KRONIKA

ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁS A HAZAFIAS-HONVÉDELMI NEVELÉS
KÉRDÉSEIRŐL
(Mezőhegyes—Békéscsaba,
A Magyar Pedagógiai Társaság Ha
zafias-Honvédelmi Nevelés Szakosztá
lya és Békés megye Tanácsa Művelő
désügyi Osztálya szervezésében 2 napos
tanácskozásra került sor a hazai ok
tatási intézményekben folyó hazafias
honvédelmi nevelés jelenlegi állásáról
és a soron következő feladatok megha
tározásáról. A tanácskozás első napján
az ország 19 megyéjének és Budapest
főváros honvédelmi felelőseinek, to
vábbá párt-, és állami szervek képvi
selőinek részvételével mindenekelőtt a
szakmunkásképző intézetekben folyó
nevelői munka állt az érdeklődés kö
zéppontjában. A szakmunkásképző in
tézetek ilyen jellegű tevékenységét a
mezőhegyest 614. sz. Ipari Szakmunkás
képző Intézet által rendezett honvé
delmi nap eredményességén sikerült
érzékeltetni, amely a tanácskozást meg
előzte.
A tanácskozás a Hazafias-Honvédel
mi Nevelés Szakosztály és a TIT Had
tudományi Szakosztálya által 1974 áp
rilisában Balatonkenesén tartott orszá
gos vándorgyűlés tapasztalatai alapján
jött létre. A vándorgyűlés többek kö
zött a szakmunkáskéző intézetekben
folyó hazafias-honvédelmi nevelés prob
lémáira és folyamatára irányította a
figyelmet, annál is inkább, mivel az
említett intézmények sajátos viszonyai
miatt a nevelőmunka bizonyos egyéni
vonásokkal rendelkezik. Ezek a voná
sok nemcsak az intézmények jellegéből
adódnak, hanem a tárgyi-személyi fel
tételek különbözőségét is eredménye
zik a többi iskolatípussal szemben.
Annak hangsúlyozásával, hogy a me
zőgazdasági profilú szakmunkásképző
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intézet által megrendezett honvédelmi
nap — az intézmény nevelőtestületé
nek, a társadalmi és honvédségi szer
vek odaadó munkája, továbbá a részt
vevő tanulóifjúság lelkesedése és buz
galma révén —• igen eredményes volt, az
ott látottak, valamint a honvédelmi na
pot követő tanácskozás számos tapasz
talattal és tanulsággal szolgáltak. Ezek
közül első helyen említendő a hazafias
és honvédelmi nevelés egységének kö
vetelménye. Napjainkban egyes intéz
ményeknél gyakran előfordul, hogy a
kettő egymás mellett jelenik meg; míg
a hazafias nevelés az osztályfőnöki
órákra, ill. az egyes szaktantárgyak, fő
leg a humán tárgyak adta lehetőségek
kihasználására korlátozódik, a honvé
delmi nevelést a honvédelmi ismeretek
tárgy oktatására, vagy éppen a honvé
delmi rajversenyekre
koncentrálják.
A mezőhegyesi gyakorlat ennek ellen
kezőjét demonstrálta, s éppen ezért
volt rendkívül tanulságos, mivel az in
tézmény sajátosságai révén az ún. hu
mán tárgyak köre, óraszáma és tan
anyaga jóval kevesebb, mint például a
gimnáziumokban.
Egy ilyen kedvező gyakorlat megte
remtésének igen fontos feltétele az ala
pos tervező munka, amely a nevelőtes
tület egészét átfogja, de ugyanakkor a
társadalmi közeg, a párt-, állami és
társadalmi szervek közvetlen támoga
tására is épül. Mint azt Magyaróvári
Mihály intézeti igazgató bevezető re
ferátumában megfogalmazta: „A két
évenként készülő munkatervben hatá
rozzuk meg a konkrét feladatokat. Ez
a terv biztosítja a munka arányos el
osztását az oktató-nevelő munka egész
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folyamatára tanórákon belül és kívül
egyaránt, beleértve a KISZ-, MHSZ-foglalkozásokat és a szakköri munkát. A
koordináló munka az állami vezetés
leiadata, amely azonban erőteljesen tá
maszkodik az intézeti pártszervezet ta
nácsaira s hatékonysága még inkább
fokozódik az által, hogy egyes feladatok
személyekre szóló pártmunkaként rea
lizálódnak." A koordináló munka köz
vetlen szerve az osztályfőnöki munka
közösség, amelynek feladata nemcsak
az osztályfőnöki órákon folyó hazafias
honvédelmi nevelés folyamatának irá
nyítása, hanem szerencsés módon a
tantárgypedagógiai követelmények ér
vényre juttatásának serkentője
is.
Mindemellett jelentős szerepe van a
társadalmi-honvédségi szervekkel való
kapcsolatok ápolásában, amelynek gaz
dája — természetesen — elsősorban az
intézmény párt- és állami vezetése.
A társadalmi-honvédségi szervekkel
való kapcsolat külön figyelmet érdemel.
A hazafias-honvédelmi nevelés és a
homrédelmi ismeretek tárgy oktatásá
nak speciális vonásai és követelményei
involválják a kapcsolat szükségszerűsé
gét; a kapcsolat eredményessége egy
részt az intézmény által nem biztosít
ható tárgyi feltételek megteremtésében
és bővítésében, másrészt a társadalmi
közegnek a nevelés folyamatában meg
nyilvánuló hatásában ölt formát. Az
utóbbi haszna sok esetben nagyobb,
mint a tárgyi feltételek összessége; egy
idős veterán megszólaltatása, egy lak
tanyalátogatás, egy állami vagy pártvezető találkozása az osztályközösség
gel a pozitív érzelmi hatások megvaló
sításának kitűnő lehetőségeit kínálja.
Az ilyen alkalmak öszekapcsolják a
múltat a jelennel és erősítik a tanulók
előtt álló jövő iránti bizalmat, nem
beszélve arról, hogy a tanuló érték
ítélete a múltról és jelenről konkrét
tártaimat nyer és a jövőt illetően meg
nyugtató perspektívát rajzol. A szocia
lista haza védelmének érzelmi-tudatos
elfogadása a tanulók részéről a neve
lés folyamatában a megteendő útnak
mégis csak az első felét jelentheti.
Mert mit ér a pozitív érzelmi-tudatos
felzárkózás a szocialista haza védel
mére, ha nem párosul a készség-képes
ség magas fokával?
A mezőhegyesi honvédelmi nap ta
pasztalatai bizonyították, hogy a tanu
lók képességeinek, készségeinek — az
életkori
sajátosságoknak
megfelelő
11 Hadtörténelmi közlemények

szintű kialakítása átgondolt, követke
zetes nevelő-oktató tevékenység révén
valósulhat meg. Ezt elősegítendő, az
intézmény évek óta a legkülönfélébb
lehetőségek, formák tárházát vonultatja
fel: a különféle szakkörök (go-kart, re
pülő-modellező, lövész) nyári táborozá
sok, csillagtúrák, lövészversenyek, hon
védelmi rajversenyek, honvédelmi lö
vészkupák a készség-képességfejlesztés
megannyi fontos eszközei. Nem kétsé
ges, hogy az említett lehetőségek, for
mák tekintélyes anyagi eszközöket köt
nek le s nem kevés szervezési munkát
igényelnek. Az is igaz, hogy a lehető
ségek nem minden intézménynél adot
tak. Legszerencsésebbek azok az isko
lák, amelyek a honvédségi és társa
dalmi szervek segítségére közvetlenül
támaszkodhatnak. Mezőhegyes eseté
ben a határőrség, az erős MHSZ-szervezet, a békéscsabai tiszthelyettesképző
iskola azok a bázisok, ahonnan a fo
lyamatos segítség biztosítható. Az emlí
tett szervek mellett a mezőhegyesi tan
intézet számos termelővállalattal is szo
ros kapcsolatban áll, sőt megkísérli a
"vállalati termelő munka nevelési lehe
tőségeinek maximális
kihasználását,
azon túlmenően, hogy a vállalat áldo
zatkészségét bekapcsolja a tárgyi felté
telek jobbá tételébe.
Az elmondottak híven érzékeltetik az
érintett szakmunkásképző intézmény
hazafias-honvédelmi nevelő munkájá
nak vonásait, adottságait. A beszámoló
elsősorban ezekre
kívánta összpontosí
tani a fig3relmet és így szándékosan
nem tért ki a más iskolatípusoknál is
alkalmazott módszerekre, eljárásokra.
(KISZ, Úttörő Szövetség, MHSZ, Ki
egészítő parancsnokságok stb. tevékeny
szerepére.)
A látottak és hallottak alapján meg
fogalmazható következtetésnek Győrffy
László ezredes, a Hazafias-Honvédelmi
Nevelés Szakosztályának elnöke adott
hangot az alábbiakban: az MSZMP if
júságpolitikai határozatából adódó fel
adatok megoldása, jelesül a hazafias
honvédelmi nevelés sikere a szakmun
kásképző intézetekben épp olyan siker
rel biztosítható, mint más iskolatípu
soknál. A siker feltétele kettős: egy
részt az adott intézmény szilárd állami
és pártvezetése egy odaadó, oktató-ne
velő munkáját szocialista módon értel
mező nevelőtestület élén, másrészt az
iskola adottságaiból fakadó speciális
(különös, egyes) lehetőségek, felisme-
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rése és azoknak az oktató-nevelő mun
ka folyamatába való céltudatos beál
lítása.
A tanácskozás második napján a Bé
kés megyei oktatási intézmények haza
fias-honvédelmi nevelő munkájának el
méleti-gyakorlati kérdései foglalkoztat
ták a résztvevőket. A bevezető referá
tumot tartó Gacser József megyei mű
velődésügyi osztályvezető elöljáróban a
megye általános közoktatási és közmű
velődési helyzetéről adott áttekintést.
Mint mondotta, a megye 142 általános
iskolájában 42 673 tanköteles gyermek
tanul. Ezek közül a 7—8. osztályokban
10 852 fő részesül honvédelmi előkép
zésben. A 20 gimnázium és szakközép
iskola 7934 gyermek továbbtanulását
biztosítja, a 11 szakmunkásképző isko
lában, több mint 8000 tanuló részesül
középfokú oktatásban.
A közoktatási hálózat mindennapi
munkáját, a közművelődés helyzetét
alapvetően befolyásolják azok a nagy
változások, amelyek az elmúlt 30 esz
tendő alatt a megyében gazdaságilag,
társadalmilag és kulturális vonatkozás
ban végbementek. A korábban kizáró
lag mezőgazdasági jellegű Békés megye
átalakulása fejlett élelmiszer-, építő-,
könnyű- és szolgáltató iparral rendel
kező megyévé, valamint olyan jelentős
iparágak gyors fejlődése, mint a nyom
dászat (Kner Nyomda), üveggyártás
(Orosháza), az olaj és földgázbányászat
nemcsak az emberek gondolkodásmód
jában hozott változásokat, hanem a
közoktatással szemben is megnövelte
az igényeket. A felszabadulás óta el
telt, történetileg viszonylag rövid idő
szakokban az oktató-nevelőintézmények
megfeleltek a társadalmi elvárásoknak.
A fejlődés felgyorsulása, valamint a
nemzetközi osztályharcbóí adódó köve
telmények azonban újabb és újabb igé
nyeket támasztottak az iskolákkal szem
ben. Ezen igények egyik vetülete
volt
a hazafias-honvédelmi
neve
lés
1968-ban
történő
bevezetése
a megyében, az általános és kö
zépfokú oktatásban. A honvédelmi
ismeretek c. új tantárgy ä nevelőmun
kát kiszélesítette és gazdagabbá, sokré
tűbbé" tette. Csakhamar bebizonyoso
dott az is, hogy a nevelőmunka nem
csak az iskolán belüli lehetőségek fel
használásával, hanem a szülők, a tár
sadalmi szervek egyre nagyobb mérvű
bekapcsolódásával végezhető sikeresen.
A tantestületek korán megkezdték a

szülők, elsősorban kommunista szülők
és a társadalmi-, honvédségi szervek
aktivizálását. A kapcsolat a nevelő
munka folyamatában elmélyült. Ma, a
hazafias-honvédelmi
nevelés szerves
része az iskolai oktató-nevelőmunká
nak s eredményei a legkülönbözőbb
módon mérhetők le. Ezek közül is mind
járt említést érdemel, hogy a megye
tanulóifjúságából 1973-ban 30 fő nyert
felvételt a katonai főiskolákra, 1974ben pedig 55-en jelentkeztek a tiszti,
25-en a tiszthelyettesi iskolákra. Nem
kétséges, hogy a jelentkezettek számá
nak alakulásában a Békés megyei Ki
egészítő Parancsnokság, a Központi
Tiszthelyettesképző Iskola parancsnok
sága, a Polgári Védelem Parancsnoksá
ga és az MHSZ tevékeny közreműködé
se nem kis szerepet játszott. A további
feladat ezen a téren nyilvánvalóan az
lehet, hogy tiszti-, tiszthelyettesi pályá
ra jelentkezők tanulmányi színvonala
is a lehető legjobb legyen.
A honvédségi szervek támogató kész
sége sok segítséget jelentett és jelent
a pedagógusoknak. A segítség nagy je
lentősége különösen szembetűnik, ha
arra gondolunk, hogy a megyei oktató
nevelői intézményekben dolgozó peda
gógusok 80 százaléka nő. Könnyű be
látni, hogy a pedagógus kartársnők nem
egyszerű feladatok előtt állnak, ha ne
velőmunkájukat
lelkiismeretesen
és
eredményesen akarják ellátni. S itt
nemcsak a katonai ismeretek hiányos
ságainak pótlásáról van elsősorban szó,
hanem arról is. hogy pedagógus aszszonyainknak, leányainknak nincs köz
vetlen élménye a hadseregről. Az él
mény bizonyos mértékig pótolható lak
tanyalátogatásokkal, motoros vagy re
pülőbemutatókkal, vagy éppen olyan
szakmai jellegű megbeszéléssel, ami pl.
a Kossuth Lajos Katonai Főiskola ta
nárai—növendékei, valamint a Békés
megyei pedagógusok között zajlott le
a legutóbbi időben.
Mindeme objektív nehézségek ellené
re, a megye pedagógusai nagy igyeke
zetei és körültekintéssel végzik a ha
zafias—honvédelmi nevelőmunkát. Sőt
megkockáztatható az a kijelentés is,
hogy egyfajta „kifáradásnak", közöm
bösségnek esetei sehol sem tapasztal
hatók. A munka jobbátétele, magasabb
színvonalra való emelése a pedagógu
sok és az irányító szervek közös gond
jai közé tartozik. 1973-ban a megyei
művelődésügyi osztály kibővített érte-
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kezleten vitatta meg a hazafias—hon
védelmi nevelőmunkát, az MSZMP Bé
kés megyei Bizottsága pedig beszámol
tatta az osztályt a végzett munkáról. A
tapasztalatok összegezésénél figyelem
be vették az MSZMP Politikai Bizott
ságának 1967. júniusi határozatát, az
MSZMP KB 1972. évi oktatáspolitikai,
valamint 1972. évi közművelődési hatá
rozatát, a Békés megyei Pártbizottság
határozatát és a megye általános- és
középiskoláiban éveken át megfigyelt
és összegyűjtött szakfelügyelői tapasz
talatokat. Az összegezés a munkatervi
és tanmeneti tervezés átgondoltságát
szögezhette le, valamint a hazafias—
honvédelmi nevelés tantervi követel
ményeinek maradéktalan megvalósítá
sát.
Az összegezés külön nyomatékkal
emelte ki azt az összehangolt tevékeny
séget, amellyel az iskolák és a társa
dalmi—honvédségi szervek a hazafias—
honvédelmi nevelés folyamatát elősegí
tik. A Magyar Honvédelmi Szövetség
gel, a fegyveres testületekkel, a KISZ
és az Üt törő Szövetség megyei veze
tőségévél kötött 5 éves együttműködési
szerződések képezik az együttes tevé
kenység alapját. E szerződések alapján
jöttek létre az MHSZ tanácsadó testü
letei, honvédelmi klubjai és szakkörei,
a KISZ Ifjú Gárda, az Űttörő Elnök
ség honvédelmi szakbizottságai, a több
éve kiemelkedő munkát végző békés
csabai Sziklai Sándor Űttörő Honvé
delmi Zászlóalj, az orosházi határőr
kerület KISZ-bizottsága által irányí
tott határőrszakasz, valamint a PV.
szakaszok és századok. A nevelési
szempontból nagy értékű mezőkovács
házi, orosházi, gyopárosi úttörő honvé
delmi táborok és a KISZ összetett hon
védelmi versenyek gazdagítják a neve
lőmunka széles skáláját.
Az összegező értékelés ugyanakkor
lándzsát tört az iskolán belüli, a tan
órák adta lehetőségek kihasználásának
fontossága mellett. Nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy a tanórákon, ill. az
osztályfőnöki órákon folyó hazafias—
honvédelmi nevelést még a fentebb
felsorolt szervezetek sem tudják he
lyettesíteni. Amikor erről beszélünk,
nyomatékosan kiemeljük a tantárgy
pedagógiát, illetve síkraszállunk a ha
zafias és honvédelmi nevelés egysége
mellett. Az általános és középiskolai
tantárgyak oktatásában rejlő haza
fias—honvédelmi nevelési lehetőség ki
11*

használásának követelménye egyönte
tűen fogalmazódik meg. A követelmény
gyakorlatban való megvalósítása méginkább, annak ellenére, hogy az el
mélet és gyakorlat harmonikus egysé
ge, viszonya ma még nem mindenütt
biztosított. Mindenesetre, amit az isko
lai oktató-nevelő munkán keresztül
feltétlenül el kell érnünk, az alábbiak
ban fogalmazódik meg :
Minden tanulóval tudatosítani kell a
két ellentétes világrendszer egymás
melletti létének tényét, amely szüksé
gessé teszi a honvédelmet. Ismerni kell
a korszerű háború legfontosabb köve
telményeit, hogy adott esetben korra
és nemre való tekintet nélkül minden
ki el tudja látni feladatát. Tudatosul
nia kell a szocializmus építése és vé
delme egységének, továbbá a szocializ
mus fölényének a kapitalizmussal szem
ben. Látni kell továbbá, hogy népünk
mai élete a szocialista népek közössé
gében és a Varsói Szerződés keretei
között, szerves folytatódása legbecse
sebb haladó történelmi hagyományaink
nak, mely utóbbiak ébrentartása, tisz
telete mindenki kötelessége.
A tanórák adta lehetőségek kihaszná
lása ugyanakkor gazdagítja a honvéde
lemhez szükséges speciális ismereteket
(katonai előképzés ismeretei, haditech
nika, polgári védelem feladatai stb.)
Nem kis jelentősége van pl. a testne
velési óráknak az állóképesség kialakí
tásában, fejlesztésében, amellyel a hon
védségi igényeknek teszünk eleget. A
speciális és az általános ismeretek
nyújtásának összhangja megkönnyíti
azok megszerzését. Ezt felismerve kap
nak fokozott támogatást az iskolai hon
védelmi felelősök, akiknek többek kö
zött éppen az összhang biztosítása a
feladatuk. Jelenleg 139 honvédelmi fe
lelőse van a Békés megyei iskoláknak,
közöttük S nő és 104 katonaviselt sze
mély. (Itt említendő 'meg, Ihogy 545 is
kolai lövészvezető működik a honvé
delmi felelősök irányítása alatt.) A
honvédelmi felelősök egyben a társa
dalmi—honvédségi szervekkel való in
tenzív kapcsolatok ápolói, amellett,
hogy az összekötő szerepet is játszák a
tantestületek, az iskolai vezetés és az
említett szervek között.
Az elmúlt 6 esztendő a kezdeti ne
hézségek leküzdésével egyetemben a
hazafias—honvédelmi nevelés területén
jelentős sikereket mutat fel. Ha a sor
ra következő feladatokról esik szó,
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mindenekelőtt az alábbiakra kell irá
nyítani a figyelmet :
Biztosítani kell továbbra is a haza
fias—honvédelmi nevelés megkülönböz
tetett helyét az iskolai oktató-nevelő
munkában. Javítani kell ugyanakkor
az irányítás és továbbképzés rendsze
rét, hatékonyabbá tenni az ellenőrzést.
Erősíteni kell a nevelők és tanulók szo
cialista világnézetét, a szocialista haza
fiság és proletár internacionalizmus ér
zését. Törekedni kell, hogy a tanuló if
júság ellenállóvá és harcképessé vál
jék az ellenséges ideológiai támadások
kal szemben. Szükséges, hogy a szak
tárgyi órák honvédelmi jellege még
jobban kidomborodjék. S végül fokozni
kell a tartalmi követelményeket s erő
síteni a hazafias—honvédelmi nevelés
iskolán belüli és iskolán kívüli egysé
gét.
A bevezető előadást Ilovszki
Lajos
nak, a békéscsabai KISZ Városi Bizott
ság titkárának korreferátuma egészítet
te ki „Békéscsaba város középfokú tan
intézeteiben folyó ifjúsági honvédelmi
nevelőmunka tapasztalatai" címmel. A
korreferátum mindenekelőtt azokra a
KISZ rendezvényekre és szervezeti for
mákra tért ki, amelyek az iskolákban
folyó hazafias—honvédelmi
munkát
közvetlenül támogatják. Igen örvende
tes, hogy a KISZ tevékenysége a me
gyei, városi, párt-, és állami szervek
kel, valamint az iskolai vezetéssel
közösen kialakított tervek szerint rea
lizálódik. Míg a helyi KISZ-szervezetek
elsősorban az iskolai „aprómunkát"
fogják át, a KISZ vezető szervek által
kezdeményezett nagy rendezvények a
város és a megye egész ifjúságát meg
mozgatják. A rendezvények sokfélesége
(gyalogtúrák,
szemlék,
táborozások,
honvédelmi jellegű versenyek, fáklyás
felvonulások stb.) a szervezők lelemé
nyességét dicsérik és az ifjúság részé
ről meleg fogadtatásra találnak. A nagy
rendez vények nem homályosítják el az
„apró" munkát, sőt a kettő szoros kap
csolatát sikerült mindmáig megőrizni.
Talán úgy lehetne megfogalmazni ezt a
kapcsolatot: a hétköznapokon, az iskolá
ban elsajátított ismeretek próbája szá
mos esetben a nagy rendezvényeken kö
vetkezik be. A jövő feladatairól szólva
hangsúlyozni kell a KISZ mozgalmi
munka még erőteljesebb alárendelését
a hazafias—honvédelmi nevelésnek.
A tanácskozás vitájában
először
Eperjessy Géza főiskolai tanár, az Or

szágos Pedagógiai Intézet munkatársa
szólalt fel. Mint mondotta, a hazafias—
honvédelmi nevelőmunkában kiemelke
dő jelentősége van a társadalomtudo
mányi szaktárgyaknak, azok közül is
a történelemnek. Mindez persze nem je
lenti a készségtárgyak
alárendeltebb
szerepének követelését. Szóvá kell ten
ni azonban az utóbbi években egyre in
kább felbukkanó jelenséget, nevezete
sen a történelem s más humán tárgyak
tanítási feltételeinek szűkülését. A tár
sadalomtudományi képzés viszonyla
gos háttérbe szorulása számos veszély
forrása lehet: a pragmatizmus, utilitarizmus szemléletének eluralkodása rést
nyithat káros ideológiai behatások szá
mára, ami az ifjúság világnézeti—poli
tikai nevelésében kedvezőtlen szimptómákhoz vezet. Ami már most a haza
fias—honvédelmi nevelés konkrét teen
dőit illeti, megkülönböztetett figyelmet
kell fordítani a kettő egységére és élni
kell a humán tárgyak nyújtotta lehető
ségek maximális kihasználásával.
Bodó László, az Országos Pedagógiai
Intézet főigazgató-helyettese hozzászó
lásában a hazafias—honvédelmi neve
lés legfőbb biztosítékaként a nevelő
testületek világnézeti—politikai szilárd
ságát hangsúlyozta. A biztosíték meg
léte azonban még nem jelenti a neve
lési folyamat sikerét: iskoláinkban biz
tosítani kell a tevékenység-cselekvés
és a követelmények dialektikáját. A
mezőhegyesi példa, továbbá az elhang
zott referátum egyértelműen bizonyítja,
hogy Békés megyében az oktató-neve
lőmunkát irányító és végrehajtó szer
vek — nem kis erőfeszítéssel az objek
tív—szubjektív akadályok elhárításával
egyidőben — a fenti követelményeket
magukévá teszik és megvalósításukra
koncentrálják erejüket.
Simon Gyula, a Magyar Pedagógiai
Társaság főtitkára a szakosztályi élet
bizonyos fokú megújulását látta a si
keres
békéscsabai
tanácskozásban.
Megítélése szerint a szerzett tapaszta
latok kicserélése a Társaság többi szak
osztályával, az elkövetkező időszak igen
érdekes feladatai közé tartozhat. A Ha
zafias—Honvédelmi Nevelés Szakosztá
lyának tanácskozásai máris azzal az
eredménnyel jártak, hogy a szóban for
gó nevelési tevékenység ismérveit le
írhatjuk, továbbá megkísérelhetjük a
honvédelmi ismeretek tárgy didaktiká
jának, módszerének meghatározását an-
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nak összes specifikumával együtt. Hoz
zászólása végén a társaság nevében
mondott köszönetet a Békés megyei
rendező szerveknek s annak a reményé
nek adott kifejezést, hogy a megye pe
dagógusainak aktív támogatására a szo
cialista pedagógiai gyakorlat folytonos
tökéletesítése közben egyre inkább tá
maszkodhatunk.
Farkas Márton, a Hazafias—Honvé
delmi Nevelés Szakosztályának titkára
hozzászólásában az 1974. évi balatonke
nesei vándorgyűlés néhány tapasztala
tát elevenítette fel. Közülük is elsősor
ban a hazafias—honvédelmi nevelés
egységének követelményével foglalko
zott. A Mezőhegyen és Békéscsabán lá
tottak a követelmény helyességét alá
húzták. A tanácskozás a szakosztály
számára egyéb tanulsággal is szolgált:
ha a balatonkenesei vándorgyűlés a
szakmunkásképző intézetekben folyó
hazafias—honvédelmi nevelés megisme
résének szükségességét tűzte napirend
re, a jelenlegi tanácskozás, főleg azon
ban a 614. sz. szakmunkásképző inté
zetben folyó nevelőmunka a megisme
rést nemcsak lehetővé tette, hanem
megnyugtató érzéseket is kiváltott a ta
nácskozáson résztvevőkből. Kapcsolód
va Eperjessy Géza
felszólalásához,
ugyancsak kiemelte a humán tárgyak
jelentőségét, megtoldva azzal, hogy a
törtéi|elem szaktárgyon belül igen fon
tos a hadtörténelmi ismeretek nyújtása
is. Ez utóbbi elősegítése érdekében
máris történtek erőfeszítések, így pl.
Békéscsabán a Hadtörténelmi Múzeum
egy haditechnikai parkot állított fel,
amely megkönnyíti a hadtörténeti is
meretek elsajátíttatását. Hozzászólása
végén hangsúlyozta, hogy a tanácsko
záson kialakult összkép olyan szilárdan
megalapozott tervező és végrehajtó
pedagógiai munkát mutat, amelyet az

ország nevelőinek meg kell ismerniük.
Ezt elősegítendő, a Szakosztály közpon
ti lapjában, a Hazafiság—Honvédelem
c. folyóiratban a Békés megyei rendez
vény teljes anyagát közreadja.
Nyíri Jánosnak, az Oktatásügyi Mi
nisztérium testnevelési osztálya helyet
tes vezetőjének megítélése szerint a 6
évvel ezelőtt bevezetett tanterv kiállta
az idő próbáját. Most az a feladat, hogy
a felgyűlt tapasztalatok figyelembe vé
telével a tantervet tovább fejlesszük. A
hazafias-honvédelmi nevelés szakosz
tálya megkönnyítené ezt a munkát, ha
az Oktatásügyi Minisztérium illetékes
szerveinek
javaslatokat,
ajánlásokat
tenne.
Bálint Sándor őrnagy, a Kilián
György Repülő-Műszaki Főiskola ta
nára a nemzetközi életben bekövetke
zett változásoknak a nevelés területén
levonható konzekvenciákra utalt. Eze
ket az iskolai oktató-nevelő munkában
feltétlenül érvényesítenünk kell. A két
rendszer békés egymás mellett élésének
időszaka nyilvánvalóan új feladatokat
ró ránk a hazafias-honvédelmi neve
lésben is. A feladatok tisztázása mind
jobban szükségessé válik, annál is in
kább, mert azzal nevelőmunkánk kor
szerűsödik s az ifjúságot napjaink kö
vetelményei szerinti új ismeretekkel,
készséggel és jártassággal vértezik fel.
Szakály József, az MSZMP megyei
bizottságának titkára zárszavában hasz
nosnak és eredményesnek minősítette a
tanácskozást s abbeli meggyőződésének
adott kifejezést, hogy Békés megye ne
velőinek a hazafias-honvédelmi nevelő
munkában kifejtett erőfeszítései nem
csak a megye hírnevét öregbítik, hanem
a szocialista magyar pedagógiai elmé
letet és gyakorlatot is gazdagítják.
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