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A nevelők és szülők körében a közelmúltban nagy visszhangot váltottak ki a „Nógrád’’ „Fegyelem és fegyelmezés cím alatt indított vitájában közölt írások”. (Kár. hogy a beérkezett jelentős számú hozzászólásból csupán néhány került a közönség elé). A véleménycserét élénkítette, hogy a „Népszabadság” hasábjain azonos időben látott napvilágot néhány olyan cikk, amely a gyermekek testi fenyítésének kérdésével foglalkozott.Az elhangzott vélemények sokoldalúan közelítették meg a fegyelem és fegyelmezés problémáját, de az ütközőpont döntően — ami bizonyos szempontból érthető is — a testi fenyítés körül bontakozott ki. „Hogyan legyen a nevelőnek tekintélye, ha egy pofon miatt újságba teszik”. Miért' szólnak bele munkánkba, a szülők közül egyébként is többen kérik, legalábbis hozzájárulnak gyeremeik „komolyabb” fenyítéshez is. „Én ugyan nem nyúlok, hozzá, minek szerezzek magamnak bajt, beírom az ellenőrzőbe és kész”. „Látja, ezek nehezítik munkánkat, hogyan neveljem én a gyermekeket szép szóval, amikor a szülők és a kartársaim közül is néhányan verik őket, így megszokják, hogy csak az az elítélendő cselekedet, amiért kikapnak”. „Az én fiamat csak üssék nyugodtan, engem is vertek, mégis ember lettem”. „Csak az én gyerekemhez merjenek hozzányúlni egy ujjal is az iskolában. Mondják meg, ha valami baj van azzal a büdös kölyökkel, majd én elrakom. De csakis én, mert az enyém". „Mi ugyan nem bántjuk otthon a gyereket soha, de ha az iskolában másképp nem boldogulnak vele, inkább csapjanak oda, minthogy gyenge legyen a tanulmányi eredménye”. „Én ugyan nagyon ritkán megverem, de olyankor mindig meg is beszélem vele miért kapott ki, vagyis elbíráltatom vele tettét és a kapott büntetést.”A gondolatok tartalma, a testi fenyítés kifejezett védelme, megtörése, paragrafusra hivatkozó bátortalan el

vetése tanúsítja, milyen széleskörű még ma is - a szülők és a pedagógusok részéről a gyermekek veréssel történő fegyelmezése. Erre mutatnak egyéb tapasztalataim is. Ismerek olyan iskolákat, ahol néhány nevelő kivételével rendszeresen alkalmazzák a testi fenyítést és egyes nevelők még elméleteket is gyártanak „nevelési módszerük” jogosultságához. Baráti beszélgetések, családi összejövetelek alkalmával számtalanszor elhangzik, hogy a társasághoz tartozó anya vagy apa miért és milyen módon verte meg a drága — nem ritkán agyonkényeztetett — csemetéjét.A felsorakoztatott nézetek, tapasztalatok, a mögöttük levő valósággal könnyen meggyőzhetnek arról is, hogy itt nem egyedi esetekről, hanem egy pedagógiai, egyben társadalmi jelenségről van szó. Méghozzá egy olyan társadalmi jelenségről, melynek megítélésében a társadalom tagjai, a ne velők, a szülők nem egységesek. Az egyes szubjektív nevelési tényezők szavakban és tettekben megnyilvánuló nézeteltérései — ha a közvetlen kiváltó okai széles skálán mozognak is — mindig világnézeti tartalmúak. Valamilyen formában állást foglalnak a társadalmunk egész lététől idegen gyermeki testi fenyítés mellett vagy ellen. Megjegyzem, itt az esetek dön
tő többségében nem valami tudatos 
társadalmi állásfoglalásról van szó. 
inkább a gyakorlat bonyolult szöve
vényeiben való tévelygésről, a követ
kezetlen gondolkodásról és cselekvés
ről, a régebbi társadalmakat jellemző 
szokások, nézetek továbbéléséről be
szélhetünk.Mivel a helytelein gondolkodás, a hamis nézetek természetüknél fogva csak eszmecserékben, vitákban tisztázódhatnak, a helyes gyakorlat pedig határozott meggyőződésen nyugodhat, feltétlen helyesnek tartom, hogy a fegyelem és fegyelmezés társadalmi és pedagógiai vonatkozásairól — más társadalmi kérdésekhez hasonlóan — őszinte és nyílt vitát folytatunk a tantestületeken, a családokon túl a szélesebb közönséghez eljutó sajtó hasábjain is. Helyes, ha az élő és nem 72



is periférikus problémákat a maguk 
értékrendjében időben feltárjuk, hogy 
az érintettek széles körével együtt 
megkeressük a helyes megoldást. Akik 
egy létező és negatívan ható jelenséget 
nem létezőnek vagy századrendűnek te
kintve agyon akarnak hallgatni, kárt 
okoznak, eltorlaszolják megszüntetésé
nek lehetőségeit. A nevelés gátjainak megszüntetését célzó véleménycsere, a szocialista nevelés tökéletesítése szem- ponjából csak hasznos lehet, még ha olyan kényes kérdés is, mint a gyermekek testi fenyítésének elítélése. A széleskörű vita feltétlen elősegítheti a legkülönbözőbb nevelési alakzatok összhangjának megteremtését, amely a gyermekek személyiségének alakításánál nagyon lényeges.*A fegyelem és fegyelmezés vita létjogosultsága vázlatos indoklásán túl szükség t érzem a témához kapcsolódó néhány gondolatom részletesebb kifejtésérek. Ügy gondolom, könnyű belátni néhány utalás alapján is. hogy a fegyelem mindenkor fontos alkotó eleme volt a társadalmi együttélésnek. Nélküle lehetetlen a sokféle társadalmi viszonyulás rendje, az emberek együttműködése. A közös emberi tevékenység minden fajtája magában foglalja a fegyelem elemeit, a vezetés és engedelmeskedés különböző formáit. Ezek a függési viszonyok mindig valamilyen érdekben vagy érdekekben alapulnak. Ez a sajátosságuk meghatározza a fegyelem jellegét, tartalmát és formáját.Az előző osztálytársadalmak fegyelme a kizsákmányolás érdekeit szolgálta, a nép túlnyomó többségét alárendelték az uralkodó kisebbség akaratának. Mivel ez a fegyelem ellentétes volt a milliók érdekeivel, csakis kényszerű, minden tudatosságot nélkülöző szolgai engedelmeskedés lehetett. A tőkés gyárban a munkás már egészen a gépi berendezés részévé válik, és éppen úgy nem lehet saját akarata, ellenvéleménye, mint a gépnek. A fegyelmezés kelléktárában a kényszerű jellegnek megfelelően megtalálható a kegyetlen brutalitás, a bot és az éhség eszköze, az erőszak minden lehetséges formája.Az osztálytársadalmakban létrejön egy másik fegyelem is, amelyet az elnyomóik elleni küzdelem, hív életre. Az elnyomottak fegyelmét legmagasabb 

szintre a minden emberi kizsákmányolás megszüntetésére törekvő munkásosztály emelte. A hatalom kivívása után a munkásosztály a régi fegyelem megszűntetésével egyidőben fokozatosan megteremti a gazdasági és kulturális alapját, hogy a saját fegyelmét magasabb szintre emelve uralkodóvá tegye az egész nép számára. Ez a fegyelem már az új társadalmi rend fa- gyelme, amelynek alapja az emberek érdekazonossága, a szabadság és szükségszerűség kölcsönösségének felismerése. Fő eszközei pedig a közös célkitűzések megvalósítására mozgósítás, az érdekszférák tudatos feltárása és a meggyőzés. Az ember eszménye a közösség célkitűzéseiért aktívan tevékenykedő, a társaiért minden körülmények között felelős, a fegyelmet tudatosan vállaló ember.
A gyermekeket mindig annak a fe

gyelemnek a szellemében nevelték és 
neveljük ma is, amelyet később, ha 
felnőnek, megkívántak, illetve megkí
vánunk tőlük.Az osztálytársadalmakban a felnövekvő nemzedéket a legváltozatosabb eszközökkel és eljárásokkal igyekeztek engedelmes alattvalókká idomítani. A burzsoá állam iránti feltétlen hűségre, az uralkodók iránti tiszteletre nevelés érdekében nem riadtak vissza a testi és lelki nyomorítás, az akarat durva elfojtása, a szellemi torzítás egyetlen formájától, módozatától sem. A fasiszta Németországban ezeket a célokat ebbe a rövid mondatba tömörítették: „A német ifjakat úgy kell nevelni, hogy megszokják a kegyetlenséget és eltűrjék a ver .st.”A szocialista társadalom már előzőekben említett fegyelme szüségszerűen megköveteli, hogy a gyermekek személyiségének alakításánál fő feladatunknak tekintsük a közösségi és egyéni ér dek összhangjának megértésén nyugvó aktivitás és tudatos fegyelem vállalás (amennyire a gyermek életkora megengedi) kibontakoztatását. A fegyelem 
ebben a vonatkozásban olyan erkölcsi 
jelenséggé válik, amelynek kialakítása 
nem oldható meg különböző rendsza
bályokkal, vagy visszatartásokkal. A fegyelem tudatos, önkéntes vállalására szoktatás, a gyermek akaratának nevelése kizárólag a jól szervezett, folyamatos tevékenység és széleskörű hatásrendszer eredményeként valósulhat meg. Mivel a testi fenyítés csupán a 73



cselekvéstől való elriasztást, a passzi
vitást ,az alázatos alkalmazkodást szol
gálja, nem illeszthető semmiképpen eb
be a hatásrendszerbe. Alkalmazása rendkívül káros, ezért elítélendő. Vagyis nem azért nem szabad a gyermeket megverni, mert rendszabályok tiltják, hanem azért vannak a gyermekeket védő, testi fenyítést tiltó törvények, mert a gyermek verése gátal- ja egészséges testi és szellemi fejlődését. Meggyőződésem, hogy a fegyelemre nevelés feladataival, a fegyelmezés helyes módozataival, a testi fenyítés káros hatásával a nevelők, de a gyermekekért felelősséget érző szülők egy része is tisztában van. Mind többen vállalkoznak a verés nélküli nevelésre, mégis önkéntelenül felmerül a kissé türelmetlennek tűnő kérdés: miért ilyen lassú az új, közös tevékenységen, kölcsönös megbecsülésen alapuló felnőtt és gyermek viszony kialakítását gátló, negatív jelenség felszámolása. Miért nem került még ez az elavult, ártalmas eszköz megfelelő helyére: a történelem lomtárába. A válasz nem olyan egyszerű, hiszen mindjárt az első áttekintésre az egymással szorosan összefonódó okok egész láncolatával találjuk szemben magunkat. A rendkívül bonyolult szövevényből megkísérlek egy néhány, véleményem szerint alapvető okot kiragadni.

A testi fenyítés tovább élésének 
egyik igen jelentős oka a nemzedékről 
nemzedékre származó, régihez, megszo
kotthoz való kényelmes ragaszkodás. A helyzet legjobban úgy jellemezhető, a tételt már nagyon sokan megtanulták, de a meggyőződésen alapuló alkalmazáshoz vezető fáradságos út végigjárására csak az igényesebbek vállalkoznak. A nagyon is sokrétű gyakorlatban való eligazodáshoz szükséges politikai és világnézeti meggyőződés kialakulása, a nevelési eljárások eredményes alkalmazására történő gondos felkészülés, a hivatásiból eredő tudatos fegyelem vállalás, a nevelőtől és a szülőtől egyaránt nagy erőfeszítést kíván. Ebben a magasabb emberi és pedagógiai szintre törekvésben igen sokszor a legjobb szándék is zsákutcába kerül, időleges vagy véglegesen megreked. Ilyenkor tolakodik elő, mintegy önigazolásul a Makarenkó-i pofon demagógiája, (még olyan szülőknél is, akik mindössze csak ennyit hallottak a szocialista nevelés e nagy úttörő

jéről) a számtalan gondra, idegállapotra, felnőttek tekintélyére való hivatkozás. Azt hiszem ezeket a gondokat, a gyorsan változó életünkből fakadó nagyobb mértékű idegi megterhelést senki sem tagadja. De vajon a gyermekek életét teljesen gondtalanná tettük már. Nekik nincsenek nagyon is reális és mégis elérhetetlen törekvéseik, nem lehetnek valóságos, vagy vélt sérelmeik, ők kevésbé önérzetesek? Ügy gondolom erre nem lehet egyértelmű választ adni. Bizony, sók gyermek — ha figyelembe vesszük korával járó, nagyobb fokú érzékenységét — elég súlyos terhet hord a vállán, minden oka meglenne a panaszkodásra, helytelen tette mentegetésére. A szülők, a nevelők ennek ellenére — helyesen — megkövetelik tőlük a fegyelmezett magatartását, néha olyan szigorúan, hogy igazságtalan bántalmazásokkal megtoldják bajaikat, egy-egy, hosszú ideig nehezen gyógyuló sebbel. Ha a valósághoz egészen hűek akarunk maradni, még azt is be kell vallanunk, hogy a legtöbb verést éppen a nehéz körülmények között élő gyermekek kapják.Szinte hallom a megjegyzést; ez igaz, de mit tegyünk azzal a gyermekkel, aki szemtelenül megszegi az iskola szabályait, vagy az otthon rendjét. Itt már 
meg is érkeztünk a másik igen lénye
ges okhoz, a tehetetlenséghez. A látszólag kényelmes megoldást kereső szülő vagy nevelő szükségszerűen szembekerül a helytelen nevelése eredményével, a rendszabályok, tilalomfák gátja mögül kitörő gyermekkel. A különböző élethelyzetékben, tevékenységben nem tudatosult, rend, törvény, tiltás értelmetlen szólam szintjére süly- lyedt, nem jelent többé visszatartó erőt. A felnőttekkel szemben bizalmatlanná vált gyermek csak a saját tapasztalatára épít, amelynek feldolgozása a bizonytalan értékítélet miatt torz, így természetesen helytelen cselekvésre, viselkedésre ösztönöz. Ekkor rendszerint előkerül az egyetlen, időlegesen hatékonynak tűnő eszköz, a testi fenyítés, amelynek hatása alatt a gyermek tudatában még hamisabbá válik a világról és önmagáról kialakított kép.A torz világkép, a hamis tudat, a bizalmatlanság — amely lassan állandósul és kölcsönös jellegűvé lesz — teljesen megmérgezi a felnőttek és a 74



gyermekeik közötti viszonyt. Ez a helyzet megnehezíti a gyermek megismerését, a nevelésben elengedhetetlen alkotó együttműködést.
A felnőttek és a gyermekek közötti 

szakadékot nyugodtan vehetjük a har
madik jelentős oknak. A nevelők és szülők tekintélyes hányada nem ismeri eléggé a tanulókat, vagy saját gyermekét. Helytelenül értékeli tulajdonságaikat. Tetteik, megnyilvánulásaik megítélésénél csak kevesen vizsgálják az indítékokat, cselekvésük mozgató rugóit. Egyformán minősítik a megválaszolatlan érdeklődés által vezetett gyermeki tapasztalanságból származó és a közösség érdekeivel tudatosan szembehelyezkedő gyermek fegyelmezetlen magatartását. Mindezt igen gyakran betetőzik a pillanatnyi hangulattól, idegálapottól függő, legönkényesebb büntetések kiszabásával. Hányszor találkozunk igazságtalanul megbántott, önérzetében mélyen sértett gyermekkel.A szándékoktól függetlenül, felületesen értékelt cselekvésekre indokolatlanul kiszabott büntetések, a felnőttek mögötti alattomos megnyilvánulásra késztetik a gyermeket. Az ilyen „meg nem értett” gyermekeket elég könnyen megtévesztik a megértést színlelő, felelőtlen magasabb korúak, akiknek a társaságát és tanácsait elfogadva, kivonják magukat a szülők, a nevelők, a közösség szabályai és hatása alól, „új baráti körükkel” sajátos törvényeket alkotva hozzákezdenek a környező valóság tapasztalatainak gyüjtögetéséhez. Megszületik a gyermekbanda, a galeri, a helytelen tettek láncolata, amelyért aztán legtöbb esetben senki sem akar felelősséget vállalni.A magasabb korúak — közöttük néhány szülő — felelőtlensége magasan fölé emelkedik az előzőekben említett okoknak. Ezek az elemek rendszertelen életmódjuk következtében maguk is szembekerülnek a szűkebb, vagy tágabb „közösségükkel”, nem ritkán az egész társadalommal. Létüket csupán a farkastörvény szabályozza. Körükben az ütlegelés, a brutalitás nemeinek alkalmazása, a mások megkárosítása, a közösség tulajdonának elsajátítása teljesen természetes. Magatartásukkal bomlasztják környezetüket és szellemileg, erkölcsileg deformálják saját, vagy a hatókörükbe ke

rülő gyermekeket. Ezek a gyermekek, a felnőttektől szenvedve, félve, maguk is kis ragadozókká válnak. Egész lényüket átszövi a dacos ellenállás, a gyűlölet, az agresszivitás, a durvaság. Csavarognak, állandó hordozóivá lesznek a hazug képmutatásnak.Az ilyen erősen sérült gyermekeket ténylegesen rendkívül bonyolult, és sok türelmet igénylő munka árán lehetséges csak a közösségbe beilleszteni. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az ilyen irányú nevelő munka lehet igen eredményes is. Ugyanis az ilyen erősen sérült, bizalmatlan gyerek ragaszkodása egy idő után nagyon erőssé válhat az őket szerető, legfőképpen tisztelő felnőtthoz, vagy az általa szeretett közösséghez. Én inkább ebben a kérdésben hivatkoznék Makarenkóra, aki a testet, lelket ölő háború kegyetlenségében erkölcsileg sérült gyermekeket és fiatalokat kiváló pedagógiai tapintattal, szocialista emberre jellemző humánunom nyugvó tisztelettel vezetett vissza a becsületes, fegyelmezett emberek sorába. *A nevelés egységes hatásrendszer jellegéből kiindulva a testi fenyítés tovább élésének alapvető okai közül csupán azokat igyekeztem feltárni, amelyek a szülőket és a nevelőket közvetlenül érinti, ezért legtöbb helyen együtt szóltam mindkét tényezőről. Ez egyáltalán nem jelenti, hogy a testi fenyítést is végérvényesen felszámoló szocialista nevelés megvalósításában a nevelők és szülők egy szinten állnak, vagy azonos elbírálás alá esnének. Ebben az esetben is érvényes a közösség érdekeiből kiinduló, egyéni megítélés.
A bátor következtetések levonásá

val, a szocialista szellemű nevelés ha
tékonyabbá tételével nem lehet egy
másra várni, nem szabad a számlákat 
ide, oda tologatni, vagy hamis elvek 
ből kiindulva esetleg elsikkasztani.A nevelők marxista világnézeti meggyőződésének további formálása, helyes cselekvések által történő szilárdítása, pedagógiai és lélektani ismereteinek gyarapítása, alkalmazási készségeinek magasabb szintre emelése nem tűr halasztást. Ez a folyamat szükségszerűen megköveteli a nevelő- testületek légkörének pozitívabbá vá75



lását, feltételezi a nevelők közötti eszmei, ideológiai vitákat, a pedagógiai és közéleti megnyilvánulások bátor, őszinte értékelését. A szocialistává váló életünk, nevelésünk egy-egy kérdésének, vagy éppen egy nevelési helyzetnek a nyugodt mérlegelése rendkívül tanulságos lehet.Az egészséges pedagógiai légkör kialakításánál nem csak a negatív helyzetek boncolgatására gondolok. Sokkal fontosabbnak tartom a „nehéz” problémák eredményes megoldásának ösztönző tanulmányozását, vagy a kihasználatlan lehetőségek feltárását. Ott van például az ifjúsági szervezetek munkája, a gyermekek nagy erkölcsi gyakorlótere. Valljuk be csak őszintén — különösen néhány iskolaigazgatónak tanácsos önvizsgálatot végezni — az ifjúsági szervezet tevékenysége, közgonddá tétele, az úttörő és KISZ közösségék (őrs, raj) együttélésének tökéletesítése hányszor tehetné elkerülhetővé a pofont, a vonalzó, vagy térképmutató pálca rendellenes használatát.A nevelőtestületekben kialakított helyes szocialista nevelési gondolkozás és cselekvés nem marad meg az iskola falai között. Tovább gyűrűzik a szülők, a társadalom körében. A szülői értekezleteken, személyes beszélgetéseken még tapasztalható, gyermekeket elmarasztaló beszélgetést felválthatja az eredményesebb, hatékonyabb, nevelés segítő pedagógiai tanácsadás. A verésre jogosító, burkolt igény benyújtását, az eltérő formában megfogalmazott engedélyadást kiszoríthatja, a nagyjából azonos problémákkal foglalkozó szülők hasznos tapasztalatcseréje.A legtöbb esetben ösztönösen nevelő szülők pedagógiai ismereteinek növelésére, nézeteinek formálására az 

említetteken kívül még sok lehetőség kínálkozik. Gazdag a választék a TV adásaitól a' TIT előadásokon keresztül a népszerű szakkönyvek kézbeadásáig. Kérdés; milyen széles körben, mely rétegekben, milyen hatékonysággal hasznosítják e kiváló lehetőségeket. Ügy gondolom ezen érdemes gondolkozni.Ha százalékosan nem is számottevő, a demoralizáló hatásuk miatt, mégis legnagyobb gondot okoznak a felelőtlen, nehezen megközelíthető szülők. A változás lehetősége itt is fennáll, de a folyamat rendkívül lassú, amelynek meggyorsítása rendkívül szükséges. Sokat tehetnek ezért a munkahelyi vezetők, a kollektívák, akik nem lehetnék közömbösek beosztottjuk, munkatársuk családjával szemben. Ha valahol, akkor itt lehet és kell a gyermekek érdekében alkalmaznunk a legszigorúbb törvényeket. A másik oldalról pedig egy pillanatig sem sza- ban szem elől téveszteni, hogy a legnagyobb megértésre, türelemre, szeretetne éppen ezeknek, a gonoszságoktól meggyötört, eldurvult gyermekeknek van szükségük.
Befejezésül megjegyzem, hogy a testi fenyítés problematikája általában nem központi kérdése a nevelésnek, de nagyon fontos fokmérője lehet a szocialista nevelés hiányának. Fontos hangsúlyozni, ahol a testi fenyítés, a gyermeki akaratmegtörés, a megalázás bármelyik formája jelen van, nem beszélhetünk teljes értékű, szocialista nevelésről. Amíg a káros pedagógiai jelenségek léteznek, jogosult és szükségszerű a megszüntetésükért folytatott küzdelem.
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