
SZABAD FÓRUM 

J J ROVATUNKBAN olyan közérdekű javaslatoknak, vé-
leményeknek kívánunk helyet adni, amelyek többoldalú 
megvilágítása, megvitatása a honismereti mozgalom további 
fejlődése szempontjából fontosnak látszik. 

A most felvetett két témához is szívesen látunk még hoz-
zászólásokat. 

(Szerk.) 

A reformkori diáktársaságok 
és az iskolai önképzőkörök 

Nagyon sok iskolában működik ma már ismét úgynevezett önképző-
kör is a szakkörök mellett. Általában olyan diákok csoportosulnak 
bennük, akik szépírói, költői próbálkozásaikat szeretnék valahol be-
mutatni. Az önképzőkörök ősei azonban — Petőfiék korában — ennél 
sokkal jelentősebb feladatot töltöttek be. „Ártalmatlan" versfaragó kö-
röcskévé csak a kiegyezés után váltak az egykori Fiatal Magyarország 
felnevelői, az iskolai diáktársaságok. A legrégibb társaság, a soproni, 
1840-ben már fennállása 50. évfordulóját ünnepelte, s az ünnepséget 
megnyitó diák többek közt ezt mondta: „Művelődés volt az ő jelszavuk 
(ti. az alapítóké), s elől mentek egy nemzet előtt útmutatásukkal, lelke-
sítésükkel, ők s némely más rokonérzetű honfitársaik, ők voltak alkotói 
jelen századunk jelszavának, mely mindenütt a buzgalom és a lelkese-
dés hangjával kiál t ja: Ébredjünk! Haladjunk! Művelődjünk! — Hív ma-
radt társaságunk elvükhöz, hív jelszavukhoz, . . . s hogy törekedése csüg-
getlen volt, . . . annak bizonyságát a mai nap mutatja, mely az ötven 
éves intézetet még létezni látja. Nem is létezhetne ez, hacsak a mívelő-
dés vágya, amelyből csirádzott, folyvást nem övedzené." Az Életképek 
egyik levelezője pedig ezt írta 1844-ben a pozsonyi diáktársasággal kap-
c s o l a t b a n : „Az egyesület közvetlen és egyenes célja nem az, hogy köl-
tővé képezze az ifjakat, hanem hogy alkalmat nyújtson önművelődésre 
azon eszközökkel, melyek az egyesület céljához tartozhatnak." 

Meggyőződésem szerint ezek a régi diáktársaságok lehetnek példaképei 
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korunk haladni vágyó if júságának is, nem pedig a kiegyezés utáni gom-
bamódra elszaporodó, valóban főleg versfaragással foglalkozó önképző-
körök. Ez a példaként szolgáló képző társasági mozgalom a felvilágoso-
dás korában kezdődött, és a reformkorban bontakozott ki. Virágzását 
akkor érte el (az 1840-es évek elején), amikor Petőfiék nemzedéke ké-
szülgetett ezekben a társaságokban a rá juk váró nagy történelmi felada-
tokra. Jómagam az önképzőkör elnevezésnek sem vagyok éppen ezért 
híve. A szabadságharc előtt még nem használták ezt a szót, s volt va-
lami haladó íze annak, hogy olyan nagymúltú társaságok, mint a soproni 
vagy pápai, sohasem vették fel ezt a nevet, s még az én diákkoromban 
is a hagyományos megszólítással kezdtük Pápán felszólalásainkat, hozzá-
szólásainkat vagy előadásainkat: „Tisztelt Képzőtársaság!" Elismerve, 
hogy az elnevezés nem a legfontosabb kérdés, mégis helyesnek tartanám, 
ha ma nem reménybeli poétákat, szépleikeket vonzó önképzőkörök, ha-
nem a művelődést, haladást szolgálni kívánó diáktársaságok alakulná-
nak az if júság között. (Ezek a diáktársaságok nemcsak Petőfiék egykori 
társaságait tekintenék példaképnek, hanem a mai egyetemi és főiskolai 
diákkörökhöz is jobban hasonlítanának, mint az önképzőkörökhöz.) 

Felvetődik a kérdés: mi lehet ma a KISZ és a szakkörök mellett egy 
ilyen, a Petőfiék korabeli társaságok használható hagyományait folytatni 
kívánó diáktársaság helye és szerepe? Véleményem szerint a KISZ-
nek, mint minden ifjúsági megmozdulást összefogó tömegszervezetnek a 
keretében működve, a különböző szakkörök összetartója és nyilvános 
fóruma lehe tne 'a diáktársaság. Gyűlésein minden szakkör pódiumot és 
közönséget nyerhetne, hogy ne csak a szakkör tagjai tájékozódjanak az 
ott folyó munkáról, s az általános érdeklődésre számot tartó szakmai 
kérdésekről. Egy-egy alkalommal több szakkör is összefoghatna egy 
diáktársasági gyűlés megrendezésére, máskor egy szakkör vállalkozhatna 
esetleg a teljes gyűlés programjának kitöltésére. 

Kitűnő témát szolgáltathatnának a diáktársasági gyűlések számára a 
legkülönfélébb évfordulók: történelmiek, művészetiek, irodalmiak, tudo-
mányos vagy közéleti jellegűek. Hagy csak néhányat említsek a közel-
múltból: a 125 éves magyar vasút, a 100 éves Budapest, a 150 éve szü-
letett Madách, a 100 éves Néprajzi Múzeum témája lehetett volna egy 
egy diáktársasági gyűlésnek, s a témához kapcsolódó kiselőadásokkal, 
szavalatokkal, jelenetekkel, zeneszámokkal töb szakkör, a színjátszókör. 
énekkar, zenekar fej thetett volna ki közös szép munkát. Ilyen téma 
mindig akad, a régebbi múlttal kapcsolatos éppúgy, mint a tegnapi ese-
ményekhez kapcsolódó, a zenétől kezdve az űrhajózásig, a művelődés 
bármely területéről. Az ilyen diáktársasági gyűlések, amelyek szükség-
képpen kissé „ünnepélyesebb" formájúak lennének, mint a szakköri 
összejövetelk, hozzászoktatnák a résztvevőket a nyilvánosság előtti fel-
lépéshez, fejlesztenék előadói és műsorvezetői képességüket, amire bi-
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zony nagyon nagy szükség lenne, hiszen felnőtt korukban a legkülön-
félébb pályákon is kerülhetnek ilyen feladatok elé. 

Ha alapelvnek elfogadjuk, hogy a diáktársaság nemcsak a reménybeli 
költők és írók gyülekezete, hanem a széleskörű művelődést, korunk, 
világunk megismerését szolgálni óhajtók egyesülete (akárcsak reform-
kori mintái), akkor a gyűlések rendezésén kívül még több feladatot el-
láthatna, amelyeket az akkori kezdetlegesebb és mostohább körülmények 
között is vállaltak már a szabadságharc előtti társaságok. Gazdája le-
hetne a diáktársaság az iskola nyomtatott vagy sokszorosított lapjának, 
mint régens, természetesen szerkeszthetne faliújságokat, plakátokat is. 
A régi társaságok úttörő munkát végeztek a színjátszás terén, s ma is a 
diáktársaság lehetne az ifjúsági színjátszók, szavalók, ének- és zene-
karok fellépési lehetőségeinek biztosítója, színvonalas irodalmi és zenei 
estek, színielőadások szervezésével. Összegyűjthetné, válogathatná és ki-
adhatná egy-egy diáktársaság a helybeli ifjúság legjobb tudományos, is-
meretterjesztő vagy szépirodalmi dolgozatait, verseit is, felújítva a re-
formkori társaságok kis zsebkönyveinek a hagyományát; s főleg sajtó 
alá rendezője lehetne még kiadatlan vagy nagyon régen kiadott, elfelej-
tett és hozzáférhetetlen irodalmi, történelmi vagy más tudományos doku-
mentumoknak, ritkaságoknak. Ugyancsak régi hagyományt újí tana fel 
minden diáktársaság, ha szépirodalmi és tudományos dolgozatok írására 
évenként pályázatot hirdetne. Köztudomású, hogy Petőfi is pályadíjat 
nyert 1842-ben a pápai Képzőtársaságban, s munkálkodásukról, saját 
sikereiről több levélben számolt be régebbi selmeci barát jának, azt írva 
többek között: „Édes örömmel függök serdülő „képző-társaság"-unk nö-
vekedésében: és az valóban növekszik." 

Ezt bizonyára elmondhatják majd a most alakuló diáktársaságok tag-
jai is, ha a legfontosabbat, a korszerű haladásra való törekvést eltanul-
ják Petőfi korának társaságaitól. 

A korszerű haladás egyik legfontosabb biztosítéka a kor legjobb, leg-
fontosabb könyveinek az olvasása. A régi társaságok maguk szervezték 
a könyvtárukat is, maguk fizették elő az akkor még gyér számú folyó-
iratra, újságra. Ma már a könyvtárszervezés nem lehet önkéntes ifjúsági 
feladat, hivatalból az iskola gondoskodik róla. De a diáktársaság ma is 
sokat tehetne — írásban és élőszóval egyaránt — az olvasás népszerűsí-
téséért: a könyvtárfejlesztésre vonatkozó ifjúsági igények gyűjtésével; s 
a felnőtt vezetőkhöz való eljuttatásával; lap-tári olvasó-órák szervezésé-
vel; könyvekkel, cikkekel kapcsolatos vitagyűlések tartásával. 

Ha mindezeket a feladatokat jól megoldják a ma korszerű diáktársa-
ságai, bizonyára rájuk is sok diák gondol majd úgy vissza felnőtt korá-
ban, sikerekben gazdag pályafutás után, mint Jókai gondolt a pápai 
Képzőtársaságra (szavai fel vannak vésve pápai szobrának a talapza-
tára): „Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított!" 

Bodolay Géza 
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Beszámoló egy önképzőkör útjáról 

Bodolay Géza cikkét végig gondoltam, hogy mi a miskolci Földes 
Ferenc Gimnáziumban az általa jelzett utat megjártuk, s az elmúlt tan-
években állandóan kerestükaz ú j utat is. Mindnyájunkat i-zgat a hogyan 
tovább. 

Hadd adjak egy kis történelmi áttekintést a mnukánkról. Iskolánk 
mai keretét 1953-ban formálta ki a történelem a két nagy miskolci fiú-
gimnázium egyesítésével. Jelentős önképzőköri hagyományok az össze-
olvadt iskolának csak az egyik ágában — az egykori Lévay József Gim-
náziumban éltek. Erre építve indult el az önképzőköri élet 1953 őszén, 
de 1967-ig a századfordulós hagyományok alapján, 20—30 taggal, szinte 
szakköri jelleggel. A 60-as évek derekára alig létezett az egész szervezet. 
Mindössze 5—6 Írogató diák jelent meg egy összejövetelen. Ekkor az űj 
iskolavezetés a közben koedukálttá vált iskolában — ami ú j erőtartalé-
kokat is sejtetett — feltette a kérdést: Szükséges-e egy formalista szer-
vezet? Vagy meg tudjuk tölteni a régi korsót ú j borral, vagy ha nem, 
akkor nincs is* rá többé szükség. Megpróbáltuk. Mindent újra kezdtünk 

Mit lehetett felhasznláni a régiből? A keretet, méghozzá a legértéke-
sebb, legjobb reförmkori hagyományt. Bodolay Géza soproni idézetére 
hivatkozva: „Ébredjünk! Haladjunk! Művelődjünk!" — elvet akartuk 
megvalósítani. 

A szervezet kereteit a régi önképzőköri alapszabályokból állítottuk 
össze. Felhasználtuk ehhez Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 
1785—1848 (Akadémiai kiadó, Bp. 1963) című könyvének történelmi ér-
tékű dokumentumait. Ezt az újjáalakult önképzőkör alakuló gyűlése 
1968 őszén megvitatta, elfogadta, s azóta ennek alapján működik. Lé-
nyege az önkéntesség, a tevékenykedés. Demokratikus centralizmus alap-
ján egy öttagú ifjúsági vezető testület irányítja a KISZ szervezeten be-
lül: ifjúsági elnökkel, társadalomtudományi és természettudományi szak-
titkárokkal, szervező titkárral és krónikás diákkal. A tanár elnök csak 
a kulisszák mögül ad elvi irányítást. 

Megvolt a forma. 
A tartalom p e d i g . . . Igen itt jött a súlyosabb megoldanivaló. Lehet-e 

szakítani az elsekélyesedett rímfaragó önképzőköri szemlélettel. Lehetett, 
mert akartuk. Új, korszerű tartalmat akartunk követíteni, mert csak a 
sokoldalú érdeklődés kielégítése biztosíthatta a jövőnket. 
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Voltak diákelőadások úti élményekről vetített képekkel; tudományos 
diákpályamúvek az irodalom, a történelem, a biológia, a kémia, sőt a 
matematika köréből; zenei, sport, művészeti délutánok (mindezekhez 
felhasználtuk a modern technikai eszközöket: dia, írásvetítő, diagramok, 
magnó, lemezjátszó, hangosfilm); voltak kollektív műsorok: néprajzi be-
mutatók egy-egy osztály gyűjtőmunkájáról, gyűjtési élményeiről. Osztá-
lyok rendeztek irodalmi, történelmi emlékműsorokat (pl. tavaly Dózsa ás 
Petőfi emlékműsort); évenként bemutatkoznak iskolánk if jú irodalmi 
alkotói, akik a Földes-diáknapok győztesei, s a Sárospataki Diáknapok 
érmesei; tartottunk vitaműsorokat (film, színház köréből, de ilyen cí-
men is: Ilyenek vagytok ti! egy fiú és egy lány szemlélete a másik nem-
ről.) 

Aztán ezen is túlléptünk. Vannak területek, amelyeket a diák a maga 
erejéből nem valósíthat meg. Működött nálunk a 60-as években a kez-
deményezésemmel egy „Tanárok az if júságért" m»zgalom, melynek ke-
retében 1—2 havonként egy-egy tanár tartott előadást saját érdeklődési 
területe, kutatása, esetleg hobbyja tárgyköréből. így sorra kerültek itt 
irodalomtörténeti, helytörténeti, néprajzi, művészeti, fotó, zenei tárgyú 
előadások. Ezek nagy diáktömegeket mozgattak meg. 1968-tól ezt a soro-
zatot megszüntettük és felhasználtuk az újjászervezett önképzőkör ja-
vára. 

Ugyanígy fordultunk iskolánk régi neves diákjaihoz, akik közül t'íbb^n 
országos hírnevet szereztek. Rendeztünk író—olvasó találkozót (Bihari 
Sándor. Kalász László, Dr. Kabdebó Lóránt, stb részvételével); tudomá-
nyos kutatókat kértünk fel előadásokra (pl. Fekete Sándor Petőfi-kuta-
tót a jubileumi évben); meghívtunk színészeket, előadóművészeket; ama-
tőr színjátszókat alkalmi műsorokra kértünk fel (pl. Manézs-színház Ady 
emlékműsora); történelmi, néprajzi emlékeket szólaltattak meg muzeoló-
gusok, néprajzosok, veteránok. 

Az évfordulók, a meghívott előadók lehetőséget adtak ünnepi ülések 
tartására. 

Az önképzőkör látogatottsága az állandó tagságra épül. Ennek évről 
évre való fejlődése tükrözi szervezetünk fejlődését. Az állandó tagok lét-
száma 1968 óta 1973-ig 100 főről 200 főre nőtt. Sajnos ez a múlt tanévi 
már nem is volt egészséges a felszólalások, a viták szempontjából. А/ 
ünnepélyes önképzőköri üléseinken igen jelentős számú érdeklődő tag is 
•^ég jelent. Volt példa arra, hogy 400 fő is tolongott az iskola kultúr-
termében. Ide már erősítő berendezésekre volt szükség, s a fülledt me-
legben kb 100 embernek már nem tudtunk ülőhelyet S£m biztosítani. 
Komoly sikernek könyvelhetjük el azt, hogy a múlt tanévben a miskolci 
testvériskolások is képviseltették magukat tanáraikkal, diákjainkkal, sőt 
alkalmilag a városi oktatási, művelődési szervek is megjelentek jelesebb 
műsorainkon. Feltűntek szülői, s egyéb érdeklődő felnőtt arcok is. 
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Havonta egy alkalommal gyűlünk össze. Előadásainkra a helyi sajtó-
ban is felhívjuk a figyelmet. Meghívót nyomtattunk emlékműsorainkra. 
Természetesen az iskola hangos híradója és hirdető táblája a legfőbb 
mozgósítónk. 

Műsorainkat két vonatkozásban is rögzítjük: 1. Hagyományosan írás-
ban a krónikában; a fényképeket, szövegeket, dokumentumokat külön 
díszalbumban is megőrizve; 2. A modern technika segítségével magnó-
szalagra is rögzítettük néhány kiemelkedő műsorunkat, előadónkat. 

Itt tartunk most. A feladat: hogyan tovább? Elindítottunk egy gépeze 
tet, de továbbra is biztosítani kell a színvonalat a kultúrára szomjas ér-
deklődő táborunk számára. Ha pedig felkötöttük a kolompot, akkor ráz-
zuk — mondja a szólás. 

Egy bizonyos: utunk eltér a hagyományos öss-zfogalmi önképzőkörtől. 
Vállalásunk szélesebb skálán mozog. Ezzel a meggondolással szerveztünk 
két szaktitkári tisztet. A korszerű természettudományos ismeretekre jó-
val nagyobb súlyt fektetünk a régi típusú önképzőköröknél. Gazdago-
dásnak tekinhetjük azt is, hogy az iskolai életben, a kulturális tevékeny-
ség igazi centrumává tudott válni szervezetünk. Tagságunk rugalmasab-
ban tudjuk mozgósítani érdeklődési körüknek megfelelően. Mindezt anél-
kül tesszük, hogy feladtuk volna az önképzőkör eredeti feladatát. Mi 
ezen az úton igyekszünk felszínre hozni a tanulók tehetségét, fejleszteni 
diákjaink ítéletét, ízlését, vitakészségét, önállóságát, nyilvánosság előtt 
való szereplését. Nem véletlen, hogy régi diákjaink gyakran visszatér-
nek a régi körbe. Akármilyen icipici kis láng vagyunk, azért mégis vilá-
gítunk. 

Pápay Sándor 
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Hozzászólás a tudományos diákkörök 
kérdéséhez 

Három évvel ezelőtt még magam is boldog gimnazista voltam a polgári 
József Attila Gimnáziumban. Sajnos iskolánkban nem volt Diákkör, ele 
a különböző szakkörök mellett elevenen működött honismereti szakkö-
rünk, amely a helyi néprajzi, irodalmi, történelmi hagyományokat ápol-
va részben pótolta az önképzőkört.1 

A néprajzi gyűjtőmunka sokrétűsége miatt szakkörünk, természete-
sen nem tudott foglalkozni a tudomány más ágaival, s így iskolánkban 
is célszerű lett volna a Diákkör megszervezése, amely a honismereti szak-
körökkel együttműködve folytatta volna munkáját . A tudományos diák-
körök munkájába ugyanis a nem humán érdeklődésű tanulók is bekap-
csolódhatnának. Azokat az előadásokat, műsorokat, amelyek a termé-
szettudomány vívmányaival, alakjaival foglalkoznak, ők szerveznék, ve-
zetnék. 

Tudományos diákkör jelleggel működő, ú j típusú önképzőkörök léte-
sítését különösen a nagyközségekben székelő középiskolákban (amilyen 
a mi polgári Gimnáziumunk is) látnám nagyjelentőségűnek. Igen fontos 
szerepet tölthetne be ezeken a helyeken az ifjúság ismereteinek, látókö-
rének, gondolatvilágának bővítésében is. Előadásaival, műsoros rendez-
vényeivel részben pótolhatná a falun hiányzó kulturális megmozduláso-
kat, irodalmi, zenei esteket tudományos előadásokat. Ügy gondolom, 
hogy az ilyen önképzőkörök a diákokon kívül a más területen dolgozó, 
arra érdemes fiatalokat is bevonhatná munkájába, pl. a lakóhely hagyo-
mányainak, jelen problémáinak tanulmányozásába, felkutatásába, műso-
ros estek rendezésébe. 

Ezzel kapcsolatban jó dolognak tar tanám egy olyan diákújság megje-
lentését is, mely az iskola tanulóinak hírt adna a diákköri rendez-
vényekről, beszámolna az előadások tartalmáról. Ezt a diákújságot a 
nem diák ifjúság helyi szervezeteihez (KISZ, ifjúsági klub stb.) is el le-
hetne juttatni. Idővel, ha a diákköri mozgalom kibontakozik, létre jöhet-
ne egy országos diákköri lap is. 

Még egy dologban szánnék fontos szerepet a tudományos diákkörnek, 
Ez pedig azoknak a tanulóknak a segítése, akik valamely tantárgyban, 

1 Lapunk megelőző és mostani számában is o lvashatunk erről. (Szerk.) 
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tudományszakban kimagasló eredményt értek el ugyan, de társadalmi 
helyzetük folytán hátrányban vannak azokkal szemben, akik értelmiségi 
szülők gyermekeként szinte észrevétlenül sajátították el a szélesebb kul-
turális érdeklődést, az általános műveltség fontos elemeit. A tudományom 
diákkörökön belül talán meg lehetne találni azt a segítő formát is, amely 
lehetővé tenné, hogy az említett tanulók kellő felkészültséggel indulhas-
sanak az egyetemi, főiskolai felvételire. 

Elek Margit 

A szakköri problémához 
Köztudomású, hogy a honismereti munkások zöme gyakorló tanárem-

ber, és a szakkörök is többnyire kapcsolatban vannak az iskolával. Az 
idei Nyíregyháza—Sóstói országos Honismereti konferencia alkalmával 
a felszólalások többsége a középiskolai honismereti szakkörök problémá-
jával foglalkozott. 

Mi itt a fundamentális kérdés? 
Talán summázva azt kellene ideírni: a középiskolákban a honismereti 

mozgalom, a szakkörök még nem nyertek polgárjogot! Persze, azonnal 
ellenvethetnénk, hát akkor az Országos Diáknapok hol vannak! A diák-
napi összefoglalóból megtudjuk, hogy „A pályázatra az 5 Országos Diák-
napi Központ területéről 139 pályamunka érkezett be a központi bíráló 
Bizottsághoz, összesen kb. 4700 lap terjedelemben, nagyszámú fénykép-
pel, rajzzal, térképpel, kottával és számos hangfelvétellel". Ezek a pálya-
munkák 55 iskolából kerültek ki és elkészítésükben 264 tanuló vett részt. 

Ezek az adatok igen vonzóak és az eredmények jók is. Ha azonban 
azt vizsgáljuk, milyen körülmények között, milyen iskolai atmoszférá-
ban születtek meg ezek a pályaművek, akkor már nem lehetünk elége-
dettek. (Aki hallotta a nyíregyházi országos konferencián és a kalocsai 
néprajzi gyűjtőtalálkozón a szakkörvezető tanárok felszólalásait tudja, 
hogy így van.) 

A főbb problémákat summázva: 

1. Ha a szakkör nem az iskolában, történetesen a művelődési házban 
tevékenykedik, vezetése nem számít iskolai tanári munkának. 

2. Ha az iskolában működnek, nem kapnak anyagi segítséget. (Magnó, 
fényképezőgép, eszközök, jármű stb.) Amit az iskola adhat a legjobb 
segítő szándék mellett is heti egy túlóra. 

112 



3. Tehát egy jól működő iskolai szakkörvezető kéthetenkénti két órás 
szakköri foglalkozást alapul véve, havi 100—120 Ft-ot kaphat. (A 
művelődésügyi rendeletek sem engednek meg többet!) 

Az Egységes Rendtartás 43. § 1. bekezdése viszont az alábbiakat tar-
talmazza: „A szakkör célja, hogy a tanórán kívüli önművelés előmozdí-
tásával segítse a tanuló ismereteinek és készségeinek tantervi anyagon 
felüli elmélyítését (Kiemelés tőlem!), növelje munkaszeretetét, öntevé-
kenységét, fejlessze politechnikai képzettségét, érdeklődési körét, nyúj t -
son teret alkotóképessége kibontakozásához." 

Ha történetesen a tanár nem törekszik túlóra vállalására — tartalmas 
órák tartása esetében a 22 óra is sok — szakkör vezetése címén egy 
órát tudnak be neki hetenként. (Kb. 26—30 Ft) A tanárok többsége nyil-
ván inkább tanulószobai felügyeletet, korrepetálást, helyettesítést, könyv-
tárosi feladatokat, napközis felügyeletet, félállásos kollégiumi munkát 
vállal. Akik viszont mégis csinálják, valószínűleg nem a kimutatott ösz-
szegért teszik. Ha ez így van, akkor legalább az kellene, hogy hivata-
losan is iskolai tanári munkának, a közművelődés szolgálatának tekint-
sék. Valamikor egy valamirevaló polgári iskolai évkönyvben is szerbe-
számba vették a tanárok valamennyi szellemi munkáját , amit az isko-
lai székhelyen végeztek. Cikkeik felsorolva, a köz érdekében végzett 
munkájuk sorbaszedve kinyomtatásra került. Nem hinném, hogy csak 
azért, mert az évkönyv lapjait valamivel meg kellett tölteni. Az ismert 
honismereti szakkörvezető tanárok zöme is — a képtelen hadakozás meg-
fáradásában — inkább kézirataik rendezgetésével, anyaguk publikálásá-
val foglalkozik az utóbbi időben, s nem vállal szakkörvezetést. Ha arra 
gondolok, hogy megyénk szatmári részén a felszabadulás előtt egyetlen 
középiskola sem volt, s ma Mátészalka 20—30 kilométeres körzetében 
több, mint 10 középiskolában többszáz tanár tanít sokezer tanulót, nem 
vagyok elégedett. Talán 2—3 szakkör működik az említett körzetben. 
Baj van itt a szemléletükben is. A tanár csak tanítson az iskola falain 
belül, birkózzon az iskolai anyaggal — szemlélet az uralkodó. Termé-
szetesen a tanár legfontosabb munkája az iskolai munka, a tanórai, de, 
ha nem él benne az adott település közéleti atmoszférájában, menthe-
tetlenül beszűkül. Van több olyan középiskolai tanár — gyakran felpa-
naszolják könyvtáros barátaim — aki 15 éves szolgálata alatt még soha 
nem fordult meg a közművelődési könyvtárban az adott településen; 
egyetlen városi műsorhoz sem nyújtott még soha segítséget stb. — pa-
naszkodnak népművelő és funkcionárius-körökben. 

Sokszor persze a gigantikus méretű iskolai tanári munkagondok, oly-
kor a megkeseredés, több esetben a kényelmesség béklyói marasztalják 
helyben az illetőket. Az élet nem az utcai kiskapu és az iskolabejárat 
között zajlik, hanem az adott település egészében, világában. Hogy ez 
kiteljesedhessék, ahhoz kell több egyéni akarat, de több hivatalos támo-
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gatás is. Ha ezen is munkálkodunk, akkor lesz igazi értelme — az egyéni 
sikereken túlmenően — honismereti mozgalmunknak, s így vált juk ap-
rópénzre az idei almádi és Nyíregyháza-sóstói konferencia célkitűzéseit 

Farkas József 

Miért nehéz a honismereti szakköri 
munka a szakközépiskolában? 

A honismereti szakkörök fontosságában ma már kevesen kételkednek 
(legfeljebb a tájékozatlanok). Egy-egy honismereti szakkör a nevelés-
központúvá váló iskola alkotó műhelye (természetesen más szakkörök 
is, ha képes a tanár azzá tenni), hiszen tevékenykedés közben formálja 
if júságunkat. A tanuló a honismeret minden területén (helytörténet, nép-
rajz stb.) olyan önálló munkát végez, amely a felfedezés élményével ke-
csegtet. 

A szakközépiskolai honismereti szakkörökben a szervezés és az irányí-
tás mégis rengeteg energiát követel. Azok a szülők, akik ideírják gye-
rekeiket, azzal az igénnyel teszik, hogy ott jó szakembereket neveljenek 
belőlük. Ez valóban a szakközépiskola egyik legfontosabb feladata. A t a ' 
nárnak, aki a sokoldalúvá tétel igényét akar ja kifejleszteni a gyerekben 
— az eredmény csak a diák és a tanár együttműködésének eredménye 
lehet —, ezzel az otthoni szemlélettel is meg kell birkóznia. 

A jó szakköri munka különösen alkalmas az együttműködésre. A hon-
ismereti szakkörök léte egyébként is az emberi kapcsolaton múlik, a to-
borzástól a tagok megtartásáig. 

A tagokat az önkéntesség elvét tiszteletben tartva szoktam kiválasz-
tani. (A kiválasztásra számtalan alkalom kínálkozik a tanítási órákon — 
magyar nyelv és irodalom, történelem.) önkén jelentkezők is akadnak. 
Általában magukra találnak itt azok a közepes tanulók is, akik értel-
mes, érdeklődő emberek, de nem bír ják a mai iskola terhelését, vagy 
nehezen hozzák be hátrányaikat. Ezeknek a tanulóknak a tanítási óra-
kon alkalmat adok, hogy rádöbbenjenek sajátos, otthonról hozott isme-
reteikre, alkalmat adok az ilyen jellegű megnyilatkozásra; ui. önbizalmuk 
erősödésével könnyebben vészelik át az esetleges sikertelenséget. (Pél-
dákat tudnék felsorakoztatni.) Közben megfigyelem, kik a legalkalma-
sabbak a szakköri munkára. 
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A honismereti szakköri munkának csak akkor van létjogosultsága a 
szakközépiskolában, ha a nevelés szerves része. így a feldolgozásra ke-
rülő témákat is meghatározza, hogy a cél a szakköri tagok magukkal 
hozott sajátos ismeretének felmutatása, az emberi kiteljesedése érde-
kében. 

A tanárnak nemcsak azt kell tudnia, hogy melyik témát melyik tanuló 
tudja feldolgozni, hanem segítenie kell a néprajzi gyűjtőmunka adatköz-
lőinek kiválasztásában is. Néhány közös gyűjtőút után lehet rá juk bízni 
a munkát. Legtöbbször a felnőttek is (ha nem családtag) csak a tanárt 
ismerve állnak szóba a tanulókkal. 

Ezek a munkák a tanárnak általában hetente 3—4 órai elfoglaltságot 
jelentenek. Vannak időszakok, amikor 6—8 óra is szükséges. Mire a pá-
lyamunkák összeállnak, 4—5-ször elolvassa a tanár. A szerkesztésben 
feltétlen segíteni kell a 14—18 éves fiatalnak. 

Hol térül meg ez a befektetés? (Nem abban a heti 25—30,— Ft-ban, 
amit ezért a munkáért kap a tanár.) Az, aki ezt csinálja, feltétlen meg-
sejtette, vagy felismerte ennek a munkának emberformáló erejét, s nem 
foiintokban gondolkodik. 

Foglalkozzék egy szakkör bármivel, igazi ereje először is nem az ott 
hallottakban van (tehát itt sem a néprajzban, bár abban is), hanem az 
emberi kapcsolatban, ami a diák és diák, diák és tanár között kialakul. 
Szakköröm tagjai járnak múzeumokba (nélkülem is, nem egyszer látom 
a nevüket a vendégkönyvekben), színházba, hangversenyre, kirándulni, s 
ha a moziba művészi filmeket játszanak, ott is találkozom velük. 

Talán az elmondottakkal sikerült érzékeltetnem, miért nehéz ez a na-
gyon sokrétű, de igazán nevelői munka. 

Szentes, 1973. szeptember 6. 
Zsíros Katalin 

Erősáramú Szakközépiskola, Szentes 
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