
Adalékok az úttörőmozgalom kibontakozásának
Szolnok megyei történetéhez

(1945-1948)

Az ellenforradalmi korszak iskoláiban a legkülönbözőbb ifjúsági szervezetek
működtek, melyeknek a növendékek tagjai lehettek. E szervezetek nagy része
vallási, hitterjesztési, szociális tevékenységet; nacionalista, katonás, valláserkölcsi
szellemű nevelést folytatott irredenta törekvésekkel. A különböző felekezetek a
legtöbb hellyen nemcsak szervezői, irányítói voltak e szerveknek, de általában
vezető szerepet töltöttek be a diákifjúsági mozgalmak életében. Ugyanakkor
a felszabadulás után megalakult demokratikus ifjúsági egyesületektől féltették
a növendékeket, az iskolák kapuin belül nem engedélyezték létrehozásukat, hanem
a korábbi ifjúsági egyesületek újjászervezésével kísérleteztek. A felszabadulást
követő időszakban elég sok súrlódás adódott ebből a rendezetlen státusból, s az
iskolák a felügyeletet gyakorló főhatóság intenciói vagy az igazgatók szubjektív
ítélete alapján helyileg döntöttek a szervezet működését illetően. így fordulhatott
ellő, hogy pl. egyes iskolák nagyobb növendékei tagjai lehettek a MADISZ-nak,
részt vehettek a Diákbizottságok munkájában, más iskolák növendékei viszont
nem. A serdülő vagy kisiskolás korú tanulók számára a felszabadulás után közvet-
lenül nem alakult demokratikus ifjúsági szervezet, s ez nehezítette a kérdés mi-
előbbi végleges rendezését.

A serdülők demokratikus ifjúsági szervezetének megakítása 1919-hez nyúlik
vissza s forradalmi hagyományokból táplálkozik. A legújabb kutatások feltárták,
hogy a Magyar Tanácsköztársaság időszakában szerveztek először olyan gyermek-
csoportokat, melyek a dolgozó néphez, a munkásosztályhoz tartozónak vallották
magukat. Ezek az „úttörőcsapatok" - miután így nevezték őket - a Közoktatás-
ügyi Népbiztosság és az Ifjúmunkások Országos Szövetségének irányítása mellett
alakultak meg.1 Ez a forradalmi örökség a Horthy-korszakban is tovább élt.
Tudjuk, hogy a kommunisták kezdeményezésére és a szovjet gyermekmozgalom
példája következtében ún. ,,pionirsejtek"-et szerveztek. Ezeket a KIMSZ ifjú-
munkásai vezették és irányították. A fasizálódás időszakában viszont a gyermekek
biztonsága érdekében e csoportokat megszüntették.

A kommunista párt mellett a szociáldemokrata párt is foglalkozott a ser-
dülő korú munkásgyerekekkel]. E párt irányítása alatt szervezték meg 1917-ben
a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesületét, amely jótékonykodó funk-
ciót" töltött be: a proletárgyermekek szociális segítségét, gondozását, szórakozási
alkalmak megteremtését szorgalmazta, de szocialista szellemű nevelésükre is töre-
kedett. A fővároson kívül a helyi szervezeteit megtaláljuk azokban az iparilag
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fejlett vidéki városokban is, amelyek nagyobb munkásbázissalj rendelkeztek, ahol
az SZDP szervezetileg is erős volt. E szervezetet 1944-ben belügyi rendelkezés-
sel feloszlatták.

A felszabadulás után joggal került napirendre a demokratikus gyermek-
mozgalom életrehívásának a kérdése. Az MKP az ifjúsági egység gondolata mel-
lett mindvégig kitartott, s ebben a szellemben kívánta a gyermekmozgallom szer-
vezését is megkezdeni. Azt javasolta a koalíciós pártok vezetőinek, hogy együttes
erővel szüntessék meg a korábbi reakciós szellemű gyermekszervezeteket, s ezek
helyébe egységes, demokratikus, a haladó hagyományokat ápoló, a nép szerete-
tére nevelő gyermekmozgalmat szervezzenek. A koalíciós pártok többsége félt
az MKP befolyásától s ezért ellenezte ezt a tervet.

1945. március 8-án a két munkáspárt között akcióegység jött létre: meg-
bízottai együttes vélemény alapján javasolták, hogy a gyermekmozgalom szerve-
zését a Gyermekbarátok Országos Egyesületeinek keretei között kezdjék meg.
Így a Gyermekbarátok Országos Egyesülete a régi szociáldemokrata szervezet-
nek, a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesületének utóda lett, meg-
változtatva a szervezet jellegét, kiszélesítve feladatát s a haladás jelképeként
az „úttörő" nevet kapta.2 A Gyermekbarát Egyesület, mely a múltban is a dol-
gozok gyermekeinek testi és lelki szabad fejlődéséért küzdött, a legnagyobb lelke-
sedéssel állt az úttörőmozgalom mellé és ezzel biztosította azt a támogatást,
amit a felnőttek anyagi és erkölcsi ereje jelent egy gyermekmozgalom számára.
A szervezet országos célkitűzéséről az irányelvekben az alábbiakat olvashatjuk:
„a dolgozók mindkét nembelli gyermekeit szabadságra, szolidaritásra, munka-
szeretetre nevelni, ilyen irányban foglalkoztatni. Az úttörőmozgalom . . . . a gyer-
mekeket öntudatra, küzdellemre tanító, harcos demokratikus egységekbe tömö-
ríti és az ifjúság érdekeinek megfelelően ipari műhelymunkákkal, testedzéssel,
játékokkal foglalkoztatja."'5

1945 elején a Gyermekbarát Egysület a városok többségeiben is megalakult
és soraikból kerültek ki az első úttörők is, kezdetben területi és üzemi jelleggel
működve. A csapatok nevelő munkájának középpontjába az első pillanattól kezdve
az igazi hazafiság, a világ dolgozóival való együttérzés, az 1848-as forradalom
és szabadságharc eszméjének kérdései kerültek. A mozgalom feladatának tekin-
tette és segítette a nevelés demokratizálását, ápolta a tanár és diák újfajta kap-
csolatát, szorgalmazta az iskolai, munkafegyelem megszilárdítását s nem utolsó
sorban az önnevelés és önkormányzat pozitív értelmezésére és megvalósítására
törekedett. Nevük is forradalmi hagyományokból táplálkozott, s az „Előre" kö-
szöntés szintén forradalmi örökség, a 48-as honvédek jelszava volt s egyben
a szabadságharc eszméjét tudatosította, emlékét ápolta.

A mozgalomnak ekkor még iskolai szervezetei nem alakultak meg, a kultusz-
kormányzat arisztokratikus tartózkodással figyelte tevékenységüket, munkájukat.
A tanügyigazgatásban dolgozó néhány kommunista szakember viszont arra töre-
kedett, hogy minél előbb biztosítsák az úttörők iskolai szervezeteinek életre-
hívását. Ez nem ment olyan könnyen, mert minden apró-cseprő dologhoz, módo-
sításhoz minisztériumi hozzájárulás volt szükséges. Egyelőre tehát iskolánkívül
kezdte meg munkásságát a gyermekbarátok úttörő mozgalma. Csak egy félév
eltelte után jelentkezett a kultuszminisztérium. Simon László kommunista állam-
titkár 1945. december 14-én kiadott rendeletében hívta fel a tankerületi főigaz-
gatók figyelmét a Gyermekbarát Egyesület munkájának támogatására. A debre-
ceni tankerület főigazgatója körlevélben értesítette a Szolnok megyei tanfelügyelőt
és a hatáskörébe tartozó iskolák igazgatóit, hogy „a Magyarországi Munkások
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Gyermekbarát Egyesületének kérésere engedélyt adok arra, hogy az iskolás gyer-
mekek iskolánkívüli gondozásának, főként szociális helyzetének javítása érdeké-
ben anyagi és erkölcsi támogatásban részesítsék az arra rászoruló tanulókat";
hogy az egyesület tevékenysége „az iskolák belső nevelési egységét, az oktatás
nyugodt menetét nem zavarhatja, ezért az iskolák kebelén belül működést nem
fejthetnek ki. Az Egyesület munkájában a tanítók, tanárok és igazgatók közül
csak az erre önként vállalkozók vesznek részt és az Egyesület iskolán kívüli
működése is csak addig terjedhet, ameddig ez a tanulókra nem jelent megter-
helést". A körrendelet az Egyesület tevékenységét is körvonalazta, így például
,,. . . az egyes iskolák tüzelőkérdésének megoldása. A gyermekek ingyenes tan-
könyvekkel, füzetekkel, írószerekkel való ellátása, ingyenes étkeztetési akció meg-
szervezése, fürdők, játszóterek létesítése, kirándulások, múzeum-könyvtár-látoga-
tásokra terjed ki." A főigazgató egyben kérte a tanfelügyelőt hasonló intézkedés
megtételére és az egyesület munkájával kapcsolatosan szerzett tapasztalatokról
részletes jelentést várt 1946. július -éig/' A kért határidőre mind a tanfelügyelői,
mind a közép-, középfokú iskolák vezetőinek jelentései befutottak a főigazgatói
hivatalba. A megye tanfelügyelője - Horváth Ferenc - szerint a „beérkezett je-
lentésekből és megfigyeléseimből megállapítottam, hogy vármegyém minden egyes
tanítója a nemes cél szolgálatába állott. A szociális tevékenység mindenkire ki-
terjed s különösen ott iparkodtak segíteni, ahol arra a legnagyobb és legsürgő-
sebb szükség volt".5

Az úttörőmozgalom megalakulásának hivatalos időpontja 1946. június i-a
lett, amikor a budapesti fiatalok tüntető felvonulásán „részt vettek a kék inges,
piros szegélyű fehér nyakkendős úttörők is".6 E felvonulást követően 1946. június
18-án jelentés készült a mozgalom országos helyzetérőll. Szolnok megyéből Jász-
ladány és Mezőtúr neve szerepelt, ahol úttörőcsapat alakult.' 1946 őszén a vidéki
szervezőmunka is fellendült, meggyorsult, s ennek eredményeként szeptember 20-án
Szolnokon a Szapáry utca 23. sz. alatt alakult úttörőcsapat: a nyakkendőjük színe
piros, kék szegéllyel; majd november 27-én Karcagról jelezték a központ felé
csapatalakulást.0

A mozgalmat pozitív irányba befolyásolta, hogy 1946 novemberében meg-
jelent a budapesti tankerületi főigazgató körlevele, amely tankerületében lehetővé
tette az úttörő mozgalom iskolákban való szervezését. Csak ezt követően jelent
meg Simon László államtitkár 1947. január 6-án kelt rendelete - a miniszter
tudta nélkül -, amelyben engedélyezte a Gyermekbarátok Országos Egyesülete
Úttörő Gyermekmozgalmának szervezését az ország valamennyi iskolájában.
Ennek alapján adta ki a debreceni főigazgató is rendeletét, amely szerint az
úttörőmozgalom az iskolák keretein belül is szervezhető. E rendelet hangsúlyozta,
hogy „a mozgalom a szellemi, erkölcsi és testi nevelés szolgálatában áll és mű-
ködésében az iskola nevelői célját támogatja". Az utasítás kiemelte, hogy a moz-
galom szervezői az iskola tantestületével egyetértésben járnak el, s a csapat
megszervezését az igazgatónak kellett jelenteni jóváhagyás, illetve engedélyezés
végett. E rendelet azt is kimondta, hogy „a tanulók foglalkoztatása tekintetében
figyelemmel kell lenni arra, hogy a mozgalomban való részvétel ne vonja el őket
a tanulástól", s igénybevételük hetenként 1-2 óránál ne legyen több. Végül
az iskola igazgatójának és a mozgalom vezetőiének figyeltmét felhívta, hogy az
iskolában már korábban engedélyezett és tevékenykedő szervezetekkel szoros
együttműködést valósítsanak meg.9 A főigazgató 1947. április 15-ig tájékoztatást
kért a tanfelügyelőtől, a középiskolák igazgatóitól az úttörő szervezet megalaku-
lását, létszámát, vezetőit és a csoportok által végzett munka elírását illetően.
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Ettől! kezdve Jász-Nagykun-Szolnok megye iskoláiban is szabadon szervezhették
az úttörő mozgalmat. Igaz, hogy az iskolákban működő egyéb ifjúsági szervezetek
eléggé lekötötték a kisiskolások szabadidejét, s bizony előfordult, hogy a tan-
testületek egy része a növendékek elfoglaltságára való hivatkozással kitért a moz-
galom megszervezése elől.

Az imént említett főigazgatói rendeletre a megye tanfelügyelője 1947. ápri-
lis 17-én terjesztette fel jelentését. Ebben arról olvashatunk, hogy az iskolák
igazgatói készséggel támogatnák az úttörő mozgalmat, de mivel nem ismerik cél-
kitűzéseit, feladatát, a szervezésre vonatkozó tennivalókat, így kezdeményező lépé-
seket nem tudnak tenni. Arról is hírt adott, hogy több iskolánál, ahol az Ifjúsági
Vöröskereszt, Diákkaptár, Szívgárda, Cserkészmozgalom, Soli Deo Glorria stb.
működött, az iskolák igazgatói feleslegesnek tartották az úttörőmozgalom meg-
szervezését. Ez még a koalíciós időszaK, amikor még nem dőlt eli hazánk fejlő-
désének útja. Az ekkor még jelentős befolyással rendelkező szélsőségesen reakciós
klérus e mozgalom ellen hangolta a szülőket. Természetesen akadtak olyan isko-
lák is, ahol felismerték a mozgalom jelentőségét és szerepét. Erről is beszámok
a jelentés: „Népoktatási kerületemben csupán két iskolánál alakult meg az úttörő-
mozgalom: 1. Nagykörű, állami általános iskola; vezetője Kónya Ferenc igazgató
és 2. Kisújszállás, református általános sikola; vezetője Nagy Bálint és Szőke
balazsné tanítók"/0 A középfokú intézetek közül e mozgalmat csupán a Jászárok-
szállási állami polgári fiúiskolában szervezték meg. JXL igazgató április 12-én
kelt jelentése szerint Gyöngyösi András tanár 39 tanulóval alakította meg a moz-
galmat „testedző, üdülő és természetjáró céllal".11

Szolnok megyében 1947 április végéig - forrásaink szerint - mindössze hét
iskolában vert gyökeret az úttörőmozgalom (pl. Hajdú és Bihar megyében is
ennyi volt számuk). 1947. május 31-én pedig mintegy 200 fő választotta meg
a tanfelugyeiőség székhelyén az ÍJ ttörőmozgalom Iskolai Bizottságát, amelyneK
elnöke Dr. Horváth Ferenc tanfelügyelő lett.12 Ennek a testüUetnek az volt a
feladata, hogy a szervezőmunkát elősegítse, koordinálja és közvetlenül is adjon
segítséget egy-egy csapat megszervezéséhez. Tennivaló tehát akadt lent is, fent is.

Joggal állapította meg Gacsályi Sándor főigazgató, a tankerüiet területi
úttörő elnöke a felügyelete alá tartozó iskolák igazgatóinak és tanfelügyelőknek
küldött körlevelében, hogy az „úttörőmozgalomról beérkezett iskolai jelentések
nem kielégítőek. Ezért felhívom igazgató urat, szíveskedjék a tanév elején ezt
a mozgalmat a tanári testülettel, a tanulóifjúsággal és a szülőkkel ismertetni és
a megteUelő csapat szervezésére irányuló elhatározását a megvalósuláshoz segí-
teni". l J Korábban egyes helyeken az is felvetődött, hogy az úttörőmozgalom a
meglévő ifjúsági egyesületek kiszorítására törekszik. Erre is utalt a főigazgató,
amikor leszögezi: „az Úttörő Mozgalom nem óhajt kiküszöbölni más ifjúsági
nevelési mozgalmat, tehát már meglévő ifjúsági egyesületek mellett párhuzamosan
működik". Hasonló tartalmú körrendeletet adott ki Szolnok megye tanfelügyelője
is 1947 októberében a felügyelete alá tartozó nép- és általános iskoláknak.

Az 1947/48-as tanév a szervezkedés és megerősödés éve volt. Ezt bizonyítja
az a tény is, hogy a megye tanfelügyelője 1948. február 21-én a tankerületi fő-
igazgatót arról tájékoztatta, hogy „az úttörő mozgalom demokratikus nevelő-
értékét" teljes egészében elfogadja s az a terve, hogy „a folyó tanév végére
népoktatási kerületemben 100 helyen kell élni és működeié az úttörő csapatok-
nak".14

Ezt követően sorra alakultak az úttörő csapatok nemcsak a vármegye váro-
saiban, de a községekben is, sőt katolikus általános iskolákban is, amit a tiszabői
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római katolikus általános iskoDában a megszervezett (1948. V. 25.) úttörő csapat
is bizonyított1' E munkában a tanfelügyelő mellett jelentős erdemeket szerzett
a megye akkori úttörőtitkára, Nyári Endre tanító.

Lassan a mozgalom is felnőtt! 1948. március i-én az MKP és az SZDP
ifjúsági bizottságai együttes ülést tartottak s elhatározták, hogy egységes ifjúsági
mozgalmat hoznak létre. így született meg a Magyar Ifjúsági Népi Szövetség
1948. március 22-én, amely magába foglalta a különböző rétegifjúsági szerve-
zeteket. Ennek lett tagszervezete az Úttörő Szövetség is. így a Gyermekbarátok
Országos Egyesületének és helyi szerveinek gyámsága alóli kikerülve, 19.48 már-
cius végén megalakíthatták az önálló Országos Úttörő Központot, amely •'] sza-
kaszt nyitott a mozgalom életében.

Mint ismeretes, 1948 januárjában borzalmas árvíz söpö--: végig a Felső-
Tisza mentén, különösen a vásárosnaményi járásban pusztított Jiemi erővel, ahol
falvak pusztultak el,, értékek semmisültek meg percek alatt. Akkor is az egész
társadalom megmozdult az árvízkárosultak megsegítésére, s ebből természetesen
a Szolnok megyei úttörők is jelentős részt vállaltak. A felügyeleti szerv 1948.
január 19-i körlevelében versenyre szólította a megyék pajtásait, akik igen jelen-
tős, kimagasló munkát végeztek. A verseny meghirdetése után egy hónanial
a tankerületi úttörőtitkár az Építési és Közmunkaügyi Miniszternek azt jelen-
tette, hogy a debreceni tankerület úttörői több mint 10 000 Ft készpénzt és 25 q
természetbeni adományt gyűjöttek össze, s ebben a nemes munkában a Szolnok
megyei úttörők is jelentős részt vállaltak.16

1948 április végén a tankerület ifjúsági előadója körlevéllel fordult a csapat-
vezetőkhöz az úttörőcsapatok felavatását illetően. Minden csapatvezetőt arra
kötelezett, hogy csapatát június első vasárnapjáig feltétlenül avattassa fel és
tegyenek fogadalmat. Az utasítás arra is kitért, hogy ha egy helységben több
csapat működik, avatásuk közös ünnepség keretében történjék, s a szükséges
adatokat a felügyeleti hatósággal időben közöljék, mert az úttörőcsapatokat csak
az Úttörő Központ kiküldöttje avathatja fel és a csapatok ezt követően kaphat-
ják meg a Működési Engedélyt.17 így 1948. június 6-án avatták fel a kunszent-
mártoni I. sz. állami általános fiúiskola és a kisújszállási központi református
általános iskola úttörőit, június 13-án pedig Karcagon avattak pajtásokat.lí?

Az Úttörő Központban 1947 őszén merült fel az a gondolat, hogy az el-
múlt évek munkáját országos szinten értékelje s egyben a küldöttek bevonásával
meghatározza a legfontosabb feladatokat. Tehát az efeő Országos Úttörő Kong-
resszus összehívására gondoltak, s ennek jegyében Kongresszusi Versenyt hir-
dettek, amely 1947. november i-től 1948. március végéig tartott, s 5 feladat-
körre terjedt ki: kultúr-, sport-, műhelymunka, jótanulás és sajtóverseny. A Szol-
nok megyei csapatok is aktívan bekapcsolódtak a versenybe. Esv-egy községben,
városban, ahol több csapat volt, februárban megkezdődött a kongresszusi ver-
seny egyes számainak elődöntője, majd a középdöntők megrendezésére került
sor. Ez már nemcsak a megye, de a tankerület határát is túllépte. A tankerü-
Ictek közti kultúr- és sportdöntőt Budapesten rendezték 1948. május io-11-én.
A Szollnok megyei úttörők két számban képviselték a megyét:

Színjátszásban a szolnoki állami általános leányiskola csapatából 10 úttörő-
és Altman Dóra csapatvezető, habozásban a jászárokszállási Szt. Imre állami
általános iskola 5 úttörője és Patay Béla csapatvezető vett részt.19 Mindkét csa-
pat becsülettel megállta helyét a küzdelemben.

A megyei, de az országos mozgalom fejlődése is megkívánta, hogy az iskolai
csapatoknál képzett, jól felkészült nevelők végezzék a kisdiákok nevelését, fog-

29



lalkoztatását. Ezt szolgálta a központ által szervezett csapatvezető-képző tanfo-
lyam. Az első illyen vezetőképző tábort - melyen Szolnok megyei úttirővezetők

'észt vettek - a Gyermekbarátok Országos Egyesülete Úttörő Központi Ei-
zottsága 1947 nyarán szervezte a Pest megyei Gomba községben. Hat turnusban,
10-10 napos időtartammal üzemelt a tábor, s a megye 1-1 fővel képviseltette
magát csoportonként. A tábornak az volt a célja, hogy az új tanévre megfelel)
számú, alkalmas és hozzáértő vezetőket képezzen az egyre növekvő csapatok
rendelkezésére.20 Ez viszont még nem volt tömeges képzés. 1948. január 27-én
már a Szabadság-hegyen szerveztek 10-10 napos vezetőképző szaktanfolyamot.
A megyéből a szolnoki Abonyi úti állami általános iskola és az Szt. Ferenc utcai
állami általános leányiskola úttörővezetői vettek részt és képviselték a megye
ifjúsági vezetőit.21

Az Űttörő Központ 1948 tavaszán és nyarán részben Budapesten, részben
a megyeszékhelyen tűzte napirendre a csapat- és őrsvezetők nagyobb számú ki-
képzését. Szabadság-hegyi őrsvezetőképző tanfolyamon Lencse Jenő (Szolnok,
Thököly út), Tiborc László (Jászberény), Rácz Sándor (Törökszentmiklós) állami
tanítók és Cserjéssy Sándorné községi tanítónő (Karcag) képviselte a megyét.22

Ugyancsak a Szabadság-hegyen szervezték meg külön a fiú- (ápr. 23-május 3-ig)
és külön a leány- (máj. 5 —14-ig) őrsvezetők számára is a továbbképzést. Ezen
a tanfolyamon Szolnok megyét 4 fiú és 4 leány képviselte. 1948. július 8-10-ig
pedig Szolnokon rendeztek úttörővezető-képző előkészítő tanfolyamot.

Egy-egy csapat megszervezésénél, a munka elindításánál központi személy
volt tehát a csapatvezető. Személye, hozzáértése vagy vonzott, vagy taszított.
Ezért volt jogos igény személyével kapcsolatban, hogy meggyőződésbő'l, önként
vállalja a vezetést, és szakmailag legyen jól felkészült. Ha a kezdeti időszak
csapatvezetőit vennénk ilyen szempontból kritika vagy elemzés alá, meg kell
állapítanunk, hogy valiamennyien - egy-két esettől eltekintve - jól felkészültek
voltak. A legtöbb esetben nem is a pluszmunkát vállalták - hisz ez akkor ter-
mészetes volt -, hanem gyakran az éppen nem kívánatos és népszerűtlen fel-
adatokat, a nem is mindig mutatós, látványos munkát. Vállalták az újért való
harcot egy-egy tantestületen belül is, de az egész faluközösség vagy település
előtt is. Az egyházak megvetésének, rágalmainak, a rosszindulatú, lyp.kran ellen-
séges szándékú támadásoknak volt kitéve a csapatvezető. H-TC!':!"'V:PÍI ke'lett
a közöny és passzivitás, a megcsontosodott szemléletmód ellen akkor, amikor
nyíltan még kevesen vállalták e felladatok ellátását.

Az úttörőmozgalom saját keretein belül közösségi nevelést i.gvékezett meg-
valósítani. A kis pionírok megszervezték önkormányzati szerveiket, amely a tagok
közösségi formálódásának is egyik alapvető eszköze volt. Az önkormányzat őr-
ködött a tanulmányi és munkafegyelem maradéktalan betartásán, a köz:issé;>
érdekeinek tiszteletben tartásán s az önfegyelem kifejlesztésére is törekedett.

Bizonyos szociális tevékenységet is kezdeményezett - és végzett is - a%
önkormányzat. Pll. idősebbek, betegek meglátogatása, bevásárlás a számukra,
esetleg apróbb házimunkák elvégzése. Az egyes úttörőcsapatok önkormányzati
szervei más csapattal vagy csapatokkal való kapcsolatteremtésre is gondoltak,
nem egy esetben közös sport-, kultúrrendezvényeket, kirándulásokat, közös szó-
rakozási alkalmakat teremtettek négy egyszer nemes verseny keretében. Az ön-
kormányzat feladata lett a közösség írásos dokumentumainak összegyűjtése, eje-
ménynaplók vezetése stb.

E feladatok mellett ugyancsak központi kérdés volt az i'ittörőfoyjab' ozások
tartalmi erősítése, amire nem egy tankerületi, központi dokumentum is felhívta
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a figyelmet. Az úttörőfoglalkozások megtartására általában szombat délután vagy
vasárnap délelőtt került sor. Kellett, s jól is esett a heti tanulás után a más-
jellegű, pihentető kikapcsolódás. Napirenden tartották a sportmunkát, a spor-
tolás és testedzés rendszeres fejlesztését, nagyobb túrák rendezését. A tanulás
a kultúr- és sportmunka mellett igen komoly újjáépítési, iskolaszépítési és egyéb
társadalmi munkát végeztek. Az 1947/48-as tanévet a legtöbb csapat jubileumi
ünnepséggel zárta, megemlékezve az 1848-as szabadságharc hőseiről, a nemzeti-
népi összefogás nagyszerű példájáról.

Tudjuk, hogy az úttörőcsapatok 1948 tavaszán több helyen helyi kezdemé-
nyezésként felvették a kapcsolatot a cserkészekkel, közös rendezvényeket, össze-
jöveteleket tartottak vagy éppen együtt nyaraltak. A Magyar Cserkészfiúk Szö-
vetsége 1948. április 4-én tiszti gyűlést tartott, amelyen határozatként fogadták
el, hogy az elnökség „haladéktalanul lépjen érintkezésbe az úttörőmozgalom ve-
zetőségével és kezdje meg a két mozgalom egyesülésére irányuló tárgyalásokat
és az egység megteremtésére május 2-re közgyűlést hívjon össze".23 A kisiskolá-
sok egységes mozgalmi szervezetének megteremtése tehát új helyzetet teremtett
a cserkészeknél is, s ezért tárgyalásokat indítottak az úttörőmozgalom vezetőivel,
hogy megtalálják az utat a két mozgalom egyesítéséhez. A későbbiek folyamán
a Cserkészfiúk Szövetsége valamennyi csapatához körlevelet küldött, amelyben
felszólította a csapatot az úttörőkkel való fúzió előkészítésére, kitért a gazdasági
és szervezeti kérdések megoldására s csak ezt követően került sor a csapatok
tényleges összevonására.

Tehát a Cserkészfiúk Szövetsége folyamatosan beolvadt az úttörőmozgalomba.
Az Ifjúsági Vöröskereszt és a Diákkaptár vezetői is tárgyalásokat kezdtek az
úttörőkkel, amely pozitív eredménnyel zárult. Végül a VKM 1948. szeptember
23-án rendeletet adott ki, meliynek értelmében az úttörőmozgalommal azonos
tevékenységű, „de önálló egyesületként működő Sakkor, Sportkör, Önképző-
kör stb. működését azonnal szüntesse meg és mondja ki feloszlatását". Ez az
intézkedés azért vált szükségessé, hogy minden általános és népiskolában arra
alkalmas, demokratikus szemléletű nevelő vezetésével megalakuljanak az úttörő-
csapatok. A megszüntetett, vagy önként feloszlatott egyesületek, körök vagyona
az úttörőmozgalomra szállt, s ugyanakkor minden úttörőcsapat megszervezhette
a sajátos helyzetének megfelelően a legkülönbözőbb célkitűzésű köröket, mint pl.
irodalmi, ezermester, sport, egészségügy stb. A tankerületi főigazgatói körren-
delet is nyomatékosan hívta fel valamennyi iskola igazgatójának figyelmét arra,
hogy „kövessenek el mindent annak érdekében, hogy az úttörőcsapat számára
az iskolaépületben otthont biztosítsanak, ahol a csapat tagjai munkájukat zavar-
talanul végezhessék".2'1 Ez a rendelet lezárt egy periódust és elkezdődött az a
korszak, amikor valamennyi iskolában csak egy, a serdülők demokratikus szer-
vezete működött.

Mivel zárhatjuk gondolatainkat..

Az úttörőmozgalom elindulása, kibontakozása is beletartozott a koaliciós
időszak sokszínű összetettségébe. Ebben az időszakban a legkülönbözőbb eszmék,
irányzatok csaptak össze a köznevelés terén is és születtek nagyszerű gondolatok,
intézkedések, maradandó és helyes elképzelések. E korból sarjadt ki - termé-
szetesen más indíttatásból - a serdülők demokratikus gyermekszervezete, az út-
törőmozgalom. E szervezet kezdettől fogva azon munkálkodott, hogy a népi
demokrácia számára haladó szellemű demokratikus gondolkodású, mind többet
tanulbi akaró, egészséges, reális életszemléletű, tiszta erkölcsű ifjúságot neveljen.
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E törekvések megvalósításán fáradozott az úttörőmozgalom Szolnok megyei tit-
kára, a megye úttörőelnökségi tagjai, akik valamennyien igen aktív és széleskörű
munkát végeztek. Fáradhatatlan ambícióval és türelemmel, hozzáértéssel és hal-
latlan energiával, munkaidőn túl is a saját szabadidejük feláldozásával szorgos-
kodtak a mozgalom meggyökereztetésén,, illetve az eredmények kibontakoztatá-
sán. Nevelőink nagyon sok helyen felismerték az úttörőmozgalomban rejlő neve-
lési értékeket és ezek szellemében foglalkoztak a kispajtások nevelésével, tudatuk
formálásával.

A mozgalom nagy gondot fordított az iskolán, osztályon belüli teendőkre,
részt vállalva a fegyelem megszilárdításában, a tisztasági, egészségügyi mo^pal-
makban, önálló esetek és iskolai ünnepségek rendezésében. A kis „pion'rck"
nem egyszer részt vettek a tananyag demokratizálásáért, egységes, jó és ^1crő
tankönyvek bevezetéséért indított akcióban, megmozdulásokban, tanulmány -rták
népünk történetét, hagyományait. Több helyen a hitoktatással szemben c^'cn-
propagandát kezdeményeztek, itt-ott a vallásórákat is boikottálva. A csapatok
nagy része valóban iaen komolyan dolgozott s elsősorban a tanulásban mutr.ttak
példát, hnladtak az élen. Emellett részt vállaltak iskolánkívüli munkábin is: be-
kapcsolódtak az iskola újiáénítésébe, az udvar parkírozásába, fák, bokrok ülte-
tésébe, parkok, terek gondozásába stb. Nem egy esetben segítettek n felnőttek-
nek a mezőgazdasági munkában, részt vettek különböző srvűitésekben és politi-
kai kamoányok lebonyolításában is aktív segítséget nyuúitottak. Az úttörővezetők
a mozgalom szimbólumait a nevelés érdekében igyekeztek maximálisan kiaknázni,
ezzel a szimbólumok nevelő hatása és értéke egy-egy iskolánál alapjaiban gazda-
godott.

A szervezeti kiépülést több helyen gátolta a felekezeti, társulati iskolák
politikai passzivitása, elzárkózása vagy ellenállása, a tartalmi munkát pedig nem
minden esetben a népi demokrácia célkitűzéseit, az ifjúság egységét szolgáló leg-
különbözőbb ifjúsági mozgalmak munkája.

Tudjuk, hogy TCM8 nyara fordulatot jelentett mind az iskolai, mind az
úttörőmozgalom munkáiában. Lezárt egy periódust, egv szakaszt, és kenderét
jelentette az új, a szocialista társadalom építésének. Csak utnláskénnen ("Htiük
meg - amit korábban is bizonyítottunk - . hogy n. mozgalom esvf'rt-pinv'íen foglalt
állást a megyében is az iskolák államosítása mellett és a helvi szervzet-ek <°nnek
érdekében igen agilis felvilágosító tevékenységet fejtettek ki a serdülők között.
Az úttörőgyermekek szülei a szülői értekezleten is pártfogói, támosatói voltak
az államosítás gondolatának. Ettől kezdve a volt egyházi iskolánkban is szabadon
szervezhették a mozgalmat, s 1948. szeptemberétől! pedig a kisiskolások egyed'iü
szervezete lett.

Ebben az időszakban vette kezdetét a kispajtások kezdeményezésére a „Jó
tanulással előre hazánkért"-mozgalom azzal a céllal, hogy az általános iskolai
tanulók tudását emelje s hogy a falvak és tanyák gyermekeit a mozgalmon
keresztül azokban a szellemi kincsekben részesítse, amelyekből a Horthy-rendszer
kirekesztette őket. A mozgalom keretei kiszélesedtek, a csapatok létszáma emel-
kedett, a tartalmi munka javult, ötletgazdagabb lett, a pajtások a legtöbb he-
lyen többé-kevésbbé összeforrt közösségeket alkottak.

A teljesség igénye nélkül - e vázlatos adalékok felsorakoztatásával! - kísé-
reltük meg felvázolni a szervezeti tartalmi kibontakozást, a hősi küzdelmet, hogy
az utódok e küzdelmes múltból erőt merítve vigyék teljes győzelemre a mozga-
lom zászlaját.

32



A Szolnok megyei úttörők munkája, tevékenysége jóval gazdagabb, sok-
rctűbb, mint amiről! e szerény dolgozat beszámol. Munkánkkal tulajdonképpen
annak az összefoglaló műnek a majdani létrehozásához szeretnénk hozzájárulni,
amely a megyei úttörőmozgalom eddigi történetének és nevelő munkájának meg-
írására fog vállalkozni.

Dr. Vaskó László
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