
„kulcsfogalmai" (a különbség, a kölcsönös függőség és a társadalmi kontroll) éppen 
úgy, mint a kiszemelt témák és a hangsúlyozandó kérdések az osztálybéke és a kon-
vergencia elmélet szellemében a monopolkapitalista rendszerbe tudatosan beilleszkedő, 
„szocializált" állampolgárok nevelését szolgálják. Ugyanezt mondhatnánk el a bemu-
tatott többi anyagról is. 

A történelem tantárgy esetében a polgári pedagógia eredményeinek közvetlen fel-
használását az apologetikán túl a „nyugati" történelemtanítás „történelmietlensége" 
teszi lehetetlenné. A tőkés országok történelemtaníási szakemberei a gazdaság, a tech-
nika, a társadalmi élet és a kultúra egy-egy szűk területén természetesen nem tagad-
ják az előrehaladás vitathatatlan tényeit (lásd például a „Történelem 13-16" tanterv-
ben a „Gyógyászat" témát). Amit tagadnak, az a társadalmi totalitásnak, illetve a 
társadalmi-gazdasági formációknak a kapitalizmuson túlmutató fejlődése. Azt állítják, 
hogy a történelmi fejlődés általános eszméje a 19. század tévedése volt. A történelmi 
fejlődés elvének feladása sajátos tantervi helyzetet teremt. Mivel a tantervkészítők 
többsége határozottan elveti, hogy a tanulókat kronologikus egymásutánban meg kell 
ismertetni az emberiség történelmének legfontosabb eseményeivel és csomópontjaival, 
a tananyagot egészen önkényesen állítják össze. Ezért mi, akik a történelmet, mint 
végső soron törvényszerű és összefüggő fejlődési folyamatot kívánjuk tanítványainkkal 
megismertetni, még a különböző részterületeken elért eredményeket is csak korlátozott 
mértékben tudjuk alkalmazni. A nemzetközi tájékozódásnak azonban nem is mindig az 
„átvétel" a feladata! 
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Horváth Márton: 
KÖZOKTATÁSPOLITIKA 
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Hiányt pótló monográfiával gazdagodott pe-
dagógiai irodalmunk Horváth Márton: Közokta-
táspolitika és általános iskola című művének 
megjelenésével. Korszerű szemlélettel közéleti-
kutatói felelősséggel tárja az olvasó elé a szer-
ző az általános iskola három évtizedes fejlődé-
sét: eredményeit, hiányosságait, ellentmondásait, 
és megfelelő szintézis után bemutatja a jövő ten-
denciáit. Közismerten alapvető kérdés - mérce 
is - minden közoktatási rendszerben, hogy mi-
lyen arányban és milyen fokon képes biztosíta-
ni a lakosság egésze számára az általánosan kö-
telező képzést. Ezért volt kulturális forradal-
munk kiemelkedő győzelme az egységes nyolc-
osztályos iskola megteremtése. Politikusok, a 
közoktatás haladó szemléletű képviselői, írók, 
költők fogalmazták meg köznevelési programju-
kat a magyar nevelés demokratikus hagyomá-
nyait idézve. Ennek eredményeként rendelte el 

az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 augusztu-
sában az általános iskola felállítását. A tulaj-
donképpeni vita az általános iskola szerepéről, 
funkciójáról - mutatja be Horváth Márton -
csak akkor kezdődött. 

Könyvének első részében éppen ezt a harcot, 
küzdelmet állítja a középpontba, amelynek so-
rán az általános iskola — a népi demokratikus 
hatalomért vívott harc részeként a fenntartá-
sok és ellenvélemények ellenére megszilárdult. 

A második nagy fejlődési periódust (1950-
1961), a szocialista általános iskola megvaló-
sításához : 

- A szocialista célrendszer megvalósulásának 
kezdete; 

- A „koalíciós időszak" tanterveinek tovább-
fejlesztése; 

- Az általános iskola első szocialista tan-
terve; 

- Új szakasz az általános iskola régi gond-
jaival. 

A főbb fejezetcímek is jelzik a kettősséget: 
jelentős lépés volt egyrészt az első szocialista 
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tanterv megalkotása, ugyanakkor az 1950. már-
ciusi közoktatáspolitikai határozat a „célok pon-
tos megfogalmazásával, a lehetőségek reális 
számbavételével.. . adós maradt, a végrehajtás 
során a helyes törekvések is eltorzultak". „Szá-
mos korszerű változást is bevezettek, de hatá-
suk nem volt pontosan mérhető, mert még mi-
előtt a feltételeket teljesíthettük volna, rend-
szerint ismét lényeges reformintézkedések tör-
téntek." 

- Az általános iskola folyamatos korszerűsí-
tésének időszaka címen a harmadik fejezet az 
1961-1972 közötti időszakot mutatja be: Okta-
tási rendszerünk továbbfejlesztése; a harmadik 
tanterv; a „reformtankönyvek" tartalmi és me-
todikai problémái; a munkára nevelés követel-
ményrendszere, az alapdokumentumok és telje-
sítmények ; az új tartalmi és strukturális válto-
zások felé. A fejezet témáinak részbeni felso-
rolása is mutatja a reformévtized egyik legfőbb 
feladata a hatékonyság fokozása. 

az oktatási rendszert, az oktatási folya-
matot csak komplex módon lehet kellő haté-
konysággal fejleszteni. A továbbfejlesztés min-
den feladatát tervszerű ütemezéssel kell megter-
vezni, s az egyes elemeknek illeszkedniük kell 
az egész rendszer logikájához." 

Kiemelten fontos szerepet szán a pedagógu-
soknak: hogyan készítik fel őket, hogyan teszik 
magukévá a hatékonyabb elveket, módszereket, 
hogyan fogadják el az új követelményeket. 
Egyben figyelmeztet is a szerző: egy-egy kiemel-
kedő pedagógiai kérdéssel - reformmal - kap-
csolatos döntés előtt minél szélesebb közvéle-
ményt kell kialakítani, előkészíteni az elvi-gya-
korlati kérdések tisztázását, elfogadtatni azt, 
mert akkor teszik magukévá a nevelők igazán, 
akkor tesznek meg minél többet annak megva-
lósításáért. Különös hangsúlyt kap a nevelők 
ilyen értelmű szerepe az 1972-es oktatáspoliti-
kai határozat kialakításában, illetve végrehaj-
tásában. 

A monográfia negyedik fejezete az általános 
iskolai tantervek követelményrendszerének né-
hány kérdése és a tanulói teljesítmény egybeve-
tésére vállalkozik. Egy alaposan körültekintő 
felmérés keretében: magyar nyelv és irodalom, 
történelem, számtan-mértan tárgyak tanulói tel-
jesítményét vizsgálja, elemzi a szerző. Megálla-
pításai jogos kritikát jelentenek a pedagógusok, 

az igazgatók, a felügyelet, a pedagógus-tovább-
képzés, a módszertani lapok közleményeivel 
szemben, ugyanakkor jogos igényként fogalmaz-
za meg a pontos helyzetkép érdekében szükség 
lenne minél több hasonló felmérés végzésére. A 
felsorakoztatott szempontokon, elemzésen túl né-
hány megjegyzés kívánkozik e kérdéshez. A jel-
zett időpontban végzett felméréshez a pedagó-
gusok nem kaphattak megfelelő támpontot a túl 
általánosan megfogalmazott tantervi dokumentu-
moktól. Nem volt az egyes szaktárgyaknak ki-
dolgozott feladat- és követelményrendszere. Nem 
voltak - sőt, jelenleg sincsenek - a pedagógu-
sok, a felügyelet felkészítve oktató-nevelő mun-
kájuk megfelelő szintű mennyiségi és minőségi 
elemzéséhez. Ügy látszik, két területen kell je-
lentősen előrelépni ezzel kapcsolatban: a komp-
lex tantervi, tantervelméleti kutatások és a pe-
dagógusok képzése, továbbképzése terén. 

A könyv befejező fejezetében a szerző impo-
náló magabiztossággal szintetizálja három évti-
zed témájával összefüggő tényanyagot, amely 
megmutatja a köznevelés továbbfejlesztésének al-
ternatíváit, a távlatokat és a különböző lehe-
tőségeket. Kiemeli az összegzésben azt a fon-
tos gondolatot ,hogy a fejlett szocialista társa-
dalom megvalósulását köznevelési rendszerünk-
nek a mainál hathatósabban kell segíteni. 
Ugyanakkor a pedagógiai tudományos kutatással 
szemben támasztott elvárást is megfogalmazza 

a köznevelés fejlesztését szolgáló kutatások 
feladata elsősorban azoknak a döntéseknek az 
előkészítése, amelyek az oktatási rendszer irá-
nyításával kapcsolatban napirenden vannak", 

az oktatási rendszer működésére és még 
inkább a fejlesztésre vonatkozó távlati elhatá-
rozások előkészítése". 

Horváth Márton könyvét mindazoknak aján-
lom, akiknek szívügye az alapozó, népünk leg-
szélesebb része számára általános műveltséget 
nyújtó iskola fejlesztésének, jobbá tételének 
ügye. 

A köznevelés felelős irányítói, tudományos 
kutatók, pedagógusok, tanárjelöltek, szülők ol-
vashatják, hasznosan forgathatják ezt a tartal-
mában és formájában egyaránt értékes monog-
ráfiát. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 
Dr. Veszprémi László 
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R. Sz• Giljarevszkij-B. A. Sztarosztyin: 
INOSZTRANNIJE IMENA 

I NAZVANYIJA V RUSSZKOM 
TYEKSZTYE 

Izd-vo „Mezsdunarodnije otnosenyija", M-, 1978. 

Az oroszoktatásnak nincs olyan szintje, ahol 
a diák és a tanár ne találkozna a magyar tu-
lajdonnevek orosz átírásának gyakorlati problé-

májával. Az orosz nyelvű levelezés iránti igény 
már a kisdiákok soraiban is megvan, s így a 
magyar kultúrszférában élő diákjaink olyan orosz 
nyelvű közlésekre is kényszerülnek, amelyek so-
rán adatokat is írnak le magyar környezetük-
ről (nevük; a város vagy falu, amelyikben lak-
nak; az úttörőcsapat névadója; az iskola név-
adója stb.). Nem lehet közömbös, hogy az 
orosztanár milyen szakmai álláspontot képvisel 
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