
A MUNKÁSMOZGALOM HALADÓ HAGYOMÁNYAINAK
FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁBAN

A munkásmozgalom haladó hagyományai az oktató-nevelő munkában nem kap-
ták meg azt a helyet, amely joggal megillette volna őket. A pedagógiai iroda-
lom sem foglalkozik ezzel a kérdéssel súlyának megfelelően, sőt elég mostohán
bánik a hagyományok, a haladó hagyományok szerepével is a pedagógiai mun-
kában.
Az okok között nvilván ott találjuk az óvatosságot, a keretek, a fogalom s a
tartalom megítélésében fellelhető bizonytalanságot és nem utolsó sorban a
személyi kultusz éveinek dogmatikus, irányított szemléletét, amely őrizkedvén
a munkásmozgalom bi-onvos eseményeinek nvílt feltárásától - a fürdővízzel
egviitt a gyermeket is kiöntöte, - s alapos elemzés, tények és okok feltárása
helyett néhány frázissal, vagy ami még rosszabb, tudatos ferdítéssel vélte elin-
tézni a magyar és nemzetközi munkásmozgalom nem egy nagyszerű eseményét.
Mindez alaposan visszavetette a témával való foglalkozást. A közel eev évtize-
des retardáció után csak az MSZMP helyes politikájának köszönhetően indult
meg történelmi hagyományaink, benne munkásmozgalmi múltunk átértékelése.
Ujabb lendületet kapott a 40 éves évfordulók alkalmával, hogy aztán a figye-
lem középpontjába kerüljön az 50 éves évfordulókra való felkészülés folyamán.
A legjelentősebb előrelépést azonban az 1965-ben megjelent „A középiskolai
tanulók tervszerű nevelésének programja" hozta meg. A Nevelési terv ugyanis
több éves megelőző felmérés alapos elemzés utón szabja meg a 14-18 éves korú
középiskolás fiatalokkal szemben támasztható követelményeket. A Nevelési
terv az említett korcsoport általános jellemzésében rámutat az iskolai és helyi
hagyományok alapozó jelentőségére a tanulók hazafias nevelésében.

Ugyanakkor figyelmeztet a múltba fordulás veszélyére is. Szilárd meggyőződé-
sünk - amelyet mind más, mind saját iskolánk évtizedes tapasztalata is alá-
támaszt, hogy a pozitív hagyományok ápolásában valóban alapot, jó indítást jelent
fiataljainknak a nagyobb közösség, a szocialista társadalom haladó hagyomá-
nyainak megőrzéséhez és ápolásához) is.

Az intézmény életében „történelmileg" kialakult rend, a tanévek megszokott
ritmusában helyileg jelentkező szokások: az elsős növendékek fogadásától
a közösségi rendezvények, ünnepélyek, versenyek, pályázatok lebonyolításán,

a mozgalmi munkában kitűnt tanulók jutalmazásán, öreg diákok találkozóin
át a végzős növendékek búcsúztatásáig, 111. a tanévzárásig és a nyári táboro-
zásig kialakítják növendékeinkben a közösséghez való tartozásnak érzését s
e közösségi hagyományok ápolásának belülről fakadó erkölcsi szükségszerűsé-
gét. Legyen szabad iskolánk gyakorlatából csupán három ilyen intézeti hagyo-
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mánnyá vált szokást említenünk, amelyek végső céljukban előkészítik témánk
szolgálatát is.
A tanév első negyedében rendezzük meg évről-évre II., III., IV. éveseink hon-
védelmi járőrversenyét. (Az I. évesek tavasszal tartják.) E járőrversenyek
útvonala pontosan kötődik 1849, Hl. 1919 dicsőséges Zagyva, 111. Tisza menti
harcaihoz. A kellő eszmei és gyakorlati előkészítés után lebonyolított verse-
nyeken a tanulók igen nagy lelkesedéssel vesznek részt, s a honvédelmi verse-
nveken a megállapított szinteket mess/e túlhaladó teljesítményekre kciesek.
Másfél évtizede áll iskolánk a KISZ K. B. és az MM. által meghirdetett, az
ország valamennyi közgazdasági szakközépiskoláját átfogó kollektív közgazda-
sági pályázat élvonalában. Ezt a teljesítményt, amely ITI-IV. éves alapszerve-
zeteink javít mesmozeratia, csak úgy lehetett és 'ehet elérni, hogy az iskolába
lépő fiatalok szinte el"ő lépéseikkel együtt sajátítják el azt a felfogást, hosrv
ebben az iskolában a közösségi élet, a hivatástudat, a cselekvő hazafiság egyik
fokmérője a pályázaton való eredménye? szereplés.
Tanulóink intfrnarianilzmusának is helves irányú megnyilvánulása az évről-
évre megrendezett vietnami műszak, amelynek nem egy kimagasló eredménye is
született. Az elmúlt évben 22 000 Ft-ot, ősTi társadalmi munkájuk egy napi
telies iövedelmét aiánlották fel. Az idén pedig a megve valamennyi kollektí-
vájának teljesítményét meehaladó mennyiségű gyermektakarót horgoltak a
vietnami gyermekek részére. Az aktivitásra jellemző, hogy számos fiútanulónk
kezemunkáia is ott van a sok kis horgolt négyszögben.
Hoev a hagvománv fogalmába nem csunán történelmileg kialakult, hanem most
formálódó, rno<* kialakuló szokások is beleillenek', ifjúságunknak az a kezdemé-
nverése is néldá/za. hogy a KTSZ szervezetünk balatonrendesi üdülőjének kö-
zelében levő Bajcsy-Zsilinszky Endre házát - ott táborozó alapszervezeteink -
rövid megemlékezés keretében évenként megkoszorúzzák.

Ií. Munkásmozgalmi hagyományaink haladó hagyományaink szerves és elidegenít-
hetetlen részét kénezil", hiszen a haladó hagyományok, mindig azok „a leghala-
dóbb eszmék, törekvések, amelyeket a magasabb rendű társadalom haladó erői
átvesznek a megelőzőtől. Ilven pl. a demokratikus hazafiság, amely a népek
szabadságáért é<- függetlenségéért vívott harcból nőtt ki, s mint ilyen fontos
része a szocialista ha^afi'-ágnak". (2)
S tudnánk-e haladóbb eszméket, törekvéseket találni, mint a nemzetközi és a
magyar munkásmozgalom eszméit, amelyeket legjobbjaink igyekeztek a maguk
törekvéseivel, harcaikkal, személyes példamutatásukkal, életükkel s oly sokszor
mártírhalálukkal is diadalra juttatni. Helye tehát ott van népünk legkimagas-
lóbb demokratikus hagyományai mellett, sőt azok előtt. Ezt a kiemelést indo-
kolja az a tény. hopv - bármennyire megbecsüljük is - méltán - demokratikus
hagyományainkat - vitathatatlan, hogy csak a munkásmozgalom harcai hozták
meg egész népinknek s hozták, vagy hozzák meg a világ valamennyi elnyomott-
népének a kizsákmányolás alól való felszabadulást.
Pedagógiai rendszerünkben a haladó hagyományok őrzése és ápolása a szocia-
lista hazafisásra és a proletár internacionalizmusra nevelés egyik nagyon lénye-
ges, alapozó jellegű része. Mint ilyen tehát a kommunista erkölcsi nevelés nor-
mái közé tartozik. Tekintettel arra, hogy a kommunista erkölcsi nevelés csak
közönségben fpivhat. szoros szálak kötik a közösségi neveléshez, amelyet az ele-
ven és célszerűen felhasznált hagyománvanyag jelentősen erősíteni tud, annak
hiánya pedig legalább annyira gyengíteni képe'. Haladó hagyományaink, ben-
nük munkásmozgalmi hagyományaink egyre mélyebb megismerése, őrzése, új és
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új feltárt anyaggal való gazdagítása, sokoldalú ápolása tehát nem valamiféle
új nevelési cél, hanem eszköz a szocialista hazafiságra és proletár internaciona-
lizmusra nevelésben.
Ahhoz, hogy munkásmozgalmi hagyományainkkal tanítványainkat ösztönözni,
lelkesíteni, nevelni tudjuk, mindenekelőtt meg kell ismertetnünk őket velük.
Éppen ezért oktató tevékenységünkben is megfelelő súllyal kell velük foglal-
koznunk. Mint pedagógiai munkánk egésze, így munkásmozgalmi hagyománya-
ink eszközrendszere is elválaszthatatlan mind az oktató, mind a nevelőmunká-
tól. Ha tárgyalásunkban mégis külön vizsgáljuk az oktató és nevelő tevékenysé-
get, az pusztán a jobb áttekinthetőség kedvéért történik.

III. Miután nagy vonalakban meghatároztuk a munkásmozgalom haladó hagyomá-
nyainak helyét pedagógiai rendszerünkben, nem kevésbé fontosnak tartjuk a
fogalom tartalmának meghatározását is, jelen esetben elsősorban didaktikai
szempontból. A nemzetközi és magyar munkásmozgalom hatalmas anyagából
munkánk természeténél fogva válogatnunk, ül. súlypontoznunk kell. Nem va-
lami más irányú kontraszelekcióra gondolunk itt, csupán az életkori sajátossá-
gok figyelembe vételére, a tantervi anyag körülhatároltságára, bizonyos - ré-
gebben méltatlanul elhanyagolt - részek alaposabb megvilágítására, a kiak-
názható nevelési lehetőségek céltudatosabb felhasználására. S mindezt úgy kell
tennünk, hogy elkerüljük mind a nacionalizmus, mind a kozmopolitizmus buk-
tatóit, s tisztázzuk a munkásmogalom és demokratikus hagyományok viszonyát.
A nemzetközi munkásmozgalom kezdeti szakaszából a témánkba vág az osz-
tállyá szerveződés, Marx és Engels életművének jelenhez is szóló olyan taní-
tásai, amelyekkel a tanuló nemcsak a történelem tantárgy keretében találkozik.
Olyanokra gondolunk mint a Kommunista Kiáltvány híres megállapítása a
kommunisták hazátlanságáról, vagy Marx tömören megfogalmazott elvi állás-
pontja a nemzetiségi kérdésben: „Nem lehet szabad az a nép, amely más népe-
ket elnyom", vagy a nemzeti érdek és a proletár osztályharc érdekeinek össze-
ütközésében az utóbbi elsődlegessége az 1870-71-es porosz-francia háború kap-
csán, a II. Infcernacionálé szociáldemokrata pártjai többségének szociálsoviniz-
musa és a lenini párt osztályharcos tevékenysége, a párizsi kommün világtörté-
nelmi jelentősége, tanulságai, magyar vonatkozásai. Lenin munkásságának, egyé-
niségének jelentősége, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hozta minőségi
változás, a proletár internacionalizmus és hazafiság viszonylatában, s a szocia-
lista hazafiság formálása Oroszországban a szocializmus építésének emberte-
lenül nehéz körülményei közepette.

Az eddiginél nagyobb figyelmet érdemelnek az I. világháború utáni forradal-
mi fellendülés, benne a Magyar, Szlovák, Bajor Tanácsköztársaság és a ha-
nyatlás nemzetközi tapasztalatai, valamint a Komintern harca a fasizmus
ellen.
A Komintern VII. kongresszusának nemzetközi jelentőségét tartjuk kiemelke-
dőnek a demokratikus szabadságjogok és nemzeti függetlenség védelmének és
az emberi haladás, a demokrácia és a szocializmus ügyének összehangolásában.
A spanyol polgárháború és az internacionalisták ottani harcának kapcsán na-
gyobb hangsúlyt kell adnunk annak, hogy a kommunista pártok éppen inter-
nacionalizmusuk, egyetemes felelősségtudatuk révén váltak nemcsak az egyes
országok proletariátusának, de egész dolgozó népének élcsapatává.
A II. világháború eseményeiben az eddiginél jóval nagyobb teret kell szentel-
nünk az egyes országok antifasiszta és partizán harcainak, beleértve a magyar
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ellenállási mozgalmat s a magyar internacionalista hazafiak aktív részvételét más
népek ilyen jellegű mozgalmaiban, fegyveres harcaiban.
A nemzetközi munkásmozgalom néhány általunk fontosnak ítélt eseményének,
eszméinek, alakjainak puszta felsorolása sem nélkülözhette a magyar munkás-
mozgalom néhány vonatkozását, ami éppen a munkásmozgalom internacionali ta
jellegéből eredően természetes is. A továbbiakban a magyar munkásmozgalom
hagyományaiból szeretnénk csokorba kötni ismét a legjelentősebbeket, illetve
a múltban méltatlanul mellőzötteket.
Haladó munkásmozgalmi hagyományaink sorában legelőkelőbb helven a ma-
gyar szervezett munkásság forradalmi hagyományai állnak. Az 1905-ös oroszor-
szági polgári demokratikus forradalom ismert magyar visszhangjai mellé he-
lyezzük oda az 1905-ös erdélyi népmozgalmakat, a kolozsvári nagy tüntetést,
amelyen 5000 magyar és román munkás vett részt' együtt, vagy az 1906-os pet-
rozsényi sortüzet, amelynek eredményeként 0̂0 magyar és román bányász és
munkás kiontott vére omlott egybe, mint a Duna és az Olt hullámai. Eddig
jóformán csak Ady verseinek vagy Babits verse illusztrációjaként hanezott el
néhánv mondat az 19T2. május 23-i vérvörös csütörtökről, pedicr a fiatal magyar
munkásmozgalom megizmosodásának tanúságai e népi tömegmegmozdulások. Az
oktató munkában jól felhasználható érzelem- és gondolntkeltésre egyaránt a
magyar történelem azon eseményei, amelyekben a munkásság és más osztályok,
rétegek, a munkásmozgalom és más társadalmi mozgalmak egymásra hatásáról
van szó. Óralátogatások tapasztalatai igazolják, milyen nagy hatást gyakorolt
a tanulókra annak a ténynek a felismeré-e, hogy a számban legnagyobb ma-
gyar társadalmi osztály, a parasztság mozgalmai mennyire fellendülnek, s mi-
lyen konkrét tartalmat nyernek a munkásmozgalom ösztönzésére a múlt század
végétől kezdődően. Ugyanaz a gondolat fejeződik ki abban is, hogv a krne-
mesi származású és polgári életkeretek között élő Ady Endre világképe miként
telítődik pozitív tartalommal a munkásmozgalommal való találkozás nyomán. A
Tanácsköztársaság valóban lélekcserélő korszakát mi sem bizonyítja jobban ta-
nítványaink előtt, mint Móricz Zsigmond, Tóth Ároád, Juhász Gyula irodalmi
munkásságának szocia'ista tartalmú gazdagodása. Nyilván hálás feladat lenne
az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követő nagy fellendülést, a
hősi hagyományokban oly eazdag 1918-19-es esztendő e?eményeit. az azokat
mozgató tömegek és vezetőik mozgásirányát, példamutató erényeit és okulásul
szolgáló hibáit jobban megismertetni. Ügy véljük azonban, hogy a naey évfor-
dulókkal kapcsolatban megjelent rendkívül gazdag publikáció, a tudományos
ülésszakon elhangzott, s várhatóan szintén megjelenő referátumok és korrefe-
rátumok, a feltárt s kiadványokon, sőt filmen, kiállításokon közrebocsátott
helytörténeti dokumentáció bő áradása felment ez alól. Ismét csak a „kul-
csokra"' utalnánk: az 1918-as forradalmi fellendülésre, a polgári demokratikus
forradalom helyes értékelésére, a Kommunisták Magyarországi Pártja megala-
kulásának jelentőségére, ismét az oroszországi magyar internacionalistákra és a
fényes és véres 1919-re.

Mindezt persze már az újonnan feltárt adatok tükrében tehetjük. Reálisabb
alapozást kell adnunk az ellenforradalmi rendszer munkásmozgalmi tradíciói-
nak, beleértve a kommunisták és szociáldemokraták meg a szakszervezetek szere-
péi; is. A Horthy-korszak haladó munkásmozgalmi hagyományainak, ellenállási
és partizán mozgalmának életszerűbb, a való tényeknek megfelelő formában való
feltárása és közrebocsátása főleg az iskolai gyakorlatban még várat magára.
(Reméljük, hogy a fránya sok fasiszta miniszterelnök nevének biflázása helyett
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azok kapják meg a méltó helyet tanulóink tudatában, akik valóban megér-
demlik.)
Munkásmozgalmi hagyományaink legszebb lapjait lapoztatjuk tanítványaink-
kal, amikor a felszabadulás utáni demokratikus átalakulás, újjáépítés hrH erő-
feszítéseiről emlékezünk. Ismét érzékeltetnünk kell tanítványainkkal: e sikerek
forrása abban rejlik, hogy az évszázada esedékes népi demokratikus követelések
teljesítését munkásosztályunk és élcsapata, a párt össze tudta forrasztani a szo-
cializmushoz vezető átalakulással. Ttt utalhatunk arra, hogy száz esztendővel
a Kommunista Kiáltvány után először lelt igazán hazára a magyar proletár.
S itt álljunk meg egy pillanatra! Felszabadulásunkról, de a. magyar munkás-
mozgalom korábbi évtizedeiről sem szólhatunk anélkül, hogy meg ne láttat-
nánk tanítványainkkal azt a történelmi tényt, mennyire szorosan, hány el<-éo-
hetetlen szállal kötődött a magyar munkásmozgalom a Szovjetunió Kommunista
Párt-iához. Győzelmeinkben ösztönző, vereségeinkben menedék volt mindig a
szovjetek hazája. Ugyanakkor annak tudatosítása is szükségszerű, hogy ez a kor
,s a fordulat évét követő néhány esztendő rendkívül sok nozitív, de nem kevés
negatív hagyományt is felmutat, akár a szövetségi politika, akár az internacio-
nalizmus helyes értelmezése, akár eszményképeink nagyágrendje, vagy a szo-
cialista patriotizmus tekintetében. Munkásmozgalmunk, de egyáltalán haladó
hagyományaink ápolása, megbecsülése közepette mindig vigyáznunk kell arra,
nehogy bedugjuk a fülünket negatív hagyományaink disszonáns akkordjai hal-
latára. Jobbnak és ésszerűbbnek tartjuk, ha mi mesviink tanítványaink külön-
böző s nem is mindig jós^ándékú információtól esetleg meg/avart gondolatai
elé, s mi mutatunk rá, hogy e hibák a szocializmus lényegétől idegen jelensé-
gek. Ezt szem előtt- tartva haladó hagyományaink között gondolnunk kell a
paraszti osztályharc harcos hogymánvaira, függetlenségi harcainkra és dolgozó
népünk munka- és termelési hagyományaira, s nem utolsó sorban azokra, akik
a nép soraiból elindi'h-n éppen OK ítályhűségük révén váltak történelmünk, vagy
közéletünk megbecsült tagjaivá. Felszabadulásunk közelgő évfordulója különö-
sen felhívja a figyelmet ezekre.

Talán még annyit tehetnénk az eddigiekhez, hogy sokkal nagvobb gondot kell
fordítanunk múltbeli hagyományaink közül azokra, amelyek progresszív módon
közelítették meg a szomszéd népekkel való békés együttélés eszméjét s nagyon
jó lenne ugyanígy jobban megismerni, a köztudatba átvinni szomszédaink ha-
sonló törekvéseit.
Az elmondottakból talán kitűnik, hogy múltunk hagyományainak megítélésében
nem játszhatnak szerepet szubjektív szempontok, a reális megítélés alapja az
lehet, szolgálták-e ezek, s ha igen, mennyiben saját korukban a társadalmi
haladás ügyét.
A haladó hagyományokról, munkásmozgalmunk hagyományairól szólva befejc-
zé;ül említsük meg az ún. deheroizálás kérdését, amely ma olyannyira diva-
tossá vált filmen, színpadon, rádióban, tv-ben és a könyvekben. A kérdés főleg
nevelési szempontból izgalmas, ezért nem kerülhető ki. Nézetünk ebben a vo-
natkozásban is az, hogy az eszményíted, a valószerűtlenül felnagyítón pozitív
hősök szociáibarokkos ábrázolása nyilván visszatetszést szül az értelmes fiata-
lokban is. De ez nem jelenti azt, hogy - ami pedig sokszor úgy tűnik -
deheroizáljunk a deheroizálás kedvéért. Döntő fontosságúnak tartjuk ifjúsá-
gunk nevelése szempontjából az ábrázolt hősük emberi alakjának, erényeinek
és gyöngéinek is őszinte felmutatását, de nem hiányozhat annak világos -
ha úgy tetszik közérthető - hangsúlyozása, amiért az illető hőst hagyományaink
között tartjuk nyilván, s ami példát jelent a ma nemzedéke számára.
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IV. Időszerű mostmár választ adnunk arra a kérdésre, hogyan élnek tanulóink tu-
datában a nemzetközi és a magyar munkásmozgalom haladó hagyományai, mi-
lyen erőt jelentenek ezek tanulóink erkölcsi arculatának, kommunista világ-
nézetének formálásában. A mostani I5-18 éves nemzedék abban a szerencsés
helyzetben van, hogy jóformán középiskolás pályafutásának kezdete óta benne
él a nagy évfordulóknak az átlagosnál sokkal lázasabb légkörében az iskolai
ünnepélyektől, pályázatoktól, tanulmányi versenyektől kezdve az országosakig.
Tematikus vetélkedők, filmbemutatók és ankétok, gyűjtőmunkák, minden eddi-
sinél gazdagabb áradásában rájuk zúduló információs anyások tették és teszik
fiataljaink túlnvomó többségét aktíve, vasy passzíve, de mindenképpen része-
sévé munkásmozglmi hagyományainknak. Ez kétségkívül és mindenütt kitapinl-
hatóan pozitív iránvban befolyásolja fiataljainkat, érdeklődésüket a témára
irányítja, s nem utolsó scorban ismeretanyagukat is nagv mértékben bővíti. Más
lapra tartozik az a kicsit, talán rosszmájú megjegyzés, hogy ,,igen, ez szép, de
mi lesz majd az ünnepek múltán?!" Ezt azért jó emlékezetünkbe vé-ni, hogy
nz életben sokkal kevesebb az ünnep, mint a hétköznap, témánknak tehát nem-
rsak most kell időszerűnek lennie, hanem valóban nevelésünk szerves részévé
kell válnia. Másrészt még mindig fontos évfordulók előtt állva (felszabadulá-
sunk 25., Lenin születésének TOO. évfordulóia) ügyeljünk az idén kt-sé kísértő
túlhajszoltságra, az egyes esetekben jelentkező mennyiségi szemlélet elkerü-
lésére.

Ami a kérdés érdemi részét illeti, általános tapasztalat, hosv a néhánv éve még
erő-en érzékelhető múltba fordulás, csak a demokratikus hasrvományok iránti
lelkesedés oldódóban van. Növendékeink fipyrime sokkal inkább munkásmoz-
galmi hagyományaink felé fordult. Ismereteik kiszélesedésével vonzódásuk is
erősödött, érzelmileg is mélyebben kötődnek ezekhez az eseménvekhez, lelke-
sedésüket is jobban felkelti munkásmozgalmi nagyjaink példája.

Figyelemre méltónak rarrúik, hogy hőseink emberileg is közelebb kerültek ta-
nírvány.ninkhoz. Már nemcsak az utánozhatatlan teljesítményekre képes Über-
mensch-et, nem csupán a sokszor már elidegenítő rrtártírsAírot látiák. hanem
hat reájuk a mindennapok nehéz és felelősségteljes munkájában helytállni tudó
és az esetleges halált csak cselekedetei és egész magatartása vé<*?ő konklúziója-
ként vállaló ember is. Formálódik már bennük az a t»clat, hoffv értünk, az ő
tizenéves nemzedékükért is azok tették a legtöbbet, akik a munkásmozgalom
soraiban harcoltak szóval. írással, tettel, s ha kellett fegyverrel. S még valamit
sikerült elérnünk az elmúlt néhány év alatt. Ügy véiiük erősödik bennük az a
bizonyos lenini gyűlölet rab múltunk és főleg múltunk rabbá tevői ellen. Még
néhány évvel ezelőtt egy másirányú felmérés alkalmával inkább értetlenségük-
nek adták tanújelét pl. az Egyesült Allamok vietnami agressziójával kapcsolat-
ban. (T. i. hogyan teheti ezt epy kis néppel egy ilven nagy, művelt és gazdag
ország) addig most a beszélgetések, ankétok, osztályfőnöki órák hanTtaiból ki-
csendül, mennyire elítélik, gyűlölik azokat, akik embertelen módszerekkel akar-
ták megkötni a haladás kerekét.

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy történelem-szemléletükben, hagyománvlátásuk-
ban még elég sok a sematikus vonás1, az ösztönös leegyszerűsítés. Az is kétség-
telen, hogy életkori sajátosságuknak megfelelően mindig a legfrissebb élmény
gyakorolja rájuk a legnagyobb hatást, így legtöbbjüknél kialakult eszmény-
képről pl. nem lehet beszélni.,
Egyik nagylétszámú szakközépiskolánk három negyedik osztályában végeztünk
írásos felmérést e témakörben. Két kérdést és hat választható témát jelöltünk
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meg. Ez utóbbiakból a tanuló szabadon választhatott a kérdéshez két témát.
A kérdések a következők voltak:
1. Hogyan vitték előbbre a haza és az emberiség fejlődésének ügyét?
2. Kinek a munkája, egyénisége gyakorolta reám a legmélyebb hatást és miért?
A választható témák pedig ezek voltak:
1. Lenin és a bolsevik párt az I. világháború alatt.
2. Lenin és a bolsevik párt vezetői az intervenció és polgárháború idején.
3. A nemzetközi brigád magyar tagjai a spanyol polgárháborúban.
4. A magyar internacionalisták az oroszországi polgárháborúban.
5. A Masyar Tanácsköztársaság kiemelkedő vezetői (országos és helyi viszony-

latban.)
6. A Horthy-korszak munkásmozgalmi vezetői.
A felmérést kenős célbl írattuk. Érdekel*- mindjárt a témaválasztás, amely ön-
magában is sokat mond, valamint a fiatalok tényleges ismeretanyaga, a válasz-
tott témakörben. Másrészt tájékozódni akartunk arról, mi ragadta meg legjob-
ban a tanulók lelkét", III. mi hagyott abban legmélyebb nyomot.
A felmérés pozitív és negatív tapasztalatai jórészt az előbb elmondottakat iga-
zolták és aláhúzták annak az ismert ténynek az; igazságát, hogy az írásos fel-
mérések anyaeával nagyon óvatosan kell bánni, a benne foglaltakat pedig csak
fenntartással lehet elfogadni', vagy éppen általánosítani. A megkérdezett - kere-
ken száz tanuló körül - hatvanan vallották példaképüknek Lenint, ill. vála-
szolták azt, hogy ő gyakorolta rájuk a legnagyobb hatást. Ebben a 60 száza-
lékos aránvban feltétlenül érződik, horry Leninről van a Wtfibb auditív, vizuá-
lis és tanulási élményük. Többen meg is jegyzik: „Róla tudok legtöbbet". „Vá-
lasztásomban befolvasol t, hogy nemrég láttam a Július 6-a c. filmet". „Renge-
tegei; olvastam róla" rtb. Ugyanakkor sokan nagyon okasan, világosan indokol-
ják, mi hatott rájuk legjobban Leninből. Következetessége, elvhűsége, akarat-
ereje, műveltsége, munkabírása, internacionalizmusa, vehető és meggyőző ereje,
egyszerű emberek iránti megbecsülése, roppant feladatainak viláeos látása, hogy
mindig azt tette, amit akkor tenni kellett -íme ezek a megállapítások térnek
vissza legtöbbször a válaszokban. Örvendetes, hogy képesek a lényeget, vagy
annak egy-egy részét meglátni Lenin személyében. Tónéhánv őszinte vallo-
más is található a tanulók soraiban. Álljon itt egy-kettő: „Legnagyobb hatást
rám Lenin s a mellété álló, hősiesen harcoló bolsevisták esyénisége gyakorolt."
Mert volt egyéniségük, nem is akármilyen. Az ő helytállásuk ott, akkor és
olyan körülmények között engem is arra kértet, hoay ha nem is oWan bátran,
de legalább hozzájuk hasonlóan nézzek szembe az élet nehézségeivel." „Az volt
benne a kitűnő (t. i. Leninben), hogy amit elhatározott, azt el is végezte. Bzt
szeretném én is megva1ós''fani." „Nagyon csodálom Lenin elvtárs tevékenységét
és munkássága mindig példa marad előttem, de azért példaképemnek nem vá-
laszthatom, mert ez nagyon nagy felelősség lenne."

Az óvatos megfogalmazásokban benne van a mi eszménykép-állításunk alap-
vető hiányossága is. Az t. i., hogy leetöbbször csak az általuk hozott áldozatok
nagyságát hangoztatjuk s ezzel e<iy kissé emberfelettivé is emeljük őket, akik
így tiszteletet, csodálatot tudnak ébreszteni maeuk iránt, de követésre már
kevésbé ösztönöznek. Gyakran inkább a gyötrelem, a mártírhalál borzalmainak
ecsetelése kerül előtérbe a felelősségtudattól áthatott hősi élet és helytállás vá-
zolása helyett. Ugyanakkor az említett szubjektív vallomások - amint ezt Bo-
lyai Imréné egyik régebbi írásában tömören megfogalmazta - arról is tanús-
kodnak, hogy: „Az eszményképek hatását nem csökkenti az életközelség, meg-
szeretni csak így lehet őket."
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Tanítványaink gondolatai és érzelmei a dicsőséges 1919 és annak kiemelkedő
harcosai iránt is szívesen fordulnak. A mcgkérdezeti-ek egynegyed részére (25)
tettek Kun Béla, Szamuely Tibor, s íőieg Korvin Ottó a legjelentősebb hatást.
Van olyan érzésünk, hogy ebben is szerepe van az ,3n> Prenn Ferenc" c. tv-
filmnek s benne is a Korvin Ottót alakító Gábor Miklós rokoszenves alak-
jának.
A Magyar Tanácsköztársaság hőseinek példájából forradalmi bátorságukat, pél-
damutatásukat, pártosságukat, a nehéz helyzetekben is helytállni tudásukat,
szervezőkészségüket emelik ki. Az évfordulókra való elmélyedt felkészülésnek
köszönhető, hogy a legtöbben megemlékeznek a Tanácsköztársaság szolnoki
vezetőiről, mártírjairól, veteránjairól. Különösen közel férkőzött hozzájuk F.
Bedé László alakja, akiben az egyszerű vasúti munkásból tömegeket irányító for-
radalmárrá fejlődést ismerik el.
Lényegesen kevesebben és főleg szürkébben emlékeznek a spanyol polgárháború
internacionalistáira, s oktató-nevelőmunkánk egyik súlyos adósságára is figyel-
meztet, hogy az orosz polgárháború és intervenció magyar internacionalistái s
a Horthy-korszak kommunistái, illegális harcosai nem, vagy alig-alig hagytak
nyomot bennük.
A felmérés biztató tapasztalata, hogy tárgyi ismeretük a vázolt korszak vonat-
kozásában megbízható, jóllehet többségükben tényékhez tapadó, pozitivista jel-
legű. Főleg az alapkérdés konkrét megválaszolása hiányolható, t. i. annak vilá-
gos látása, hogy internacionalisivíink Oroszországban, vagy spanyol földön is a
társadalmi haladásért s egyben a magyar nép emberibb jüvőjéért is harcoltak.
Ilyen észrevétellel inkább csak a gondolkodóbb, a történeti összefüggéseket is
könnyebben felismerő tanulók írásaiban találkozunk.

V. Kijelölvén munkásmozgalmunk haladó hagyományainak helyét pedagógiai rend-
szerünkben, megpróbáltuk körülhatárolni tartalmát és kapcsolatát egyéb haladó
hagyományokkal, s felvillantottuk a tanulóink tudatában és érzelemvilágában
továbbélő hagyományok hatásfokát. Vizsgáljuk meg munkásmozgalmi hagyomá-
nyaink felhasználásának módját először oktató munkánkban, elsősorban a
tanítási órán.
Ismételten abból indulunk ki, hogy munkásmozgalmi hagyományaink megis-
mertetése nem cél, hanem eszköz a kommunista erkölcsi nevelés tudati szférá-
jának megerősítéséhezi, éppen ezért nem zárható egyetlen tantárgy, a történelem
falai közé. Hatását csak úgy fejtheti ki, ha legalább a rokontárgyak: a magyar
irodalom, a földrajz, műtörténet, világnézeti ismeretek, honvédelmi ismeretek,
osztályfőnöki órák kapcsolódó pontjain megleljük a helyét.
Az oktatási folyamat sajátosságainak megfelelően! ahol lehet tanulóinkat
„szembesítjük" a tényekkel. Hagyományokról lévén szó, erre a kiállítások
anyagának megtekintését, rendelkezésünkre álló t film, diafilm, magnetofon,
hanglemez!, képanyag, levéltári anyag lényegkiemelő felhasználását javasoljuk.
Építenünk kell a tanulók szerzett ismereteire. Éppen a közelmúlt bő példát
szolgáltatott arra, hogy tanulóink maguk is folytattak gyűjtőmunkát, beszél-
gettek veteránokkal, meglátogatták munkásmozgalmi múltunk emlékezetes he-
lyeit, stb. A pedagógus feladata az így szerzett ismeretek rendszerbe foglalása,
a tantervi anyag feldolgozása során a megfelelő helyre történő beillesz-
tése.
Természetesen igen sok esetben a tankönyvön kívül a nevelő élő szava marad a
tanuló számára az ismeretszerzés egyetlen és éppen ezért legfontosabb forrása.
Azt hiszem nem szükséges külön hangsúlyoznunk éppen itt - vagy inkább itt
is - a nevelő felelősségét. Mivel az ismeretanyag magában hordja a nevelő-
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hatást is, a felforrósodó, érzelmi élményt nyújtó szép tanári szó nemcsak tanu-
lóink tudatát, de érzelemvilágát is gazdagítja. Joggal vetődhet fel a kérdés,
hogy a nem történelemszakos nevelők ismerik-e eléggé, rendszerben és egészben
látják-e a munkásmozgalmat. Az igenlő válasz túlzott optimizmust sugározna.
Pedig az osztályfőnökök, poiitikai oktatást vezetők, kollégiumi nevelők nagyob-
bik része nem történész. S az ő szájukból még hatékonyabban szólhat az igaz,
hiszen a/.t még a tanulói értelemben vett „kötelességszerűség" sem árnyékol-
hatja be. A megoldás útja az önképzés lehet, amelynek segítésében az iskolák
történelmi szakmai munkaközösségeire szép feladat hárul. Megkönnyítik ezt a
szép számban megjelenő országos és helytörténeti kiadványok is.

Ezért vétek lenne fel nem használni egyrészt a tankönyvek, forrásgyűjtemények
vonatkozó anyagát, másrés/t a témánkba vágó új könyveket, publikációkat.
Már röviden tárgyalt felmérés tanulságai is utalnak bizonyos ismeretanyag szii-
kös voltára. Bár a szorosan vett tantervi anyag csak érinti az oroszországi, a
spanyol polgárháborús magyar internacionalistákat, csupán emlékeztet: külön-
böző országok antifasiszta ellenállási mozgalmaira, mulasztás lenne be nem mu-
tatni néhány markáns portrét, akiknek közös vonása, hogy nem születtek hősök-
nek, mégis azzá lettek, mert eletük legjelentősebb tetteivel az emberi haladás
szolgálták. Hadd emeljük ki a nálunk méltatlanul keveset emlegetett, sőt a szc
mélyí kultusz évei aiatt sárral, szennyel beszórt Gál Jánost és Gazsó Lajost,
Rajk Lászlót, a rokonszenves Pálfy Györgyöt, Sólyom Lászlót, Sziklai Sándort
s a többi 18 forradalmár katonát, akiknek életútját a Forradalmárok, katonák
c. 1968-ban megjelent kötet tartalmasa. Nevelőink többsége, sőt a tanácsköí-
társasági vetélkedők tanúsága szerint sok tanulónk is ismeri „A szabadság vér-
tanúi" c. művet, amely a két világháború között az ellenforradalmi és fasiszta
terror áldozatául esett forradalmi hőseink életútját mutatja be. Egyszersmind
ajánljuk a Fegyverrel a fasizmus ellen c. tanulmánygyűjteményt a magyar el-
lenállás és a parcizánharcok történetéről. Ez a kötet elsőnek ad rendszerező
áttekintést a fegyveres ellenállás minden jelentősebb eseményéről, s értékes
adatokat szolgáltat, a SZU-ban, Jugoszláviában, Franciaországban, Belgiumban
harcoló magyar partizánokról.

Itt említjük meg az icjicj-es gazdag helytörténeti anyagot tartalmazó és az év-
fordulóra megjelent két kötetet: az „Értünk ékek'-ec, amely megyénk munkás-
mozgalmi mártírjainak rövid életrajzát tartalmazza és a „Tiszta szívvel, prole-
tár öntudattal" címűt, amely a Magyar Tanácsköztársaság Szolnok megyei ese-
ményeinek, dicsőséges harcainak, valamint a KMP megyei szervezetei Horthy-
korszak alatt kifejtett áldozatos tevékenységének emel méltó és a pedagógiai
gyakorlatban nagyon használható emléket. Csak elismeréssel említhetjük még
Kerek Béla, Kiss Kálmán és Tóth János nevét, a törökszentmiklósi, kisújszál-
lási, ill. jászberényi helytörténeti anyag összeállításáért.

Jóleső érzés számunkra, hogy mindannyian pedagógusok, mint ahogyan az em-
lített két kötet szerzői között is ott találunk jó néhány nevelőt. Ebben is annak
igazolását látjuk, hogy a nevelők kötődése az átlagosnál nagyobb.

Mondanunk sem kell, hogy a sok csatornás tényanyag megismerés kellő alapot
ad a tanári irányítással, de a tanulók által végzett elemzéshez, a szükséges
összefüggések feltárásához pl. a különböző életutak eltérő és azonos vonásainak
kiemeléséhez - s ami a legdöntőbb - az általánosításhoz. Annak a már több-
szór is aposztrofált gondolatnak az igazát erősíti tanulóinkban, hogy a leg-
igazabb magyar hazafiak azok voltak, kik itthon is, de más népek szabadsághar-
caiban, fejlettebb társadalmi rendért vívott küzdelmében is meg tudták látni az
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egyetemes emberi haladás érdekeit, s képesek voltak erre feltenni életüket, vál
lalva ezzel a halál kockázatát is.
Az 50. évfordulókat előkészítő versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon részt-
vevő érdeklődő tanulók, (s ezek száma örvendetesen nőtt 1968-69-ben) már
kezdték megérteni, miiyen fontos az információk helyességének ellenőrzése, hogy
a szóbeli közlesek, visszaemlékezések kontrollját keressék a fellelhető írásos
dokumentumokban, hogy éppen az új forrásanyag-feltáró munka következtében
bizonyos események, döntések a tudományos értékelés fényében más megvilá-
gítást kaptak. A tudományosság, a tudatosság és aktivitás didaktikai alap-
elveinek éppen a munkásmozgalmi hagyományokkal való foglalkozásokon kell
fokozottabban érvényesülniök.
A tények bizonyító ereje, az eredeti források messze évekből áthangzó igaz
szava tizenéves fiataljainkat jobban meggyőzik, mint a tankönyvek mondatai,
amelyeknek egy-két megállapítását pl. a szociáldemokrata mozgalom, a polgári
demokratikus forradalom, sot 19 viszonylatában is túlhaladta a tudomány,
lil keil juttatnunk tanítványainkat oda, hogy képesek legyenek a munkásmoz-
galom eseményeiből, vagy az események alakítóinak egyéniségéből kiemelni
a/.okat a vonásokat, amelyek a jelenben is tovább élnek és követendők. Képe-
sek legyenek továbbá arra is, hogy a társadalom fejlödéstörvényeit át tudják
vinni pl. irodalmi ismereteik vonalára.

Nagy segítséget és követendő példát mutat erre az Arcképek a magyar szocia
lista irodalomból c. irodalomtörténeti összeállítás1, amely azoknak az íróknak,
költőknek a portréit villantja fel, akiknek műveiből máig áthallats/anak - ha
nem is mindig problémamentesen - szocialista hagyományaink hozzánk is szóló
hangjai.
Ehhez azonban az kell, hogy a történelemórákon nagyobb helyet tudjunk és
merjünk biztosítani a helytörténet tematikus feldolgozásának, hiszen legtöbb
esetben egy-egy helyi munkásmozgalmi eseményben - mint csöppben a tenger -
tükröződik az egész is, amint ezt a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkaí-
inabui tartott tudományos ülésszak referátumai és korreferátumai is eleven
erővei bizonyították.
Hogy ez mennyire járható, sőt járandó út, arról Kisújszálláson Kiss Kálmán
szakfelügyelőnek a megye történész tanárai előtt tartott bemutató helytörténeti
forrásfeldolgozó órájának osztatlan sikere a példa.
Csak bátorítani tuüjuk a kezdeményezőket akár az évi 4-5 önálló helytörténeti
forrásfeldolgozó óra tartására, — természetesen a helyi anyag mennyiségének és
minőségének függvényeként.

VI. Már említettük, hogy a munkásmozgalom haladó hagyományainak őrzése és
ápolása nem külön nevelési terület, hanem a szocialista hazafiságra, a nemzet-
köziségre nevelés egyik eszközeként része a kommunista erkölcsi nevelésnek.
Arról is szóltunk, hogy különválasztása az oktató és nevelő munkában erőlte-
tett, s csupán technikai szempontból választottuk szét a tanítási órán folyó,
jobbára megismerő tevékenységet, az órán kívüli egyéb alkalmaktól és lehető-
ségektől, melyeken végső íokon éppúgy történik ismeretszerzés, mint ahogyan
az órán is folyik tevékenység. Ugyanúgy mindkét területen érvényesül a közös-
ségi nevelés és egyéni ráhatás elve, természetesen a tanulók életkori sajátos-
ságainak megfelelően.
Nevelési tervünk körvonalazza azokat a tevékenységi formákat, amelyek között
a munkásmozgalom haladó hagyományai is kifejthetik nevelő hatásukat.
A haladó hagyományok megbecsülése és ápolása az iskola névadójának, vagy
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az úttörő csapat, ül. KISZ alapszervezet választott névadójának kultuszával
kezdődik. A rájuk vonatkozó emlékek, anyagok gyűjtése, alkotásaik, esetleges
műveik beszerzése és állandó kiállítása, életútjuk megismertetése, évfordulójá-
nak megünneplése s arra - ha lehetőség van - hozzátartozóinak meghívása,
szobrának, emléktáblájának megkoszorúzása, esetleg sírjának gondozása azok a
formák, amelyeket a tizenévesek alsó és felső korosztályaiban egyaránt jól al-
kaimazhatunk. Már másutt utaltam egy-két iskolánk megyei viszonylatban i*
kiemelkedő kezdeményezésére. (V. ö. Verseghy Diáknapok). Iskolánkban név
adónk születési évfordulójához kötjük KISZ napunkat, amelyet tartalmában
valóban az ifjúság és a névadó ünnepévé teszünk.
A helyi munkásmozgalmi hagyományok ápolásának szinte alig számbavehető for-
máit alkalmazzák máris általános és középiskoláink. Gondolunk itt pl. a forra-
dalmi nyomolvasó mozgalomra, a városban fellelhető munkásmozgalmi cm,
kek, helyek, szobrok emléktáblák felkeresésére s mindenckeiőtt az emlékek je-
lezte eseményeknek, hősöknek a megismerésére. Valóban pótolhatatlan az a
közvetlen, magával húzó erő, amely veteránjaiul egyesül a
hősi múlt és a nagys-xrű jelen. „Ök a példaadás . w. . .. ,̂___„n tanítják
a történelmet" „Pedagógiai ritkaság, hogy ilyen méretekben tanítsanak a
múltról iskolában és iskolán kívül olyan személyek, akik maguk csinálták a/t
a történelmet, amelynek élő forrásai."
Már must gondolnunk kell városunk, megyénk, hazánk felszabadulásának c.
fordulójára, a ieiszaoadító harci cselekmények színhelyének feltérképezése.-,
az események felelevenítésére és rögzítésére, nem feledkezve el a rendszeresség
didaktikai alapelvéről, leválasztva a lényegtelent a lényegesről. Alig ieltárt te-
rület pl. megyénk ellenállási mozgalmának története a felszabadulást közvetle-
nül megelőző időkben, ül. megyénk lakossága által a harcoló szovjet hadsereg-
nek nyújtott segítség a felszabadulási harcolt alatt. Pedig meglétéről tanúskodik
pl. a Karcagi kommunisták üyen irányú tevékenysége. Ha ezt a tevékenységet
harci játékokkal, járórversenyekkei, portyákkal kötjük össze, jól koncentrálunk
a honvédelmi neveléssel is.

Kisebb-nagyobb hullámhegyekkel, de sokkal vigasztalanabb és főleg mélyebb
hullámvölgyekkel lassan két évtizede bajlódunk az olvasómo/galommal. Ha
valaha, most érdemes feleleveníteni ezt a jobbsorsra érdemes, valóban közös-
seget átcogó tevékenységet. Tematikus csoportosításban kijelölve 4-5 könyvet,
nagyon érdekes olvasóankétokat, izgalmas vetélkedőket szervezhetünk belőlük.
Itt is gondoljunk már most hazánk felszabadításával, vagy az ellenállási ma
gaimakkal foglalkozó könyvekre, a hazai és nemzetközi munkásmozgalom tör-
ténetének kiemelkedő eseményeit, az elnyomott népek felszabadító harcait tár-
gyaió könyvek tanulmányozásán kivüi. Oly szép 4 éves kirándulási terveket t<
üunk összeállítani, nem lenne vajon legalább olyan termelékeny a hazafias n<-
velés szempontjából (más melléktermékeiről most nem is szólva) egy 4 éves
olvasómozgaimi terv összeállítása? Ennek akár jelvénnyel, akár egyéb módon
való jutamazásáról gondoskodni kell és lehet is.

Gyakorlatilag ebbe a fogalomkörbe tartozik a munkásmozgalmi témájú filmé
színdarabok, tv-játékok tervszerű megtekintése. Alapszervezeteink számára ezer.
elemzése, feldolgozása is programgazdagító lehet. (Vajba egyszer színházaink
müsorpolitikájában is gondolnának ennek nevelési jelentőségére!,
Iskolarádiónk hetenként kétszer jelentkező adásában a mostani iuj.^..:vban a
nagy idők napi krónikájából, ill. az „Értünk éltek" és a „Tiszta szívvel, pro-
letár öntudattal" kötetből egy-egy munkásmozgalmi mártír életútját, vagy a
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nagy idők egy-egy érdekes epizódját bemutató 3-6 perces szöveget is beikta-
tunk. Ahol a technikai lehetőség megvan, érdemes erre is gondolni.
Az iskolánkban működő történelmi és néprazji szakkörökben évek óta rend-
szeres gyűjtő és kutató munka folyik s nem is eredménytelenül.
Az itt folyó munka már átvezet tanulóink alkotó munkára neveléséhez. Nép-
rajzosaink az utóbbi 4 év alatt a megyebeli népszokások, viselet, tájnyelv fel-
dolgozásán kívül 12 népi mesterségről készítettek megyei és országos pályáza-
tokon is díjazott alapos munkát. Történelmi szakkörünk munkájának középpont-
jában éppen helyi munkásmozgalmi hagyományaink feldolgozása áll. A kutató-
munka, az eredeti dokumentumok, levéltári anyagok, a veteránokkal való el-
mélyült beszélgetések, a visszaemlékezések meghallgatása és feljegyzése olyan
nevelési tartalmat jelentenek, amelyekről egyetlen iskola sem mondhat le.
Iskolánkban nagy hagyományai vannak a helyileg kiírt pályázatoknak. A Nagy
Októberi Szocialista Forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság emlékezetére
kiírt pályázatokból idézek csupán gondolatébresztőül néhány címet: „Nagy idők
tanúi" (A polgárháború és intervenció veteránjainak visszaemlékezései) „A nép
emlékezetében élő mondák, anekdoták és történetek" (Gyűjtés a NOSZF-ról,
az 1919-es Tanácsköztársaságról és a felszabadulás eseményeiről) „Tárgyi emlé-
kek gyűjtése" „Forradalmi idők - új hadsereg", „Mába érő tegnapok" (Meny-
nyire élők ma munkásmozgalmunk hagyományai) „Ismeretlen írók, költők 1918
-19-es eseményeiről szóló művei" (Gyűjtőmunka korabeli lapokból, folyóiratok-
ból) „Hogyan látta a középiskolás diák a változásokat a Tanácsköztársaság
hónapjai alatt?" (Novellisztikus feldolgozás) stb.
A fiatalok érdeklődésére jellemző, hogy mintegy 100 pályamunkát kellett elbí-
rálnunk s közülük kategóriánként a. legjobbakat díjaznunk. Szintén régi hagyo-
mányunk, hogy a pályázatok értékelését, a jutalmak átadását felszabadulásunk
évfordulóján rendezett ünnepélyünk keretében tartjuk meg. (Az idén ezt már-
cius 21-én tettük.)
Elgondolásaink között szerepel, hogy az eddigi szakköri alapokon kibontako-
zott és ma már komoly hagyományokra visszatekintő pályázati-kutatómunkát
tudományos diáktársaság rendszerébe fogjuk össze, amelyek szekcióiban a szak-
körök legjobbjai dolgoznának. így törekszünk mi is a vlagyimiri 1. sz. közép-
iskola tapasztalatai, de a régi magyar diáktársaságok hagyományaira is támasz-
kodva alkalmazni a „Mindenkitől képességei szerint" kommunista elvet nevelő
képző munkánkban.
A nagy évfordulók múltával elképzelésünk szerint tanulóink figyelmét az 1919
előtti és a két világháború közötti helyi munkásmozgalmi hagyományokra, ag-
rármozgalmakra, a nemzetközi és a magyar munkásmozgalom kapcsolatainak,
& magyar és szomszéd népeket összekötő haladó hagyományoknak a feltárására
igyekszünk fordítani, s az eddiginél lényegesen nagyobb súlyt adni honvédő ha-
gyományainknak.
Tanulóink érzelmi nevelésében a negatív példák figyelmeztetése nyomán is töb-
bet kell foglalkozni az eszménykép, példaképteremtés kérdésével abban a szel-
lemben, ahogyan ezt Bolyai Imréné már idézett cikkében meghatározta: „A
társadalom követelményrendszerét kell világossá tenni számukra, tartós eszmé-
nyeket kell bennük megszilárdítani, hogy eszményképeik, példaképeik a szo-
cialista ember jellemzőit viseljék magukon."
Az ismertetett és korántsem teljes tevékenységi formák valamennyi iskolában
megvalósíthatók s a legtöbb helyen élnek is ezekkel a lehetőségekkel. Azonban
nagyon erőteljesen szeretnénk aláhúzni annak a fontosságát, hogy mindez a
KISZ-szervezet akcióprogramjának keretében folyjék, mert a tanulói aktivitást
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csak így tudjuk biztosítani, csak így tudjuk elérni, hogy fiataljaink ne csak
tárgyai, de cselekvő alanyai is legyenek a nevelési folyamatnak.

VII. A nemzetközi és magyar munkásmozgalom hagyományaival való foglalkozás
fokozottabb igénye a nagy évfordulók kapcsán jelentkezett. Nagyon szükséges
azonban, hogy a továbbiakban oktató-nevelőmunkánk szerves és permanens
része maradjon.
Minden új nehezen, olykor ellentmondásosan tör magának utat, de ha egyszer
egyenesbe került, kövessünk el mindent, hogy futása zavartalan s egyre lendü-
letesebb legyen. Csak így kerülhetjük el a személyi kultusz éveinek torzítását,
s így segíthetjük a haladó hagyományok eszközeivel ifjúságunk szocialista arcu-
latának formálódását. Ha ehhez a legnemesebb munkához még oly szerény mér-
tékben is sikerült hozzájárulnunk, akkor ez a dolgozat is elérte a célját.
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