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Az internacionalizmusra való nevelés intézetünkben az ideológiai-po-
litikai nevelés egyik legfontosabb területe. Ez az intézet feladataiból, hall-
gatóinak összetételéből következik. 

A külföldi diákok internacionalista nevelése nem könnyű, és termé-
szetesen nem egy éves feladat. Intézetünkben csak megkezdhetjük a külföl-
di diákok internacionalista nevelésének megalapozását. Ennek a munkának 
a folytatása az egyetemek és a Nemzetközi Diákklub feladata. 

Nevelőmunkánkban tekintetbe kell vennünk a következőket: számos 
körülmény segíti, könnyíti hallgatóink internacionalista nevelését. Minde-
nekelőtt az, hogy a hozzánk érkező diákok többsége baloldali politikai né-
zeteket vall, határozottan a haladás híve, szimpatizál a szocializmussal. 
Ez igen sok olyan diákról is elmondható, akinek a világnézete ellentétes a 
miénkkel. Sok diák nemcsak szimpatizál a szocializmussal, hanem viszony-
lag komoly politikai műveltséggel, marxista tudással is rendelkezik /ez 
sok "harmadik világból" érkező hallgatónkra is jellemző/. 

Az intézetünkben különböző országok, világrészek diákjai tanulnak, 
laknak együtt. Van nem egy olyan csoportunk, amelyben 8—10 különböző o r -
szágból jött hallgató tanul együtt jó barátságban, egymás munkáját segítve. 
A közös munkában a legkülönbözőbb országok diákjai megismerik, megsze-
retik egymást, megtanulják megbecsülni egymás munkáját, eredményeit, 
ezen keresztül egymás hazáját. Tehát a személyes tapasztalatok is előse-
gítik az internacionalizmusra való nevelést. 
Kedvezően hat hallgatóink világnézeti-politikai nevelésére — ezen belül az 
internacionalista nevelésre — a szocialista magyar társadalom ideológiai, 
politikai légköre is . 

Az internacionalista nevelés nemcsak azt jelenti, hogy megmagya-
rázzuk, mi az internacionalizmus, hanem hogy fellépünk a különböző for -
mákban jelentkező nacionalista nézetek ellen is . Az a célunk, hogy hallga-
tóink megértsék, magukévá tegyék az internacionalizmus lényegét, hogy 
világosan lássák, hogy a hazafiság nem ellentéte az internacionalizmusnak, 
hanem feltételezi azt. 
A különböző nacionalista nézetek ellen szívós harcot kell folytatnunk. Ez-
zel kapcsolatban szem előtt hű l tartanunk a következőket: A több, mint 50 
országból érkezett hallgatók rendkívül különböző ideológiai-politikai néze-
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teket képviselnek, amikor intézetünkben megkezdik a tanulmányaikat. 
A hallgatók jelentős része nacionalista nézeteket vall. Ugyánakkor tekintet-
be kell vennünk, hogy ez a nacionalizmus — főleg a "harmadik világból" é r -
kező diákoknál — általában antiimperialista jellegű, tehát haladó vonásokat 
is mutat. Ugyanakkor mint nacionalizmus burzsoá jellegű, és könnyen csap-
hat át reakciós nacionalizmusba. 

A nacionalista gondolkodásmód bizonyos elemei — pl. saját nemzetük 
eredményeinek eltúlzása, saját nemzetük történelmének egyoldalú szemlé-
lete , bizonyos előítéletek más nemzetek fiaival szemben — előfordulnak a 
szocialista országokból érkező diákoknál i s . 

Elég gyakran nacionalista töltetű ellenszenvek, jóval ritkábban ese t -
leg rokonszenvek mutatkoznak a különböző nemzetiségek között. /Р1. a f r i -
kai és arab diákok, vagy vietnamiak között. / Ezek az ellenszenvek szinte 
megfoghat atlanok, nem tudatos formában jelentkeznek, hanem ösztönösek, 
éppen ezért rendkívül nehezen küzdhetők le . Türelmes, tapintatos és na-
gyon céltudatos munka kell ahhoz, hogy az ilyen ellenszenvek oldódjanak. 
Fo követelmény, hogy a diákok valóban megismerjék egymást. Esetenként 
tudatosítani is kell ezeket a problémákat, meg kell mutatni megalapozatlan-
ságukat. 

Az afrikai és az ázsiai, helyenként a latin-amerikai diákok egy r é -
szénél fokozott érzékenység, bizalmatlanság található Európával, az euró-
paiakkal szemben. Ez bizonyos esetekben zárkózottságban nyilvánul meg. 
Ennek a bizalmatlanságnak a feloldása szintén hosszú, türelmes munkát k í -
ván. Ezt a bizalmatlanságot, fokozott érzékenységet időnként szinte igazol-
ni látszik az a tény, hogy egyes afrikai, ázsiai diákok rossz tapasztalatokat 
is szereznek hazánkban, találkoznak a faji előítéletek egyes maradványai-
val a magyar környezetben i s . Pl. üzletekben, éttermekben tegezik őket, 
megjegyzéseket tesznek rájuk, főleg ha magyarok társaságban jelennek 
meg stb. 

A hallgatók otthonról hozott nacionalista nézeteit természetesen e rő-
síti az is, ha a magyar környezetben — nem ellenük irányuló — nacio-
nalista jelenségekkel találkoznak, pl. cigányellenességgel, antiszemitiz-
mussal, cionizmussal stb. 

Megerősítheti az otthonról hozott nemzeti, faji előítéleteket az is, 
hogy az intézetben a legkülönbözőbb országokból érkező diákok kényszerül-
nek együttélni. Az eltérő szokások, —pl. étkezési, kulturális, tisztálkodá-
si s tb . , sokszor apróságok — az élet legelemibb szokásai is ellentétekhez, 
olyan ellenszenvekhez vezethetnek, amelyek a nacionalista töltésű ellen-
szenveket erősítik. Pl. egy ízben egy mongol és egy afrikai diák került egy. 
szobába. Amint hidegre fordult az idő, megállás nélkül vitatkoztak azon, 
hogy kinyissák-e az ablakot a szobájukban, vagy sem. Az ilyen viták a sze-
mélyi ellenszenveken is túlmutató helytelen általánosításokhoz, nemzeti, 
faji előítéletekhez vezethetnek. Az ilyen esetekben nagy tapintatra, sok t a -
pasztalatra van szükség, hogy a konfliktushelyzeteket elkerüljük, vagy ha 
már konfliktusra került sor, a lehető leggyorsabban feloldjuk. 
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Időnként a nemzetközi életben jelentkező konfliktusok, politikai prob-
lémák lobbantják lángra a nacionalista szenvedélyeket. Pl. néhány éve a 
kurd és a többi iraki diák között, vagy közelmúltban a libanoni és szíriai 
diákok, az etióp és a szomáliai diákok között jelentkeztek problémák a vi-
lágpolitikai helyzet tükröződéseként. 

A Nemzetközi Előkészítő Intézetben problémaként jelentkezik, hogy az 
elméleti kérdések megmagyarázását, megvitatását megnehezíti az, hogy a 
hallgatók nyelvi szintje még nagyon alacsony. Tehát az elvi kérdéseket a 
lehető legegyszerűbb nyelven kell megmagyarázni, lehetőleg úgy, hogy a 
nyelvi egyszerűsítés ne primitivizálja a mondanivaló tartalmát. Ez sajnos 
nem mindig sikerül teljes mértékben. 

Mindezek a tényezők azt mutatják, hogy az internacionalizmusra va-
ló nevelésben sok nehézséggel kell megbirkóznunk. 
Az ideológiai-politikai nevelés terén eredményeket csak úgy érhetünk el, 
ha az intézet minden tanára—szakterületétől függetlenül — feladatának t a r t -
ja a hallgatók világnézeti, politikai nevelését /ezen belül internacionalista 
nevelését/, s e munkához maga is kellő elméleti, politikai felkészültség-
gel rendelkezik. Természetesen szükséges a nevelés legmegfelelőbb kere-
teinek, módszereinek kialakítása és állandó fejlesztése i s . Az internacio-
nalizmusra való nevelés véleményem szerinti kettős feladatot jelent nálunk: 
Egyrészt elméletileg kell megértetni diákjainkkal a proletár internaciona-
lizmus lényegét, másrészt az intézeti gyakorlatban, az együttes tanulásban, 
munkában, a diákotthonokban kell a mindennapi életben megvalósítani az 
internacionalizmus eszméit. 

Az internacionalizmust elméletileg részben a tananyagokban, az órá-
kon, részben az órán kívüli foglalkozásokon kell megmagyaráznunk hallga-
tóinknak. Az oktatási folyamatban főleg a magyar nyelvi órák, a "Magyar-
ország" című tantárgy és a társadalomtudományi tantárgyak /történelem, 
irodalom, politikai gazdaságtan/ nyújtanak lehetőséget az internacionaliz-
mus elvi magyarázatára, megvitatására, az órán kívüli foglalkozások kö-
zül pedig a szekciókeretben idegen nyelven tartott előadások. 

Az internacionalista nevelés megvalósításával az oktatási folyamat-
ban a továbbiakban nem foglalkozom, tekintve hogy az oktatási kérdések-
kel két külön ülés foglalkozik. 

A gyakorlati életben megnyilvánuló internacionalizmusra tulajdonkép-
pen az intézeti oktatás, a munka, az élet minden mozzanata nevelhet és 
kell, hogy neveljen. Különösen nagy szerepe van ebből a szempontból a d i -
ákotthoni nevelésnek, a különböző kulturális megmozdulásoknak, a kirán-
dulásoknak, szolidaritási rendezvényeknek stb. 

Szeretnék külön kitérni a pedagógus egyéniségének a szerepére az in-
ternacionalista nevelésben. 

Minden nevelőmunkában döntő szerepe van a pedagógusnak. Csak 
olyan tanár tudja meggyőzni diákjait eszméi helyességéről, aki jól felké-
szült, s akit emberi tulajdonságai is vonzóvá tesznek, tehát akit tisztelnek 
és szeretnek a diákjai. Ez a mi intézetünkben fokozottan így van. Magyar-
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országra érkező, magyarul még nem, vagy alig tudó diákok számára az 
e lső hónapokban a tanáraik jelentik szinte az egyetlen támaszt, ők képvise-
lik a szemükben Magyarországot, a szocial is ta társadalmat. Ha a tanár az 
első hónapokban emberi magatartásával, segítőkészségével , türelmével 
kivívja hallgatói rokonszenvét, úgy már fél ig nyert ügye van az elvi v i ták-
ban i s . Ellenkező esetben, ha a diákok a tanárukat—pl. türelmetlensége 
miatt —ellenszenvesnek tartják, úgy gyakran a legjobb érvek, legvilágosabb 
elvi magyarázatok i s hatástalanul peregnek le róluk. 

A tanárnak olyan csoportokban, amelyekben különböző nemzetiségű 
diákok vannak, fokozottan kell ügyelnie ar ra , hogy diákjai tudják, érezzék, 
hogy tanáruk számára minden diák — nemzetiségétől függetlenül — egyenlő, 
egyformán kedves. Előfordul, hogy egy-egy diák gyengébb előképzettsége, 
vagy képessége miatt rossz jegyet kapva a tanárt nemzetiségi, vagy f a -
ji előítélettel vádolja, ezzel igyekszik indokolni sikertelenségét. Az ilyen vá -
daskodások általában hamar elszigetelődnek, ha a tanár magatartása meg-
felelő . Ha azonban a tanár nem fordít fokozott figyelmet az esetleg jelent-
kező nemzeti érzékenységekre — főleg a gyengébb eredményt elérő hallga-
tóknál — a tanulmányi problémák fokozhatják a hallgatók körében jelentke-
ző bizalmatlanságot. 

Politikai vitákban mindig a legnagyobb türelemre van szükség még 
akkor is , vagy talán főleg akkor, ha a diák türelmetlen nacionalista néze-
teket képvisel. Érvelni kell olyan esetekben is , amelyek a mi számunkra 
evidensnek, vitathatatlannak tűnnek, mert a hallgató számára nem azok, 
például; hogy nálunk szocialista tulajdon van és nem államkapitalizmus, 
hogy a Szovjetunió és más szocialista országok támogatják az elnyomott 
népek felszabadító mozgalmait, hogy nem lehet valaki a szocializmus híve, 
ha szovjetellenes stb. Az ilyen kérdésekben is részletesen kell érvelni, 
indokolni. 

Külön problémát jelent, hogy egyes csoportokban hiányzik a politikai 
érdeklődés. Ilyenkor a legnehezebb a tanár helyzete, mert neki kell felkel-
teni a diákok érdeklődését. Ezt először általában csak közvetett és nem 
közvetlen politizálással tudja elérni. 

Az internacionalizmusra való nevelés nem könnyű feladatában a tanár 
nincs egyedül. Nagysegítséget kaphat a politikailag képzett, internacionalis-
ta szellemű diákoktól, gyakran nemcsak azoktól, akik intézetünkben tanul-
nak, hanem azoktól is, akik már a különböző egyetemeken folytatják a t a -
nulmányaikat, Egyes esetekben különösen nehéz, problematikus vitákban, 
konfliktusokban szinte csak az ő segítségükkel tudjuk megoldani a kérdése-
ket. Az ő segítségük mutatja egyben azt is, hogy nevelőmunkánkban érünk 
el eredményeket. Gyakran olyan diákok segítenek nekünk a vitákban, akik-
kel néhány hónapja, éve mi vitatkoztunk, akiket nekünk sikerült meggyőz-
nünk. 
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О ВОПРОСЕ ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМУ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 

Агнеш Хаваш, старший преподаватель Международного 
подготовительного института, заведующая 

спецгруппой общественных наук 
(резюме) 

В нашем институте воспитание интернационализма представляет 
собой одну из наиболее важных областей политико-идеологического 
воспитания. 

Наша задача в воспитании студентов к интернационализму явля-
ется двусторонней: 

- с одной стороны, мы должны пояснить теоретическую суть про-
летарского интернационализма; 

- с другой стороны, мы должны осуществлять принцип пролетар-
ского интернационализма в нашей ежедневной практической 
деятельности. 

Воспитание к интернационализму неразделимо связано с борьбой 
против националистических взглядов и предубеждений Мы должны со-
действовать факторам, способствующим интернациоанльному воспита-
нию, в то же время, нам не следует забывать о факторах, препят-
ствующих интернационализму, и должны неустанно бороться против 
них. 

В деле воспитания интернационализма - как и во всякой педаго-
гической деятельности личность учителя играет решающую роль. 

EINIGE PROBLEME BEI DER ERZIEHUNG ZUM 
PROLETARISCHEN INTERNATIONALISMUS IM 
INTERNATIONALEN VORBEREITUNGSINSTITUT 

.Agnes Havas, Dozent, Leiter der Sektion 
für Gesellschaftswissenschaften am 

Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 
Resümee 

Die Erziehung zum proletarischen Internationalismus 
ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der ideologisch-po-
litischen Persönlichkeitsbildung im unseren Institut. Diese 
wird durch zwei Aufgaben gekennzeichnet: 

- erstens geht es darum, die Prinzipien des proleta-
rischen Internationalismus theoretisch zu erklären, 

- zweitens besteht unser Hauptanliegen darin, diese 
Prinzipien in unserem Alltag praktisch zu verwirk-
lichen. 
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Die Erziehung zum proletarishen Internationalismus 
kann nicht vom Kampf gegen Vorurteile und nationalistische 
Ideen getrennt werden. Wir müssen mit den Einfluß der ide-
ologisch negativ wirkenden Faktoren rechnen;rsie aber er-
folgreich bekämpfen. 

In der Erziehung zum proletarischen Internationalismus 
spielt - wie bei jeder pädagogischen Tätigkeit - die Per-
sönlichkeit des Lehrers eine entscheidende Rolle. 


