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BEVEZETÉS 

Politikai gyakorlatunknak egyik központi problémája: 

miként bontakoztatható ki az emberek politikai aktivi-

tása, hogyan fokozható politikai tudatosságuk, ezáltal 

mi módon gyorsitható társadalmunk fejlődése, politikai 

céljaink realizálása. 

Társadalmi meghatározottságából és szocialista elkötele-

zettségéből fakadóan egész nevelési gyakorlatunknak is 

centrális problémájává vált, hogy a nevelés intézményei 

miként valósithatnák meg legeredményesebben az ifju nem-

zedék politikai-közéleti tevékenységre való felkészité-

sét. 

E probléma érdemi megoldására való törekvés tükröződik 

politikai és pedagógiai irodalmunknban. A politikai ne-

velés kérdését állandóan napirenden tartva, kereste és 

keresi nevelési gyakorlatunk - számára a leghatékonyabb 

megvalósitás utjait, lehetőségeit. Nyomon követhető a 

politikai nevelésről alkotott felfogás több mint három 

évtizedes fejlődése, melyből világosan kirajzolódik, 

hogy propagandaelméletünk és pedagógiánk mindig a poli-

tikai gyakorlat és ismeretnyujtás egységét vallotta. 



Ugyanakkor nem kerülheti el figyelműnket az a bizonytalan-

kodás, vita, amely az iskolában folyó politikai nevelés tar-

talmát illeti, amelynek két végpontját jelzi, hogy a  kezdeti'  

időszakban az oktatási anyagot "csak áthatotta" a politi-

kum, ma pedig történelemmel integrált állampolgári ismerete-

ket is oktatunk. 

Termékenyitőleg hatottak propagandaelméletünkre és egész pe-

dagógiai gondolkodásunkra, valamint gyakorlatunkra - benne a 

politikai nevelésre - a párt utóbbi kilenc évben hozott hatá-

rozatai: az ifjuságpolitikai, az állami oktatás helyzetének 

és fejlesztésének feladataira, a közművelődés fejlesztésének 

feladataira, a propagandamunka fejlesztésére vonatkozóhatá-

rozatok és a XI. kongresszus programnyilatkozata. Nagy hatást 

gyakoroltak rá az Utödik Nevelésügyi Kongresszus dokumentumai 

és olyan pedagógiai eszmék is, mint például a permanens neve-

lés eszméje. Ezek azon tul, hogy hosszu távra irányt szabtak 

társadalmunk valamennyi nevelési tényezője számára, azt fe-

jezik ki, hogy a legszélesebb értelemben vett nevelés a szo-

cializmus épitésének alapkérdésévé vélt. Ennek politikai és 

pedagógiai értelme egyaránt az, hogy a fejlett szocializmus 

épitésének programja csak a társadalom tagjainak alkotó, ak-

tiv, tudatos tevékenysége révén valósulhat meg, és e tevé-

kenység kibontakoztatásában, az erre való felkészitésben a 

nevelésnek kiemelkedő szerepe van, melyben kitüntetett he-

lyet foglal el a politikai nevelés. 

A dokumentumok nyomán kibontakozó széles körü elméleti és 

gyakorlati munka eredményeként a politikai nevelésben fejlő- 



dés. tapasztalható: kimunkáltabbá vált a politikai képzés 

elmélete, az uj tantervü munkálatok sor'n előtérbe kerül-

tek az iskolában folyó politikai nevelés tartalmi, formai, 

módszertani kérdései, céltudatos korszerüsitési, és átgon-

doltabb módszertani megközelités tapasztalható a társadal-

mi szervezetek politikai nevelő tevékenységében. 

Ugyanakkor a tagadhatatlan előrelépés ellenére -még több 

- alapvetőnek tűnő - probléma tisztázatlan, további vizsgá- 

latot, elméleti feldolgozást igényel. Többek között: 

- Az uj tantervek elkészülte és fokozatos bevezetése ellené-

re nem tekinthető véglegesen eldöntöttnek,.hogy az iskolai 

tananyag milyen politikai ismereteket /mit? mennyit? mi-

lyen mélységben?! tartalmazzon. 

- Ennek eldöntéséhez a legfőbb kritérium, hogy az iskolában 

folyó politikai képzés anyaga hogyan képes megalapozni a 

permanens politikai müvelődést. Egyszerűbben: rá lehet-e 

épiteni az iskolában szerzett politikai müveltségi alapok-

ra a közoktatási rendszeren kivűl müködő intézményekben, 

szervezetekben és az önművelés formájában folytatott po-

litikai művelést és. müvelődést? 

- A közoktatási rendszeren kivüli külünböző intézményekben és • 

társadalmi szervezetekben folyó politikai képzés megfelelő 

tartalmi és szervezeti kapcsolatban van-e? 

- A pártpropaganda káderképző formáiban folytatott, legmaga-

sabbszintü politikai képzés valóban a képzés előbb jelzett 

formáinak betetőzését jelenti-e? 



Sok más fontos kérdés mellett ezek azért tünnek alapvetők-

nek, mert mélyreható vizsgálatuk és megbizható megválaszo-

lásuk a politikai nevelés uj szemléletű megközelitését ered-

ményezheti. 

Tapasztalataink szerint ma szakadék van a felnövekvő nemze-

dék ős a felnőttek politikai nevelésének és ezen belül poli-

tikai oktatásának tartalma között, másrészt az iskolán kivű-

li politikai oktatás különböző formái kőzött sincs megfelelő 

tartalmi kapcsolat. Ennek eredménye a politikai oktatásban 

/képzésben/ tapasztalható megalapozatlanság, átfedés, feles-

leges ismétlés, "üres járat", sőt egyfajta "tulképzés" is. 

Feltételezzük, hogy amennyiben a jelzett problémák valósak, 

ügy a politikai képzés rendszerében van a hiba, amely rend-

szer alatt nem a szervezeti rendszert, hanem a politikai ne-

velés ős képzés tartalmi rendszerét értjük. x_ 

Dolgozatunkban arra vállalkozunk, hogy a politikai képzés 

jelenlegi szervezeti rendszerét követve, a rendszerszemlé-

letet kővetkezetesen érvényesitve, vizsgáljuk a politikai 

.oktatás tartalmát, mindezt beleágyazva a permanens müvelő-

dés nagyobb rendszerébe. Azaz a megválaszolandó alapkérdés: 

politikai oktatásunk jelenlegi tartalmi rendszere hogyan biz- 

x A politikai nevelés és a politikai képzés fogalmát álta-
lában szinonimaként használjuk. A politikai képzés fogal-
mának használatát akkor tartjuk különösen indokoltnak, a- 
mikor a politikai müvelődési anyagnak a tanulás-tanitás 
folyamatában való elsajátittatása révén megvalósitott po-
litikai nevelés, azaz a politikai oktatás fogalma szüknek 
bizonyul, ős ezen tul kell lépnünk. A politikai képzés fo-
galma a politikai oktatáson tul magába foglalja a politi-
kai tevékenységet is. 



tositja a politikai müvelődés permanenciáját, ezáltal a 

politikai müvelődés mi módon illeszkedik a permanens mü-

velődésbe? 

A politikai oktatás tartalmi rendszerének vizsgálata kü-

lönböző szinten végezhető el: tematikus szinten, tartalmi-

logikai szinten, stb. Lehetőségeinket mérlegelve meg kell 

elégednünk a tematikus szintü vizsgálattal, mely a későb- 

biek során egy mélyebb vizsgálat kiinduló bázisa lehet. 

Előre bocsájtjuk, hogy a tartalmi rendszer minden elemének 

teljes feltárása nem áll módunkban e dolgozat keretében. 

Ugy gondoljuk azonban, hogy a politikai oktatás rendszeré-

nek átfogó vizsgálatához elégséges a rendszer domináns kap-

csolatai szempontjából szerepet játszó részek vizsgálata. 



A.POLITIKAI KÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A PERMANENS MÖVELŐDÉSBEN  

A politikai képzés rendszerszemléletü megközelitése megköve-

teli, hogy megkeressük és kimutassuk egy nagyobb, átfogóbb 

rendszerben elfoglalt helyét. E nagyobb rendszer a permanens 

nevelés és müvelődés rendszere, melynek felvázolása és értel-

mezésé során elvégezhetjük azt az elméleti alapvetést is, 

mely vizsgálódásunk során megbizhatóan eligazithat minden to-

vábbi részkérdésben. 

1. A permanens nevelés - marxista értelmezés szerint - a  

személyiség totalitására irányuló nevelés  

A o permanens nevelés témájával foglalkozó, rendélkezésünkre 

álló irodalom - Ágoston György, R.H. Dave, Bernáth József, 

P.Lengrand, F.W. Jessup, A.I. Markusevics, Széchy Éva tanul-

mányainak - megismerése nyomán, arra a következtetésre jutot-

tunk, hogy a permanens nevelés eszméje nemzetközilég egyre 

jobban tért hódit, fogalma fokozatosan pontosodik, gazdagodik, 

és kibontakozóban vannak azok az erőfeszitések, amelyek az 

eszme gyakorlati realizálását célozzák. Ugyanakkor a külőnbő-

'ző felfogások összevetése azt is tükrözi, hogy körülötte még 

sok a vitatott, tisztázatlan kérdés, még nem kiforrott. Mint 



Lengrand rámutatott: "Még csak fogalmi stádiumban van a 

permanens nevelés... Tagadhatatlan, hogy a permanens neve-

lés a maga teljességében még sehol sem létezik." /1./ Viták 

folynak a polgári pedagógiában fogalmáról, strukturájáról, 

tartalmáról, metodikájáról, viták folynak a szocialista pe-

dagógiában is. De egyre világosabban kirajzolódik, hogy a 

fő konfrontáció a polgári pedagógia és a marxista pedagógia 

között alakult ki ebben a kérdésben is. R.N. Dave "Perma- 

nens nevelés és iskola" cimü szintetizáló igényű monográfiá-

ját bírálva, helyesen mutatott rá Széchy Éva a polgári elmé-

letek társadalmi, ismeretelméleti és metodologiai korlátaira, 

melyek mint irja: "... a permanens nevelés polgári koncepciói 

gyökereinek ellentmondásosságából erednek. Okfeltárásaikban 

rejtve maradnak és kendőzött megvilágitást kapnak a modern 

kapitalizmusban kibonatkozó képzési-nevelési változások leg-

fontosabb társadalmi, gazdasági mozgató rugói, valódi céljai 

és megvalósulásának lényeges vonásai." /2./ 

A kiforratlanság és a viták ellenére ugy ítéljük meg, hogy a 

permanens nevelés koncepciója, kidolgozottságának jelenlegi 

állapotában, a•szocialista pedagógia osztályálláspöátjáról 

megközelitve, e mellett a polgári pedagógia  számos értékes 

eredményét is felhasználva alkalmas arra, hogy a szocialista 

nevelés egyik szervező elvének tekintsük ., vizsgálódásunk szü 

kebb területén  is. 	. 

Az emlitett szerzők egybehangzóan állapitják meg, hogy a per- 

manens nevelés eszméje uj - természetesen nem előzmények nél- 

küli - jelenség, mely az utóbbi évtizedekben jelentkezett, és 



vált a pedagógiai és a szélesebb társadalomtudományos gon-

dolkodás tárgyává. A korunkban kibontakozó tudományos- 

techni-kai forradalom és annak következményei, - ahogyan többen jel- 

lemzik - a "gyorsuló idő" korszakának jelénségei váltották ki. 

Pontosabban a tapasztalati tényekben is kifejeződő gyors vál-

tozások törvénye, annak hatásai, következményei hozták létre 

a permanens nevelést, mint objektiv társadalmi szükségletet, 

mely egyben uj szükségletek kielégitésére hivatott. A perma-

nens nevelés fogalmának lényegét jól fejezi ki Ágoston Győrgy 

definició jelentőségü megfogalmazása, mely szerint: "A per-

manens nevelés az egyén egész élétén keresztül tartó, külőn-

böző formákban megvalósuló nevelése, abból a célból, hogy az 

élete folyamán bekövetkező változásokhoz aktiv módon alkalmaz-

kodni legyen képes." /3./ Erős hangsulyt kip ebben, hogy foly-

tonos, állandó, megszakitatlan nevelésről van szó, mely kiter-

jed az emberi élet minden szakaszára. Az uj szükségletet pe-

dig a cél fejezi ki: képessé tenni az egyént, hogy aktivan 

tudjon alkalmazkodni a társadalmi-gazdasági-politikai élet 

változásaihoz, az emberi életkor egészében, Hangsulyos az 

"aktiv alkalmazkodás", mely alatt tudatos, ujitó, kezdeménye-

ző alkalmazkodás értendő. 

Marxista és' polgári szerzők egyaránt megállapitják, hogy a 

permanens nevelés eszméje megváltoztatja á nevelésről eddig 

vallott hagyományos felfogásunkat, mert érvényre juttatása 

befolyással van a nevelés tartalmára, szervezeti kereteire, 

egyes tényezőinek szerepére, módszereire, eljárásaira egya- 



ránt, sőt gyökeresen megváltoztatja azokat. Ennek alátámasz-

tására, a permanens nevelés koncepciójának csak néhány - a 	. 

témánk szempontjából is fontos - vonását emeljük ki. R.H.Dave 

- emlitett munkájában /4./ - a permanens müvelődés fogalmának 

20 sajátosságát gyüjtötte össze, amelyekről megjegyzi, hogy 

közöttük sorrendiséget, strukturát megállapitani nem lehet, 

és a fogalmi jegyek feltárását nem is tartja kimeritőnek. Vé- . 

leményével több helyen vitatkozni lehetne, négy megállapitását 

azonban munkánk szempontjából is fontosnak tartunk: 

1. Elméleti szinten a permanens müvelődés mindenféle müve-

lődés szervező alapelve. 	 . 

Ez a megállapitás ugy értelmezhető, hogy a permanens ne-

velés átfogja a nevelés minden fokát, egész tartalmát és 

formáját, azaz hatáskörébe tartoznak a nevelés minden 

stádiuma, aspektusai, formái. 

2. Operativ szinten a permanens müvelődés mindenfajta müve-

lődés teljes rendszerét adja. 

Azaz a permanens nevelés operative magába foglalja a ne-

velési célokat, a nevelési szervezetet és eszközrendszert. 

3. A permanens müvelődés vertikálisan tagozódik. 

Az egész életen át tartó nevelés szakaszokra oszlik, az-

egyes szakaszok feladata, hogy segitsék a következő sza-

kaszokra való felkészülést, ezáltal biztositsák a nevelés 

folytonosságát. 

4. A permanens művelődés horizontális integrációt feltételez. 

A permanens nevelés fontos feltétele, hogy az egyéni élet 

minden szakaszában a különbözi$ nevelési tényezők együtt-

müködve és koordináltan fejtsék ki nevelési hatásukat. 
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E négy fundamentális jelentőségü megállapitás alapozza meg 

azt a felismerést, hogy a permanens nevelés feltételezi az 

iskolai és az iskolát követő életszakaszban folyó nevelés 

szerves egységét. Ez a felismerés következésképpen megkiván-

ja mind az iskolai ,  mind az iskolai szakaszt követő nevelés 

lehetőségeinek és szerepének ujraértékelését. 

Az iskolai nevelést ugy kell felfogni, mint a permanens ne-

velés kiszakithatatlanul fontos részét, amely azonban nem 

tüzheti maga elé célul, hogy bármilyen részterületen is be-

fejezettségre tőrekedjék. Az iskolai nevelés - egy vertikáli-

san felépülő nevelési rendszer alapja, amelyre tartalmilag 

épülhet rá az iskolán tuli szakaszban folyó nevelés. Ebből 

következik egyrészt, hogy az iskola legfőbb feladata az is-

kolán tuli nevelés léhető legtökéletesebb megalapozása. A.I. 

Markusovics szerint: "Az iskola által nyujtott ismereteknek 

egészükben előszőr: elegendőnek kell lenniök ahhoz, hogy 

rájuk lehessen alapozni a speciális /szakmai/ képzést.... 

másodszor... a széles tudományos világnézet kidolgozását, 

a társadalmi fejlődés előtt álló célok megértésére ..."/5./ 

Másrészt az iskolai nevelésnek közvetlenebbül, hatékonyab-

ban és széles skálán mozogva kell szolgálnia az ifjuságnak 

az életre való felkészitését. "Az iskolának minden olyan lé-

nyeges tevékenységi körben művelnie kell növendékeit, amely 

korunkban az emberi élet és a társadalom reális szükségle-

te.... nevelőintézménnyé kell átalakulnia." /6./ - hangsu-

lyozza Ágoston György. 
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Az iskola a nevelés permanenciájának biztositása szempontjá-

ból ézen álapvető és kiszélesedett feladatait magára hagyva 

nem lenne képes megoldani, ezért szükséges, hogy a társada-

lom valamennyi nevelési tényezőjével - intézményével, szer-

vezetével - a leghatékonyabb együttmükődése alakuljon ki. 

Tehát a permanens nevelés feltételez egy horizontális integ-

rálódást is, amelyben az iskolának továbbra is kiemelkedően 

fontos szerepe van, de amely rendszer minden eleme egyidőben, 

egyszerre, ősszhangban fejti ki nevelő hatását. Éppen a per-

manens nevelésnek az ebben az értelemben felfogott' vertikális 

és horizontális integrációja biztosithatja, hogy a nevelés me-

rev vertikális tagozódása megszűnjék. A jól megalapozott, az 

élet általtámasztott követelményeket figyelembevevő, a töb-

bi nevelési tényezővel tervszerűen együttműködő iskolai neve-

lés teszi lehetővé, hogy a nevelés az iskolán kivüli szaka-

szában fokozottabb szerephez jusson az önnevelés, benne az e-

gyén választása, a rugalmasság és a flexibilitás. 

Mint látható a permanens nevelés problematikája egyaránt fog- 
. 

lalkoztatja a szocialista és a polgári pedagógiát, hiszen van-

nak olyan mozgató rugói is, amelyek mind a kapitalizmusban, 

mind az épülő szocializmusban megtalálhatók, mint - például a 

tudományos és technikai forradalom kibontakozása. Rá kell mu-

tatni viszont, hogy a permanens nevelés értelmezésében gyöke-

res felfogásbeli különbségek is vannak a burzsoá és marxista 

teoretikusok kőzött, ami teljesen érthető, ha abból az alap-

tételből indulunk ki, hogy a nevelés a konkrét társadalmi vi- 

szonyok által determinált. A külőnbségek a permenens nevelés 
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funkciójának, irányának, konkrét tartalmának felfogásában 

és értelmezésében jelentkeznek elsősorban. 

Ha csupán formálisan, összefüggéseiből kiszakitva értelmez-

nénk az alábbi három szerző három kijelentését, azt telje-

sen egybehangzónak tarthatnánk: 

R.H. Dave: "... a permanens müvelődés célja az önmegismerés 

és a személyiség legteljesebb kifejlesztése." /7./ P.Lengrand: 

a permanens nevelés nem puszta folytatása a hagyományos 

nevelésnek, ... a nevelés az egyéni élet törvényszerű folya-

matának, a személyiség fejlődésének tudatos, megfontolt fel-

fogásán alapul." /8./ Ágoston György: "A permanens nevelés-

nek a teljes személyiség fejlesztésére kell irányulnia, min-

den szakaszában." /9./ 

Csakhogy mig a permanens nevelés végső célja Dave-nél "az é-

let minőségének fenntartása és javitása ködös elképzelésbe.: 

torkob.ik, Lengrand a "jó társadalom" megvalósitásának eszkö-

zét látja benne, Ágoston György a szocialista társadalom em-

bereszménye elérésének egyik eszközeként fogja fel, kimondva 

ezzel a permanens nevelés marxista felfogásának egyik sarka-

latos tételét. 

Látható tehát, hogy a polgári nézetekben is feltűnik a sze-

mélyiség teljességének fejlesztésére való irányulás, de a 

permanens nevelés polgári koncepcióiban és főképp kibonta-

kozó gyakorlatában egy egészen más társadalmi és nevelési 

cél huzódik meg és realizálódik. A burzsoá pedagógia osztály-

meghatározottságából fakadóan az embert mint termelőérőt kő-

zeliti meg, és mint ilyen kivánja a gyorsan változó világ kö- 
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vetelményeinek megfelelően formálni. A nevelés permenenci-

ája tehát döntően abból a szempontból fontos, hogy miként 

szolgálhatja leghatékonyabban a korszerű termelőerő folya-

matos előállitását. Ily módon kerűl előtérbe a tőkés orszá-

gok pedagógiai gyakorlatában a permanens nevelésnek az az el-

torzult változata, mely ahelyett, hogy valóban a személyiség 

egészére irányulna, .a burzsoázia érdekeinek megfelelően a 

szakmai képzést és továbbképzést helyezi a permanens nevelés 

centrumába. Ebben a permanens nevelés polgári felfogásának 

gazdasági mozgatói és funkciói fejeződnek ki elsősorban. Ha-

sonló eredményt kapunk, ha ideológiai és politikai funkcióját 

vizsgáljuk, mert a permanens nevelés főleg annyiban irányul a 

teljes személyiségre, amennyiben folyamatos feladátának tekin-

ti a tőkés társadalomba való beilleszkedéssel kapcsolatos ma-

gatartás kialakitását, a polgári állampolgári tudat kialaki-

tását, a politikai érdeklődés visszaszoritását és manipulá-

lását. 

Szó sincs tehát a tőkés országokban a permanens nevelésnek 

olyanféle kibontakozásáról és megvalósulásáról, mely való-

jában a személyiség teljességére irányul. A kibontakozó gya-

korlatban markánsan kirajzolódik a tőkésosztály érdeke, és 

egyben az erre épülő polgári koncenpció minden korlátja is. 

A marxista felfogás értelmében a permanens nevelés a szemé-

lyiség totalitására irányul, a személyiség minden tartalmi 

összetevőjének folyamatos fejlesztését célozza. Olyan folya-

mat, amely érinti az emberi.élettevékenység minden szintjét, 
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kiterjed annak minden oldalára: a munkára, a müvelődésre, 

a szabadidős tevékenységre is. - Magába foglalja az általá- 

nos és a szakmai müvelődést egyaránt. "Tanulás is, ismeret-

bővités is, általános szellemi gazdagodás is: életforma."/10./ 

- irja Bernáth József. Hozzátehetjük, erkölcsi és testi'fej-

lődés is, érzékeltetve, hogy az egyén egész életét teljesen 

átható, befolyásoló folyamatról van szó. 

A permanens nevelésnek mint a személyiség totalitására irá-

nyuló nevelésnek a kibontakoztatása az épülő szocializmus 

viszonyai között objektiv társadalmi szükségesség. Szüksé-

gessé teszik a társadálom fejlődésének objektiv folyamatai, 

mint a társadalmi élet területén egyre jobban kiteljesedő 

szocialista viszonyok, és az ebben a társadalmi keretben 

egyre gyorsabban kibontakozó tudományos és technikai fejlő-

dés. Ezek az objektiv folyamatok megkivánják a szubjektiv 

tényezők meglétét, ami abban fejeződik ki, hogy egyre sürge-

tőbb az igény a szocialista embereszményt minél jobban meg-

közelitő, sokoldaluan fejlett és fejlődni képes ember iránt. 

A permanens nevelés márxista koncenpiójának érvényre jutta-

tása a nevelésben meggyorsithatja, tömegesen biztosithatja 

ennek az igénynek a kielégitését, mert a szocialista társa-

dalom nemcsak felszámolja a kápitalizmus által a permanens 

neveléssel szemben támasztott korlátokat, hanem fejlődésével 

arányosan egyre magasabb szinten képes biztositani annak fel-

tételeit. 

A permanens nevelésnek mint a személyiség teljességére irá-

nyuló nevelésnek tudományos jelentősége - a fenti objektiv 
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szükségesség felismerésén tul - abban van, hogy-rámutat a 

sokoldaluan fejlett szocialista embereszmény és a permanens 

nevelés kölcsönös feltételezettségére, mint célnak és ész-

kőznek az egységére, bebizonyitva, hogy a permanens nevelés 

kibontakozása csakis a szocializmus viszonyai között lehet 

reális perspektiva. Uj módon világit rá a sokoldaluan fej-

lett embereszményre azáltal, hogy a nevelés teljes személyi-

ségre irányultságát összekapcsolja a folyamatosság, az ál-

landóság és a megszakithatatlanság követelményeivel. Ezek a-

lapján ösztönzőleg hat arra a pedagógiai gyakorlatra, amely a 

nevelés tartalmi, szervezeti, módszertani. korszerüsitését 

komplex feladatnak fogja fel, ugyanakkor mint a szocialista 

nevelés egyik szervező elve koordináló szerepet tölt be a 

nevelés különböző területein végzett gyakorlati, elméleti, 

kutató pedagógiai tevékenység szempontjából. 

2. A permanens politikai nevelés helye és megvalósitásának  

e• ik eszköze: a •olitikai oktatás 

A fentiek alapján könnyü belátni, hogy ha a nevelést ugy fog-

juk fel, mint a személyiség totalitására irányuló szakadat-

len folyamatot, akkor a nevelés szerves részét képező rész-

területeken végzett tevékenységeket, vagy a nevelési fő fel-

adatok megvalósitását sem foghatjuk fel másként. Ennek a gon- 
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dolatnak a konzekvens érvényre juttatása szükségessé teszi 

a politikai neveléssel, képzéssel kapcsolatos néhány prob-

léma tisztázását. 

A politikai nevelés problematikájának fajsulyát jelzik az 

alábbi megközelitési módok: nevezik a szocialista nevelés 

elvének, alapvetően fontos feladatának, együtt kezelik a 

világnézeti neveléssel - "világnézeti-politikai nevelésről" 

beszélve. Sajnálatos módon a különböző pedagógiai müvek nem 

oldják meg a politikai nevelés helyének problémáját egyértel- 

müen és megnyugtatóan. A szocialista nevelés feladatrendsze-

rét tanulmányozva a legszembetünőbb, hogy nincs pontosan meg-

határozva a politikai nevelés helye ebben a rendszerben. 

A nevelési fő feladatok rendszerét legelmélyültebben átgon-

dolva és legkorszerübben megkőzelitve Ágoston György adja, 

aki a nevelés objektiv nézőpontjából, a kultura különböző 

tartományai alapján hat nevelési fő feladatot határoz meg: 

tudományos, politechnikai, erkőlcsi, esztétikai, testi és 

világnézeti' nevelés. /l1./. 

Látható, hogy a politikai nevelésnek ebben á rendszerben 

nincs helye mint nevelési fő feladatnak. Ha ezt a felosztást 

dogmává merevitjük, és mechanikusan gondolkodunk tovább, a 

politikai nevelés helyének meghatározására két megoldás ki-

nálkozik. Az egyik: ha a politikai nevelés nem fő feladat, 

akkor "feladat" vagy "részfeladat", amelyet  be kell sorolni 

valamelyik fő feladatba. Csakhogy - igy nincs létjogosultsága 
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annak a megállapitásnak, hogy a politikai nevelés a szoci-

alista nevelés alapvető feladata. A másik megoldás: a po-

litikai nevelést - mint  elvet - a nevelési fő feladatok 

fölé emeljük, amely meghatározza azokat. Ennek a megoldás-

nak az a hibája, hogy igy a politikai nevelést az "elvek 

elvévé" tesszük. A nevelési fő feladatok maguk is elvei a 

nevelésnek, amelyek egymást áthatva, együtt vezérlik a 

szocialista nevelés folyamatát, meghatározott követelménye-

ket támasztva annak irányával, tartalmával, módszereivel 

szemben. 

A fenti felosztást azonban nem kellés nem is' szabad mere-

ven kezelni, Maga a szerző hangsulyozza, hogy nem tartja 

véglegesnek ezt a felosztást, továbbá teljesnek sem, mert 

".., nem támaszkodhatunk a kulturának olyan marxista filo-

zófiai koncepciójára, amely a kulturjavak osztályozását elv-

szerüen megoldotta volna." /12./ Igy nyitva marad a lehető-- 

sége annak, hogy a fenti rendszert elfogadva, megkiséreljük 

a politikai nevelés helyének az eddigieknél pontosabb meg-

határozását. 

Azok a megközelitési módok, amelyek a politikai nevelést a 

szocialista nevelés elvének, vagy alapvetően fontos felada- 

tának tekintik helyesek, bennük a pedagógiai valóság tükrö-

ződik. Azt mutatják, hogy a politikai nevelés esetében a 

szocialista nevelés alapvető feladatáról és szabályozó elvé-

ről van szó, épp ugy, mint a többi nevelési fő feladat ese-

tében. Azaz a politikai nevelés ugyanazt a funkciót látja 
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el a nevelési folyamatban, mint a nevelési fő feladatok. 

külön-külön. Igy véleményünk szerint nevelési fő fela-

datnak tekinthető. Nevelési fő feladat abban az értelem-

ben is, hogy társadalmunknak a neveléssel szemben támasz-

tott legalapvetőbb igényeinek egyikét hivatott kielégiteni, 

abban az értelemben is, hogy a tőbbi fő feladattal egyen-

értékü módon mint nevelési elv vezérli a nevelési folyama-

tot, és feltehetően abban az értelemben is, hogy a kultura 

egyik tartományára épül. /A kulturjavak marxista osztályo-

zása jelenleg sem áll még rendelkezésünkre./ 

A politikai nevelésnek a nevelési fő feladatok rendszerébe 

ilyen módon történő beillesztését indokolttá teszi, hogy a 

személyiség tulajdonságainak ősszetevői közőtt létezik a po-

litikai tudat, meggyőződés, magatartás, és ezek fejlesztése 

a nevelésnek alapvető feladata. Különős hangsulyt kap ez a 

szocialista nevelésben, mert a sokoldaluan fejlett ember sze-

mélyiségének egyik kitüntetett vonása a társadalmi-közéleti 

tevékenység iránti magasszintü érdeklődés és az abban való 

aktív részvétel. Igy a politikai nevelés nemcsak egyik fela-

data, hanem valójában egyik fő feladata a szocialista nevelés-

nek. 

Alátámasztja ezt a felfogást a szocialista művelődéselmélet, 

mely szerint - szegben a polgári művelődéselmélettel - a mü-

veltségnek szerves részét képezi a politikai müveltség, ugy-

is mint ismeret, ugyis mint cselekvési képesség. Zrinszky 

László a szocialista müveltségelméletre hivatkozva négy fon-

tos szempontra hivja fel a figyelmet: 
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- A politikai müveltség a müveltség alkotórésze, al-

kalmazásképes tudást jelent. 

- Elméleti megalapozását más műveltségszférákból me-

riti. 

- A politikai rendező elve annak a müveltségtartománynak, 

ami az emberre mint társadalmi lényre és a társadalom-

ra vonatkozik. 

- A politikai műveltség bizonyos szintjét a szocializ-

musban elvileg minden embernek elkell sajátitania./13./ 

Amennyiben a politikai műveltséget a müveltség részeként fog-

juk fel, ugy az az ismeretek, meggyőződés, képességek, kész-

ségek, magatartás együttésének tekinthető, amely megkivánja a 

nevelés bizonyos tartalmi irányultságát. Ez esetben politikai  

képzésről beszélhetünk.  Ezek 'szerint a politikai képzés a 

nevelésnek az a része., amely arra irányul, hogy az embert ké-

pessé tegye a politikai életben való részvételre és tevékeny-

ségre, politikai képzettségben részesitse, amely képzettség 

integráns része a személyiség teljes gazdagságát kifejező mű-

veltségnek. A politikai képzettséget a politikai tevékenység-

re vonatkozóismeretek, jártasságok, képességek alkotják. 

A politikai képzés elméleti problémáival a legátfogóbb i-

génnyel Zrinszky László foglalkozott "A politikai képzés 

elméleti és módszertani kérdései" cimü munkájában. Az álta-

la képviselt felfogást magunkévá téve exponáljuk a probléma 

munkánk szempontjából is fontos néhány kérdését. 
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A politikai képzés célja az, hogy az embert alkalmassá te-

gye a kőzéleti tevékenységben való aktiv részvételre, aho-

gyan Zrinszky László irja: "... képessé és készségessé vál-

jon a közéletben való részvételre." /14./ Ebből a megközeli-

tésből kitünik, hogy a politikai képzés alapvető kategóriája 

a "kőzélet", célkategóriája pedig a "közéletiség", mely a 

szocialista embereszmény személyiségtulajdonságainak egyik 

fő összetevője is. A téma szempontjából tehát szükséges a 

"közéletiség" fogalmának pontos értelmezése. 

Lick József szerint: "... közéletinek azaz politikainak te-

tinthetünk minden olyan egyéni, vagy tőmeges magatartást, a-

mely társadalmilag lényeges szerepet játszó csoport /réteg, 

osztály/ érdekeit, álláspontját, véleményét juttatja kife-

jezésre, ezzel érinti más hasonló csoportok érdekeit, állás-

pontját, véleményét, s igy közvetlenül vagy közvetve hat a 

társadalomirányitásra, illetve valamely sajátos területére. 

Azaz: ami közügy, az egyben politikai ügy is... " /15./ 

Ebben a véleményben az hangsulyozódik ki, hogy a közélet, 

igy a közéletiség lényegét tekintve politikai természetű 

probléma, amiből nyilvánvalóan következik, hogy a közéleti 

tevékenységre való felkészités, a politikai irányu nevelés, 

azaz a politikai képzés hatókörébe tartozik döntően. Tartal-

mát illetően pedig a társadalmi életben való olyan részvé-

telt jelent, amely valamilyen módon hatással van annak irá-

nyítására. 
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Egyetértve ezzel a véleménnyel, azonban Zrinszky László 

álláspontjára helyezkedve, ugy véljük, hogy a politikai 

képzés tartalmi feladatainak és irányainak meghatározása 

, szempontjából a "társadalmi élet" fogalma tulságosan szé-

les fogalom. A társadalmi életre - való felkészités ez eset-

ben egyet jelent a szocializáció folyamatának célszerü, 

tervszerei irányitásával, azaz visszajutunk a nevelés általá-

nos feladataihoz. 

A közéletben való részvétel esetében "nem.... általában 

vett szocializációról van szó, hanem az adott konkrét társa-

dalom, bizonyos közösségek életében való részvételről." /16./ 

A közélet ezek szerint a különböző kisebb és nagyobb társa-

dalmi csoportok életében való részvételt jélent, ezeken ke-

resztül kapcsolódik be az egyén a "társadalmi életbe". Ki-

egészithetjük ezt most már konkrétan a tevékenység oldaláról 

Horváth Lajos megállapitásával, miszerint: "A közéleti tevé-

kenység a közélet fórumain, illetve fórumainak megbizásából 

végzett olyan tevékenység, amely a közügyek intézésére irá-

nyul." /17./ 

Tömőren összegezve tehát - a közéleti tevékenység alatt a meg-

határozott közősségek keretében végzett, politikai természe-

tű közügyek intézésében való részvételt érthetjük, amely 

bekapcsolja az egyént a társadalmi életbe. Ennek alapján a 

kőzéletiség aktiv társadalmi-politikai tevékenységet jelent, 

amelynek fő mozgatórugója a társadalmi célok melletti elkö- 
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telezettség. Mint ilyen a szocializmus viszonyai közőtt 

a társadalom objektiv szükséglete. 

Ez a felfogás mér lehetővé teszi,.hogy konkrétabban megköze-

litsük a kőzéleti tevékenységre való felkészités tartalmát, 

feladatait, irányait. Ugyanis az igy felfogott közéletiség 

meghatározott, konkrétan megfogalmazható személyiségtulaj-

donságok valamilyen szintű meglétét feltételezi, "... meg-

kivánja bizonyos normarendszer elsajátitását, de nem merül 

ki ebben. A részvétel ismereteket, értelmi fejlettséget, 

érzelmi kulturát is feltételez, sokféle pszichikus müködés 

megfelelő szinvonalát és összerendezettségét." /18.7 Még 

konkrétabban a közéleti tevékenységhez rendszerezett, haté-

kony politikai ismeretek szükségesek. Kellenek hozzá bizo-

nyos jellemvonások: felelősség, erkölcsi bátorság, kitartás, 

stb., igényli a politikai ismeretek alkalmazásának képessé-

gét: érzékeny reagálást a közügyekre, elemzőképességet, dön-

tésképességet, stb., sőt kell hozzá a személyiség meghatáro-

zott beállitódása - bizonyos cselekvési készenlét. 

A közélet és vele együtt a közéletiség konkrét tartalma a 

társadalmi változások függvényében változik, ezért a közé-

leti tevékenységre való felkészités nem lezárható az egyéni 

és társadalmi fejlődés egyetlen pontján sem, hanem szakadat-

lanul megujulá, permanens folyamat kell, hogy legyen. Külö-

nösen igaz ez a szocializmus épitésének szakaszában - mint 

átmeneti szakaszban - mert ennek az átmenetiségnek egyik jel-

lemzője, hogy a társadalmi-politikai változások üteme gyor- 
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sul fel elsősorban. A gyorsuló változások törvénye a po-

litikai szférában érvényesül a legnagyobb mértékben, ez-

által válik a politikai szféra a társadalmi élet legdinami-

kusabb részévé. Legfőbb bizonyitéka ennek a párt programjai-

nak változása, amelyek egyre magasabb követelményeket tá-

masztanak az emberrel szemben a közéleti tevékenységet it 

letően is. Ebből következik, hogy a közéleti tevékenységre 

való felkészités feladatainak elvégzésére hivatott politi-

kai képzésre érvényesek a permanens nevelés követelményei: 

- Tartalmi összetevőinek sokféleségéből adódóan a 

személyiség egészére kell irányulnia. 

- Időszakonként konkrét tartalmát ujra meg kell fogal-

mazni. 

- A különböző életkori szakaszokban végzett politikai 

képzésben sajátos feladatokat kell megoldani. 

- A politikai képzés. különböző szakaszai között kapcso-

latot kell teremteni. 

Ez a jelenség egyben indokolja is, hogy napjainkban miért 

kap különös hangsulyt a politikai müveltség és a politikai 

képzés. Zrinszky László igy mutat rá: 

- A társadalmi változások dinamizmusa részben,a poli-

tika révén valósul meg, ez pedig szükségessé teszi 

a társadalmi kérdések politikai értelmezését, még-

pedig olymódon, hogy a politikai problémák megoldá-

sában-a tömegek vegyenek részt. 

- Az emberi-társadalmi kapcsolatok nemzeti és nemzet-

közi méretekben kiszélesednek, ezek szerveződése és 

intézményesülése következtében tovább tágul a poli- 

tikai szféra. 
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- Uj követelményeket támaszt a társadalmi élet ter-

vezése és irányitása, melyben növekszik a tömegek 

részvételének szerepe. /19./ 

A politikai képzettség tehát egy tartalmilag változó össze-

tevője a közéletiségnek, mint azt fentebb megállapítottuk a 

közéleti tevékenységhez szükséges ismereteket, jártasságo-

kat, képességeket tartalmaz. Ezek a politikai ismeretszerzés, 

valamint a gyakorlati politikai tevékenységben való részvé-

tel utján alakulnak ki. E két ut a politikai képzés szem- . 

pontjából egyaránt szükséges, mert a politikai képzési fo-

lyamatban más és más szerepet tőltenek be, hatékonyságuk 

akkor éri el a maximumot, ha egymást kölcsönösen áthatják. 

Dolgozatunkban elsősorban a politikai ismeretek kialakulá-

sát, bővülését, fejlődését próbáljuk nyomonkövetni a perma-

nens müvelődés tükrében, azt vizsgáljuk, hogy az ismeretek 

rendszeres közvetitése által végzett politikai nevelés 

- tehát a politikai oktatás - hogyan van összhangban a per-

manens nevelés és müvelődés követelményeivel. Ezzel azt ki-

vánjuk hangsulyozni, hogy a politikai müvelődési anyagra 

és annak elsajátitására vagyunk különös tekintettel. 

Vizsgálódásunk konkrétabb irányának meghatározása érdeké-

ben. Zrinszky László megállapitásaira alapozva a kővetkező-

ket tartjuk.még szükségesnek leszögezni: 

a./ A politikai öktatásnak az iskolában feltétlenül lét-

jogosultsága van. Nem kivánunk állást foglalni ab-

ban a vitában, hogy kell e önálló politikai tantárgy 
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az iskolában vagy nem, a döntőnek azt tartjuk, hogy 

legyen helyük az iskolai oktatásban a politikai is-

mereteknek. Az azonban világosan látszik, hogy az é- 

letkor előrehaladtával az iskolai oktatásban a politi-

kai oktatás szakosodik. Iskolai formák változatosak: 

több tantárgy együttes hatása, integrált tárgyak /tör-

ténelem-állampolgári ismeretek tantárgy!, önálló tan-

tárgy /világnézetünk alapjai/ szolgálhatják a poli-

tikai oktatást. 

b./ Az iskolai és az iskolán tuli politikai oktatás /kép-

zés/ folyamatosságának megteremtését a nevelés és a 

propaganda elvi egységének elismerésével tartjuk le-

hetségesnek. Ez biztositja a politikai képzés perma-

nens folyamatként való felfogását és kezelését, ez 

jogosit fel az iskolai és az iskolán tuli politikai 

oktatás közötti kapcsolat igényére. 

c./ A szocialista közéletiségre nevelés kitüntetett kategó- 

riarendszerének - a politika elsőbbsége elvéből faka-

dóan - a politikai kategóriarendszert tartjuk, ehhez 

kapcsolódnak a politikai oktatást szolgáló tárgykörök. 

Ennek alapján a politikai oktatás fő irányai a követ-

kezők: 

1. A politikai oktatás a világnézeti, filozófiai 

oktatás része. 	 . 

2. A politikai oktatás az erkőlcsi oktatás része. 

3. A politikai oktatás magába foglalja az állam-

polgári ismeretek oktatását. 

4. A politikai oktatás társadalomismereti oktatás is. 
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5. A politikai oktatáshoz hozzájárul a történelem 

oktatása. 

6. A politikai oktatásban szerepük van az aktuális 

politikai kérdéseknek. 

A politikai oktatás eme fő irányai megszabják vizsgáló-

dásunk irányát, ráirányitják figyelműnket azokra az ok-

tatási területekre, amelyeken a politikai ismeretek gaz-

dagodása fellelhető és nyomonkövethető. 

d./ A müveltséget folyamatnak felfogva, melynek tartalma 

szakadatlan mozgásban van, a politikai oktatás tartal-

mát viszonylag állandó és változó ősszetevők egységeként 

fogjuk fel. Tehát nem azt vizsgáljuk, hogy az egyes fo-

galmak, témák hogyan bővülnek, hanem azt, hogy az egyes 

képzési szintek tematikái - melyek integráltan tartal-

mazzák a politikai ismereteket - miként épülnek egymás- , 

ra, egymásra épülnek-e, és igy érvényesül-e a permanen-

cia? 
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II. A POLITIKAI OKTATÁS RENDSZERE  

1. A politikai oktatás szervezeti rendszere  

A politikai oktatás szervezeti rendszerének feltárása két 

szempontból szükséges. Egyrészt kimutatható vele, hogy 

megvannak-e a permanens politikai müvelődés szervezeti 

feltételei, másrészt - témánk szempontjából ez a fonto-

sabb - a szervezeti rendszer által válik operativ szin-

ten megragadhatóvá a politikai oktatás tartalmi rendszere. 

A politikai oktatás viszonylag stabil szervezeti rendszer-

ben történik, melynek hierarchiája már önmagában is utal 

a tartalmi rendszer bizonyos sajátosságaira. /Pl.: a szer-

vezeti egymásraépültség utal a tartalmi egymásraépitésre 

való törekvésre, vagy az oktatás formája utal a politikai 

tartalomra./ Tehát a szervezeti rendszer ismerete segiti 

az eligazodást a tartalmi rendszer vizsgáláta során. 

A politikai oktatás szervezeti rendszere különböző szin-

ten vizsgálható: 

- Felvázolható a politikai oktatás makrószerkezete, 

mely azt mutatja meg, hogy milyen intézmények és 

szervezetek végzik a politikai oktatást, közöttük 

milyen szervezeti kapcsolat áll fenn. A makrószer-

kezet többé-kevésbé arra is rámutat, hogy az egyes 
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intézményekben és szervezetekben végzett politikai 

oktatás milyen életkori szakaszokban érinti az e-

gyént. 

- Vizsgálható a politikai oktatás mikrószerkezete,. 

mely a különböző intézmények és szervezetek politikai 

oktató tevékenységének belső rendszerét mutatja meg, 

egészen a politikai oktatás konkrét formáiig bezáró-

lag. 

a./ A politikai oktatás szervezeti rendszerének makró-

szerkezete  

A politikai oktatás szervezeti rendszerébe beletartozik 

minden olyan intézmény és szervezet, amely antropagógiai 

értelemben résztvesz a nevelésben, sőt a nem intézménye-

sített önnevelés is szerepet játszik benne. Minden neve-

lési intézmény ős nevelő tevékenységet kifejtő szervezet 

ugyanis kisebb vagy nagyobb mértékben politikai ismere-

teket is átszármaztat, tehát politikái oktatást is végez. 

A politikai oktatás makrószerkezetének három alapvető e-

leme van:  

- a nevelési intézményekben folyó politikai oktatás 

- a társadalmi szervezetekben folyó politikai oktatás 

- az önnevelés folyamán történő politikai ismeret-

szerzés. 

Ezek alapján felvázolható a politikai oktatás intézmény- 

rendszere: 
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Az intézményrendszer fenti vázlata még nem mutatja meg a po-

litikai oktatás makrószerkezetét, mert nem tartalmazza az 

intézmények közötti vertikális és horizontális kapcsolatokat. 

Ezeknek a kapcsolatoknak a teljes feltárása nem lehetséges és 

nem is szükséges e dolgozat keretében, megelégedhetünk a tar-

talmi vizsgálathoz feltétlenül szükséges, legfontosabb kapcso-

latok kimutatásával. 

Vertikálisan az alábbi kapcsolatok a legfontosabbak: 

,1. Az iskolarendszerben 	2. A társadalmi ,szervezetek vonat- 
kozásában 

felsőoktatás 

középfoku oktatás 

általános  iskola 

	

a./ párt 	b./ párt 
T 	T. 

	

KISZ 	szakszervezet 

3. Az iskolarendszer és a társadalmi szervezetek között 

a./ párt 	párt 	b./ KISZ szakszervezet párt 
T 	T 	T 	T 	T 

KISZ. szakszervezet 	középfoku oktatás 
/1` 	'T" 	 T 

általános iskola 	általános iskola 

A legfontosabb horizontális kapcsolatok: 

1. család'- általános iskola - uttörő mozgalom' 

2. család - középfoku oktatás - KISZ 	. 

3. felsőoktatás - KISZ 

4. szakszervezet. - KISZ - párt - felnőtt nevelési rendszer 

5. párt - önnevelés 
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A kiemelt kapcsolatok alapján megállapitható, hogy a poli-

tikai oktatás makrószerkezetében a legfontosabb intézmények: 

az általános iskola, a középfoku oktatás és a felsőoktatás 

intézményei, valamint a párt, a szakszervezet és a KISZ. 

Ezek játsszák a döntő szerepet a különböző vertikális kapcso-

latokban, igy az egész makrószerkezet vertikális felépitésé-

ben is, horizontálisan pedig a kapcsolatok centrumában áll-

nak. Ez késztet' arra, hogy éppen ezen intézmények esetében 

tárjuk fel a politikai oktatás szervezeti rendszerének mikró-

szerkezetét, és azt követve végezzük a tartalmi vizsgálatot. 

Pontosabban ezek közül is a legtipikusabbakat választjuk ki, 

például: a középfoku oktatási intézmények közül a gimnáziu 

mot, a-felsőoktatás rendszeréből a tudományegyetemet. Termé-

szetesen ez nem jelenti azt, hogy a tőbbi intézmény és szer-

vezet szerepe lebecsülhető lenne a politikai oktatásban. 

Némi magyarázatra szorul, hogy a KISZ-t miért, és az uttörő 

mozgalmat miért nem soroljuk a "legfontosabb" szervezetek 

közé a politikai oktatásban? A politikai nevelésben az uttö-

rő mozgalom szerepe elsősorban nem a politikai ismeretnyuj-

tás, hanem az, hogy a gyermekek közéleti, politikai tevékeny-

ségének szervezésével gyakorló terepet biztositson az isko-

lai oktatás során szerzett politikai ismeretek alkalmazásá-

hoz. A KISZ tevékenységében viszont nagyobb szerepet kap a 

politikai ismeretnyujtás, sőt az általános iskola elvégzése 

után tovább nem tanuló fiatalok széles kőrében, a munkábaál-

lás első egy-két évében egyedül a KISZ végzi a politikai ok-

tatást. 



osztályfőnöki óra  
/I-IV. osztály/  
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b./ A politikai oktatás szervezeti rendszerének mikró-

szerkezete  

Az alábbiakban a fentebb "legfontosabb"-nak minősitett intéz-

mények és szervezetek politikai oktató tevékenységének belső  

szerkezetét vázoljuk fel. Ezáltal válik lehetővé a politikai  

oktatás tartalmi rendszerének vizsgálata szempontjából leglé-

nyegesebb oktatási formák kiemelése, valamint a közöttük lévő  

kapcsolatok feltárása.  

1.  általános iskola  

osztályfőnöki óra  

/1-8. osztály/ 

környezet isme- 	történelem és ál- 	egyyéb. ltan- 
ret 	lampolgári ismeretek tárgyak  

/1-5. osztály/ 	/5-8. osztály/ 

tantárgyak  

~ 

történ-elem 	világnézetünk  
/I-IV.osztály/ alap  jai  

/IV. osztály/  

2. 	gimnázium  

tantárgyak  

1  

A közoktatási rendszerben a politikai oktatás mikrószerkeze-

tének horizontális és vertikális kapcsolatai teljesen egy-

értelmüek. 

3. 	tudományegyetem  

I 	 I  szaktárgyak 	 marxizmus-leninizmus oktatás  
I  

	

filozófia 	politikai tudományos  

gazdaságtan szocializmus  
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A tudományegyetemen a marxizmus-leninizmus három alkotóré-

szét oktatják tantárgyi rendszerben, egyenként 2-3 féléven 

keresztül, karonként differenciált sorrendben és arányban. 

A tantárgyi rendszerhez speciál kollégiumok kapcsolódnak. 

4. 	KISZ  

kiegészitő I formák  
r 

tömegoktatás 	éves felkészités irányitott  

önképzés  

Kilián-kör 	ifjusági vitakör 

tisztségviselők képzése  

alsó szintű  

középszintű  

felsőszintü  

  

KISZ aktivisták kőrei  

	 alapszervezeti titkárképző  

megyei, budapesti KISZ iskolák  

központi iskola  

központi iskola levelező tagozat  

  

  

  

A KISZ oktatás szervezeti rendszerében horizontális kapcsoló-

dás az egyes formák közőtt nincs. Vertikális tagozódás a tiszt-

ségviselők képzésének alrendszerében fedezhető fel, amely a-

zonban nem jelent merev szerkezeti egymásraépültséget. 

A KISZ politikai oktatásának rendszere számol a "KISZ -en 
kivüli politikai oktatás" rendszerével is. Ez azt hivatott 
hangsulyozni, hogy a KISZ-oktatás kiegészitő formái és a 
tisztségviselők képzése horizontálisan szoros kapcsolatban 
van más intézmények, főleg a pártoktatás megfelelő szintű 
oktatási formáival. /20./ 

ala•formák 



- 34 - 

5. 	Szakszervezet  

ei"/ 

alapszervezeti  
tanfolyamok  

szakszervezeti  
iskolák  

tömegoktatás  
/"Társadalmunk kérdés 

alaptanfolyam  
/I-II. évfolyam/ 

továbbképző tanfolyam  

tisztséqviselői oktatás  

válaszdott vezetők  
tanfolyama  

alapképző tanfolyam  

továbbképző tan-
folyam  

szocialist a
[ 
 brigád-

vezetők tanfolyama  

alapképző tanfolyam  

továbbképző tanfolyam  

A szakszervezeti politikai oktatás minden formájában verti-

kális egymásraépültség tapasztalható. 

6. 	 párt  
i 

1. tömegoktatás -- átmeneti formák— 2. káderképzés  

A pártoktatás szervezeti rendszerének további tagozódása 

a következő: 

1. Tömegoktatás  

alapfoku tanfolyamok:  

- A szocialista társadalom fejlődésének kérdései 

- A párttagok elméleti-politikai alapismeretei 

- Előadások a magyar forradalmi munkásmozgalom tör-

ténetéből 

továbbképző tanfolyamok:  

- Gazdaságpolitikai kérdések /ipari tagozat/ 

- Gazdaságpolitikai kérdések /mezőgazdasági tagozat/ 

- Társadalom és államélet kérdései 
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- A pártirányitás és pártélet kérdései 

- Világnézeti és etikai kérdések 

- Kulturális kérdések 

- A nemzetközi politika kérdései 

Átmeneti formák:  

- A marxista-leninista világnézet alapjai 

- A magyar munkásmozgalom rövid története 

2. Káderképzés  

- alapfoku: 	Marxizmus-leninizmus esti középiskola 

_5 hónapos pártiskola 

- középfoku: 	Marxizmus-leninizmus esti egyetem 

1 éves pártiskola 

• felsőfoku: 	Marxizmus-leninizmus esti egyetem szako- 
sitó tagozat 

Politikai Főiskola 

A káderképzés mindhárom fokozatához továbbképző  tanfo-

lyamok kapcsolódnak: 

- alapfokuhoz:  1-4 hetes pártiskolai tanfolyam 

4-8 héoaposresti tanfolyam 

- középfokuhoz:  8-10 hetes pártiskolai tanfolyam 

speciális továbbképző tanfolyam 

felsőfokuhoz:  8-10 hetes pártiskolai tanfolyam 

speciális továbbképző tanfolyam 

szervezett önálló tanulás 

A pártoktatás szervezeti rendszerében az oktatás különböző 

fokozatai között egymásraépültség van: a tőmegoktatás alap- 
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foku tanfolyamaira épülnek a továbbképző tanfolyamok, 

hasonlóképpen a káderképzés három fokozata is egymásra 

épül. A résztvevők szempontjából azonban ez nem jelent 

merev rendszert. 

c./ A politikai oktatás szervezeti rendszerére vonatkozó  

főbb megállapitások  

- A politikai oktatás egész rendszerének centrumában a 

pártoktatás áll. A pártoktatásnak ez a centrális hely-

zete többnyire nem fejeződik ki közvetlenül szervezeti 

kapcsolatokban. A rendszer elemei nagyfoku szervezeti 

önállósággal, ugyanakkor a párt irányitásával végzik 

politikai oktató munkájukat. 

- A politikai oktatás rendszerének szervezetileg két fő 

ága van. Az egyik, az általános iskolában és a közép-

iskolában szerzett politikai alapmüveltségre épülő és 

részint azzal párhuzamosan is folyó tömegoktatás. A má-

sik, a részben szintén a közoktatási rendszerre, részben 

a tömegoktatásra épülő káderképzés rendszere. A káder-

képzés a vezetők képzésében a politikai képzés feladatát 

hivatott megoldani, amely többnyire politikai oktatással 

történik. 

- A szervezeti rendszer részei közötti kapcsolatokra utal-

nak a politikai oktatás fokozatai, melyek részint in-

tézményesen szabályozva, részint á gyakorlat alapján 

a párt káderképzésének fokozataihoz igazitva, a követ-

kezőképpen alakulnak: 
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- Az alapfoku káderképzés az általános.iskolai 

végzettségre és a párt tömegoktatásában való 

részvételre, vagy a középiskolai végzettségre 

alapul. 

- A középfoku káderképzés alapja a középiskolai 

végzettség és az alapfoku káderképzés. 

- A felsőfoku káderképzés a felsőfoku végzettség- 

re  és a kőzépfoku káderképzésre épül. 

- Középfoku politikai végzettségnek minősül ál-

talában a felsőfoku iskolai végzettség. 

- Felsőfoku politikai végzettséget adnak egyes 

felsőoktatási intézmények bizonyosekarai'/tu-

dományegyetem jogi kar/. /21./ 
• 

- Az életkor előrehaladtával a politikai oktatásban fo- 

kozatosan növekszik a társadalmi szervezetek és az 

önálló politikai ismeretszerzés szerepe. Ez egyrészt 

arra utal, hogy az egyén politikai nevelésében fokoza-

tosan, egyre jobban összefonódik a politikai oktatás 

és a társadalmi szervezetekben végzett politikai-közé-

leti gyakorlat,, amely folyamat a felnőttkorban telje- 

sedik ki. Másrészt a politikai müveltség bizonyos szint-

jén és megfelelő tapasztalatok birtokában, tovább tá-

gul a politikai ismeretszerzés lehetősége, amennyiben 

annak szervezett formáit fokozatosan kiegészithetik és 

felválthatják az önképzés legkülönbőzőbb formái. 

- Megállapitható, hogy a permanens politikai müvélődés 

szervezeti feltételeit a politikai oktatás szervezeti 

rendszere alapvetően biztositja. A politikai oktatás 
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szervezetileg beépül mind a köznevelés, mind a felnőtt-

nevelés szervezeti rendszerébe, a politikai-közéleti 

gyakorlat szervezeti kereteit képező társadalmi szerve-

zetek tevékenységében pedig alapvetően fontos szerepet 

játszik. Mindez arra mutat, hogy a politikai oktatás a 

személyiség egészére irányuló nevelés rendszerének in-

tegráns részeként fejti ki hatását. 

A politikai müvelődés permanenciája szervezetileg abban 

az értelemben is biztositott, hogy a politikai oktatás 

szervezeti rendszere lehetővé teszi az egész életen át 

tartó politikai ismeretszerzést. Bár a szervezeti rend-

szer horizontális és vertikális kapcsolatait valószinü - 

leg a jövőben még tovább kell tökéletesiteni. 

2. A politikai oktatás tartalmi rendszere  

A politikai oktatás tartalmi rendszerének vizsgálata során 

néhány szempontot, már a megközelitésnél figyelembe kell 

venni; 

- A politikai oktatás tartalma állandóan mozgásban van, 

melynek objektiv alapját a változó társadalmi-politikai 

gyakorlat képezi. Ez a mozgás hosszutávon és rövid távon 

egyaránt érvényesül. Hosszu távon ugy jelentkezik, hogy 

a politikai oktatás ideológiai és nevelési céljai válto-

zatlanok, ugyanakkor konkrét célja, koncepciója és tar- 
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talma változik. Jelenleg egy, a 60-as évektől kibonta-

kozóban lévő és napjainkban kiteljesedő hosszu távu 

változás zajlik, melynek lényege az, hogy erősödjék a 

politikai oktatás ideológiai-elméleti megalapozottsága. 

A rövid tévu mozgás jellemzője, hogy a gyorsan változó 

társadalmi-politikai gyakorlat. által felvetett problé-

mák a politikai oktatás tartalmi programjának gyakori 

módositását kényszeritik ki. 

Tehát nem egy leülepedett, kikristályosodott tartalmi 

rendszerrel van dolgunk, hanem olyannal, amelynek hosz-

szu és rővid tévu változásai ellentmondásosan mennek 

végbe, de egyre határozottabban kirajzolódik a szilárd 

elméleti alap megteremtésére való törekvés. 

- Hosszabb távra szólóan kialakultnak tekinthetők a párt-

oktatás tartalmának fő irányai. A pártpropaganda soron-

lévő feladatairól és továbbfejlesztéséről szóló 1976. 

október 26-i Központi Bizottsági határozat a marxizmus-

leninizmus átfogó oktatásán belül, három - a társadalmi-

politikai gyakorlat szempontjából alapvetően fontos - 

elméleti kérdést jelölt meg: 

- a fejlett szocialista társadalom épitésével, 

- a hatalom jellegével és a szocialista demokrá-

ciával, 

- a proletár internacionalizmussal és a szocialista 

hazafisággal 

összefüggő elméleti kérdések sokrétű tanulmányozását./22./ 

Bér ezek a fő irányok a pártoktatás tartalmára vonat-

koznak, nem lehet kétséges, hogy a pártoktatást a po- 



litikai oktatás centrális tényezőjének tekintve, vala-

mennyi intézmény és szervezet politikai óktatásának 

tartalmilag e fő irányok felé kell gravitálnia. 

- Vizsgálódásunk arra az időszakra esik, amikor a politi-

kai oktatás egész tartalmi rendszerében alapvető válto-

zásoknak lehetünk tanui. Az 1978/79-es tanévben kezdő- 

'dött meg az uj általános iskolai nevelési és oktatási 

terv fokozatos bevezetése, az 1979/80-as tanév az uj 

gimnáziumi nevelési és oktatási terv életbeléptetésé-

nek éve. Befejeződött, és az 1979/80-as tanévben már 

bevezetésre került a felsőoktatási intézmények marxiz-

mus-leninizmus oktatásának egységes törzsanyaga, mely 

azonos a marxizmus-leninizmus esti egyetem hároméves 

tagozata és az egyéves pártiskola anyagával. Igy érte-

lemszerüen a tartalmi vizsg a latot mér ezen uj dokumen-

tumok alapján kell végeznünk. 

- A politikai oktatás tartalmi rendszerének tematikus 

szintü vizsgálata egyet jelent a törekvések elemzésével, 

tehát nem tartjuk feladatunknák az eredmény vizsgálatát. 

Konkrétan arra keressük a választ, hogy az adott intéz-

mény, szervezet tematikájában mennyire tükröződik az a 

törekvés, hogy jellegének megfelelően betőltse hivatá-

sát a politikai oktatásban, továbbá, hogy a különböző. 

tematikák kapcsolatai mennyiben előlegezik a permanens 

politikai oktatás tartalmi feltételeit. 
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A permanens politikai müvelődés megalapozása az általános  

iskolai politikai oktatással  

Az általános iskolában folyó politikai oktatás tartalmá-

nak vizsgálatát az iskolatipus céljának, szerepének, fela 

datának figyelembevételével lehet és kell elvégezni. Abból 

kell kiindulni, hogy az általános iskola célja a szocialis-

ta ember személyiségének megalapozása. Alapozó iskola, mely 

egységes, korszerü, továbbépithető alapműveltséget kiván 

nyujtani, és képessé akarja tenni a fiatalokat arra, hogy 

mint aktiv állampolgárok, cselekvő részesei legyenek a•szo-

cializmus épitésének. Feladatai között tartja számon a ta-

nulók erkölcsi, politikai, közösségi nevelését, melyet e-

gyebek között a politikai alapfogalom rendszer kiépitésé-

vel, az állampolgári jogok és kötelességek megismertetésé-

vel, az uttörő mozgalommal és más nevelési tényezőkkel e-

gyüttmüködve, közéleti-politikai tevékenység biztositásával 

szándékozik megvalósitani. A tanulók politikai nevélésében 

fontos szerepet szán a tanitás-tanulási folyamat során át-

származtatott politikai müvelődési anyagnak - a politikai 

oktatásnak - valamint számit a. tanitási órán és az iskolán 

kivüli politikai ismeretszerzés lehetőségeire is. /23./ 

Mindezekből egyértelműen megállapitható, hogy az általános 

iskolában folyó politikai oktatás szerepe, a politikai mü-

veltség szerves részét képező politikai alapismeretek nyuj-. 
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tósa, a permanens politikai ismeretszerzés megalapozása. 

Ahhoz, hogy legalább a törekvések szintjén véleményt le-

hessen mondani az általános iskolának erről az alapozó 

szerepéről, tőbb részkérdésre kell választ keresni: Konk-

rétan mit kell megalapoznia az általános iskolában folyó 

politikai oktatásnak? A tantárgyi struktura egyes elemei 

milyen szerepet játszanak a politikai oktatásban, a tan-

tervi anyag milyen politikai ismeretanyagot tartalmaz? 

A tanitási órán és az iskolán kivüli nevelés tényezőinek 

milyen feladatai és lehetőségei vannak a politikai okta- 

tásban? 

Az első kérdés viszonylag könnyen megválaszolható, a másik 

kettő azonban a tantervi anyag és a nevelési terv részle-

tes elemzését igényli. 

a./ Közvetlenül, konkrétan mit kell megalapoznia az álta-

lános iskolában folyó politikai oktatásnak? 

- Az iskolai és az iskola utáni közéletben való ak-

tív részvételt, mely további közéleti-politikai 

ismeretek forrásaként szolgál. 

- A középfoku oktatási intézményekben folyó politi-

kai oktatást, amely közvetlenül áz általános is-

kolában szerzett politikai ismeretekre kiván épi-

teni. 

- A társadalmi-politikai szervezetekben folyó poli-

tikai tömegoktatásba való bekapcsolódást. 

- Bizonyos mértékig a párt alapfoku káderképző okta-

tási formáiban való részvételt. 

- A permanens politikai önképzés képességét. 
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Ebből látható, hogy az általános iskolai politikai okta-

tás mint alapozás, közvetlen céljait és konkrét irányait 

illetően összetett tevékenység, egyszerre többféle tovább- 

tanulás számára kell megfelelő alapokat képeznie. Igy tehát, 

amikor a tantervi anyagból kivánunk következtetéseket le-

vonni az általános iskolában szerezhető politikai alapis-

meretekre vonatkozóan, tekintettel kell lenni ezekre a köz-

vetlen célokra. Azaz választ kell adni arra, hogy a közé-

leti tevékenység és a politikai oktatás fenti formáiba való 

bekapcsolódást milyen mértékben teszik lehetővé.az iskolá-

ban kapott alapok? 

b./ Milyen az egyes tantárgyak szerepe az általános isko-

lai politikai oktatásban, a tantervi anyag milyen politi-

kai ismeretanyagot tartalmaz? 

Az általános iskolában nincs önálló politikai tantárgy. Az 

uj tantervben kidolgozott tantárgyi strukturában, ebből a 

szempontból az a koncepció jut érvényre, hogy a politikai 

oktatást nem egyetlen tantárgy keretében célszerű.megvaló-  

sitani, abban kisebb vagy nagyobb mértékben valamennyi tan-

tárgynak feladata van, ugyanakkor az általános iskola utol-

só éveiben koncentráltabb politikai ismeretnyujtás is szük-

séges. Ennek alapján a politikai oktatást is hivatott szol-

gálni minden tantárgy történeti áttekintéssel foglalkozó 

része, de a dolog természeténél fogva a politikai ismeret- 

nyujtás elsősorban a társadalomtudományi tárgyak oktatása 

során, valamint a környezettel foglalkozó tantárgyak társa- 
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dalmi vonatkozásu anyagrészeivel valósul meg. 

A politikai oktatást legdirektebb módon megvalósitó tan-

tárgy a történelem és állampolgári ismeretek, amely a tör-

ténelmi ős társadalmi ismeretanyagba ágyazva tartalmazza 

a politikai ismereteket, a 8. osztályban pedig külön ösz-

szegezett állampolgári ismereteket nyujt. Mint az általá- 

nos iskolai politikai oktatás centrális tantárgyi tényező-
; 

je, rendszérezi és integrálja a különböző forrásokból szár- 

mazó politikai ismereteket. Igy tantervi anyaga alapján át-

fogó képet lehet kapni az általános iskolai politikai okta-

tás egész tartalmáról. 

A politikai oktatás jelentós kerete az osztályfőnöki óra, 

mely a 3. osztálytól kezdve a világnézeti, erkölcsi, poli-

tikai állásfoglalás és magatartás kialakitása érdekében 

végzett nevelőmunka részeként hivatott a politikai ismere-

tek bővitésére. 

A tantervi anyag milyen politikai ismereteket tartalmaz? 

A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy keretében 

folyó politikai oktatás a történettanitáson nyugszik. A tan-

tárgy anyagának oktatása során annak az alapkoncepciónak 

kell érvényesülnie, hogy a mult Os  a jelen legfontosabb té-

nyeinek, összefüggéseinek, törvényszerüségeinek, tanulsá-

gainak megismertetésével tőrténelmi, társadalmi, állampol-

gári ismereteket sajátitanak el a tanulók. A politikai fo-

galmakat és törvényszerüségeket a tanulók a történelmi és 
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társadalomismereti kategóriarendszerbe ágyazva ismerik meg, 

évfolyamonként sulypontozva és differenciálva. 

A tantárgy politikai ismeretanyagának tartalmát és rendsze-

rét legpregnánsabban az elsajátitandó fogalmakat és,törvény-

szerüségeket tartalmazó követelményrendszer mutatja meg. A 

fentiekből azonban következik, hogy a követelményrendszer 

nem tesz külőnbséget történelmi, társadalmi és szükebben ér-

telmezett politikai fogalmak és törvényszerüségek közőtt, e-

zárt a politika alapvető katégóriáira támaszkodva kell azo-

kat kiszürni. 

A követelményrendszer minden évfolyamban mind a fogalmakkal, 

mind a törvényszerüségekkel kapcsolatosan következetesen az 

alábbi rendszert követi,: 	. 

Fogalmak: 1. A gazdasági élettel, a termelés és az elosztás 

módjával kapcsolatos fogalmak. 

2. A társadalom életével és az osztályharccal kap-

csolatos fogalmak. 

3. Az állammal, államszervezettel kapcsolatos 

fogalmak. 

4. A társadalom szellemi életével kapcsolatos 

fogalmak. 

5. A történelmi megismeréssel kapcsolatos fogal-

mak. 

Törvényszerüségek: 

1. A társadalmi-gazdasági fejlődés fő vonalával 

kapcsolatos törvényszerüségek. 

2. Az osztályharccal kapcsolatos törvényszerüségek. 
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3. Az állammal kapcsolatos törvényszerüségek. 

4. A háborukkal kapcsolatos törvényszerüségek. 

5. Az eszmék történelmi szerepével kapcsolatos 

törvényszerüségek. 

6. A történelmi fejlődés átfogó, általános tör-

vényszerüségei. 

Mind az öt fogalomkörben nagyszámu politikai fogalom kerül 

megismertetésre, de főleg a társadalom életével és az osz-

tályharccal /2./ és az állammal, államszervezettel /3./ kap-

csolatos fogalomkör tartalmazza az elsajátitandó politikai 

fogalmakat. A fogalomkörök további alrendszereket fognak egy-

ségbe. A politikai fogalmakhoz tartozó legfontosabb alrend-

szerek a következők: 

1. A gazdasági élettel, a termelés és az elosztás mód-

jával kapcsolatos fogalomkörben: 

a./ A gazdasági élet főbb jellemzői 

b./ A termelés szervezeti keretei 

c./ A termelés és elosztás módja 

2. A társadalom életével és az osztályharccal kapcso-

latos fogalomkörben: 

a./ Nép, nemzet 

b./ Társadalmi osztályok, rétegek 

c./ Osztályharc . 

d./ Pártok, szervezetek 

3. Az állammal, államszervezettel kapcsolatos fogalom- 

körben: 
a./ Társadalmi rendszerek, államtipusok 

b./ Államformák 

c./ Hivatali szervezet 
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d./ Törvényhozás 

e./ Fegyveres érők, háboruk 

f./ fogszolgáltatás 

g./ Politikai jogok 

h./ Nemzetközi kapcsolatok 

4. A társadalom szellemi életével kapcsolatos fogalom-

körben: 

a./ Haladó és visszahuzó eszmék 

b./ Tudomány és müvelődés 

A továbbiakban főleg 2. és 3. fogalomkörre összpontositva 

figyelmünket, követve ezt a rendszert - ha nem is a teljes-

ségre törekedve - kigyüjthetők a tantárgy keretében megta-

nitandó legfontosabb politikai fogalmak. 

/1./ A gazdasági élettel, a termelés és az elosztás módjával 

kapcsolatos fogalomkörben: 

a./ A gazdásági élet főbb jellemzői: tőkés integ-

ráció, szocialista gazdaság, népgazdaság, terv-

gazdálkodás, szocialista integráció, fejlett-

fejlődő ország 

b./ A termelés szervezeti keretei: állami vállalat, 

ipari szövetkezet, üzemegység, TSz, állami 

gazdaság 

c./ A termelés és elosztás módja: állami, szövet-

kezeti tulajdon, nemzeti jövedelem, fogyasztás, 

felhalmozás, bérezési rendszer, szocializmus 

és kommunizmus alapelve, kollektiv szerződés 

/2./ A társadalom életével és az osztályharccal kapcsolatos 

fogalomkörben: 

a./ Nép, nemzet; nemzeti kérdés, nemzeti függet-

lenség, nemzetiség, szocialista nemzet, nem-

zeti egység, szocialista hazafiság-proletár 

internacionalizmus 
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b./ Társadalmi osztályók, rétegek: rabszolga-

tartó, rabszolga, szabad paraszt, földesur, 

főnemes, köznemes, jobbágy, zsellér, váro-

si polgár, iparos, kereskedő, manufaktura 

munkás, tőkés, kispolgár, nagypolgár, pro-

letariátus, agrárproletár, burzsoázia, ér-

telmiség, munkásosztály vezető szerepe, szö-

vetkezeti parasztság, munkás-paraszt szövet-

ség, szocialista értelmiség, alkalmazottak, 

kisárutermelők 

c./ Osztályharc: osztályharc, parasztfelkelés, 

polgári forradalom, munkásosztály történelmi 

szerepe, sztrájk, tüntetés, munkásfelkelés, 

szocialista forradalom, párt vezető szerepe, 

fasizmus, antifasizmus, népfrontpolitika, ka-

pitalista világrendszer, szocialista világ-

rendszér, gyarmati felszabaditó mozgalom, bé-

kemozgalom, nemzetközi forradalmi harc 

d./ Pártok, szervezetek: munkásmozgalom, szakszer-

vezet, munkáspárt, internacionálé, szociál 

demokrata párt, tömegpárt, ujtipusu munkás-

párt, kommunista párt, pártszervezet, lenini 

normák, tömegszervezetek, tömegmozgalmak, 

kommunista mozgalom' 

/3./ Az állammal, államszervezettel kapcsolatos fogalom-

körben: 

a./ Társadalmi rendszerek, államtipusok: őskö-

zösségi társadalom, rabszolgatartó társa-

dalom, feudális társadalom, kapitalista tár-

sadalom, imperializmus, kapitalista állam, 

proletárdiktatura, szocialista társadalom, 

szocializmus alapjainak lerakása, fejlett 

szocializmus, kommunizmus épitése, kommu-

nista társadalom, szocialista állam 

b./ Államformák: királyság, köztársaság, demok-

rácia, államforma, polgári demokrácia, fa-

siszta állam, népi demokratikus állam, nép-

köztársaság, szocialista köztársaság 
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c./ Hivatali'szervezet: államszervezet, tanács, 

miniszterelnök, általános, egyenlő titkos 

választás, munkás-paraszt kormány, ország- 

gyűlés, képviselő, jelölőgyülés, közvetlen-

közvetett választás, beszámolási kötelezett-

ség; visszahívás, elnöki tanács, miniszter-

tanács, tanácstag, tanácsülés, végrehajtó bi-

zottság, fogadónap 

d./ Törvényhozás: törvény, törvényhozás, törvény-

javaslat, alkotmány, népgazdasági terv, ifju-

sági törvény, honvédelmi törvény 

e./ Fegyveres erők; háboruk.: katonaság, védelmi-

hóditó háboru, felszabaditó háboru, független-

ségi háboru, szabadságharc. igazságtalan há-

boru, hadkőtelezettség, fegyverkezés, világ-

háboru, intervenció, gyarmati felszabaditó há-

boru, ellenállási mozgalom, partizán, néphad-

sereg, rendőrség, munkásőrség 

f./ fogszolgáltatás: jog, biró, polgári igazság- 

. szolgáltatás; szocialista törvényesség, népi 

ellenőrzés, jogszabály, szocialista igazság-

szolgáltatás, vádlott, ügyész, védő, népi ül-

nök, tanu, itélet, alperes, felperes, ügyvéd, 

nagykoru, büntetés, pénzbirság, elzárás, fia-
talkoruak börtöne, fellebbezés, panasz, beje-

lentés 

g./ Politikai jogok: állampolgár, választójog, jog-

talanok, állampolgári jogok, kötelességek, e-

gyenjoguság, szocialista demokrácia, munkához 

való jog, munka mint kötelesség 

h./ Nemzetközi kapcsolatok: katonai szövetség, 

békekötés, gazdasági függés, politikai függés, 

világ területi felosztása, fegyverkezési ver - 
seny, szövetségi rendszer, ENSZ, NATO, Varsói 

Szerződés, békés egymás mellett élés, KGST, 

Közös Piac, diplomácia, követ, követség 
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/4./ A társadalom szellemi életével kapcsolatos fogalomkör-

ben: 

a./ Haladó és visszahuzó eszmék: hazafiság, 

internacionalizmus, marxizmus, naciona-

lizmus, sovinizmus, anarrchizmus, faj-

elmélet, kozmopolitizmus, ideológiai 

harc, marxizmus-leninizmus 

b./ Tudomány és müvelődés: közmüvelődés, köz-

müvelődési intézmény, kulturális forra-

dalom 

A tantárgy oktatása során elsajátitandó törvényszerűségek:  

'/1./ A társadalmi-gazdasági fejlődés fő vonalával kapcsola-

tos törvényszerüségek: 	.. 

- Az ősközösségi társadalom felbomlásának oka, a va-

gyoni egyenlőség megszűnése. 

* Az egymásra következő társadalmi formák fejlettebbek 

az előzőeknél. 

- Az imperializmus a kapitalizmus hanyatló szakasza. 

- A kapitalizmus a társadalmi fejlődés akadályává vált, 

'meg kell dönteni. 

- A szocializmus az előző társadalmi formáknál fejlet-

tebb, - megszünteti a kizsákmányolást. 

- A szocializmus alapelve 

- A kommunizmus alapelve 

- A társadalmi fejlődés törvényszerüen elvezet a kom-

munizmushoz. 

/2./ Az osztályharc törvényszerüségei: 

- Az osztályharc élesedése a szembenálló osztályok 

fegyveres összecsapásához vezet. 

- Az osztályharc legmagasabb foka a forradalom. 

- A rabszolgatartó, a feudális és kapitalista társada- 

lomban az osztályharc á történelem mozgató ereje. 

- A kapitalizmus kialakulásával és fejlődésével kia-

lakul, megerősődik a munkásosztály, a kapitalizmus 

elleni harc vezető ereje. 
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- A munkásosztály a leghaladóbb, a legforradalmibb 

osztály, mindenfajta kizsákmányolás megszünteté-

séért harcol. 

- A kapitalizmus megdöntése minden ország munkás-

osztályának érdeke. 

- A szocialista forradalom sikerének feltétele a mun-

kásosztály forradalmi pártjának vezetése és a mun-

kás-paraszt szövetség. 

- A szocialista épités sikerének feltétele a munkás-

osztály forradalmi pártjának vezetése. 

/3./ Az állammal kapcsolatos törvényszerüségek: 

- Az ősközösség felbomlásával létrejön az állam. 

- Az állam az uralkodó Osztály érdekeit védi. 

- A kapitalista államot a szocialista forradalomban 

szét kell zuzni. 

- Létre kell hozni a proletárdiktatura államát. 

- A proletárdiktatura mindig a többség érdekeit vé-

di a kisebbséggel szemben. 

- A szocialista épités fontos eszköze a szocialista 

állam. 

/4./ A háborukkal kapcsolatos törvényszerüség: 

- Az igazságos háboru célja a védelem, más népek 

felszabaditása. 

- Az igazságtalan háboru célja a hóditás, más népek 

.felszabadulásának megakadályozása. 	. 

- A társadalmi haladásért és függetlenségért folyó 

küzdelem általában összefonódott egymással. 

- Az imperializmus korában a világ ujrafelosztásáért 

folytatott harc szükségszerűen háboru kirobbaná- 

sához vezetett. 

- A szocialista világrendszer megerősödésével a vi- 

lágháboru már nem végzetszerűen elkerülhetetlen. 

/5./ Az eszmék történelmi szerepe: 

- A kereszténység kezdetben a szegények vallása. 
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- A tudományok a vallásos nézetek elleni harc-

ban fejlődtek. 

- Az igazi hazafiság a legmélyebb emberi érzések 

egyike, a nemzeti államok kialakulásával válik 

jelentőssé. 

- A marxizmus-leninizmus a társadalom átalakitá-

sának egyik döntő eszközévé vált. 

- Az internacionalizmus: a világ proletárjainak 

közös érdeke a kapitalizmus elleni harc, az 

összefogást segiti elő az internacionalizmus 

eszméje. 

- Az osztályok gondolkodását végső soron gazda-

sági-társadalmi helyzetük határozza meg. 

- A, nacionalizmus szembeforditja a nemzeteket, 

akadályozza a szocializmus épitéséhez szüksé-

ges nemzetközi ősszefogást. 

- A fajelmélet az imperialisták hóditó politiká-

ját szolgálja. 

- A kozmopolitizmus az imperialista nagyhatalmak 

világpolitikai törekvéseinek szolgálatában áll. 

A szocialista hazafiság szorosan összefonódik a 

proletár internacionalizmussal.  

/6./ A társadalmi fejlődés átfogó, általános törvényszerüségei: 

- A tőmegek döntő szerepet játszanak a történe-

lemben. 

- A társadalmi rendszereket az alapvető osztályok 

különböztetik meg egymástól. 

- A társadalmi törvényszerüségek egy része vala-

mennyi népre vonatkozik, más része csak egyes 

időszakokra és népekre. 

A tananyag a 8. osztályban összegezett állampolgári ismerete-

ket tartalmaz. A megismert fogalmakra és törvényszerüségekre 

épitve, olyan rendszerbe foglalt elemi állampolgári, közgaz-

dasági, közigazgatási és jogi ismeretekhez juttatja a tanu-

lókat, amelyek a későbbiekben állampolgári jogaik és köteles-

ségeik gyakorlásához nélkülözhetetlenek. Tartalma és rendszere 

a következő: 
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1. Hazánk gazdasági élete: 

- Termelési és tulajdonviszonyok hazánkban 

- A nemzeti jövedelem felhasználása 

- Munka az iparban és a mezőgazdaságban 

- Munkaviszony és annak gyakorlati kérdései 

- Gazdasági életünk aktuális problémái 

2. A szocialista társadalom: közösségek rendszere 

- A szocialista társadalom szerkezete 

- Politikai és társadalmi szervezetek 

- Társadalmi fejlődésünk aktuális problémái 

3. Szocialista államunk és polgárai: 

- Az Alkotmány mint alaptörvény 

- Központi államhatalmi szerveink 

- Államigazgatásunk központi szervei 

- Fegyveres erők és testületek 

- Államéletünk demokratizmusa - választási rendszer 

- A tanácsrendszer 

- Ogyintézés a tanácsoknál 

-'Igazságszolgáltatás  és szerkezete 

- Bünüldözés - fiatalkoruak bünügyei 

- Állampolgári jogok és kőtelességek 

- Az ifjuság jogai és kötelességei 

- A Magyar Népköztársaság diplomáciai tevékenysége 

4. Korunk fő kérdései: 

- A szocialista épités sajátos kérdései hazánkban 

és a baráti országokban 

A nemzetközi politika aktuális kérdései 

A tananyag áttekintése és a követelményrendszer felvázo-

lása eredményeként a következő főbb megállapitásokat tehet-

jük: 

A tananyag gerincét a politikai történelem és ezen belül 

az osztályharcok története képezi. Ez megfelel a tantárgy 

általános célkitüzésének, hogy bemutassa azt a fejlődési 

folyamatot és annak dinamizmusát, mely törvényszerüen a 
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szocializmushoz és a kommunizmushoz vezet. Továbbá nyil-

vánvalóan tükröződik ebben az a törekvés, hogy a törté-

nelem és állampolgári ismeretek az általános iskola "po-

litikai" tantárgya legyen. jellegéből fakadóan a tantárgy 

ezt ugy kivánja elérni, hogy a történeti valóság esemé-

nyei és jelenségei képezik a politikai terrnészetü általá-

nositások alapját. A tananyag nem politikai kategóriák 

köré csoportosul, hanem egy erőteljesebb politikai tar-

talrnu és aspektusu történelemtanitást irányoz elő, mely-

nek során a tanulók a politikai ismereteket a társadalmi 

és történelmi ismeretek részeként sajátitják el. 

A követelményrendszerben fejeződik ki a tantárgynak mint 

politikai oktatásnak a célja. Ez a célkitüzés mennyisé-

gileg - legalábbis, ami a megtanitandó fogalmak  és tör-

vényszerüségek számát illeti - első megközelitésben, igy 

összegyüjtve meglehetősen bátornak tünik. Azt, hogy ez 

sok-e, kevés-e, vagy éppen megfelelő, majd eldönti az 

oktatási gyakorlat, azt azonban előre jelzi, hogy a tör-

ténelem és állampolgári ismeretek tntárgynak magas szin-

ten kell megoldania a többi tantárgy oktatása során nyuj-

tott politikai ismeretanyag integrálását. Minden esetre 

a társadalmi elvárásokkal összhangban, a követelményrend-

szer a politikai fogalmak és törvényszerüségek széles kö-

rének megtanitását célozza meg. Tartalmazza mindazoknak a 

politikai alapfogalmaknak és törvényszerüségeknek valami-

lyen mélységü és terjedelmű elsajátittatását, amely az 

általános iskola szintjén elvárható. Talán csak a nemzet-

közi politika fogalmi köréből hiányzik néhány olyan foga-

lom, amelyeknek ismerete az aktuális nemzetközi kérdések-

ben való eligazodáshoz elengedhetetlenül szükséges. Ilye-

nek például: helyi háboru, enyhülési politika, kétoldalu 

kapcsolatok, pártközi kapcsolatok, szocialista közösség, 

melyeket a 8. osztályban a kővetelmény minimumban kelle-

ne szerepeltetni. 
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A követelményrendszerből következtetni lehet arra, hogy a 

tantárgy rendszerezett politikai fogalmak nyujtására törek-

szik. A négy osztályban lineárisan - épülő történelmi tana-

nyag'- mint mondtuk - nem a politikai kategóriák köré cso-

portosul, ugyanakkor a követelményrendszerből kitünik, hogy 

a politikai fogalmak koncentrikusan bővülnek, és a korábbi 

évfolyamok eredményeire támaszkodva érik el az általánosi-

tás magasabb szintjét. Ezt a törekvést mutatja, hogy a kö-

vetelményrendszer viszont az elsajátitandó fogalmakat a 

politika olyan legáltalánosabb kategóriái köré csoportosit 

va rendszerezi, mint társadalmi osztályok, rétegek, osztály-

harc, állam. A politikai fogalmak évfolyamonkénti bővülését 

és mélyülését jól példázza az "osztályharc" általános kate-

góriája köré kiépitett rendszer: 

5. o.: Rabszolgák szökése, rabszolgafelkelés, osztály-

harc 

6. o.: Parasztfelkelés, parasztháboru 

7. o.: Polgári forradalom, munkásosztály történelmi 

szerepe, sztrájk, tüntetés, munkásfelkelés, 

szocialista forradalom 

8. o.: Munkásosztály vezető szerepe, párt vezetősze- 

repe, munkás-paraszt szövetség, ellenforradalom, 

fasiszta-antifasiszta harc, munkásegység, nép- 

front, imperialista világrendszer, szocialista 

világrendszer, gyarmati felszabaditó mozgalom, 

békemozgalom, nemzetközi forradalmi harc. 

A követelményekben kialakitott rendszert a tananyag termé-

szetesen csak "kinálja", tartalmi feltételeit biztosítja, 

kiépitése az oktatás folyamán döntően a tanár munkájától 

függ. 
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A követelményrendszerben szereplő törvényszerüségek jel-

zik az általános iskolai politikai okt a tásban elérhető 

szinteket, és teremtik meg a politikai gyakorlatban való 

részvétel: közvetlen elméleti feltételeit. A törvényszerü-

ségek elsajátitását a tanterv Módszertani alapelvek cimü 

fejezetében a következőképpen értelmezi: a tanuló "... a 

törvényszerüség konkrét történelmi tartalmát, illetve a 

benne rejlő legfontosabb összefüggéseket saját szavaival 

el tudja mondani... helyesen tudja alkalmazni a további 

iskolai munkában és a gyakorlati életben." /24./ 

Ez az értelmezés különös figyelmet érdemek egy szempontból. 

Történelemtanitásról van szó, ezért a valóságban a tanulók-

nak nagyon mélyen rejlő politikai összefüggéseket kell fel-

ismerniök, megérteniők és megfogalmazniok. Éppen ezért a 

terv készitői a követelményrendszerben szereplő politikai 

törvényszerűségek mennyiségének és általánositottsági foká-

nak meghatározásában nagyon körültekintően és óvatosan jár-

tak el. Az elsajátitandó politikai törvényszerüségek száma 

nem tulzottan sok, ami pedig az általánositottság fokát il-

leti, egyetlen példa is jól mutatja, hogyan igyekeztek fi-

gyelembe venni az életkori sajátosságokat. Azt a törvénysze-

rüséget, hogy az osztálytársadalomban a társadalmi fejlődés 

mozgató rugója az osztályharc, a követelményrendszer igy fo-

galmazza meg: "A rabszolgatartó, a feudális és a kapitalis-

ta társadalomban az osztályharc a történelem mozgató ereje." 

Más szempontból viszont a követelményrendszer következetlen. 

Helyes, hogy a 6. osztályban az osztályharccal.kapcsolatos 
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követelmény minimumon kivül helyez olyan alapvetően fontos 

törvényszerüségeket, mint: "Az osztályharc a politikai és 

a gazdasági életben, valamint az eszmék területén folyik." 

és "Az osztályharc legfontosabb területe a hatalomért fo-

lyó harc, tehát a politikai harc." Hiba viszont, hogy ezek 

a fontos törvényszerüségek nem kerülnek be sem a 7. sem a 

8. ósztály követelmény minimumába, tehát az általános is-

kolai politikai oktatás során sehol sem válnak elsajáti-

tandó követelményekké. 

Több éves vita és előkészitő munka végére tesz pontot az 

állampolgári ismereteknek a történelemmel való integrálá-

sa. Az integráció lényege és legfőbb indoka, hogy "... egy-

séges tantervi koncepció alapján egy tárgyba integrálódik 

a jelent szülő mult és a jövőt szülő jelen." /25./ - azaz 

az állampolgári ismeretek elsajátitását az 5. osztálytól 

kezdve fokozatosan és tervszerüen késziti elő és alapozza 

meg a történelemtanitás, ezáltal a történelemoktatás és 

bennea politikai oktatás is céltudatosabban irányul a je-

len és a jövő felé. Nem mond ellent ennek az alapkoncepci-

ónak, hogy ugyanakkor a 8. osztályos tantervi anyagban az 

"állampolgári ismeretek" elkülönült tananyagrészként szere-

pel. Helyét.az magyarázza, hogy önálló, összegezett isme-

retkörről van szó, és amely oktatásának elméleti. előfelté-

telei a 14 éves kor kőrül teremtődnek meg. Az integrációt 

kifejezi, hogy az állampolgári ismeretek oktatásával kap-

csolatos követelmények beépülnek a tantárgy egységes köve-

telményrendszerébe, politikai fogalmai szerves részét képe-

zik a tantárgy oktatása során kialakitandó fogalomrendszer- 



- 58 - 

nek. Tartalmilag az egységesen elrendezett szociológiai, 

jogi, etikai, közgazdasági, közigazgatási és politikai is-

meretek nyujtása az általános iskolai politikai oktatás be-

tetőzését jelenti, amely direkt módon, az iskola utáni köz-

életi-politikai tevékenységben való részvételt szolgálja. 

Megállapttható, hogy az általános iskola a történelemmel in-

tegrált állampolgári ismeretek oktatásával kivánja a legha-

tározottabb lépést tenni a politikai oktatás korábbi hiá-

nyosságainak megszűntetése érdekében. 

Ismételten hangsulyozva a történelem és állampolgári ismere-

tek centrális helyzetét és integráló szerepét az általános 

iskolai politikai oktatásban, akár el is tekinthetnénk a 

többi tantárgy politikai ismeretanyagának feltárásától. A 

fent részletezett ismeretanyag és követelményrendszer lénye-

gében mutatja a tanterv politikai ismeretanyagát, és ezzel 

választ adtunk arra a kérdésre, hogy a tantervi anyag milyen 

politikai ismereteket tartalmaz. 

Persze tovább pontositható ez a kép a többi tantárgy - körében 

folytatott vizsgálattal. Természetesen eleve számolni kell 

azzal, hogy az egyes tantárgyak politikai oktatásban betöl-

tött szerepét, feladatait és lehetőségeit differenciálja sa-

játos természetük és irányultságuk. 

A politikai ismeretnyujtás a történelem és állampolgári is-

meretek mellett, a környezettel foglalkozó tantárgyak tár-

sadalmi vonatkozásu anyagrészeivel valósul meg legközvetle- 
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nebbül. Igy az 1-5. osztályban a környezetismeret, a 6-8. 

osztályban a földrajz tantárgy oktatása sarán. 

A környezetismeret alapozó szerepű tantárgy. Azzal, hogy fej-

leszti a társadalmi környezetben való tájékozódás képességét, 

és megnyitja a társadalmi valóságról való tapasztalatszerzés 

ujabb csatornáit, megalapozza a társadalomtudományi tantár- 

gyak, közöttük a történelem és állampolgári ismeretek oktatá-

sát. Azzal pedig, hogy hozzájárul a társadalmi környzetben 

tanusitott helyes magatartás kialakitásához, önálló vélemény-

alkotásra és az ellentétes nézetek mérlegelésére nevel, a 

politikai gyakorlatban való közvetlen részvétel előfeltéte-

leinek megteremtésén munkálkodik. 

A politikai ismeretnyujtás főképp a 3. és különösen a 4. osz-

tályban kap szerepet. A 3. osztályban a "Lakóhelyünk multja" 

cimű anyagrész feldolgozása során megismerkednek a taulók a 

lakóhely multját idéző tárgyi emlékekkel, műemlékekkel, szob-

rokkal, emléktáblákkal, valamint a különböző nevezetes ese-

mények felidézése kapcsán helytörténeti ismereteket szereznek. 

Ennek alapján a tantervi követelmény előirja, hogy a tanulók 

ismerjék meg és ápolják a lakóhely multjának haladó hagyomá-

nyait és forradalmi emlékeit. Habár a követelményrendszer 

nem határozza meg pontosan az elsajátitandó fogalmakat és 

összefüggéseket, nem nehéz következtetni arra, hogy az élet-

kornak megfelelő szinten, széleskörü politikai ismeretnyujtás-

ra nyilik lehetőség ebben a témakörben. 

A 4. osztályos környezetismeretnek a társadalmi környezettel 

foglalkozó tananyagrésze a "Fejlődés a társadalomban" cimet 
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viseli. Fő törekvése, hogy az 1. A termelés 2. A kultura 

3. A keréskedelem és a közlekedés 4. Az állam vezetése ci- 

mü anyagrészek feldolgozása kapcsán bemutassa a társadalom 

szerkezetében végbemenő változásokat. Az állam vezetése ci-

mü témakör kifejezetten politikai ismeretanyagot tartalmaz: 

- Királyok, uralkodók /a mesében és a valóságban/ 

- A Magyar Népköztársaság 

- Az ország jelképe a zászló, a cimer 

- A Himnusz 

- Az Országház: az országgyülés tanácskozási helye 

- Miről tanácskozik az országgyülés? 

- A Néphadsereg és a rendőrség legfontosabb teendői 

- Más országokkal való kapcsolataink 

- Miről tanácskozik a helyi tanács ülésein? 

A követelményminimum az, hogy a tanulók ismerjék és alkalmaz-

zák helyesen az alábbi fogalmakat: Magyar Népköztársaság, 

zászló, cimer, himnusz, országház. Tehát az a követelmény, 

hogy a tanulók ismerjék hazánk politikai életének legfonto-

sabb szimbólumait és kialakuljon ezekhez való helyes viszo-

nyúk. Természetesen a követelmény optimuma ennél magasabb, 

mert olyan fogalmak ismeretét és helyes alkalmazását is fel-

tételezi, mint: tőkésország, szocialista ország, szocialis-

ta város, országgyülés. 

Megállapitható, hogy az alsó tagozatban tanitott tantárgyak 

közül a környezetismeret járul hozzá legközvetlenebb módon 

a tanulók politikai oktatásához. Hatása feltételezhetően 

jóval nagyobb lesz, mint azt a követelményrendszerben meg-

határozott fogalmak mennyisége és minősége jelzi, ugyanis 



- 61 - 

jelentősebb szerepet játszik ennél azzal, hogy megalapozza 

a társadalmi életben való tájékozódás képességét és a po-

litikai attitüdöt. 

Annál meglepőbb, hogy a környezetismeret 5. osztályos tan-

anyagából hiányoznak a társadalmi környezetre vonatkozó is-

meretek, és teljes mértékben a 6. osztályban belépő termé-

szettudományi tárgyak előkészitésének szolgálatába áll. Ezt 

némiképp insokolja, hogy az 5. osztályban megkezdődik a tőr-

ténelem és állampolgári ismeretek oktatása, de tekintettel 

annak tananyagára, - mely az őskori és ókori történelmet fog-

lalja magába - megszakad a környezetismeret keretében foly-

tatott aktuális és gyakorlati irányultságu politikai ismeret-

nyujtás tantárgyi keretben zajló folyamata. 

"A földrajz tanitásának jelentős szerepet kell vállalnia a 

tanulók politikai és állampolgári nevelésében is. - Kiemelt 

feladat a szocialista világrendszerhez való tartozás tuda-

tának elmélyitése, a KGST munkájának megismertetése. Vilá- 

gitson rá a főldrajztanitás a szocialista integráció szük-

ségességére, és segitse a tanulók közgazdasági szemléletének 

kialakitását." /26./ - olvashatjuk a földrajz tantárgy tan-

tervének Cél és feladatok cimü fejezetében. 

Ezeknek a feladatoknak a megoldására való törekvés a követel-

ményrendszerben az alábbi módon tükröződik: 

6. o.: - Lássák a kapcsolatokat a természeti környezet, 

á társadalom fejlettsége és a gazdasági élet kö-

zött. 

- Tudjanak példákat mondani a szocialista és a fej- 
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lődő országok egymás közötti kapcsolataira. 

- Elsajátitandó általános fogalmak: gyarmati ország, 

ipari ország, mezőgazdasági ország. 

7. o.: - Bizonyitsák be a Szovjetunió és a szocialista világ-

rendszer országainak fejlődésével a szocialista tár-

sadalmi rendszer magasabbrendűségét. 

- Példákkal illusztrálják a szocialista országok közötti 

gazdasági egyűttmüködést. 

- Elsajátitandó általános fogalmak: nemzetiségek e-

gyenjogusága, szocialista tervgazdálkodás, KGST. 

- Elsajátitandó ősszefűggések: 

- A gyarmati kizsákmányolás kapcsolata a tőkés 

országok gazdasági fejlődésével. 

- A szocialista társadalom kapcsolata a termelés 

fejlődésével és a szocialista tországok gazda-

sági együttműködésével. 

8. o.: - Lássák hazánk gazdasági fejlődésének gyors ütemét. 

- Legyenek tisztában a Szovjetunióval és más szoci-

alista országokkal való gazdasági kapcsolataink je-

lentőségével. 

- Elsajátitandó általános fogalmak: nemzetközi együtt-

müködés, energiagazdaság. 

- Elsajátitandó összefüggések: 

- A megváltozott társadalmi viszonyok hatása a 

magyar népgazdaság alakulására. 

- Mezőgazdasági termelésünk kapcsolata a szocia-

lista nagyüzemi termeléssel. 

- A szocialista országokkal való együttműködés sze-

repe gazdasági életünkben. 

- A társadalom hatása a földrajzi kőrnvezetre_ 
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Látható, hogy a gazdasági földrajz mint társadalomtudomá-

nyi tantárgy joggal és szükségszerüen állithatja mega elé 

a fenti feladatokat. Jelentős szerepet tölt be a politikai 

oktatásban azzal, hogy 
t 
 a politikai és közgazdasági fogal- 

mak és törvényszerűségek megismertetésén tul, segiti az el-

igazodást a gazdasági és politikai eseményekben, és a gaz-

dasági tartalmu politikai fogalmak politikai jellegét tuda-

tositja. Főleg eme utóbbi hatása tűnik rendkivül fontosnak 

a politikai oktatás szempontjából. 

A tőbbi tantárgynak a politikai oktatásban betöltött szere-

pére utalnak az egyes tantárgyak cél- és feladatmeghatáro-

zásái. Minden tantárgy célul tüzi ki a tanulók erkölcsi, 

világnézeti és politikai nevelését, melynek középpontjában 

a szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra 

való nevelés áll. A különböző tantárgyak keretében folyó 

politikai nevelés tehát az erkölcsi és világnézeti nevelés-

sel szorosan összefonódva mint világnézeti oktatás, mint 

erkölcsi oktatás, mint társadalomismereti oktatás és mint 

tudománytörténeti oktatás valósul meg,•melynek során a ta-

nulók konkrét politikai tartalmu fogalmakat és főképp ösz-

szefüggéseket ismernek meg. 

Az egyes tantárgyak a politikai ismeretnyujtásban az aláb-

bi tanterv nyujtotta lehetőségekkel rendelkeznek: 

A magyar nyelv oktatása felismerteti a nyelv változásának 

történelmi-társadalmi meghatározottságát és a nyelv társa- 
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dalmi szerepét. A politikai témáju szövegszerkesztési fela-

datok politika- és közélet- technikai ismereteket nyujtanak. 

Az irodalom megérteti, hogy a gondolkodás és a magatartás az 

adott korban és társadalmi körülményekben gyökerezik. Az i-

rodalmi müvek megbeszélése során az életkor előrehaladtával 

érvényre juttathatók a történelmi- politikai szempontok. Az 

egyes anyagrészek, tematikai egységek eszmei mondanivalója 

közvetlenül politikai tartalmu: 

- 6.  o-ban a "Magyar! Hajnal hasad!" 

- 7.  o-ban a  "Jelszavaink valának: haza és haladás" 

- 8.  o-ben a  "Jelen  idő" 	cimü tematikai egység. 

Az orosz nyelv uj - információkat nyujt a Szovjetunióról. 

A természettudományos tárgyak megismertetnek a szocialista 

épitőmunka kiemelkedő eredményeivel, más országok népeinek 

eredményeivel és nemzetközi kapcsolataink konkrét tapaszta-

lataival. Ezen tul a biológia oktatásában lehetőség nyilik 

az ember származásával és az emberfajták egyenranguságával 

kapcsolatos politikai kérdések tudományos megvilágitására, 

valamint a modern hadviselés, a tömegpusztitó fegyverek ár-

talmainak politikai szempontu magyarázatára. 

A müvészeti tárgyakban a műalkotások elemzése során adódik 

lehetőség a politikai ismeretnyujtésra. 

A politikai oktatás szempontjából különleges szerepet ját-

szik az osztályfőnőki óra. Mint a tanulók közösségi életé-

nek jelentős fóruma, sajátos lehetőségeivel a világnézeti, 

erkölcsi, politikai állásfoglalás formálása kőzben politi-

kai ismereteket is ad. Egyik legfontosabb témakőre ebből a 

szempontból  a Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban cimü 

témakör, mely a szocialista hazafiság és internacionalizmus 
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elmélyitését politikai ismeretnyujtással szolgálja. A té- I  

makör évfolyamonként az alábbi témákat tartalmazza: 

3. o.: - Hazánkban béke van 

4. o.: - Magyarország az én hazám 

- Népünk történelmi multja és jelene 

- Akik a hazáért életűket áldozták 

- Épitjűk országunkat 

- Baráti kapcsolataink a Szovjetunióval és a 

szocialista országokkal 

5. o.: --Hazánk a dolgozó nép orsz ága 

- Barátunk a Szovjetunió 

6. o.: - Békét akarunk 

7. o.: - Hazafiság és politizálás 

- 'összefogás a baráti országokkal 

8. o.: - A munkásmozgalom hősei a népért 

- Hazánkról egy nyugati fiatalnak 

- Ifjuság és haza 

- A haza védelme kötelesség 

- Helyünk a világban 

Nem kisebb jelentőségü a többi témakör sem, mert például 

a Közösség és személyiség cimü blokk témái . a gyermekközös-

ség életének megszervezésével, az önkormányzással kapcso-

latos ismeretek adásával járulnak hozzá a közéleti tevé-

kenységre való felkészitéshez. 
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c./ A tanitási órán és az iskolán kivüli nevelés ténye-

zőinek milyen feladatai és lehetőségei vannak a politikai 

oktatásban? 

A tanitási órán és az iskolán kivüli nevelés terve - mely 

az általános iskolai nevelés és oktatás tervének szerves 

részét képezi - azzal számol, hogy a különböző nevelési 

tényezők a maguk területén, sajátos lehetőségeikkel és 

eszkőzeikkel hozzájárulnak az egyes nevelési fő feladatok 

megvalósitásához. Igy a politikai nevelés vonatkozásában 

feladatul adja nekik, hogy keltsék fel a gyermekek érdek-

lődését a társadalmi-politikai problémák iránt, biztosit-

sanak lehetőséget a tevékenységre, teremtsenek alkalmat a 

társadalmi-politikai tapasztalatszerzésre és a közéletbe 

való bekapcsolódásra. 

A terv, mint látható, nem a politikai ismeretnyujtást /ok-

tatást/ jelöli meg a tanitási órán és az iskolán kivüli ne-

velési tényezők feladataként, mert jellegüknél fogva első-

sorban a fenti feladatok megoldására _.alkalmasak. Ugyanak-

kor ezek a nevelési tényezők ezzel olyan szerepet is be-

töltenek, amelynek az iskola - méginkább a tanitási óra - 

nem, vagy csak viszonylag kis mértékben tud.eleget tenni. 

A szélesen értelmezett politikai művelődés jellemző sajá-

tossága, hogy szervezett közösséget kiván, a politikai mü- 

x A politikai nevelés feladatait a Tanitási órán és az 
iskolán kivüli nevelés terve az erkölcsi-politikai-
kőzösségi nevelés átfogó feladatainak keretében fo- 
galmazza meg. 
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veltség pedig közösségben, mozgalom formájában hasznosul 

és bontakozik ki. A tanórán és az iskolán kivüli nevelési 

tényező<azáltal, hogy létrehozzák a közösségi életnek, a 

mozgalmi életnek, a társadalmi érintkezésnek és kapcsolat-

tartásnak az órán és iskolán kivüli formáit, megteremtik a 

politikai müvelődés intézményes feltételeit és benne a va-

lódi politikai tevékenység által inspirált politikai isme- 

retszerzés szükségletét és lehetőségeit. /Ilyen szerepe van 

a tanórák rendszerében, az iskolai élet szempontjából az 

osztályfőnöki órának is./ 

Tehát, ha tanitási órán és az iskolán kivül müködő nevelé-

si tényezőknek nem is elsődleges feladatuk, sajátos módon 

szerepük van a politikai ismeretnyujtásban, speciális fela-

dataik és lehetőségeik vannak a politikai oktatásban. 

Röviden vázolva az egyes nevelési tényezők sajátos felada-

tait és lehetőségeit az alábbi specifikumokra kell figye-

lemmel lennünk: 

A politikai nevelésben az iskola legfontosabb partnere az 

uttörő-mozgalom. Mint politikai gyermekszervezetnek, az 

általános iskolás koru gyermekek politikai-közéleti nevelé-

sében betöltött kitüntetett szerepe és jelentősége közis- 

mert. A Tanitási órán és az iskolán kivüli nevelés terve 

is a gyermekek társadalmi, politikai felkészitésében jelöli 

meg egyik legfontosabb feladatát, melyet a társadalmi, köz-

életi aktivitás kibontakoztatása és az e tevékenység során 

szerzett élmények, tapasztalatok, ismeretek révén valósithat 

. meg. 
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Elismerve ennek a feladatmeghatározásnak a helyességét, 

- a tevékenység és az élmény primátusát az uttörő-mozga- 

lom politikai nevelőmunkájában - meg kell jegyeznünk, hogy 

nem kap benne megfelelő hangsulyt a politikai oktatás. 

Szűcs Istvánné a Magyar Uttörő Szővetségének főtitkára, az 

Uttőrővezetők VI. Országos Konferenciáján bevezető előadá-

sában a következőképpen fogalmazott: "A gyermekek politi-

kai nevelésében betöltött szerepünk akkor lesz igazán tel-

jes, ha a politikai ismeretszerzés, aktiv politizálás és 

a konkrét cselekvés szerves egysége teremtődik meg..." /27./ 

Benne foglaltatik ebben a gondolatban az a kivánalom, hogy 

az uttörő-csapatokban direktebb módon valósuljon meg a po-

litizálással egybekötött politikai ismeretszerzés. Az ut-

tőrő-mozgalomnak politikai oktatást kell végeznie azzal, 

hogy eligazit a nemzetközi és hazai politikai kérdésekben, 

hogy választ ad a gyermekek politikai természetű kérdései-

re, hogy segit eloszlatni gondjaikat, kételyeiket. Az uttö-

rő-mozgalom feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek szá-

mára politikai érv- és tényanyagot adjon, megtanitsa őket 

érvelni, vitatkozni. És a politikai oktatás hatókörébe tar-

tozik az is, hogy megtanitson bizonyos közélet-technikai 

tudniválókra is, amelyeket a gyakorlaton tul a mozgalmi ve-

zetőképzés külőnböző formáiban sajátithatnak el a gyermekek. 

Ezek az uttörő-mozgalommal szemben támasztott követelmé-

nyek ma még nem eléggé tudatosultak a pedagógus közvélemény-

ben, nem érvényesülnek kellően a gyakorlatban sem, és nem 

hangsulyozzák kielégitően a pedagógiai dokumentumok sem. 
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A többi nevelési tényező politikai nevelési. feladataira 

igen szükszavuan utal a Tanitási órán és az iskolán ki-

vüli nevelés terve. Az iránymutató jelleggel megfogalma-

zott feladatokból nehéz kihámozni, hogy milyen feladato-

kat,szán nekik konkrétan a politikai oktatásban. Igy ar-

ra kell szoritkoznunk, hogy. következtessünk ezekre. 

A napköziotthon feladata, hogy a szabadidő-foglalkozások 

részeként biztositson elegendő teret a politikai érdeklő 

dést kielégitő foglalkozásokra. A családdal mint nevelési 

tényezővel a terv ugy számol, mint a közéleti és politikai 

élményanyag forrásával, melyet a család tagjainak politi-

kai magatartása, álláspontja táplál. A pozitiv hatások 

mellett számitania kell arra is az iskolának, hogy ellen-

sulyoznia kell a család negativ politikai hatásait. A ter-

melő üzemekkel megteremtendő kapcsolat a politikai ismeret-

szerzés ujabb csatornáit kell, hogy megnyissa. A termelő-

közösségek, a szocialista brigádok életébe való betekintés 

és az üzemi kollektivákkal folytatott közös tevékenység 

/közös munkaakció, politikai ünnepségék, tapasztalatcsere/ 

révén az üzemben folyó politikai életről szereznek isme-

retet. A közművelődési, kulturális és sportintézmények po-

litikai nevelőhatásukat sajátos módon, a vegyes életkoru 

kollektivákban, ős az egyéni érdeklődés messzemenő figye-

lembevételével fejtik ki. Közülük különösen a müvelődési 

otthonok honismereti szakkörei a társadalmi aktivitásra és 

a szocialista hazafiságra nevelés kiváló eszközei. A le-

véltárak a történelem és állampolgári ismeretek tananyagá- 
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nak feldolgozásához adhatnak segitséget, lehetőséget ki-

nálnak a helytörténeti kutatással foglalkozó szakkőrökben 

végzett politikai ismeretnyujtás bővitésére. 

Látható, hogy a tanitási órán és iskolán kivüli nevelés té-

nyezői a politikai nevelésben, és azon belül a politikai 

oktatásban jelentős szerepet játszanak. 

A részproblémák vizsgálata után levonhatunk néhány következ-

tetést az általános iskolában folyó politikai oktatás rend-

szerére vonatkozóan, és megkisérelhetjük annak az alapve- 

tő kérdésnek a megválaszolását, hogy várhatóan betölti-e 

szerepét a permanens politikai müvelődés megalapozásában. 

A tantervi anyag elemzése és a tanórán kivüli nevelési té-

nyezők szerepének feltárása eredményeként arra a következ-

tetésre juthatunk, hogy az általános iskolai politikai ne-

velés tartalmi lehetőségei megfelelnek a nevelési és okta-

tási tervben megfogalmazott alapelveknek. A társadalmi kö-

vetelmények által determinált nevelési célok elérését, a 

célokkal a politikai oktatás szempontjából is adekvát tan-

tervi anyag, és, az iskola által koordinált nevelőhatások 

biztosithatják. A politikai oktatás különböző formái által 

nyujtott politikai ismeretanyag, az oktatás oldaláról meg-

felelően biztosítja a politikai müvelődés feltételeit. Al-

kalmas a célokban megfogalmazott politikai alapfogalom- 

rendszer kiépitésére, szavatolja az általános iskola szint-

jén elvárható politikai tudást. 
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Ezt a megállapítást alátámasztja, hogy az a törekvés, mely 

a nevelő-hatások egységes rendszerének megteremtését cé-

lozza az általános iskolában, érvényesül a politikai ne-

velésben, benne a politikai oktatásban is. Azaz az általá-

nos iskolai politikai oktatásnak jól kirajzolódó rendszere 

van, mely ujabb garanciákat igér a hatékonyság szempontjá-

ból. További kérdés, hogy ennek a rendszernek a részei ho-

gyan funkcionálnak majd, és a hatások miként szerveződnek 

egységbe? Ami azonban már megállapitható, hogy.Az .általá-

nos iskolai nevelés és oktatás terve általánosságban meg- 

határozza a rendszeralkotás teendőit, és gondóskodik a rend-

szer harmonikus mükődésének tartalmi feltételeiről. 

A politikai oktatás rendszerének összhangolt müködése szem-

pontjából kiemelkedően fontos, hogy érvényre jusson az is-

kolának mint központi nevelési tényezőnek a koordináló sze-

repe. A koordinációnak döntően a rendszer két alrendszere 

- a tanórai és a tanitási órán kivüli alrendszer - közötti 

összhang megteremtésére kell irányulnia. Ennek elvi alap-

jait a pedagógiai tevékenység általános elveivel határozza' 

meg a terv. Közülük is az iskola nyitottsága elvének he-

lyes értelmezése és érvényesitése a domináns, mely a szé-

leskörű társadalmi kapcsolatokon tul, feltételezi és megkö-

veteli az iskolától a tanulók különböző forrásokból származó 

politikai ismereteinek felhasználását és beépitését a po-

litikai oktatásba. A koordináció gyakorlati teendői pedig 

A tanitási órán és az iskolán kivüli nevelés tervében ke- 

rülnek megfogalmazásra. A terv pontosan meghatározza az is- 
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kolavezetés, az osztályfőnök és a szaktanár feladatait, 

kiemelten hangsulyozva ebben a tanulók közéleti-politi-

kai fejlődésével kapcsolatos tennivalókat. 

A rendszer harmonikus működésének lényeges feltétele és 

némiképp biztositéka, hogy 'a  szélesen értelmezett politi-

kai nevelésben a terv tartalmilag tudatosan és következe-

tesen épit a nevelési tényezők horizontális kapcsolataira. 

Jól számol az egyes nevelési tényezőknek a politikai neve-

lésben játszott sajátos szerepével, rámutat speciális fela-

dataikra és együttmüködésük lehetőségeire. Helyesen hang-

sulyozza az uttörő-mozgalom kulcsszerepét a közéleti-poli-

tikai hatások rendszerré formálásában. 

Ugyanakkor a politikai oktatás vonatkozásában - az ismeret-

források megjelölésében és a követelmények megfogalmazásá-

ban - már nem ilyen konzekvens. Tudjuk, hogy a "nevelési 

terv" nem "tanterv", az is világos, hogy az egyes nevelési 

tényezők teendői csak iránymutatásként kerültek megfogal-

mazásra, sőt elismerjük, hogy ez is előrelépés a korábbi-

akhoz képest. Ennek ellenére ugy véljük, hogy pontosabban 

ki lehetne dolgozni az egyes nevelési tényezőktől várható 

politikai ismeretek körét, fajtáját, mint ahogyan arra egy 

vonatkozásban - az uttörő-mozgalom esetében - magunk rámu-

tattunk. E hiányosság következtében a politikai oktatás 

tartalmi kimunkáltsági foka a két alrendszerben egyenlőtlen. 

Ez várhatóan, ha nem is okoz diszharmóniát, megneheziti a 
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rendszer müködését, gyengiti hatékonyságát, körülménye-

sebbé teszi az iskola koordináló munkáját. 

Az általános iskolai politikai oktatás rendszerének tar-

talmilag legkimunkáltabb része a tanitási órán folyó po-

litikai oktatás alrendszere. Benne az egyes elemek funk-

ciói, tartalmi feladatai, a horizontális és vertikális káp-

csolatok világosak és pontosak. A rendszer strukturáját 

egyértelmüen biztositja az osztály- és tanórarendszer. A-

mi annél több, hogy ezt a rendszert sikerült megtölteni 

tartalommal ugy, hogy egy lényegileg hézagmentes, az ele-

mek közötti kapcsolatokkal tudatosan számoló tartalmi egy-

ség jött létre. 

A vertikális kapcsolatokban, mint arra rámutattunk, mind-

össze két helyen mutatkozik hézag. Az egyik áz által kép-

ződik, hogy az 5. osztályos környezetismeret nem tartalmaz 

a társadalmi környezetre vonatkozó ismereteket, ezzel meg-

szakad az aktuális és gyakorlati irányultságu politikai 

ismeretnyujtás tantárgyi keretben zajló folyamata. A má-

sik a történelem és állampolgári ismeretek követelmény-

rendszerének következetlensége eredményeként jön létre, a-

mikoris az egyes osztályokban - helyesen - a követelmény 

minimumon kivül helyezett fontos ismeretek és törvénysze-

rüségek, a felsőbb osztályokban sem kerülnek be - hely-

telenül - a követelmény minimumba. 

A horizontális kapcsolatokat a tantárgyi koncentráció biz-

tositja. Mindenekelőtt azzal, hogy a tantárgyakat az azo- 
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nos politikai szellem és törekvés hatja át, másrészt a 

tananyag tudatos koordinációja érvényesül. A tantárgyak 

közötti koordinációt legpregnánsabban a történelem és ál-

lampolgári ismeretek, valamint az irodalom tananyaga kö-

zötti viszony mutatja. Az irodalom élmény és ismeretanya-

gát felkinálja a történelem és állampolgári ismeretek szá-

mára, mig ez utóbbi biztositja az irodalom tanitásában a 

történelmi és politikai szempontok érvényre juttatásának 

elméleti feltételeit. Hasonlóan jól koordinált a tőrténe-

lem és a földrajz, a történelem és az osztályfőnöki óra, 

az irodalom és az osztályfőnöki óra tananyaga is. A poli-

tikai oktatás szempontjából általában érvényesül a törté- 

nelem és állampolgári ismeretek centrális szerepe,és a töb-

bi tantárgy anyagának ehhez a centrumhoz való igazitása. 

Mindezek eredményeként az általános iskolai politikai okta-

tás a politikai müvelődésben betöltött alapozó szerepének 

közvetlen céljait különböző mértékben tudja megvalósítani: 

- A legteljesebb mértékben alkalmas a középfoku oktatá-

si intézményekben folyó politikai oktatás megalapozá-

sára. /Az uj gimnáriumi tantervi anyag ezzel már na-

gyon következetesen számol./ 

- A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy kőve-

telményrendszerében szereplő fogalmak köre, általáno-

sitottsági szintje, rendszerezettsége és az elsajáti-

tandó. törvényszerüségekben szereplő ősszefüggések meg-

értetése lehetővé teszi, hogy az általános iskolát vég- 
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zettek menden nehézség nélkül bekapcsolódhassanak a 

társadalmi, politikai szervezetek által szervezett 

politikai tömegoktatásba. Itt azonban számolni kell 

azzal, hogy differenciáló tényezőként hat az aktuá-

lis tájékozottság, az érdeklődési kör, sőt erősen hat-

nak a különböző, a részvételt motiváló tényezők is. 

- Bizonyos mértékig meg kell alapoznia az általános is-

kolai politikai oktatásnak a párt alapfoku káderkép-

zését is. Ez esetben a "bizonyos mérték" azt jelenti, 

hogy a káderképzés nem épülhet csak az általános is-

kolában szerzett politikai ismeretekre, de ezek az is-

meretek képezik az alapok rendszerezett elméleti mag-

vát, e köré csoportosulnak a politikai tapasztalatok-

ból és egyéb forrásokból származó ismeretek. Ennek a 

szerepnek az általános iskolában kapott politikai is-

meretanyag alapvetően megfelel. 

- A permanens politikai önképzés képességét annyiban a-

lapozza meg, amennyiben megteremti annak minimális el-

méleti, politikai feltételeit, és a politika i  képzés 

más eszközeivel együtt kialakitja a politikai önképzés 

reális vagy éppen csak latens szükségletét. 

- Jelentős mértékben hozzájárul a közéleti-politikai te-

vékenységben való részvétel tudati feltételeinek meg-

álapozásához. Az iskolában szerzett politikai ismere-

tek lehetővé teszik a különbőző forrásokból származó 

politikai természetű információk fogadását, feldolgo-

zását, hozzájárulnak a társadalmi célok melletti elkö-

telezettség erősitéséhez. Az állampolgári ismeretekkel 
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és a mozgalmi, közösségi gyakorlat révén olyan prekti-

kus tudnivalókhoz jutnak a tanulók, amelyek megterem-

tik a közügyek intézésében, a kisebb-nagyobb társadal-

mi életében való azonnali bekapcsolódás közvetlen fel-

tételeit. /Ez önmagában még nem biztositéka az aktiv 

közéletiségnek, csupán egyik feltételének megalapo-

zásáról van szó./ 

Láthatóan minden közvetlen célt illetően lényegében pozi-

tiv eredményre jutottunk, azaz az általános iskolai poli-

tikai oktatás, ha különböző mértékben is, de megalapozza 

a politikai oktatás különféle formáiban való továbbtanulást , 

és a közéleti politikai tevékenységet. 

Ennek alapján megállapithatjuk; a politikai ismeretanyag 

arra enged következtetni, hogy az uj nevelési és oktatási 

terv alapján kibontakozó általános iskolai politikai okta-

tás korszerü, továbbépithető politikai ismereteket ad, ez-

zel megteremti a további politikai ismeretszerzés alapfel-

tételeit, mindazonáltal betölti szerepét a permanens poli-

tikai müvelődés megalapozásában. 
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A politikai müveltségi alapok továbbfejlesztése a közép-

iskolában  

A középfoku oktatási intézmények közül konkrétan a gim-

náziumban folyó politikai oktatást vizsgáljuk, mert egy-

részt mint általánosan müvelő középiskolában feltételez-

hetően jelentős helye van a politikai müvelésnek, másrészt 

többirányu továbbtanulásra készit elő, tehát a permanens 

politikai müvelődés szempontjából kulcsszerepet tölt be. 

Ugyanakkor arra is számitunk, hogy a vizsgálódás eredményei 

bizonyos határok között kiterjeszthetőek a középiskola min-

den tipusára. 

A fejezet ciniével arra kivántunk utalni, hogy az általá-

nos iskola elvégzésével nem tekinthetjük befejezettnek a 

politikai müveltség megalapozását. Azaz a középiskolában 

folyó politikai oktatást ugy fogjuk fel, mint az általános 

iskolai politikai oktatás szerves folytatását, amelynek a-

zonban éppen a korosztályra való tekintettel még mindig az 

alapozás a legdöntőbb feladata, pontosabban az alapok szi- 

lárditása, kiegészitése és kiszélesitése. 

Milyen politikai müveltségi alapokra épithet, mit kell to-

vábbfejlesztenie a középiskolai politikai oktatásnak? 

Ráépülhet az általános iskolai politikai oktatás során szer-

zett ismeretekre, amelyekről fentebb megállapitottuk, hogy 

azok a legteljesebb mértékben megalapozzák a középiskolai 

politikai oktatást. Ezen tul számithat a különböző nevelési 
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tényezők hatására és a gyakorlati politikai-közéleti te-

vékenység eredményeként kialakult képességekre, készségek-

re, sőt már a politikai meggyőződés bizonyos szintjére is, 

melyek mind összetevői a politikai müveltségnek. Tehát egy 

elég széles, sok összetevőből álló politikai műveltségi bá-

zisra épülhet a középiskolai politikai oktatás, és bár el-

sőrendű feladata a politikai ismeretek továbbfejlésztése, 

tudatosan számolnia kell ezekkel az összetevőkkel, mint ki-

indulási feltételekkel. 

Ennek a tudatosságnak egyik kedvező jele, hogy "A gimnáriu-

mi nevelés és oktatás terve" a gimnázium céljának, szerepé-

nek és feladatának meghatározásában teljes mértékben az ál-

talános iskolára épit. A pedagógiai tevékenység általános 

elveinek felfogásában, a társadalmi elvárások, a nevelési 

tényezők és a müvelődési anyag szerepének megitélésében pe-

dig teljesen szinkronban van az általános iskola hasonló a-

lapdokumentumával. Ez azon tul, hogy a két iskolatipus kap-

csolatának felfogásában szemléletbeli fejlődést jelez, egy-

fajta garancia arra is, hogy a nevelési és oktatási tőrek-

vésekben, ezen belül a politikai oktatásban, megvalósuljon 

az egymásraépültség és a folyamatosság. 

A középiskolai politikai oktatás közvetlen céljai részben 

természetes meghosszabbitásai az általános iskolai politi-

kai oktatás közvetlen céljainak, amennyiben meg kell alapoz-

nia: - a felsőfoku oktatási intézményekben folyó politikai. 

oktatást, 
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- a párt középfoku és részben felsőfoku káderképző 

oktatási formáiban való részvétel, 

- és tovább kell fejlesztenie a permanens politikai 

önképzés képességét. 

Részben azonos-közvetlen céljai is vannak, mint az általá-

nos iskolai politikai oktatásnak, nevezetesen: 

- az iskolai és iskola utáni közéleti tevékenységben 

való részvétel feltételeinek megteremtése, 

- a társadalmi-politikai szervezetekben folyó politi- 

kai tömegoktatásba való bekapcsolódás biztositása. 

A középiskolában némileg módosulnak a politikai oktatás tan-

tárgyi feltételei, és növekszik benne az ifjusági szövetség 

' szerepe. Ebben az iskolafokozatban is valamennyi tantárgynak 

és az osztályfőnöki órának vannak feládatai, megmarad a tör-

ténelem tantárgy politikai ismereteket integráló szerepe. 

• Ugyanakkor a IV. osztályban önálló világnézeti-politikai 

tantárgy kerül bevezetésre, a "világnézetünk alapjai", 

melynek célja "... a marxizmus-leninizmus alapvető igaz-

ságainak a tanulók korábbi tapasztalataira és tanulmányai-

ra támaszkodó elsajátittatása..." /28./ 

Közvetlenül hozzájárulnak a politikai oktatáshoz a KISZ po-

litikai képzési rendszerének középiskolai formái: az Ifju-

sági-vitakörök, a Kilián-körök és a KISZ-aktivisták körei. 

A középiskolai politikai oktatásban éppen ezek az utóbbi 

formák hordozzák az uj tartalmat, ezért elsősorban ezek 

vizsgálatára célszerü a figyelmet forditani. 
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A gimnáziumi történelem tantárgy céljában, feladatában, 

szemléletében egyenes folytatása, tartalmában pedig ma-

gasabb szintű megismétlése az általános iskolai történe-

lem és állampolgári ismeretek tantárgynak. Ez biztositja 

a történelem tantárgy keretében folytatott politikai ok-

tatás egymásra épitését és folytonosságát a két iskola-

fokozat kőzött. 

A magasabbszintü tartalmi "megismétlés" ugy értelmezendő, 

hogy a gimnáziumban lényegében ugyanazokat a tőrténelmi 

témaköröket tanulmányozzák a tanulók, mint az általános 

iskolában, azaz a történelmi, benne a politikai ismeret-

anyag koncentrikusan bővül. A történelmi valóságot össze-

tettebben, teljesebben, sokoldalubban tartalmazó tananyag 

révén a tanulók uj és mélyebb politikai ismeretekre te-

hetnek szert. Különösen nagy hangsulyt kivánunk adni an-

nak, hogy itt nagymértékben a már kialakitott politikai 

fogalmak mélységének és terjedelmének növeléséről, a mér 

felismert és megértett politikai törvényszerüségek elmélyi-

téséről, általánositottsági szintjének emeléséről van szó. 

Bár a gimnáziumi nevelés és oktatás terve még részletesen 

kidolgozott követelményrendszert nem tartalmaz /kidolgozá-

sa folyamatban van,/ az egyes évfolyamok történelmi tana-

nyagából és a "Követelmények"-ből már kirajzolódnak a po-

litikai oktatásra vonatkozó törekvések. 

- A tananyagban dominál a politikatörténet, de mélyebben 

ágyazódik az általánosabb társadalomtudományi ismeret- 
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anyagba, mint az általános iskolában, és sokoldalubban 

összefonódik olyan társadalomtudományi ismeretekkel, 

mint a technikatörténet, tudománytörténet, eszmetörténet, 

stb. Ez jelzi a történelmi valóság totális megközelitésé-

re való törekvést, rámutat a politika és a társadalmi te-

vékenység többi szférája közötti bonyolult kapcsolatokra. 

Ezzel a tananyag egy elmélyültebb politikai ismeretszerzés 

lehetőségét teremti meg, de fennáll annak a veszélye - kü-

lönösen az I. és II. osztályban -, hogy nem kerülnek kellő 

. mértékben exponálásra a politikai tények és összefüggések. 

Ezt látszik alátámasztani, hogy az I. osztályos követelmé-

nyek között viszonylag kevéssé kapnak hangsulyt a politikai 

tudnivalók, másrészt egy olyan alapvető követelményből, mi-

szerint a tanulók értsék és tudják: "... a gazdasági, tár-

sadalmi és kulturális fejlődés közötti összefüggéseket."/29./ 

- kimarad a politikai fejlődés összefüggéseinek ismereté- 

re irányuló követelmény. Messzevivő következtetésekre csá-

bithatna bennünket ez a felismerés, - hogy talán itt kezdő-

dik meg a szakadás az iskolai és az iskolán tuli politikai 

képzés között -, de a részletes követelmények ismereté- 

nek hiányában ilyen következtetést.levonni felelőtlenség 

lenne. 

- A jelen korhoz közeledve a tananyagban egyre jobban ki-

szélesedik a társadalmi áttekintés, és egyre nagyobb sze-

repet kap a politikai elemzés. Ezt szükségszerüen megkö-

vetelik a tárgyalt történelmi korszakok jellegzetességei 

és a tantárgy oktatásával kapcsolatos politikai nevelési 
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célkitüzések. A tananyag megfelelő módon prezentálja 

az ehhez szükséges ismeretanyagot, a követelmények pe- 

dig a III.-IV. osztályban már szinte kivétel nélkül po-

litikai tartalmuak. Jól példázzák ezt a IV. osztályos 

követelményék, amelyek olyan fő politikai kérdések köré 

csoportosulnak, mint: 

- az imperializmus alapvető ellentétei., 

- a Nagy Októberi Szocialista Forradalom mint a pro-

letár-forradalmak időszakának kezdete, 

- a kapitalizmus általános válságának elmélyülése a 

II. Világháboru után, 

- a szocialista társadalom politikai rendszere, 

- korunk fő tartalma és a békésegymás mellett élés 

koncepciója. 

A IV. osztályos tananyag tovább bőviti az általános isko-

lában szerzett állampolgári ismereteket is, amikor a "Ma-

gyarország a szocializmus utján" cimü témakör keretében 

tárgyalja: 

- az Alkotmány, 

- az állampolgári jogok és kötelességek, 

- a Magyar Népköztársaság államszervezete, 

-•a'szocialista demokrácia, 

- a párt és a tömegszervezetek szerepével, müködésé-

vel kapcsolatos kérdéseket. 

- A meglévő politikai ismeretek tudatos továbbfejlesztésé-

re való törekvést mutatja, hogy a tanterv az egyes poli-

tikai tőrvényszerüségekben megfogalmazott, a tanulók ál- 
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tal már ismert összefüggéseket teljesebben igyekszik 

nyujtani és megkövetelni. A tanulók az általános is-

kolában az osztályharccal, az állammal kapcsolatban 

sok törvényszerüséget megismernek, ezek a gimnáziumi 

politikai oktatás során olymódon  mélyülnek, hogy na-

gyobb szerepet kap az okok, a szükségszerüség és a kö- 

vetkezmények megértetése. Ezt egyetlen példa is jól ér-

zékelteti: az általános iskolában a tanulók megismerik 

azt a törvényszerüséget, hogy az ősközösség felbomlásá-

val létrejön az állam, mely az uralkodó osztály érde-

keit védi, a gimnáziumban mér érteniük kell az állam ki-

alakulásának okait, szükségességét, osztályérdektől füg-

gő funkcionálását. 

A történelem tantárgynak ez a három kiemelt jellegzetessé-

ge rávilágit az uj tantervben kirajzolódó törekvésekre, a 

történelemnek a gimnáziumi politikai oktatásban betöltött 

szerepére, valamint az általános iskolai történelem és ál-

lampolgári ismeretekkel való kapcsolatára. 

A többi tantárgy és az osztályfőnöki 6ra szerepe lényegi-

leg ugyanaz,mint az általános iskolában, azonban az isko-

la fokozat sajátosságaiból adódóan megváltoznak, mi több 

megnőnek a lehetőségeika politikai oktatásban. Különöskép-

pen érvényesez a megállapitás a földrajz tantárgyra és az 

osztályfőnöki órák tematikai anyagára. 
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A gimnázium I. és II. osztályában oktatott földrajz tan-

tárgy a leghatározpttabban célul tüzi ki, hogy megismer-

tesse a tanulókkal a mai világ főbb' társadalmi, gazdasági 

és politikai összefüggéseit. Feladatának tartja, hogy is-

mereteket nyujtson a világ társadalmi-gazdasági-politikai 

arculatáról és bemutassa a főbb-tőkésországok és ország-

csoportok, a szocialista országok és hazánk gazdasági é-

letének általános,sajátos vonásait. Jellegéből adódóan 

kiemelkedő feladatának tekinti a szocialista hazafiságra 

és a proletár internacionalizmusra való nevelést. 

Az I. osztály tananyagában A világ társadalmi, népességi 

és gazdasági arculata cimü tematikus egység tartalmazza a 

politikai ismeretanyagot. A követelményrendszer mutatja az 

elsajátitandó fogalmak és összefüggések körét, ami arra u-

tal, hogy a tanulók mindenekelőtt a nemzetközi politika, 

főként a gazdaságpolitika témakörében tesznek szert uj is-

meretekre. Megismerik és elmélyülnek az alábbi fogalmak: 

tőkés társadalmi-gazdasági rendszer, szocialista társadal-

mi-gazdasági yenszer, gazdasági fejlettség, nemzetközi 

munkamegosztás, tőkés mezőgazdaság, szocialista mezőgazda-

ság, gazdasági integráció, egyenlőtlen fejlődés, gyarmati 

rendszer felbomlása, tőkés országok fejlődése, szocialista 

országok fejlődése. 

Az elsajátitandó összefüggések lényegüket illetően politi-

kai tartalmuak : 

- A fejlett és az elmaradott területek összefüggése a 

jelen világ politikai erőviszonyaival. 
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- Természeti és a társadalmi-gazdasági tényezők 

kölcsönhatása. 

- A nemzetkőzi területi munkamegosztás tényezői. 

A II. osztály tananyaga politikai és gazdasági földrajz. 

Ezt világosan mutatja tematikája és a tananyag struktu-

rája: 

- Fejlett tőkésországok 

- Fejlődő országok 

- A szocialista világ országai 

- Hazánk gazdasága és helye a világgazdaságban 

A tananyag mellett a követelményrendszer bizonyitja, hogy 

a tantárgy keretében a tanulók tömény politikai gazda-

ságtant és gazdaságpolitikát tanulnak, ezeken belül erő-

teljesen exponálva a gazdaságon tulmutató politikai össze-

függéseket. A megismerendő fogalmak: imperialista nagyha-

talom, fejlett tőkésország, gyarmat, állami monopolkapi-

talizmus, tőkés magántulajdon, tőkés hatalom, profit, ka-

tonai-ipari komplexum, tőkekoncentráció, neokolonializmus, 

Európai Gazdasági Közösség, világgazdasági korszakváltás, 

fejlődő ország, függő helyzet, nem kapitalista fejlődés 

utja, Arab liga, OPEC, szocialista tulajdonformák, terv-

gazdálkodás, szocialista gazdasági integráció, KGST, komp-

lex program, szakositás, Varsói Szerződés. 

Érteniök kell a tanulóknak: 

- a fejlett tőkésországok társadalmi, gazdasági fejlő-

désének, 

- a tudományos -technikai forradalomnak a tőkésországokban, 
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- a nyugat-európai gázdasági integráció kialakulá-

sának, 

- az arab világ gazdasági és politikai fejlődésének, 

- a gyarmati rendszer felbomlásának, 

- a szocialista világrendszer kialakulásának, 

- a szocialista gazdaság megteremtésének, 

- a szocialista gazdasági integráció létrehozásának, 

- a Szovjetunió fejlődésének, 

- nemzetközi kapcsolataink átalakulásának, 

- a nemzetközi munkamegosztás fejlődésének folyamatait. 

Ismerniök kell a tanulóknak az alábbi összefüggéseket: 

Nyugat-Európa fejlődését elősegitő természeti és 

társadalmi tényezők. 

- Az Európai Gazdasági Közösség szerepe a tagországok 

társadalmi-gazdasági életében. 

- Latin-Amerika függő helyzetének okai. 

- Az arab világ kőolaj és földgáz termelésének szere-

pét a világgazdaságban. 

- A társadalmi tényezők szerepét a szocialista világ 

társadalmi-gazdasági fejlődésében.  

- A szocialista termelési viszonyok hatását a szocia- 

lista országok társadalmi-gazdasági fejlődésére. 

- Társadalmi-gazdasági rendszerünk átalakulásának ösz-

szefűggését a szocialista világ fejlődésével. 

- Dinamikus fejlődésünk és a szocialista integráció 

összefüggését. 
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Láthatóan a földrajz tantárgy szerepe a politikai és a 

politikai gazdaságtani ismeretek nyujtásában a gimnázium-

ban tovább növekszik. Folytatása és magasabb szintű ismét-

lése az általános iskolában megkezdett politikai ismeret-

nyujtásnak. A megtanitandó fogalmak és összefüggések nem 

mindegyike uj, de jól kihasználva a magasabb életkor nyuj-

totta oktatási és nevelési lehetőségeket, a koncentrikus 

ismeretbővités és a mélyebb összefüggések felismertetése 

révén hatékonyan járul hozzá a politikai ismeretnyujtáshoz. 

Rendkivüli jelentősége akkor tüni ki igazán, ha tekintettel 

vagyunk a történelem keretében folyó politikai ismeretnyuj-

tásnak a gimnázium I. és II. osztályában fentebb jelzett 

sajátosságára. Ennek ismeretében nem tulzás az a megálla-

pitás, hogy a gimnázium I. és II. osztályában a politikai 

ismeretnyujtás legjelentősebb tantárgya éppen a földrajz. 

Főképp azáltal, hogy a politikai ismereti alapok szélesité-

sén és mélyitésén tul,közvetlenül segiti a nemzetközi poli-

tikai életben való eligazodást és a gyorsan zajló nemzet-

közi események értelmezését. 

Törekvéseit vizsgálva hasonló modon pozitiv megállapitáso-

kat tehetünk az  osztályfőnöki óra tematikájával kapcsolat-

ban. A politikai oktatásban betöltött sajátos szerepét már 

megvilágitottuk az általános iskola esetében, e mellett most 

egyértelmüen leszögezhetjük, hogy a gimnáziumban szerepe to-

vább növekszik, és ezzel arányban lehetőségei is kiterjed-

nek. Tematikájának mind a négy témaköre a politikai ismeret- 
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nyujtás bő forrása lett. Eltekintve az igazán gazdag po- 

litikai ismeretanyag részletezésétől, most csak azokat e-

meljük ki, amelyek a legpregnánsabban mutatják, hogy az 

osztályfőnöki órán olyan politikai ismeretekhez is hozzá-

jutnak a tanulók, amelyeket más ismeretforrások nem tesz-

nek lehetővé a középiskolában: 

I. o.-ban: - A diák-önkormányzat müködtetésével kapcsola-

tos közélet-technikai kérdések széles köre. 

- A hadkötelezettség témakörón belül a szocia-

lista épités és védelmének oszthatatlan fela-

data, az Alkotmány előirta kötelezettség és a 

honvédelem szerepe a szocialista államban. 

II.o.-ban: - A magánélet és a közélet harmóniája. 

- A szocialista demokrácia témakörben a demok-

rácia fogalma, osztályjellege, a polgári de-

mokrácia és a szocialista demokrácia közötti 

különbség, a politikai szabadság és elkötele-

zettség egysége, a demókratizmus mint a szo-

cialista társadalom irányitási elve. 

- A szocialista országok katonapolitikája. 

- A szocialista törvényesség tiszteletben tar-

tása: törvény, rendelet, szabály fogalma, 

fiatalkori bűnözés. 

III.o-ban: - Az iskola közéletiségre való felkészítésének 

lehetőségei. 

- A világnézet-erkölcs-politika kapcsolata. 

- Tudatos törekvés a politikai aktivitásra. 

- A fegyelem politikai tartalma. 
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- Az ifjuság helye, szerepe a társadalomban 

- az ifjusági törvény. 

- A bevonulókkal szembeni követelmények. A kato-

nával szemben támasztott politikai követelmé-

nyel<. 

- Korunk forradalmisága: értelmezése, a fejlődés 

ellentmondásainak megértetése, harc a vissza-

huzó erőkkel szemben. 

- Az apolitikus magatartás fogalma és elvetése. 

- Az álforradalmiság birálata. 

- A korszerü müveltség része a politikai müvelt-

ség. 

IV. o-ban - Az állampolgárok feladatai a társadalmi rend 

védelmében. 

-'A katonai eskü tartalma. 

- A nemzetközi enyhülést meghatározó politikai 

erők.. 

- Az imperialista hirszerző szervek hazánk el-

leni ellenséges tevékenysége. 

- Államellenes bűncselekmények - a Büntető Tör-

vénykönyv intézkedései. 

- Államtitok-szolgálati titok. 

- A politikai, mozgalmi közösségek sajátosságai. 

- A KISZ pártirányitása. 

- Ifjú párttagok. 

- Munkahelyi közélet-ifju párttagok. 

- Nemzedékek egymás mellett. 
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Ezek a kiragadott részletek is mutatják az osztályfőnö-

ki órák tematikai gazdagságát és széles lehetőségeit a 

politikai oktatás szempontjából. Tudva, hogy az osztály-

főnök válogathat e bőséges anyagból, tehát nem minden té-

ma kerül feldolgozásra, azzal is számolva, hogy az ered-

ményesség ez esetben fokozottabb mértékben függ a tanár 

személyes kvalitásaitól, politikai beállitottságától és 

meggyőződésétől, megállapithatjuk, hogy az osztályfőnöki 

órát semmi nem pótolhatja a középiskolai tanulók politi-

kai oktatásában. Ha mindehhéz hozzászámitjuk, hogy milyen 

nagy szerepe van a politikai c selekvés közvetlen feltéte-

leinek megteremtésében és a különbőző ismeretforrásokból 

származó politikai ismeretanyag meggyőződéssé formálásá-

ban , kijelenthetjük, hogy jelentősége semmivel sem ki-

sebb a tanulók politikai nevelésében, mint bármelyik tan-

tárgyé vagy akár a világnézetünk alapjaié. 

A középiskolai politikai oktatás specifikus és egyben leg-

többet vitatott tantárgya a világnézetűnk alapjai. Oktatá-

sa nem nagy multra tekint vissza, éppen ezért "gyermekbe-

tegségeinek" orvoslása napjaink feladata, melyét akkor is 

meg kellene tennünk, ha nem került volna sor a minden tan-

tárgyat érintő, átfogó tantervi munkálatokra. Néhány év-

vel ezelőtt az a szükséglet hozta létre, hogy a középis-

kola hatékonyabban járuljon hozzá az egységes marxista 

világkép kialakitásához. Ennek a feladatának nem tudott 

kellő szinvonalon megfelelni. A párt Központi Bizottsága 

1972-ben megállapitotta: "A középiskolák egy részének ne- 
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gyedié osztályában bevezetett Világnézetünk alapjai ci- . 

mü tantárgyat... alacsony hatásfokon oktatják... tana-

nyagának közelebb kell kerülnie társadalmi életünkhöz, 

mai társadalmi valóságunkhoz, ..." /30./ Az MSZMP KB. 

Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya és az 

Oktatási Minisztérium által létrehozott szakértői bi-

zottság pedig a felsőoktatásban folyó marxizmus-leniniz-

mus oktatásának előfeltételeit vizsgálva rámutatott, 

hogy a tantárgy oktatása problematikus, többek között 

azért, mert tananyaga "... az egyetemi marxizmus-leni-

nizmus tananyagának egy rosszul röviditett változata."/31./ 

Mindkét, mértékadónak tekinthető megállapitásból kitünik, 

a tantárgy legnagyobb gyengesége: a vele szemben támasz-

tott elváráshoz és világos célkitüzéshez nem párosul meg-

felelő tartalom, tananyaga nem azt tartalmazza, amit kell, 

tulzsufolt, a sok elvont fogalom nehezen tanulhatóvá te-

szi. Mindezt már csak tovább sulyo.sbitják olyan tényezők, 

mint a tanitása és tanulása körül kialakult helytelen 

szemlélet, oktatásának kedvezőtlen személyi feltételei,, 

vagy módszerbeli problémái. Az uj tantervnek éppen ezt 

- a cél és tartalom közötti - feszültséget kell felolda-

nia. 

A világnézetünk alapjai tantárgy jóval átfogóbb célt hi-

vatott megvalósitani, mint csak a politikai oktatást, mé-

gis jogosnak tartjuk ugy tekinteni, mint a politikai ok- 
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tatás speciális tantárgyát. Tananyaga a középiskolai tan-

tárgyak tartalmából levonható világnézeti és politikai kö-

vetkeztetésekre épül. Ebből következik, hogy a politikai 

ismeretnyujtást sajátosan, a világnézeti /filozófiai/ ok-

tatás részeként, de minden más tantárgynál közvetlenebbül, 

és egyben ideológiailag megalapozottabban végzi. Vélemé-

nyünk szerint a világnézetünk alapjai a közoktatási rend-

szerben végzett politikai oktatásnak egy minőségi ugró-

pontját jelenti, amely tullép a hagyományos közismereti 

tantárgyak keretében folytatott politikai ismeretnyujtá- 

son, viszont még nem a marxizmus-leninizmus teljes téte-

les ismertetésével végzett politikai oktatás. Átmeneti 

forma, amely a középiskolai tananyagra alapozva, a marxis-

ta-leninista világnézet legfontosabb témaköreinek tanitá-

sával valósitja meg a politikai oktatást. 

Uj tantervi anyagában határozottan tükröződik a fenti hiá-

nyosságok kiküszöbölésére való törekvés. Nagyobb arányt 

képviselnek benne a társadalomelméleti és a szükebb érte-

lemben vett. politikai természetű kérdések. Mind a négy té-

makör, de különösen a "Természet és társadalom" cimü anyag-

rész játszik jelentős szerepet a politikai ismeretnyujtás 

szempontjából. E témakörben a mai társadalmi valóság szük-

ségleteinek figyelembevételével, ugyanakkor a filozófiai 

általánositás szintjén megkőzelitve, a következő politikai 

ismeretanyag szerepel: 

- Állam és politika. A jog. Az állam létrejötte, funk- 

ciói. Demokrácia és diktatura. A szocialista és tő-

késállam. 
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- A szocialista társadalom. A szocializmus általános 

és különös törvényszerüségei. A szocializmus és a 

kapitalizmus együtt létezése. 

- A szocializmus és a kapitalizmus lényegi különbsé-

gének tagadása: a konvergencia elmélet. A kapitaliz-

mus formaváltozásainak célja és lényege. 

- Harc a társadalmi haladásért. Mai helyzet és távla- 

tok. Békés egymás mellett élés. A "harmadik világ" 

Kiegészitő anyaga: 

- Az állam "elhalása" 

- Tudományosság és politika 

- Forradalmiság és lázadás. Az "uj-baloldal" 

A többi témakör is feltételezi és biztositja a politikai 

természetű megközelitést, a problémáknak a társadalmi-po- 

litikai gyakorlatra való vonatkoztatását: 

- A világnézet fogalmával és legalapvetőbb kérdései-

vel foglalkozó témakör azzal az alapvetően fontos 

következtetéssel zárul, hogy a marxista-leninista 

világnézet a munkásosztály világnézete, a valóság 

megváltoztatásának eszköze. 

- A társadalmi tudatformák körében a politikai tudat 

és a jog kérdései szerepelnek. 

- Az egyén és a társadalom cimü anyagrészben a politi-

ka és a jog mint a tevékenység társadalmi szabályo-

zói kerülnek exponálásra. 

Követelményrendszere, annak ellenére, hogy még nincs teljes 

részletességgel kidolgozva, nagyon alaposan átgondolt. Két 

fő részre oszlik: 

a./ A megismerendő fogalmakra és alapvető összefüggé-

sekre, és 

b./ az itéletalkotáshoz, döntéshez szükséges gondolko- 

dási müveletekkel kapcsolatos követelményekre. 
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a./ Az elsajátitandó fogalmakat, a filozófiai fogalomrend-

szert alapul véve, három kategóriába sorolja: köznapi, szak-

tárgyi ás filozófiai értelmezés szintjén ismerendőkre. 

A tananyagban szereplő fogalmak közül 

1. a köznapi értelmezés szintjén követeli meg: érdek, 

jog, szabadság, 

2. a szaktárgyi értelmezés szintjén követeli meg: az 

osztályharc, forradalom, politika, 

3. a filozófiai általánositás szintjén követeli meg: 

az osztály, réteg, kapitalizmus, szocializmus, kom-

munizmus, állam fogalmát. 

Az elsajátitandó összefüggések és törvényszerüségek két 

nagy csoportja: a./.a bővitendők és b./ az ujak. A tan-

tárgy keretében a tanulók lényegében uj politikai össze-

függéseket már nem ismernek meg, ugyanakkor a már ismer-

tek bővülnek, érvényességi körük kiterjed, általánositott-

sági szintjük növekszik. 	. 

Bővitendő politikai összefüggés: 

- A békés egymás mellett élés: osztályharc uj felté-

telek között. 

- A társadalmi forradalom és az osztályok tudatossága. 

b,/ A gondolkodási müveletekre vonatkozóan a tanterv meg-

kivánja, hogy a tanulók legyenek képesek: 

- a megismert tények és jelenségek politikai vonásai-

nak elemzésére és politikai szempontu szintézisére, 

- tudjanak különbséget és azonosságot megállapitani 

a politikai szempontból lényeges és esetleges ta-

pasztalatok és ismeretek között, 
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- tudjanak politikai általánositást végezni. 

A tananyag és a követelményrendszer mutatja azt a szemlé-

letváltozást, amely a korábbi és jelenlegi tapasztalatok 

felhasználásának eredményeként a világnézetünk alapjai tan-

tárggyal kapcsolatban végbemegy. Nem  kíván látványos módon 

a "világnézeti szintézis" tantárgya lenni, és ezzel a töb-

bi tantárgy fölé emelkedni, "csupán" azt tüzi ki célul,hogy 

a gimnáziumi tantárgyak tartalmára épitve, és abból kiin- 

dulva törekszik az egységes marxista világkép kialakitására. 

Ebben a világképben az őt megillető helyen igyekszik kezel-

ni a mai társadalmi valóságról kialakitandó képet, ez vi-

szont elengedhetetlenné teszi a politikai értelmezést. Eb-

ből következik, hogy a tananyagban felerősödtek a politikai 

szempontok, ezáltal a tantárgy átfogóbb céljainak megvaló-

sitása közben, közvetlenebbül szolgálja a politikai ismeret-

nyujtást. A világnézetünk alapjai betetőzi a középiskolai 

politikai oktatást, igy követelményrendszeréből következtet-

ni lehet a gimnáziumban megszerezhető politikai'ismeretek 

legmagasabb szintjére. Ez utal a politikai müveltség szin-

vonalára, amely kiindulási pontnak tekinthető a felsőokta-

tásban végzendő politikai oktatás számára. 

A politikai oktatás szempontjából a nevelés tanórán kivüli 

tényezőivel ugyanugy számolhatunk, mint az általános isko-

lás tanulók esetében, szerepük ugyanaz. A különböző neve-

lési tényezők által gyakorolt politikai nevelőhatások jel-

legükben és formájukban lényegileg változatlan módon, érik 
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a középiskolás tanulókat. Ugyanakkor számolni kell azzal, 

hogy a 14-18 éves koru fiatalok másként reagálnak ezekre 

a hatásokra, mint az általános iskolások. Ha érettebb, fej-

lettebb személyiségüknek csak olyan jegyeit vesszük is fi-

gyelembe, mint a fejlettebb kritikai érzék, vagy ezzel szem-

ben világnézeti és politikai meggyőződésűk kialakulatlansá-

ga, látnunk kell, hogy a nevelési hatások koordinálásában 

az iskola szerepe és felelőssége még nagyobb. 

A tanitási órán és az iskolán kivüli nevelés terve kitünte-

tett helyen kezeli a közéleti-politikai tevékenység kérdé-

sét, hangsulyozva a politikai ismeretszerzésben a gyakorla-

ti,közéleti munka és vita szerepét. Az egyes nevelési té-

nyezők feladatainak és lehetőségeinek vizsgálata során o-

lyan eredményre juthatunk, mint az általános iskola eseté-

ben. Szükséges viszont valamivel részletesebben foglalkoz-

nunk az ifjusági szövetségben folyó politikai oktatással, 

mivel fentebb utaltunk rá, hogy a középiskolai politikai ok-

tatásban megnövekszik a KISZ szerepe és-lehetősége.  

Most eltekintve a KISZ-nek a középiskolás koru fiatalok ne-

velésében betöltött általános szerepétől,_ csupán arra kivá-

nunk utalni, hogy ennek részeként, a KISZ politikai képzési 

rendszerének középiskolai formái jelentős mértékben hozzá-

járulnak a politikai oktatáshoz. x 

x A KISZ szerepe a középiskolások politikai nevelésében, az 
életkornak megfelelő szinten, lényegében megegyezik az ut-
törőmozgalomnak az általános iskolás gyermekek politikai 
nevelésében betöltött szerepével. Ezért ennek részletezé-
sétől ezen a helyen eltekintünk. 
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A középiskolában folyó politikai oktatásnak kettős funk-

ciója van: 

Lehetőséget teremteni az.aktuális politikai ismeret-

szerzés számára. 

A 	 - Kielégiteni az ifjusági szövetség saját szükségleteit 

azzal, hogy felkészit a KISZ tagságra, és gondoskodik 

vezetőinek politikai képzéséről. 

Az aktuális politikai ismeretnyujtás formája az Ifjusági-

vitakör. Nincs kötött tematikája, az aktuális politikai 

eseményekhez igazodik. Célja, hogy a fiatalok nagy töme-

gei számára /KISZ-en kivülieknek is/ vitafórumot teremt-

sen, ezzel politizálásra neveljen. Rendkivül fontos sze-

repét a középiskolai KISZ szervezetekben meglévő - közis-

mert - problémák miatt nem tudja maradéktalanul betölte- 

ni. 

A KISZ-be belépni szándékozó fiatalok felkészitését szol-

gálják a Kilián-körök, amelyek alapvető politikai és if-

juságmozgalmi ismereteket nyujtanak. A résztvevők megis-

merkednek az ifjusági mozgalom történetével, a KISZ szer-

vezeti szabályzatával, a mozgalom időszerű kérdéseivel és 

leendő alapszervezetük tevékenységével. Kötött tematikája 

és ehhez kapcsolódó tankönyve van, amelyből kiragadunk 

néhány olyan politikai fogalmat, amellyel a résztvevők 

megismerkednek: demokratikus centralizmus, érdekképvise-

let, határozatképesség, kádermunka, pártirányitás, poli-

tikai képzés, szervezeti élet.Ezek azt mutatják, hogy az 

iskolai oktatás során szerzett politikai fogalmak köre 
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a KISZ oktatás hatására tovább bővül. 

A KISZ-aktivisták köreiben az alapszervezeti vezetőségi ta-

gok és más mozgalmi tisztségviselők képzése történik, ahol 

már a közéleti munka irányitásához szükséges ismeretek do-

minálnak, igy a mozgalmi munka, a vezetés és a nevelés a-

lapvető kérdései. 

A KISZ-ben végzett politikai oktatás önálló mozgalmi tevé-

kenység, ugyanakkor ki kell hangsulyozni, hogy sok szállal 

kapcsolódik a középiskolai oktatás keretében végzett poli-

tikai oktatáshoz. Kölcsönösen feltételezik egymást. A moz-

galmi politikai oktatás ráépül az iskolai oktatás során szer-

zett politikai ismereti alapokra, ezen tul kiegésziti azt 

aktuális és sajátos elemekkel. Kapcsolatukat, kölcsönös egy-

másra hatásukat végső soron az határozza meg, hogy milyen 

szinvonalu az iskolának és a KISZ-nek mint két nevelési té-

nyezőnek az együttmüködése. Ennek alapján jogosnak tartjuk 

azt a megállapitást, hogy a középiskolai KISZ politikai ok-

tatásban potenciálisan nagyobb lehetőség van, mint azt a 

mai eredmények mutatják. Ennek realizálásához viszont az is-

kola és a KISZ hatékonyabb együttmüködése szükséges. 

A középiskolai politikai oktatás tartalmi rendszerének leg-

fontosabb elemeit áttekintve, az egész rendszerre vonatko-

zóan az alábbi megállapitásokat tehetjük: 

Feltételezésünket. - miszerint a gimnáziumban mint általáno- 

san művelő középiskolában jelentőshelye van a politikai mü- 
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velésnek - igazolva látjuk. A jelenlegi gyakorlati tapasz-

talatokkal ellentétben, a gimnáziumi nevelés és oktatás 

tervében kirajzolódó törekvések arra mutatnak, hogy a po-

litikai müveltség nem másod- vagy harmadrangu kérdés a gim-

náziumban, hanem a müveltség szerves részének tekintik azt. 

Ezzel összefüggésben kimutatható az a tőrekvés is, mely a 

politikai oktatás sulyának növelésére irányul. Ez részben 

a tananyag politikai tartalmának növelésében /világnézetünk 

alapjai, földrajz/, részben a politikai oktatás lehetősége-

inek feltárásában, körének bővitésében mutatkozik meg. x 
CIMINO 

A politikai ismeretanyag megfelel a középiskola politikai 

nevelési célkitüzéseinek. Tematikailag széles terjedelmü, 

magába foglalja a közélet-technikai kérdésektől kezdve, a 

gazdaságpolitikai ismereteken és a politika részterületein 

át, a nemzetközi politikai problémáiig terjedő kérdéseket. 

Mélysége az alapfogalmaktól 'és az alapvető összefüggésektől 

a bonyolultabb összefüggéseken át, az aktuál-politikai kér-

dések értelmezéséig tart. Szinvonala összhangban van a kö-

zépiskolai müvelődési anyag szinvonalával, hiszen alapvető-

en annak részeként jelenik meg és kerül feldolgozásra. 

Mindezek következtében a politikai oktatás biztosithatja 

azt a politikai tudást, amelynek birtokában a középiskolát 

végzettek eleget tehetnek a társadalom által velük szemben 

x  Ezek a megállapitások a gimnáziumon tul, bizonyos kor-
° látok között kiterjeszthetőek a középfoku oktatás egész 

rendszerére. 
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támasztott követelményeknek .  Ez a tudás alkalmas arra, 

hogy az egyéni politikai állásfoglalás és magatartás meg-

bízható irányítója legyen. Lehetővé teszi a napi politikai 

események értelmezését és a közöttük való eligazodást. Biz - 

tositja a politikai tevékenységben és a közéletben való e-

redményes részvételt. Sőt azáltal, hogy viszonylag magas 

szintre emeli a közéleti tevékenységben való részvétel in-

tellektuális feltételeit, a politikai képzettség szempont-

jából bizonyos vezetői feladatok ellátására is predeszti-

nál. 

A középiskolai politikai oktatás rendszerének lényegében 

ugyanazok a jellemző vonásai, amelyek az általános iskola 

politikai oktatási rendszerét jellemzik. Ez teljesen ért-

hető, ha figyelembe vesszük, hogy a két iskolatipus céljai, 

pedagógiai tevékenységének általános tendenciái és elvei 

azonosak, sőt összhangoltan kerültek kimunkálásra. Az el-

térő vonásokat a tantárgyi struktura különbözősége és az 

egyes nevelési tényezők megváltozott szerepe és lehetősé-

gei hozzák létre a politikai oktatás rendszerében. 

Némiképp módosul az egyes tantárgyak politikai oktatásban 

betöltött szerepe. A középiskolában is megmarad ugyan a 

történelem tantárgy integráló funkciója, de nem foglal el 

olyan mértékben centrális poziciót, mint az általános is- 

kolában. Részben azért, mert az I.-II. osztályban - mint 

arra rámutattunk - legalábbis a nemzetközi politikai és 

a  gazdaságpolitikai ismeretnyujtásban a földrajz tantárgy 
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kerül a politikai oktatás centrumába. Másrészt fokozato-

san növekszik az osztályfőnöki órák szerepe, oly módon, 

hogy nemcsak uj ismereteket ad, hanem integrál is. Végül 

a IV. osztályban a világnézetünk alapjai mint a politi-

kai oktatás speciális tantárgya, szintetizáló funkciójá-

val jut nagy szerephez. Mindez a tantárgyak horizontális 

koordinációjának és vertikális egymásraépültségének tuda- 

tos biztositása szempontjából érdemel figyelmet. A tanterv 

ugyan biztositja a horizontális és vertikális kapcsolatokat, 

de automatikusan nem teremti meg azokat. Tekintettel az e-

gyes tantárgyak szerepváltozásaira, valamint az osztályfő-

nöki órák körüli gondokra és nehézségekre, a politikai ok-

tatásban kűlönösen nagy fontossága lesz a tanári koordiná-

ciós munkának. 

Mint azt fentebb hangsulyoztuk a különböző nevelési ténye-

zők politikai hatásainak koordinálásában, és a különböző 

forrásokból származó politikai ismeretek elrendezésében a 

középiskola felelőssége még nagyobb, mint az általános is-

koláé. Ugy tünik, hogy a politikai oktatás szempontjából 

a tanítási órán és az iskolán tuli nevelés terve nem szá-

mol ezzel eléggé. Amellett, hogy elég szükszavuan megfo-

galmazza a tanitási órán és az iskolán kivüli nevelés cél-

jait, feladatait, tevékenységi területit, látszik, hogy a 

politikai  oktatás vonatkozásában nincs kellően végiggondol-

va szerepük, feladatuk, lehetőségük. Nem számol például a 

KISZ politikai képzési rendszerének, a politikai oktatásban 

fent vázolt lehetőségeivel. Ezzel hézag képződik a rend-

szerben egy olyan ponton, ahol pedig az adott szervezeti és 
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tartalmi feltételek mellett, magasabb foku tudatossággal 

ez elkerülhető lenne. 

A középiskolában folyó politikai oktatásnak kulcsszerepe 

van a politikai oktatás rendszerében. Tekintettel arra, 

hogy az általános iskola elvégzése-után a tanulók többsé-

ge a középfoku oktatás valamilyen formájában továbbtanul, 

megnövekszik a középiskola szerepe a - politikai oktatásban ,.' 

Egyre inkább a középiskola képezi az összekőtő kapocs sze-

repét az iskolai és az iskolán tuli politikai oktatás kü-

lönböző formái között. Ennek a feladatának a középiskolai 

politikai oktatás, láthatóan, ugy igyekszik megfelelni, 

hogy a politikai müveltség fejlesztése mellett,nagy gon-

dot fordit a politikai müveltségi alapok megszilárditásá-

ra. Erre utalnak az egyes tantárgyak körében vagy az osz-

tályfőnöki órák tematikájában fellelhető, az általános is-

kola politikai ismeretanyagára vonatkozó ismétlések, uj- 

rakezdések. Ez nem tekinthető a rendszer hibájának, mert 

egyrészt a jelenlegi iskolarendszer feltételei kőzött ki-

- alakítható legcélszerübb tantárgy és tananyag struktura 

ezt igy biztositja, másrészt a megszilárditást célzó is-

métlések együttjárnak a politikai ismeretek bővitésével 

és fejlesztésével is. 

Ezek alapján választ adhatunk arra a kérdésre is, miként 

lesz képes megvalósitani a középiskolai politikai okta-

tás közvetlen céljait. 
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- Magas szinten biztosithatja a közéletbe való bekapcso-

lódás tudati feltételeit, ugyanigy a társadalmi, po-

litikai szervezetek által szervezett politikai tömeg-

oktatásban való részvételt. 

- A korábbinál, feltételezhetően jobban képes lesz meg-

alapozni a felsőoktatási intézményekben folyó politi-

kai oktatást. Mivel a középiskolai müvelődési anyagban 

megfelelő  helyet kapott a politikai müveltségi anyag, 

jogos ugy gondolkodni, hogy a középiskolai politikai 

oktatás olyan mértékben alapozza meg a felsőoktatásban 

folyó politikai oktatást, amilyen mértékben a középis-

kola általában megalapozza a felsőoktatást. Bár utal-

tunk rá, hogy a világnézetünk alapjai tantárgy bete-

tőzi a középiskolai politikai oktatást, mutatja a po-

litikai ismeretek középiskolában megszerezhető legma-

gasabb szintjeit, hiba lenne csa rá alapozni a felső-

oktatási intézményekben folyó politikai oktatást. 

Annak alapját a középiskolai politikai müveltségi a-

nyag képezi, amely jóval szélesebb, bővebb, mint amit 

a világnézetünk alapjai tantárgy uj tematikájával is 

nyujthat. Igy megerősitjük, hogy a világnézetünk alap- 

jai tantárgy anyaga csak kiindulási pontnak tekinthető, 

de nem a felsőoktatásban folyó politikai oktatás egye-

düli alapjának. 

- Megfelelően megalapozva a párt középfoku káderképzési 

formáiban való eredmények tanulást. Hangsulyozzuk a-

zonban, hogy ez csak a rendszerezett politikai ismeré- 

tek megalapozását illetően érvényes megállapitás, u- 
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gyanis a középfoku káderképzésben való eredményes 

részvétel feltételezi az aktuális politikai tevékeny-

ségből származó isrnereteket'és a politikai vezetés 

munkájában szerzett bizonyos gyakorlati tapasztalato- 

kat is. 

- Továbbfejleszti a permanens politikai önképzés képes-

ségét is. Részben azzal, hogy megszilárditja és bőví-

ti az általános iskolában szerzett politikai müvelődé-

si alapokat, részben azzal, hogy a politikai problémák 

tág horizontját tárja fel, mely felkeltheti a politi-

kai érdeklődést, és hozzájárultat a permanens politi-

kai müvelődés szükségességének tudatosulásához. 

Végeredményként tehát megállapithatjuk, hogy az a politikai 

ismeretanyag, amelyet az uj nevelési és oktatási terv tar-

talmaz biztositja, hogy a középiskola a politikai oktatás 

valamennyi közvetlen célját megvalósitsa. Amennyiben a gya-

korlatban megvalósul a politikai oktatási rendszer ténye-

zőinek összhangolt müködése, a középiskola eredményesen tud-

ja betölteni szerepét a politikai müveltségi alapok megszi-

lárditásában és továbbfejlesztésében. 
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A felsőoktatásban végzett politikai oktatás mint a kommu-

nista szakemberképzés szerves része  

A felsőoktatásban végzett politikai oktatás tartalmának 

vizsgálata során két alapvető szempontra kell tekintettel 

lennünk: Az egyik az a közismert tény, hogy a felsőoktatá-

si intézmények feladata a kommunista szakemberképzés, azaz 

a marxista-leninista világszemléletű, a szocializmushoz hü, 

elkötelezett és szakmailag jól felkészült szakemberek kép-

zése. A másik szempont az, hogy a felsőoktatás a káderután-

pótlás fontos bázisa is, "... a káderutánpótlás egyik  leg-

fontosabb forrása ma már az egyetemet és főiskolát végzett, 

rendszerünk által nevelt emberek." /32./ - mondja a párt 

Központi Bizottsága káderpolitikai határozata. Bár ez a szem-

pont még nem kap megfelelő hangsulyt, a felsőoktatás ma már 

felfogható'"tömeges káderképzésnek", a káderképzés tömeges 

formájának, hiszen a felsőfoku végzettségüek tekintélyes ré-

sze valamilyen szintű vezetői funkcióba kerül. 

E két szempont együttes figyelembevételével a politikai okta-

tás helyére, szerepére vonatkozóan máris alapvetően fontos 

megállapitásokat tehetünk: 

- A politikai oktatást a kommunista szakemberképzés szerves 

részeként, követelményeként, eszközeként kell felfogni és 

megvalósitani. Ez feltételezi annak a helytelen "parcellá-

zó" szemléletnek a megváltozását, mely a felsőoktatásban 
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oktatott tantárgyakat szakmai és politikai tárgyakra 

osztja azzal a céllal, hogy a politikai nevelés és ok-

tatás feladatait egyedül a marxizmus-leninizmus oktatá-

sára háritsa. A politikai oktatásban szerepe van a szak-

tárgyak ideológiai-politikai tartalmának és a marxizmus-

leninizmus oktatásának egyaránt. 

- Növekednie kell a politikai oktatás hatékonyságának, mert 

a káderképző szerep megkivánja, hogy a végzett szakembe-

rek magasabb szinten feleljenek meg -a politikai követel-

ményeknek is. Magasszintü politikai ismereteket kell nyuj-

tani a hallgatók számára, elő kell segiteni önálló poli-

tikai gondolkodási készségük kifejlődését, hozzá kell já-

rulni a leendő szakemberek és vezetők társadalmi gyakor-

latra való felkészitéséhez. 

- A politikai oktatásnak tartalmában igazodnia kell a párt 

káderképzéséhez. E tartalmi kapcsolat biztositja illesz-

kedését a politikai oktatás egész rendszerébe, ezáltal 

összekötő láncszemmé válik az iskolarendszerben végzett 

politikai oktatás és a káderképzés magasabb fokozatai 

között. 

Ezeknek a szempontoknak és megállapitásoknak alapján cél-

szerü közeliteni a politikai oktatáshoz, és ennek fényé-

ben válik világossá az a törekvés is, mely a marxizmus-

leninizmus oktatás uj tartalmi koncepciójában kirajzóló-

dik. /33./ 

Nem szeretnénk magunk is a "parcellázó" szemlélet hibájá-

ba esni, ezért ismételten leszögezzük, hogy a politikai 
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ismeretnyujtásnak a felsőoktatásban többféle.utja, módja, 

formája lehetséges és szükséges. Fontos szerepe van a szak-

tárgyak pölitikai tartalmának, a KISZ politikai képzési 

rendszerének, természetszerüleg azonban a legkoncentráltabb 

politikai ismeretnyujtás a marxizmusleninizmus oktatás ke-

retében történik. A következőkben elsősorban eme utóbbira 

forditjuk figyelmünket, mert éppen a .  koncentráltság követ-

keztében, itt követhető nyomon legkönnyebben a politikai 

ismeretanyag, számolva azzal, hogy a marxizmus-leninizmus 

oktatás szoros tartalmi kapcsolatban van a többi oktatási 

formával. 
• 

A felsőoktatási intézményekben folyó marizmus-leninizmus 

oktatás ideológiai oktatás és nevelés. Elnevezése is mu-

tatja, keretében a marxizmus-leninizmus három alkotórészé-

nek valamilyen koncepció alapján elhatározott mélységü és 

terjedelmű oktatása történik. Célja a hallgatók marxista-

leninista világnézetének kialakitása, politikai meggyőző-

désének formálása. Mint ilyen, több a -politikai oktatásnál, 

de annak legközvetlenebb megvalósitása, éppen ezért minden 

változása, problémája erőteljesen érinti a politikai ismeret-

nyujtást is. 

A marxizmus-leninizmus oktatás közel 30 éves. Ezen idő a-

latt,mindig a kommunista szakemberképzés komplex célját 

követve, sokat fejlődött. Szinvonalasabbá vált alkotóré-

szeinek oktatása, kiszélesedett a speciális témákkal való 

foglalkozás. Ugyanakkor a 30 év alatt több szervezeti és 
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tartalmi változáson ment keresztül. A változásoknak alap-

vetően mindig két mozgatórugója volt: feleljen meg jobban 

a politikai szükségleteknek, és a felhalmozódott tapaszta-

latok felhasználásával kiküszöbölni a meglévő hiányosságo- 

kat. Napjainkban éppen egy ilyen változásnak vagyunk tanui, 

amikoris a marxizmus-leninizmus oktatást hozzá kell igazi-

tani a fejlett szocializmus épitése által támasztott köve-

telményekhez,, e közben ki kell javitani azokat a hibákat, 

amelyek a szervezeti bonyolultságban, tartalmi problémák 

formájában, az egységes szemlélet hiányában halmozódtak fel. 

Az 1979/80-as oktatási évtől bevezetett uj rendszer, öt é-

ves - több fázisban zajló _ előkészitő munka eredményeként 

alakult ki. Az első szakaszban került sor a helyzet átte-

kintésére, az uj tartalmi koncepció és szervezeti rendszer 

kialakitására, a másodikban pedig a minden felsőoktatási 

intézményben oktatandó törzsanyag kimunkálására. A munkála-

tok során-onnan kezdve, hogy hol a helye a marxizmus-leni-

nizmus oktatásnak a felsőfoku képzés egész rendszerében, 

egészen addig, hogy a tartalmi korszerüsitésnek milyen szub-

jektiv feltételei vannak - minden lényeges probléma felül-

vizsgálatra került. A mi szempontunkból különösen fontos 

kérdésnek minősülnek az alábbiak: 

a./ A marxizmus-leninizmus oktatás tartalma /politikai tar-

talma/. 

b./ A marxizmus-leninizmus oktatás és a szakképzés kapcso-

lata. 

c./ A hallgatók ideológiai-politikai előképzettsége és annak 

hatása az oktatásra. 
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a./ A marxizmus-leninizmus oktatás tartalma /politikai tar-

talma 

A marxizmus-leninizmus oktatás mint ideólógiai oktatás t a r-

talmában teljes egészében politikai oktatás, de a zárójelbe 

tett "politikai tartalom" azt kivánja hangsulyozni, hogy ki-

fejezetten azt keressük, ami a politikai kategóriarendszer 

körébe tartozik. 

Mindhárom alkotórész oktatása során politikai ismeretnyuj-

tás is történik. Egyrészt azért, mert a három alkotórész 

kategóriálisan is elválaszthatatlan kapcsolatban van egy-

mással, például a politika, az állam, az osztályharc vonat- 

kozásában. Másrészt mindhárom tárgy közvetlen céljai között 

szerepel a társadalmi gyakorlatra való felkészités, tehát 

feladata a politikai oktatás és nevelés. Mindezek előrebo-

csátása után azonban leszögezzük, hogy a politikai oktatás-

ban  elsőrangu szerepe a tudományos szocializmusnak mint a 

marxizmus-leninizmus politikaelméletének van. Tehát a felső-

oktatási intézmények önálló politikai tantárgya a tudomá-

nyos szocializmus. • 

A filozófia oktatás keretében folyó politikai ismeretnyuj-

tás főként a tematikailag is elkülönült történelmi materia-

lizmus tanitása során történik. A dialektikus materializmus 

legáltalánosabb kategóriái a társadalmi. folyamatok filozó-

fiai elemzésében konkretizálódnak, és kiegészülnek a társa-

dalom legáltalánosabb fejlődési törvényszerűségeire, a tár-

sadalmi, történelmi folyamatok alapvető összefüggéseire vo- 
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natkozó sajátos kategóriákkal. Ilyen sajátos - politikai 

tartalmu - kategóriák: a termelési mód, a társadalmi-gaz-

dasági alakulat, a társadalmi lét és tudat, az alap és 

felépitmény, osztályok, osztályharc, társadalmi forrada-

lom, politikai forradalom, társadalmi haladás. 

A történelmi materializmus oktatásában helyet kapnak a 

társadalmi megismerés kérdései, annak metodologiai prob-

lémái, a társadalmi megismerés marxista módszerének fi- 

lozófiai jellemzése. 

A törszanyag részét képezik a párt programnyilatkozatá-

ban és a XI. kongresszus határozatában megjelölt olyan 

problémák, mint: a fejlett szocialista társadalom, a szo-

cialista életmód, a szocialista osztály- és csoportstruk-

turája, a szocialista demokrácia, stb. A hallgatók társa-

dalmi-politikai gyakorlatra való felkészitése érdekében, 

fokozott figyelmet fordit a tematika, a fejlett szocia-

lizmus épitésével kapcsolatos ideológiai-politikai prob--

lémákr-a, a polgári és kispolgári nézetek birálatára, a 

két világrendszer békés egymás mellett élésével és har-

cával összefüggő ideológiai kérdésekre. 

A politikai gazdaságtan  oktatásának célja a felsőoktatás-

ban az, hogy segitsen megérteni korunk fő folyamatait, a 

tőkés és szocialista termelési módok lényegét, a két rend-

szer versenyében a szocialista rendszer fölényének kibon-

takozását, az internacionalista és népgazdasági -szemlélet 

kialakulását. Törzsanyaga teljes egészében ennek a célnak 

a megvalósitására való törekvést tükrözi. Néhány témakö- 



rének'egyszerü kiemelése és felsorolása is érzékelteti 

a tantárgy szerepét a politikai ismeretnyujtásban: 

- A kapitalizmus fejlődése és hanyatló rendszerré vá-

lása 

- A kapitalista világgazdaság 

- . A munkásosztály helyzete a kapitalizmusban 

- A szocialista társadalom kialakulása és fejlődése 

- Ujratermelés és gazdasági növekedés a szocializmus-

ban  

- Lakossági jövedelmek a szocializmusban 

- A szocialista országok gazdasági integrációja 

A politikai oktatás szempontjából rendkivül jelentős az a 

törekvés, hogy a törzsanyag a korábbiaknál meggyőzőbben ki-

vánja megmutatni a kapitalizmus és a szocializmus gazdasá-

gi rendszere közötti alapvető különbségeket és bizonyos ha-

sonlóságokat. Tartalmilag és metodikailag tudatosan számol 

azzal, hogy valamennyi téma feldolgozása során ki kell tér-

ni a társadalmi-gazdasági fejlődés adott időszakában elő- 

térbe került, időszerü kérdésekre. Reális gazdasági és po-

litikai szemlélet kialakitását teszi lehetővé azáltal, hogy 

rámutat a szocialista gazdaság müködésének nehézségeire, el-

lentmondásaira, azok megoldásának - utjaira. A hallgatók tár-

sadalmi gyakorlatra való felkészitése szempontjából prob-

lémás, hogy a törzsanyag nem oldja még egyértelmüen a po-

litikai gazdaságtan és a gazdaságpolitika oktatásának vi-

szonyát`, bizonyos kompromisszumokat javasol, és végeredmény-

ben az oktatók belátására bizza a—hallgatók gazdaságpoliti-

kai kérdéseinek megválaszolását. . 

A tudományos-szocializmus tantárgy oktatása során valósul 

meg legdirektebb módon a politikai oktatás. Azáltal, hogy 
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a magyar munkásmozgalom története - amely egyébként a 

marxizmus-leninizmus oktatás integráns része - az uj kon-

cepció alapján önálló tantárgy lett, a tudományos szocia-

lizmus törzsanyaga letisztultabban'a politikai kategóriá-

kat, azok teljes rendszerét tartalmazza. Ehhez párosul az 

anyag tárgyalásának egy olyan módja, amely az elméletileg 

megalapozott politikai szemlélet fundamentumát kivánja meg-

teremteni és arra törekszik, hogy szintetizálja a másik ' 

két alkotórész tanulmányozása során szerzett politikai is-

mereteket. 

Törzsanyaga a következő rendszer szerint épül: 

- A tudományos szocializmus kiinduló kategóriája: a 

munkásosztály történelmi hivatása 

- Az elmélet, a politikai stratégia és a politikai 

taktika összefüggései 

- A kapitalista társadalom ellentmondásos rendszere 

- A munkásosztály hatalomért folytatott harcának el-

méleti-politikai kérdései, a politikai és társadal-

mi forradalom /forradalomelmélet és a forradalom 

mai kérdései/ 

- A szocialista és kommunista társadalom épitésének 

kérdései 

A rendszernek itt vázolt fő témakörei legfeljebb érzékel-

tethetik a teljességre való törekvést, de nem mutathatják 

be a politikai ismereteknek azt a széles körét, amelyet a 

törzsanyag felölel. 

A hallgatók gyakorlati politikai tevékenységre való fel- 
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készitése szempontjából nagyon fontos, hogy a tárgyalt 

kérdések tekintélyes részben a szocializmus épitésével 

és a nemzetkőzi osztályharccal kapcsolatosak. A törzsa-

nyag készitői tudatosan számoltak azzal, hogy a tudomá- 

nyos szocializmus tényleges tartalma, összhangban a szün-

telenül változó politikai valósággal, állandóan bővül és 

gazdagodik, ezért szükségesnek tartják az uj elméleti és 

politikai dokumentumok folyamatos beépitését a tananyagba. 

Érzékelték azt is, hogy a hallgatók a tudományos szocializ-

mus oktatása keretében bizonyos politikai-közéleti ismere-

teket is igényelnek, azonban - véleményünk szerint is he-

lyesen - ezt nem tekintik egyedül a tantárgy által megol-

dandó feladatnak. 

A gyakorlati politikai életre való felkészités irányába az-

zal teszi az egyik legnagyobb lépést a marxizmus-leninizmus 

oktatás, hogy az 1978-as.tanévtől kezdve - a pártoktatás 

bevált gyakorlatát követve - önálló -tá-rgyként tanitják a-

rcagyar munkásmozgalom .történetét. A tantárgy azt a célt 

hivatott megvalósitani, hogy a marxizmus-leninizmus elmé-

leti alapjainak megismerése után, megértesse a hallgatók- 

. kal azt, hogyan alkalmazta a párt,a magyar forradalmi mun-

kásmozgalom az elméletet a társadalmi gyakorlatban, bele-

értve a hibák tanulságainak levonását is. Tananyaga olyan 

igénnyel készült, hogy az alapvető kérdésekben szinteti-

zálja is a marxizmus-leninizmus különböző tantárgyaiban ta-

nultakat. 

Bár a tantárgy oktatása még csak rövid ideje folyik, de 
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máris nyilvánvaló, hogy szükséges és a hallgatók érdek-

lődéssel fogadták. Azoknak nyujtja a legtöbbet, akik a 

marxizmus-leninizmus mindhárpm alkotórészét jól ismerik 

és politikai tapasztalatokkal is rendelkeznek. Az okta-

tás eredményességét korlátozza a hallgatók fogyatékos 

történelmi ismerete, igy ennek pótlásáról is gondoskod-

ni kell a tantárgy keretében. 

A marxizmus-leninizmus törzsanyagának e vázlatos áttekin-

tésén tuli részletes tanulmányozása alapján megállapitjúk, 

hogy a felsőfoku oktatási intézmények hallgatói az uj tar-

talmi koncepció megvalósulása esetén alapos, átfogó marxis-

ta-leninista ideológiai képzést, és ennek részeként: rend-

szerezett politikai ismereteket kapnak. A tananyag a tár-

sadalmi gyakorlatra, a politikára orientált, hozzájárul 

a hallgatók politikai aktivitásának kibontakoztatásához, 

képessé teszi őket a társadalmi-politikai események osz-

tályszempontu vizsgálatára és értékelésére. 

Várhatóan megfelelő alapot teremt több, jelenleg a marxizmus-

leninizmus oktatásában tapasztalható probléma megoldásá- 

hoz is. 

Szemlélete és strukturája révén alkalmasnak látszik ez a 

tematikai anyag arra, hogy fejlessze a hallgatók politi-

kai gondolkodását, és megfelelő választ adjon politikai 

problémáikra. Természetesen nem ugy, hogy "megtanulják" 

a marxizmust, plusz foglalkoznak a társadalmi fejlődés i-

dőszerü kérdéseivel, hanem kihasználva a tananyagnak azt 

a törekvését, hogy gondolkodásra késztet, a vita, az esz- 
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mecsere a mai társadalmi valóság problémáira adaptálva 

kerülhet megszervezésre. Ennek fontos feltétele, hogy.a 

társadalomtudományi kutatás eredményei gyorsabban, meg-

felelő pedagógiai feldolgozás után, folyamatosan beke-

rüljenek a tananyagba. 

Irányultsága következtében arra is alkalmas a tematikai 

anyag, hogy közelebb vigye egymáshoz a marxizmus-leni-

nizmus oktatást és a politikai gyakorlatot. Már önmagá-

ban az a tény, hogy a marxizmus-leninizmus mindhárom al-

kotórészének tananyaga saját tárgyaként kezeli a politi-

kát, a politikai gyakorlat kérdéseit, biztositék a gya-

korlatiasabb elméleti oktatásra. Ezen tul természetesen 

szükség van olyan egyoldaluságok leküzdésére, mely csu-

pán az elvont tételek oktatását tartja feladatnak, vagy 

amely a mindennapi társadalmi gyakorlat felszines tár-

gyalásával helyettesiti az elmélet és a gyakorlat egysé-

gét...Az elmélet és a gyakorlat egysége feltételezi, hogy 

a marxizmus-leninizmus oktatása párosuljon olyan oktatói 

. szemlélettel, mely  feladatának tartja a kritikai szemlé-

let fejlesztését, a társadalmi valóság ellentmondásos 

természetének megismerésére, a politikái gyakorlatban 

való részvételre neveli a hallgatókat. 

b./ A marxizmus-leninizmus oktatás és a szakképzés kap-

csolata, az elmult évek vitáinak eredményeként, ma már 

elméletileg egyértelmüen tisztázottnak tekinthető: a 

marxizmus-leninizmus oktatása a képzés szerves része, 
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alapul szolgál a szakképzéshez, a szaktárgyi képzés pe-

dig közvetlenül vagy közvetve hozzájárul az ideológiai-

politikai képzéshez. 

Gyakorlatilag ez ugy realizálódik, hogy minden felsőokta-

tási intézményben a fenti egységes törzsanyagot kell oktat-

ni, ami a minimum, ugyanakkor a marxizmus-leninizmus okta-

tásának igazodnia kell a szakképzéshez, figyelembe kell 

vennie a szakmai oktatás igényeit is. Másfelől az ideoló-

giai-politikai oktatás és a szakképzés összekapcsolása a 

szaktárgyi oktatásnak is ad feladatokat. 

A szakképzés sajátosságait a marxizmus-leninizmus oktatás 

többféle módon veheti figyelembe, de semmiképpen sem ugy, 

hogy valamiféle speciális marxizmust oktat. Nincs "müszaki 

filozófia" vagy "jogász politikai gazdaságtan", a marxiz-

mus-leninizmus alapkérdéseit minden szakon oktatni kell. 

Lehetőség van viszont arra, hogy a marxizmus-leninizmus 

alkotórészeit különböző arányban oktassák. A szakmai szük-

ségleteknek megfelelően mód van  arra, hogy egyes témákat 

részletesebben tárgyaljanak, a törzsanyag a szakterületnek 

megfelelően ujabb témákkal egészülhet ki, illetve egyes té-

mák mélyebben kerülhetnek kifejtésre. Felvehetők a képzés 

anyagába speciális tantárgyak: etika, esztétika, logika, 

szociológia, stb. Különösen nagy szerepet kaphat a peda-

gógusképzésben például a közoktatáspolitika, a közmüvelő-

dés politika, ami hozzájárul a jövő közoktatásának és köz-

müvelődésének politikai megalapozásához. 
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A szakmai szempontok érvényésitésében a felsőoktatás u-

tolsó éveiben fontos szerepet játszik a fakultativ és 

kötelező speciális kollégiumok rendszere, mely egyrészt 

a három alkotórész integrálását célozza, másrészt az a-

dott szaktárgyakkal kapcsolatos határterületek felé irá-

nyul. Sőt a társadalmi-politikai élet és a szakterület 

gyakorlati kérdéseinek összekapcsolásával, a napi politi-

kai meggyőzés és ismeretnyujtás feladatait is képes bi-

zonyos mértékig megoldani. 

Végül egészen sajátos az a helyzet, amikor a marxizmus-

leninizmus valamelyik alkotórészét önálló szaktárgyként 

is oktatni kell. Ez esetben az ideológiai-politikai kép-

zés és a szakképzés teljes mértékben egybefonódik, az a-

dott alkotórész tanulmányozása a legelmélyültebbé válik. 

/Például a kőzgazdász képzésben a politikai gazdaságtan 

tanulmányozása./ . 

A szaktárgyi oktatásban az élsőrendü feladat az, hogy é-

pitsen a marxizmus-leninizmusra. Ezen tulki kell aknáz-

nia saját politikai hatásait. A szaktárgyak oktatása so-

rán nagyobb hangsulyt kell kapniök az ideológiai és tár-

sadalompolitikai kérdéseknek. 

A marxizmus-leninizmus oktatás és a szakképzés viszonyá-

nak elméleti tisztázásán és a gyakorlati összekapcsolás 

feltételeinek kimunkálásán kivül, a döntő kérdés az, hogy 

ez a felfogás milyen mértékben és milyen ütemben gyökere- 

sedik meg az egyetemi oktatók körében. Rajtuk mulik, hogy 
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az ideológiai és politikai oktatás valóban a kommunista 

szakemberképzés szerves részeként valósuljon meg. 

c./ A marxizmus-leninizmus oktatás egyik legnagyobb prob-

lémája, hogy nincs kellőképpen tisztázva, milyen ideoló-

giai-politikai ismereti alapokra épülhet. Dolgozatunk e-

lőbbi fejezeteiben ugy értékeltük, hogy az uj általános 

és középiskolai tantervek a korábbinál alaposabb, rendsze- 

rezettebb, tovább épithető ideológiai és politikai alap-

ismereteket előlegeznek. Csakhogy mig az uj tantervek fo-

kozatos be vezetése megtörténik, és az azok alapján okta-
tott korosztályok egyetemre, főiskolára kerülnek, sok i-

dő telik el. Ezért teljesen igaz a vizsgálati anyag meg-

állapitása, hogy az előképzettséget illetően jónéhány évig 

még a jelenlegi helyzettel kell számolni. 

További probléma, hogy a "jelenlegi helyzet" ismerete sem 

megbizható. Az . uj tartalmi koncepció kialakitásának ré-

szeként vizsgálták a hallgatók előképzettségét, melynek 

eredménye abban foglalható össze, hogy a hallgatók diffe-

renciált ismeretekkel - és világnézeti-politikai beállitott-

sággal és a szakmainál rosszabb ideológiai előképzettség-

gel kerülnek a felsőfosu oktatási intézményekbe. Nem rész-

letezzük a kedvezőtlen megállapitás feltárt okait, hiszen 

azok ismertek és valósak, /szerepel közöttük a társada-

lomtudományi tárgyak háttérbe szorulása, a világnézetünk 

alapjai tantárgy korábbi hiányosságai, a tananyagban nem 

rögzithető negativ vagy nem kielégitő eszmei-politikái 
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hatások/, de a "jelenlegi helyzet" elemzését, az egymásra 

épülő rendszer kidolgozását a vizsgálati anyag  is mint meg-

oldandó feladatot jelöli meg. 

Nem ségitette komolyan a hallgatók ideológiai-politikai ar-

culatának és felkészültségének megismerését az sem, hogy az 

elmult években néhány főiskolán és egyetemen felméréseket 

végeztek. Ezek többsége vagy tudománytalan volt, vagy any-

nyira felszines, hogy nem alkalmas következtetések levoná-

sára. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociológiai Tanszé-

kén kutatás folyik olyan módszerek kidolgozására, melyek 

segitségével használható képet lehet nyerni a hallgatókról, 

igy tisztázottabbá válhat milyen alapokra épithető, az  e-

gyetemi marxizmus-leninizmus oktatás. /34./ 

Mindebből az következik, hogy a marxizmus-leninizmus okta-

tás uj tananyaga sem épülhetett minden szempontból megbiz-

hatóan ismert alapokra. Ezért tartalma ugy alakult ki, hogy 

figyelembe vették az egyes diszciplínák tartalmi követelmé-

nyeit, a társadalmi-politikai szükségleteket, a szaktár-

gyak,szinvonalát, igényeit és az általuk biztositott le- 

hetőségeket. Ezek mind fontos szempontok, de vegülis ez 

"felülről lefelé" történő épitkezés. 

Ugy véljük, itt érhető tetten az iskolarendszer keretében 

folytatott politikai oktatásban a legnagyobb mértékü sza- 

kadék, amely jelenthet megalapozatlanságot, átfedést, fe-

lesleges ismétlést egyaránt. Teljesen jogosak azok az igé-

nyek, hogy a felsőoktatásban dolgozó oktatók ismejék meg 
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jobban a középiskolai tanterveket, hogy intézményesen 

át kell tekinteni a feltételezhető ideológiai-politi-

kai ismereteket. 

A marxizmus-leniniz`us oktatáson és a szaktárgyak kere-

tében történő politikai ismeretszerzésen tul, az egye-

temi hallgatónak számtalan egyéb lehetősége van a poli-

tikai ismeretek szerzésére. Ezek a lehetőségek hallgatón-

ként differenciáltak, hiszen a 18-23 éves korban már ha-

tározottan kialakultak az érdeklődés irányai, viszonylag 

nagy különbségek alakulhatnak ki a politikai tapasztalat-

ben. Egyeseknél a politikai önmüvelés olyan szintre emel-

kedhet, hogy tudatosan válogat az ismeretforrások 10zött, 

mások nem tudnak eligazodni a rájuk zuduló politikai in-

formáció áradatban. Ami viszont minden hallgató számára 

egyaránt lehetőség, és valamilyen módon hatással van po-

litikai müveltségének alakulására, az az egyetemi közélet. 

Aktuális információ hiányában nem elemezzük mélyrehatóan 

az egyetemi közélet politikai nevelőhatását, viszont rá-

mutatunk néhány jellemző sajátosságára és azokra a lehető-

ségekre, amelyek számitásba vehetők a politikai ismeret-

szerzés közvetlen forrásaiként. 

Ideális állapotot feltételezve a felsőoktatási intézmé-

nyeknek a szocialista demokrácia iskoláinak, a társadal-

mi gyakorlat mintájának kellene lenniök, mert hiszen.a 

kommunista szakemberképzés céljának ez felel meg. Az u-

tóbbi néhány évben van is haladás e tekintetben, de ez a 
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folyamat nem bontakozik ki olyan ütemben, mint szükséges 

lenne. A felsőoktatási intézményekben folyó ifjuség-moz-

galmi élet több problémával küzd. Legszembetünőbb, hogy 

a valóságos közéleti aktivitás nem áll arányban a .. magas 

foku szervezettséggel. A különböző felsőoktatásban mükö-

dő tanácsokban, testületekben tekintélyes számban képvi- 

seltetik magukat a hallgatók, de az oktatáspolitikai kér-

désekben való járatlanságuk akadályozza az érdemi beleszó-

lást a problémák megvitatásában. Van a hallgatóknak olyan 

csoportja, amely eleve elháritja magától a közéleti munká-

ban való részvételt és csak a szakmai ismeretek elsajáti-

tására forditja energiáját. Némileg oldódott a felsőokta-

tási intézmények belső életének zártsága azáltal, hogy a 

hallgatók egy része bekapcsolódik az intézményen kivüli 

közéletbe, de ez a folyamat is elég lassu. 

Mindezek ellenére -, a pozitiv tendenciákra kell és lehet 

építeni a hallgatók politikai müveltségének fokozásában.  

A jelzett problémák dacára nem lehet lemondani az egye-

temi fórumokról, mint a közéleti, politikai müveltség nö-

velését szolgáló tényezőkről. A nehézségeket felismerve 

a KISZ-nek, az oktatók segítségével azon kell munkálkod-

nia, hogy megteremtse az érdemi részvétel feltételeit. Ki 

kell használni azt a sajátos külső segitséget, hogy fia-

tal szakmunkások közvetlenül a termelő munkából kerülnek 

a felsőoktatási intézményekbe, akiknek politikai, közé-

leti jártassága já°l hasznositható a még csak oktatási in-

tézményt látott társaik körébe. Folytatni kell azt a ki- 
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bontakozó gyakorlatot, hogy a hallgatók résztvesznek az e-

gyetemi felvételek előkészitésében, a fizikai dolgozók te-

hetséges gyermekeinek felderitésében és a felvételi vizsgá-

ra való felkészitésében. 

Az egyetemi közélet gyakorlati hatásai mellett a politikai 

oktatás jelentős tényezői a különböző vitafórumok, amelyek-

nek köre bővült az utóbbi időben. A már emlitett speciál 

kollégiumokon tul a KISZ oktatás formái; a politikai klu-

bok és a tudományos diákkörök szolgálják közvetlenül a po-

litikai oktatást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a KISZ 

oktatás, a formák változatosságával és nagyfoku rugalmassá-

gával alkalmas a differenciált célok és igények kielégité-

sére. Az aktuális politikai ismeretnyujtástól kezdve a KISZ 

vezetők levelező formáju képzését is képes eredményesen meg-

oldani. A tudományos diákkörök tapasztalatai pedig azt jel-

zik, hogy a hallgatókat egyre inkább foglalkoztatják az uj 

kérdések, és elsősorban azok érnek el eredményeket, akik 

megfelelően ismerik a marxizmus-leninizmust. 

Meglehetősen széles tehát a politikai müvelődést szolgáló 

tényezők - köre, éppen ezért a hatékonyság döntő kérdése a 

hatások koordinálása. 

A politikai oktatás centrumában szerepénél, természeténél, 

lehetőségénél fogva, a marxizmus-leninizmus oktatás áll. 

Ahhoz, hogy ezt a centrális szerepét eredményesen be tud= 

ja tölteni, magának is belső harmóniával kell rendelkeznie. 

Az uj tartalmi koncepció biztositja a belső összhangot, 



- 123 - 

mert mint jeleztük, a három alkotórész tematikai anyaga és 

a magyar munkásmozgalom története kurzus tematikája is ok-

tatandó tananyagnak tekinti a politikát, nem csak ugy, mint 

elméleti problémát, hanem ugy is, mint a társadalmi cselek-

vés programját és megnyilvánulását. Másrészt biztositékot 

nyujt az összhang megteremtése szempontjából a magyar mun-

kásmozgalóm története, amely szintetizáló hatásával vége-

redményben a politika mai törekvéseire orientálja az egész 

marxizmus-leninizmus oktatást. Megállapitható tehát, hogy 

a marxizmus-leninizmus oktatás összhangolt müvelődési anya-

gával objektive az egész politikai oktatás koordinációs bá-

zisa. 

A rendszer müködése szempontjából szubjektive, sok egyéb 

mellett, két dolog látszik különösen fontosnak. 

Az egyik, a három alkotórész oktatásának sorrendje,, mely 

kihat a marxizmus-leninizmus oktatás belső harmóniájára, 

a szakképzés kereteiben folyó és az egyéb formákban törté-

nő politikai oktatásra egyaránt. A gyakorlati tapasztala-

tok azt mutatják, hogy nincs olyan sorrend, amely minden 

problémát megoldana. Ezért a sorrend eldöntésében a kommu-

nista szakemberképzés komplex célját célszerü a középpont-

ba helyezni. A szakmai oktatás és a marxizmus-leninizmus ok-

tatás összhangja, az a döntő szempont, mely végül is meg- 

határozza, hogy az adott felsőoktátási intézményben milyen 

sorrendben kerüljön oktatásra a három alkotórész. A magyar 

munkásmozgalom története tantárgy helye, szintetizáló sze-

repe miatt, vitathatatlan. 
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A másik fontos kérdés a felsőoktatási intézményekben folyó 

egész politikai oktatásnak, a politikai nevelés, sőt.az e-

gész nevelés tágabb rendszerében való összhangolása. Ennek 

legfőbb feltételé az intézmény párt, állami és KISZ vezető 

szerveinek tudatos együttmüködése és koordináló munkája. 

Jó példa erre a szegedi József Attila Tudományegyetem komplex 

nevelési programja, amely a nevelés minden területére vonat-

kozóan meghatározza a legfőbb feladatokat.  Nagy  sulyt helye z . 

a hallgatók eszmei-politikai-erkölcsi nevelésére, - kiemelve 

a szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra 

nevelést -, valamint a társadalmi-közéleti aktivitás kibon-

takoztatására. Ezen tul ajánlásokat fogalmaz meg a tevékeny-

ségre vonatkozóan, figyelembe véve az egyes évfolyamok sa-

játosságait. Az ajánlások között szerepelnek a politikai is-

meretszerzés formái is, beillesztve a nevelő tevékenység át- 

fogó rendszerébe. 

Mindez azt bizonyitja, hogy a felsőoktatási intézményekben 

egyre erőteljesebben kibontakozóban van a törekvés a nevelő-

hatások, benne a politikai nevelés és oktatás tudatos irá-

nyitására és koordinálására. Ennek egyik várható eredménye, 

hogy a felsőoktatásban folyó politikai oktatás jobban fog 

illeszkedni a politikai oktatás egységes folyamatába. 

E folyamat• előzményeiről, a felsőoktatásban folyó politikai 

oktatás megalapozásáról már szóltunk. Ami pedig a következ-

ményeit illeti, nyugtázhatjuk .a feltételek kedvező alakulá- 

sát. 
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Az egyetem és főiskola elvégzése utáni, szervezett ideo-

lógiai-politikai továbbképzés szervezeti és tartalmi prob-

lémái megoldottnak tekinthetők. Azzal, hogy a középfoku po-

litikai végzettséget nyujtó pártoktatási formák és a felső-

oktatási intézmények marxizmus-leninizmus oktatásának egy-

séges, közös a törzsanyaga, egyértelmüvé vált, hogy a fel-

sőfoku állami iskolai végzettségüek a pártoktatás szakosi-

tott tanfolyamain folytathatják politikai tanulmányaikat. 

Ez esetben nemcsak arról van tehát szó, hogy szabályozásra 

került a végzettségi szint, 'hanem valóságos tartalmi össz-

hangolás történt, mivel a magasabb szintű politikai okta-

tást képviselő szakositó tagozat anyaga azéegységes törzs 

anyagra épül. A felsőoktatási intézmények egyes karain 

- ahol nemcsak a törzsanyag kerül oktatásra 	végzett szak- 

emberek pedig felsőfoku politikai végzettséget nyernek,po-

litikai továbbképzésük a pártoktatás speciális tanfolyama-

in, vagy a szervezett önálló tanulás -formájában folytatód-

hat.  A tartalmi és szervezeti összhangolás eredményeként 

tehát a felsőoktatásban folyó ideológiai-politikai oktatás 

beépült a káderképzés rendszerébe, ezáltal a politikai ok-

tatás egész rendszerének szerves részévé vált. 
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A politikai tömegoktatás  

A politikai tömegoktatás, vagy más elnevezéssel tömeg-

propaganda legjellemzőbb vonása, hogy. az.időszerü elmé-

leti és politikai kérdések feldolgozásával nyujt poli-

tikai ismereteket. Célja a nagyszámu résztvevő marxista-

leninista képzése, melyet a politika elméleti - igényű és 

egyben gyakorlatias megismertetése során igyekszik elérni. 

Tárgya maga a politika, mint az elmélet és a gyakorlat 

szintézise, minta szükségesség, a lehetőség és a teendők 

egysége, mint szilárd és változó alkotótényezők összes-

sége, melynek részét képezik a helyi feltételek és fela-

datok is. Feladata a politika megvalósitására való sokol-

dalu felkészités: a politikai célok felismertetése, meg-

értetése, az elemzőképesség fejlesztése, a cselekvés haté-

kony formáinak elsajátittatása. Következésképpen a tömeg-

oktatás során nyujtott elméleti ismereték körét közvetle-

nül a politika szükségletei határozzák meg. Nem törekszik 

az elmélet teljességének oktatására, de mindazt tanitania 

kell, ami mélyiti a meggyőződést, magasabb szintre emeli 

a gyakorlati tevékenységet, ami segit leküzdeni a politi-

kától idegen, vagy azzal szembenálló nézeteket. 

A tömegpropaganda eme lényegi ismérveiből további - a po-

litikai oktatás más formáira kevésbé jellemző - sajátossá-

gok származnak. A tömegoktatás programjai és tematikái 

- szemben az iskolai vagy a pártoktatás magasabb szintjein 

folyó politikai oktatással - jórészt nem tantárgyi struk- 
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tura szerint épülnek. Nem a marxizmus-leninizmus vala-

melyik alkotórészét, vagy a politikai müveltség valame-

lyik tantárggyá szervezett részét tartalmazzák, hanem 

ugynevezett "probléma-összevonó" felépitésüek. /35./ 

A tantárgyi strukturától függetlenül, a marxista-leni- 
0 

nista világnézet bázisáról, a politika idősz`érü kérd4se-

it igyekeznek bizonyos szempontokból megközeliteni, sok-

oldaluan elemezni, komplex módon felhasználva minden 

szükséges elemet a különböző ideológiai-politikai tan-

tárgyakból. Á probléma-összevonó jelleg következtében 

nehezebben valósitható meg a politikai fogalmak megérte-

tése, terjelmüknek, mélységüknek a didaktikai alapelvek-

nek megfelelő módon történő fejlesztése. Megnövekszik vi-

szont a különböző oktatáson kivüli forrásokból származó 

ismeretek felhasználásának szerepe és lehetősége. Jobban 

hasznosithatók a társadalmi-politikai tapasztalatokból, 

a tömegkommunikációból, a pólitikai irodalomból szerzett 

ismeretek.  Ez arra a sajátosságra utal, hogy a tömegok-

tatásban a ismeretnyujtás domináns mozzanatává válik az 

ismeretek egy-egy centrális probléma körüli alapos  rend-

szerezése. 

Sajátos vonás, hogy a tömegoktatás egy-egy formájában 

résztvevők összetétele több szempontból is nagyon hete-

rogén. Különböző politikai müveltségü, érdeklődésü, é-

letkoru emberek tanulják ugyanazt az anyagot. Nem lehet 

tehát biztosan számitani valamelyest is homogén politikai 

müveltségi szintre, amely mér önmagában bizonyos garanci- 
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ákat nyujtana. az  oktatás várható eredményére és haté-

konyságára vonatkozóan. 
o 	 .. 

Ezeknek a sajátosságoknak a kihangsulyozását azért tart-

juk fontosnak, mert meghatározzák azt a szemléletmódot, 

amellyel a tömegoktatást megközelithetjük. Figyelembevé-

telük megóv attól, hogy a tömegpropagandától olyasmit 

várjunk el, vagy kérjünk számon, ami kivül esik feladat- 

körén, és annak alapján hélytelenül itéljük meg lehető-

ségeit és a politikai oktatás tartalmi rendszerében el-

foglalt helyét. 	 . 

Az utóbbi években alakult ki a különböző társadalmi szer-

vezetek által végzett politikai tömegoktatás rendszere, 

és stabilizálódtak azok a formák, amelyek a tapasztalatok 

szerint legjobban megfelelnek a fenti céloknak, feladatok-

nak, sajátosságoknak és az adott társadalmi szervezet spe-

cifikumainakJ is. 

a./ A párt tömegoktatásának  rendszere egyszerü, áttekint-

hető, tematikailag bő választékot nyujt a résztvevők szá-

mára, egyre hatékonyabban funkcionál ugy is, mint tartalmi 

rendszer. Két egymásraépülő szintje van: az alapfoku tan-

folyamok és a továbbképző jellegű, specializáltabb poli-

tikai ismereteket nyujtó tanfolyamok. 

Az alapfoku tanfolyamok három formája: "A szocialista tár-

sadalom fejlődésének kérdései"; "A párttagok elméleti-poli- 
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tikai alapismeretei"; "Előadások a magyar forradalmi mun-

kásmozgalom történetéből" elnevezésü tanfolyamok alapozó 

szerepet töltenek be a párt tömegóktatásában, átfogóbb mó-

don közelitenek az időszerü politikai kérdésekhez, A prób-

lémák viszonylag széles körét ölelik fel, igy természete-

sen nem hatolhatnak elméletileg nagy mélységekbe, és ezek-

ben a formákban érvényesül legjobban a probléma-összevonó 

jelleg. Példaként álljon itt "A szocialista társadalom fej-

lődésének kérdései" elnevezésü tanfolyam tematikája, mely 

lényegileg felöleli a XI. kongresszus határozatának szinte 

valamennyi fontos kérdését: 

- A párt szerepe a szocialista társadalomban 

- A szocialista állam jellegzetes vonásai és fejleszté-

sének kérdései 

- A szocialista társadalom jellemző vónásai 

- A termelési mód fejlődése a szocializmusban 

- A szocialista társadalom. osztályszerkezete 

- A szocializmus anyagi-technikai bázisa. A termelő-

erők fejlesztése a szocializmusban 

- A szocialista gazdaság tervszerü, ki=egyensulyozott fej-

lesztésének követelményei 

- A szocialista demokrácia fejlesztésének kérdései 

- Az ideológia és a kultura szerepe a szocialista társa-

dalomban 

- A szocialista erkölcs kérdései 

A másik két alapfoku tanfolyam tematikája más tartalommal, 

de hasonló vonásokkal rendelkezik. 

A három alapfoku tanfolyam tematikája lehetővé teszi, hogy 
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a résztvevők megismerjék a XI. kongresszus határozatait, 

a párt belső életének és irányitó munkájának főbb törvény-

szerüségeit,-fejlődésének legfontosabb tanulságait. Alkal-

masak arra, hogy sokoldaluan megismertéssék a párt prog-

ramját,. a politika alapvető elveit, e közben megértessék, 

elmélyitsék a politikai életben leginkább szereplő alap-

fogalmakat, kategóriákat. 

A továbbképző tanfolyamok tematikái speciálisak, a poli-

tika egy-egy részterületével foglalkoznak, résztvevői kö-

zelebbről és behatóbban megismerkedhetnek az egyes poli-

tikai problémákkal. E tanfolyamok továbbképző jellegét és 

' az alapfoku tanfolyamokkal való szoros tartalmi kapcsola-

tát több jellemző vonásuk mutatja. 

A továbbképző' tanfolyamok formáinak egyszerü felsorolásá-

ból is kitünne, hogy azokban az alapfoku tanfolyamok egy-

egy témájának, témakörének részletesebb, mélyebb feldolgo-

zása történik meg.'/Felsorolásától eltekintünk, mert meg-

tettük azt a -  politikai oktatás szervezeti rendszerének fel-

vázolása során./ Még pontosabban mutatja a két szint kö-

zötti tartalmi kapcsolatot az egyik továbbképző tanfolyam 

tematikájának bemutatása. Az előzőekben bemutatott "A szo-

cialista társadalom fejlődésének kérdései" elnevezésű a-

laptanfolyam két témája "A társadalmi és állami élet kér-

dései"elnevezésű továbbképző tanfolyam keretében a követ-

kező tartalmi- koncepció alapján kerül részletesebb feldol-

gozásra; 
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- A mai magyar társadalom csoportstrukturájának jel-

lemző vonása 

- A munkásosztály fejlődése. A munkásosztály vezető 

szerepe 

- Az osztályszövetség fejlődése. A párt szövetségi po-

litikája 

- A párt szerepe és feladatai a fejlett szocialista tár-

sadalom épitésének időszakában 

- Az államélet és a szocialista demokrácia fejlesztése. 

Az állami munka pártirányitása 

- A tanácsok helye és szerepe az államszervezetben és a 

szocialista demokrácia fejlesztésében 

- A munkahelyi demokrácia kérdései 

- A nők és az ifjuság helye és szerepe a társadalom é-

letében. A párt nő- és ifjuságpolitikája 

- A tömegszervezetek és tömegmozgalmak helye és szerepe 

a szocialista társadalomban 

- A kulturális forradalom feladatai. A kulturális élet 

párt és állami irányitása 

Látható, hogy a továbbképző tanfolyam eredményes elvég-

zése feltételezi az alapfoku tanfolyamok anyagában sze-

replő általánosabb összefüggések, fogalmak ismeretét. 

Ezek hiánya nem tenné lehetővé a rész és egész kapcsola-

tainak és kölcsönhatásainak megértését. 

Egyértelmű a továbbképző jelleg abban, hogy a továbbkép-

ző tanfolyam a politika egy-egy részterületének feldolgo-

zása során, az alapismeretekhez viszonyitva uj ismerete-

ket is ad. Bár az adott politikai témakör ismertetését 

az esetek többségében alapfokon kell elvégezni, mert a 

résztvevők a részprobléma körében nem rendelkeznek sok-

oldalu alapismeretekkel, a politika adott részterületét 
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először dolgozzák fel részletesen, a továbbképzés abban 

fejeződik .  ki,  hogy az alapismeretek részletekkel bővül-

nek és pontosodnak. 

A két szint egymásra épitését, a párt tömegoktatásának 

belső kapcsolatait több tényező befolyásolja. Ugy tű-

nik, hogy a kapcsolat tematikai feltételei megfelelőek, 

és amennyiben folyamatosan sikerül érvényre juttatni az 

időszerüség és a konkrétság követelményeit, a párt tömeg-

oktatásának tartalmi rendszere hosszabb ideig eredménye-

sen funkcionálhat. Befolyásoló tényező a résztvevők elő-

zetes elmélet? - politikai felkészültsége, mert attól füg-

gően a továbbképzés feladatait különböző szinvonalon le-

het megoldani, ezt= pedig már közvetlen hatással van a 

káderképzés alapfeltételeire is. Jelenleg a tartalmi 

rendszer hatékonyabb müködését kiválasztási, beiskolázá-

si problémák akadályozzák. Nem véletlen, hogy a Csongrád 

megyei pártbizottság állásfoglalása hangsulyozza: "A be-

iskolázásnál jobban szem előtt kell tartani a tanfolyam- 

rendszer egymásra épitettségét... A tömegpropaganda szol-

gálja jobban a káderek kiválasztását, az uj párttagok po-

litikai ismereteinek megalapozását." /36./ 

A rendszer néhány éves müködése során szerzett legfonto-

sabb tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a tömegokta-

tás minden szintjén és formájában előtérbe kerültek a tar-

talmi kérdések. Gondosabban mérlegelik a politikai szük- 

ségleteket, egyforma hangsullyal törekednek a marxista 
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müveltség nyujtására, a valóság reális szemléletének kia-

lakitására és a politikai cselekvés feltételeinek megte-

remtésére. A résztvevők kőrében mind tudatosabbá válnak 

a fejlett szocialista társadalom jellemző vonásai és a 

szocialista viszonyok erősitésének követelményei és fela-

datai. Tudatosulnak a gazdasági, társadalompolitikai és 

kulturális fejlődés összefüggései-. A gazdasági helyzet 

sokoldalubb és reálisabb megitélése mellett növekszik az 

érdeklődés a társadalompolitikai és kulturális kérdések 

iránt. A figyelem középpontjába kerültek a párt vezető 

szerepének, a hatalom jellegének, fejlődésének, az állam 

tevékenységének, a szocialista demokráciának a kérdései, 

valamint politikai és ideológiai életünk egyik legfonto- 

sabb kérdésének, a szocialista hazafiság és a proletár in-

ternacionalizmus problémái. 

A tömegoktatás jelenlegi fejlettségi - szintje és folyama-

tos fejlődése lehetővé teszi, hogy szorosabb. kapcsolatba 

kerüljön a káderképzéssel. A közöttük lévő funkcióbeli • 

különbség ellenére, a kibontakozóban lévő szoros kapcso-

latok jelzik, hogy növekszik a tömegoktatás káderképzést 

előkészitő szerepe, mi több, konkrét káderképzési felada-

tokat is megold. A Politikai Bizottság döntése ért:élrében 

azok a résztvevők, akik a tömegoktatás legalább három tan-

folyamát eredményesen elvégzik, alapfoku politikai vég-

zettségnek megfelelő minősitést szerezhetnek. A minősités 

megfelel a káderképzés alapfokán szerezhető minősitésnek, 
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jelézvén a pártoktatás két alrendszerének szoros össze-

fonódását. Hangsulyozzuk azonban, hogy.a tömegtanfolya-

mok elvégzése nem jár együtt a minősités automatikus 

megszerzésével. A döntő tényező az eredményesség, a párt-

szervezetek joga ennek mérlegelése, és ennek alapján az 

alapfoku végzettség elismerése. Ez a döntés azon tul,hogy 

ösztönzi a tömegoktatásban való részvételt és munkát, ki-

fejezi  a pártoktatás két alrendszerének közeledését, a 

teljes rendszer kapcsolatainak kiépitésére, finomitására 

valótudatos törekvést. 

b./ A tömegszervezetekben és tömegmozgalmakban  folyó. po- 

litikai oktatás szervezetenként önálló rendszert alkot, 

mely nagy mértékben figyelembe veszi az adott szervezet 

sajátosságait. Közös vonásuk, hogy általában kettős fela-

datot hivatottak megoldani: egyrészt a politikai tömegok-

tatást, másrészt saját vezetőik és tisztségviselőik bi-

zonyos szintű politikai képzését, mely utóbbi nem más, 

mint a szervezet szükségleteinek megfelelő káderképzés. 

A két feladat megoldása formailag elkülönül, de egységben 

történő felfogásuk és kezelésük ma már eldöntött és dekla-

rált,.tény, kifejezésre jut a tematikák közötti tartalmi 

kapcsolatokban és a gyakorlati törekvésekben egyáránt. Ez 

tükröződik a KISZ egységes politikai képzésének rendsze-

rében és a szakszervezeti politikai oktatás összhangját 

megteremtő intézkedésekben. A KISZ Központi Bizottság In-

téző Bizottsága a következőképpen fogalmazta meg a poli- 
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tikai oktatásra vonatkozó koncepcióját: "... a politi-

kai oktatást és vezetőképzést egységes - politikai kép-

zési rendszerként müködtetjük, amelyen belül az egyes 

,elemek célja, feladatköre, tartalma egyértelmüen elha-

tárolódik. A politikai képzés egységes rendszere lehető-

séget biztosit arra, hogy a képzés szintjein előrehalad- 

va a résztvevők a politikai ismeretek mind teljesebb kö-
t 

rét sajátitsák el,... Politikai képzésünk szerves része 

ez ifjuság nevelésére hivatott össztársadalmi rendszernek."/3i 

A tőmegszervezetekben folyó politikai tömegoktatást tehát 

két szempont figyelembevételével kell megközeliteni és ér-

telmezni: Hogyan  oldja meg az önmagában vett tömegoktatás 

feladatait, és miként járul hozzá a szervezetben folyó 

vezetőképzés megalapozásához? /A harmadik szempont az, 

hogyan kapcsolódik a politikai oktatás egész rendszeré-

hez, de ezzel külön kivánunk foglalkozni./ 

A KISZ politikai képzési rendszerének specifikumát a z  

adja, hogy meg kell felelnie az ifjuság társadalmi és 

életkori sajátosságainak. Ez tartalmilag azt jelenti, 

hogy segitenie kell a fiatalok társadalmi beilleszkedé-

sét, tanitania és gyakoroltatnia kell a politikai, köz-

életi tevékenységet, elveiben pedig az egymásraépültség 

és fokozatosság mellett, érvényre kell jutnia az ifju-

sági rétegek szerinti differenciáltságnak. 

A KISZ-ben a politikai tömegoktatásnak egyetlen formája 

van, az ifjusági vitakör. Alapvető célja, hogy az ijfu- 
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ság nagy tömegeit - KISZ-en kivülieket is - politizálás-

ra nevelje, felkeltse érdeklődésüket. a  politika iránt, 

választ adjon kérdéseikre, vitafórumot'teremtsen számuk-

ra, gazdagitsa politikai ismeretüket, formálja vélemé-

nyüket, befolyásolja magatartásukat. Tematikája kötetlen, 

az aktuális politikai eseményekhez és problémákhoz igazo-

dik, figyelembevéve az irányitó KISZ szervek bizonyos a-

jánlásait. A témaválasztás szabadsága.biztositja, hogy 

kielégi.tést nyerjen a különböző életkoru és különböző ré-

tegekhez tartozó fiatalok sajátos érdeklődése és aktuá-

lis politikai információ iránti igénye, ugyanakkor azt is 

jelzi, hogy nem szabad tulzott elvárásokat támasztani az 

információk rendszerezését illetően. A vitakör alapozó 

jellegü annyiban, hogy sokak számára az iskolán kívüli 

politikai oktatásba való bekapcsolódás első lehetőségét 

jelenti, továbbképző jellegü annyiban, hogy olyan fiata-

lok is részt vehetnek benne, akik már magasabb szintü po-

litikai- oktatásban is részesültek. A hangsuly azonban az 

aktuális politikai ismeretnyujtáson van, amely csak ab-

ban az értelemben képezi egy rendszer láncszemét, hogy 

valakit éppen elindit a politikai ismeretszerzés további 

utján, vagy meglévő ismereteit aktualizálja. A vitakör 

müködhet üzemben dolgozó, középiskolában és felsőoktatá-

si intézményekben tanuló fiatalok részvételével. 

Müködésével kapcsolatban néhány kedvezőtlen tapaáztalat-

ra érdemes már most felfigyelni. Helyenként az irányitó 
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szervek és a propagandisták részéről "tulzott irányitás" 

érvényesül a témák kiválasztásában, ezzel lemerevitik, 

és a vitakörtegyik legnagyobb értékétől, a kötetlenségtől 

fosztják meg. A másik probléma, hogy az elnevezésében is 

szereplő - "vita" mint módszer nem érvényesül kellően, he-

lyét tulzott mértékben az ismeretek közlése foglalja el. 

Harmadszor: a résztvevők kiválasztása nem elég körültekintő, 

üzemi, munkahelyi vitakörökben a politikai müveltségbeli 

differenciák akadályozzák a munkát. Valószinüleg ezek e-

gyüttes hatása eredményezi azt, hogy a foglalkozások lá-

togatottsága alacsony, sok a lemorzsolódó. 

E problémák ellenére az ifjúsági vitakörök potenciálisan 

alkalmasak arra, hogy a fiatalok politikai tömegoktatásá-

nak formájaként eredményesen müködjenek, és hozzájárulja-

nak a KISZ-ben végzett vezetőképzés alapjainak kiszélesi-

téséhez. 

A tömegoktatás és a vezetőképzés közötti "átmeneti" forma, 

mely a vezetőképzés tényleges megalapozását szolgálja: a 

"KISZ aktivitsák körei". Azok politikai oktatása történik 

ebben a formában, akik szervezetük, közösségük életét moz - 

gatják, társaik véleményét formálják. Kötött tematikájában 

a párt politikájának lényege, az ifjuságpolitika, a KISZ 

munkája és a KISZ vezetői munka alapelemei szerepelnek. Er-

re a formára épül a KISZ vezetőképző rendszere, amely mint 

fentebb mondtuk, tartalmilag szoros kapcsolatban van a  part-

oktatással. 
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A szakszervezetben  folyó politikai oktatás fő feladatait 

és rendszerének fő vonásait illetően megegyezik a KISZ 

oktatással. Politikai tömegoktatásában azok a szervezett 

dolgozók vesznek részt, akik máshol politikai oktatásban 

nem részesülnek. A tömegoktatás éppen napjainkban nyeri 

el uj rendszerét és tartalmát, az 1978/79-es oktatási év 

kisérleti év volt. A rendszer változásának lényege, hogy 

csökken a formák száma, és fokozatai között egyértelmübb 

lesz az egymásraépültség.Az alapképzést a két évfolyamos 

"Társadalmunk kérdései" tanfolyam hivatott biztositani, 

és erre épül az időszerüség követelményeinek megfelelően, 

évente változó, széles témaválasztási lehetőséget bizto-

sító továbbképzés. 

Az alaptanfolyam tematikája világosan mutatja a szakszer-

vezeti politikai oktatás helyét ás törekvéseit. 

I. évfolyam:  

.- A szocialista társadalmi viszonyok fejlődése hazánkban 

- A párt és a munkásosztály vezető szerepe .  

- A szakszervezetek és a gazdasági szervek együttmükö-

dése 

- A gazdaságpolitika és az életszinvonal 

- Az ideológia és az ideológiai harc 

- A szocialista életmód fejlődése 

- A szocialista épités nemzetközi feltételei 

Ez a tematikai anyag nagyon hasonlít a pártoktatás "A szo-

- cialista társadalom fejlődésének kérdései" elnevezésü a- 
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laptanfolyamának anyagához. A különbség abban van, 

hogy a szakszervezeti oktatásban a feldolgozás elmé-

letileg kevésbé mély. A második évfolyam "tematikája 

már speciálisabban a szakszervezeti munka legfontosabb 

kérdéseit öleli fel, szorosan beleágyazva azt az aktu-

ális társadalompolitikai kérdések körébe. 

A Hazafiás Népfrontnak mint legszélesebb politikái tö-

megmozgalomnak legátfogóbb tevékenységi területe a po-

litikai ismeretterjesztés, a propaganda. Politikai is-

meretterjesztő munkájának az a célja, hogy népszerüsit- -

se a párt politikáját, elsősorban ott, ahol más politi-

kai szervek kevésbé tevékenykednek; a pártonkivüliek kö-

rében, lakótelepeken, apró falvakban. A propagandatevé-

kenység konkrét tartalmát a Hazafias Népfront Országos 

Titkárságának javaslatait figyelembe véve, a helyi nép- 

frontbizottságok aiakitják ki. A változatos formák p 

dig megfelelő módon igazodnak-a tartalomhoz. Fórum jel 

legü rendezvényeken az országos célokból fakadó helyi 

tennivalók kerülnek megbeszélésre. Az előadássorozatokon 

jogpropaganda és állampolgári ismeretek jutnak el nagy 

tömegekhez. Az akadémiák egy-egy társadalmi réteg, cso-

port sajátos problémáival foglalkoznak, mig a politikai 

vitakörök a párt vitakör kiadványainak egy-egy témáját 

dolgozzák fel. Jelen időszakban a népfront propaganda 

munkájának középpontjában a XI. kongresszus programnyi-

latkozatának feldolgozása és a VI. népfrontkongresszus 

állásfoglalásának széleskörü ismertetése áll. 
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A különböző társadalmi szervezetek által végzett po-

litikai tömegoktatás tartalmi törekvéseinek, formái-

nak és sajátosságainak rövid áttekintése után, szük-

ségszerüen felmerül a közöttük lévő kapcsolat kérdése. 

Az egyes társadalmi szervezeteken belül lényegileg meg-

oldódott a politikai tömegoktatás egységes szervezeti 

és tartalmi rendszerré szervezése. Kialakult a tömeg-

oktatás szervezeten belüli alapfoku és továbbképző fo-

kozata, amelyek a tényleges tartalmi kapcsolat révén 

egymásra épülnek. Ezzel a résztvevők számára a poli-

tikai ismeretszerzés folyamatában előrehaladást bizto-

sitanak, és megnyitják az utat á politikai oktatás ma-

gasabbszintü fokozatainak irányába. A szervezeten be-

lüli egységes tartalmi és szervezeti rendszer azonban 

csal< az alapvető feltételek mégteremtését jelenti, ma 

még szervezési, irányitási problémák akadályozzák a  

rendszerek zökkenőmentes müködését. 

Bonyolultabb probléma a különböző társadalmi szerveze-

tek politikai tömegoktatása közötti kapcsolat kérdése. 

Figyelembe véve a tömegoktatás lényegét és természetét, 

felvetődnek a . kérdések: Beszélhetünk-e a tömegoktatás 

valamiféle rendszeréről? Kell-e egyáltalán egységes 

rendszer megteremtésére törekedni? Mi legyen ennek a 

rendszernek a fő jellemzője? 
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Véleményünk szerint szükséges a politikai tömegoktatás 

egységes rendszerként való felfogása és megteremtésére 

való törekvés, mert e nélkül nem illeszthető a permanens 

politikai müvelődés rendszerébe. Ennek a"rendszernek az 

alapelvét a párt propagandamunkáról szóló határozza fo-

galmazza meg: V.A marxista-leninista müveltség fejleszté-

se közügy... Mulhatatlanul fontos tehát, hogy minden po-

litikai oktatást végző szerv és intézmény a maga terüle-

tén értelemszerüen érvényesitse a pártpropaganda szinvo-

nalának további emeléséhez megfogalmazott irányadó utmu-

tatásokat." /38./ Ez ugy értelmezendő, hogy a politikai 

tömegoktatás centrumának a párt tömegpropagandáját kell 

tekinteni, és a tömegszervezetekben folyó tömegoktatás-

nak tartalmában, szervezetében határozottabban kell hoz-

zá igazodnia. 

Ma még nem beszélhetünk a politikai tömegoktatás egységes, 

minden szempontból jól funkcionáló rendszeréről, de kia-

lakulása folyamatban van. Legjelentősebb mozzanat e folya-

matban az, hogy a tematikák tartalmi összhangoltságról ta-

nuskodnak, társadalmunk fejlődésének időszerü kérdéseit he-

lyezik a középpontba. Fontos lépés, hogy kialakult az egyes 

tömegszervezetek politikai oktatásának belső rendszere. 

Nemcsak tömegoktatásuk, hanem nyitottságuk révén,'vezető-

képzésük is számol azokkal a kapcsolatokkal, amelyekkel a 

párt tömegoktatásához füződnek. A rendszer hatékonyabb mü-

ködését akadályozza viszont, hogy a tömegszervezetek poli- 
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tikai oktatása még nem tudja maradéktalanul betölteni 

a pártoktatásra előkészitő funkcióját. A tömegoktatás 

rendszerré válásának fontos kérdése, hogy kidlakuljon 

egy olyan egymásraépültség is, melynek révén a párt tö-

megpropagandájának továbbképző formái biztosabban ala-

pozhatnak a tömegszervezetekben végzett tömegoktatásra. 

Bizonyos mértékig ezzel összefüggő, de ma már elsősorban 

szervezési, irányitási problémákból eredő gond, hogy ki, 

milyen oktatásra járjon, hol folytassa tanulmányait. A 

tartalmi rendszer biztositja a folyamatos tanulást, az 

előrehaladás lehetőségét, de ehhez nem párosul még kel-

lően gondos, tervszerű, irányitott beiskolázás. Na te- 

hát körforgás, megrekedés, többszöri ujrakezdés van a 

politikai tömegoktatásban, az ma már nem az oktatás tar-

talmi hibáinak számlájára irandó, hanem a rossz szerve-

zés a fő oka. 

A  politikai  tömegoktatás olyan sajátosságait szem előtt 

tartva, mint az időszerűség követelménye, vagy a szerve-

zeti és formai sokrétűség, ugyvéljük, nem lenne helyes 

a kapcsolatokban, az egymásraépültségben valamiféle me-

rev linearitásra törekedni. A tömegoktatás rendszeré-

nek éppen az az egyik fő jellemzője, hogy benne együtte- 

sen kell érvényesülnie az egymásraépültségnek és bizonyos 

formák egymásmellettiségének is. Eme utóbbit az idősze-

rüség követelménye teszi szükségessé, azaz ha a különböző 
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szervezetekben különböző szinvonalon is, egyes kérdések-

kel egyidejüleg kell foglalkozni. A szervezőmunkára há-

rul az a feladat, hogy az ebből adódó esetleges átfedé-

seket rugalmasan kiküszöbölje. 

A káderképzés rendszere a pártban mint a politikai ok-

tatás legmagasabb szintje  

A legszélesebb értelemben vett káderképzés tartalmilag 

sokrétű tevékenység, amely - a vezetőkkel szemben tá-

masztott hármas követelmény egységes felfogásából ere-

dően - magába foglalja a szakmai, politikai képzést és 

a vezetői készségek kialakitását egyaránt. A káderkép-

zésen legszükebben viszont a párt propagandatevékenysé-

gének a politikai tömegoktatáson tuli, arra épülő, m e- 

gasabb szintjeit értjük. x 	Dolgozatunknak ebben a fe- 

jezetében eme utóbbival foglalkozunk, ez azonban elen-

gedhetetlenné teszi, hogy előzetesen rámutassunk néhány 

ezen tulm.enő összefüggésre. 

x Vezetőnek tekintünk minden területen és szinten müködő 
s vezetőt, sőt a vezetői utánpótlást is. 

A "káderképzés" kifejezést a következőkben a legszükeb-
.ben értelmezett, a pártban folyó káderképzés megjelölé-
sére használjuk. A szélesebb értelemben vett káderkép- 
zést "vezetőképzés" -nek, "vezetők képzéssé"-nek ne-
vezzük. 
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A három követelmény egységéből fakadóan a különböző ok-

tatási intézmények, jellegüktől függő mértékben, a ve-

zetők képzésének mindhárom irányába folytatnak tevékeny-

séget. Például a felsőoktatási intézményekben "kommunis-

ta szakember" képzés folyik, ami a szakképzés és az i-

deológiai-politikai képzés összekapcsolását jelenti, 

sőt egyre inkább helyet kapnak a felsőoktatásban a ve-

zetési ismereték is.-Ugyancsak ez a törekvés fejeződik ki 

a szakmai továbbképzéshez kapcsolódó politikai ismeret-

nyujtásban, vagy a vezetőképző tanfolyamok szakmai aspek-

tusában és politikai tananyagában. Mindegyik esetben a 

legszélesebb értelemben vett káderképzés - a vezetőképzés -

integrált felfogásáról és realizálásáról van szó. 

Ugyanakkor a vezetők képzésében törvényszerüen felmerül 

a három irány szerinti speciális képzés szükségessége is. 

Az integrált felfogásu -k-épzés ma jobbára ugy történik, 

hogy.a három terület .közül valamelyik domináns szerepet 

játszik, és a másik kettő feladatai ennek alárendelve 

kerülnek megvalósításra, tehát már megjelenik a speciali-

záció. Másrészt a különböző oktatási intézmények természe° 

tes korlátai is határt szabnak az integrációnak, igy leg-

feljebb középszintig tudják a mindhárom irányu képzést 

együttesen megvalősitani. Talán csak a felsőoktatási in-

tézmények egyes karai, szakjai lesznek a jövőben abban a 

helyzetben, hogy a vezetőképzés mindhárom feladatát a leg-

magasabb szinten meg tudják oldani./Persze ezek sem egy 

egész életre szólóan./ 
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A specializáció stükségességét huzza alá, hogy a vezetők 

a társadalmi tevékenység legkülönbözőbb szféráiban tevé-

kenykednek, a gazdaságban, a politikai életben, az állam-

igazgatásba , stb. Ezeken a területeken bizonyos mértékig 

speciális képzettségre van szükség, nemcsak szakmailag, 

hanem igy például a politikai életben sajátos "politikai-

szakmai" és "politikai-vezetési" felkészültség kell. Vé 

gül a tapasztalatok is azt mutatják, hegy figyelembevéve 

a lehetőségeket, a vezetők továbbképzését is.specializált 

formában lehet a leghatékonyabban megvalósitani.. 

Mindezek alapján a párt káderképzési rendszerét ugy kell 

felfognunk, mint amelynek a vezetők politikai képzésének 

speciális feladatát kell megoldania, és amely egyben a po- 

litikai oktatás legmagasabb szintjeit is képviseli. A ká-

derképzés tehát egyszerre két nagyobb rendszer elemeként 

jön számitásba. Egyfelől vertikálisan beépül a pártpropa-

gandába, annak a tömegoktatásra épülő legmagasabb szintjét 

jelenti. Másfelől horizontálisan kapcsolódik a vezetőkép-

zés rendszerébe, annak speciális részét képezi. Egyik kap-

csolat sem elhanyagolható vagy alárendelt, ezek együtt ha-

tározzák meg a káderképzés belső rendszerével kapcsolatos 

követelményeket. 

• 
A káderképzés szervezeti rendszerét és az állami oktatás 

különböző szintjeivel való kapcsolatát mér áttekintettük. 

Mielőtt azonban tartalmi rendszerének vizsgálatához kezde- 
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nénk, feltétlenül szükséges még egy szervezeti ternrésze-

tü kérdést tisztázni, nevezetesen: Kik tanuljanak a ká-

derképzés különböző formáiban? 

Első megközelitésben ez valóban egyszerü szervezeti kér-

désnek tünhet, azonban alaposabb átgondolás után feltá-

rulhatnak a problémának bizonyos tartalmi vetületei is. 

Csakis ennek a kérdésnek a tisztázása után értelmezhető, 

hogy a káderképzés tartalmilag miként illeszkedik a ve-

zetőképzés rendszerébe. Ennek alapján pontosabban feltár-

hatók a káderképzés különböző fokozatainak é s "továbbkép-

zési rendszerének tartalmi kapcsolatai. Sőt a permanens 

politikai müvelődés i'rányaira vonatkozólag  is': pontosabb  

képet alkothatunk. 

A beiskolázás alapelvét a párt Központi Bizőttsága ká-

derpolitikái határozata-  1973-ban a következőkben fogal -

mazta meg: "Fokozott mértékben meg kell követelni a tu-

dományos, a kulturális, a tömegkommunikációs,'a tömeg-

szervezeti, az állami és gazdasági szervek vezetőinél az 

elméleti-politikai képzettség növelését. Az országos i-

rányitó szervek vezető helyein, valamint a döntően poli-

tikai jellegü.beosztásokban dolgozó vezetők rendelkezze-

nek felsőfoku politikai végzettséggel." /39./ Ennek lé-

nyege világos: a vezetői munka szintjéhez szükséges el-

méleti-politikai képzettségre van szükség, mely szinkron-

ban. van a másik két követelmény színvonalával. 
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A káderpolitikai határozat megvalósitása eredményeként 

ez a követelmény mér realizálódott annyiban, hogy a 

vezetők többsége ma már rendelkezik a munkájához szük-

séges elméleti-politikai alapképzettséggel, a vezetési 

szintnek megfelelő alap-, közép- vagy felsőfoku politi-

kai végzettséggel. Napjainkra azonban 1973-hoz képest 

uj helyzet állt elő, ez uj problémákat szült, igy indo-

kolt a kérdés ismételt felvetése: Ki, hol tanuljon to-

vább? Ebben ma több félreértés, bizonytalanság tapasz-

talható. Egyesek - egy kis- tulzással- ugy gondolják, 

hogy a "káder" végezze el a káderképzés mindhárom foko-

zatát, a továbbképző tanfolyamokkal együtt; Mások fi- 

gyelmen kivül hagyják az állami végzettséggel szerezhető 

politikai végzettséget, és a politikai tanulmányokat 

megismételtetik a káderképzés semmivel sem magasabb foko-

zatában. /Ez kivételes esetekben talán indokolt, de sem-

miképpen sem lehet általános./ 

Véleményünk szerint a fenti alapelv változatlanul érvé-

nyes, tehát a politikailag is indokolt szükségleteket 

kell kielégiteni a káderképzéssel. Azaz, akinek alsófo-

ku végzettségre van szüksége, az ne szerezzen feltétle-

nül középfokut, akinek középfoku kell,az ne a felsőfokon 

tanuljon és igy tovább. A káderképzés rendszerében tör-

ténő előrehaladás természetes iránya tehát az egyén szem-

pontjából az, hogy a káderutánpótlás a majdani vezetői 

funkciójához szükséges szintű politikai alapképzettséget 
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szerezze meg, a funkcióban lévő káderek viszont a vezetői 

szintnek megfelelő továbbképzési formákban tanuljanak to-

vább. Ezt kívánja a jelenlegi helyzet, de. a tervszerü e-

lőrelátás is, és ez a törekvés tükröződik a párt különbö-

ző határozataiban, amikor a továbbképzés arányainak növe-

lését szorgalmazzák. A Központi Bizottság Titkárságának 

1977. február 28-i határozata részletesen kidolgozva meg-

adja a különböző szintekhez kapcsolódó. továbbképzés rend-

szerét, a korábbiakhoz képest lényegesen bővitve azok kö-

rét. 

Az alapképzés és a továbbképzés viszonyát helyesen ér- 

telmezve, előtünnek a kérdés tartalmi vetületei is: 

- A káderképzés különböző szintjeinek tartalmilag o-

lyannak kell lenniök, hogy feleljenek meg a politi- 

kai szükségleteknek és a vezetői szint másik két 

követelménye szinvonalának. Tartalmilag ezáltal kap-

csolódhat a káderképzés és a vezetőképzés rendszeré-

be. 

- A káderképzés három fokozata nem feltételez merev -egy-

másraépültséget. Bár az alsó fokpzatnak van a követ-

kező fokozatot előkészitő funkciója, nem kevésbé fon-

tos az azonos szinten lévő alap- és továbbképző tan-

folyamok tartalmi kapcsolata sem. 

-A permanens politikai müvelődés fő iránya nem a ver- 

tikális felfelé haladás a káderképzés fokozatain`;: 

hanem a vezetői szintnek megfelelő, alapképzésre é-

pülő továbbképzésben való rendszeres részvétel, ami 
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egészen uj megvilágitásba helyezi tartalmi szem-

pontból is a továbbképzés rendszerét. 

Látható tehát, hogy a "Ki, hol tanuljon tovább?" ma még 

nem egyszerü szervezési ,kérdés. Ezekkel az összefüggések-

kel tudatosan számolni kell a káderpolitika irányitóinak 

és a káderképzés végzőinek egyaránt. 

A káderképzés uj rendszere fokozatos bevezetés eredménye-

ként az 1979/80-as oktatási évtől kezdte meg müködését tel-

jeg egészében. Alsóbb fokozataival kapcsolatban már egy-

két éves tapasztalat is rendelkezésre áll, magasabb szint-

jeinek tematikéivél és a továbbképzés egyes formáival vi-

szont.még csak most ismerkedünk. 

A Központi Bizottság 1976. október 26-i határozatának szel-

lemében megvalósitott korszerüsités a politikai szükségle-

tek fokozottabb kielégitését, a sokoldalu és korszerü el-

méleti-politikai müveltség tartalmi követelményeinek érvény-

re juttatását célozza. Szervezeti rendszere az egyszerüsi-

tés révén áttekinthetőbbé, egyértelmübbé vált. A tartalmi 

változások követik a határozatban megszabott fő irányokat. 

Minden oktatás tartalmi centrumát a fejlett szocialista tár-

sadalom épitésével, a hatalom jellegével és a szocialista 

demokráciával összefüggő kérdések, valamint a proletár in-

ternacionalizmus és a szocialista. hazafiság problematikája 

.képezi. 
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A már bevezetésre került uj tematikák alapján folyó ok-

tatásban erőteljesebb megvilágitást kapnak korunk és 

társadalmunk átfogó törvényszerüségei, tendenciái és 

konkrét összefüggései, az ellentmondások és megoldásuk 

utjának megértetése. A káderképzés legalsóbb szintjein 

is nagyobb szerepet kap a klasszikusok tanulmányozása, 

ezzel párhuzamosan a szocialista épités, pártunk és a 

nemzetközi kommunista mozgalom tapasztalatainak felhasz-

nálása. A gyakorlati politikai tevékenység jobb megala-

pozása érdekében minden szinten helyet kap a pártépités 

és a politikai vezetési ismeretek oktatása. 

a./ Az alapképzés  vertikális rendszere és részeinek kap-

csolata 

Az egységes pártpropaganda két fő területe - a tömegokta-

tás és a káderképzés - között képez átmenetet  "A marxista-

leninista világnézet alapjai" és "A magyar munkásmozgalom 

rövid története" elnevezésü két tanfolyam. Feladatuk a 

dialektikus és történelmi materialista gondolkodás alap-

jainák megs.zilárditása., fejlesztése és a magyar párttör-

ténet legfontosabb elvi-politikai tanulságainak megismer-

tetése. Résztvevői azok a több éve tömegoktatásban tanulók, 

akik a pártszervezetekben, a tömegszervezetekben, a terme-

lés alapegységeiben vezetők, illetve vezetői utánpótlás-

ként vehetők számitásba. Átmeneti jellegét az adja, hogy 

a tematikájában szereplő kérdések feldolgozásában nagyobb 

elméleti mélységig hatol, mint a tömegoktatás, de még nem 
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káderképzés, viszont hatékonyabban készíti elvi a ká-

derképzésben való részvételt. 

Az alapfoku  káderképzés két formája az öthónapos pártis-

kola és a kétéves marxizmus-leninizmus esti középiskola. 

Tananyaguk azonos, amely elméleti igényességgel tartalmaz-

za a párt politikájának fő kérdéscsoportjait, célkitüzé-

seit és gyakorlati megvalósításának feladatait. Tematiká-

juk sajátos abból a szempontból, hogy a marxizmus-leniniz-

mus diszciplináira épülő tantárgyi strukturát is mutat, 

ugyanakkor érvényesül benne az ugynevezett probléma-össze-

vonó jelleg is. Résztvevői az alapszervezetek, a velük a-

zonos szinten müködő tömegszervezetek, gazdasági egységek 

vezetői és leendő vezetői, valamint a társadalmi szerve-

zetek propagandistái. 

A középszintű  vezetők képzése az egyéves pártiskolán és 

a marxizmus-leninizmus esti egyetem hároméves általános 

tagozatán történik. Mindkettő a marxizmus-leninizmus fő 

alkotórészeit dolgozz a . fel önálló tantárgy formájában, 

a hallgatók filozófiát, politikai gazdaságtant, a magyar 

és nemzetközi munkásmozgalom történetét tanulmányozzák. 

Az 1979/80-as tanévtől azonos a törzsanyaguk, amely szink-

ronban van az állami felsőoktatási intézmények marxizmus-

leninizmus oktatásának törzsanyagával is. Résztvevői a-

zok a párt-, tömegszervezeti-, gazdasági és állami terü-

leten dolgozó középszintű vezetők és vezetői. utánpótlás-

ként figyelembe veendő káderek, akik alapfoku politikai 

képzettséggel rendelkeznek. 
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A káderképzés középső fokozatában a szervezeti és tar-

talmi egységesülés mellet t , megfigyelhető többfajta tar-

talmi differenciálódás is. Tekintettel arra, hogy a kö-

zépszintű káderképzés három féle formában folyik, külön-

böző körülmények és feltételek mellett, sőt némileg el-

térő"konkrét céllal is, szükségszerüen maga után vonja, 

hogy az egységes törzsanyag mellett is szembetünő tartal-

mi különbségek alakuljanak ki a különböző formákban. 

Hangsulyozzuk, hogy nem spontán kialakuló különbségekről 

van szó, hanem a célok és körülmények tudatos figyelem- 

- be vétele eredményezi azokat. 

Az egyik különbség az, hogy mig a felsőoktatásban tudo-

mányos szocializmust oktatnak, az esti egyetemen és az 

egyéves pártiskolán a magyar és nemzetközi munkásmozgalom 

történetét. Ezt az indokolja, hogy a felsőőktatásban 

- mint fentebb jeleztük - a politikai kategóriák és tör-

vényszerüségek letisztultabb megismertetése a feladat, 

számolva az egyetemi hallgatók legalább. középiskolai 

szintű történelmi ismereteivel és kevesebb politikai gya-

korlatával. A pártoktatás közvetlen céljának viszont az 

felel meg jobban, hogy a politika elméletet a konkrét 

történelmi viszonyokba ágyazva, a történetiség elvének 

következetes érvényre juttatása mellett sajátitsák el a 

hallgatók, figyelembevéve azt is, hogy többen nem ren-

delkeznek középiskolai végzettséggel, - viszont hosszabb 

ideje részesei a politikai gyakorlatnak. 

A másik eltérés, hogy mig az egyéves pártiskolán viszony-

lag magas óraszámban tanulnak a hallgatók pártelméleti 
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és politikai vezetési ismereteket, az esti egyetemen 

mindössze négy téma keretében foglalkoznak ézzel, a 

felsőoktatásban pedig ugynevezett pártépitési tantárgy 

nincs. Ennek az az oka, hogy az egyéves pártiskolára, 

azok kerülnek beiskolázásra, akik már pártfunkcióban 

vannak, vagy belátható időn belül pártfunkcióba kerül-

nek. Ezzel szemben a másik két formában tanulók többsége 

párton kivüli. További kérdés az, hogy véleményünk sze- 

•rint.a hároméves esti egyetem törzsanyaga meglehetősen 

szerény mértékben tartalmazza a pártépitési•ismereteket. 

Ezek figyelembe vételével nem tünik tul nagy problémának, 

ha valakit konkrét körülményeinek, funkcióinak alakulása 
• 

következtében felsőfoku állami végzettséggel egyéves párt-

iskolára küldenek, bár hiányzó ismereteinek pótlását job-

ban biztositják a középszintű káderképzés továbbképző for-

mái. 

A felsőfoku káderképzés két formája az MSZMP KB. Politikai 

Főiskola és -a - marxizmus-leninizmus esti egyetem szakositó 

tagozata. A politikai főiskolán a'vezető káderek magas-

szintű ideológiai-politikai képzése folyik. A szakositó 

tagozaton négy témakörben - filozófia, politikai gazda- 
, 

ságtan, nemzetközi munkásmozgalom története és magyar mun- 

•kásmozgalom története - egyenként három évig történik az 

oktatás. Az első két évben a tantárgy alapjait dolgozzák 

fel, a harmadik évben pedig a hallgatók választhatnak több, 

az alaptantárgyhoz kapcsolódó elméleti vagy politikai téma- 
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kör tanulmányozása között. A szakositó tagozat elsősor-

ban a káderképzés tanfolyamain oktató propagandisták és 

utánpótlásúk, a felsőfoku politikai végzettséggel nem 

rendelkező felsőszintű vezetők és. utánpótlásuk, valamint 

azok z,politikai képzését szolgálja, akiknek a felsőfoku 

politikai végzettséget az irányitó pártszervek előirták. 

A káderképzés három fokozata között nincs, és mint fen-

tebb jeleztük, nem is. szükséges a merev egymásraépültség. 

Az egyes fokozatok tananyaga feltételezi az alsóbb szin-

teken elérhető politikai műveltséget, ugyanakkor azzal ?.+ 

is számol, hogy az alapképzettséghez a továbbképzésben 

szerzett és'nis forrásokból származó ideológiai-poli-

tikai ismeretek is párosulnak. Másrészt az egyes fokoza-

tok tananyagában bizonyos ismétlődés, ujrakezdés is van, 

és ez még ha nagyobb elméleti mélységet jélent is, azt 

a célt szolgálja, hogy pótoljon esetleges -hiányokat, 

vagy keresse a feltételezett ismeretszinttel való köz-

vetlen kapcsolatot. Megfigyelhető, hogy a - pártoktatás 

teljes rendszerének kialakulása és az oktatás minőségé 

nek javitására irányuló törekvések következtében, mind 

gyakrabban és egyre nagyobb hangsullyal vetődik fel az 

elvárható politikai müveltségi szint megbizható megis-

merésének igénye. 	 . 

A rendszer részei között lévő tartalmi. kapcsolat fő jel-

lemzője - kissé vulgarizálva -, hogy felfelé haladva az 

elméleti igényességü`politikai oktatást fokozatosan fel- 
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váltja a továbbra is erőteljesen politikai aspektusu 

elméleti=ideológiai oktatás. A káderképzé s - minden szint-

jén integrált ideológiai-politikai képzés folyik, de a 

szintek sajátosságaitól függően, különböző módon valósul 

meg. 

Az öthónápos pártiskolai és az esti középiskolai okta-

tásban ez annyira nyilvánvaló, hogy a politika fő kér-

dései köré csoportositott tananyagban, a probléma-össze-

vonás következtében, a marxizmus-leninizmus egyes disz-

ciplinái nem különülnek el. Bár a feldolgozás során, kü-

lönösen a pártiskolai .oktatásban felerősödik egy-egy 

téma vagy témacsoport történeti vagy gazdasági aspektusu 

vizsgálata, többnyire azonban egyszerre kell megközeli-

teni azokat filozófiai, gazdasági, történeti, politikai 

szempontból. Ez egyrészt jó, mert biztositja az oktatás 

e szintjén különösképpen megkövetelt totalitás elvének 

érvényesülését. Másrészt viszont magában hordozza  bi-

zonyos következetlenségek lehetőségét, ami például ab-

ban jelentkezik, hogy egyes témák nideológi'ai megalapo-

zottsága sekélyes, más témáknál a történeti szemlélet 

nem érvényesül eléggé. 

A középszintű káderképzés tananyaga teljes betekintést 

ad külön-külön a marxizmus-leninizmus mindhárom alkotó-

részébe, azokat önálló tantárgyként oktatja. Az  előző 

fokozathoz képest a tananyag terjedelmében és elméleti 

mélységében egyaránt változik. Helyet kapnak olyan rész- 
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kérdések is, amelyek az alapösszefüggések hátterét, gon-

dolkodási'vetületeit, konkrét megnyilvánulásait is érin-

tik. 

A szakositó tagozat négy formájában, mint ahogyan az el-

nevezéséből is kitűnik, speciális ideológiai-politikai 

"szakmai" képzés folyik. Ezért a fő hangsuly az adott 

szakterület elméletileg.legelmélyültebb tanulmányozására 

helyeződik. A tematikához nem kapcsolódik teljesen kész 

tananyag, nagyobb szerepet kap a klasszikus és a mai szak-

irodalom önálló feldolgozása. A hallgatók betekintést 

nyernek az elmélet még kialakulatlan kérdésköreibe, vitá-

'iba, megismerik a különböző mai polgári és reformista né-

zeteket, és azok birálatát. A "szakmai" jelleg kifejezödik 

abban is, hogy a résztvevők megismerik az adott tudomány-

ághoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység "technikai" vo-

natkozásait is, például kutatási, irányitási módszereit. 

A tartalmi kapcsolatok szempontjából nem lényegtelen az,  

a már korábbi tapasztalatokra épithető megállapitás, hogy 

a tematikák és tananyagok készitői jól huzták meg az e-

gyes fokozatokban elérhető tartalmi mélységek határait. 

Ennek eredményeként a hallgatók a képzési szintnek meg-

felelő szin-vónalon megismerik a politikai fogalmakat és 

összefüggésekét, ezzel már az alsóbb szinteken' is, ha nem 

is minden szempontból szilárd, de elméletileg teljesen 

megalapozott és aktualizálható politikai ismeretekhez jut-

nak.•Másrészt e határok ismerete viszonylag megbizható in- 

formációt nyujt a magasabb fokozatokban oktatóknak arról, 

hogy milyen előképzettségre számithatnak. 
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Az egymásraépültség érdekében kivánatos lenne, hogy a 

képzési szintnek megfelelő mértékben érvényesüljön az 

ideológiai-politikai oktatás három alapelve: az osztály-

szemlélet, a történetiség és a totalitás követelménye. 

Ma az a helyzet, hogy az osztályszemlélet mindhárom fo-

kozatban maradéktalanul érvényesül, a történetiség a kö-

zép és felső szinten jut érvényre, mig a totalitás köve-

telményének, jellegéből fakadóan, elsősorban az alapfo-

ku káderképzés tesz eleget. 

b./ Az alapképzés és a továbbképzés  tartalmi kapcsolata 

A továbbképzésnek a káderképzés szervezeti rendszerében 

elfoglalt helyére és a permanens politikai müvelődésben 

betöltött szerepére mér utaltunk. A továbbképzés célja, 

hogy egyrészt a mér megszerzett ismereteket időnként 

felujitsák, másrészt bővítsék a hatékonyabb vezetői mun-

kához szükséges ismeretekkel. 

Az alapfoku  káderképzéshez kapcsolódó 1-4 hetes pártis-

kolai, illetve a 4-8 hónapos esti tanfolyamokon megva-

lósuló továbbképzés feladata a párthatározatok megis-

mertetése, sokoldalu feldolgozása. Tematikájukat és 

résztvevőik körét döntően a helyi politikai szükségle-

tek befolyásolják, a területileg sajátos feladótok ha-

tározzák meg. A rendkivül változatos tartalom ellenére 

azonban mindegyiknek közös vonása, hogy apellál az alap-

képzés során szerzett ismeretekre, azokat specifikus i- 
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rányba bőviti és aktuális, a gyakorlati politikai tevé-

kenységhez szükséges ismeretekkel gazdagitja. 

A középfoku és a felsőfoku  káderképzéshez kapcsolódó to-

vábbképzés szervezetileg egységes, nincs a két szinthez 

külön-külön kapcsolódó továbbképzési rendszer. Gyakorlat-

ban a differenciálást a továbbképzésben résztvevő káderek 

személy szerinti kiválasztásával szokták megoldani. Három' 

alapformáján belül sokféle változat nyujt tág lehetőséget 

a továbbképzés sajátos igényének kielégitésére. 

- A 8-119 hetes pártiskolai tanfolyamoknak'  három formája van: 

általános politikai, ideológiai és gazdaságpolitikai. A 

tanfolyamok ismertetik a marxizmus-leninizmus alkotóré-

szeiben a társadalomtudományos legújabb eredményeit, e-

zen tul fontos párthatározatok, pártpolitikai célok el-

méleti, ideológiai kérdései_ kerülnek feldolgozásra. Az 

. alapképzéshez való viszonyát illetően fő feladata az is-

meretek korszerüsitése, mai követelményekhez való igazi-

tása, - de a tapasztalatok -  szerint - még az esetleges hiányok 

pótlását is sikerrel oldhatja meg. Jelentős szerepet tölt 

be azzal, hogy ösztönzést ad a folyamatos önképzéshez. 

- Az elmélet és a politika egy-egy sajátos témakörét átfo-

gó módon közelitik meg a speciális továbbképző tanfolya-

mok. Tizenegy formája bő választékot nyujt az ideológiai-

politikai érdeklődés kielégitése és a speciális irányu 
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továbbképzés számára. Formáinak egyszerü felsorolása is 

mutatja tartalmi gazdagságát: 

- Gazdaságpolitika 

- A magyar munkásmozgalom története 

- Pártirányitás és pártélet 	. 

- A szocialista kultura és közmüvelődés 

- A nemzetközi politika 

- A szocialista állam fejlődése és müködése 

- A marxista etika 	. 

- A marxista esztétika 

- A marxista valláskritika és egyházpolitika 

- A marxista szociológia elvei és módszerei 

- A politikai oktatás pedagógiája 

A. tanfolyamok a marxizmus-leninizmus sajátos tudományágai-

ban, illetve a politika egy-egy részterületén a gyakorla-

ti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó ismereteket nyuj-

tanak. Inditásukat a megyei politikai szükségletek hatá-

rozzák meg. 

- A továbbképzés ma még jobbára az értelmezés és a kisér-

letezés stádiumában lévő formája: a szervezett önálló ta-

nulás rendszere. Célja az ideológiai és a politikai munka 

igényeiből kiindulva az elmélet, a politika és a gyakorlat 

valamely részterületének sokoldalu tanulmányozása, alkotó 

feldolgozása. Azok számára kialakitott tanulási forma ez, 

akik ismereteik birtokában képesek közéleti, politikai ta-

pasztalataik elméleti rendszerezésére. A témától függő 
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másfél-három éves munka során a résztvevőket konzultán-

sok irányitják, ennek eredményeként" elsajátithatják az 

önálló elméleti munkamódszereit is. 

Az-alapképzés és a továbbképzés viszonya tehát szérvezeti 

és tartalmi szempontból egyaránt alaposan átgondolt. Kap-

csolatuk potenciálisan biztositja, hogy az irányitó szer-

vek előrelátóan gondoskodhassanak a kádereknek a politi- 

kai szükségletekhez igazodó elméleti, politikai felkészi-

téséről, és egyben az érintették megtalálhassák az igé-

nyeiket kielégitő politikai tanulás lehetőségét. Ma azon-

ban még az irányitó és szervező munka hiányosságai aka-

dályozzák a rendszer hatékony müködését. 

Az eddigiek összegezéseként megállapithatjuk, hogy a ká-

derképzés rendszerének céljait, feladatait és müködését 

a káderpolitika és a pártpropaganda szoros kapcsolatának 

szem előtt tartásával szabad megközeliteni. A káderpoli-

tika , mely a politika megvalósitásának vezetési feltéte-

leit hivatott biztosítani, mint "megrendelő" fordul a 

pártpropagandához, amely a káderképzési rendszerével a-

zon munkálkodik, hogy a politikai ismeretek nyujtásával, 

a képzettség oldaláról megteremtse a politikai alkalmas- 

ság feltételeit. Ebből a szempontból kell megitélni a ká-

derképzés keretében folytatott politikai oktatást is ,  

• mint a permanens politikai müvelődés részét. Ezek alap-

ján leszögezhetjük: 
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- A vezetők permanens politikai müvelődése elenged-

hetetlen. 	- 

- A permanens politikai tanulásnak szinkronban kell 

lennie a szakmai és vezetési ismeretek megszerzésé-

vel. 

- Irányát, szintjét a vezetés szintje határozza meg, 

amelyet az alapképzés és a továbbképzés kapcsolata 

szabályoz. 

- Nem jelenti a vezetők egész életen át tartó iskola-

rendszerű politikai tanulását, hanem fokozatosan nő 

az irányitott és az önálló önképzés szerepe. 
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III. AZ  ALAPKÉRDÉS MEGVÁLASZOLÁSA  

Dolgozatunk bevezető részében a téma alapkérdését a 

következőképpen exponáltuk: politikai oktatásunk je-

lenlegi tartalmi rendszere hogyan biztositja a poli-

tikai müvelődés permenenciáját, ezáltal a politikai 

müvelődés mi módon illeszkedik a permanens müvelődés-

be? Ez a kérdés két, szorosan összefüggő részproblé-

mát foglal magába, amelyek között a feltétel és a kö-

vetkezmény viszonya áll fenn. Ezért célszerü és szük-

séges a két részkérdést sorrendben külön-külön megvá-

laszolni. 

1.7 Politikai oktatásunk jelenlegi tartalmi rendszere 

hogyan biztositja a politikai müvelődés permanenciáját? 

A politikai oktatás uj szervezeti és tartalmi rendszere 

most van kialakulóban, napjainkban zajlanak azok az alap-

vető változások, amelyek a "rendszer" megteremtésére i-

rányulnak. A  változások egyik leglényegesebb vonása éppen 

az, hogy a politikai oktátásban érvényre jusson a perma-

nens müvelődés elve. Az egész rendszert érintő változások 

a rendszer egyes részeiben különböző stádiumban vannak, a 

multból eredő problémák, a ma gondjai és a kibontakozóban 
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lévő közeli jövő törekvései együttesen jelentkeznek. 

Jelenleg tehát átmeneti állapotban van a politikai 

oktatás rendszere, és ezzel az átmenetiséggel még jó-

néhány évig számolni kell. Ezt figyelembe véve leszö-

gezhetjük, hogy ma még nem beszélhetünk a politikai 

oktatás kikristályosodott, a politikai müvelődés per-

manenciá'át maradéktalanul biztositó, ökonomikusan mü-

ködő rendszeréről. Ugyanakkor a törekvésekben kirajzo-

lódik egy egységes tartalmi rendszer képe, melynek e-

gyes részei már eredményesen müködnek és bizonyos bel-

ső kapcsolatai már jól funkcionálnak. 

A permanens politikai müvelődés követelményeit szem e-

lőtt tartva, az uj vonásokra összpontositva figyelmün-

ket, a rendszer egészére vonatkozóan az alábbi megálla-

pitásokat tehetjük: 

a./  Az,  egyes alrendszerek szervezetileg kiépültek, .sze-

repük egyértelmübbé vált, és a funkciójuknak megfelelő 

politikai müvelődési anyaguk kimunkálásra került. 

A politikai oktatás szervezeti rendszerének kialakitása 

befejeződött azzal, hogy az egyes alrendszerek szerve-

zetileg kiépültek. Szervezeti átalakitásra minden al-

rendszerben sor került, de főképp ott, ahol a szükséges-

nél több forma, az áttekinthetetlen kapcsolatok vagy ép-

pen a kapcsolatok hiánya akadályozta a müködést. Viszony- 
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lag kevesebb módositásra volt szükség az iskolarendszer- 

- ben, bár itt is meg kellett találni az állampolgári is-

meretek helyét, egyszerüsiteni. kellett a ''f'elsőóktatásban 

a marxizmus-leninizmus oktatásának rendszerét. Bonyolul-

tabb feladat volt, de sikerült kialakítani a politikai, 

tömegoktatás áttekinthető, egyszerü szervezeti rendsze-

rét, a káderképzés szervezeti problémái is egyértelmüen 

rendeződtek a továbbképzési rendszer kiépitésével. Vége-

redményben ezzel megteremtődtek az egész rendszert integ-

ráló kapcsolatoknak és a tartalmi rendszer kialakitásának 

szervezeti feltételei. 

Ennék eredményeként tisztázódott az egyes alrendszerek és • 

azok részéinek szerepe. Világosabbá vált a közöttük lévő 

különbség, egyértelrnübbé lett, hogy mi az, ami elhatárol-

ja és összeköti őket. Funkcióik pontosodása következté-

ben látszik., hogy mi várható el és mi nem. a különböző al-

rendszerektől, A szerepek tisztázódása még ma is tart, de 

már nagyon markánsan kirajzolódik, hogy az általános is- 

- kola  szerepe az alapozás, a középiskoláé az alapok meg 

szilárditása, e közben az alapok szélesitése és mélyité-

se,_a tömegpropagandáé a politika megvalósitására való 

sokoldalu felkészités és az aktualizálás, Ez nagyobb részt 

eddig is ismert volt, az azonban mér kevésbé, hogy a fel-. 

sőoktatásban folyó oktatásnak a politikai ismeretek bő- 

. vitésén és rendszerezésén tul milyen szerepe van a káder-

képzésben, sőt még napjainkban is folyik a káderképzés 

szerepének tisztázása a vezetőképzés nagyobb rendszerén 

belül. 
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A funkciók pontos meghatározása már önmagában is nagy  

jelentőségü az egész rendszer müködése , szempontjából.  

Azon tul, hogy világosabbé teszi a célókat, ráirányit-

ja a figyelmet például arra is, hogy milyen nagy mérték-

ben megnövekedett a politikai oktatás jelentősége a kö-

zépiskolában, vagy tudatosit olyan fontos kapcsolatokat,  

mint amilyen a káderképzés alapképző és továbbképző al-

rendszere között létre kell hogy jöjjön. Nem utolsó sor- 
~ 

ban a funkciók pontos ismerete képezi az alapját a po-

litikai müvelődési anyag meghatározásának.  

- Lényegében kialakult valamennyi alrendszer politikai mü-

velődési anyaga is. A tantervek, tematikák vizsgálata a-

lapján megállapithatjuk, hogy a müvelődési anyag adekvát  

az alrendszerek funkciójával, biztositja, hogy az egyes  

alrendszerek eredményesen betölthessék szerepüket a po-

litikai oktatásban. Eltekintve a kimutatott néhány ki-

sebb, de nem elhanyagolható hiányosságtól, az egyes al-

rendszerek politikai ismeretanyagában nagyobb hiátust  

nem tapasztaltunk. Az alrendszereken belül az egyes ré-

szek összhangolt müködésének a szervezeti kapcsolatokon  

tul, biztositéka a tartalmi koordináltság. Az iskolarend-

szerben folyó politikai oktatás anyaga összhangban van a  

müvelődési anyag egészével, annak szerves része. Még a  

szervezetileg viszonylag bonyolult és elkülönült tömeg- 

. propaganda esetében is jól megfigyelhető a tematikákban  

a tartalmi összhang megteremtésére való törekvés.  
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Az alrendszerek szervezeti kiépitésével, funkciójuk  

pontos meghatározásával és müvelődési anyaguk kimun-

kálásával létrejöttek a politikai oktatás egységes rend-

szerként való müködésének alapfeltételei - .  

b./ A rendszer tartalmi kapcsolatai a müvelődési anyag  

ismeretében kirajzolódnak, de látszik agykapcsolatnak  
• 

néhány kritikus pontja is.  

A permanens politikai művelődés megalapozásában kulcs-

szerepe van, és méginkább az lesz a jövőben az iskolá-

ban folyó politikai oktatásnak. Az uj tantervekben sze-

replő politikai ismeretanyag garanciákat igér arra vo-

natkozóan, hogy az iskolai politikai oktatás hatékonyab-

ban be fogja tölteni alapozó szerepét. Az uj általános  

iskolai tananyag korszerü, továbbépithető politikai is-

mereteket ad, ezzel megteremti a további politikai is-

meretszerzés alapfeltételeit. A középiskolai tanterv tu-

datosan épit ezekre, és biztositja az általános iskolá-

ban megteremthető politikai müveltségi alapok megszilár-

ditását és továbbfejlesztését. Az uj tantervek alapján  
~ 

kibontakozó iskolai, politikai oktatásra rá lehet épiteni  \~ 

a politikai oktatás különböző iskolán kivüli formáit,  

mert az az életkori feltételeknek megfelelő szinten a po-

litikai fogalmak és törvényszerüségek rendszerezett és  

széles körét nyujtja, és megfelelően igazodik - a párt pro-

paganda munkáról szóló határozatában megjelölt tartalmi  
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kérdésekhez. Ez azt jelenti, hogy viszonylag hosszu 

távra eldöntöttnek tekinthető, hogy milyen politikai 

ismeretanyagot kell oktatni az iskolában. 

Mindkét iskolatipuson belül tapasztalható a tudatos 

törekvés a rendszer megteremtésére. A nevelési tervek 

meghatározzák a rendszerteremtés teendőit. Ha ennek 

megfelelően megvalósul a politikai oktatásbán a tan-

tárgyi koncentráció, valamint érvényre jut az iskola 

koordináló szerepe, akkor a horizontális kapcsolatok 

révén a különböző forrásokból származó politikai isme-

retek integrálódnak, és a politikai oktatás-iskolán 

tuli fokozatai szélesebb alapokra épithetnek. 

Ugy véljük, hogy az iskolai politikai oktatás alapozó 

szerepének erősödése és az iskolán kivüli politikai 

oktatás tartalmi rendszerének egységesülése következ-

tében, tében, csökkenni fog a szakadék a felnövekvő nemzedék 

és a felnőttek .  politikai nevelése között. Ezáltal ked-

vezőbbé válnak a permanens politikai müvelődés felté-

telei. A ma tapasztalható szakadékot sem csupán a po-

litikai oktatás tartalmi kapcsolatainak, egymásraé-

pültségének hiányosságai okozzák, igy azt ennek rende-

zésével önmagában nem lehet megszüntetni, de egyik fő 

forrása kiküszöbölhető. A tartalmi rendszer áttekin-

tése arról győz meg, hogy a tantervek, tematikák ezt 
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lényegileg meg is teszik. Az alrendszerek közötti ver-

tikális kapcsolatok egyértelműbbek, és létrejöttek a 

feltételei annak, hogy ezek a kapcsolatok valóságos 

tartalmi kapcsolatokká váljanak. Igy amikor majd a poli-

tikai oktatás uj rendszerének valamennyi része müködés-

be lép, és az oktatás gyakorlata a törekvéseknek megfe-

lelően alakul, az esetleges problémák okait máshol kell 

keresni. 

Ennek ellenére a politikai oktatás tartalmi° rendszeré-

nek látszik néhány kritikus pontja, amely a politikai 

müvelődés permanenciája szempontjából kedvezőtlen hatá-

sok lehetőségét hordozza magában. 

Ilyen továbbra is az iskolai politikai oktatás és a tár-

sadalmi szervezetek által végzett politikai tömegokta-

tás kapcsolata. Ezen a ponton a politikai alapismeret 

nyujtás és az időszerű kérdéseken alapuló politikai 

ismeretnyujtás kerülhet konfliktusba. A politikai tö-

megoktatás elvárhatja az iskolai politikai oktatástól, 

a szilárd alapismereteket, az alapvető összefüggések 

ismeretét, de szerényebb mértékben számithat az idősze-

rü politikai kérdések, feladatok, a gyakorlatból szár-

mazó problémák elméleti összefüggéseinek ismeretére. 

A két alrendszer kapcsolatában tudatosan figyelembe kell 

ezt venni. A tömegpropaganda tehát bátran építhet az 

iskolában szerzett politikai alapismeretekre, de nagyobb 
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gondot kell forditania az időszerü és a gyakorlati 

problémák megismertetésére, okainak, összefüggései-

nek elemzésére. Az iskolai politikai oktatás alapozó 

funkciójából viszont az következik, hogy nem elégedhet 

meg az alapismeretek nyujtásával, hanem ki kell alaki-

tania a politikai érdeklődés és érzékénység bizonyos 

szintjét, az időszerü. politikai kérdések értelmezésé-

nek képességét. Ennek feltételeit a politikai tananyag 

önmagában nem biztositja, ezért az iskolai politikai 

oktatásnak szoros kapcsolatban kell lennie az oktatá-

son tuli ismeretforrásokkal és a valóságos politikai, 

közéleti gyakorlattal. Ez ujabb szempontból világit rá 

az iskola koordináló szerepének fontosságára, mint a-

mely csökkentheti a szakadék képződésének lehetőségét. 

A másik kritikus popt a középiskolai politikai oktatás 

és a - felsőoktatási intézményekben folyó politikai ok-

tatás-vi.szonya. Eltekintve a jelenlegi problémáktól, a 

két iskolafokozat funkcióbeli, stilusbeli távolsága 

-,a középiskolai politikai oktatás tartalmi szinvona-

lának emelése, és a világnézetünk alapjai tantárgy ha- 

tékonyságának növelése ellenére 	még hosszu ideig ma- 

gában hordozza a szakadék keletkezésének veszélyét. A • 

legfőbb gond az, hogy a marxizmus-leninizmus oktatás, a-

mely önmagában is minőségi változást jelent a politikai 

oktatás korábbi formáihoz képest, bizonytalan alapokon 



- 170 - 

indul. A középiskolai politikai oktatás rendszerének 

javitása csak egyik feltétele a biztosabb alapok meg-

teremtésének. Szükséges lenne, hogy a maga részéről a 

felsőoktatás is hatékony intézkedésekkel törekedjék a 

probléma megoldására. 

A harmadik kritikus pont az iskolán kivüli politikai ok-

tatás rendszerében található: a tömegoktatás és a káder-

képzés között. A probléma abból adódik, hogy a tömegok-

tatás . még nem teljesiti maradéktalanul a káderképzést 

előkészitő funkcióját. Ez mér a gyakorlati oktatómunka -

hiányosságait is mutatja, amely főképpen a káderképzés 

alsó szintjén érezteti negativ hatását. 

jellemző módon a tartalmi kapcsolatok másik problémája 

az átfedés, az ismétlés jelensége, lényegében ugyanazo-

kon a pontokon jelentkezik, ahol a--szakadék képződés ve- 

szélye is fennáll. Ez csak megerősiti a pontok "kritikus" 

voltát. Valószinünek látszik, hogy az átfedés, az ismét-

lés éppen a szakadék megszüntetése érdekében tett lépés 

eredményeként jön létre ugy, hogy a politikai oktatás ma-

gasabb szintje nem ráépül, hanem "beleépül" az alsóbb 

szintbe. Ez tapasztalható, amikor a politikai tömegokta-

tás "nem mer" épiteni az általános iskolai politikai a-

lapismeretekre, és alapismereteket is oktat. Ugyanezt 

teszi az egyetemi marxizmus-leninizmus ökta.táé, amikor 

megismétli a középiskolában tanult ideológiai-politikai 

ismereteket, 'bevezető kurzusok" formájában. 
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Sajátos formája az átfedésnek az, ami az általános is-

kolai és a középiskolai politikai oktatás között létre-

jön. Pozitivan értékeltük tartalmi kapcsolatukat, mi-

szerint a középiskolai politikai oktatás tudatosan épit 

az általános iskolai alapokra, megszilárditja, tovább-

fejleszti azokat. Ez a mai viszonyok között igaz is, de 

ha figyelembe vesszük, hogy a középiskolai politikai is-

meretnyujtás . integráló szerepü tantárgya a történelem, 

amely tartalmában - az általános iskolai történelmi tan-

anyag megismétlése, akkór azt is látnunk kell, hogy a 

megismétlés a politikai ismeretek esetében is elkerülhe-

tetlen. Azt, hogy ne kelljen kétszer ugyan azt tanulni, 

csak a történelem tananyag lineáris elrendezése bizto-

sithatná. Ez pedig már tulmutat a jelenlegi iskolarend-

szer keretein, a 10 vagy a 12 osztályos kötelező  okta-

tás irányába. 

A rendszer kapcsolatainak kritikus pontjai ellenére a 

tematikák, a tartalmi törekvések szintjén kialakultnak 

tekinthetjük a politikai oktatásnak egy olyan rendsze-

rét, amely az oktatás oldaláról biztositja a politikai 

müvelődés permanenciáját. Végső soron a teljes rendszer 

müködése során kaphatunk választ arra, hogy a tartalmi 

koncepció helyes-e, milyen további kiigazitásra szorul. 

Mindenesetre a törekvések arra engednek következtetni, 

hogy a rendszer kialakitása során érvényesült a perma-

nens müvelődés elve. 
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c./ A rendszer müködésének feltételei adottak, de har-

mónikus müködésére még várni kell. 

Az eddigiekből kitünik, hogy mind szervezetileg, mind 

tartalmilag lényegében együtt vannak azok a feltételek, 

amelyek a politikai oktatás rendszerének összhangolt, 

egységes rendszerként való müködését lehetővé tehetik. 

Ennek ellenére a rendszer még csak "papiron" képes har-

mónikus müködésre, mert annak egyikdöntő tényezője, az 

időben való összhangoltság hiányzik. 

A'politika.i oktatás folyamatában ma fáziseltolódások 

vannak.. Az egész rendszert érintő változások az egyes 

a lrendszerekben különböző ütemben zajlanak, beépülésük 

a rendszer egészébe ennek megfelelő. Általában az is-

kolai politikai oktatás késében van -az iskolán kivüli 

politikai oktatás átalakulásával szemben. Már néhány é-

ve müködik a párt tömegoktatásának rendszere, tapasz-

talatai is vannak, hamarosan szinkronba kerül vele a 

tömegszervezetekben folyó politikai oktatás is. Befe - e 

jeződött a káderképzés alsóbb fokozatainak átalakitá-

sa, a felső szint felzárkózásával egységesül a káder-

képzés rendszere. Beindult a felsőoktatásban a marxiz-

mus-leninizmus uj rendszerü oktatása. Ugyanakkor az a-

lapokat képező általános és középiskolai politikai ok-

tatás. még lényegében a régi tartalmu rendszerben törté- 
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nik, mert csak most indult meg az uj tantervek foko-

zatos bevezetése. 

Látható, hogy az egyes alrendszerek között időbeli kü-

lönbségek vannak, és éppen a rendszer alapjainak átala-, 

kulása van késésben, ami.'eleve kérdésessé teszi az egy-

séges rendszerként való müködést. Természetesen az ala-

pok helyén nem valamiféle ür tátong, hiszen a politikai 

oktatás jelenleg is folyik az iskolában, sőt az uj rend-

szer egyes részei máris müködőképesek. A politikai okta-

tás harmónikus müködése azonban csak akkor válik lehet-

ségessé, ha annak iskolai rendszere felzárkózik, minden 

része betölti funkcióját, és minden alrendszer időben is 

összhangoltan müködik. 

Felvethető a kérdés: nem kellett volna-e a politikai ok-

tatás rendszerének átalakitását ugy időziteni, hogy e-

lőször az alapokat biztositó iskolai alrendszerek kezd-

jék meg müködésüket, majd ezután a ráépülő alrendsze-

rek átalakitására kerülhetett volna sor? 

A válasz:egyértelmü nem. Egyszerüsitve ugy is gondolkod-

hatunk, hogy elsődleges a müködés és másodlagos, az e-

gyébként nagyon fontos, harmónia. Pontosabban fogalmaz-

va, a politikai szükségletek nem engedik meg, hogy a 

meglévő rendszer felsőbb szintjeit érintetlenül hagyva, 

elkezdjünk egy alulról felfelé történő épitkezést, és 
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amikor megérnek a - feltételei, akkor nyuljunk csak azok-

hoz. A politikai szükségletek éppen azokon a pontokon 

feszitik legjobban a rendszert, amelyen az a legközvet-

lenebbül érintkezik a politikával, ez a tömegpropaganda. 

Nem véletlen tehát, hogy éppen a tömegpropaganda tartal-

mi átalakulása a legelőrehaladottabb. 

A politikai oktatás uj rendszerének kialakitása tehát o-

lyan elgondolás alapján realizálódik, hogy a rendszer 

centrumában álló pártoktatás korszerüsitése képezi azt 

az irányvonalat, amelyhez igazodva - igy időben később -  

a többi alrendszer átalakulása is végbemegy. 

Más összefüggésben, hosszabb távon ugy is értelmezhető 

a jelenlegi helyzet, hogy napjainkban az uj nevelési és 

oktatási tervek bevezetésével teremtődik meg az uj, egy-

séges,politik,ai oktatási rendszer alapja, amelyre majd 

teljes müködésbe lépése után ráépülhet, a tartalmilag 

tovább korszerüsödő és egységesülő többi alrendszer. Az 

egész rendszer harmónikus müködése egyébként sem jelent-

het-megmerevedést. Felfogásunk szerint a harmónia hosz-

szabb távon ugy fog megvalósulni, hogy az alapismeret 

nyujtás stabilizálódott alrendszerére épülve müködik a 

politikai  gyakorlattal  közvetlenebb kapcsolatban lévő, 

a tartalmi megujulás képességével rendelkező többi al-

rendszer. 
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Összegezve: a politikai oktatás rendszerének uj voná- 

sai alapján megállapithatjuk, hogy részben már gyakor-

latilag, részben a törekvések szintjén megteremtődtek 

az alapvető feltételei annak, hogy a politikai müvelő-

dés szervesen illeszkedjék a permanens müvelődés egé-

szébe. 

2./ A politikai müvelődés mi módon illeszkedik a per-

manens művelődésbe? 

A kérdés megválaszolásához ismét Lengrand mér idézett 

,megállapitására kell hivatkoznunk, aki azt  mondja,hogy 

még csak fogalmi stádiumban van a permanens nevelés, a„ 

maga teljességében még sehol sem létezik. /40./ Ha ez 

igy van - már pedig a biztató fejlődés ellenére, még 

nélunk is igy van -, akkor mibe illeszkedjék a perma-

nensen felfogott politikai müvelődés? Sematikus és egy-

ben hamis is lenne az a válasz, hogy amennyiben nem a-

lakult ki a permanens müvelődés teljes rendszere, ugy 

a politikai müvelődés nem is kapcsolódhat hozzá. U-

gyanis a permanens müvelődés kiteljesedése esetében o-

lyan folyamatról van szó, mely  egyszerre  zajlik a műve-

lődés egészében és egyes szféráiban, fokozatosan terem-

tődnek meg anyagi, szemléletbeli, szervezeti és tarta-

mi feltételei. Igaz viszont, hogy helyesebb talán igy 

kérdezni: Hogyan igazodik a politikai müvelődés a ki-

alakulóban lévő permanens müvelődés rendszeréhez? Kö- 
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veti-e a permanens müvelődés gyakorlati realizálódásá-

nak folyamatát? 

Teoretikusan a politikai müvelődés helye egyre világo-

sabb, fő kérdései tisztázottak. Felismert tény, hogy a 

politikai műveltség része a müveltség egészének, szo-

ros kapcsolatban van a müveltség más szféráival, és a 

korszerű szellemi müveltség magába foglalja a politikai 

ismereteket. A gyakorlat bizonyitja, hogy az általános 

szellemi felkészültség és a politikai ismeretek között 

korreláció van.. A szellemi müveltség magas szintje a 

politika megértésének feltételeként játszik szerepet, 

ugyanakkor a politikai müveltség eligazit más müvelt-

ségtartományokban. Az is egyre világosabb, hogy a kor 

szükségleteinek megfelelően átalakulóban lévő müveltség, 

feltételezi a politikai müveltség növekedését, amely fo-

kozza a politikai nevelés és benne a politikai oktatás 

szerepét. 

Ezek felismerése következtében elméletileg vitathatat-

lanná vált, hogy a politikai müvelés a személyiség e-

gészére irányuló permanens nevelés részeként valósul-

hat meg, tehát illeszkednie kell a permanens müvelődés 

rendszerébe. 

Gyakorlatilag a permanens politikai müvelődés kibonta-

kozása szinkronban van a permanens müvelődés egész rend- 
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szerének kialakulásával, sőt bizonyos vonatkozásokban 

előbbre is tart más müvelődési szférákhoz képest. x 

Ezt a helyzetét éppen a politikai oktatás kidolgozott, 

és néhány elemében mér eredményesen működő rendszerének 

köszönheti, amely egyik döntő feltétele annak, hogy a 

politikai müvelődés többi területe felzárkózhasson. 

Azzal, hogy az iskolai tantervek reformjának eredménye-

ként kidolgozottabbá, átgondoltabbá vált a politikai 

ismeretanyag, véglegesen győzött az-a szemlélet, mely a 

politikai müveltséget az iskolában szerezhető alapmű-

veltség részének tekinti. Azáltal, hogy egyszerübbé, 

kapcsolataiban kimunkáltabbá vált a társadalmi szerve-

zetekben folyó politikai oktatás rendszere, és összhan-

golásra került a felsőoktatásban és a káderképzésben 

folyó marxizmus-leninizmus oktatás, megteremtődött a 

folyamatos, az általános müveltségi szintnek megfelelő' 

politikai müvelődés feltétele. Bár a politikai oktatás, 

rendszerének teljes müködése esetén sem lesz képes ha-

tókörén kivül eső feladatok megoldására, a politikai 

nevelés részeként, várhatóan kedvező hatást fog gyako-

rolni a politikai müvelődés más területeire. Azon tul, 

hogy lehetővé teszi a folyamatos, egész életen át tartó 

x Ez a megállapitás meglepőnek tünhet azok után, hogy 
fentebb a politikai nevelés helyének tisztázatlansá-
gáról beszéltünk. Azt gondoljuk, hogy tipikusan olyan 
szituációról van szó, amikor a gyakorlat nem várhat-
ja meg, mig az elmélet minden részletében tisztázza 
a problémát. 
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politikai ismeretszerzést, orientál a politikai esemé-

nyek fogadásában, álláspontot ad, segit-kialakitani a 

politikai aktivitás mozgató rugóját, a társadalmi célok 

melletti elkötelezettséget, megteremti a politikai ön-

képzés feltételeit. Ezzel lehetővé teszi a politikai 

gyakorlatban és a közéleti tevékenységben való aktiv rész-

vételt, amely viszont mint a politikai müvelődés forrása, 

hatékonyabban fog funkcionálni. 

A pólitikai oktatás rendszere tehát a permanens müvelő-

dés kialakulóban lévő rendszerén belül,a kiforratlanság, 

az átmenetiség jegyeit magán viselve bontakozik ki. Fej-

lődésének mozgató rugói között megtalálhatók ugyanazok a 

tényezők, amelyek az egész müvelődés permanenciájának 

szükségletét kiváltják. Ez az  oka és egyben biztositéka 

annak, hogy a politikai oktatás a permanens müvelődés 

szerves részeként fejlődik. 
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II. Dokumentumok  

1. A gimnáziumi nevelés és oktatás terve /Tankönyvkiadó,  
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Oktatási Tanács, 1972./ 

27. Uttörővezetők VI. Országos Konferenciája, Dunaujváros 
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