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Ozsváth Judit 
 

Egy neveléstörténész találkozása Jancsó Benedekkel 
 

Jáki László Szinnyei József- és Trefort Ágoston-díjjal kitüntetett, valamint 
államtitkári elismerésben részesített neveléstörténész kutató, volt egyetemi és 
főiskolai oktató, főtanácsos, könyvsorozat- és lapszerkesztő számos érdeme 
mellett az 1854–1930 között élt neves erdélyi származású polihisztor, Jancsó 
Benedek talán leglelkesebb kutatója és népszerűsítője. Jancsó Benedek életmű-
vét kötetbe is foglalta és számos tanulmányban tette közzé. Mindezek mellett 
úgy érzem, Jáki László és e méltatlanul keveset emlegetett szellemi nagyság kö-
zött valami „több” is van az említetteknél. Az alábbi beszélgetésben erről is 
kérdeztem őt.  
 

Milyen módon találkozott Jancsó Benedekkel? Miként hatott ez az emberöltővel 

korábban élt tudós az ön életére és (pedagógiai) gondolkodására? 
 

– Hosszú életem során sok „találkozásom” volt. Első találkozásom egye-
temista koromban történt, amikor felfedeztem Tessedik Sámuelt. Megragadott 
aktivitása, emberszeretete, kezdeményező készsége. Talán nagyképűségnek hat, 
de mintha mindhárom tulajdonságot „örököltem” tőle. 

Az aktivitás, tenni akarás egyik alaptulajdonságom. A hallgatóknak mindig 
idézem: Tessedik fákat ültetett Szarvason, amit a falu bikái tönkretettek, és 
amikor panaszra ment, közölték: ha nem ültetett volna fákat, akkor a bikák 
azokat nem tudták volna tönkretenni. Tessedik óta visszatérő alapgondolat szá-
momra. Azóta is a közönyt, az érdektelenséget az egyik legnagyobb bűnnek 
érzem.  

Ha újra születnék, etológus lennék. 
Most olvastam, hogy van egy denevér-
fajta. Kis, húszas létszám körüli kö-
zösségekben élnek. Éjjel „dolgoznak”, 
táplálkoznak, reggel megvizsgálják 
egymást, és aki kevesebbet evett, an-
nak visszaböfögik a saját eledelüket. 
Hihetetlen, de ilyenkor a 21. századra 
gondolunk: az önzésre, a másokkal 
szembeni közönyre… 
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Említettem a sok találkozásomat. Sok mindennel foglalkoztam. Ez adódott 
az elmúlt évtizedek változásaiból, munkahelyek megszűnéséből, megélhetési 
gondokból, publikálási lehetőségekből és egyebekből. Meg kell említenem, 
hogy nem voltam egy pártnak sem tagja, és így mindig kétszer annyit kellett 
dolgoznom, hogy fennmaradjak, hogy elfogadjanak. Mindezekhez bizonyára hi-
báim is hozzájárultak. Sok minden érdekelt, s ez időközönként a színvonal ro-
vására is ment. Nincs „életművem”, csak szándékok sokasága. Sok-sok kezde-
ményezésem közül példaként említem, hogy nyugdíjas koromban elkezdtem 
egy könyvsorozatot elindítani. Ebben jelent meg Jancsó Benedek is. Központi 
költségvetési támogatás nélkül is az 55. füzet kiadásánál tartunk. Egy másik ré-
gebbi példa: kezdeményeztem egy film készítését, amely az 1920-as évekből 
mutat be egy osztatlan iskolai tanítási órát a tapolcai iskolamúzeumban, korhű 
környezetben, a gyerekek korhű ruhában. Mindezekben ragaszkodtam a hite-
lességhez. Ezért a korabeli szokásoknak megfelelően a gyerekek a tanítót várva 
skandáltak: mondták az egyszeregyet, és mondták, hogy Magyarország határai a 
Kis-Kárpátok – Nagy-Kárpátok… E mondat miatt a film lejátszását megtiltot-
ták. De közreműködtem egy CD készítésében is, melyen a régi taneszközök 
sokasága látható. Több kiállítást is szerveztem Tatán, Keszthelyen, de amire 
leginkább büszke vagyok: Ercsiben, Eötvös Loránd egykori lakhelyén beren-
deztem egy kiállítást… Mindezt nem dicsekvésként említem, pusztán csak azt 
igyekeztem igazolni, hogy miért fő ellenségem a közöny, az érdektelenség. 

Talán ez az utolsó „találkozásom” – mivel 83 éves vagyok – Jancsó Benedek-
kel. 

Ő is – és Tessediktől Jancsóig mindazok, akikkel foglalkoztam –, hatottak 
rám, hiszen a kutató általában kicsit szerelmes is lesz abba, akivel foglalkozik.  
 

– Jáki tanár úr mögött több mint nyolc évtizedes életút, egy teljes életpálya áll. 

Hogyan tekint vissza az elmúlt időre? Melyek a legnagyobb örömei és büszkeségei? 
 

– Örömforrásom számtalan, hiszen egy kutatónak minden nap öröm, de ha 
rangsorolnám ezeket, akkor a legnagyobb örömet a hallgatók jelentették éle-
temben. Pályafutásom során soha nem volt konfliktusom. A közelmúltban az 
utcán „nyakamba esett” egy idős hölgy. Közel ötven éve neveléstörténetet taní-
tottam a Testnevelési Főiskolán, ahol ez természetesen melléktárgy volt A 
hölgy egykori tanítványom, akkor gyönyörű atléta, megismert, örült nekem, 
idézett tőlem. Ilyen és hasonló élmények erőt adnak. Hasonló öröm, amikor 
egy könyvemből idéznek. Tavasszal Kolozsváron jártam egy ismerősömnél, 
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ahol a könyvespolcán megpillantottam az általam kiadott sorozatban a tudós 
premontrei fizikusról, Kuncz Adolfról írt könyvet. Talán nagyképűnek tűnik, 
de büszke voltam rá. És talán nem félreérhető, hogy ott, Kolozsváron rögtön 
elkezdtem kapcsolatot keresni a Kuncz Aladár Alapítvánnyal, talán sikerül egy 
új könyv anyagi feltételeit megteremteni. 

 

– Kihívásokkal teli korban élt és dolgozott, ám lelkesedését, munkakedvét máig 

nem veszítette el. Miből merített és merít erőt mindehhez?  
 

– Sokat dolgozom, de számomra ez nem munka. Talán furcsa így megfo-
galmazni, az egész életem egy nagy „szórakozás” volt. Az aktivitásommal nincs 
baj, de a lelkesedéssel már időközönként gondjaim vannak. Egy időben foglal-
koztam a pedagógia jövőjével. Tartottam is pár előadást e témakörből, de aztán 
elbizonytalanodtam. A pedagógia központjában mindig az értékek voltak, és 
most – a jövő körvonalait látva – az értékek egyre nehezebben találhatók. A 
világ mindig is változott, az értékek is kisebb-nagyobb mértékben módosultak, 
de a 21. századi változások egyre gyorsabbak, olyan mértékűek, hogy ezek fel-
dolgozására nem vagyunk felkészülve. Szoktam említeni a hallgatóimnak, hogy 
a közösségi beállítottságú Athén fénykorától pár száz év – azaz több generáció 
– kellett ahhoz, hogy egy új szemlélet talajt kapjon (Epikuroszra, Epiktétoszra, 
Senecára stb. gondolok). Ma már egyértelmű, hogy a gyorsulás értékválsághoz 
vezet. A vallás által képviselt örök emberi értékek jelentenének megoldást, de 
ezzel a segítséggel, támasszal – sajnos – egyre kevesebben élnek.  
 

– A bibliai példabeszéd azt mondja, hogy a fényt adó gyertyát nem rejtjük el, ha-

nem tartóba helyezzük, hogy világítson mindenkinek. Feltételezem, hogy valami 

„megvilágosítót” tapasztalhatott tanár úr Jancsó Benedekkel kapcsolatosan is, 

ezért helyezte őt „gyertyatartóba”. Kérem, mutassa be őt olvasóinknak! 
 

– Jancsó valóban „világított”. Külön-
leges ember volt, aki az élet számos terü-
letén tudott értékeket képviselni, újat adni. 
Én természetesen pedagógiai nézeteit he-
lyezem előtérbe, bár tudom, tudjuk, hogy 
kiváló történész volt. Irodalomtörténeti 
munkái ma is alapforrást jelentek a kuta-
tók számára, és ugyancsak időt állók a 
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nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó írásai. E bonyolult problémát történelmi 
rálátással, hatalmas forrásismeret birtokában, és ami a legfontosabb, nagy tár-
gyilagossággal kezelte. Jancsó nem a könyvekben találkozott a nemzetiségi 
problémával, hiszen Gelencén született, ott tanult, és Kolozsváron végezte az 
egyetemet. Meggyőződésem, hogy van mit tanulnunk tőle, és a Jancsó Benedek 
Alapítvány sok mindent meg is tesz, hogy megismerjük ezt a különleges embert. 
Könyveit bemutattuk Gelencén, Kolozsváron, Budapesten több helyen, de ta-
lán, hogy a legfontabbat említsük: az Országházban is. 
 
– Egyik merész vállalkozása a középiskolai reformtervezet kidolgozása volt. Ta-

nár úr több ponton is elismerően szól erről a munkáról, bár azt sem hallgatja el, 

hogy e tervezet előterjesztését nem övezte nagy öröm. Melyek az erős pontjai ennek?  
 

– A középiskola az oktatásügy legérzékenyebb pontja minden oktatási 
rendszerben. Így volt ez száz évvel ezelőtt, és így van ez ma is. Társadalmi, gaz-
dasági, pedagógiai, pszichológiai és más problémák sokaságát kell összehangol-
ni. Többek között a népiskola és az egyetem közötti oktatásnak figyelembe kell 
venni, hogy mire építhet, de azt is, hogy mi lesz a középiskolát elhagyókkal. 
Milyen ismeretekkel lehet a szellemet úgy kiművelni, hogy az iskolát elhagyó 
fiatal alkalmas legyen „mindenre”, a felsőfokú tanulmányokra éppúgy, mint a 
mindenkori gazdasági-technikai követelmények által igényelt munkaerőpiacon 
megfelelni. A kérdés tehát az, hogy a humán vagy a természettudományi isme-
reteket, az úgynevezett reáliákat kell középpontba állítani? Nyitott és megoldás-
ra váró kérések sora volt ez Jancsó korában is éppúgy, mint ma is.  

Mint neveléstörténész, érthetően nagyon kedvezően ítélem meg, hogy a 
középiskolával kapcsolatos tervét Jancsó a történeti előzmények elemzésével 
kezdi. Tervének lényege, hogy a korabeli gyakorlattal szemben egységes közép-
iskola kell, a differenciálást egy iskolatípuson belül kell megoldani. Jancsó há-
romszintes, kilencosztályos középiskolát javasolt. Az első három év elegendő 
lenne arra, hogy különválasszák az értelmiségi életpályára készülőket azoktól, 
akik ilyenre alkalmatlanok. Őket a szakiskolák felé kellene irányítani. A közép-
iskola második, az úgynevezett középső szakaszában azok tanulhatnának, akik a 
tudományos pályák felé orientálódnak. A harmadik szakaszában tanulók már a 
továbbtanulási szándéknak megfelelően humán vagy reál tagozaton készülhet-
nek fel egyetemi tanulmányaikra.  
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Jancsó a középiskolai reformmal kapcsolatban tantervi kérdésekkel is fog-
lalkozott, és jellemző módon idevonatkozó gondolatait is átjárták a pszicholó-
giai szempontok, az életkori sajátosságok figyelembevétele. Szerinte a gimnázi-
umi tanterv egyik hibája, hogy az alsóbb osztályokban nem nyújtja azt a szelle-
mi táplálékot, melyet ez az életkor megkíván. E korban írja „a fiú szelleme ér-
zéseit és képzelmét foglalkoztató táplálékot kér s a Tanterv helyette grammati-
kát nyújt, melyre eddigelé még soha legnagyobb ellensége sem tudta ráfogni, 
hogy az érzést és a képzelmet csak legtávolabbról is érintené.” Szellemes ha-
sonlattal él: a virágnak napfény, világosság kell, de mi a gyereket levisszük a 
pincébe. Az életkori sajátosság figyelembevétele visszatérő gondolata Jancsó-
nak. Az állatkertben sétál gyermekével, aki megfigyeli ugyan a madarak tollaza-
tát, de érdeklődését inkább a mogyorót feltörő mókus kelti fel. Számára ebből a 
tanulság, hogy a tanterveknek jobban figyelembe kell venni a tanulók életkorát. 

Sajnos úgy érzem, hogy Jancsó középiskolával kapcsolatos gondolatai mai 
napig nem találtak kellő visszhangra. 
 

– Kérem, ismertesse bővebben Jancsó Benedek – ma is aktuálisnak látszó – peda-

gógiai szemléletét! 
 

– Számomra Jancsó pedagógiai nézetei jelentik a legnagyobb izgalmat. 
Közhelynek tűnik, de Jancsó mindenben megelőzte korát. A 19. század utolsó 
éveiben, amikor tanári munkáját megkezdte Pancsován, majd Aradon, Magyar-
országon a pedagógiai gyakorlatot a konzervativizmus jellemezte. A pszicholó-
gia tudománya még csak nagyon a kezdeteteknél tartott, de ezen belül a gyer-
mekpszichológia területünkön csaknem ismeretlen volt. Csak a századforduló 
után kezdte meg éreztetni hatását egy korszerű gyermekszemlélet, mely az élet-
kori sajátosságok felismerésén, illetve annak elfogadásán alapult. Jancsó ezen a 
területen is forradalmian újszerű volt. 1889-ben a következőket írja: „Az orvosi 
tudomány csodaszereket nem ismer. A bölcsek kövét a chemika többé nem 
keresi. Miért kellene tehát azt hirdetni és hinni, hogy a paedagogiának megvan-
nak a maga csalhatatlan receptjei. A nevelés, a tanítás inkább művészet mint 
tudomány. Mire való tehát a lélek inspirációját, az egyéniség közvetlen hatását 
kitörölni, vagy belefojtani a methodikai szőrszálhasogatások hínárjába, admi-
nisztratív paragrafusainak útvesztőjébe, vagy elnyomni azt a prioristikus tudálé-
kosság gőgjével.” Pedagógiájának minden sorát mélységes humanizmus, gyer-
mekszeretet, elkötelezett közösségi szemlélet és hazaszeretet jellemezte. Ezek 
egységéből állt össze nagyszerű személyisége.  
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A fiatal aradi tanár szemléletére jellemző volt, hogy amikor tanulói játék 
közben véletlenül kővel megdobtak egy arra lovagoló katonatisztet, neki – mint 
osztályfőnöknek – feladata lett volna szigorúan büntetni. E helyett az „ügyet” 
csúnya szóval élve: „elkente”. Személyiségére, nyitottságára jellemző, hogy ké-
sőbb a megbántott tiszttel összebarátkozott, és megállapították, hogy a harcias 
tanulók idővel jó katonákká válhatnak. A másik eset talán még érdekesebb. 
Jancsó kisfiával az erdőben sétált. A gyerek megunta a sétát, mivel a gyerekek-
nek ez nem alapigénye. Az apa, hogy elérje a célját – a további sétát –, nem 
győzködte a gyereket, nem követelte a további sétát, nem bonyolódott hosszú 
fejtegetésbe az egészségről meg a jó levegőről, hanem keresett egy botot, azt 
kinevezte lónak, amivel a fiatal „huszár” boldogan lovagolt tovább. Ez az élet-
kori sajátosság felismerésének klasszikus példája. Nem a gyermek életkorától 
idegen követelés, hanem az életkort, a gyermek igényeit figyelembe vevő peda-
gógiai megoldás keresése a járható út. Tudjuk, hogy a pedagógia válságban van. 
Adódik ez a már említett értékválságból, valamint abból, hogy nem találjuk 
meg a helyes arányt a gyermeki személyiség tisztelete és a társadalmilag indo-
kolt elvárások, követelmények között. Napjainkban lemondunk a követelésről, 
feladjuk a célokat, és hogy ez mihez vezet, ezt sajnálatosan tapasztaljuk. 

Korszerű pedagógiai gondolatait sorolhatnánk, de itt most csak egyet, a tes-
ti neveléssel kapcsolatos gondolataira utalunk. Nem a televízió, a számítógép, a 
mobiltelefon okozta károsodások korában, hanem száz évvel ezelőtt felismerte, 
hogy a tanuló szellemi terhelése növekedni fog, és „Nincs más védelmi eszköz, 
mint lehetővé tenni, hogy ifjúságunk testileg is megbírja a ráhalmozott ideg- és 
izomemésztő szellemi munkát.” Megdöbbentő, hogy száz évvel ezelőtt megfo-
galmazza: a történelem során egyetlen időszakban sem volt az értelmi munka 
mennyisége iránt támasztott igény akkora, mint most. Jancsó idevonatkozó 
szemléletére mi sem jellemzőbb, hogy a német testneveléssel szemben az angol 
játékot helyezte előtérbe. Több mint egy évszázaddal Jancsó után most vezet-
jük be Magyarországon a mindennapos testnevelést, ami – a kezdeti gondok 
ellenére – gyökereiben új szemléletváltást és ennek megfelelő gyakorlatot jelent. 
 

– Milyen volt Jancsó Benedek pedagógusképe?  
 

– Jancsó nemcsak felismerte, hanem vallotta is, hogy minden oktatási kér-
désnek alapja, kulcsa a pedagógus. Fontosnak tartotta anyagi helyzetük javítását. 
Hozzá kell azonban tennünk, hogy Jancsó soha nem panaszkodott, bár ez nem 
is lett volna indokolt. A középiskolai tanároknak, így Jancsónak is 18–22 között 
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volt a heti óraszáma. Anyagi helyzetükön nyilván lehetett volna javítani – mikor 
nem lehet? –, de azért megemlítjük, hogy Szabó Dezső kolozsvári középiskolai 
tanárként évzáró után felszállt a párizsi gyors hálókocsijába, ahonnan az évnyi-
tó hajnalán érkezett vissza. Az óraszámokkal kapcsolatban viszont fontos tudni, 
hogy a középiskolai tanárok döntő többsége tudós kutató is volt. Jancsó aradi 
évei alatt két könyvet is írt, tucatnyi tanulmánya jelent meg, és szerkesztett egy 
folyóiratot. A középiskolai törvény és Eötvös Loránd miniszter is kifejtette, 
hogy a tanárnak saját szakterületén tudósnak, kutatónak is lennie kell. A tudo-
mányos eredmények közzétételét segítette, könnyítette a nagyszámú pedagógiai 
folyóirat (számuk Jancsó idejében megközelítette a százat). Jancsó Benedek 
pedagógiai gondolatait különben az Aradon 1882–1883 között általa szerkesz-
tett Középiskolai Szemlében, majd a Budapesten megjelenő Egyetemes Közoktatás-

ügyi Szemlében fejtette ki. 
Az anyagiakon túl Jancsó a legfontosabbnak a pedagógusok hivatástudatát 

tartotta, amit önállóságuk, szellemi szabadságuk biztosításával lehet leginkább 
elérni.  

Napjaink oktatáspolitikája bölcsen felismerte azt, amit Jancsó is vallott: 
nincs pedagógiai reform pedagógus nélkül. A Trianont követő évek gazdasági 
válsága idején fogalom volt a magyar középiskola. Színvonala világelső volt, és 
ennek magyarázata nem a különleges módszerekben vagy eszközökben, hanem 
a magyar középiskolai tanárok színvonalában, hivatástudatában keresendő. 
Vagy említhetnénk a klebelsbergi tanyai iskolák tanítóit, akik sokszor megélhe-
tésük nehézségei közepette is hivatásbeli elkötelezettséggel tanították a több 
tucat különböző korú gyereket. (Megjegyzem a Magyar Tudományos Akadémia 
jelenlegi tudós elnöke is osztatlan iskolában tanult.) 

Jancsó szerint – ahogyan ezt a magyarországi oktatáspolitika napjaink irá-
nyítói is felismerték – mindez a tanárképzés átalakítását igényli. Megdöbbentő a 
Jancsó tervezete és a most bevezetendő mentorképzés közötti hasonlóság. A 
Jancsó által megfogalmazott „correpetitorok” feladata segíteni tanárjelölt tanít-
ványaikat „megtanítani az ifjakat, hogy az egyetemi előadások kapcsán szerzett 
tudományos ismereteiket hogyan alkalmazzák a középiskolai tanítás céljaihoz és 
feladatához, akik mint magasabb fajtájú correpetitorok nem csak ellenőriznék a 
vezetésükre bízott tanárjelölteket, hanem segítenék is tanulmányaikban, külö-
nösebb figyelmet fordítva arra, hogy az ifjak elemi s főleg középiskolai tanítás 
körében érvényesülő ismereteik fogyatékosságait kipótolják…” 
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A fentieket Jancsó kiegészíti azzal a ma is időszerű gondolattal, hogy a 
négyéves elméleti képzést követné az ötödik év és ez a „pedagógiai gyakorlat-
hoz való czélszerű és tudatos előkészület éve” lenne.  

Fontos megemlíteni azt sem, hogy Jancsó Benedek egyike volt azoknak, 
akik igen korán felismerték az iskolán kívüli oktatás jelentőségét. Ma már evi-
dencia, hogy a gyorsan változó világban az oktatás jövője az iskolai lapozáson 
túl, az iskolán kívüli oktatásban található. Jancsó mint a szabadoktatási tanács – 
Apponyi által kinevezett – felügyelője száz évvel ezelőtt felismerte és hirdette 
ennek fontosságát.  

Ha Jancsó Benedek életútját akarjuk értékelni, akkor egyértelmű, hogy ő a 
szó legjobb értelmében polihisztor volt: tanár, oktatáspolitikus, pszichológus, 
történész, irodalmár és magyarságkutató, de mindezeket képes volt egy tudo-
mányos szintézisbe összegezni. Eredményei szerves egységbe forrtak, melyek-
nek közös gyökerei a haza szeretetében keresendők.   

 


