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ZSOLNAI JÓZSEF

2011. január 12-én elhunyt Zsolnai József. Nevét valószínűleg minden magyar pe-
dagógus ismeri. ANyelvi, irodalmi, kommunikációs (NYIK) és az Értékközvetítő és ké-
pességfejlesztő pedagógia (ÉKP) programok kidolgozója, a pedagógiai akciókutatás
magyarországi meghonosítója, több neveléstudományi szakfolyóirat és kutatóintézet meg-
alapítója, a hazai pedagógia megújításának – ahogy ő maga fogalmazta – Don Quijotéja
(Zsolnai 2002) több évtizedes „vesszőfutása” alatt a pedagógiáért (ebd.) hatalmas élet-
művet hagyott hátra. Publikációinak száma közel 30 könyvet és mintegy 200 tanulmányt
foglal magába. Munkájának elismeréseként több díjat és kitüntetést is nyert: Apáczai
Csere János-díj (1987), Pest Megyei Tanács Alkotói Díja (1989), Magyar Köztársaság
Érdemrend kiskeresztje (1995) Kiss Árpád-díj (2005) Veszprém Megye Érdemrendje
(2010), Szent-GyörgyiAlbert-díj (2011). Zsolnai József az élethosszig tartó tanulásnak és
a kutató pedagógus eszméjének nemcsak hirdetője, hanem mintapéldája is volt.
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Az 1935-ben Ásotthalmán szegényparaszti családban született Zsemlye József a
veszprémi Pannon Egyetem professor emeritusaként, a Magyar Tudományos Akadémia
doktoraként búcsúzott el az élettől. Kutatói pályáját nem neveléstudományi, hanem nyel-
vészeti kutatással kezdte – az interdiszciplinaritás egész munkásságában fontos szerepet
játszott. A következőkben egy nem publikált önéletrajzi összefoglaló alapján mutatom be
pályájának legfontosabb állomásait.

Tudományos pályafutása a Szegedi Tanárképző FőiskolaMagyar Nyelvészeti Tanszékén
kezdődött, ahol 1964-től tanársegédként dolgozott. Itt már Pedagógia Tudományos Diákkört
vezetett, és az 1966-ban megrendezett I. Országos Felsőoktatási Pedagógiai Pályázaton má-
sodik díjat nyert. Tanársegédként fejezte be a szegedi József Attila Tudományegyetemen a
magyar szakot, kitűnő diplomával. 1971. februárjától a Kaposvári Tanítóképző Intézet do-
censeként dolgozott, először aNyelv, Irodalmi Szakcsoport anyanyelv-pedagógusaként, majd
1972-től a Neveléstudományi Tanszéken. Ugyancsak 1971-ben kezdett el dolgozni a kom-
munikációkutatásra épülő anyanyelv-tanítási kísérleten, amely később a NYIK-programként
vált ismertté. 1976-ben fejezte be az ELTE-n a pedagógia szakot, és ugyanitt szerzett „summa
cum laude” minősítésű bölcsészdoktori oklevelet 1977-ben.

1977-től a Kaposvári Tanítóképző Főiskola szekszárdi kihelyezett tagozatára került.
Itt a Nevelés-tudományi Tanszéki Csoport munkáját irányította, továbbá a hallgatók ku-
tatás-módszertani felkészítését és az oktatók tudományelméleti és felsőoktatás-pedagógiai
továbbképzését vezette. 1979-ben kinevezték az Országos Oktatástechnikai Központ Pe-
dagógiai Főosztályának vezetőjévé. 1980-tól az Oktatáskutató Intézetben vezette az Is-
kolakutatási Osztályt. Emellett a képességfejlesztés lehetőségeinek és mértékének témáját
kutató csoport munkáját irányította. 1982 és 1986 között a nyelvi, irodalmi és kommuni-
kációs nevelés óvodai lehetőségeit tanulmányozta akciókutatás keretében. Ebben az idő-
szakban kezdődött az a kutatása is, amely a tanítóképzés kritikus pontjait tárta fel. Ennek
alapján 1987-ben kutatócsoportjával kísérleti tanárképzésbe kezdett a Jászberényi Tanító-
képző Főiskolán.

1985-ben kísérleti iskola alapítására kért engedélyt, és 1999-ig a törökbálinti Kísér-
leti Iskola kuta-tásvezető igazgató volt. 1989-ben védte meg disszertációját, minek kö-
vetkeztében a Tudományos Minősítő Bizottság a nyelvtudomány (nyelvpedagógia)
kandidátusává nyilvánította. 1990. júliusában a művelődési és közoktatási miniszter meg-
bízta az Országos Közoktatási Intézet megszervezésével és 1990-ben kinevezte az újon-
nan alakult intézmény főigazgatójává.AMagyar Pedagógiai Társaság közreműködésével
kiadta az Új Pedagógiai Szemlét, és Iskolakultúra címmel megalapította az Intézet önálló
folyóiratát és az OKI Kiadót. Az OKI keretei között munkálta ki közoktatásfejlesztési
koncepcióját, amely „Amagyar közoktatás minőségi megújításának szakmai programja”
címen vált ismertté, s melynek alapján egy országos pedagógiai innovációt sikerült elin-
dítani a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt (PSZM) megszervezésével.

1992-ben az általa képviselt pedagógiai kultúra elterjesztésének segítése érdekében
munkatársaival megalakította az Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesületet, melynek el-
nökévé választották.

1995-től 1998-ig a PJTE Tanárképző Intézetének igazgatója és Pedagógiai Tanszé-
kének vezetője volt és pályázat alapján Széchenyi Professzor Ösztöndíjat kapott. 1999-
ig a JPTE Tanárképző Intézet Kutatócsoportjának vezetője és a törökbálinti iskola
kutatásvezető igazgatója volt. 1999 és 2005 között a mai Pannon Egyetem Pedagógiai
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Kutatóintézetnek igazgatójaként dolgozott Pápán tudományos főmunkatársként, 2002-
től egyetemi tanárként, majd professor emeritusként.

2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen nyelvtudományból habilitált, 2002-ben MTA
doktori fokozatot, valamint egyetemi tanári címet nyert. 2003-tól a Veszprémi (jelenleg
Pannon) Egyetemen működő Interdiszciplináris Doktori Iskola Neveléstudományi Prog-
ramját vezette, amelynek alapító tagja volt. 2009 óta szakmai vezetője volt a TÁMOP „
A Közép-Dunántúli Régióban a pedagógusképzést segítő szolgáltató- és kutatóhálózat
kialakítására” című pályázatnak, tudományos tanácsadója volt a Közoktatási Moderni-
zációs Közalapítványnak (KOMA) és a Gallup Intézetnek. Tagja volt a kerettanterveket
előkészítő Tudományos Tanácsadó Testületnek. Kurátorként dolgozott a Tudomány az
oktatásért elnevezésű kuratóriumban.

A neveléstudomány elméletével foglalkozók Zsolnai József nevét elsősorban a Mi a
baj a pedagógiával?, az Egy gyakorlatközeli pedagógia vagy A tudomány egésze. Ama-
gyar tudomány tudománypedagógiai szemléje c. könyvek szerzőjeként ismerik, míg a
gyakorló pedagógusok a NYIK és az ÉKP programok kidolgozójaként, illetve a Török-
bálinti Kísérleti Iskola vezetőjeként tekintenek rá.A neveléstudomány és a pedagógia, az
elmélet és a gyakorlat összefonása, egymásra vonatkoztatása fontos szerepet játszott egész
életművében: Elméleti kutatásainak kiindulópontja és végcélja mindig a pedagógiai gya-
korlat volt, a gyakorlati pedagógiai tevékenység reflexióját, értékelését pedig mindig meg-
próbálta a tudományelmélet szintjén rendszerezni. „Íróasztalpedagógiát sohasem
műveltem”, mondta magáról (Zsolnai 2002, 203).

Jászberényhez a tanítóképzés megújításával kapcsolatos munkája alapján kötődik:
1987-ben az akkori Jászberényi Tanítóképző Főiskolán (ma: Szent István Egyetem Al-
kalmazott Bölcsésztudományi Kar) bevezették az értékközvetítő és képességfejlesztő
szakkollégiumot, amit a diákok csak „Zsolnai-szak”-nak nevezetek. ATanítóképző hall-
gatójaként 199 és 1995 között én is ezt a szakot végeztem el – így ismerkedtem meg Zsol-
nai József munkásságával, ami fontos szerepet játszott és játszik mind a mai napig –
szakmai szocializációmban. Mint sokan, én is rögtön magaménak éreztem a program cél-
kitűzéseit. Bár Tanár úr – ahogy sokan nevezték – pályázata a főigazgatói posztra nem volt
sikeres, és a Zsolnai-képzés 1996-ban befejeződött Jászberényben, a kísérlet a Tanító-
képző sok tagját motiválta a továbbtanulásra, kutatásra, publikálásra.

Személyesen csak sokkal később találkoztam vele, 2005-ben, mikor a Bielefeldi
Egyetem munka-társaként egy német-magyar konferenciát szerveztem a pedagóguskép-
zés aktuális (Bologna-reform által befolyásolt) helyzetéről. Tanár úrnak a magyar főelő-
adó szerepét szántam és nagy örömömre szolgált, hogy elfogadta a meghívást. Amagyar
delegáció többi tagja a Szent István EgyetemAlkalmazott Bölcsészettudományi Karának
munkatársa, valamint Zsolnai Józsefné Mátyási Mária, Tanár úr felesége és egyben leg-
fontosabb munkatársa voltak. A 2006-ban megrendezett konferencia egy többéves szak-
mai együttműködés kezdete lett, melynek többek között a Tanárkép és tanárképzés című
könyv lett az eredménye (Óhidy/Terhart/Zsolnai 2008), amely németül és magyarul is
megjelent. 2008-ban, mikor a Münsteri Egyetemen neveléstudományból doktoráltam, ő
is tagja volt a szóbeli vizsga doktori bizottságának. Halálát nemcsak szakmai, de szemé-
lyes veszteségként is megélem.

Tanár úr temetésére 2011. január 22-én került sor a törökbálinti temetőben.AMagyar
Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottsága, az Oktatáskutató és Fejlesztő In-
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tézet, valamint a Pannon Egyetem 2011. június 10-én egy emlékkonferenciát rendeztek
a tiszteletére. Életműve már a XX. és XXI. századi magyar neveléstudomány és pedagó-
gia szerves részévé vált. Nyugodjék békében!
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