
A honvédelmi nevelés néhány időszerű kérdése

A honvédelmi nevelés intenzívebben 1964 óta folyik hazánkban. Mint bizonyos
mértékig új terület, természetesen sok új kérdést vet fel az ezzel foglalkozó szervek
és a nevelők előtt.

Ha megvizsgáljuk a politikai bizottság 1964. áprilisi határozata óta eltelt idő-
szakot, megállapíthatjuk, hogy a honvédelmi nevelés jelentős mértékben fokozódott
és megyénkben is jó eredményeket értünk el ezen a szocialista honvédelem szempont-
jából fontos területen. Az elmúlt, közel három évben kialakultak azok a keretek,
amelyek megfelelő alapot nyújtanak a honvédelmi nevelőmunkában az előrelépésre,
arra, hogy mind szélesebb tömegekhez, minél változatosabb, sokoldalúbb módszerekkel
jussunk el. A honvédelmi nevelőmunka megyénkben a területi pártbizottságok irá-
nyításával folyik. A különböző társadalmi szervezetek, elsősorban a KISZ, az MHS,
a népművelési szervek és az iskolák jelentős tevékenységet fejtenek ki a honvédelmi
nevelés vonatkozásában.

Az 1965-66-os népművelési évad elején megalakult a TIT Hadtudományi Szak-
osztálya is, amely jelentős mértékben hozzájárult, hogy felkeltsük a honvédelmi kár-'
dések iránti érdeklődést és segítséget nyújtsunk az intézményeknek és társadalmi szer-
vezeteknek a honvédelmi nevelőmunka viteléhez. Az 1966-os évben a hadtudományi
szakosztály 179 előadást tartott és országos viszonylatban, jelenleg is első helyet foglal
el mind a megtartott előadások, mind a hallgatók számát illetően. Természetesen az
előadásos propaganda a honvédelmi nevelésnek csak egy szűk területe. A honvédelmi
nevelés az új népművelési évadban ismeretterjesztés formájában eljutott már a tanyákra
is, több honvédelmi tárgyú előadás:- tartottunk a megyei könyvtár művelődési autó-
jának tevékenységével összehangolva. Megyénk pedagógusai nevelési értekezleteken
dolgozták fel a hazafias és proletárinternacionalista, valamint a honvédelmi neveles
kérdéseit. Ezek az értekezletek és megbeszélések, valamint az Országos Pedagógiai
Intézet ezzel kapcsolatos elvi állásfoglalásának megjelenése, ebben az iskolai évben
már jelentős mértékben segíthet a tanulóifjúság körében végzett honvédelmi mun-
kában.

Megnövekedett az érdeklődés az MHS tevéknyesége iránt ia, és - nagyon helye-
sen - a különböző társadalmi és állami szervek mind több támogatást nyújtanak az
MHS-nek, a honvédelmi nevelés szempontjából rendkívül fontos tevékenységéhez.

Javult a területi állami és társadalmi szervezetek és a fegyveres testületek kap-
csolata. Az együttműködés sokoldalú és a fegyveres testületek jelentős segítéget nyúj-
tottak a honvédelmi nevelőmunkához.

A munka eredményeinek fenti felsorolása korántsem teljes, ez nem is képezheti
egy ilyen jellegű cikk feladatát. Az elért eredmények ellenére megállapíthatjuk, hogy
a honvédelmi nevelőmunka még nem éri el a korszerű szocialista honvédelem és a
jelenlegi bonyolult nemzetközi viszonyok által támasztott követelményeket. E cikk
keretében a honvédelmi nevelőmunka néhány időszerű elvi és gyakorlati kérdését
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kívánom felvetni a munka megjavítása érdekében. Gátolják a lehetőségek jobb ki-
használását a honvédelmi nevelést leszűkítő nézetek. Ezek a gyakorlatban ugy jelent-
keznek, hogy a honvédelmi nevelés, nem egy helyen, kizárólag a sorköteles halálok
előképzésére a hadseregről, a katonai szolgálatról szóló felvilágosításra irányul. Nem
képezheti vita tárgyát, hogy ez rendkívül fontos, hisz a hazafias állampolgári köteles-
ségek egyik leglényegesebbjének teljesítését szolgálja. A hiba azonban abban van, hogy
a honvédelmi nevelés fogalmának tisztázatlansága oka a téves szemlélei-nek. E téren
még sok részletkérdés tisztázatlan, de az alapvető kérdésekben az egységes és helyes
álláspont elfoglalásának feltételei adottak. Találkozhatunk olyan nézettel', hogy a
honvédelmi nevelés nem más, mint a katonai szolgálatra való nevelés, illetve cló- és
utóképzés. Előfordul, hogy a tevékenységet csak az ifjúságra korlátozzák. Az tény,
hogy ez is szerves része a honvédelmi nevelésnek, de egymagában nem fedi a honvé-
delmi nevelés fogalmát.

A haza védelme és a honvédelmi készség elsősorban szilárd politikai és világ-
nézeti meggyőződöttséget és magasrendű erkölcsi szilárdságot kíván meg. Hazánk
védelme nem csupán mechanikus ismereteket, hanem értelmi, erkölcsi és fizikai erőiket
minden vonatkozásban mozgósítani tudó embereket kíván. Ezért nem elég csak ismer-
tetni a katonaélet külsődleges vonásait, illetve az egyes katonai és haditechnikai kér-
déseket. A legfontosabb követelmény az, hogy kialakítsuk a hazához való cselekvő
viszonyt, és megmutassuk a szocialista építés és a honvédelem közti összefüggést, azt,
hogy a honvédelem erősítésének legfontosabb tényezőié a becsületesen végzett munka.
Minél erősebb és gazdagabb hazánk, annál szilárdabb honvédelmünk! Az összes többi
tényező ehhez kapcsolódik.

A hadügyben az atom- és rakétafegyverek megjelenésével végbemenő forradalom
következtében, a szó régi értelmében vett hátország fogalma egy esetleges hábcruuan
erősen módosul. Ennek oka az, hogy az első tömeges nukleáris csapás éppen a hát-
ország gazdasági és politikai központjaira irányulna. A korszerű harceszközök és a
légideszant egységek tömeges alkalmazása megnöveli a néptömegek honvédelmi tevé-
kenységének jelentőségét és megköveteli, hogy a szocialista haza védelmében az egész
társadalom cselekvőképes része korra és nemre való tekintet nélkül részt vegyen.
Korunkban tehát a honvédelem fogalma alatt nemcsak a katonai szolgálatot, hanem
az egész társadalom sokoldalú aktív tevékenységét ért-jük, amelyet a szocialista ha/a
védelmében kifejt. Következésképpen a honvédelmi munka a társadalom egésze felé
kell hogy irányuljon, mindazok felé, akik koruknál és cselekvőképességüknél fogva
részt tudnak venni a haza védelmében. A fenti megállapításokból következik, hogy
a honvédelmi nevelés nemcsak a néphadsereg, a fegyveres testületek, az MHS, a KISZ,
az iskolák és a népművelési szervek, hanem valamennyi állami és társadalmi szervezet
közös feladata. Kinek-kinek sajátos lehetőségeivel kell támogatni a honvédelmi nevelő-
munkát.

A gyakorlatban nem egyszer tapasztaljuk azt, hogy a honvédelmi nevelést leszű-
kítik a honvédelmi propagandára. Egyes helyeken évente tartanak 2-3 előadást a hon-
védelmi és katonapolitikai kérdésekről, illetve elbúcsúztatják a bevonulókat és a hon-
védelmi nevelő tevékenység ezzel be is van fejezve.

A honvédelmi nevelés nem valamiféle reklámhadjárat, hanem a világnézeti neve-
lés szerves része, annak folyamatába szervesen illeszkedő állandó és sokoldalú nevelő
tevékenység. A honvédelmi nevelés a hazafias nevelésen alapul, de több annál, mert
magában foglalja a haza aktív védelméhez szükséges erkölcsi-politiki tulajdonságok
kialakítását és az ezzel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítását is. A honvédelmi
nevelő tevékenység az általános iskolában kezdődik és minden aktív és cselekvőképes
korosztályra kiterjedően egységes folyamatot kell hogy képezzen. Arra törekszünk,
hogy minden állampolgárban kialakuljon és növekedjék a haza védelméért és erősí-
téséért, a szocialista országok biztonságáért érzett felelősség. El kell érnünk, hogy tár-
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sadalmunk minden tagja előtt tudatossá váljék áz a tény, hogy a honvédelem a béke
biztosításának elengedhetetlen feltétele, s legfőbb tényezője a becsületes munka és a
haza védelméhez szükséges ismeretek elsajátítása. Éppen ezért nem szorítkozhatunk
csupán egy vagy néhány követelmény megvalósítására, illetve a módszereknek egészen
szűk körére.

Ami a helytelen nézetek körét illeti, sok helyen találkozhatunk pacifista megnyil-
vánulásokkal is. Ezek a pacifista nézetek elvetik akár az ifjúság, akár a társadalom
egyéb rétegeinek a honvédelemre való felkészítését. A „Legyen béke" elvét úgy értik,
hogy most már ne beszéljünk a háborúról, és ne végezzünk honvédelmi nevelőmunkát.
Világosan látnunk kell, hogy a békés egymás mellett élés és a honvédelmi nevelés nem
ellentétes fogalom. A honvédelmi nevelésre a szocialista országokban nem militarista
célok elérése miatt van szükség, hanem amiatt, mivel létezik a kapitalista világrend-
szer, amelynek célja továbbra is a szocializmus megsemmisítése és éppen a szocialista
országok ereje és összefogása akadályozza meg a háború kirobbantásában. A pacifista
álláspont kiszolgáltatná a szocialista országokat az imperialisták kénye-kedvének, és
szocialista vívmányaink védelmének teljes feladásával járna. Világosan látnunk kel]:
a honvédelmi nevelés és a katonai erő óriási jelentőségét és szerepét abban, hogy
békében élhetünk, abban, hogy az imperialisták nem mernek hazánk ellen háborút ki-
robbantani, mert tudják, hogy a Varsói Szerződés valamennyi tagállamával kerülnének
szembe, egy új világháború pedig - mivel az erőviszonyok a szocializmus javára tolód-
tak el - az imperializmus pusztulását jelentené. Az eddiginél fokozottabb mértékben
meg kell ismertetnünk társadalmunk minden tagjával, hogy a békés egymás mellett
élés és a honvédelem erősítése nem egymással ellentétes fogalmak. Ugyanilyen káros
az úgynevezett „atomfatalista" nézet is, amely azt az álláspontot hirdeti, hogyha világ-
háború leszi, az atombomba mindent elpusztít, az ellen nincs védekezés, ezért céltalan
mindenfajta honvédelmi nevelő tevékenység. Különösen a polgári védelem által szer-
vezett foglalkozások keretében fontos ezeket a kérdéseket tisztázni, hogy miért van
szükség felkészülésre, melyek a védekezés módjai és lehetőségei. Sajnos a polgári-
védelmi oktatás során nem egyszer elmarad a szükségesség indoklása és így az érdek-
lődés sem olyan, mintha látnánk a foglalkozások értelmét.

A hazafiság kérdésében elfoglalt különböző álláspontok szintén gátlólag hatnak.
Sajnos ebben a kérdésben sok ember, köztük a pedagógusok egy része is a régi családi
körből származó ismereteire van utalva. Ez az indítás - minden jószándék ellenére -
nem egyszer nacionalista eredetű. A szocialista hazafiság lényegének megértése hiá-
nyában egyesek nem képesek a hazafiságot az internacionalizmussal összeegyeztetni és
megérteni azt, hogy a szocialista országok sorsa közös és együttes erőnk az elsőrendű
biztosítéka annak, hogy szocialista vívmányainkat megvédj ük. Helyes lenne, ha a szo-
cialista hazafiság kérdéseiről az eddiginél szélesebb körű felvilágosító tevékenységet
folytatnánk. Szórványosan találkozhatunk még a honvédelmi nevelés körének túlzott
általánosításával, azzal, hogy mindent a honvédelmi nevelés körébe sorolnak, így
például akár a számtan, a fizikai, vagy kémia tanítást az iskolákban, vagy az egyéb
általános nevelői tevékenységet. Kétségtelen, hogy ezek szerepet játszanak a honvéde-
lemre való felkészítésben, de csak akkor, ha megfelelő céltudatossággal törekszünk is
erre. Nem egy esetben azonban az a végkövetkeztetés a túlzott általánosításból, hogy
konkrétan nem kell semmit tenni a honvédelmi nevelés érdekében, hisz a minden-
napos tevékenységben ez benne foglaltatik. Ilyen alapon az anyanyelv megtanítását is
honvédelmi nevelőmunkának lehetne tekinteni.

Melyek a leggyakrabban alkalmazott módszerek a honvédelmi nevelésben?
A legáltalánosabban elterjedt formák: a bevonulókkal való foglalkozás, illetőleg

azoknak ünnepélyes búcsúztatása, TIT előadások szervezése különböző honvédelmi
témákból, az MHS-ben folyó elő- és utóképzés, illetőleg az úttörőavatások lefolytatása
a hadsereg képviselőinek közreműködésével. Eredményesen szolgálják a honvédelmi
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nevelést azok a kulturális és egyéb kapcsolatok, amelyek a honvédségi és a területi
ifjúsági szervezetek!, illetőleg az MHS és a fegyveres testületek között kialakultak.

Nézzük meg, hogy a fentieken kívül milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a
honvédelmi nevelőmunka módszereit illetően?

Az ifjúsági szervezetek tevékenységében az eddiginél is fokozottabb mértékben
előtérbe kell hogy kerüljön a haza védelmének kérdéseivel való foglalkozás, konkré-
tabban az ezzel kapcsolatos politikai nevelőmunka. Ezt meg lehetne valósítani ifjúsági
klubrendezvények keretében, amelyre lehetőség szerint meghívnák a fegyveres testü-
letek képviselőit is, esetleg előadót is tőlük kérnének. Általánossá kellene tenni a
munkás-, diák- és a katonafiatalok találkozóit, nemcsak a közös kulturális rendez-
vényeken, hanem a közös politikai tevékenység vonalán is, különös tekintettel a haza
védelmével, a hazafisággal kapcsolatos kérdésekre, és az e témából szervezett fórum-
szerű beszélgetésekre. A fórumszerű beszélgetéseknek megvan az az óriási előnye,
hogy a rövid 10-15 perces bevezető után a fiatalok - az adott témakörben - arra kap-
nak választl, amire leginkább kíváncsiak.

Rendszeresen kellene tartani közös sportrendezvényeket, különös tekintettel a
honvédelmi sportnapokra, amelyet az MHS és a KISZ, illetőleg a helyben vagy a
közelben települő fegyveres testület közösen szervezne meg. Ebbe a tevékenységbe -
az eddiginél fokozottabb mértékben - vonják be ifjúsági szervezeteink a tartalékos
tiszteket, akik helyben megtalálhatók, és amennyiben erre megbízást kapnak, jelen-
tősen elő tudják segíteni az MHS és az ifjúsági szervezetek tevékenységét. Az adott
lehetőségek keretei között nagyobb létszámban kellene küldeni fiatalokat az MHS
különböző szakköreire, hogy minél több jól felkészült fiatal kerülhessen néphadsere-
günk és a többi fegyveres testület kötelékébe.

Helyes lenne, ha elérnénk, hogy minden KISZ-tag elsőrendű kötelességének tartsa
a haza védelmére való felkészülést, az MHS tevékenységében való részvételt. A fő
hangsúly az ifjúsági szervezetek munkájában is a haza védelmével kapcsolatos politikai
nevelőmunkán van. Fel kell számolni azokat a hibás nézeteket, amelyek a fiatalok
körében még nem egyszer tapasztalhatók. Például: „Sem nem osztunk, sem nem szor-
zunk a világban, nem a mi feladatunk a védelem." Vagy: „A technika lehetetlenné
teszi a háborút és feleslegessé az egyéni hősiességet." Előfordul az is, hogy egyesek
kijelentik: „A katonai kiképzés felesleges, a technika fejlődése miatt nem lehet fel-
készülni a védelemre, a valóságban úgy is másképpen lesz." Az ilyen nézetek honvé-
delmi nevelőmunkánk gyengeségét is mutatják. A fiatalokat meg kell győznünk arról,
hogy a szocialista, a kommunista társadalom elsősorban az ő számukra épül, ennek
védelme elsőrendű becsületbeli kötelesség. Szélesebbkörűen kell propagálni a Szovjet-
unió Vörös Hadseregének és a testvéri szocialista országok hadseregeinek erejével és
haditechnikájával kapcsolatos kérdéseket. Meg kell mutatni, hogy ez a leghatalmasabb
katonai erő, ami valaha létezett a világon, és az erőviszonyok a szocializmus javára
tolódtak el.

A fenti kérdések felvetése természetesen nem azt jelenti, hogy a fiatalok döntő
többsége nem teljesíti becsületesen hazafias kötelességét a hadseregben, hanem azt,
hogy még számosan vannak, akik csak kötelességből látják el feladatukat és gyakran
találkozunk a haza fogalmát és a haza védelmének kérdéseit illetően helytelen néze-
tekkel a bevonuló fiatalok körében. Megyénkben a KISZ-szervezetek élenjárnak a
honvédelmi nevelőmunka végzésében, és a fent említett problémák ellenére is nagyon
szép eredményeket értek el az elmúlt néhány évben ifjúságunk honvédelmi nevelésében.

Az ifjúság körében végzett munkát, mivel a bevonulási korhatár 18 év lett, két
nagyon fontos területen kell különös gonddal végezni, a középiskolákban és a szak-
munkás tanuló intézetekben. Fiataljaink jórésze az általános iskola elvégzése után erre
a két területre kerül és 14-től 18 éves korig lényegében itt készül fel az életre és ezek
között a keretek között kell felkészíteni őket a haza védelmére is.

Nem arról van szó, hogy a tanulás vagy a szakma elsajátításának rovására végez-
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zük a honvédelmi nevelő tevékenységet), hanem arról, hogy a világnézeti nevelés kere-
tében, annak szerves részeként ismertessük meg a fiatalokat a hazafiság és a honvé-
delem kérdéseivel, azokkal a problémákkal, amelyekkel bevonulásuk után a hadsereg-
ben találkoznak majd. A honvédelmi nevelés folyhat a tanítási és osztályfőnöki órá-
kon, a KISZ által szervezett fórumszerű beszélgetéseken, tanulmányi kirándulásokon,
laktanya-látogatásokon, vagy katonafiatalokkal való találkozások megszervezésekor.

Az osztályfőnöki tevékenység keretében helyes, ha a nevelési tervben előírt hon-
védelmi tárgyú órákra megfelelő képzettségű tisztet hívnak meg a fegyveres testüle-
tek valamelyikétől, aki az osztályfőnökkel közösen levezeti ezeket az órákat. Itt tisz-
tázni lehet olyan kérdéseket, mint a hazafiság fogalmai és kritériumai, a bátorsággal,
a háborúval és a békével kapcsolatos kérdések megbeszélése, illetve a katonai szolgá-
lattal kapcsolatos különböző problémák.

Az országban, több iskolában eredményesen működik a „Néphadsereg Ifjú Bará-
tainak Köre". A kör tevékenységében rendszeresen megismerkedhetnek a fiatalok a
néphadseregünkkel és a haza védelmével kapcsolatos kérdésekkel. Az iskola és a
patronáló alakulatok között állandó kapcsolat van és éves együttműködési tervet dol-
goznak ki. A kör munkájának programjában szerepel laktanya látogatás, ahol megis-
merkednek a fiatalok az adott egység harci technikájával és történetével, a katonák
életével és egyéb lényeges kérdésekkel. Közös klubrendezvényeken, szellemi vetélke-
dők, közös kultúrműsorok formájában, szinte állandó kapcsolatban vannak az őket
támogató honvédségi KISZ-szervezettel. Eredményesen alkalmazzák azt a módszert,
hogy a tanulmányi kirándulásokon harci játékokat szerveznek, járőr versennyel egy-
bekötve, és például a földrajzi tárgyú kiránduláson megismerkednek a térkép és a
tájoló használatával, a vázlatkészítéssel és egyéb katonai szempontból hasznos isme-
retekkel is. Az alakulatok általában eredményesen tudják segíteni az iskolában működő
szakkörök tevékenységét és szinte mindenütt működnek lövész, rádiós, repülő-modellező
szakkörök. Az esetleges nyári táborozás előkészítésében és végrehajtásában is segítséget
tudnak nyújtani a katonák azáltal, hogy megtanítják a fiatalokat a táborépítéssel és
a táborélettel kapcsolatos különböző ismeretekre. Ez természetesen csak néhány mód-
szer az együttműködést illetően, ezeket a módszereket a helyi adottságoknak meg-
felelően kell gazdagítani.

Nagyon fontos a közép- és szakmunkástanuló iskolák eddiginél jobb együtt-
működése az MHS-szervezetekkel. Helyes, ha a fiatalok lehetőleg minél nagyobb
létszámban részt vesznek az MHS tevékenységében, különböző szakköreiben, hisz a
szakkörök megszervezése elsősorban az MHS keretében lehetséges. A honvédelmi
nevelés kérdéseivel foglalókozó tanár elvtársnak és az iskolai KISZ-szervezetnek az
eddiginél szorosabb együttműködésre kell törekedni az MHS-sel. Az iskolai testneve-
lésben gondot kell fordítani arra, hogy a tantervi követelmények betartása mellett első-
sorban azok a sportágak kerüljenek előtérbe, amelyek a honvédelmi készségek fizikai
vonatkozásainak kialakításában jelentősek. Ilyenek: a küzdő- és csapatjátékok, amelyek
gyors helyzetfelismerésre és jó kollektív szellemre nevelnek. Nem sportsztárokra,
hanem a tömegsport fejlesztésére van elsősorban szükség a közép- és szakmunkásképző
intézményekben. Helyes lenne, ha azok az üzemek, ahol a második és harmadik tanuló-
évüket töltő fiatal szakmunkásjelöltek a gyakorlati tevékenységet végzik, a tanintézeti
munka szerves részeként gondot fordítanának arra, hogy a katonai szolgálatra való
felkészítésük folyamatos legyen.

Az úttörőmozgalomban és az általános iskolában folyó tevékenységet is sokoldalú,
érdekes módszerekkel lehet folytatni. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelően,
különösen 12 éves korig, a játékos elemek domináljanak a honvédelmi nevelőmun-
kában.

Az úttörőknél is helyes megalakítani a Néphadsereg Ifjú Barátainak Körét. A
tartalmi tevékenységet illetően a középiskolai csoportokhoz hasonló programmal, de
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az úttörőmunkának megfelelő módszerekkel kell dolgozni. Az együttműködő fegyveres
testülettel az éves tervben rögzíteni kell a legfontosabb feladatokat. Ezeknek a fel-
adatoknak szervesen kell illeszkedniük az Országos Úttörő Elnökség áli-al megszabott
éves programba. Az a jó, ha a módszerek változatosak és biztosítják az egész évi
folyamatos honvédelmi nevelő munkát.

Természetszerűen), az úttörőknél létrehozott szakkörök (modellező, rádiós, vízi
stb.) alapfokúak legyenek. Helyes, ha a különböző úttörőmozgalmak követelmények-,
az expedíciós parancsot a néphadsereg vagy más fegyveres testület képviselője hirdeti
ki az úttörőknél. Élményszerűvé lehet tenni az úttörő-próbákat azzal is, hogy, ahol erre
lehetőség van, a helyi fegyveres testület laktanyájában bonyolítják le azt. Az úttörő-
táborozások, a tábori élet, kulturális- és sporttevékenység szintén eredményesen fel-
használható a terepen való tájékozódás megismertetésére, az ügyesség fejlesztésére és
a tábori élettel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítására. A patronáló fegyveres
testület segíthet az úttörőtábor előkészítésében (sátorverés bemutatása, táborrenddel
kapcsolatos ismeretek megtanítása és a táborozás programjának összeállítása). A tábo-
rozás ideje alatt a patronáló egység katonái meglátogathatják az úttörőket, részükre
hadijátékot szervezhetnek, könnyebb - elsősorban a találékonyságra és a természet-
ismeretre szorítkozó járőrversenyt szervezhetnek!, este pedig közös kultúrműsorral,
tábortűzzel lehet befejezni a táborban megrendezett honvédelmi napot. Azokban a
falvakban és városokban, ahol nem települ katonai alakulat, helyes ha a kapcsolat-öt
a helyi tartalékos tisztekkel, a rendőrséggel, vagy a munkásőrség helyi csoportjával
veszi fel az iskola, és velük alakítja ki a honvédelmi nevelés programját. Szinte min-
denütt lehetőség van arra, hogy a szülők közül azokat, akik munkásőrök, tartalékos
tisztek, vagy valamely fegyveres testület; tagjai, felkérjék, hogy vegyenek részt a hon-
védelmi nevelést szervező és támogató csoport tevékenységében.

A népművelés vonatkozásában az előzőekben már említetteken kívül számos olyan
terület és módszer, van, amely színesebbé, érdekesebbé teheti a honvédelmi nevelő-
munkát. Ilyen lehetőség a laktanyai látogaíások fokozottabb vitele, fél napos1, vagy
egész napos program keretében. A laktanya látogatásokat helyes jóelőre, de legalább
15-20 nappal előbb a meglátogatandó alakulatnak bejelenteni, hogy az fel tudjon erre
készülni, és tájékoztatást tudjon adni a látogatás végrehajtását, illetve végrehajtható-
ságát biztosító formai feltételekről.

Erre azért van szükség, mert ellenkező esetben az alakulat parancsnokának nem
áll módjában a látogatást engedélyezni. A laktanya látogatás programjában szerepel-
het az egység csapatmúzeumának megtekintése, ahol az alakulat parancsnoksága ismer-
teti az alakulat történetét és az alakulat életével kapcsolatos kérdéseket. Ezt követheti
az egység harci technikájának megtekintése, találkozás az alakulat katonáival, ahol a
kultúrcsoportok rövid műsort adhatnak, be lehet iktatni a programba egy előadást a
korszerű honvédelem kérdéseiről, amelyet katonai tárgyú filmek vetítésével lehet zárni.

Csaknem mindenütt lehetőség van arra, hogy a népművelési szervek és a filmszín-
ház közösen megszervezze a katonafilmek fesztiválját. Ezen az egy hetes fesztivál Dn
be lehet mutatni néhány kat-onaélettel foglalkozó játékfilmet, akár a rendes műsor
keretében, akár azon kívül, ahol erre lehetőség van. Erre a célra megfelelő filmek
a MOKÉP-től igényelhetők (Ballada a katonáról, Emberi sors, Patyolat-akció, Rákóczi
hadnagya stb.). A filmet - amennyiben erre lehetőség van - rövid beszélgetés követ-
heti a film mondanivalójáról és a honvédelem kérdéseiről.

A könyvtári munka vonatkozásában talán a legnagyobb az elmaradás, pedig a
honvédelmi nevelésnek jelentős lehetőségei vannak e téren. Helyed, ha a könyvtári
munka során ajánlják az olvasóknak a katonai tárgyú szépirodalmat. Meg lehet oldani,
hogy valamely kiemelkedőbb alkotásból könyvankétot szervezzenek azokkal, akik
a művet elolvasták. Ugyancsak jól segítheti a honvédelmi nevelőmunkát, ha a had-
sereg nyilvános lapjait: a Néphadsereget, az Igaz Szót, valamint a Polgári Védelem
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című lapot megrendelik a könyvtárak. Egy évben egyszer meg lehet rendezni egy Nép-
hadsereg, vagy Igaz Szó ankétot, amelyre meghívják Budapestről az illetékes lap mun-
katársait. A katonai tárgyú filmankétok levezetésére helyes, ha a megyei TIT-től igé-
nyelnek megfelelő képzettségű előadót. A megyei könyvtárhálózat sokat tehet azért,
hogy a könyvtárakban rendelkezésre álljanak a katonai szakirodalomnak azok a kiad-
ványai, amelyek a korszerű honvédelemmel kapcsolatos ismereteket bővít-hetik. Ezeket
a könyveket a Zrínyi Katonai Kiadótól be lehet szerezni.

Ritkán találkozunk azzal a módszerrel, hogy megszerveznék a bevonulok szülei-
nek értekezletét. A bevonulok szülei általában érdeklődnek az iránt, hogy gyermekük-
kel szemben a katonai szolgálat milyen követelményeket állít, és milyen körülmények
kö7p fognak kerülni a hadseregben. Nagyon helyes, ha ezt a szülői értekezletet a ki-
egészítő parancsnokság vagy valamely fegyveres testület képviselője vezeti, és ahol
erre lehetőség van, laktanya látogatást is lehet szervezni.

A polgári-védelmi oktatásban résztvevők számára is lehet filmvetítéseket, esetleg
TlT-előadást szervezni olyan kérdésekről, amelyek katonapolitikai vonatkozásban
választ adnak arra, hogy miért kell felkészülni a haza védelmére, illetve kapcsolódnak
az elsajátítandó ismeretanyaghoz.

Ahol erre lehetőség van, meg lehet szervezni évente egyszer a munkás-paraszt-
katona találkozót. A találkozót egész napos programként szervezzük a helyi MHS,
KISZ, népművelési és pártszervek segítségével. A találkozóra előzetes megbeszélés
alapján, hívják meg valamelyik közelben települő katonai alakulat képviselőit, vagy
azt az alakulatot, ahol a községből a legtöbb fiatal teljesít katonai szolgálatot. A talál-
kozó keretében klubszerű keretek között előadás hangozhat el valamely honvédelmi
kérdésből az alakulat- életéről és munkájáról, ugyanígy az illető község vagy város
problémáiról. A találkozó programjában szerepelhetnek különböző kultúr- és sport-
rendezvények, szellemi vetélkedők, filmvetítés. Este a területi és katonai szervek közös
kultúrműsorával és táncmulatsággal zárjuk a találkozót. Általában az a helyes, ha a
különböző helyi szervek honvédelmi tevékenységüket összehangolják az együttmű-
ködésre felkért fegyveres testülettel, egész éves tervet készítenek az együttműködés
módjaira és lehetőségeire, ezáltal biztosítva lesz a tevékenység folyamatossága, amely-
lyel ma még nem minden esetben találkozhatunk.

A cikkben vázolt főbb gondolatok korántsem a teljesség igényével vetik fel a
honvédelmi nevelés időszerű kérdéseit, csupán azt a szerény célt szolgálják1, hogy né-
hány jól bevált módszert általánosítsanak és felhívják a figyelmet néhány olyan lehető-
ségre, amelyet eddiga honvédelmi nevelőmunkában kevésbé használtunk ki.

NAGY LAJOS
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