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Géczi János
docens
PTE, Tanárképzõ Intézet, Oktatásmódszertani Tanszék

A természetrõl való gondolkodás
pedagógiai háttere – elõadássorozatok

és tanulmányutak tapasztalatai

A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzõ Intézetében 1995-ben kezdõdött
annak a kurzussorozatnak a kidolgozása, amely a tanárképzésben részt vevõ hallga-
tók számára az európai mûvelõdéstörténet egyik gazdag szelete, a természetrõl va-

ló gondolkodás történetének szisztematikus bemutatására vállalkozott. A sorozat kor-
szakokra tagoltan mutatja be a civilizációs eredmények közül a természetrõl szerzett is -
mereteket, az ismeretszerzés forrásait, módjait, a hagyományt alakító személyiségeket és
köreiket, eredményeket, intézményeket, illetve kánonképzõvé vált tendenciákat, minden-
kor azt hangsúlyozva, hogy mindezek miféle kapcsolatban állnak az anyagi és a mentá-
lis struktúrákkal, illetve azok változásaival. Kezdetben speciális kollégium(ok)ként,
utóbb mûveltségi tárgy(ak)ként felkínált kilenc, egymásra épülõ félévi program minden
egysége heti elõadásból (1 óra) s a hozzá kapcsolt szeminarizációból (1 óra) áll. Három,
illetve négy félév után a hallgatóknak módjuk nyílt arra, hogy az elsajátított ismereteiket
terepgyakorlatok keretében ellenõrizzék, illetve tovább bõvítsék.

A kurzussorozat egységei az alábbiak:
– A természetrõl gondolkodás európai története. I. rész.  Az antikvitás;
– A természetrõl gondolkodás európai története. II. rész. A hellenisztikus ismeretek

beépülése a korai kereszténységbe;
– A természetrõl gondolkodás európai története.  III. rész. A középkor;
– A természetrõl gondolkodás európai története. IV. rész. A középkori iszlám;
– A természetrõl gondolkodás európai története. V. rész. A reneszánsz;
– A természetrõl gondolkodás európai története. VI. rész. A középkor és a reneszánsz

megismerési helyei (10–14 napos itáliai terepgyakorlat);
– A természetrõl gondolkodás európai története.  VII. rész. A középkori iszlám meg-

ismerési helyei (15 napos andalúziai terepgyakorlat);
– A természetrõl gondolkodás európai története. VIII. rész. A felvilágosodás;
– A természetrõl való gondolkodás európai története. IX. rész. XIX. és a XX. század.

Kurzusjellemzõk

A kurzussorozat a választott tematizációban az európai mûveltségnek azt a területét kí-
vánta megragadni, amely egyszerre tartozik a mûvelõdéstörténet, a gondolkodástörténet
és a tudománytörténet(ek) diszciplínáihoz. Ugyanakkor – az inter- és multidiszciplina-
ritás jegyében – igyekszik eltekinteni azok lehatárolódásaitól. Másrészt azokat a tudást
átörökítõ eljárásokat hangsúlyozta, amelyek jellemzõen meghatározzák a mûvelõdéstör-
ténetileg többé-kevésbé körülhatárolható történelmi egységek karakterisztikus folyama-
tait. S végül kiterjedt háttérismereteket kívánt nyújtani a Tanárképzõ Intézet feladatául
szolgáló neveléstudományi – különösen a nevelés- és a pedagógiatörténet – képzéshez.

A verbalizáció és a matematizálódás eseményei szolgáltatták azt a fonalat, amely men-
tén a természetismeret, természetbölcselet, természetfilozófia, az arisztotelészi eredetû
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„elemi világ” struktúráját vizsgáló-felülíró munkálatok, a világkép(ek), az abból követ-
kezõ emberkép(ek), továbbá az intézménytörténet megvizsgálhatóknak bizonyultak. Eu-
rópa négyes kulturális megosztottságának figyelembe vétele jelentette azt a harmadik be-
vezetett szempontot, amely hasznos értelmezési szemponthoz vezetett.

Az elméleti ismeretek, a forrástanulmányok mellé terepgyakorlat nyújtotta lehetõsé-
gek is társultak. A terepgyakorlatok szervezése és megvalósítása egyként olyan képessé-
gekhez juttatta a hallgatókat, amelyet a hagyományos egyetemi tanárképzés korábban
nem tekintett saját feladatának. A hallgatók ugyan a szakképzés során többször is részt
vesznek intézményesen szervezett terepmunkákon, de azok diszciplináris kötöttségük ré-
vén többnyire a szakjukhoz kapcsolt tartalmakat erõsítik, s a mûvelõdéstörténeti, illetve
a pedagógusi praxishoz kevésbé járulnak hozzá. A mûvelõdéstörténeti terepgyakorlatok
egyebek mellett olyan kiterjedt módszertani ismeretekhez juttatják az abban részt válla-
lókat, amelyeket majd az iskolai tanításban is bizonyosan hasznosítani tudnak.

Elõzmények

Az európai természetképek alakulásának vizsgálatáról a történelemtudomány hagyo-
mányosan lemondott, miközben tárgyukká a természet tudománytörténetét sem tették. A
Képzõmûvészeti Egyetem vezetése az 1990-es évek elején hallgatóik természettudomá-
nyos tájékozottságának emelésére mûvelõdés- és gondolkodástörténeti kurzusok kidol-
gozására és bevezetésére kért fel néhány egyetemi oktatót. Ennek során a fizikai-techni-
kai és a biológiai tárgykörök körvonalazódtak s beépültek az egyetem képzésébe. Utóbb
a szerzõ által kidolgozott és kibõvített kurzus a szegedi József Attila Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán speciális kollégiumként is elõadásra került. A két egyetemen
szerzett tapasztalatok alapján a Pécsi Tudományegyetemen is lehetõség nyílt a stúdium
bevezetésére és helyi igények szerint való átalakítására. Idõvel szétvált, specializálódott
az eredeti kurzus, a Képzõmûvészeti Egyetemen az Elméleti tanszék keretein belül foly-
nak a munkálatok, s évente mintegy 50 hallgató veszi fel, a Szegedi Egyetemen idõsza-
konként hirdetõdik meg, a pécsi helyszínen pedig – felmenõ rendszerben, félévenként
váltva – általában 20–30 új hallgató kapcsolódik be a kurzusokba. 

A három egyetem együttmûködésének következtében némely kurzus közösen került
meghirdetésre. 1999/2000 II. félévében, pl. A természetrõl gondolkodás európai történe-
te. II. rész. A hellenisztikus ismeretek beépülése a korai kereszténységbe címû féléves
elõadás-sorozat pl. mindhárom helyszínen, az elõadók rotálásával történt. (1) A félév ré-
szeként két alkalommal több elõadást kínáltunk az Országos Széchenyi Könyvtárban va-
lamennyi hallgatónak, egy alkalommal pedig a Képzõmûvészeti Egyetem tihanyi mû-
vésztelepén három napos elõadássorozaton, illetve külföldi terepgyakorlatra való felké-
szülésen vehettek részt hallgatóink.

A kurzussorozat elõzményének tekintendõ az a tapasztalat is, amelyet az Értékközve-
títõ Program keretében, Törökbálinton szereztem. Ennek során a közoktatás ter-
mészetismeret-élõvilág-biológia tantárgycsoportjának tantervét, taneszközrendszerét ki-
dolgozva ismét szembesülni kellett azzal a ténnyel, hogy érzéki tapasztalatok nélkül el-
képzelhetetlen az élettudományok oktatása. A tantárgy eszközrendszeréhez, a tanári to-
vábbképzéshez elengedhetetlennek tûnt egy terepgyakorlat-rendszer fölvázolása. (2) E
munka során számos hazai és két külföldi – Korfun, Görögországban megvalósított, il-
letve finnországi – biomot vizsgáló terepgyakorlatra került sor. (3) A mintegy évtizedes
fejlesztõi-oktatói tapasztalat, a környezetvédelmi és ökológiai szemlélet, továbbá a ho-
lisztikus világkép elõtérbe kerülése arra a felismerésre késztetett, hogy a mûvelõdéstör-
téneti horizont hasznos szempontokat ígér a természettudományos oktatás számára.
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A terepgyakorlati munkák

A terepgyakorlaton azok a hallgatók vesznek részt, akik rendelkeznek a munkához
szükséges háttérismeretekkel: korábban sikeresen befejezték az elméleti képzést, bizton-
ságosan képesek egy-két idegen nyelven kommunikálni s megfelelõ informatikai jártas-
ságra tettek szert. Nekik kell ugyanis az elõzetesen közösen kialakított program szerint
fölvenni és tartani a kapcsolatot a társegyetemek hallgatóival, a meglátogatni kívánt
gyûjtemények gondozóival, s miként hazai, úgy külföldi hivatalokkal, irodákkal, szerve-
zõkkel is. A hallgatók azok, akik az út részletes tervét meghatározzák, s azt kezdettõl a
végéig minden részletében elõkészítik, szervezik és lebonyolítják. A velük utazó – több
egyetemrõl szervezõdõ, speciális tudású – egyetemi oktatók ugyan mindezt tanácsaikkal
segítik, de nekik csupán a gyakorlat irányítása, a helyszíneken a fogadó elõadókkal való
kapcsolattartás, illetve az elõadások megtartása, a vizsgálatok irányítása és értékelése
marad feladatul.

Az egyetemi terepgyakorlatnak eddig két kidolgozott útvonalát jártuk be. Az egyik a
közép-itáliai universitasok gyûjteményeit – könyvtárait, botanikus kertjeit, egyetemi-tan-
széki kollekcióit, képtárait, építészeti stb. értékeit –, a másik a keresztény-muszlim kap-
csolatok egyik fontos helyszínén, Andalúziában a kölcsönhatás dokumentumait, intéz-
ményeit és tárgyi emlékeit vette sorba.

Az itáliai terepgyakorlat Padua-Ferrara-Bologna-Firenze és Pisa (4), a spanyolországi
pedig Montpellier-Cordoba-Sevilla-Granada, valamint (a hosszú autóbuszút miatt) Bar-
celona és Nizza helyszíneibõl válogatott. (4) A társegyetemek intézményei közül azokat
vontuk be a munkába, amelyek a kurzus céljainak és a hallgatói igényeknek leginkább
megfeleltek. Az arisztotelészi világkép mentén kialakult enciklopédikus gyûjtemények
mellett az universitasok karonként másként szervezett, a korabeli oktatást támogató „de-
monstrációs” anyagait, segédeszközeit, a reprezentációt szolgáló magán-, illetve nyilvá-
nos tereit s a történeti bemutatókat részesítettük ugyan elõnyben, de a speciálisabb elvá-
rások kielégítésére – személyes kapcsolatfelvételre, találkozókra stb. – is lehetõség nyílt.

A hallgatók a program meghatározása után a helyszínek szerint szervezõdõ csoportok-
ban dolgoztak: a szállás, a közlekedés, a helyszínrõl és az elõadókról szükséges alapis -
meretek idegen nyelvû adatainak beszerzése, összefoglalók fordítása volt a feladatuk, to-
vábbá források felkutatása, amelyek segítségével egy-egy választott témában szeminári-
umi elõadásra készültek fel. Az egyetemi oktatók külföldi helyszínen tartott elõadásaihoz
ezen említett hallgatói beszámolók tartoztak.

A hallgatók feladata volt továbbá az út anyagi hátterének biztosítása: pályázatok,
szponzorok, egyéni támogatók pénz-, élelem- és egyéb (palackos víz, fogadó elõadók
ajándékai stb.) támogatás megszerzése.

A feladatsor egésze mögött az a rejtett tanterv állt, amelyet a Tanárképzõ Intézet jövõ-
képében meghatározott ugyan, de nem rendelt a tantervben szereplõ kurzusokhoz. Min-
denekelõtt a gyakorlatok lebonyolítása, a munkáltatások szervezése, az informatikai esz-
közök biztonságos felhasználása, a kutatásmódszertan egyes területeinek elsajátítása,
idegennyelv-használat s az individuálpedagógia sajátosságaiból való részesedés. A kur-
zusok zárása és értékelése a hallgatók 1–2 ívnyi terepnaplója alapján történt – ezek a
munkák fogják majd képezni a tanárjelöltek iskolai munkájának alapját.

Az elõkészítõ munkáról és a terepgyakorlatról gazdag dokumentáció áll rendelkezés-
re. A hallgatói jegyzeteken kívül valamennyi fényképfelvételt egy-egy CD-re másoltuk
(amelybõl minden hallgató kapott példányt), a külföldi munkáról minden résztvevõ nap-
lót vezetett, néhányan videofelvételeket is készítettek. Az andalúziai út érdekesebb ese-
ményeit az MTV2 munkatársa – Szalay Péter szerkesztõ-operatõr – rögzítette, annak
mozzanatait a csatorna egy négyrészes filmsorozatban többször bemutatta.
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A meg nem valósult terepgyakorlatról

A két sikeres terepgyakorlat mellett egy sikertelenül végzõdött: támogatások híján el-
maradt a külföldi terepmunka. Nem tudtunk elmenni a Közel-Keletre, mivel csupán a
hallgatók fele szerezte meg a támogatók bizalmát, s a magas önköltség lehetetlenné tet-
te azt. A kudarc pedagógiai értéke azonban elvitathatalan.

Jegyzet

(1) A kurzus elõadói voltak: Bakonyi Géza: A patrisztika korának gyûjteményei, könyvtárai; Frõhlich Ida: A
zsidó kultúra elemei; Géczi János: Az organikus világkép antik elemei – Természetfilozófiák a hellenisztikus
korszakban; Kádár Zoltán: Bizánci természettudományok és ábrázolás; Kokas Károly: Ókeresztény apokrif –
alexandriai és kopt – iratok és ábrázolásaik; Magyar László András: A középkor elejének orvoslási elvei, in-
tézményei, alakjai; Maróth Miklós: A neoplatonizmus; Monok István: Olvasástörténet, könyvtártörténet; Stir-
ling János: Az egyházatyák természetismerete; Tüske László: Iráni elemek a mediterráneum természettudomá-
nyi kultúrájában.
(2) 1–4. osztályos ÉKP, Környezetismeret helyi tanterv; 1–4. osztályos ÉKP, Embertan helyi tanterv; 5–6. osz-
tályos ÉKP, Természetismeret helyi tanterv; 6–10. osztályos ÉKP, Biológia helyi tanterv; tankönyvek: 4. osz-
tályos Természetismeret tankönyv és olvasókönyv (ÉKP, 1998); 4. osztályos Természetismeret munkafüzet
(ÉKP, 1998.), 5–6. osztályos Természetismeret tankönyv és olvasókönyv (ÉKP 1994, 1995, 1996, 1997), 5–6.
osztályos Természetismeret munkafüzet (ÉKP, 1994, 1995, 1996.), 7–8. osztályos Biológia tankönyv és olva-
sókönyv (ÉKP, 1996. 1997), 7–8. osztályos Biológia tankönyv és olvasókönyv (ÉKP, 1996, 1997). 
(3) Géczi János (1995): Tihanytörténet. Szeparátum. Iskolakultúra V. 1995. 20–21. Géczi János (1996):  A táj.
Egy általános iskolai osztály terepgyakorlatának zárójelentése. Iskolakultúra VI. 1996. 3. 44–50.
(4) Andalúziai terepgyakorlat helyszínei, 1999. október:

október 21. indulás

október 22. utazás (Padova-Cannes-Montpellier)
Universita degli Studi di Padova, Orto Botanico, via Orto 
Montpellier
Egyetem – anatómiai elõadó
Történeti botanikus kert

október 23–24. (Cannes, Andorra, Barcelona) Córdoba
Mezquita

Patio de los Naranjos
Puerta de las Palmas
Capilla Villaviciosa
Capilla Real

Calle de las Flores díszudvarai
Badenas .
Albucasis 
San Basilio  

Museo Arqueologico Provincial (Régészeti múzeum) patiója
Antiquo Convento de la Merced reneszánsz patiója
Puerta del Puente (Hídkapu) – Puente Romano (Római híd) – arab vízimalmok maradványai
La Calahorra (Történelmi Múzeum) 
Alcázar
Guadalquivir partjának kertjei – éjszakai program
Barrio de la Judería (Zsidónegyed)

Maimonides-ház
zsinagóga
Averroës-emlékhelyek
Casa del Indiano (XV. századi patio)

Museo Provincial de Bellas Artes (Szépmûvészeti Múzeum)

október 25–26–27. Sevilla
Medina, al-zahrai palotaromok és kertmaradványok, függõkertek
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Catedral y la Giralda
minaret, harangtorony
Patio de los Naranjos
Kolumbusz-könyvtár
katedrális

Kolumbusz-síremlék
Sevillai Isidorus síremlék

Sacristía de los Cálices (Goya)
Alcázar

Oroszlán-udvar
királyi lakosztályok
Patio de las Muecasra
Patio del Yeso

Alcázari kertek
Mór-kert
Reneszánsz-kert
Császári-kert

Régi kertek – Új kertek
V. Károly pavilonja

Museo de Cofradias (Konfraternitások múzeuma – Santa Semana-múzeum) – régi kórház
Antiqua Universidad (1256-ban alapított egyetem)

jezsuita kollégium
egyetemi templom
vásárcsarnok

Casa de Pilatos (XV. sz. palota) 
Covento de Santa Clara
Hospital de La Caridad (Irgalmasok Kórháza)
Akvárium
Calle de San Fernando (1575, Egyetem – TTK, tanszéki gyûjtemények)
Museo Arqueologico (Praxitelész: Merkur szobrának másolata)

október 28. Malaga, Granada
Malaga

akvárium

október 29–30.  Granada 
Alhambra (szombat du. díjtalan belépés)

Patio de los Arravases (Mirtusz udvar)
Ciprus udvar
oroszlán udvar
fürdõk
V. Károly Palotája

Generalife
ciprusallé
pavilonok
kert
székesegyház

Capilla Real
selyembazár
Karaván-szeráj
Banuelo (arab fürdõ)
Camino del Sacromonte barlanglakásai
Hospital real (XVI. századi kórház)
Egyetem (XVI. sz. barokk) – Botanikus kert

október 31. – november 1/2. utazás  (Granada, Barcelona, Montpellier, Nizza, Velence, Pécs)

Abstract 

In 1995 at the Teacher Training Institute of the University of Janus Pannonius we have
started to elaborate a series of lectures concerning one of the richest segments of the
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European cultural history that is the systematic history of thoughts on nature. The series
shows some results of the civilization such as the knowledge acquired about nature, the
sources and ways of knowledge acquisition, the major personalities, circles, results, insti-
tutions shaping the tradition as well as canon-forming tendencies divided into periods.
The whole series keeps emphasizing their relation with material and mental structures
and their changes.

Az Iskolakultúra könyveibõl


