
Hazafias nevelésünk néhány problémája

T skolai és iskolán kívüli nevelésünk egyik kevésbé megoldott problémája a
~ szocialista hazafiságra nevelés, a nacionalizmus elleni tervszerű küzdelem.

Hiba lenne azt mondani, hogy a szocialista hazaíiság érzése megyénk dolgozóiban még
nem vert mély gyökeret, hiszen az a tény, hogy megyénk mezőgazdaságának szocia-
lista alapokra helyezésével egyidőben a mezőgazdasági terméseredményeket fokozni
tudtuk, hogy a baromfitenyésztést eddig lehetetlennek tartott mértékben szélesítet-
tük, hogy az öntözést nagyban kiterjesztettük, bizonyítja: dolgozóink jelentős része
nemcsak részt vesz ebben a munkában, hanem lelkesedik is, áldozatot vállal, egy-
szóval a munka frontján nagy hőstettet hajt végre éppúgy, mint ahogyan küzdel-
mekkel teli múltunk során a jobb életért, a haladásért harcolt Dózsa, Kossuth,
Petőfi, Schőnherz, Ságvári, Hámán Kató és történelmünk sok-sok alakja.

Ezek az eredmények viszont nem takarhatják el azt a szomorú tényt, hogy az
1956-os ellenforradalomban a hazafiság jelszavát — ha átmenetileg is — sikeresen
használták fel népünk ellenségei saját, a nép érdekeivel ellentétes, haladást gátló
céljaik elérésére.

Az ellenforradalom leverése óta a nacionalizmus' természetesen erősen hát-
térbe szorult, de új formában, pontosabban a Horthy-fasizmus 25 éves uralma idején
alkalmazott „enyhébb nemzetnevelő módszerek" átmázolásával igyekszik fékezni
előrehaladásunkat, a szocialista hazafiság gyorsabb kialakulását. Erre azért van szük-
sége, mert a vad irredentizmus ma már nem hatásos. Egyre kevesebben hisznek ab-
ban, hogy jobb életünk alapja az. ha „megsüvegeli a "magyart mind a német, mind
az oláh, mind a tót". Éppen ezért kerülnek előtérbe a nacionalizmus terjesztésének
újabb módszerei.

Megyénkben a nacionalizmus „enyhébb" nemzetnevelő módszere gazdasági jel-
legünkből fakadóan a Horthy-fasizmus idején is a „paraszti őserőre'. a „paraszt igazi
magyarságára'' való hivatkozás, a narodnyikizmus volt. Csak a paraszt az igazi ma-
gyar — hangoztatták, és éppen ezért a parasztság „ősi" jellemvonásait: „a tűrést, a
szerénységet, a megalázkodást" igyekeztek a munkásság körében is elhinteni. A nép-
művelés célját is ennek érdekében a következőképpen határozták meg: „Fontos fel-
íidat a néptől elszakadt és a nemzetköziség szellemétől átitatott városi munkásság
kulturális ráeszméltetése... hogy ők nemcsak a mindennapi kenyérért dolgozó nem-
zet-tagok, hanem ettől sokkal többek: e haza földjén élni és halni tudó MAGYAROK".
(Jász-Nagykun-Szolnok vármegye iskolán kívüli népművelésének története, 1943. 56.
oldal.)

A magyaros ruhaviselet, a kenyéradók mély tisztelete, a magyar virtus, a népi
tánc, népi zene az, ami a nacionalista népmüvelés szerint összetarthat bennünket,
magyarokat, mert a parasztlegények és lányok előadásában előadott népi tánc és
népzene „megrezdíti a testvérszív húrjait, melynek révén a hallgatóság megtelik
magyaros büszkeséggel". így és ehhez hasonló módon próbálták a „népművelés" fino-
mabb fegyverével elterelni a figyelmet a munkásság és a parasztság közös nyomo-
rúságáról, az elnyomottságról.

Czolnokon megkülönböztetett előzékenységgel igyekeztek foglalkozni a MAV-
műhely munkásaival és a leventékkel, illetve ezek hazafias nevelésével.

„Természetes is ez. hiszen a kommunizmus borzalmai éppen Szolnokon viharzottak
át a legerősebben." (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, iskolán kívüli népművelésének
története, 1943. 102. old.) Ennek ellensúlyozására, a „kommunista vihar" kiirtására
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törekedtek. „Évről-évre juttatunk nekik néhány maradandó hatású éiményt jelentő
ingyenes előadást: Észak felé, Kelet íelé, Erdély, Ez Magyarország." (Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye iskolán kívüli népművelésének története, 103. oldal.) Ezek az
ingyenes előadások törekedtek arra, hogy a nacionalista, soviniszta életszemlélettel
eltereljék munkásaink és ifjúságunk figyelmét a saját jobb életükért való harcról.

Sajnos, szocialista hazafiságra nevelésünk közvetlen elődje ez a mélyen egoista,
nacionalizmussal fertőzött hazafiság volt, melynek hatását bizonyos mértékig még
ma is érezzük. Megyénkben a termelőszövetkezetek nagyarányú létrehozása idején
bukkant fel újból erőteljesebben a nacionalizmus. Természetesen a narodnyíkizmus
köntösében, ami demokratikusabb, finomabb forma, mint a fasiszta jellegű naciona-
lizmus. Különösen falusi értelmiségünk egy része, mery a népi írók művein nevelke-
dett, hangoztatja azt a helytelen nézetet, hogy a parasztság akkor lenne egyenrangú
szövetségese a munkásosztálynak, ha a proletár-állam a termelőszövetkezeteknek
éppen úgy ingyen építené meg a gazdasági épületeket, mint ahogyan a munkásoknak
is ingyen építi a munkahelyeket, a gyárakat.

Mi az oka annak, hogy napjaink haladást gátló burzsoá-nacionalista nézetei
helyenként még termékeny talajra hullanak? Elfogult és nagyon egyoldalú indoko-
lás az, ha csupán a fasiszta Horthy-rendszer minden területre kiterjedő fasiszta-
nacionalista propagandáját tesszük mindezért felelőssé, hiszen a mi munkánknak is
lényeges fogyatékossága volt — időnként jelenleg is az —, hogy elsősorban a nacio-
nalizmust, mint ideológiát támadjuk, viszont sokkal kevesebb energiát fordítunk a
szocialista hazafiság formálására.

A szocialista hazafiságra nevelés területén gyorsabb előrehaladásunk egyik
feltétele, hogy megszüntessük az egyoldalú múltbafordulást, és haladó hagyománya-
ink ápolásának sorát ne zárjuk le az 1848-as szabadságharc emlékeivel. Az igaz ugyan,
hogy kommunista mártírjainkról megemlékező táblák, kisebb szobrok már jelentős
számban találhatók megyénkben, de ezek nevelő értékének felhasználása sem felnőtt
dolgozóink, sem ifjúságunk erkölcsi arculatának formálásában nem kielégítő még.
Szolnokkal szinte eggyéforrt már a Damjanich-kultusz — ami alapjában véve he-
lyes —, ugyanakkor azonban nagyon kevesen hangoztatják, hogy itt, Szolnokon Sza-
muely Tibor verte le a proletárhatalom ellen fellázadt és szervezkedő fehéreket.
Pedig Szamuely és a kommunisták harca egyenes folytatása Damjanich harcának, hi-
szen a magyar nép függetlenségéért, jobb eletéért folyt.

Hazafias nevelés nem képzelhető el erős érzelmi hatások nélkül. Éppen ezért,
ha nem akarunk a múltbafordulás hibájába esni, történelmi példaképeink sorát ki
kell egészíteni azokkal a haladó gondolkodású emberekkel — elsősorban kommunis-
tákkal —, akik nehézséget, félelmet nem ismerve vállalták a harcot népünk jobb
életéért. Megyénkben is nagyon sok lehetőség kínálkozik a fasiszta Horthy-uralom
kegyetlenségeinek és a kommunisták hősi, félelmet nem ismerő harcának bemutatá-
sára. Szolnokot nem ismerheti igazán az, aki nem látta még és nem rótta le kegye-
letét a Megyei Tanács előcsarnokában elhelyezett kommunista emléktáblánál, aki
nem tudja, hogy a Tanácsköztársaság kikiáltása után elsők között a szolnoki mun-
kások fellegvárában, a MÁV-műhelyben alakult meg a vörös őrség. A MAV-műhely-
hez különben az internacionalizmus szép példája is kapcsolódik, hiszen az ott dol-
gozó hadifogl3'ok egyöntetűen harcba indultak a magyar proletárok államának meg-
védéséért. Sztyepán Korcov orosz hadifogoly, műhelyi munkás, a vörös hadsereg to-
borzásakor a következőket mondotta: „Tik sokkal többen vagytok magyar elvtársak,
tik háromszáznál is többen menni harcolni, mink ruszki 150-en menni vörös kato-
nának a gyárból. Csak a betegek maradni". (Szolnok megye 1918—1919-ben, 90. oldal.
Sajtó alatt.)

1V/I egyénk történetéhez, hazafias nevelésünkhöz elengedhetetlenül hozzá tar-
tozik, szerves része annak a Szapárfalu mellett lévő Okányi-féle kastély

gyászos története is. Tudni és hirdetni kell, hogy ott, ahol ma vidám gyermekek ját-
szanak, egyszerű kőoszlop emelkedik és hirdeti, hogy néhány évtizeddel ezelőtt kom-
munisták vére folyt, akiket cigánybanda zenéjére vertek véresre, kínoztak halálra
csak azért, mert népünk boldogabb, igazibb életéért, egy igazságosabb társadalmi
rendért harcoltak.
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Csak ezeken a harcokon keresztül lehet igazán megmutatni napjainkat, a ma
kemény küzdelmét jobb életünkért, és csak így nem lóg majd a levegőben szocialista
hazafiságra nevelésünk, hanem eKáphetetlen szálakkal kapcsolódik egész történel-
münk leghaladóbb mozgalmaihoz, hős példaképeinkhez. Budai-Nagy Antalhoz, Dó-
zsához, Zrínyi Ilonához, Kossuthhoz, Petőfihez, Hámán Katóhoz, Ságvárihoz és a
sok-sok névtelen kommunista hőshöz.

A hazafias nevelést nem lehet túl korán kezdeni, hiszen a kisgyermek értel-
mének kibontakozásával fejlődik, erősödik a hazaszeretet érzése is, ami odaköti szülő-
földjéhez, majd tágul a kör, és a falu szeretete kibővül a megye, az ország szere-
tetével. Ezt a munkát azonban a szülőknek és az iskoláknak egyaránt tervszerűen
kell végezniük. A haza persze túlnő a város, a megye határán. Éppen ezért a várost,
a megyét az igazsághoz híven kell megismertetni, mert csak így alapozhatjuk meg
a szocialista hazafiságra nevelést. Ezt csupán azért említem, mivel a megyénkről
készült — ..Kiegészítés az általános iskola IV. osztálya számára készült földrajz-
könyvhöz" — segédkönyv 1959. évi „javított" kiadása is, sok más hibája mellett,
csaknem teljes egészében megfeledkezik arról, hogy Szolnok megyéhez helyhez kötöt-
ten hozzátartoznak a munkásmozgalmi hagyományok is. Enélkül nehezebben tudjuK
megismertetni, megszerettetni a Járműjavítót, a Kénsavgyárat, a jászberényi üze-
meket, a termelőszövetkezeti megye mindennapos hős harcát, s ennek a harcnak tevé-
keny részeseit, a lelkes dolgozókat. Amikor viszont átlépünk megyénk határán, s
megismertetjük hazánk történelmi nevezetességű helyeit, akkor Eger, Sárospatak,
Pécs, Esztergom, Kőszeg mellé oda kell sorolni Sztálin várost. Komlót. Kazincbarci-
kát. Inotát is. hiszen ezeknek a helységeknek építői épp úgy bevésték nevüket a
magyar történelembe, épp úgy cselekvő részesei, tilkotói a haladásért folyó harcnak,
mint Dobó. Jurisics s Rákóczi voltak.

A haza tájainak s embereinek, új, nagyszerű eredményeinknek ismertetésével
növelni kell a kizsákmányolás megszűntetése és szocialista építésünk eredményei
felett érzett büszkeséget. Hazafias nevelésünk napjainkban azonban a nacionalizmus
fertőjébe csúsznék, ha a ..másnál különbség"', a ,.magasabbrendűség"' hangjával ten-
nénk ezt. Ha büszkék vagyunk saját győzelmeinkre, épp úgy büszkeséggel kell hogy
eltöltsenek bennünket más, szocializmust építő országok nagyszerű eredményei, a
gyarmati népek szabadságharcai is, mert eddigi eredményeink forrása és további si-
kereink biztosítéka nemcsak a mi lelkes hazafiságunk, hanem a szocialista tábor
egysége, ereje és a világ minden dolgozójának támogatása is.

Majoros Károly


