
| A  pedagógus szemével

A Módszertani füzetek 1983/1-es számában közreadott vitacikkben a bv. 
pszichológiáról, egy sor olyan problémáról olvashattunk, amely a hozzáértők és 
a szakmán kívüliek vitáját egyaránt kiváltja. Garami Lajos írása helyenként igen 
bizonytalan. A sok feltételes mód, a napjainkban sem egységes szakirodalomra 
való utalás, a nem annyira figyelmeztető, mintsem mentegetőző felsorolások — 
elbizonytalanítják az olvasót. Most csak néhány, ellenvéleményre késztető felve
tésre reagálok.

A cikk sérelmezi, hogy „semmiféle intézményesített eszköz nem áll rendelke
zésére a pszichológusnak ahhoz, hogy az elítéltre hatni tudjon”. Kérdezem: mi
ben hátráltatja ez a pszichológus, diagnosztikus funkciójában, terápiás tevé
kenységében, elméleti munkájában vagy tudom ánya valamilyen alkalmazásá
ban?

Bizonyára több szubjektív indíttatású igénynél, hogy a pszichológus feladat
köre ne korlátozódjon az elítéltekkel való foglalkozásra és a nevelői munka segí
tésére. De nem lenne-e legalább ilyen szükséges a pedagógia? A tavaszi tovább
képzés tapasztalatai azt mutatták, hogy a testületi tagok szervezett, folyamatos 
nevelése éppen annyira fontos, mint alkalmasságuk megállapítása.

Ellentmondást érzek abban, hogy a pszichológia felajánlja az állomány pszi
chés problémáinak megoldását, ugyanakkor furcsállja, ha egy elbizonytalanodott 
pszichológus olyan, „nem rá tartozó” funkciót vállal, mint az elítéltek problémái
nak elintézése. Holott sem a pályát elhagyó, sem a magát környezetéből kivonó 
tudós-pszichológus, aki minden kézzelfogható haszon nélkül tölti munkaidejét, 
nem kelt bizalmat, tiszteletet.

Jogos az az igény, hogy önálló kutatási feladatok meghatározásánál na
gyobb mértékben kell figyelembe venni az egyén felkészültségét, érdeklődési kö
rét. Sőt, úgynevezett kutatónapot is kellene e célra biztosítani. Határozottan meg
érné. De mikor ötlik fel a kutatás gondolata a pedagógiával kapcsolatban?

Aránytalannak, ellentmondásosnak és szubjektívnek érzem a pszichológia 
elvárásait, nevelőként pedig folyamatosan tapasztalok egyfajta magasabbrendű- 
ségi érzést a pszichológusok részéről. Ugyanakkor az elítéltek jelentős hányadá
nál a pszichés problémák zöme magánügy marad.

Véleményem szerint a pedagógia is van akkora hatásrendszerű tudományág, 
mint a pszichológia. A kettő csak közös elméleti és gyakorlati erőfeszítésekkel 
fogja elvárt hatását érvényesíteni a büntetésvégrehajtási nevelésben.

Ahol önálló szakszolgálattá válhat a pszichológiai csoport, ott nem kellene-e 
a pedagógia elméletére jobban odafigyelni, a nevelési tapasztalatokat feldolgoz
ni, tudom ányosan irányítani?
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