
Iskolai ünnepélyek az 1950-es években 
Az iskolák életében évszázadok óta jelentős szerepet játszottak azok az ünnepélyek, amelyeket vala-

mely jeles esemény, személy, vagy eszme tiszteletére rendeztek. Ezek zöme kezdetben vallási jellegű 
volt, de a X1X-XX. században erősödő szekularizáció eredményeként az állami, nemzeti ünnepi meg-
emlékezések hódítottak jelentősebb teret az iskolákban. 

A hazai népesség életében változatlan szerepet játszottak az évszázados vallási ünnepek, amelyek a 
vasár- és ünnepnapi istentiszteletekkel együtt a mindennapi élet szerves részét alkották és szinte nép-
szokássá váltak. 

A XX. század első felében a három nagy nemzeti ünnep (március 15., augusztus 20. és október 6.) 
közül az I. világháború és a forradalmak alatt tönkrement, s a Trianon által tönkretett országban a nem-
zeti önérzet ápolásának szempontjából legjelentősebb az augusztus 20-i Szent István-nap volt. E nap je-
lentőségét 1938-ban tovább emelte az államalapító szent király halálának 900. évfordulója, a hazánk-
ban rendezett Eucharisztikus Világkongresszus, a Szent Jobb aranyvonatos országjárása, a Gyöngyös-
bokréta-mozgalom többnapos rendezvényei, amelyeken az iskolák tanulói pedagógusaik vezetésével 
aktivan részt vettek. 

Ebben a hagyományos ünnepély-rendszerben csak részleges törést jelentett 1945, amikor a régi tár-
sadalmi, gazdasági rendszer romjain kezdett kialakulni a népi demokrácia új rendszere. Az 1945-1948 
közötti koalíciós évek, a M.K.P. fokozatos térhódítását jelentették, amelynek alapja nem a lakosság 
megnyerésén, hanem a Vörös Hadsereg megszállásán alapult. 

Rákosiék kezdetben fontosnak tartották hangsúlyozni nemzeti elkötelezettségüket és azt, hogy nem 
ellenségei a vallásnak. Ennek propagálását szolgálta a falujáró mozgalmuk is, amikor a párt aktivistái 
vasárnaponként ingyen javították meg a falvakban a háztartási és mezőgazdasági eszközöket, 
rendbehozták a háború alatt megsérült iskolákat, templomokat, teherautókon szállították a híveket a bú-
csújáró helyekre, zenekarjaikkal vettek részt az istentiszteleteken stb. 

Ha a falu templomának toronyóráját megjavítjuk, akkor valahányszor a falusiak meg akarják tudni 
a pontos időt, a toronyóra mindig eszükbe juttatja a kommunisták jó munkáját - mondta Rákosi Má-
tyás.1 Ez a politika részben sikeresnek is bizonyult: több pap írt köszönőlevelet, prédikációikban dicsér-
ték a falujárókat, sőt olyan kijelentések is elhangzottak, hogy a „a kommunisták Krisztus igazi köve-
tői!". 

Az MKP igen fontosnak tartotta a pedagógusok megnyerését, átnevelését is. Különösen fontos meg-
nyernünk a falusi intelligenciát... a tanítókat, mivel egy-egy tanítónak nagy befolyása van a faluban -
hangsúlyozta több pártfórumon Rákosi. Ezért már 1945/46-ban megkezdődött a nevelők világnézeti át-
képzése. E célból például Pest megyében 51 helyen olyan központokat jelöltek ki. ahol a pedagógusok 
hav onta egyszer, arra alkalmas vezetők irányításával ismerkedtek a „korszerű szellemmel és nevelés-
sel". Az előadások témái között szerepelt a demokrácia, a vallásos nevelés a demokráciában, a szovjet 
közoktatásügy, az MKP és a haladás, az egyház szerepe stb.2 

A pedagógusok átnevelésére azért is szükség volt, mert a korábbi keresztény-nemzeti gondolatkör-
ben valláserkölcsi alapon szocializálódott magyar pedagógustársadalomtól idegen volt a materialista 
világnézet. Munkaszerződéseikben („díj levél"') a meghatározott pedagógusfeladatok között kiemelt he-
lyet kapott a növendékek vallásos nevelése, valamint „az Egyház hit- és erkölcstani elveit úgy hivatalos 
működésben mint a magánéletben betartani és jó példát mutatni". Munkába állás előtt a hivatalos állami 
esküt még 1946-ban is „a mindentudó és mindenható Istenre" tették a pedagógusok. Ebből következett, 
hogy minden átképzés a későbbi szemináriumok, az egyre erősödő osztályharcos-ateista elvárások elle-
nére. lélekben megmaradtak a régi beidegződések, nosztalgiák, amelyek eredményeként alakult ki az a 
belső kettősség, amelynek nyomasztó lelki súlyával kellett képviselniük az újabb állami elvárásokat. 

1945 után az első években az iskolák életében annyi változás történt, hogy lecserélték a fasisztának 
minősített szemléltető képeket, tankönyvrészeket, és „demokratikus szellemben" folyt a tanítás. A ko-
rábbi iskolai élet külsőleg nemigen változott. Az egyházi iskolákban továbbra is szentmisével kezdő-
dött a tanítás, énekkel az első óra. minden egyházi ünnepen kötelező volt a részvétei stb. Az óvatos vál-

' Politikatörténeti Intézet Levéltára: Falujáró jelentések 29. f. 60 öe,274-16/50. 
2 Pest Megyei Levéltár (PML)Tanfelügyelőségi iratok XXIV. 502-b 1946. 15 d. 
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tozást az új ünnepek, jelszavak.dekoráeiók megjelenése mutatta. Ilyen volt például a Magyar Hiszek-
egy megváltoztatása. 

A régi szöveg így hangzott: 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban. 
hiszek Magyarország feltámadásában. 
Az új pedig így: 
Hiszek a szabad és független Magyarország feltámadásában. 
A tanévre eső időszakban új iskolai ünnepként jelent meg április 4-e, a felszabadulás ünnepe, vala-

mint május l-e és november 7-e. A hagyományos egyházi ünnepek (húsvét, első áldozás. Űrnapja, a te-
lepülés búcsúnapja. Mikulás, karácsony) továbbra is szerves részei voltak az iskolák életének, amelye-
ken a diákok adták a műsort és szüleikkel együtt a nézőközönséget is. 

1947/48-tól az úttörőmozgalom iskolai megjelenése sem okozott kezdetben alapvető változást. A 
szülők abban a téves hitben éltek, hogy az úttörőmozgalom vallásellenes - írta az egy ik igazgató. Ezt 
látszott erősíteni az a tanfelügyelői utasítás is. amely előírta, hogy az úttörőfoglalkozások ne zavarják a 
templomi rendezvényeket.3 

Az 1848. évi forradalom centenáriumára készülve több iskolában fogalmazták meg nevelési célként 
a „ valláserkölcsös hazaszerető, embertársait becsülő-segitő ifjúság kialakítását". 1948 februárjában a 
húsvéti lelkigyakorlatokra még az állami iskolákban is egy-egy tanítási szünnapot adtak. 

Az iskolák államosítása, „köznevelésünk földreformja" után azonban jelentősen megváltozott a 
helyzet. A korábbi ígéretekkel szemben megkezdődött az iskolák erős. centrális irányítása - egyértel-
műen a materialista világnézet alapján. Ennek érvényesítése persze „lent" az iskolákban nem ment 
könnyen. A látványos változások közé tartozott a keresztek, szentképek, szobrok eltávolítása, és a taní-
tás előtti egyházi ének („Jöjj Szentlélek...") helyett mozgalmi dal éneklése. Mivel ezt a diákok választ-
hatták ki. ezért általában hosszú, több versszakos dalt énekeltek szép lassan, hogy a feleltetési időt le-
csíphessék (pl. DIVSZ-induló) Az utolsó tanítási óra befejezésekor viszont egy rövid dal elhadarásával 
igyekeztek ki az iskolából (pl. Dózsa népe. bontsd ki zászlód...). 

Az egyházi befolyás - főleg vidéken - alig csökkent, sőt a Mindszenty elleni hadjárat, majd a szerze-
tesrendek felszámolása, a hitélet sokféle korlátozása csak erősítette a hívek tüntetően tömeges részvé-
telét az egyházi rendezvényeken. Ez a kettősség nyomta rá bélyegét a különféle ünnepségekre is. Példá-
ul a zsámboki gyermeknapot 1948 júniusában reggeli szentmisével kezdték, az úrnapi körmenetben a 
tanulóiíjúság és a tantestület mellett a helyi párttitkár is vitte a gyertyát, a szeptemberi bérmáláskor a 
helyi pártok vezetői köszöntötték a megyéspüspököt, a karácsonyi ünnepséget az iskolában rendezték 
az egyházközség és a falujárók együttes szervezésében stb. 

Ekkor jelent meg a Pajtás újságban az alábbi versike: 
A sok pajtás megköszöni [ti. az ajándékokat] 
A kis Jézuskának. 
Megígéri, harcosa lesz 
A versenytanulásnak. 
A következő években is gyakran olvashatunk ilyen vegyes jellegű ünnepségekről: 

- Május 1-én. szentmise után az. úttörő- és MNDSZ-zászlók megszentelése. 
- az elsőáldozókat az MNDSZ vendégeli meg, 
- a ballagó VIII. osztályosok a templomtól is elköszönnek (1949.Zsámbok), 
- elsőáldozás, ministrálás úttörő egyenruhában (Csillaghegy 1949). 
1950/5l-ben a húsvéti ünnepek alkalmával a templomi „szentsíroknál" egyenruhás úttörők és 

DISZ-tagok álltak díszőrséget. Mindenki úttörő, mindenki bérmálkozott, mert az úttörő vallásos - je-
lentette 1950-ban a nemesgulácsi igazgató, aki szervezetten vitte a gyerekeket a templomba és a körme-
netekre. 195 l-ben a csömöri és a zsámboki pap a nagymise után személyesen vezette híveit az augusz-
tus 20-i községi ünnepélyre, ahol színes műsor várta az érdeklődőket.4 

J Bp. Fővárosi Levéltár: úttörőmozgalom I32.d. 
4 História Domus - Zsámbok 1950. 
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Több helyen alakult ki jó együttműködés a tanácsi és pártvezetők, valamint a ..klerikális reakció 
tisztelt vezetője" között az ünnepségek összehangolása érdekében. 1952 áprilisában Sopronhorpácson 
az egyenruhás tűzoltók mellett a tanácselnök, a párttitkár és három tanítóval az iskolások is részt vettek 
a húsvéti körmenetben. Hasonlókat jelentettek a környező községekből is. Pécelen ugyanekkor 20 párt-
ás tanácstag vett részt az ünnepségen. Szigetcsépen is 20 párttag vonult fel a húsvéti körmenetben az 
alábbi táblával: „Krisztus nevével harcolunk az amerikai imperialisták koreai háborúja ellen!". 

Az egyházi rendezvények ellensúlyozására szervezték a vasárnap délelőtti filmvetítéseket, sport- és 
kultúrversenyeket. 1950/5 l-re kialakult az új. szocialista ünnepi rendezvények rítusa is. amely némely 
vonatkozásában a helyi népi hagyományokat is felhasználta. így május I-én májusfa-állítást. a majális 
kulturális műsorát az úttörők és a DISZ- fiatalok tartották - kiegészítve azt a nemzetközi munkásmoz-
galmi hagyományokkal és a munka ünnepéhez kapcsolódó versekkel, dalokkal. Az iskolai megemléke-
zések mellett ezeken az ünnepségeken a az iskolák tanulói természetesen teljes létszámban vettek részt. 

Év végén a Mikulásból is szovjet mintára Télapó lett, a karácsonyfából pedig Fenyőfa. Ez utóbbit 
minden óvodában és iskolában megünnepelték hagyományos vallási alapon. 1951-ben ezért külön is 
felhívták az intézményvezetők figyelmét arra. hogy „a műsort lehetőleg ismert számokból állítsák 
össze, hogy színdarab-tanulással ne vonják el a gyerekeket a tanulástól", illetve,hogy legyenek éberek 
..nehogy klerikális szellemű műsorszámok kerüljenek előadásra!" Az óvónőknek azt javasolták, hogy 
meséljenek arról, hogyan ünneplik a gyerekek a Fenyőfa-ünnepélyt a Szovjetunióban, énekeljenek, 
mondjanak verseket a télről, beszélgessenek a téli játékokról, adjanak elő orosz és magyar játékokat és 
osszák ki az édességcsomagokat. A műsorhoz módszertani segítséget adott a Szovjet Kultúra című fo-
lyóirat 1950. decemberi száma.Ebből az utasításból is egyértelmű, hogy ezt a korábban vallásos ünne-
pet hogyan alakították át szovjet mintájú új ünneppé. 

1949-ben augusztus 20-a, Szent István napja is új értelmezést kapott. Az új pártállam vezetői saját 
magukat tolták fel István király jogos örökösének, mondván, hogy mindketten a régi rendszerből egy 
új, haladó világba vezették a magyar népet. Ezért is időzítették erre a napra az új alkotmány a „Népköz-
társaság" és a csillagos országcímer kihirdetését. (Ezzel kapcsolatban érdemes emlékeztetni Kákonyi 
Lajosné, mogyoródi tanítónő „címermagyarázatára", mely szerint a munkás így szól a paraszthoz: -
Ilyen szép kalászos búzát termelj, mert különben úgy fejbe váglak ezzel a kalapáccsal, hogy csillagokat 
látsz. (A tanítónőt még aznap éjjel elvitte az AVO.)5 

A következő években is ilyen ideológiai tartalommal ünnepelték a régi aratóünnepek elemeinek fel-
használásával az Uj Kenyér, illetve az Alkotmány Napját. 

Erősen átpolitizálták a március 15-i nemzeti ünnepet is. 1948-ban ez a nap számított a centenáriumi 
ünnepségek csúcspontjának, amit azonban a „fordulat évének" jelentős eseményei (MDP megalakulá-
sa. iskolák államosítása, egységes gyermek- és ifjúsági szervezet létrehozása, Csillebérc és az úttörő-
vasút megépítése stb.) hamarosan háttérbe szorítottak. A következő években ezt az évfordulót is új ma-
gyarázatokkal ünnepelték meg. 

1951-ben a központi eligazítás szerint az összevont iskolai ünnepségen az igazgató maga állítsa 
össze ünnepi beszédét.amelvben hangsúlyozza: 

- a nemzeti függetlenségi harc jelentőségét. 
- 1848 forradalmi harcainak lendületének folytatói vagyunk, 
-használ ja fel Rákosi, Farkas, Révai elvtársak kongresszusi beszédeit. 
A témához segítségként a Köznevelésben megjelent Darvas József miniszter cikke, amelynek főbb 

gondolatai: 

- az 1848—49-es forradalom és szabadságharc bukásának okai: a nemzetközi reakció, a liberális ne-
messég osztálykorlátai. a parasztság részleges kielégítése, a környező népek szembeállítása: 

- 1848 igazi örököse a szocializmust építő magyar demokrácia, ahol megvalósult: független ország-
ban szabad nép: 

- feladatunk: haladó hagyományaink ápolása, ami azt jelenti, hogy „töretlen hűséggel a nagy Szov-
jetunióhoz, együtt a népi demokráciák felszabadult százmillióival, nagy pártunk, az MDP vezetésével 
küzdjünk a békéért, népünk szabadságáért, nemzetünk függetlenségéért, a szocializmus felépítéséért.6 

5 PML: MDP. Pest m. bizalmas iratok XXVIII. 14. 
6 Köznevelés 1951. március 1. sz. - Valamint egykori pedagógus kollégák visszaemlékezései 
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A szabadságharc tragikus gyásznapjáról, október 6-ról iskolai ünnepély keretében emlékeztek meg 
központi beszédvázlatok alapján, amelynek célja, hogy „megadja a helyes értékelést a mai helyzetre 
vonatkozó tanulságokat, és elmélyítse a szocialista hazafiság érzését." 

Eszerint az 1849-es bukás okai: a Habsburg-dinasztia, a főnemesség, a klerikális reakció. Hám érsek 
kollaborálása. a megalkuvó nemesi vezetők. (A 200 ezer cári kozákról szó sincs!). Tanulságok: népi de-
mokráciánk 1848/49 méltó örököse és folytatója, annak megvalósítója, sőt továbbfejlesztője, mert a 
szocializmus építője. Sikereink záloga: a Szovjetunió, vezetőink, az MDP és Rákosi Mátyás. Mai ellen-
ségünk: USA-imperialisták. Meg kell tanulnunk az ádáz gyűlöletet a nemzeti függetlenségünkre, bé-
kénkre törő imperialista gyilkosokkal szemben, a kérlelhetetlenséget az imperializmus ügynökeivel, a 
belső bitangokkal szemben. A világszabadság ügye iránti hűség ma egyet jelent a Szovjetunió iránti hű-
séggel. A békeharcban feladat: jótanulás. Erősítsük a népi egységet az október 22-i tanácsválasztások-
ra! 1849-ben egyedül voltunk, ma velünk van a Szovjetunió és a béketábor. Hűség a Szovjetunióhoz, 
kövessük nagy Pártunkat, mindannyiunk nagy tanítóját Rákosi elvtársat! 

A felsorolt hagyományos, de átalakított ünnepek mellett fokozott jelentőségűek az új szocialista 
pártállami megemlékezések, amelyeknek fő gondolata hála és köszönet a Szovjetunió. Sztálin valamint 
a Párt és Rákosi iránt. 

Az ünnepi dekorációk a békeharc és a szocializmus építésének jelentőségét hangsúlyozták. Leggya-
koribb volt Sztálin alábbi mondása: A béke Jénnmarad és tartós lesz. ha a népek kezükbe veszik a béke 
megőrzésének ügyét és végig kitartanak mellette. 

Meghatározták a zászlódísz arányát is: nemzeti ünnepen 60% magyar és 40% vörös, szocialista ün-
nepen pedig fordítva. Az emelvények felett ott díszlett az. új szentháromság - Lenin. Sztálin és Rákosi -
nagyméretű arcképe. Nagyobb rendezvényeken több vezető képét is kitették. 

El kell érnünk, hogy a kommunizmus ügyének nagy harcosai: Marx. Engels. Lenin. Sztálin, a ma-
gyar nép vezetői: Rákosi, Gerő. Farkas, Révai, Kádár és Vas elvtársak az úttörők eszményképeivé vál-
janak- írta ezekről a rendezvényekről a Köznevelés május l-i száma. 

A pártállami piramis csúcsán lévő vezetők iránt szinte vallásos áhítatot és katonás munkafegyelmet 
vártak el ezekben a békeharcos, hidegháborús években, gyerektől, felnőttől egyaránt. A III. világhábo-
rúra való készülődés, a hadiipar fejlesztése (Gyűjtsd a vasat és a fémet!), a békekölcsönjegyzés, az in-
ternálótáborok ideje ez. amikor „hazánk nem rés. hanem erős bástya a béke frontján". Ekkor született a 
szentendrei úttörők rigmusa is: 

Adófizetés, tavaszi vetés, beszolgáltatás, országépítés. 
Aki ezt jól megértette, és mindezt teljesítette - védi a békét! 
A vezetők kultuszára a születésnapi évfordulók is jó alkalmat adtak. 
Rákosi Mátyás március 9-i születésnapja alkalmából már az. óvodákban olyan beszélgetéseket iktat-

tak be. melynek során a kisgyerekek is megtudhatták, hogy „óvodánk szép berendezését Rákosi elvtárs-
nak és a Pártnak köszönjük". A pedagógusok szemináriumokon tanulmányozták Rákosi életművét, az 
iskolák folyosóin díszes vörös sarkokat alakítottak ki, faliújságokon mutatták be a róla készült fotókat, 
verseket stb. A nagy vezér tiszteletére ünnepi rajgyüléseket. megemlékezéseket tartottak. A csúcsren-
dezvényre a 60. születésnapon az Operaházban került sor. Az életművet és a sokezer ajándékot bemuta-
tó nagy kiállítást a mai Néprajzi Múzeum termeiben csoportosan látogatták az iskolák tanulói. Másfelől 
BM-jelentések arról számolnak be. hogy több pesti iskolában a gyerekek megrongálták az ünnepi deko-
rációt: kiszurkálták a vezérek szemét, kidobták az emeletről Sztálin gipszszobrát stb. Valószínűleg kö-
zülük kerültek ki 1956 októberében a barrikádok „pesti srácai" ... 

Sztálin születésnapja, december 2 l-e az év legsötétebb napja. Erre az. alkalomra különféle felajánlá-
sok történtek: tanulmányi munka javítása, fegyelem megszilárdítása, szertárbővítés, takarákosság. mű-
sorok rendezése. Sztálin-album, faliújság stb. készítése. A közös felajánlások mellett egyéni fogadal-
makkal is bőven találkozunk: pl. óráról nem kések el, óra alatt nem súgok, hozok egy cserép virágot stb. 

A sajtóban bőven jelentek meg a különféle kollektívák felajánlásai, nyilatkozatai. Ilyenek voltak pl.: 
A pajtások a nag)' Sztálin iránti szeretetüket és hálájukat csak úgy tudják igazán kifejezni, ha jól tanul-
nak és jó úttörőmunkát végeznek (Pusztaszabolcs); Mi leginkább jó tanulásunkkal fejezhetjük ki szere-
tetünket drága édesapánk iránt, azzal erősíthetjük hazánkat, a mi boldog jövőnkért harcoló béketábort 
(Mátészalka). 

A születésnapon valamennyi óvodában és iskolában ünnepélyes megemlékezéseket tartottak, ame-
lyeken minden gyerek részvétele kötelező volt. A rendezvényhez külön központi műsorfüzetet adtak ki. 
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Az óvodai műsorfüzet az alábbi ajánlásokat tartalmazta: 
- Madarász Emil Kreml c. verse, 
- az óvónő beszélgessen Sztálin elvtársról mint a gyermekek és a magyar nép nagy barátjáról, 
- szovjet és magyar népdalok éneklése, 
- orosz és magyar népitáncok. 
- vers Sztálinról. 
Az V-VIII. osztályosoknak pályázatot írtak ki: Mi leszek, ha nagy leszek? címmel, ahol élménysze-

rű dolgozatokat vártak arról, hogy a gyerekek hogyan akarnak részt venni a szocializmus építésében. 
Az írások közül iskolánként két dolgozatot kértek be a Magyar Rádió Ifjúsági Osztályára, ahol a legjob-
bakat értékes sportfelszerelésekkel jutalmazták. 1951 tavaszán a békeharc fokozása érdekében újabb 
dolgozatok íratására került sor. Ekkor született a rigmus: 

Nincs szebb dolog, mint a béke 
Tanulással harcolj érte 
A Szovjetunió iránti hála és szeretet volt a fő gondolata a tanév két legfontosabb ünnepének. Az 

195 l-ben kiadott instrukció szerint az április 4-i ünnepi megemlékezést az igazgató vagy az általa kije-
lölt nevelő mondja. Beszédének főbb gondolatai: 

- az évforduló jelentősége, hazánk, településünk, közoktatásügyünk szempontjából, a Szovjetunió 
felszabadító szerepe: 

- párhuzam a Szovjetunió által felszabadított, és állandó támogatását élvező és az imperialista álla-
mok által „felszabadított" országok helyzete között (Marshal-terv, Atlanti szerződés, Ny-Németország 
felfegyverzése); 

- a magyar nép jobb munkával, békeharca erősítésével fejezi ki háláját a Szovjetunió iránt; 
- a Párt II. Kongresszusa határozatainak végrehajtása; 
- a tanulók feladatai: jobb tanulás, öntudatos, fegyelmezett magatartás, jó felkészülés a szocializmus 

építésére, hazánk védelmére: 
- a beszéd összeállításához használja fel Rákosi elvtárs Pártkongresszuson elhangzott beszédének a 

nemzetközi helyzettel foglalkozó részét, valamint a Szabad Nép idevonatkozó cikkeit; 
- a műsort a tankönyvekben szereplő versekből, énekszámokból az Igazgató Kartárs az iskolabizott-

sággal egyetértésben állítsa össze; 
- az iskolai ünnepélyre hívják meg a párt-tanács-szakszervezet, SZM, MNDSZ képviselőit is; 
- a gondos műsorösszeállítások ellenére is becsúszhatott olyan hiba, mint a fővárosi Május I. mozi-

ban tartott nagy ünnepélyen, ahol a Vörös Hadsereg szerepét méltató szónok után az iskolai énekkar rá-
zendített Kodály közismert kórusművére: Megjöttek a cigányok, hogy• szalonnát lopjanak... 

A felszabadulás évenkénti megünneplése egy össznemzeti emlékezetkiesést feltételezett, mivel a je-
lenlévők alig néhány éve szenvedték át a harcokat követő megszállást, a tömeges atrocitásokat. Ez 
azonban szigorúan tabu volt! 

Általában április 4-hez kötődött az iskolai úttörőavatás is, amely sok vonatkozásban az elsőáldozás 
és a bérmálás elemeit is felhasználta (ünnepi uzsonna, avatószülők ajándékai). Avatások, harci játékok 
kötődtek a pákozdi csata évfordulójához, szeptember 29-éhez, a Néphadsereg Napjához. Ez volt talán 
azon kevés íinnep egyike, amelyen szívesen vettek részt a gyerekek, mivel itt a verbalizmus helyett élet-
koruknak megfelelő já tékos, romantikus foglalkozásokra került sor. 

A tanév során több olyan ünnep is volt, amely szorosan a Szovjetunióhoz kötődött. Ilyen volt pl. feb-
ruár 12-e, Budapest felszabadulása. Ennek megünneplését már 1948-ban elrendelte a Fővárosi Tanfel-
ügyelőség, kérve annak hangsúlyozását, hogy „felemelkedésünket elsősorban a felszabadító Vörös 
Hadsereg segítségének és a demokratikus pártok koalíciós együttműködésének köszönhetjük ". A „for-
dulat éve" után ez a méltatás is jelentősen változott az MDP és Rákosi javára. 

Február 23-án „ünnepeltük" a Vörös Hadsereg születésnapját, amelyhez kiadott 1950. évi ünnepi 
beszédvázlatban a következők olvashatók: 

- világszerte hálás megemlékezéseket tartanak; 
- a mi népünk is hálás szívvel, szeretettel ünnepli a Vörös Hadsereg születésnapját; 
- függetlenségünket, szabadságunkat, kulturális fejlődésünket hozta meg a Vörös Hadsereg, amikor 

kiűzte a fasisztákat és nyilas bérenceiket, nem hódítóként, hanem barátként érkeztek hozzánk a szovjet 

42 



katonák ... lehetőséget kaptunk, hogy dolgozó népünk kezébe vegye saját sorsának irányítását ... élni 
tudtunk a szabadsággal a Szovjetunió segítségével, az MDP vezetésével; 

- a magyar fiatalságnak követnie kell a lenini KOMSZOMOL fiataljainak példáját: kemény, fegyel-
mezett fiatalokat, sziklaszilárd békeharcosokat nevelünk; 

- Párt iránti szeretet, a Szovjetunió méltatása és a Vörös Hadsereg ünneplése a békeharc jegyében 
fonódik össze; 

- Ünnepi jelszó: Éljen nagy vezérünk és tanítónk, Rákosi Mátyás!, valamint Éljen a Vörös Hadsereg 
és nagy vezére, a világbéke legfőbb őre - Sztálin generalisszimusz! 

Ehhez hasonlóan ünnepelték a KOMSZOMOL, évfordulóját is. 
A tanév másik jelentős ünnepe a Nagy Októberi Szocialista Forradalom november 7-i évfordulója 

volt. Ez is az előbbiekben ismertetett gondolatok jegyében, ünnepi külsőségek, jutalmazások közepette 
zajlott. 

Rengeteg energiát vontak el ezek az ünnepek az iskolai tanulmányi munkától. Ezek mellett a köz-
ponti emlékezések mellett még egyéb ünnepi alkalmakkor is szerepeltek a gyerekek: köszöntötték a 
vendégeket, az élenjáró dolgozókat, tanácstagokat, képviselték településüket, iskolájukat különféle 
kulturális és sportrendezvényeken vagy csak ..vattaként'" állták, ülték végig a hivatalos rendezvénye-
ket. 

Az ünnepek szervezését nagyobb városokban a párt-. D1SZ-. tanácsi, szakszervezeti szervek munka-
társai főmunkaidőben végezték, a helyi iskolai rendezvényeket viszont a sok egyéb társadalmi munká-
val (népnevelők, vasárnapi matinék, gyűjtések stb.) amúgy is túlterhelt pedagógusok. Emiatt gyakran 
panaszkodtak is az elkeseredett és bátrabb igazgatók. Ezek a kényszerünnepek nem hozták meg a várt 
nevelési eredményt, ezért is omlott össze 1956 októberében szinte órák alatt az agyaglábakon álló szo-
cialista pártállami monstrum. 

Dr. Tóth József 

£ 
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