münek két,

egymást követö kiadása jelenik meg 1942-ben
17

és 1943-ban. 18

Ugyancsak 1943-ban adták ki Ortega y Gasset Don Quijote nyomában18

círnü tanulmányát is.

A regény népszerüségí gtrbéjének hullámzása és az értel-

mezések változásainak felkutatása sok tanulságos következtetés le-

vonására nyujthat még mödot,

5. A Don Quijote hatása irodalmunkra

CervantesSRQPONMLKJIHGFEDCBAre m e k m ü v é t a magyar olvasöközönség és kritika

egyaránt méltó fogadtatásban részesítette, s a Don Quijote a ma-

gyar irodalmi köztudatba is a világirodalom klasszikus alkotásaként

vonultbe. Reviczky Gyula Arannyal polemízálö versében a Don Quijotét

is az egyetemes emberi szellem alkotásaként említi,

Irodalmunk majd minden számottevő alkot6jának volt monda-



- 120 -

valója Cervantes nagy rnüvéröl, s nem kevesen akadnak olyanok is,

akiknek a müvein is érezhető a Don Quijote hatása. Arany Lászlo

Hübele Balázsának rokonságát a manchaí lovaggal ugyan sokan vitat-

ják, Mikszáthnak azonban több müvében is fellelhető Cervantes re-

gényének kísebb-nagyobb mértékü hatása: Pongrácz István gróf besz-

tercei hadjáratának torténerét olvasva pedig lehetetlen nem gondol-

ni Don Quijute hasonlóan bizarr kalandjarra,

Lengyel Menyhért 1918-ban bemutatott plebejus szernléletü

színmüvében, a Sancho Panza királyságában Don Quijote csavaros

eszü fegyverhordozóját kelti életre: Sancho néhány nap alatt valósá-

gos forradalmat csinál a rábizott szrgeten,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ,

Adytöl kezdve Somlyó Zoltánon és Tóth Arpadon át egé-

szen mai irodalmunkig számos verset, színdarabot, regényt sorol-

hatnánk fel, amelynek Cervantes müve volt az ihletője. Még nagyobb

az olyan alkotások száma, amelyekben a busképü lovag vagy fegy-

verhodozója csak egy-egy motivum erejéig bukkan fel, az őrültség

vagy az alkut nem ismerő elhivatottság, a földhöz.ragadtság vagy

éppen a józan ész jelképeként, Ha emlegetjük őket, nevükhöz nem

szükséges magyarázat vagy lábjegyzet: a busképü lovag története

immár egy évszázada nemzeti müveltségünk szerves alkotórésze.

Jegyzetek:

1. (N.): Miguel de Cervantes Saavedra, - Tudományos Gyüjtemény

1831. 1.k, (A cikket Sós Endre idézi 1955-ben megjelent

Cervantesről szóló kismonográfiájában. Dolgozatom számos to-

vábbi adatát is ebből a müből me.rítem, )

2. Don Quichotte de La Manche. Nagyobb gyermekek számára kídol-

gozott munka után forditotta: Karády Ignác. Pest, 1848.
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3. Don Quichotte, a hires manchaSRQPONMLKJIHGFEDCBAi lovag. Florian után ford itotta:

Horváth György. Kecskemét, 1850. (l.k.) és 1853. (2.k.)

4. Az elmés nemes Don Quijote de La Mancha, Forditotta és be-

vezette: Győry Vilmos. Budapest, 1873-1876.)

5. Az elmés nemes Don Quijote de La Mancha, Győry Vilmos for-

ditásán apróbb ,.simitásokat végzett és bevezette: Wildner Ődön,

Budapest, 1925.

6. Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, Forditotta: Győry

Vilmos. Átdolgozta: Szász Béla. Budapest, 1955.

7. Az elmés nemes Don Quijote de la Máncha •• Forditotta: Győry

Vilmos. Átdolgozta: Benyhe János. Budapest, 1962••

8. Don Quijote de La Mancha, Forditotta és az ifjuság számára

átdolgozta: Győry Vilmos. Budapest, 1875.

9. Don Quijote de La Mancha, Az ifjuság számára átdolgozta:

Radó Antal. Budapest. 1895••.

10. Az elmés nemes Don Quijote de La Mancha, Győry Vilmos for-

ditása alapján átdolgozta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta:

Huszár Vilmos. Budapest, 1900.

ll. Don Quijote de La Mancha, Győry Vilmos fordítását az ifjuság

számára átdolgozta: Gaál Mözsef; Budapest, 1915.

12. Don Quijote. Az ifjuság számára átirta: Mándy Iván. Budapest,

1943.

13. Don Quijote. Az ifjuság számára átdolgozta: Radnóti Míklös,

Budapest, 1943.

14. A hires-neves Don Quijote lovag kalandjai. Átdolgozott kiadás.

Budapest. 1906.
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15. Lukács György: Don Quijote. - Szabad Nép, 1951. április 11.

16. Gyurkó Lászl6: A busképü lovag, Don Quijote de la Mancha

szörnyüséges kalandjai és gyönytirüszép halála. Budapest, 1973.

17. Az elmés nemes Don Quijote de La Mancha, Forditotta: Győry

Vilmos. Az előszót ir ta: Márai Sándor. Budapest, 1942. (Uj

kiadás: Budapest, 1943.)

18. Ortega y Gasset, J.: Don Quijote nyomában. Budapest, 1943.

KI~óiErna:Fenyő
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Deák Miklós:

Az orosznyelv-oktatás és az óvodai nevelés-oktatás rendszere

A nyelvoktatás mint szervezeti egység nem jelent ujat az

óvodában, hiszen az oktatás kötött és kötetlen formája egyaránt elő-

fordul az övodai életben. Figyelembe kell venni azt is, hogy a játé-

kon és a rnunkán kivül a nevelés egyik fontos területe, eszköze is

az övodaí oktatás, s mint nevelési eszköz az előbbiekkel szoros egy-

séget alkot.

Ha az orosz nyelvet is be építik az övodai oktatás és neve-

lés rendszerébe, ezzel a nevelői ráhatás gazdagodik. Ebből követ-

kezík, hogy az orosz nyelvet nem elszigetelten kell szeml élnünk,

hanem összhangba kell hozni a nevelés és oktatás más területeivel.

eszközeivel.

Ismerve a gonddkodás és a beszéd szoros kapcsolatát,

célszerü figyelembe venni az orosznyelv-oktatás, valamint a 3-6

éves koru gyermekek gondolkodás- és beszédfejlesztésének a kap-

csolatát.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
Az Ovodat Nevelés Programjának (a továbbiakban ONEP)

"Az anyanyelvi nevelés helye és feladata a nevelés-oktatás folya-

matában" címu fejezete (a gyermekek) a beszédfejlesztés felté-

teleinek megtererntéséhez, módszereihez ad utmutatást, Kiemeljük

azokat a követelrnényeket, amelyeket feltétlenül érvényesiteni kell

az orosznyelv-oktatásban is. Az ONEP igy ir: !tA szóbeli közlést

kiváltó derus, nyugodt légkör az alapja az anyanyelvi nevelésnek."

(1., 157. old.) A gyermekek számára az orosz nyelv tanulása

sem lehet kényszer, hanem örömteli tevékenység. A 3-6 éves

koru gyermeknek pedig a legtöbb örömet a játéktevékenység szer--

zi. Ezt figyelembe véve az önkéntesség és a játékosság elvének

messzemenő betartása érdekében a kiscsoportban (ha egyáltalán
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szervezünk orosznyelv-oktatást a kiscsoportban) még csak a kozép-

ső csoportos oktatásra való előkészités folyhat. Ezt a szakaszt a

szoktatás és próbálgatás szakaszának nevezhetnénk, amelyben a

gyermekek felfigyelnek az idegen hangzásra, majd hozzászoknak,

és próbálják reprodukální a hallottakat.

Amikor a kiscsoportosok már megszokták és elfogadták az

óvodai kornyezetet, és elfogadták az övönó szernély ét, egyre gaz-

dagabb, árnyaltabb érzelmi kapcsolat kezd kialakulni a csoport és

a csoportot vezető felnőtt között, Ez teremti meg az alapját an-

nak is. hogy játékos formában báboaássa.I, képek nézegetése köz-

ben elfogadják, meghallgassák az orosz nyelven bemutatott ver síké-

ket, énekeket és néhány mese szereplő nevét. Néhányan meg is

jegyzik ezeket, szivesen játszogatnak a szavakkal; Szivesen kér-

dezgetik a tárgyak, a játékszerek orosz nevét. Ha nincs is egy-

séges, előre megjelölt szint, ha nem is rendszeresek a foglalko-

zások, mégis megmutatkozik az eredmény: a gyermekek megszere-

tik az orosz nyelvet. Ezt középső csoportban érzékelhetjük a leg-

jobban.

Alkalmunk volt megfigyelni, hogy a középsö csoportban

azok a gyermekek maradtak távol az orosz nyelvi Ioglalkozásoktöl,

akik a kiscsoportban nem hallottak orosz szöt, Nagyon fontos volt,

hogy az óvónők önkéntes részvételüket rnegnyerjék, Szabadidőben

sokat foglalkoztak egyénileg is ezekkel a gyermekekkel. kozosen

nézegették a csoport számára vásárolt orosz nyelvu képeskönyve -

ket, a gyerekek jutalomként játszhattak a Szovjetuní öból kapott.

népviseletbe öltöztetett babával. [átékos formában az óvónők is be-

kapesolódtak tevékenységükbe, és indirekt módon irányitották a já-

tékot. Elfogadták játékfeltevésüket, hogy az orosz nyelvu könyvek
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képeiről csak oroszul lehet beszélgetni, s az orosz baba csak oro-

szul ért. A játékhoz adott ötleteket, a játék indirekt irányítását a

gyermekek bárkitől nem fogadják el. Az óvónők állandó jelenléte, a

gyermekek problémáira való állandó, azonnali reagálás, a gyermek-

hez való ragaszkodás, az általuk felállitott játékszabályok betartá-

sa, s nem utolsósorban a gyermekek alapos ismerete szukséges

ahhoz, hogy egy felnőttet is befogadjanak játéktevékenys égükbe, Ha

a gyermekekkel sikerül sokoldalu kapcsolatot kialakítani, akkor le-

het igazán alkalmazni a játékosság elvét is, és a játékot mint ok-

tatási-nevelési eszközt felhasználni. Amikor a gyermekek játék-

szítuécíoban elfogadták az orosz nyelvet, sőt meghívták az óvónőket

és Natasát, az orosz babát játszani, megszületett az a lehetőség,

hogya gyermekeket fokozatosan átállitsák a játékból az oktatásra.

Igy október végére már valamennyi gyermek önként, örömmel vett

részt a most már kötelező orosz nyelvi foglalkozásokon. Megnyer-

ték Önkéntes részvételüket. Ennek alapja a gyermek fő tevékeny-

ségének, a játéknak a motíválö ereje volt.

Minden idegen nyelvet oktató óvónőnek kötelessége javítani

idegennyelvi beszédét. Ha a gyermek környezetében az óvónőn ki-

vül valaki ismeri a nyelvet, meg kell kérni, hogy csak akkor be-

széljen a gyermekkel oroszul, ha kiejtését hozzáértő emberek jónak

mínösítették, Legjobb, ha a gyermek egyforma, vagy hasonló ki-

ejtésü emberektől tanul, akiknek a beszéde megközeliti az orosz

anyanyelvi hangzást. Ugyanis mind az anyanyelvre, mind az idegen

nyelvre érvényes, hogy na gyermek a szobelí közl és elemeit után-

Mind az anyanyelvi nevelésben, mind az idegennyelv-okta-

tásban igen fontos " ••• a környezet példamutatóan helyes és szép

beszéde" (1., 157.old.).
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zás utján, akusztikai megjelenésükben veszi át, ezáltal alakitja ki

későbbi önálló beszédének hangzási szerkezetét" (1., 157.old.).

Ebből az állitásból az is következík, hogy a szép kíejté-

sen kivül igen fontos az, hogy a gyermek mínél többször hallja

a nyelvet, ezáltal ösztönzést kapjon az utánzásra, például képes-

könyv nézegetése közben, egyéb természetes szituációban. Ezáltal

igényévé válik az idegen nyelvi beszéd hallgatása, reprodukálása.

Anyelvoktatásban - mint tapasztaltuk - ezért feltétlenül fontos a

ketott és a kotetlen .oktatásí forma együttes alkalmazása. A kötott

foglalkozás az uj anyag bemutatásajaz egy ütte s gyakorlás, az egy-

séges szint kialakitására törekvés míatt, a kötetlen forma pedig

a gyakorlás, az ismétlés, az ellenőrzés, a rögzités és az egyéni

érdeklődés kielégítése szempontjáböl nélkülözhetetlen. (A kötetlen

forma a kisebb létszámot is teltételezt, )

Az ONEP anyanyelvi neveléssel foglalkozó fejezete felhiv-

ja a figyelmet a verbális közlést kisérő, másodlagos, nem verbá-

lis jelentést tisztázó kozlésekre is: "Az óvónő beszéde tehátSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz r-

nes, érzékletes, dinamikus, megelevenitő erejü legyen"(1., 159. old.),

A gyermekek gyakran sza vak. kozvetítése nélkül is meg-

értik egymást vagy a f elnótteket, elég egy-egy mozdulat vagy egy

irányitott tekintet. A nyelvoktatásban ezt a tapasztalatot igen jól

hasznosithatjuk az anyanyelv mint közvetitő kiiktatására is. A

metakommunikációnak (mint arról a VI. fejezetben már bővebben

szót ejtettünk) jelentéstisztázó tartalma van, elősegiti a beszédtar-

talom érzelmi megközelitését, nevelési eszköz és módszer is egyben.

Tapasztaltuk például, hogy a dicséretet, a rosszallást, az

utasttásokat igen hamar megért ették a gyermekek orosz nyelven is

az óvónő hangszinének, hanghordozásénak, gesztusainak segitségével.



" 127 -SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A megértést magatartásuk, mímíkájuk, hangulatuk, tevékenységük

megváltoztatásával, nem verbális uton kozvetítették, de előfordult,

hogy magyarul válaszoltak. Pl.: A "B c~aE :lI B 01 lepe )t:llrW utasitás-

ra, a határozott mozdulatra és hangra igy válaszolt az egyik kís-

lány: "Én már beálltam a sorba",

Az ONEP~et nemcsak összehasonlításként kell alkalrnaznunk,

hanem utmutatóként is az uj oktatási területen. Követelményeíból

kiindulva kell megválasztanunk az orosznyelv-okt atás anyagát is.

Figyelembe kell venni azonban, hogy a gyermekek számára nem tu-

dunk olyan optímálí s nyelvi kornyezetet teremteni orosz nyelven,

mint az anyanyelvi neveléshez, Az orosz nyelv tanulását később

kezdik, mint az anyanyelvét. Ebből kiindulva az ONEP kiscsoportos

követelményeire alapozva kell megválasztanunk az orosznyelv-okta-

tás anyagát a köz épsó csoportos oktatáshoz, majd erre épithetjük

a nagycsoportos tervet is.

Melyek ezek a követelmények?

"Ismerjék a környezettíkhöz tartozó tárgyak és a megszokott jelen-

ségek nevét. Ismerj ék azokat a legfontosabb sza vakar, amelyek

tárgyak, jelenségek, személyek mozgását ••• szembetünő tulajdon-

ságát jelölik" (1. I 161,dd.).

"Értsék meg az óvónő kozléseít •••• Alkalmazzék beszédükben az

ismert sza vakat" (1.. 162. old. ).

"Ismerjék a szavak jelentését - legyen a szavak mögött kép"(1.,166.old.).

"Hallgassák meg az óvónő szavát. kövessék utasításait. Felszólitás

nélkül köszönjenek, ••• Köszönj ék meg, ha kapnak valamit. ••• K i-

ván janak jó étvágyat" (1., 166. old.).

Ezek -a küvetelmények egyben a szokásokat is hangsuly ozzák, s a

szokások betartását az idegen nyelv még jobban erósítheti, A gyer-
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mekek szive sen alkalmazzék az udvariassági formákat mindkét

nyelven minden adódó alkalommal.

A követelrnények erősen összefüggenek az értelmi nevelés-

sel is, ahogyan a gondolkodás és a beszéd is szoros kapcsolatban

van egymással. Tehát figyelnünk kell arra, hogy hány gyermekkel,

milyen ütemben lehet kontaktust teremteni az idegen nyel v hasz-

nálata által.

A nyelvtudásnak különféle fokozatai alakultak ki a gyerme"

kek oktatása folyamán. A következőket figyeltük meg:

1. Figyelés ametakommunikációs jelekre

•. válasz meta kommunikációs jelekkel

2. A metakommunikáció és a nyelvi jelek figyelése

megértés, válasz cselekvéssel, vagy anyanyelven és

metakomrnuníkácí öval

3. Figyelés a nyelvi jelekre és a rnetakornmuníkácíöra

•. megértés, a nyelvi jel megismétlése és válasz cselek-

véssel, metakommunikációval

4. Figyelés a nyelvi jelekre

- válasz nyelvi jelekkel, esetleg cselekvéssel. ritkán

metakommuníkácí öval;

Egy-egy gyermekre olykor mind a négy szakasz egyszer-

re is jellemző volt aszerint, hogy hányszor, hányféle szituációban

hallotta az idegen nyelvi jelölést.

Ahhoz, hogy a gyermeket a negyedik szakaszig eljuttassuk,

a kiválasztott anyag mínél nagyobb százalékának felhasználásával

szigoruan be kell tartani az oktatásra vonatkozó elveket: a foko-

zatosságot, a következeteseéget, az ismétlés és az ellenőrzés el-

ve it.
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A környezetismereti foglalkozások didaktikus játéka ira, be•.

szélgetéseire alapozhatjuk a nagycsoportban pl. az orvosos, boltos,

építő, vendéglátó, utazás játékokban előforduló sztereotíp szövege-

ket, és a metakommuníkácí ö, a helyzet is segiti a megértést. Ilyen

sztereotipiák: Mit parancsol? Tessék helyet foglalni. Kér tehát

(zsemlét, kenyeret ••• )? Hová utazik? Mi a panasza? Fáj a fejem•••

Figyelembe kell vennünk ugyanakkor az irodalom és ének-

zene anyagot is. Már akiscsoportban megismerkednek magyarul

a Répa, a Kíscípö és a Vityilló címu mesékkel, amelyeket rész"

ben vagy egészben oroszul is megtanulnak a gyermekek a középsö,

illetve a nagycsoportban. A hasonló témáju irodalmi és ének-zenei

anyagokat vegyes foglalkozások keretében is fel lehet dolgozni, pl.

karácsonyi dalokat, állatokról szóló verseket stb.

ttA játékos dalok és mondökák arra is alkalmasak, hogy az óvónő

mindenegyes gyermekkel kapcsolatot teremtsen, megismerje hal-

lása, mozgása fejletts égét, kiejtése tisztaságát" (1., 264. old.).

"••• elsősorban a nyelv ritmusának megismerésében segit a zene.

Vagyis javítja a tanulók mondatainak hangsuly - és intonációs szer «

kezetét" (2., 111.).

Amikor a gyermekeknek megtanulásra, illetve meghallga-

tásra szánt ének-zenei és irodalmi anyagot gyüjtünk, fontos ténye-

zőként kell figyelembe vennünk - a hangterjedelem, a tartalom,

a nyelvi nehézségek szem előtt tartásán kivül - a helyes prozódiát,

vagyis azt, hogy a vers, ének hangsulyos részei egybeessenek a

beszéd hangsulyos részeivel fonetikailag és logikailag egyaránt.

Ugyanis ti••• ha egy elénekelt sornak a zenei hangsulyai egybeea-

nek ~ beszélt változat logikai hangsulyaival, a bevésés rendkivül

erős" (2., 112.).
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Vajon fontos-e mindigSRQPONMLKJIHGFEDCBAt udni a gyermeknek pontosan, hogy

miról szól a vers vagy érek, amit hall? Sokan felvetették ugyanis,

hogy akár instrumentális zene, akár élő dal hallgatása kor a gyer-

mekek ha nem is értik aszöveget, szivesen figyelnek.

A nyelvoktatás során a csepeli óvodában adodott példa arra,

hogy az ének teljes képi leforditása lehetetlen volt (IlyOT!! BOeI',lt!

6 y ~ e T COJIBIJ;e ). Van viszont olyan is, melyet szó szerint el le-

het játszani, vagy nagyon konnyu szeml éltetni (;n ;e~ M opoa ).

Az előbb emlitettet az óvónők meghallgatásra, az utóbbit megta-

nulásra sz ánták, de a gyakori hallgatás után a gyermekek megta-

nul ták a nehezebb, nem szemléltethető dalt is.

A felvetett kérdést vissza is lehet ford ita ni: Vajon minden

magyarul mondott vers, ének minden fogalma tisztázott a gyermek

előtt? Hozzuk példának Weöres Sándor Száncsengő címu ver sét, Köl-

tői képeit kár lenne leforditani a hétköznapok nyelvére, hiszen ezzel

a vers hangulatát is elvesztené. A gyermeknek nem az a fontos, hogy

mit jelent az, hogy "szétmállo hangerdö" , vagy az, hogy "tél öblén

halkan ring", hanem az a hangulat, az az érzés, amelyet a vers

hallgatása vagy mondása közben átél. A hangulatot a hanglejtés, a

hangszin, a hangzás élménye kelti.

Az emocionális telitettségen kivül ének, zene vagy vers hall-

gatásakor "igen jö, tömör fonetikai zuhatagot kap a tanuló a nyelv-

ból; ha egy ideig nem tudja annak a sz övegnek a jelentését, amit

énekel vagy elmond. Ha valaki ismeri a jelentést, az eltereli a ft-

gyelmét a sor hangalakjár öl" (2., 112.).

[átszhatunk ugynevezett visszhang játékot is. Ennek célja az

ének-zene foglalkozások hallásfejlesztéséhez hasonlóan a nyelv dalla-

mának, artikulációjának meghal.lása, utánzása.
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A játék menete a következő:

1. A gyermekek szemben állnak, megismétlik az óvónő által kiejtett

idegen nyelvi szöt,

2. A gyermekek háttal állnak, és igy ismétlik a hallott szöt,

3. A gyermekek a magnetofonról hallott szót ismétlik.

Célszerü ezt a játékot ugy továbbfejleszteni, hogy a nagyesc-

. portos gyermekek a magnetofonról hallott rövid idegen nyelvu szöve>

get ugyancsak magnetofonra mondják vissza. Ez a fokozatosan alkal-

mazott módszer egyre erősebb akusztikai ráhatást biztos it, amely

feltétlenül erősiti az idegen nyelvi artikulációs bázist.

Az ének-zenének mint módszernek a felhasználása az idegen-

nyelv-tanitásban szintén izgalmas kérdéseket vethet fel. Ez a téma

azonban még kidolgozatlan, mélyebb zenei és lingvisztikai tudás, sok-

sok gyakorlati megfigyelés szükséges kapcsolatuk feltárására.

A nyelv összefügg a matematikával is. Összefüggéseinek

mélységeit tapasztalataink és övodaí matematikai elméleti ismere-

teink alapján néhány példával próbáljuk demonstrálni, mégpedig azt,

hogyan valósulhat meg ez a kapcsolat az övodaí matematikai és orosz

nyelvi foglalkozás közott,

Az összefüggést nemcsak az jelenti, hogy a gyermekek meg-

tanulnak oroszul is tizig számolni, hanem azok a gondolkodásiSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ü -

veletek is. amelyeket a matematikai és a nyelvi foglalkozásokon

egyaránt végezhetünk. Pl. amig a gyermekek it megértéstől az al-

kalmazásig eljutnak, számos analizáló-szintetizáló müveletet kell

elvégeztetnünk,

Egy-egy szituációt nyelvileg is meg kell t erveznünk, ki

kell választanunk a szituációhoz illő kifejezéseket. Az uj, az óvónő
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által megtanitott sztereotípíén kivül a gyermekek a régebben tanulta-

kat is spontán alkalmazzák pl. a boltos játékban a koszöntést stb,,

ezzel maguk is részt vesznek a szituáció megteremtésében, gazda-

gitásában.

A kép, a tárgy, a nyelvi jel azonositása minden szemlél-

tethető fogalom kialakításakor előfordul. Ugyanigy azonosítják a

sztereotipiákat azzal a helyzettel, amelyben előfordultak. Pl. a kö-

szonés jelentését abból a helyzetből érthetik meg, hogy érkezéskor

vagy távozáskor mondta az óvónő. Tehát nyilvánvalóvá válik a gyer-

mek számára, hogy az orosz hangalak ugyanazt a jelentéstartalmat

hordozza, mint az ugyanilyen szituációban máskor alkalmazott ma"

gyar sz ö,

A gyermekek mindenkor elvégzik az azonosítást, még ak-

kor is, ha az orosz kifejezés megjegyzése nehéz. Például a "cnacI601

orosz nyelvi alakj át a magyar hangalakkal összehasonlitva igy azo-

nosították szpaszílva,

Az azonositás, a megkülönböztetés, az összehasonlítás és

a kiemelés egyaránt előfordul a nyelvi szabály játékokban.

Halmazok alkotása adott szempont alapján szintén előfor-

dulhat az anyanyelvi foglalkozásokon megismert szabály játék során

például, amikor megadott hanghoz, pl. a kigyó hangjához (sz) orosz

szavakat sorolnak ClfOJ! stb.

A nagycsoportosok fejlett nyelvi érzékét mutatja az az álta-

lánositás, amikor felfedezik a többes számu szavak azonos végző-

dését, és mindenre, amiből többet szemléltetünk, spontán rámond-

ják a megfelelő többes számu jelölést.

Jegyzet

1. Az óvodai nevelés programja. Tankönyvkiadö, Budapest, 1974.

2. Fülei-Szántó Endre, Szilágyi János: Anyelvtanulásró1. Mínerva-

R. T. V, 1975.
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Dr. Laczkó Ottóné:

Jászberény könyv-, könyvtári és olvasási kultúráj ának története

1867-től 1953-ig

c. bölcsészdoktori disszertációjából részlet

Olvasási kultúra Jászberényben a dualizmus korában

Olvasmányok, olvasóközönség

Az olvasóvá nevelés feladatai

Az érdektelenség, a közöny, a megfelelő anyagi eszközök

hiánya nemcsak Jászberényben hatott gátlólag a kulturális élet ala-

kulására, fejlődésére. hanem országos gondok. problémák voltak

ezek.

Haladó gondolkozásu irók, müvelődéspolitikusok sokat fog-

lalkoztak annak elemzésével, mi az okaSRQPONMLKJIHGFEDCBAli magyar konyv-, konyvtá-

ri és olvasási kultura elmaradottságának, miért van kevés konyv-

tárunk, miért oly csekély a könyvvásárlók száma.

A fenti problémák vizsgálatára országos szintü szervek,

bizottságok is alakultak, igy pl. a "Könyvvásárlást Előmozditó Bi-

zottság", amelyelsősorban azt kutatta, míért oly kevés a magyar

könyvvásárlók száma. E bizottság elnöke György Aladár Ir ö, rn ü -

velődéspolitikus lett (ő volt egyébként a Muzeumok és Könyvtárak

Országos Tanácsának és Főfelügyelőségének első főelőadója), tisz-

teletbeli elnöke Jókai Mör, titkára pedig Dolinay Gyula ujségír ö,

Iapszerkesztö,

A bizottság felhivását "Nyilt felhivás a hazai kaszinók és

olvasókörök t. Elnökségeihez" cimmel a Jászberény és Vidéke c.

hetilap teljes egészében közölte:
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.•Általános a panasz a magyar szépirodalmi és tudományos

könyvek csekély kelendősége felett, és ez a panasz elsősorban a ba·

zaí kaszínokat, olvasököroket és más rnuvelödésí czéllal alakult táro

sas egyesületeket (érinti), melyek hivatásukhoz képest a magyar nem

zeti érdekeknek, és igy elsősorban a magyar nemzeti irodalomnak

ápolói és terjesztői lehetnének •••

De tény, hogy mintegy kétezer társas egylet közül hazánk-

ban alig 500-nak van könyvtára, és tény, hogy e könyvtárak között

is igen sok egyszeruen kiselejtezett ajándékmuvekböl, avagy ügyes

üzérkedők által terjesztett szenzációs f érczregényekből és hitvány

forditásokból áll, oly könyvtárak tehát, mely nemcsak nem felel

meg a hivatásának, de gyakran a kozízlést, sőt a kozerkolcsíséget

is megmételyezni képes •

••• Nincs rendkivüli eszközokre, nincs rendkivüli anyagi

erőkre szükség, hogy minden egyes kaszinó minél inkább megfelel-

jen nemes feladatának és hogy a magyar társaskörök zöme a ma-

gyar müvelt társadalom egyik központja és a kozmüvelödés ügyének

terjesztője legyen •

••• Ne feledjék Önök, hogy a társaskörök könyvtárainak

nemzeti missziója van ••• , ne feledjük, hogy a jövő nemzedék,

mely a könyvek nagy hatásától már tiszta fogalommal fog birni,

Önöket teszi felelőssé vidékük muveltségének más állapotáért, és az

Önök;müködését fogják megbélyegezni, ha kaszinójukban ma esetleg

a kártyázás a fő dolog és a kaszinói könyvtár értéktelen. vagy éppen

selejtes müvekböl áll. •• ~ Oriökre vár. hogy a tár sa skör ök könyv-

tárainak reformja által fokozatonként városuk és vidékük társaséle-

tének ujjáalakitását is megkí sér tsék,

Bp. 1887. aug. hó

A könyvvásárlást előmozditó bizottság és annak nevében:

György Aladár Jókai Mór
elnök tiszt. elnök

Dolínay Gyula
titkár ft (lJ
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Dolinay Gyula igen sokat fáradozott ezekben az években a

népoktatás megszervezésével, az iskolai és népkönyvtárak létreho-

zásával, s a magyar olvasóközönség nevelésének ügyével. Legfon-

tosabbSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ü v e "Konyvet a népnek" cimen jelent meg. mely jelszó,

programjának rövid summázata is egyúttal; Lapot is inditott céljai

segitésére "Iskolai és Népkönyvtárrt címen, A Jászberény és Vidéke

hetilap hasábjain több olyan cikke jelent meg, melyekben az iskolai,

ill. a népkonyvtárakkal, valamint a népolvasmányokkal foglalkozott.

"Édes hazánk 16 milliónyi lakosáböl irodalom, müvészet

alig létezik 1.000.000 számára, sőt, ha szigoruan számítunk, be

kell érnünk másfélszáz ezerrel a könyv és hirlappártolók számát •

••• Népünknek nem kell semmiféle nyomtatott betu, kívéve a nap-

tárt, melyből a legolcsóbbakat, tehát a legrosszabbakat veszi. ~

magyar népnek egyáltalán nem természete a könyvvásárlás. Rá

kell szoktatni a népet a konyvek, az olvasás szeretetére, Hogyan?

Iskolai és népkönyvtárak által. Állitani kell minden isko-

la mell é népkönyvtárt, melynek darabjait a gyerekek hazahordhat-

ják olvasás végett. A szülők szivesen lapozgatnak a konyvecskék-

ben, sőt elolvassák, vagy ami még jobb, gyermekük által fel-

olvastatják •••• Mert ha tizenhatezer népiskola növendékei csak a

téli hónapokban hordozzák is haza a jó olvasmányokat, már ez azt

teszi, hogy a nép hajlékaiba milliónyi jó könyv jut. De ez az ered-

mény a következő generációban lesz valóságosan rendkivüli, mert

az iskolába járó gyerekeket már zsenge korban rászoktat juk a

könyvek szeretetére, az olvasásra •••

Semmi sem látszik ezért sürgősebbnek, mint hogy a nép-

iskolákban felállitsuk a népkonyvtárakat,

••• Trefort miniszter ur t öbb rendeletében sürgette a nép-
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könyvtárak megvalósitását, kezelébb a kozrnüvelödésí egyesületek

kongre sszusán, és azelőtt az országos tanít ögyulésen is szóba ke-

rült, valamennyi egyházi hatóság is foglalkozott vele, s a dolog

vége mindenütt a sürgősség. az eszme meleg ajánlásatt • (2.)

Dolinay remekül fogta össze az iskola és az iskolai

könyvtárak szerepét az olvasóvá nevelésben, az olvasás megsze-

rettetésében, s a felnőtt kor osztály olvasási igényének, szokásaínak

alakításában.

Hasonlóan sokat foglalkozott György Aladár. a Könyvvásár-

lást Előmozditó Bizottság elnöke ezzel a pr oblémakör rel , analízé-

va annak okait, hogy miért oly kevés hazánkban a hirlapokat és

könyveket vásárlók száma. "Hír Iapelóffzetók száma nem éri el az

ötezret, kb. 10Q,OOO a hírlapot, a konyvet vásárlók száma". (l) A

fejlődést, az előrelépést ő is elsősorban az iskolai könyvtárak,

s a pedagógusok ilyen irányuSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u n k á ja hatékonyságának a fokozá-

sában látja. ttA tanférfiak ••• tartsák kötelességüknek ezentul na-

gyobb gondot fordítani az irodalomra. Nem a költők s irók nevé-

nek elősorolása, avagy életrajzi adatok bemagoltatása által lehet

ezt elérni. hanem csak ugy, ha egyes müveket megismertetünk a

növendékeinkkel. Hány népiskolai gyermek szülője venné meg pl.

Petőfi János Vitézét, a Don Quíjotte, Robinson stb. kiadása it, ha

arra figyelmeztetve lennett • (4.)

György Aladár, Dolinay Gyula gondolatai, törekvései

Jászberényben is igen népszernek voltak, ezt nemcsak az mutat-

ja, hogy cikkeik, tanulmányaik igen gyakran jelentek meg a be-

rényi lapokban, de jó néhány városi pedagógus hosszu időn át lel-

kesen fáradozott eszméik megvalós itásán, realizálásán is.

Emlitésre m éltö Brüller Mór tanitó tevékenysége, melyet
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a város olvasási kultur ájának emelése érdekében fejtett ki, különö-

sen azért, mert Delinay ésSRQPONMLKJIHGFEDCBAG y örgy Aladár emlitett munkáí, cikkei

megjelenése előtt, már 1874-ben hasonló gondolatok jegyzében fá-

radozott. Foglalkoztatta az a kérdés, míként lehetne a felnőtt lakos-

ságot rendszeres olvasóvá nevelni, s felismerte, hogy e cél elérése

érdekében elsősorban az ifjus ággal kell foglalkozni.

"... Nem elég, ha iskolás gyermekeinkkel kizárólagosan a

törvény szabta olvasókönyvet olvastat juk, ••• hanem még más esz-

közökhöz is kell nyulnunk, ha gyermekeink nevelésoktatásánál a kö-

zépszerunél többet elérni öhajtunk, Ezen igénytelen eszköz szer ín-

tem az volna, hogy az iskolásokkal az ifjus ági iratokat megkedvel-

tessuk, mely olvasökönyvecskék a tanitónak kellő közremüködése

folytán a kis olvasóknak szellemi kincsbány áivá válhatnak. •• " (5.)

Módszereket is javasolt a könyvek ajánlásához, Elsősorban

egy rész ("tanulságos, érdekes legyenl") felolvasásával kivánta a

tanulók érdeklődését felkelteni, és miután kölcsönözték a konyvet,

irásbeli vagy szóbeli feladattal győződött meg arról, hogy valóban

elolva sták-e otthon azokat. E módszerrel a következóket kívánta

elérni: " ••• tanitványaim nyelvérzéke kifejlődik, jelentékeny szobó-

séget és szép ismereteket szereznek, és ami külön kiemelendő,

hogy eképp szoktatva a könyvek olvasása kedvencz foglalkozásukká,

sőt természetükké válván, későbbi korukban ezen előttük üdvösnek

is bebizonyult foglalkozástói egykönnyen őket elidegeniteni senki nem

fogja". (6.)

E sorok tanusága szerint a cikk ír öja helyesen látta a szép-

irodalom, ill. az olvasás rendkivül fontos szerepét a gyermekek

szókincsének gyarapitásában, szóbeli és irásbeli kifejezőkészségük

fejlesztésében, s különféle módszereket, eljárásokat dolgozott ki,

ill. alkalmazott az olvasóvá nevelés érdekében.
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Figyelemre méltöak elképzelései, hiszen több mint 100

esztendővel ezelőtt felvetett gondolatai nagyrészt ma is kor sze rüek,

helytállöak, hisz a legujabb anyanyelvi tantárgypedagógiák e téma-

körben hasonló elvekre épülnek.

Néhány év óta hangsulyozzuk ilyen kíemelten, hogy az ~

olvasókönyv önmagában nem oldhatja meg az irodalmi és olvasó-

vá nevelés sokrétü feltételeinek megteremtését, Már az alsó tago-

zatban, éppen az olvasövé nevelés teljesebb értelmezése míatt, nem

lehet elháritani a jelenlegi gyakorlatnál alaposabb, mélyebb irodalmi

nevelés igényét. Ehhez több irodalmi alkotás megismerésére, sok-

szinübb olvasásra, a folyamatos olvasás igényének kibontakoztatá-

sára van szükség, Az olvasóvá neveléshez az olvasásra ösztönzö,

un. "könyves környezet" kell. a már az alsó tagozaton arra kell

törekedni, hogy az olvasás, az önálló tanulás és önmüvelődés a

tanulók személyiségének kialakuló von4sává, tulajdonságává válj on.

Nem találtam pontos adatokat arra vonatkozóan, hogyan

alakult a dualizmus korában Jászberényben a könyvvásárlások szá-

ma, sőt a meglévő könyvtárak használói, olvasói számáról is csak

hiányos adataink vannak.

Ktár megnevezése
1884

Olvasók Kölcs, kö.•
száma tetek sz.

1911

ol vas ók Kolcs, kö-

száma tetek sz,

Riszner Nőnevelde Ktára

Gímn, lfjusági Ktára

Gímn, Tanári Ktára

Brünauer kölcsönktára

Városi Népkönyvtár

[árásbír öság Ktára

60

95

13

50

240

450

224

megszünt

271 3.233

nincs adat

nincs adat megszünt
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Peres vándorktár

Pele vándorktár

Hajta vándorktár

Külterületi vándorktár

Iparostanonc Otthon ktára

Casino konyvtára

Kath.Legényegylet ktára nincs adat

15

70

50

77

291

82

291

87

345

600

715

314

2.027

314

914 1.618 8.784

E korszakban a legnagyobb forgalmat az ifjusági könyvtárak

bonyolitották le. (E könyvtárak olvasóinak száma a meglévő adatok

alapján az összolvasók 35 %-a volt, kölcsönzéseik pedig az össz-

kölcsönzések 40 %-át adták.) Viszonylag magas volt a kaszinó konyv-

tárának látogatottsága. (A kölcsönzések 24 %-át itt bonyolitották le, )

Jelentősebb volt még a négy vándorkönyvtár forgalma. (A kölcsönzések

20 %-a itt történt.) Sajnos, a városi népkönyvtár forgalma - első-

sorban az állomány felfrissitésének a hiánya miatt - igen csekély volt,

a kölcsönzések alig 10 %-át bonyolitották le.

Érdemes ezeket az adatokat (függetlenül attól, hogy nem ad-

nak teljes képet a kor szak olvasóinak számáról) összehasonlitani a

mai hasonló könyvtári mutatökkal;

A Jászberényi Járási-Városi Könyvtárnak 1970-ben 6.311 be-

iratkozott olvasója volt, akik 184.748 kötetet kölcsönöztek. 1970••ben

a különíéle hálózatba tartozó könyvtárak (tanácsi, szakszervezeti, is-

kolai szakkönyvtárak) beiratkozott olvasóinak a száma 11. 794 volt

a városban. (7.)

Összesen: 218

Jegyzetek:

1. Jászberény és Vidéke, 1887. 8. évf. 40. szám 2-3. p.

2. Jászberény és Vidéke, 1887. 8.évf. 51.szám 1-2.p.
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3. Fígyeló, Budapest, 1875. 43. szám 1. p,

4. Figyelőt Budapest, 1875. 43. szám 2. p,

"Of' •

5. Brüller Mör: Az ifjusági könyvtárak miképp hasznosithatók

legczélszerübben? = Jász Kunság, 1874. 7. évf. 33. szám

142. p.

6. Brüller Mór 6. szám alatt í, m , 143. p,

7. A Jászberényi Járási-Városi Könyvtár Érte sítóje, JászberénYI

1971. 56. p, 57. p, 80. p,

BálványosHuba: Együtt
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TANULMÁNYOK

Gáspárné dr. Zauner Éva:

Értékorientációs vizsgálatok a Budapesti Tanítóképző Főiskolán

Elhangzott a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság
vándorgyülésén
Gödöllő, 1977. szeptember 1.

A pedagógiai kutatások tervezetének 6-os számu főiránya

már 1974-ben megindította a tanulói életmód vizsgálatának rendsze-

res és tervszerü kutatását. Mindeddig aránylag kevés publikáció lá-

tott napvilágot ebben a témában, annak ellenére, hogy a széleskörü

szociálpszichológiai vizsgálatok kímutatták, hogy a tanulói életmód

ismerete voltaképpen előfeltétele lenne minden korszerü pedagógiai

tervezésnek.

Az életm ód szociálpszichológiai fogalom ,s mint ilyennek

vannak mennyiségi és minőségi muta tói, téri, eszmei és idői vonat-

kozásai. A legegyszerübbnek látszik a téri viszonylatok vizsgálata, s

már ez is sok, meglepően ujszerü tényt tárt fel, gondoljunk csak a

legujabb proxemikai vizsgálatokra. Az emberi élet .ídöbelt vonatkozá-

sainak pedig egyenesen felbecsülhetetlen jelentőségük van, hiszen

időnkmaga az életünk, s a legelemibb létfenntartási gondok csrllapu-

lásával az időt érezzük legnagyobb értékünknek. ennek hiányát a leg-

nagyobbrabságnak,

Az életmód és életvitel fogalmai kozött cél szerSRQPONMLKJIHGFEDCBAü némi dis-

tínkciöt tenni: az életvitel az emberi önkiteljesedés és értékmeg-

valósitás nagyivü vetülete, az életmód ennek konkr ét, mindennapi

megvalösulása, Az életmód időbeli karakterisztikumaít nem könnyü

empirikusan víz sgální, az időnek ugyanis mindig van valami szubjek-

tiv, téri viszonylatokkal leképezhetetlen jellege. A lehetséges gyakor-
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lati m ödszerek között kitüntetett helye van a Charlotte Bühler által

kezdeményezett életrajzelemzésnek, másik: fontos eljárás a napirend·

elemzés,

A napirendelemzést tudományos módszerekkel - tudomásunk

szerint - elsőnek Gottschaldt vezette be a pszichológiába, amikor

. is megalkotta az "idő-háztartás" fogalmát (Zeit- Budget), mint a

személyiség életmódjának fontos jellemzőjét. Hazánkban Pethő Bertalan

alkalmazta a pszichiátriában mint napirend-iratásos eljárást.

igen figyelemre méltö eredrnényekkel, Pedagógiai vonatkozásban Geréb

György fáradtságlélektani és tevékeny ség.-tel itettségí vizsgálataival ku-

tatta aSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anulök napirendjét. Róna Borbála és Szabo Pál az iskolai

klima függvényeként vizsgálta ugyanezt a témát. Gazsó Ferenc -

Pataki Ferenc - Várhegyi György: Diákéletmód Budapesten (1971) C.

munkájéban, valamint Szentirmai Lászl ö; Az egyetemi hallgatók

életmódjáról a Valóság 1975. 8. számában megjelent cikkében

egyetemista és főiskolás diákok életmódját, tanulási szokásaít vizs-

gálta főként kérdőives és explorációs m ödszer rel,

A napirendelemzés segitségével sok és lényeges tényt tár-

hatunk fel mind az egyes tanulok, mind pedig az egyes életkori

- és különböző szociális rétegződésü - csoportok értékrendszeré-

ról, A helyes és egészséges életmód kíalakításával kapcsolatos

pedagógiai feladatok is világosan kirajzolódnak a vizsgálati anyag

feltárása kor • Megállapíthatjuk, hogy miben kellene nagyobb segítsé-

get adni a szülői háznak és a tanulöknak ahhoz. hogy gyermekeik-

nek harmonikusabb személyiségfejlődést biztosítsanak.

Vizsgálatainkban a tanulói életmód kutatása kétJ életkorilag

egymástól csaknem 10 évvel különböző korcsoportra terjedt ki: a

gyakorlóiskola 6-10 éves tanulóira és a főiskola 18-22 éves diák-
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jaira, Mindkét kor csoportot másfél évtizede vizsgáljuk különhözó

szempontböl, A 6-10 éves tanulók életmódjának rendszeres és terv-

szerü vizsgálata 1974-ben kezdódott , és első szakasza az 1976/77-es

tanév végén zárult. A vizsgálat köz éppontjában annak a kérdésnek a

kutatása állt, mennyire lehetséges osztály és tanitási óra keretében

a tanulás helyes módszereit megtanitaní, A tanulás a diákéletmód

kozéppontí tevékenysége, igy az életmódvizsgálatok ilyen irányban

nagyonhasznosak.

A hallgatókat a pályaalkalmasság szernpontjáböl 1970 óta

vizsgáljuk rendszeresen Ungárné dr. Komoly Judit kolléganörnmel,

Mindenfelvételi pályázót háromféle vizsgálatnak vetünk alá a pá-

lyaalkalmasság szempontjából, mint erről már több tanulmányban,

a Felsőoktatási Szemle és a Tanitóképző Intézetek Tudományos Köz -

leményei hasábjain beszámoltunk. Az értékorientáci6 vizsgálatára

elsősorban az általam kidolgozott mondásválasztás szolgál, amelyet

a felvett hallgatóknál nyomonkövető célzattal a tanulmányi idő alatt

néhányszor rnegísmétlunk, Ezt a direkt és verbális módszert egé-

szitettem ki napirendiratással és különböző rajzi vízsgálatokkal,

ilyen módon több évre visszamenőleg rendelkezünk adatokkal a ta-

nulök, illetve hallgatók értékorientációjának alakulásával kapcsolat-

ban.

Az eredmények közül figyelemre méltó adat, hogy a 70~es

éveklegelején az értékorientáció inkább tekintélyi és morálisan kö-

vetelő jellegü volt, 1974~től kezdve egyre inkább előtérbe kerül a

függetlenség és az önállitás igénye. Másik jellemző tünet, hogy a

felvételiző jelöltek és a már felvett hallgatók értékorientációja kö-

zöttszembetünő különbség van. Ugyanaz a vizsgálati személy egészen másképpen
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nyilatkozik életfelfogásáról a felvétel, és másképpen a tanulmányi

időszak alatt. Ennek vannak pozitiv vonásai is: pedagógiai érzékeny-

ségük növekszik, a gyermek és általában az ember iránti érdeklő-

désük fokozódik, ami a képzés értékeit bizonyitja. Ugyanakkor a

tudással, a munkával és a táraadalmílag hasznos, vagy éppenséggel

áldozatos életmóddal kapcsolatos nézeteik homlokegyenest az ellen-

kezőbe csapnak át: szkeptikusak lesznek, nem akarnak attnemzet

napsz ámosa í" lenni. A leányoknál növekszik a házasság utáni vágy,

a saját család és saját gyermek igénye foglalja el az általános gyer-

mekszeretet helyét. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy ezekben az

attitüdváltozásokban általános életkori sajátosságokról van-e szö,

vagy pedig elsősorban társadalmilag meghatározott jelenségekről.

Az egészséges életmóddal kapcsolatos kutatásaink és meg-

figyeléseink a főiskolás korosztály kerében immár 17 éve halmo-

zódnak, és egyre számosabb negatívumot jeleznek. Bár a tanítokép-

zőben több egészségügyi tantárgyat oktatnak. ezeknek a tanulságai

nem szürődnek le a mindennapi életben. A tanitójelölt hallgatóknak

nem igényük a szünetekben a szellőztetés. magas százalékban reg-

geli nélkül jönnek el 8-10 órás napi munkájukra, s a fehérjedus

reggeli szükségességéról sokszor nem is tudnak. Nem élnek a szép

udvar, a közeli hegy sétalehetőségeivel, bevallásuk szerint "soha

sincsen idejük", ugyanakkor sok időt töltenek el fecsegéssel és tén-

fergéssel,

Mindezek a jelenségek a .szociálpszichológiai kutatások sze-

r int a korai szocializáció hiányosságaiból erednek. A szülői ház

szokásrendje, a családi modell időszervezése szinte fatális hatásu,

hiszen mindez nem índoktrínácíó, vagyis értelmes tanulás, hanem

imprinting eredménye. Az egészséges életmódra nevelés - ké-

sőbbi oktatással - csak annyira lehetséges, amennyire a személy
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hajlandó tudatosan átalakitani életvitelét. Főiskolás koru hallgatók-

kal is lehet ilyen irányu fejlesztést végezni, mint ezt általános

személyiségfejlesztő gyakorlataink során évek óta megkiséreltük,

és több publikációban kozzétettuk, Ajánlatos lenne hasonló gyakor-

latokat szélesebb körben, más főiskolákon, illetve az ifjuság más

csoport jaiban is megkísérelni,

A vizsgálatok eddigi tapasztalatai és eredményei érdekes

jelenségekre hívták fel a figyelmet az alsó tagozat os gyerekek élet-

vitelében. A kisiskolások tanulási eredményeit nem annyira az ott-

honi tanulás, mint inkább a szülői ház muveltségeszrnénye és az

iskola munkájának hatásfoka határozza meg. Ebben az életkorban

még kevés a konyvböl megtanulandó anyag, "Ieckén" többnyire csak

az ír ást, számolási feladatokat értik. Igazi uj ismeretanyaggal,

szellemileg fejlesztő gondolatsorokkal szegényesen vannak ellátva

a gyerekek, bár a feladatrendszerek már kor szer üek, Azt tapasz-

taltuk, hogy rnüvelt családok gyermekei meglepően tájékozottak,

nagyon sok mindenre jut idejük a tanulás mellett, Az alacsony

szociokulturális miliőből származó gyerekek alsó tagozat os koruk-

ban - főként ha a család ambiciózus - jóval több időt forditanak ta - .

nulásra, mint szerencsésebb társaik. A különös és látszólag ellent-

mondásos dolog az, hogy a jobb tanulók lényegesen kevesebbet és

kisebb erőbevetéssei tanulnak. mint a gyengék. A gyenge t annlök

élete általában sivár, élményszegény.

A felső tagozaton homlokegyenest megváltozik a helyzet.

A gyerekek napirendje zsufolt, az időrend nagyon kotott, Az ott-

honi tanulásra forditott idő osztályról-osztályra rosszabb képet mu-

tat a gyengén tanuló gyerekeknél: a feladatok és a tanulnivaló meny-

nyisége és minősége meghaladja önálló tanulási képességüket, s a

hozzáértő segitség hiányában kedvüket vesztik. Érdeklődésük egyre
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inkább elfordul az iskolától és az iskolában tanitott ismeretektől,

és rohamosan le szükult a konkr ét élvezetek világára. Jövő terveik

között "pénzszerzés" áll az előtérben, életvitelükről alig van

elképzelésük.

A kor szerSRQPONMLKJIHGFEDCBAü szocialista iskola nem lehet közörnbös ezekkel

a felismerésekkel kapcsolatban. A gazdag, szellemi és erkölcsi

értékekben bővelkedő életvezetést is az iskolának kell fokozottabb

mértékben kozvetíteníe, mint eddig tette. Néhány gondolat a fel-

használható módszerekkel kapcsolatban: naplóvezetés a tanitási nap

elején, óra keretben, amit élményrajzok .tarkitottak: lerajzolták a

tanulók azt. ami igazán élményt jelentett számukra. Ezek a rajzok

és bejegyzések vizsgálatainkban eleinte sematikusak voltak, azt

tartalrnazták, amiről ugy vélték, hogy az iskola ezt várja tőlük.

Később a fokozott biztatásra egyre személyesebb jellegü feljegy-

zéseket, rajzokat kész ítettek, Jól bevalt a közös alkotásokkal való

próbálkozás is. Életük valóságos értékrendje és vágyaik világa köz-

ti ellentmondást tervezéssel igyekeztünk áthídalní, pl. Ird le, mí-

lyen lesz a te gyereked egy napja annyi idős kor'ában, mint te vaf5f?

Tapasztalataink szerint az iskolai nevelésnek több informá-

lis módszerrel arra kell törekednie, hogy a tanulök értékor íentácío-

ja gazdagodjék és integ rálödjék,
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Keményné Pálffy Katalin:

A.hallsatói minősítésekSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j szempontrendszerének tervezete

1976-ban alig háromhónapos csoportvezető tanári munka

után a főiskolai Csoportvezető Tanárok Munkaközössége azt a meg-

bízást adta számomra. hogy dolgozzam ki a hallgatói minősitések

uj rendszerét. Megtisztelő és egyben igen nehéz feladatot kaptam.

Rövid csoportvezetői gyakorlat és viszonylag kevés felhasználható

szakirodalom, dokumentum állt rendelkezésemre ehhez a "kényes"

témához. amit a mínösítések készítése jelent.

A felhasznált anyagok közül elsőként a főiskolán eddig hasz-

nált utmutatókat (dr. Magyarfalvi Lajos, dr. Gál Györgyné munkáí)

néztem áto majd más intézményeknél használatos minősitési lapokat

(pl. a Pedagógus Szakszervezet minősitő lapja és utmutatöja, a

KözpontíFizikai Kutató Intézet minősitési teszt je), végezetül egy

hallgatói csoport tagjainak egymásról irt jellemzéseít, Felhasználtam

a Neveléstudományi Tanszék Pszichológiai Munkacsoportja által épp

ez idő tájt kidolgozott "Tanulöí személy iséglap't-ot is.

Az elkészitett anyag a Csoportvezető Tanárok Munkaközös-

ségének értekezletén vitaanyagként hangzott el. Jelen tanulmány ezt

a megvitatott anyagót tartalmazza.

Az átnézett anyagok megerősitettek abban az elképzelésben.

/logy a minősités - különösen ifjukoru, pályakezdés előtt álló fiatalo-

kat illetően - mennyire nem egységes, egyértelmüen meghatározott

feladat. A tanulmányozott anyagok mindegyike voltaképpen személyí -

ségjellemzés, a személyiség ilyen-olyan megkozelttésü, különböző

szempontrendszer alapján, különbözö módszerekkel történő leírása.

Olyan(gyakorlati vagy elméleti) szakanyag, amely kifejezetten az

ifjukorban levő, tanuló fiatalok személyiségjellemzéséhez alapul szel-
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gálhatna, nincs a pedagógiai -pszichológiai szakirodalomban vagy a

személyzeti munkát segitő dokumentumokban. A tanulmány készí-

tésekor még nem jelent meg a Tanitóképző Főiskolák számára ki-

dolgozott Nevelési Terv, amely szintén foglalkozik a tanulói sze-

mélytségjellemzéssel, Az eddig használatos anyagok mind a jól ki-

dolgozott gyermeki személyiségjellemzések és a kevésbé jól kidol-

gozott felnőttkori jellemzések, minősitések egyfajta, leegyszerusí-

tett adaptácíöí, Az ifjukor (17-18 - 24-25 évig), mely már életkori

határait tekintve sem nevezhető teljesen elfogadott kategóriának,

igen vitatott, viszonylag kevésbé kírnunkált része a pszichológiának.

Az egyéni fejlődés menetétől és mértékétöl, az életvitelben mutat-

kozó nagyfoku különbségektől, az eltérő környezeti hatásoktói és

feltételektől fűggően igen eltérő fejlettségű személyiségeket találunk'

ebben az életkori szakaszban,. A mi hallgatóink között is vannak ko-

moly, felelősségteljes, érett "felnöttek" és minden felelősségtől men·

tes, kialakulatlan, változékony személyiségű "majdnem kamaszok",

Az első problémaként a minősitési szempontok egységesitésénél

rögtön ez merult fel: lehet-e egyáltalán egységes szempontok, azo-

nos kritériumok alapján minősiteni, jellemezni az ilyen heterogén

korosztályhoz tartozó egyéneket?

A következő kérdés a minősitések funkciójának értelmezése

volt. Az átnézett anyagok éppen ettől - funkciójuktói - függően is

igen eltérőek voltak. A minősités, mint a személyzeti munka alap-

vető része, elsősorban káderfejlesztési célokat szolgál: az adott

rnunkakör betöltésével, a szukséges szakmai ismeretek szinvonalával,

az elvégzett munka mennyiségi és minőségi értékel ésével, a munka-

végzéshez szükséges társadalmi-politikai aktivitás mértékével mér,

Főleg szakmai és politikai szempontok alapján mérlegel; az egyéni
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sajátosságokat, a környezeti feltételeket, a személyiség kevéssé

megnyilvánuló vonásait nem (vagy kevésbé) érinti. A pszichológiai

személyiségjellemzés viszont az egységes személyiség felt4rására,

a felszini (magatartásban, viselkedésben, cselekvésben megnyilvá-

nuló) vonások és a mélyebb, rejtettebb jellemzők megismerésére

törekszik; a személyiség vonásait az azokat kíváltö, meghatározó

tényezőkkel való összefüggésben szernlélt, Ugy is megfogalmazható:

a minősités egyfajta regisztrálás, hivatalos véleményalkotás, mig

a pszichológiai jellemzés inkább díagnosztízdlás, a megfigyelt je-

lenségek és a hátterükben meghuzödö okok, összefüggések feltárá-

sa, megértése.

Ugy vélem, az a minősités, amelyet a csoportvezető ta-

nároknak a III. éves hallgatókról késziteniük kell, átmenetet kép-

visel az előbbi két jellemzési möd kozott, A hallgatók közelí mun-

kába áUásával kapcsolatban elengedhetetlen kovetelrnény, hogy a

minősitések nagyjából megfeleljenek azoknak az általános gyakorlat

szerinti fő formai és tartalmi szempontoknak, amelyeket minden

munkahely elvár a pályakezdő fíata loktöl; Hiszen hallgatöínk ezek"

kel a minősitésekkel pályáznak, kerülnek életük első munkahelyén

valamilyen beosztásba, munkakörbe, A csoportvezető tanárok által

készitett minősités meghatározó a fiatalok pályakezdésére és köz-

vetve további pedagógiai pályafutásukra. Éppen ezért nem eléged-

hetünk meg formális, sematikus jellemzések készttésével, (Alkal"

mam volt egy III. éves hallgatói csoport tagjainak egymásról ké-

szitett jellemzéseit áttanulmányozni, amelyekben mindenki az álta-

la legjobban ismert hallgatótársáról irt. Sivár képét kaptam a

csoportról. A 21 véleményből 7 igy kezdődött: "XY csoportunk

egyik kíválö (aktiv, vezető, értékes stb, ) tagja". És mind a 21 igy

folytatta: "XY politikai-társadalmi meggyőződése szflárd, marxista-

leninista ismeretei megalapozottak, •• ti Szerintem jó minősités
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(és az azt megelőző megismerés) .nevel éaí eszközt is jelenthet szá-

munkra, ha azzal megfelelően bánunk. Azaz, ha hallgatóinkról sok-

oldalu, megbizható és reális képet tudunk festeni, amely egyezik

a tanári kollektiva és a hallgatói közösség véleményével, lehetőséget

és módot teremtünk a hallgatók személyiségének tudatosabb fejlesz"

tésére, képességeik mind jobb kíbontakoztatására, hibáik tudatos ki-

javítására, onnevel ésükre, De a tartalmas, jó jellemzés eszköz le-

het a nevelő kezében a közösségformálás területén is.

A minősitési szempontok kialakitásakor megpróbáltam a

pszichológiai személyiségjellemzésekben használatos (egy ébként igen

ellentmondásos és vít atottl) személyiségstrukturának megfelelően

kidolgozni a kritériumokat ugy, hogy azok a nem-pszichológus ta"

nárok és a mínósitésbe bevont hallgatók számára is világosak,

könnyen megválaszolhatok legyenek. A minősités készítése a cso-

portvezető tanárnak, továbbá a KISZ-vezetőségnek, a hallgatói kollektívának

és a többi tanárnak, gyakorlatvezetőnek, vezető tanitónak stb. a közös mun,

kája, Mint ilyen nem is lehetséges és nem is szükséges, hogy

pszichológiai szempontból "tökéletes", szakszerű jellemzés legyen.

Elsősorban azért nem, mert a mínősítést készítők vélem ényeí, ál-

lásfoglalásai nem pszícholögíaí vizsgálatok eredményei, hanem

spontán és tervszerüen - rnegfígyelések, feljegyzések, kezvet-

len vagy kozvetett információk, élmények, együttes rnunkálkodás

alapján és kezben jönnek létre. Nem lehet eléggé hangoztatni, hogy

a szakmódszerek pl. laikus alkalmazása (személyiségtesztek, direkt

szociometriai felmérések stb.) mennyire felelőtlen és káros, noha

manapság sajtóban, tévében, rádióban. társaságban és még az is-

kolai nevelőmunkában is nagyon nagy divatja van. A szempontrend-

szer kidolgozásában az az elgondolás vezetett, hogy a tanárok és a
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diákok kezébe az eddigieknél változatosabb, sokoldalubb, ugyanakkor

viszonylag konnyen-kezelhető minősitési "eszközt" adjak.

A pszichológia önálló tudománnyá válása óta mind a mai

napig sokat vitatott kérdés a személyiség fogalma, összetevői,

megismerhetőségének kérdése. Mi az, ami a személyiségből (a

személyiség funkcionális és strukturális összetevőinek integrált,

egyedi egységéből) a másik ember számára hozzáférhető, feltárha-

tö? A tudatos lelki jelenségek vagy a tudattalan motívumok, ösz-

tönök, vagy csak a külső megnyilvánulások, a magatartás, visel ••

kedés, a cselekvés? A legujabb személyiségelméletek megegyeznek

abban, hogy a személyiség különböző oldalait, szféráit egyformán

fontosnak tartják; a személyiséget a maga egyedi, egyszeri, sa-

játos egységében szeml élík; de olyan mödszer, amely ennek a meg-

ismételhet etlen integritásnak teljes feltárását lehetővé tenné, nincs

a pszichológiában. (A klinikumban jelenleg a különböző módszerek

meghatározott egymásutánjával, az un. klinikai teszt-battérfával

dolgoznak, amely az anamnézis és exploráció mellett a legfontosabb"

nak ítélt személyiségvonások külon-külon felt~ását és összegzését

teszi lehetővé, )

A pedagógus jellemzésének kiindulópontja (az anamnézía-

nek és explorációnak megfelelően) az adatwüjtés. Célszerü

• és a gyakorlatban is használatos módszer .., ha a hallgatókról a

főiskolára kerülésüktól kezdve füzetet vezetünk, Ebbe a füzetbe ke••

rülhetnek .. alkalomszerüen vagy rendszeresen vezet ett - feljegyzé-

seínk, megfigyeléseink stb.; kiindulásként az un. személyi adatok

(név, születési idő és hely, lakcim stb, ), Ezek jó része megtalál-

ható a hallgatók személyzeti dossziéjában, de célszeru, ha azok

helyességéről vagy az Időközben történt változásokról - beszélgetés
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keretében - pontosabb információkat szerzunk, Az adatok felvételét

senki se tekintse holmi mechanikus, esetleg bürokratikus eljárásnak.

A személyi adatokról való információszerzés, a beszélgetés a leg-

jobb alkalom - szaknyelven szólva - az anamnézis felvételére'. A

beszélgetés közben alkalom nyilik arra, hogy a száraz, sokszor sem-

mitmondó adatok mögé bepillantva belássunk a hallgatók családi éle-

tébe» otthoni helyzetébe, elöéletébe, A családi háttér, a szociális

körülmények meghatározó jelentőségüek nemcsak a szociális támo-

gatások odaítélése szempontjáböl, de a személyiség jelenlegi fej-

lettségi színtjének, problémáinak megértése szempontjáböl is. A ko-

vetkező kérdésekkel kell - lehetőség szerint - tisztában lennünk:CBA

1 . A hallgató szüleinek életkora.

2. A szülők foglalkozása, iskolai végzettsége (nemcsak a származás

szerinti kategória megállapításához szükséges ez, de kiderülhet,

hogy a szülők segítöí, támogatói-e gyermekük tanulásának. kul-

turális szempontból megfelelő hátteret jelentenek-e a fiatal fej-

lődéséhez; ellenzik vagy megértik, esetleg - saját álmaik kié-

léseként - erőltetik a továbbtanulást).

3. A szülők (és a kereső családtagok) jövedelme alapján az egy főre

jutó jövedelem (a hallgató teljes anyagi függetlenségben él, vaf!:f

a család anyagi erőfeszitései árán tanul tovább, esetleg hozzá-

járul a családi költségek fedezéséhez, pl. osztondíjával vagy

valamilyen kereső tevékenységgel),

4. A testvérek száma, neme, életkora. iskolai végzettsége, foglal-

kozása (a hallgató hányadik a testvérek sorában, egyetlen tovább-

tanuló vagy sem, legkisebb - testvérei által is támogatott -

vagy éppen legidősebb, szülőpótló funkciókat is ellátó testvér stb.),
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5. A lakásviszonyok (a szobák száma, a lakás komfortfokozata,

vari-e a hallgatónak megfelelő tanulöhelye, testvéreivel kell-e

megosztania szobáját, esetleg r okonoknál, albérletben, lakik

stb, ), Szempont még a lakásnak a főiskolától való távolsága.

a közlekedés nehézségeinek figyelembevét ele.

6. Házas hallgató esetében a házastárs adatai, az önálló család

lakásvíszonyat, esetleges gyermek/ek/ kora, neme, nevelődé-

sének korülrnényeí, a házastárs családjával kapcsolatos fonto-

sabb kérdések.

7. A családtagok személyíségének, egészségi állapotának fő jellern-

zői (van-e a családban sulyos beteg, rokkant, Iesz ázal ékolt, el-

me- vagy ídegbeteg, alkoholista, garázda, bünöző személy

stb.); itt elsősorban nem a pszichológiai szempontból szokásos

örökletes ártalmakra, hanem az ebből adódó környezeti prob-

, Iémákra gondolunk: pl. a hallgatónak otthon egy szivbeteg apát

vagy szenilis nagymamát kell rendszeresen ápolnía, vagy beteg

édesanyját helyettesitenie a háztartásban, gyermeknevelésben.

8. A családi légkör jellemzőt, a családtagok egymáshoz való viszo-

nya, a munkamegosztás gyakorlata a családban, a hallgatónak a

családi döntésekben való részvétele stb.

9. Apályaválasztás, modellkövetés kérdései (mi motiválta a hall-

gató pályaválasztását, kinek a példájára választotta a pedagó-

gus hivatást. kít tart követendő modellnek és míért stb.).

10. Testi és egészségügyi kérdések (a hallgató legjellemzőbb alkati,

fizikai, egészségi jellemzőt alapján megfelel-e a pedagógus pá-

lya egészségügyi követelményeinek; vannak-e sulyos, tartós,

visszatérő betegségei, illetve jelenleg tapasztalható idegrendsze-

ri problémái, pl. vizsgaidőszakban jelentkező r osszullétek, si-

r ögörcsök, ájulások stb, ),
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Mindezeket a tényezőket feltétlenül megismerendőnek tartom,

mielőtt a hallgatói személyiség sokoldalu megrajzolásához fognánk.

Természetesen jó személyes kontaktus esetén még ennél is többet

fel lehet deriteni a hallgatók intézeti és iskolán kivüli életével kap-

csolatban. Ugyanakkor vannak zárkózott, gátlásos, szemérmes hall-

gatók, akik magánéletük részleteit, problémáikat nem szivesen vagy

egyáltalán nem kozlík, még intim szituációban sem. ilyenkor leg-

inkább megfigyeléseinkre, a csoporttársak véleményére, beszélgeté-

seíkre, látogatásaikra alapozhatunk, Mindehhez jó támpontul szol-

gálhatnak a középískolaJIHGFEDCBAí jellemzések, esetleges korábbi m u n k a a d ö í

vélemények (melyek gyakran sematikusak ugyan, de mégis ált alában

négy év folyamatos kapcsolatán alapulnak). A felvételi vizsga ered-

ményei és a pedagógiai alkalmassági vizsga eredményei is hozzáfér-

hetőek bárki számára. Jó kiindulási és összevetési alapot szolgáltat-

nak az itt töltött három év távlatáböl,

A személyi adatok regisztrálása után következik a tényleges

személyiségjellemzés. Mire építhetünk, milyen módszereket alkal-

mazhatunk? Elsősorban és legdöntőbb rriódon a megfigyelést és a be-

szélgetést (mint a pszichológiai megismerés fő módszereit) és a

teljesitmény elemzését (mint alapvető pedagógiai módszert). Jól

bevált módszer az önjellemzés-önértékelés tratása, illetve a kozos-

ség tagjainak egymásról készittetett véleménye, jellemzése. Kiegé-

szitő módszernek ajánlható a hallgatókkal a napirend iratása, életterv

készittetése is. Ezek a fő- és a gyakorlatban is használt módszerek

tartalmasabbá, alaposabbé tehetök, ugyanakkor könnyebben elvégezhető-

vé válnak az alább javasolt mödon, Az "alapotlet" az Osgood-féle

un. ft szemantikai dífferencíál" volt. Ehhez hasonlóan, minden felso-

rolt személyiségvonásnál általában öt, fokozatokat képviselő szintet

igyekeztem meghatározni, amelyet az on- és mások jellemzésében

"választásos t esztként" lehetne használni. Igy elkerülhetővé válik a
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semleges megállapítások zöme. nagyobb differenciálást teszünk lehe-

tővé a tanári és a hallgatói vélemények kialakitásában.

Milyen személyiségvonásokat tartsunk fontosaknak, melyek

megfigyelésére törekedjünk. mivel jellemezzük a személyiséget?

Említettem már a pszichológiában a személyiségjegyek körüli el-

lentmondásokat, vitákat. A személyiségjegyek száma több mint

14.000. Rendkivül nehéz ebben a sokféleségben rendszert teremte-

ni. Vázlatosan 'közlok néhányat a személyiséglélektanban uralkodó

nézetekböl.

- megkülönböztetnek un. fenotieust (pillanatnyi, megnyil-

vánuló, .változó, külső személyiséget) és

- un. genotipust (részben öröklött. részben szerzett

lényegi tulajdonságokat, amelyek a személyiség főJIHGFEDCBAt endenciáít ad-

ják. viszonylag ,állandóak. de kevésbé hozzáférhetők).

A tenotipus ilyen éles elkülönitésben nem is szolgálhatja

a megismerés tárgyát, hiszen ezzel csak a mindig változó, felületi

tulajdonságokat ismerhetnénk meg", a genotipus viszont csak rnély-

lélektani rnödszerekkel tárható fel. Cattell, az amerikai személy í-

séglélektan nagy alakja kidolgozta a faktoranalizis mödszer ét,

amelynek elméleti feltevése az, hogy a fenotipusban észlelhető sze-

mélyiségjegyek sokrétüsége visszavezethető az egyszertíbb, genott-

pikus formációkra, azaz. a "felszini" vonások szoros kapcsolatban,

összefüggésben állnak bizonyos un. "gyokérvonásokkal" • A felszini

jegyeket észlelve, megfigyelve, a viselkedés, magatartás, cselek-

vés helyes értelmezésével a személyiség mélyebb összetevőihez is

eljuthatunk, Cattell "faktoraí" közül a leglényegesebb: al az érzel-

mi melegség-hídegeég; bl az intelligencia foka; el az "én-erösség"

vagy jellemerősség; dj az nénn külvílághoz való viszonya, a jungi



A személyiség jellemzőinek első nagy csoportját (1) a

pszichikus funkciók szintje, sajátságai, egyéni különbségei adj ák,

Ezek:CBA

1 . A figyelemkoncentráció fo~Hól ~szpontositva végzi minden

feladatát - munkájára koncentrál ~ sak az őt érdeklő dolgokra

koncentrál - figyelme konnyen elterelhey@gyelme szétszort,

dekoncentrált;

2. Az emlékezeti tevékenység jellemzé~ó'. tartós, pontos emlé-JIHGFEDCBA
. \

kezet - jó felidéző ké sség - . sak a lényeges osszefüggésekre,
- I

hangsulyos pontokra emlékszik - egyes ter" teken 'ó az

kezete ~SSZefüggésekre ne~ emlékszik - feledéke , pontatlan

felidézés jellemzi (főleg az egyéni feladatok, tanulás, vizsga--teljesítmények adnak ehhez támpontokat);

J
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extrovertáltság vagy introvertáltság.

3. A képzeleti müködés jellemzése: jö, alkoto képzelet, amely ter-

vekben, produktumok létrehozásában nyilvánul meg - helyes el-

képzeléseket alkot feladatairól. jövőjéről - közepesen alkotöképes,

nem produktív, inkább reproduktiv beállitottságu - ritkán vannak

eredeti elképzelései -, szegényes a képzelete (ez megfigyelhető

bármely kozösségí, csoporttevékeny ségben, pl. tervek, progra-

rnok megbeszélésekor: ki az "ötletgazda" , ki az, akinek nincse-

nek tervei. elképzelései; illetve az egyéni feladatvállalások tel-

jesitésében milyen alkotoképzelet nyilvánul meg);
" ... -,

4. Tanulási módszerek és eredmények jellemzés,l..-7~yen. logi-

kusan, eredményesen tanul 0:? mnyen, de képességeihez mérten

nem elég eredményesen tan ~ özepes eredménnyel, kezepes--:
erőfeszitéssel tanul d)ehezen, nem jó mödszer rel, kevés ered-

ménnyel tapul~engén, rossz mödszer rel, eredménytelenül

tanul (a megfigyelés alapja a hallgatók tanulási módszereinek és

tanulmányi eredményeinek figyelemmel kísér ése, napirend-elem-
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zés, egyéni beszámolók, irásos vélemények, vizsgák látogatása

stb. );

5. A gondolkodási tevékenység jellemzése: rendszeres, logikus,

célratörő, kreativ - rendszertelen, de intuitív, leleményes -

rendszeres; nem kreativ, néha vannak jó ötletet - gondolkodása

nem rendszeres, nem ot letes, de követni tudja mások gondolat-

menetét - nem önállóan gondolkodó tipus (ez is megfigyelbető

hirmely egyéni vagy csoportos probléma helyzetben, feladatmeg-

oldáskor),

Az intelligenciaszinttel nem volna szerenesés foglalkoznunk,

egyrészt mert ennek megállapitása szakmódszereket igényel, más-

részt a hallgatókkal történő kozléssel esetleg sérüléseket okozhatunk.

A következő nagy csoport (II) az Egyénisé&-, karakter-

fogalommal foglalható össze. Szakszerüen nem ez aJIHGFEDCBAs z o k á s o s rend-

szertani kategorizálás, de praktikusan a következő jellemzők sorol ••

hatók ide:

1. Az érzelmi élet jellemzése:

aj Az érzelmi reakció tipusa szerint: szangvinikus - kolerikus -

flegmatikus - melankolíkus,

bj Társaihoz, tanáraihoz .é s a gyermekekhez való viszonyában az

érzelmi melegség vagy hidegség milyen szint jével jellemezhe-

tő a hallgató: szenvedélyes (szélsőséges érzelmei vannak)

- meleg, barátkozó, megértő" közörnbös, semleges - szenv·

telen, rideg, érzéketlen •. elut aaítö, ellenséges, agressziv.

cj Jellemezhetünk a speciális pedagógiai képességként számontar-

tott "empátia", beleélőképesség fokával is - mennyire tud má-

sok érzelmeibe, helyzetébe beilleszkedni, mennyire képes má ••

sok problémáit átérezni. Pl. hogyan viszonyul társai sikeréhez:
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velük örül, mint saját sikerének - jól; elismerően viszonyul -

közörnbös - ellenérzést kel benne - ellenséges, lekicsinylő

magatartást ébreszt,

2. Az akarati tulajdonságok jellemzése elsősorban a munkavég-

zéssel kapcsolatban, tanulás, feladatvállalás és - teljesités,

akadályok leküzdésében jelentkezik. Jellemző jegye(J:itartás,

szorgalom,az erőfeszités mértéke, @ehéZSégekkel való meg-

birkózás vagy meghátrálás, a' feladatok alóli kibuvás~ a~l nem

végzett feladatokkal kapcsolatos viselkedés, az okok átháritása

másra stb.

3. Az értékrendszer jellemzése: ennél a kr itér íurnnál Gáspárné

dr. Zauner Éva kollé'gánk értékorientációs vizsgálatának ered-

ményeit vehetjük figyelembe, illetve az ahhoz való viszonyitást.

A vizsgálati módszert természetesen nem lehet szakértelem

nélkül használni, de annak megállapitásait egyéb módon - pl.

mit tart fontosnak az életben, mit szeretne elérni, milyenné

szeretne válni stb. - ellenőrizni lehet. Itt és más személyí-

ségvonások feltárásában is ajánlható az onjellemzés mellett a

távlati önjellemzés készittetése (pl. milyen szeretnék lenni,

hogyan képzelem el a jövörnet, önmagamat 10 év mulva stb.JIHGFEDCBA

c ím eken ),

A szilárd értékrend szer a döntések llO76l ta lábatl--(azok gyorse--------- ~ ---_._---_._"'~

ságában, egyöntetüségében) is megnyilvánul, Megfigyelhető,

mennyire térithető el véleményétől, mennyire befolyásolható

nézeteiben a hallgató. A jö, gyors döntési képesség - az akara-

ti jellemzők mellett - a vezetési képesség egyik összetevője is,

s mint ilyen, a speciális pedagógiai képességek kozött tartjuk

számon.
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4. "Énerősség't. szflárd életvezetés, kitartás, állhatatosság: első-

sorban a világnézeti kérdésekben nyujtott elméleti és gyakorlati

állásfoglalásokból, a viták során tanusitott viselkedésből állaa

pitható meg. Itt fontos, értékelendő szempont a huség, a társa-

kért való kiállás, a szílárd, pozitiv jellegü partnerkapcsolatok,

5. Felhasználhatjuk a jellem megrajzolásában a jaensch-féle kate-

góriákat, amelyek az észlelés sel kapcsolatban megnyilvánuló sa-

játságokat két nagy csoportra osztják:

al I~l:i-S (felfogására, észlelés ére, világhoz való viszo-

nyára az egész-látás, a szintézis jellemző, jól alkalmazkodik,

a dolgok lényegér átlátja, könnyen, gyorsan ígazodík, cseleke-

deteiben gyakran szubjektiv vezérl.ésü);

bj Dezintegrált tipus (észlelése, felfogásmódja a részekre irányul,.---------JIHGFEDCBA~

analttíkus, magával sokat, a külvilággal kevesebbet foglalkozik,

zárkózott, érzelmeit nem mutatja, inkább objektiv vezérlésü

cselekedeteiben).

6. Jellemezhetjük a hallgatókat a Kung-féle szempontok szerint is.

A hallgató kUlvilághoz és saját magához való viszonyára az

extrovertáltság (nyitott, közl ékeny, alkalmazkodó, jó kornmuní-

kativ képességü) vagy az introvertáltság (befelé fordulo, zárkó-

zott, hallgatag, kapcsolatszegény J erősen kötődő) jellemző. Ezek

a tipusok meglehetősen összevágnak ajaenschi típusokkal, az

integrált személyiség inkább extrovertált, mig a dezintegrált az

introvertált tipus sal egyezik.

7. Az erkölcsi meggyőződés és tudatosság foka, a világnézet a kö-

vétkező minősitési szernpont, Az erkölcsi és politikai tudatos-

ság, a sztlárd világnézet, meggyőződés mutatöja az, ha a hall-

gató saját korának uralkodó erkölcsi és politikai, világnézeti
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aj

eszméit elfogadja, magáévá teszi, az értékekkel, normákkal

és célokkal azonosulni tud, ezt életvezetésében szilárdan meg-

tartja. Nem befolyásolhatö; nem megíngathatö, nézeteiért bát-

ran kiáll,JIHGFEDCBAazo ka t- meggyőződéssel hangoztatja, aktiv cselekvé-

sekben nyilvánitja ki. Elsősorban a közösségí magatartás, a

társadalmi, kozéletí aktivitás foka, a vitakészség és -rnod, a

nézetek hely.essége szolgáThat megfígyelésünk támpontjaként.

Ezekben a tulajdonságokban is jellemezhetők a hallgatók:

a politikai életbeI1-41.a-I-é-réS"zvétele:pozitiven aktiv - pozitiven
~

passziv •. semleges, közombös •. negativan passziv - negativan

aktiv, destruktív;

bj !!takészsége: kezdeményező, pozitiv - a vitában aktívan részt

vesz •. változó aktivitásu - passziv - a vitában kítérö, elut a-

sitó;

ej a vitában tanusitott magabiztossága: tárgyilagosan magabiztos

•• a helyzettől függően magabiztos .. bizonytalankodó - Öntelt -

általában gátlásos;

8. Őszintesége (mennyire őszinték a megnyilvánulásai): minden

esetben, válogatás nélkül - általában" mérlegelve •. látszó-

lag •. nem egyenes.

9. Kritikai érzéke: tárgyi1agos_.~_r~ de nem mindig tár-
- ....•i" "~ -. -- • ..•

gyilagos - megfelelő - n~fogult. szubjektiv •. rendszere--- ---
sen szubjektív,

10. Önértékelése, énképe, önkritikája. Szernpontok:

aj hogyan értékeli magát társaihoz viszonyítva; reálisan •. sze"

rényen - álsze r ényen - előtérbe tolja magát - tulértékeli

önmagár;
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bj hogyan fogadja tlÚ"sai (tanárai) észrevételeit: szive sen, alkal-

mazkodóan - elfogadja - közömbösen - vis sza utasit ja - ellen-

ségesen fogadja;

cj siker- és kudarctür ésének foka, hogyan. reagál az őt ért ku-

darcokra: ÖsztÖnzi - higgadtan fogadja - közömbösen - elke-

seriti - megbénítja;

dj kudarc esetén kiben keresi a hibát: tárgyilagosan felméri a .

helyzetet - önmagát okolja - a körülményeket okolja - másban

keresi a .hibát - teljesen elhár ítja, ellenséges megnyilvánulás-

ként értékeli;

ej kapcsolata társaihoz,JIHGFEDCBAt anáraíhoz: nagyon jö, kiegyensulyozott -

nem egyöntétü - közömbös - rossz - nagyon rossz.

ll. A közösséghez való viszony jellemzése. (Funkciói a csoportban,

a főiskola sze rvezeteiben, a funkciók betöltésének módja, a

csoportban elfoglalt helye és szerepe, népszerusége stb. alapján)

aj hogyan segíti társait: maximálisan •. általában" közepesen ••

nem segiti •. akadályozza;

bj hogyan értékeli társait vezető előtt: objektiven •. szubjektiven -

tartózkodóan - közörnbösen •. rosszindulatuan;

cj milyen a véleménynyilvánitása társairól: objektiv .• szándéká ••

ban objektiv - kapcsolattól függően objektiv vagy szubjektiv .•

szubjektiv - mindig ellenséges;

dj a gyermekekkel való kapcsolata (gyakorló tanítások stb. alkal-

mával): agressziv - kor látoz ö •• közömbös, rideg •• kooperativ

•. gyenge, tehet etlen,

12. Érdeklődése, képességei:

aj érdeklődése sokoldalu, mély •• érdeklődése hivatásával össze-

függő - polítíkat-közéletí - tudományos vagy mtívészetí - nem

érdeklődő - felszines;
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bj érdeklődése aktiv tevékenységben nyilvánul meg (alkotás,

aktiv befogadás, hobby stb, ) - csak ismeretszerző jellegli -

passztv, nem vesz részt aktiv tevékenységben;

ej specíálí s képess égei;

dj pedagógiai képess égei: kommunikativ kifejezőkészség - szö-

kíncs, stilusgazdagság .• szervező képesség - megértő, bele-

élő képesség - konstruktivitás, ötletgazdaság, intuitivitás -

vezetőképesség, irányitani tudás.

1.
?

Altalános müveltség.

2. Politikai -közéletí táj ékozottság, marxista -Ienínísta ismeret-

rendszer.

3. Szakmai,JIHGFEDCBAt udományos-kulturálf.s tájékozottság, önrnüvelési

szándék és gyakorlat.

4. Szakismeretek el sajétitásának foka és gyakorlati alkalmazásá ••

nak szintje.

5. Nyelvismeret.

6. Egyéb elméleti vagy gyakorlati képzettség, illetve képzésben

való részvétel.

A IV. csoportba a tevékenység, a munka, a munkához való

viszony sajátosságai tartoznak. Ezzel kapcsolatban főként a tanul-

mányi munka értékelése, a kozösségí életben való aktiv, cselekvő

részvétel, az önrevékény korökben való részvétel, a gyakorlati pe-

dagógiai munka (gyakorló tanítás) megfigyelése szolgáltatja az alapot.

A munkához való viszony jellemezhető a

aj rnunkavégzés rendszeres vagy rendszertelen voltával,

bj a munkatempó gyors vagy lassu voltával,
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ej a szorgalom fokával.

dj a képességekhez rnért erőfeszités fokával,

ej a munka eredményességével, síkerességével;

Lehet, hogy a felsorolás maximalistának és nehezen rea-

lizálhatónak tunik, A cél az volt, hogy olyan sokoldalu szempont-

rendszert adjunk nemcsak a csoportvezető tanárok, de a mínöaítés -

be bevont tanárok. gyakorlat vezető tanitók, KISZ·vezetőségi tagok

és csoporttársak kezébe, amellyel talán elejét vehetjük a jóindula-

tuan sematikus minősitések készítésének,

Poeszné Juhász Erika: Néni
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Dr. Magyarfalvi Lajos:

Az orosz szakkolléS!umi képzés időszerü kérdése

(Részlet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor-

dulója tiszt eletére a Szombathelyi Tanárképző Főiskola és az OM

Tudományegyetemi és Tanárképző Főiskolai Főosztálya által 1977.

április 20-22-én rendezett tudományos ülésszakon elhangzott vítaín-

ditó elöadásböl, )

Tisztelt Tudományos ÜlésszakJ Kedves ElvtársakJ

A hazai orosznyelv-oktatás ügyét szolgáló tudományos ta-

nácskozásunk esetében, azt hiszem mindenki természetesnek érzi,

hogy az ülésszakot a Nagy Októberi Szocialista Forradalom közel>

gő 60. évfordulója jegyében tartjuk; ünnepélyes alkalomnak is te-

kintjük, hiszen az orosz nyelv közismerten a forradalom győzelme-

ként megszülető Szovjetunió legnagyobb népének a nyelve, a forra-

dalmi munkásmozgalom, a magyar-szovjet barátság, a szovjet kul-

tura egyik legjelentősebb és legtöbb huru közvetitő eszköze. Ugyan-

akkor azt is jól tudjuk, hogy az alig hét esztendős multra vissza-

tekintő orosz szakkoll égíumí képzés még nem érkezett el semmilyen

kerek, ünnepi évfordulóhoz, kezdeti eredményeink is nagyon szeré-

nyek még ahhoz, hogy ezek alapján tarthatnánk igényt egy, az ered-

ményeket összegezd.jellegében ünnepélyes tudományos tanácskozás-

ra. Ezért remélem, nem tekintenek ünneprontönak, ha az orosz

szakkollégiumi képzés időszerü kérdései között hétköznapi gondjaink-

ból jónéhányat prózai őszinteséggel vetek fel, hiszen a megtett ut

mélyreható elemzésére, munkánk leplezetlen, önkritikus vizsgálatá-

ra éppen a lenini munkamódszer kötelez,

Amikor az orosz szakkollégiumi képzés megszületésének

körülményeiről beszélünk, általában három tényezőre, három índítö-
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okra szoktunk hivat kozni, Röviden kítérek míndhárom ra.

Az egyik a hazai orosznyelv-oktatás helyzetéhez kapcsolo-

dík, Közísmert, hogy egész társadalmunk elégedetlen a jelenlegi is-

kolai nyelvoktatás alacsony hatásfokával; Ezt az elégedetlenséget a

laikus közvélemény abból a tényből szürJIHGFEDCBAí le, hogy az általános vagy

a köz épískolát végzett fiatalok 4, illetve 8 évi nyelvtanulás után is

alig értik, még kevésbé beszélik a tanult nyelvet. A szakemberek

az okok sokoldalu és differenciált számbavétele alapján hasonl6 kö-

vetkeztetésre jutnak, s ez az elégedetlenség csak fokozódik, ha a

hazai nyelvoktatás eredményeit és feltételeit más országok - koztük

a szocialista testvérországok - nyelvoktatási eredményeivel és fel-

tételeivel vetj ük össze.

Az általános és kczépískolaí nyelvoktatás kedvezőtlen fel-

tételeit és az alacsony hatásfok összetevőit e tanácskozás résztve-

vői j61 ismerik, s a szakemberek véleménye általában abban is meg-

egyezik, hogy csakis jól átgondolt koncepcíonálts, strukturális, tar-

talmi, metodikai stb. reformok együttes hatásaként lehetne jelentő -

sen előrelépni.

Az előrehaladás egyik legfontosabb tényezője - véleményünk

szerint - a korai nyelvoktatás kísz élesttése, majd általánossá tétele.

A hazai kötelezö idegennyelv-oktatás - mint ismeretes - ma még az

5. osztályban, tehát 10-11 éves korban kezdődik, amely a hazai és

külföldi pszichol6gusok és nyelvpedag6gusok szerint is elég messze

esik a nyelvtanulás első (4-6 éves koru) és második (7-8 éves kor)

optimális kezdési ídöpontjétöl, melynek jellemzőire és általában a

korai nyelvoktatás előnyeire. ebben a körben azt hiszem felesleges

lenne kítérnem, Az is jól ismert, hogy ezek a nyelvtanulás szem-

pontjából döntő jelentőségü kedvező életkori sajátosságok az optímá-

lis kezdési időszak után •. főleg azok ki nem aknázása esetén •. vt-
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szonylag gyorsan eltünnek, visszafejlődnek, pl. a fonetikai formál-

hatóság éppen a 10-11 éves korban, tehát a hazai kötelező nyelv"

oktatás jelenlegi kezdési időszakában fejlődik vissza, s ugyancsak

ebben az időszakban alakulnak ki többségükben a hatékony nyelvok-

tatást erősen zavaro gátlások is.

Éppen a fenti okok miatt indult meg hazánkban az 1960-as

években - az általános iskola szakositott (nyelvi) tantervü osztályai-

ban - a 3. osztályban kezdődő nyelvoktatás, s a tanulök 8 éves élet-

kora itt megegyezik az UNESCO 1969. évi hamburgi konferencíájé- '

nak véleményével is, mely szerint az iskolai idegennyelv-oktatásnak

ez a legkedvezőbb időpontja, mert a tanulök ez ideig az anyanyelvi

beszéd, olvasás, irás alapjait elsajátították. A 60-as évek végén

viszont a szakosított tantervü orosz nyelvi osztályok számának nÖ-

velését sok helyen az orosz szakos tanárok hiánya akadályozta, s

ennek megoldásában - legalábbis a 3. és 4. osztályokban - némi

segítséget jelenthetett a tanitóképzőkben meginduló orosz spectál-

koll égíumí képzés is. Az orosz szakos tanárok hiánya mellett e kép-

zési forma szorgalmazását indokolta az a tény is, hogy az alsó ta-

gozati nyelvoktatásban kulonosen fontos az osztályával szoros kapcso-

latban álló, az életkori sajátosságokat és az ezzel összefüggő spe-

cifikus alsó tagozati oktatási-nevelési mödszereket jól ismerő peda-

gógus személye. UAhamburgi UNESCO konferencia javaslata szerint

kulon kell képezni az alsó tagozatos nyelvtanárokat, akik jól isme-

rik az alsó tagozatos tantárgyak rendszerét és metodikáját, a ta-

nulók életkori sajátosságait, maximális pedagógiai és módszertani

képzést kapnak, ismerik annak az országnak az életét, civilizációját,

amelynek a nyelvét tanítják".

Bár a kérdés ilyen kategórikus felvetésével nem értünk egyet,
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mégis az orosz szakkollégiumi képzés intézményesitését eredménye-

ző 1968. évi előterjesztésünkben - a szakképzett nyelvtanárok met-

lett (és éppen azok hiánya miatt) •. egy olyan fakultativ nyelvoktatá-

si forma bevezetését javasoltuk a tanítöképzökben, amely az orosz

nyelv alsó tagozatí oktatására késziti fel és képesiti az önként jelent-

kező, megfelelő nyelvi adottságokkal és alapokkal rendelkezé, és a

nemes cél érdekében jelentős többletfeladatokat is szive sen vállaló

hallgatókat.

És itt kapcsolódunk az orosz szakkollégiumi képzést segitő

második tényezőhöz, a tanitóképzés ekkor formálódó uj rendszeré ••

hez. A 60-as évek végére intézményeinkben és a magyar kezokta -

tás vezetői ktírében is nyilvánvalóvá vált, hogy a régi "uníverzalts",

tehát az összes alsó tagozati tantárgy szakszeru oktatására felké •.

szitő taníroképzés felett eljárt az idő, s a megoldást csakis az alap-

vető alsó t agozati tárgyak oktatására való alaposabb felkészités és

a szakosodás kombínál asa kínálhatta, A Pedagógusképző Osztály az

Általános Iskolai Főosztály és az OPI illetékeseivel kibővitett osz-

tályértekezletén 1968 tavaszán vitatta meg előterjesztésünket az

orosz specí álkoll.égíumí képzés régi rendszerében a fakultativ kép-

zés rnegíndítáeát, később a tanítoképzés reformjával egybekötve

a kötelezően választható szakkollégiumi képzést javasoltuk, s tu-

domásunk szerint ezzel tettük az első lépést az uj tipusu tanítokép-

zés irányába. (Ugyanakkor azt is meg kell mondanunk, hogy mi a

későbbiekben is csak egy szakkollégium bevezetését javasoltuk (egy

hallgató számára), s a felszabaduló óramennyiséget az alapvető

tárgyak: az anyanyelv, a matematika, a természettudományos ala-

pozás fokozására javasoltuk fordítani, s ma jónéhány tapasztalatunk

is ennek indokoltságára ut al. )
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Ilyen előzmények után - aJIHGFEDCBAt anítöképzés reformjának előhír-

nökeként indult meg 1970 őszén - akkori nevén - az orosz speelál-

kollégiumi képzés, s mint ismeretes, ez volt az első olyan specíál-

koll égíurn, amely az első évfolyamon kezdödott, igy modellje lett az

1975 őszén meginduló uj rendszerü tanitóképzésnek, amelybe már

szervesen illeszkedik a kötelezően választható orosz szakkoll égíum,

Szeretném, ha senki nem érten é félre ezt a rövid visszat ekínést,

nem történelmi érdemeinkkel szeretnénk dicsekedni, csak igazolni

azt, hogy orosztanáraink nemcsak a nyelvoktatás uj és uj mödszer-

tani hullámai iránt voltak fogékonyak az elmult években. hanem mín-

dig ott voltak a tanítoképzés korszerusítéséért vivott harc élvonalá-

ban is, sohasem éreztek ellentmondást az orosznyelv-oktatás és a

tanítoképzés ügyének szolgálata között,

Az orosz szakkoll égíumí képzést elősegitő harmadik tényező

az egyetemi és főiskolai idegennyelv-oktatás reformjáért inditott

mozgalom és az ennek eredményeként megjelent 121/1974. aM . sz.

miniszteri utas ítá s volt, amely mint ismeretes - minden kompro-

misszumos jellege mellett is - uj rnérföldkovet jelentett a felsőok-

tatási idegennyelv-oktatásban.

A 121/1974. aM sz. miniszteri utasttás egyik lényeges - és

a nagyfontosságu rendelkezésről szóló eddigi cikkekben és tanulmá-

nyokban gyakran nem eléggé hangsulyozott - célkítüzése, hogy az

un. kötelező idegennyelvi képzés mellett a korábbinál lényegesen

kedvezőbb feltételeket biztositson a nyelvtanulás iránt különös érdek-

lődést tanusitó hallgatók nyelvi képzéséhez; A miniszteri utasitásnak

ezzel a célkítüzésével a legteljesebb rnértékben egyetértünk, hiszen

az egyetemi és főiskolai idegennyelv-oktatás közismerten alacsony

hatékonyságát nem csupán a kötelező nyelvi képzés szinvonalának és

követelményeinek emelésével lehet fokozni, hanem - ezzel párhuza-
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mosan - a különtéle fakultativ nyelvoktatási formák széles körtí és

céltudatos felhasználásával is. Ezen a téren szerencsésenJIHGFEDCBAt alálkoz«

nak: 1/ a társadalmi érdekek (hiszen gazdasági-müszaki-tudományos

előrehaladásunk is azt igényli, hogy a végzett szakemberek egy ré-

sze magasabb szintü nyelvtudással rendelkezzék annál, mint amit a

ketelező nyelvoktatás célul tüz ki); 2/ a hallgatók egyéni hajlamai,

szándékai és az átlagosnál jobb nyelvi alapjai (a tapasztalatok sze-

rint •. egyetemenként és főiskolánként változó arányban •• la-25 %

kezott mozog az igényesebb nyelvi képzés iránt őszintén érdeklődő

hallgatók arányszáma); 3/ a nyelvi lektorátusok (intézetek, tanszé-

kek) tárgyi és személyi feltételeí, ugyanis ennél nagyobb arányszá-

mu hallgató hatékonyabb nyelvi képzésére még a jobb felt ételek mel>

lett müködő nyelvoktatási egységek sem lennének képesek.

Egyetemeink és főiskoláink szakmai és egyéb sajátosságai-

töl függően a fakultatív nyelvi képzés változatos formái alakultak ki

már eddig is és formálodnak napjainkban is: a már hagyományosnak

számító második vagy harmadik idegennyelvi fakultativ oktatás mel-

lett az állami nyelvvizsgára előkészitő csoportok, a fakultativ tár-

salgási csoportok, a különtéle célu nyelvi szakkoltégíumok, a diák-

szállásokon, kollégiumokban szervezett nyelvoktatási próbálkozások

stb. jelzik ennek az utnak a járhatóságát. Véleményünk szerint ide

sorolhatjuk a tanitóképző főiskolák orosz szakkoll.égíumí képzését is,

még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy ez a képzési forma egy-

részt valamivel korábban "született" a rníníszter í utasitás megjela-

nésénél, másrészt olyan sajátos képzési célokat is követ, amelyek

ezt az oktatási formát az idegennyelv-szakos pedagógusképzéssel

rokonitj ák,

Igy találkoztak és fonócltak szervesen össze az orosz szak-
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kollégiumi képzésben a hazai oroszoktatás általános gondjai, a fel-

sőoktatás idegennyelv-oktatás utkeresései és a tanitóképzés korszeru-

sitésének problémái, s őszintén reméljük, hogy szerény munkánkkal

hasznosan tudtunk és tudunk hozzájárulni míndhárom kérdéscsoport

előbbre vitel éhez.

Nem szeretnérn részletesen vázolni a szakkollégiumi képzés

eddigi történetér, Multunkból - tájékoztatásként - csupán egy mozza-

natot szeretnék kiemelni. Ez azzal a jelenlevők kor ében ismert

ténnyel függ össze, hogy ez a képzési forma előzmények nélküli ha-

zai közoktatásunkban, s külföldön is csak legfeljebb egy-egy rész-

megoldáshoz ötletet adó, hasonló próbálkozással találkozhatunk. Azt

is meg kell emliteni, hogy éppen a tanitóképzós orosztanárok ke-

zül többen, igy Horgosí, Horváth, Druzsin elvtársak és mások már

a 60-as évek elejétöf-közepétöl sürgették valami hasonló képzési for-

ma meginditását, Éppen az előzmények hiánya miatt ennek a "kísér-

létnek' a koncepciöja, szervezeti megoldása, első tanterve sok szem"

pontból spekulatív hipotézisekre épült, s a tévedés kockázatát csak az

előkészítésben résztvevő kís kollektíva jó együttmukodése, aCBAh i b a -

lehetőségek előzetes számbavétele, gyakran szenvedélyes szakmai-

módszertani viták sorozata bíztosíthatta, Éppen ezért eredetileg k i -

sértetként és csak egy-két intézetben javasoltuk az orosz spectál-

koll égíum megíndítását, de a minisztérium Pedagógusképző Osztálya

annyira aktuálisnak és érettnek tartotta az elképzelést, hogy 1970

őszén csaknem minden képzöben, és nem kisérleti jelleggel indult

az oktatás. A Pedagógusképző Osztálynak ez a bizalma - amely kü-

Ionben rnunkánk mindenoldalu segitésében is megnyilvánult •• mindenek-

előtt az indulás alapos előkészitésére, a megindulás után lelkiisme-

retes "apr ömunkára", majd az első tapasztalatok gondos kritikai

elemzésére kötelezett bennünket. de sok gondot is okozott a várt-

nál korábbi és nagyobb volumenü indulás, s az eredményes képzés

feltételeit leginkább csak az indulás után tudtunk pótolni.
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Az orosz szakkollégiumi képzés rendszere az elmult hét

esztendőben sokat fejlődött. Lépésröl -Iépésre haladtunk előre szer>

vezeti, tantervi, metodikai és egyéb problémáink megoldásában.

És ne tekintsék un. "kotelezö tíszteletkornek" , mert nagyon őszinte

meggyőződésbol mondjuk, hogy ebben fó1eg négy tényezőnek: felettes

szerveínknek, mindenekelőtt a Pedagógusképző Osztálynak, az egyes

főiskolák vezető állami és pártszerveinek, fáradhatatlan orosztaná-

rainknak és végül, de nem utolsósorban: lelkes orosz szakkollégista

hallgatöínknak nagyon jelentős érdernük van.

A tanitóképzők főiskolává szervezésével még kedvezőbbek

lettek az orosz szakkollégiumi képzés általános feltételeí; Igy pél••

dául a kezdeti - három év alatt kb. 240-es - összóraszám 1975

őszétől kb. 520-ra emelkedett, s ez az átlagban heti 6 óra már

elég elmélyült képzést tesz lehetövé, Nyelvi és Irodalmi Tanszé-

kekké alakultak át a korábbi nyelvi szakcsoportok, s a tanszéki

felépités kedvezőbb munkafeltételeket teremtett, még annak a fi-

gyelembevételével is, hogy itt nem "tiszta" idegennyelvi tanszékek-

ről van szö, hanem anyanyelvi (magyar) és idegennyelvi tanszé-

kekról és lektorátusi nyelvoktatásról és az anyanyelvi tantárgyak

vitathatatlanul döntő fontossága miatt egy-két főiskolán fennáll an-

nak is a veszélye, hogy egyesek az idegennyelvi oktatást a tan-

székek másodlagos feladatának tekintik.

Az emlitett kedvezőbb óraszámok lehetővé tették, hogy to-

vábbfejlesszük a szakkoll égíumí képzés belső strukturáját is. Ez

az előző évek eredményeinek és gondjainak kritikai elemzése alap-

ján történt, amelynek során - az oktatási tapasztalatok mellett .•

főleg két "vtsszajelzésre" támaszkodtunk: egyrészt végzett hall-

gatóink gyakorlati munkájának tapasztalataira, másrészt a hallga-

tók leningrádi és odesszai részképzése kapcsán szerzett tapaszta-

latokra,
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Az- orosz szakkollégisták un. területi gyakorlatáról, majd a

végzett hallgatók munkéjár öl a gyakorlatvezető tanároknak, az isko-

laigazgatóknak és a szakfelügyelőknek igen jö, sőt t ulságosan is j6

volt a véleménye. "Olyan szép, hogy nem is lehet ígaz", ez volt a

véleményük ezekró1 az első vísszajelzésekröl, bár a mi tapaszta-

lataink is lényegében Igazolrák - sőt bizonyos vonatkozásokban felül

is multák - előzetes elképzeléseínket, A jó vélemények azonban kís-

sé ferde tükörben mutatták meg a tényleges eredményeket is. főleg

két ok míatt, Egyrészt végzett hallgatöínk általános módszertani kul-

turája (a pedagögíat-rnodszertaní alapozás mindig a tanitóképzés

erősebb oldalai közé tartozott) és az erre épülő szakmódszertani

felkészültsége részben elleplezi nyelvtudásuk gyengeségeit. Másrészt

a hallgatóinkkal szemben támasztott mércét eleve alacsonyan szab-

ták meg. ugyanis sokan ezt az egész képzési formát valami "gyors-

talpalönak", szükséges kényszermegoldásnak tekintik, s ehhez képest

érzik jónak hallgatóink felkészülts égét,

És itt egy olyan elvi jellegü, de gyakorlati vonatkozásu kér-

déshez jutottunk el, amellyel többször szembetaláltuk magunkat. leg-

inkább két ellentétes véglet formájában. A kérdés lényege az. hogy

milyen felkészültségre van szükség az eredményes alsó tagozati

nyelvoktatáshoz, és hogy egy ilyen képzési formában mint az orosz

szakkoll égíumí, egyáltalán biztositani lehet-e az eredményes oktatás-

hoz szükséges nyelvi és egyéb alapokat. Az egyik szélsőséges nézet

szerint az alsó tagozati nyelvoktatáshoz nincs szükség szélesebb kÖ-

rü nyelvi (grammatikai. lexíkaí, irodalmi stb, ) kultur ára, bizonyos

szük körJIHGFEDCBAü lexikai és grammatikai anyagot, az un. elemi rnondat-

modelleket kell jó kiejtéssel és intonációval elsajátitani és jól be-

gyakorolni. Érdekes módon kollégáink egy része is hajlott az első

időben az ilyen "egyszeru" és prakticista megoldás felé, egyesek az

alsó tagozatos tankönyv begyakoroltatását akarták a képzés kozép-

pontjába állttaní,
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Nekünk kezdettől fogva az volt. és ma is az a véleményünk,

hogy a hatékony alsó tagozati nyelvoktatáshoz alapos nyelvi és möd»

szertani képzésben kell részesitenünk a szakkollégistákat, csakis jól

megalapozott fonetíkaí, grammatikai, Iexíkaí, irodalmi) ezen belül

gyermek és "felnőtt'v-Ir'odalmí), országismereti és metodikai ismere-

tek, megfelelő nyelvi készségek (mindenekelőtt az aktiv beszédkész-

ség) birtokában végezhetnek jó munkát, hiszen a nyelvoktatás kezdeti

szakasza nemcsak a legfelelősségteljesebb, de biztos szakképzettsé-

get is feltételező szakasz.

A fenti alapelvvel egyetértők közül kerültek ki különben a

másik irányu aggodalmat hangoztatólc "ilyen korIátozott óraszám

keretében el lehet-e érni ezeket a célkltüzéseket?; "nem marko-

lunk-e tul sokat?" stb. Ez a feltételezés tekintette - mint már em-

litettük - legfeljebb szükségmegoldásnak, szókimondóbban: "szüksé-

ges rossznak" ezt a próbálkozást.

Mi a szakkollégíumí képzést sohasem tekintettük ilyen

"szukséges rossznak". Kétségtelen, hogy létrejöttében bizonyos szuk-

séghelyzet is közrejátszott, de itt egy reális társadalmi szükségler-

ről van szö, Ugyanakkor "saját berkeínkben" az olyan nézet ellen

is mindig fell éptünk, amely szerint "az orosz szakkol1égium jelenti

az alsÓ tagozati nyelvoktatás szempontjábel az ideális vagy az egye"

düli megoldást", A szakkollégiumi képzés intézményesitését ered-

ményező 1968. évi előterjesztésünkben is csak az egyik lehetséges

változatként szerepelt az orosz specíálkoll égíum,
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STATISZTIKAI ADATOK



Az alkalmassági és felvételi vizsgák adatai

1976/77. tanévre 1976/77. tanévre 1977. tanévreJIHGFEDCBA
,

Tagozat Tanitói szak Ovönöí szak

Nappali Esti Nappali Esti

Jelentkezett: 351 159 60 825

ebbó1: nő 331 149 60 825

fizikai 115 .. 25

termelésirány itó 52 .. 8

Az alkalmassági vizsgán

megfelelt: .. • . 52 749 • ....
-...J

A felvételi vizsgán megjelent: 149
cll

341 51

Felvételt nyert: Budapestről 104 114 16 557

Pest megyéből 14 3 4 192

más megyéből .. 1 1

Összesen: 118 118 21 749

ebbó1: nő 108 III 21 749

fizikai 43 .. 5

termelésirányit6 10 .. 4 •



A hallgat6i létszám alakulása

Tanév Tagozat
Tanítöí szak 6v6női szak

I. évf. II. évf. Ill. évf. ÖSSZe I. évf. ll. évf. ÖSSZe

1976/77. Nappali 139 108 89 336 25 25 50

Esti 209 109 109 427JIHGFEDCBA• •

1977. + Esti .. - .. .. 579 346 925

+ Az esti tagozat övönöí szakán a tanév február 1-töl január 31-ig tart.

A tanulmányi átlageredmények alakulása (nappali tagozat) • ....
--J

Az övönöí szak 0 \

A tanit6i szak átlaga
átlaga

Főiskolai átlag

Tanév Félév I. évf. II. évf. Ill. évf. L'évf, II. évf. ÖSSZe ebből fize

I. 3,33 3,44 3,97 3,30 3,37 3,46 3,30

1976/77.

II. 3,44 3,59 3,90 3,36 3,59 3,57 3,52



Az oklevelet nyertek adataiJIHGFEDCBA

,
Tanitói oklevelet szerzett Ovónői oklevelet szerzett

,
Az oklevél minősítése Az oklevél mínösitéseEv Tagozat

Össz. Ossz,
Jeles Jó Kezepes Elégséges Jeles Jó K ezepes Elégséges

Nappali 87 13 33 32 9 23 6 7 7 3

1977.

Esti 111 23 27 36 25 301 41 60 96 104

---..J--..J

A diszoklevelek adományozása

A diszoklevél

kiadásának

Aranyoklevél

(50 éves)

G y émántoklevél

(60 éves)

Vasoklevél Összesen

éve

1977 108 64 40 212
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1977

", 1, .
ALTALANOS ISKOLAI TANITOI OKL~VELET NYERTEK

Nappali tagozat

1. Ács Zsuzsanna

2. Albis Zsuzsa

3. Bajkai Ilona

4. Baki Julia

5. Bilikné Balogh Erika

6. Blastikné Hajdu Katalin

7. Bögyin Gabr ieIla

8.. Csernavay Jenő

9. Csiffáry Zsuzsanna

10. Csordás Katalin

11. Dary Ildikó

12. Dolányi Ágnes

13. Erdélyi Ágnes

14. Farkas Mária (1954)

15. Farkas Mária (1955)

16. Fodor Annamária

17. Forgács Mária Erzsébet

18. Gémes Mária

19. Gere Csilla

20. Gubicza Éva

21. Gyenes Lászl ö

22. Hoffmann Ágnes

23. Horváth Ágnes

24. Horváth Katalin

25. Horváth Zsuzsanna
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26. Iván Márta

27. Jánossy Klára

28. Kárpáti Erzsébet

29. Kirádi Éva

30. Kiss Mária

31. Kohut Anikó

32. Konkoly Éva

33. Kormos Judit

34. Kováts Judit

35.JIHGFEDCBAK ovács Magdolna

36. Kuszkó Judit

37. Ladányi Mariann

38. Lukács Valéria

39. Lupuk Éva

40. Magyar Lászlóné

41. Mandl Margit

42. Markovits Judit

43. Merley Gabriella

44. Michelberger Katalin

45. Miklósfalvi Mária

46. Molnár Edina

47. Molnár Gizella

48. Molnár Györgyi

49. Muszély Ágnes

50. Nádasvölgyi Ibolya

51. Nagy Judit

52. Nagy Katalin

53. Neizer Erzsébet

54. Németh Mónika

55. Nyéki Zsuzsa

56. Orbán Éva

---------- -- ~-
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57. Pál ilona

58. Peiner Éva

59. Pillis Anna Cecilia

60. Pócs Mária

61. Póta Zsuzsanna

62. Radnai Hajnalka

63. Ribarits Valéria

64. Romácz Márta

65. Rudolf Viktor Miklósné

66. Sebők E szsébet

67. Somogyvári Mária

68. Szabados Edit

69. Szabó Andrea

70. Szalay Olga

71. Szentesi Annamária

72. Szirt Katalin

73. Szivós Istvánné

74. Sztupár Edit

75. Tataíné Dobcsányi Erzsébet

76. Telek Judit
,-

77. Tóth Eva

78. Tóth Ferencné

79. Tóth Márta

80. Trepák Erika

81. Vadászné Vitális Klára

82. Varga Györgyi
,-

83. Virág Eva

84. Volentics Istvánné

85. Vörös Zsuzsa

86. Zakóta János

87. Zana Krisztina
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I''' , ,

ALTALANOS ISKOLAI TANITOI OKLEVELET NYERTEK

1977

Esti tagozat

1. Aradi Edit

2. Arányi Istvánné

3. Bajcsi Erzsébet

4. Bak Zsófia

5. Bakay Lászlóné

6. Bakó Judit

7. Bálint Zoltánné

8. Bercsényi György

9. Bertalan Csabáné

10. Bertalan Zoltánné

11. Bodnár Tamásné

12. Bodó Eszter

13•. Bojta Cecilia

14. Bődi Györgyi

15. Csere Zoltánné

16. Csongor Tiborné

17. Czobor Ildikó

18. Divald Tamás

19. Elek László

20. Faix Vilmosné

21. Fehér Mária

22. Filip Judit

23•. Follmer Judit

24. Fónagy Lászlóné

25. Gajdos Kálrnánné

26. Gecser Imre Lászlóné

27. Gere Edit

28. Gerstenbrein Györgyné
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29. Giasz Éva

30. Góczánné Sánta Ágnes

31. Grolmusz Vilmosné

32. Hamrák Mihályné

33. Hajnal Jánosné

34. Hegedüsné Erdélyi Anna

35. Hontvárt György

36. Hornok Aranka

37. Horváthné Bánlaky Ágota

38. Horváthné. Gáti Marianna

39. Imecs Lászlóné

40. [ankura Dorottya

41. [edlí csek Ferencné

42. Kassiár J özsefné

43. Keresztes Endre Béláné

44. Kerner Aliz

45. Kiss Imréné

46. Kissné Szkok Mária

47. Kokas Éva

48. KökayJIHGFEDCBAJ özseíné

49. Konkoly Károlyné

50. Kovács Judit

51. Kovács Mária

52. Könözsy Lászlóné

53. Kripner Györgyné

54. Kuncsi Györgyné

55. Lados Lászlóné

56. Lajos Sándorné

57. Láng Jánosné

58. Lelkes Lászlóné

59. Lepény Éva Erika
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60. Lukács Károlyné

61. Major Mária

62. Maróti Piroska

63. Mári Lászlóné

64. Márványi Ágnes

65. Megléczy Katalin

66. Mike Zsuzsanna

67. Molnár Gusztávné

68. Nagy Izabella

69. Nagy József

70. Nagy Péterné

71. Napholcz Ferencné

72. Németh Erika

73. Oláh Sándorné

74. Pató Klára

75. Patonaí Zoltánné

76. Pádár Sándorné

77. Pénzes Ákos

78. Polacsek Györgyi

79. Radnai Jánosné

80. Röth Aranka

81. Sarkadi Ferencné

82. Schubert Anna Mária

83. Schvaáb Ágnes

84. Sényi Lászlóné

85. Sipos Péterné

86. Slégel Rozália

87. Somorjai Lászlóné

88. Sovány Tamásné

89. Sütő Lászlóné

90. Szecsei Katalin

91. Sziklai Kornélné
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92. Szilágyi Erzsébet

93. Szimeth Katalin

94. Szita Zsuzsanna

95. Szrimácz Ilona

96. Takács Ágnes

97. Terstyánszkyné Zombori Viktoria

98. TóthEdit

99. Tóth ildikó

100. Tóth Lászlóné

101. Tóth Marietta

102. Töltésay Tarnásné

103. Török Judit

104. Tuzsonné Ráday Katalin

105. Vad József

106. Ványi Zsófia

107. Vetési Kálmánné

108. Véghely Tamásné

109. Virág Ágnes

110. Vitaí ZsuzsannaCBA

1 1 1 . Zentai Míhályné
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OVONOIOKLEVELET NYERTEK

1977

Nappali tagozat

1. Balogh Edit

2. Csősz Erzsébet

3. Farkas Márta

4. Folkusházy Katalin

5.
" .

Göndör Eva

6. Háberl Irma

7. Heidenfelder Márta

8. Hiba Zsuzsanna

9. Hidas Katalin

10. Horváth Györgyi

11. Kátaí Zsuzsanna

12. Koppány Emőke
" .

13. Kummerné jakö Agnes

14. Lakatos Katalin

15. Radnai Anna

16. Rézhegyi Moníka

17. Sallai Margit

18. Szabó Andrea

19. Szabo Anna

20. Szél Erzsébet

21. Telek Gáborné

22. Tímár Gizella

23. Varga Judit
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J •• //

OVONOI OKLEVE LET NYERTEK

1977

Esli tagozat

1. Ábrahám Istvánné

2. Acsaí Mária

3. Acsádi Istvánné

4. Albert Mátyásné

5. Almási Judit

6. Alt Lászlóné

7. Árva Judit

8. Bacsek J ózsefné

9. Bagdi Sándorné

10. Bagics Lajosné

11. Bajzáth Béláné

12. Bak Hajnalka

13. Bakos Gáborné

14. Balogh Ferencné

15. Bánki Zsuz sanna

16. Bánkuti Antalné

17. Baranyai Katalin

18. Baranyi Éva

19. Barán Kalász Erzsébet

20. Báró Zsuzsanna

21.. Bartuszekné Kele Hajnal ka

22. Bata Mária

23. ~rtein Erzsébet

24. Bauer Katalin

25. Bérczes Imréné

26. Bénák Éva

27. Berényi Zsuzsanna

28. Berkesi Antalné
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29. Besze ilona

30. Bétéri Eszt er

31. Bieliczky Gyöngyi

32. Birinszki Pálné

33. Biró Gyuláné

34. Bodnár Beatrix

35. Bognár Judit

36. Bóka JJIHGFEDCBAözse fn é

37.
/

Borszuk Eva

38. Briber Istvánné

30. Cserna Zsuzsanna

40. Csubik Jánosné

41. Czellerné Kara Olga

42. Czupper Ferencné

43. Dávid Emma

44. Dávidné Lukács Ildikó

45. Deme Zsoltné

46. Demetrovicsné Simon ildikó

47. Demj én Miklósné

48. Dobozy Károlyné

49. Dombi Miklósné

50. Dóra Márta

51. Dragomír ilona

52. Dudás Márta

53. Dudogh Istvánné

54. Elek Zsuzsanna

55. Elekné Rózsa Viktória

56. Ember Csabáné

57. Esztö Miklósné

58. Fábián Lajosné

59. Faragó Ivánné
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60. Farkas Antalné

61. Farkas Eszter

62. Farkas Lászlóné

63. Fehér Lászlóné

64. Feszler Erzsébet

65.JIHGFEDCBA
/ '

Filkey Agnes

66. Fischer Julia

67. Földi Gyuláné

68. Funtek Tivadarné

69. Fü Katalin

70. Fügedi Albertné

71. Füleki Gáborné

72. Fülöp Judit

73. Gábor Judit

74. Gál Henrikné

75. Gál Ottóné

76. Gál Zsuzsanna

77. Garamvölgyi Zoltánné

78. Garbacz Istvénné

79. Gárdonyi Ernőné

80. Gerdelics Lászlóné

81. Gérnyi Ferencné

82. Goda Györgyné

83. Gombos Erika

84. Gönd ör Julia

85. Grőger Rudolfné

86. Gyula Judit

87. Gyenei Edit

88. Gyurcsó Gyuláné

89. Hajas Lászlóné

90. Halász Gézáné
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91. Hámori Mária

92. Hamza Tamásné

93. Hangai Gáborné

94. Haratik Imréné

95. Hárosi Ferencné

96. Hdop Judit

97. Hegedüs Ferencné

98. Hemző Edit

99. Herczeg Edit

100. Herczeg Zsuzsanna

101. Hernádi [enöné

102. Hideg Lászlóné

103. Hlács Mária

104. Horváth Anikó

105. Horváth Beáta

106. Horváth Györgyné

107. Horváth Sándorné

108. Hőbör Márta

109. illés Bálintné

11O. Ipacs Józsefné

111. [aklín Mária

112. Joó Julianna

113. Józsáné Solti Katalin

114. Juhász Andrásné

115. Juhász Sándorné

116. [uszkö Jánosné

117. Kabatek Zsuzsanna

118. Kaczkó Andrásné

119. Kádárné Varga Ilona

120. Káderer Lászlóné

121. Kajla Erzsébet Magdolna

122. Dr. Kalász Lászlóné
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123. Káldi Ferencné

124. Kappel Zsuzsanna

125. Krai Erzsébet

126. Karattur An amária

127. Kardos Anna

128. Kárpáti Zoltánné

129. Kasuba Jolán

130. Kaszás Györgyné

131. Keindl Ferencné

132. Keresztesi Tiborné

133. Keszthelyi Dezsőné

134. Kiss Csabáné

135. Kiss Ferencné

136. Kiss Gizella

137. Kiss István Csabáné

138. Kiss Józsefné

139. Kiss László Györgyné

140. Kocsárdy Zsoltné

141. Kocsis Györgyné

142. Kocsis JJIHGFEDCBAözse fn é

143. Kókai Gézáné

144. Kónyi Tiborné

145. Kordics Jánosné

146. Kormos ilonaCBA

1 4 7 . Kotesz Teréz

148. Kovács Gabriella

149. Kovács Irén

150. Kovács Istvánné

151. Kovács Lászlóné (1948)

152. Kovács Lászlóné (1953)

153. Kovács Péterné

154. Kovács Rita
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155. Kozma Tivadarné

156. Kőfalvi Éva

157. Kórös Éva

158. Kremniczky Vilmosné

159. Kr ömer Ágnes

160. Kubinszky Márta

161. Kucsera Mária

162. Kulcsár Imréné

163. Kun Lászlóné

164. Kunfalvi Mária

165. Kuti Aranka

166. Kutr ík Gáborné

167. Kvaka Karolina

168. LajtaJIHGFEDCBAí Zsuzsanna

169. Laköczaírié [ekkel Éva

170. Láng Éva

171. László Zsuzsanna

172. Lehner Péterné

173. Lencse Mária

174. Ligeti Hilda Erzsébet

175. Lingvai Mária

176. Márkusz Éva

177. Maróti Imréné

178. Maróti Judit

179. Márton Anikó

180. Matók Józsefné

181. Mátyás Marianna

182. Megyesi Mária

183. Meizer J özsefné

184. Mészár Ágnes

185. Mészáros Gyuláné



- 192 -

186.JIHGFEDCBA
,

Mezei Agnes

187.
,

Mitó Agnes

188. Molnár Andrásné

189. Molnár Béláné

190. Molnár Erzsébet

191. Molnár
,
Eva

192. Molnár Mária

193. Molnár Rozálía

194. Nagy Ernőné

195. Nagy Istvénné

196. Nagy Józsefné (1956)

197. Nagy Józsefné (1953)

198•• Nagy Rita

199. Nagy Vilmosné

200. Nagyvári Györgyné

201. Nemes Pálné

202. Németh Adrienne

203•• Németh Imréné

204•. Némethné Gergelyffy Judit

205. aláb Ignácné

206. Oláb Imréné

207. Oláh Istvánné

208. Oláh Lászlóné

209. aláh Míhályné

210. Orosz alga

211. Ónodi Pető Magdolna

212. Pancza Lászlóné

213. Pap Rozálía

214. Pápay Irén

215.
,

Papp Eva
~

216. Pappné Onodi Matild

217. Pelényi Ödönné
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218. Petz Margit

219. Piroth Irma

220. Poczkodi Györgyi

221. Ponó Istvánné

222. Reinhardt Margit

223.CBAD r . Rideg Miklósné

224. Roth Árpádné

225. Rózsa vári Ágnes

226. Ruisz Rezsőné

227. Rupp Zsuzsanna

228. Ságer Istvánné

229. Scheiber Péter Pálné

230. Scheller Judit

231. Schilling Judit

232. Schupler Éva

233. Sebes Tamásné

234. Sebestyén Marianna

235. Sebők Jánosné

236. Selmeczy Anikó

237. Sergőné Egedi Katalin

238. Sinka Irén

239. Sipos Lászlóné

240. Solti Lászlóné

241. Somné Schützenhoffer Judit

242. Soós Jánosné

243. Stiller Mátyásné

244. Sugár Péterné

245. Süvegjártó Katalin

246. Szabados Kálmánné

247. Szabó Éva

248. Szabó Gabriella
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249. Szabó Gézáné

250. Szabo Jánosné (1950)

251. Szabó Jánosné (1943)

252. Szabo Mihályné

253. Szabóné Papp Katalin

254. Szász Istvánné

255. Szederjesiné Szijj Andrea

256. Székely Attiláné

257. Székely Irma

258. Székely JuliaJIHGFEDCBA
,

259. Szentes Eva

260. Széphelyiné Juhász Mária

261. Szijártó Katalin

262. Szolnoki Mária

263. Szücs Erzsébet

264. Táncsár Ildikó

265. Tasnád í Mária

266. Tasné Matuz Erika

267.
,

Tatai Eva

268. Téglás Béláné

269. Tenyer-Töth Imréné

270. Thullner Gyuláné

271.
,

Toronyai Eva

272. Tófalvi Józsefné

273. Tóth Anna

274. Tóth Györgyné

275. Tóth Gyuláné (1956. febr. )

276. Tóth Gyuláné (1956. máj.)

277. Tóth László Tamásné

278. Tóth Tiborné

279. Tótszőllősy Gézáné

280. Urbánné Deres Judit
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281. Vadász Gáborné

282. Varga Edit

283. Varga Józsefné

284. Varga Mária

285. Varga Zsuzsanna

286. Várju Sándorné

287. Vassel Andrea

288. Vágvölgyi Zsuzsanna

289. Várfal vi Ildikó

29O. Végső lrma

291. Vidnyánszky Adrienne

292. Völgyesi Sándorné

293. Vörös Katalin

294. Wagenhoffer Klára Mária

295. Wágner Zsuzsanna

296. Wascher Margit

297. Weinreich Antalné

298. Werl Terézia

299. Winhoffer Judit

300. Zemkó Erzsébet

301. Zsigri Klára
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