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I. TÉMAVÁLASZTÁS 

1. A disszertáció tár a a témaválasztás indoklása 

A disszertáció tárgya az iskolai ünnepek, ünnepélyek és 

megemlékezések, valamint helyük a nevelés folyamatában. 

Mivel ezek az iskolai élet szerves rószei, ezért nem kü- 

löníthető k el a nevelés folyamatától. 

Nagyon fontos annak együttlátása is, hogy mind a nevelés, 

mind az ünneplés, ünnepély vagy megemlékezés kettős ar-

culatú társadalmi' funkciójában: egyrészt konzerváló, a 

régit megőrző, másrészt viszont progressziv, mivel a jö-

vőbe mutató, a fejlődést elősegítő. Társadalmunk fejlődé-

se  nemzedékváltozások folyamata is. Az ünnep mindig és 

mindenütt a társadalomszervező osztály önkifejezési for-

mája.  Az ünnepélyek szervezésénél nem az ünnepély a cél, 

és nemcsak az emlékezés érdekében rendezzük, hanem ezzel 

is úgy vagyunk, mint a történelem tanitásával. Ugyanis a 

történelmet nem a múlt kedvéért, hanem a jelenért és a 

jövőért tanitjuk. 

A témaválasztást az is indokolja, hogy egységes feldol-

gozásban szinte  irodalma  sincs. A régi iskolai évkönyvek 

általában arról tesznek emlitést, hogy a megrendezett  is-

kolai ünnepélyek jól szolgálták a tanulók hazafiúi neve-

lését. A felszabadulás után megjelent rendtartások utal- 



nak  egy-két  mondat orojéig fontosságukra 6s. novelő hatásuk-

ra. A nevelő iskolában szinte nevelési funkciót kell ellát- 

niuk. Erre utal, hogy az 1972-es oktatáspolitikai határozat 

után 1973 augusztusában a Művelődési Közlönyben " Állásfog- 

lalás " jelent meg az iskolai ünnepségek, megemlékezések e- 

lőkészitéséről, rendezéséről. . 

Minden valószinüség szerint azonban még napjainkban is van 

probléma e téren, hiszen a Köznevelés 1979.évi 3.számábán 

olvashatjuk a következőt: " Az'emberi élet ritmusához évez- . 

redek óta hozzátartoznak az ünnepek. A pedagógiai munka 

szerteágazó tömegében mégis a " nemszeretem " feladatok kö-

zött szerepel az ünnepségek előkészitése ". E gondolatokat 

pedig 6 évvel később vetették papirra, miután a hivatkozott -

állásfoglalás megjelent, amely pedig a többi között a követ- 

kezőket is kimondja: " Tapasztalataink szerint az  iskolai  

ünnepélyek színvonala változó, esetenként felkészületlensé-

get, avagy túlszervezettséget mutatnak, ezért szükségesnek 

látszik, hogy az iskolai rendezvények néhány tartalmi, elá •.- 

készítési és szervezési kérdésében az iskolákhoz forduljunk". 

E kiragadbtt két gondolat is eléggé indokolja a téma feldol-

gozását, annak elméleti és gyakorlati kifejtését. Azaz a 

gyakorlat igényli a téma pontos körülhatárolását és megfo-

galmazását. 

Ha az  iskola  és az élet kölcsönhatásából indulunk ki, akkor 



látjuk, hogy az ünnep az életnek ma már nélkülözhetetlen 

tartozéka,•s szoros kapcsolatban van az életörömmel, de az 

életöröm nemcsak az ünnepben, hanem a munkában is megnyil- .  

vánulhat. Sőt kell, hogy többnyire abban nyilvánuljon meg. 

Az iskolai életnek is értelmes munkának kell  lennie, de nem 
J 

nélkülözheti az ünnepet sem, mert az értelmes munka és az 

ünneplés valójában közös tőről fakad az emberi gyakorlatban, 

s "amikor kiszárad az egyik, a másik is fonnyadni kezd". 

Igy dialektikus egységet képeznek a nevelés legfontosabb 

mühelyében, az iskolában is. Ha ez igaz, akkor pedig az ün-

nepek és ünnepélyek elmélete része a neveléselméletnek is. 

Itt már eleve le kell szögezni, hogy néhány ünnepünk napja 

tanitási szünet az iskolában, de nem mindegyik általános 

munkaszüneti nap. Az ünnepnap nem lehet csupán munka nélkül 

eltöltött idő, mert az ünnep igy negativ nevelési tényező 

lenne,  az igazi ünneplés pedig tevékenységet feltételez. 

Természetesen a modern társadalomban az ünnep is - mint sok 

más jelenség - problématikussá válik, s ezért jelent egyre 

nagyobb gondot a nevelés folyamatában is. 	. 

Egyrészt azért, mert ünnepeink egy része talaját veszti, 

vagy átalakul, hiszen a mai ünnep már régen nem azonos a 

reneszánsz lakmározó ünnepeivel. 	. 

Másrészt a történelmi változások következtében egyes régi 

ünnepek elhalnak, és újak születnek, ez egyes családokban 

elvezet a kettős nevelés tényéhez is. 



Nem lebecsülendő, hogy a felgyorsult életre való hivatkozás-

sal sokszor belső elkötelezettség és közösségi háttér nélkül 

is rendezzük ünnepeinket. 

E gondolatok késztetnek bennünket,arra, hogy önvizsgálatot 

tartsuLk és szüntessük meg, - ha van még ilyen - a formális . 

ünnepeket, hogy az iskolai élet hétköznapjait beragyogják a 

belülről átélt igazi ünnepek. 
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2. Bevezetés a téma strukturális feldolgozásához 	. 
Az iskolai gyakorlatban az ünnep megjelenési formája az ün-

nepély és a megemlékezés. Ezért a tágabb értelmezés miatt 

szükséges az ünnepről mint fogalomról is beszélni. Az ünnep 

ugyanis sokkal tágabb fogalom, mint az ünnepély, mégis az 

iskolai ünnepélyeket és megemlékezéseket ünnepként is fel-

foghatjuk, sőt nevelés. szempontból ez az értelmezés a leg-

célszerübb, értelmezés. 

Nem tekintjük feladatunknak a nem teljesen nevelő jellegü 

iskolai ünnepekkel való foglalkozást, mint  ámilyenek a kar-

nevál-jellegü ünnepek, vagy a télapó, illetve a szeretet 

ünnepe. Bár szükségszerü leszögezni ezen ünnepek óriási ne-

velő hatását, mégis a réndtartásokban előirt ünnepek prob-

lémájára kell szükitenünk a feldolgozást. 

Az ünnep és ünnepély problématikája tulajdonképpen szakiro- 

dalmi vonatkozásban elhanyagolt jelenségcsoport, ezért is 

szükséges ráirányitani a figyelmet. Kevés olyan társadalmi 

megnyilvánulás található az emberiség történelmében és je-

lenében, amely integráltabb, sokszinübb, eszme- és kifeje 

zésgazdagabb információt és állandósult hagyományt nyújt a 

makro, illetve'mikrocsoportok vagy közö%égek, illetve nem-

zetek vagy akár az egész emberiség szokásairól, normáiról, 

belső vi szonyrendszeréről, hagyományairól, értékeiről /kü-
lönös tekintettel a nemzeti értékekre/, céljairól, mint az 

ünnepek,vagy azok kiteljesedésének csúcsai: az ünnepélyek. 

Ünnep és hagyomány szorosan összefüggő fogalmak,  akkor pe-

dig  pedagógiai vizsgálata még indokoltabb, hiszen Makarenko 

egyik sarkalatos nevelési alapelve a hagyományok kialakitása. . 
Szükségszerü, hogy a történettudomány, _f szociológia, a nép-

rajz és filozófia által feltárt ismereteket a legoptimáli-

sabban alkalmazzuk a nevelés folyamatában, 
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Az ünnep fogalmánál lényegesen többet mond az a számtalan 

megnyilvánulási f orme,  amely az ünnep jelenségkörébe sorolha-
tói kozdve a tbrzai t4nnopokt8l, a m4gikua dia valletai core-

móniáktól, a féktelen népünnepélyeken keresztül a forradal-

mi diadalünnepekig és szocialista társadalmunk békés, álla-

mi ünnepeiig. Természetesen a kvázi ünnepeket, mint a mi va-

sárnapunk nem soroljuk az ünnepek közé. . 

Az egyes ünnepek megnyilvánulása az ünnep funkcióit más-más 

oldalról mutatja be, éppen ezért nehéz volna mibenlétét rö-

viden összefoglalni. Nagyon lényeges, hogy az ünnepeket az' 

őket körülvevő  hétköznapokkal együtt tekintsük dialektikus . 

egységnek, kiemelve a szimbólumrendszert,, térbeli lefolyásá-

nak szabályszerüségeit, s azt a tázsadalmi és kulturális kör-

nyezetet, mely magáénak vallja. . 

Mivel az ünnepek szoros kapcsolatban vannak a társadalommal, 

ezért az iskolai ünnepélyek az iskola és .társadalom kapcso-

latának fontos láncszemévé válnak. Az iskolai gyakorlatba n . 

az  össztársadalmi, állami és nemzetközi ünnepek szoros egy-

séget alkotnak. 

E gondolatok is arra serkentenek, hogy az iskolai ünnepélyek 

és megemlékezések névelőhatását elemezzük a nevdlési főfela-

datok rendszerében, s kiemeljük azokat a sorsfordulókat, a-

melyek eljuttattak bennünket a fejlett, szocializmust épí-

tő társadalmunkba. 



II. AZ  ÜNNEP 

1. Rövid áttekintés az ünnepek történetéből  

Az ünnep természetszerüleg szinte egyidős az emberiséggel. 

Az ősember ,első ünnepe minden valószinüség szerint a vad 

elejtése lehetett, amely minden bizonnyal az öröm érzetét 

is kialakitotta az ősemberben. Óriási a fejlüdés a mai ün-

nepekig. E téma lehetne külön tanulmány is, éppen ezért 

csak történeti felvillantásra vállalkozhatunk. 

Irásos emlékeink leginkább a római birodalomtól számotte-

vők. Az ünnep régebbi keletüségére utal az a tény, hogy a 

rómaiak rendkívül büszkék voltak vallásuk szertartásainak 

ősi voltára. E szertartások már az emberiség történetében 

az ünnepek kialakulását jelzik. A rómaiak a monda szerint 

Romulus királynak tulajdonitották ünnepeik rendjének és . 

naptáruknak,a megalkotását. S ünnepeikben jelentős szere-

pet játszottak a hagyományok, ezeknek eredetét és.értelmét 

igyekezett már magyarázni i.e. I. században Terentius Var-

ro. Ugyanebben a századbán Ovidius tankölteményt irt a ró-

mai ünnepek magyarázatáról. Tehát ebben az időben is jelen-

tős helyet kaptak a társadalomban az ünnepek, sőt egyértel-

müen az ünnepek átgondolt, kidolgozott rendszert alkottak, 

s ezért még Caesar naptári reformja sem módositotta. Ezen 

túlmenően keresték a dialektikus kapcsolatot az ünnepek 

köd;t, vagy éppen ellentétes.motivumokat. tártak fel egyes 

ünnepek kaposolatában. 	 . 

• 



Napjainkban /2000 év távlatában/ is fennállnak ugyanezek az 

égető problémák a nevelési folyamatban lezajló ünnepélyek-

kel kapcsolatban. 

A római naptár elkészitésekor arra törekedtek, hogy az ün 

nepnapok logikai sorba illeszkedjenek, egymást előkészitsék, 

egymásnak megfeleljenek. /Ennek rendező. elvnek kell lennie 

az iskolai munkatervek elkészitésénél is1/.Sajnálatos,hogy 

ezen pozitiv törekvések később megkövesedtek, és értelmet_- 

len hagyománnyá váltak. 

A római naptárban igen sok az. ünnep, hiszen 118 nap, "tilal 

mas nap" /dies nefastus/ volt. Ezt azért emeltük ki, mivel 

iskolai rendtartásainkban voltak ünnepély- és megemlékezés 

dömpingek, amelyek szintén megkövesedtek. /Ilyen gondolatok 

is szükségessé teszik a téma pedagógiai feldolgozását./ 

Hamarosan rádöbbentek, hogy a 118 dies nefastus túlságosan 

sok ürügy a munkaszünetre, s az nem szolgálja a társadalom 

fejlődését. Igy szükségessé vált az ünnepek átértelmezése 

és szelektálása. E szelektálásban kiemelkedő szerepet kap-

tak a közösség fenntartását célzó ünnepek, s igy központi 

helye jutott a római társadalomban a mai társadalomra, is  

jellemző közösségi ünnepeknek. Sőt az eredetileg természeti 

ünnepek is társadalmi telitődést.kaptak, s megteremtették.. 

az alapját a történelmi emléknapok kialakulásának. 
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A római ünnepek tanulmányozása alapul szolgál szociológiai 

és lélektani hátterük megértéséhez is, sőt ezek az ünnepek .  

már megfelelnek Hahn István definioiójának: "Az ünnep: . min 

dig egy társadalom szükségleteit fejezi ki jelképrendszeré-

vel, szertartásaival, tartalmával és hangulatával, és a . 

társadalmi funkció megszünésével, illetve átalakulásával e-

gyütt hal el, alakul át, vagy 61 tovább megváltozott formá-

ban és tartalommal az ünnep maga is." 

A római ünnepek hatásának jelentőségét a kereszténység első 

terjesztői is felismerték, s hosszú évszázadokon keresztül 

kialakitották /természetesen későbbi követőik/ a keresztény 

ünnepek rendszerét. Igy kialakitottak különböző ünneprend-

szereket, valamint a szentek kultuszát. Ezt csupán azért 

szükséges megemliteni, mert saját nevelési céljainak ren-

delték alá az ünnepeket. Bár sok esetben inkább az ünnep 

megrendezése volt a cél, mint maga az ünnep. 

Mivel neveléstörténetből tudjuk, hogy jelentős az egyház-

nevelői tevékenysége, ezért nem hagyható figyelmen kivül a 

keresztény ünnepek múltja sem. 

A bigott keresztény ünnepek kialakulásának ellensúlyozásá-

ra alakultak ki a reneszánsz időszakának ünnepei. .Talán nem 

túlzás az a megállapitás, hogy e korban volt a legnagyobb 

jelentősége az ünnepnek. Bár ezek az ünnepek sokszor szél- 

sőséges végletek között zajlottak le. Többnyire nagy lak-

mározásban teltek az ünnepek, de számunkra ennél sokkal lé- 
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nyegesebb annak a ténye, hogy a technika, a tudomány, a mü-

vészet, a politikai és a közélet megjelenítő tanulságát is 

roprozontálták ezek az ünnepek. Ugyanis.a reneszánsz ember 

számára az ünnep dokumentálta a világ harmonikus egységét 

is. . 	 . 

A reneszánsz ünnep az ujplatonizmus térhóditásával, illetve 

elterjedésével a végletek kialakitását tetézte be. Ugyanis 

a szellemi és a fizikai gyönyörüség egyformán kerül latba a 

nagy harmónia létrehozásában. . 

Ebben az időben külön foglalkozási ág alakul  ki, .megjelenik 

a főhivatású ünneprendező, /Firenzében'a "fostajuoli"/ ki-

nek legfontosabb munkaeszköze a fantázia. 

Nagyon lényeges azonban, hogy a reneszánsz gondolkodásmód, 

az életfelfogás lényegében nem tett különbséget a.hétköznap . 

ás az ünnep között. Ez abban is megnyilvánult, hogy az ün-

nepek gasztronómiai szinvonala nem különbözött a hétköznapo-

kétól. 

Közéleti, illetve politikai szempontból nem lényegtelen meg-

emliteni, hogy a fényüzés, a gazdagság mutogatása, vagy a 

mérhetetlen pazarlás a reneszánsz ünnepeken jelenik meg, és 

ezek már a maguk korában is.propagandacélókat is szolgáltak.` . 

Bár ez nemcsak korjellemző. /Ennek megemlitését a gazdasági 

életünkben sokszor lejátszódó licitálásszerü reprezentációk . 

miatt tettük./ 	. 
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Nevelési vonatkozásban azonban nagyon jelentős számunkra, 

hogy ebben a korban jelenik meg a misztériumjáték, főleg 

erkölcsnemesitő célzattal. Szükségszerű magyar vonatkozású 

kiemelés, hogy a XV. században Bártfán iskolásgyermekek a  

tanitójuk vezetésével mutattak be misztériumjátékot. Tulaj-

donképpen az irodalmi szinpad ősét vélhetjük felfedezni ben- 

ne. 

Az ünnepi felvonulás a középkorból ered, s napjainkban is 

megtaláljuk, mint az ünnep lényegbeli kiemelésére szolgáló 

eszközt, bár minden bizonnyal karneváli színezetet ad ez a 

társadalom ünnepének is. . 

Tulajdonképpen a reneszánsz ünnepe közvetve a ma esztétikai 

nevelését is szolgálta, hiszen az. előadómüvészetek ünnepi 

alkalmazását hordozta magában; mint amilyen az ének, ,a ze-

ne, a szinjátszás, a versmondás, a pantomim, a bábjáték; 

vagy akár az akrobatika. A ma podagógusának az űnnop o- 

lókészitéséhez, megszervezéséhez példaként szolgálhat. 

• A kellékek itt már az ünneplés fontos alkotórészei. 

Nemzeti történetünkben a reneszánsz ünnep tulajdonképpen 

sohasem bontakozott ki a maga teljességében, ennek nyilván 

megvoltak az okai, de - mint ahogya bárfai példa is mutat-

ja - nevelési szempontból az ünnepek, ünnepélyek mindig 

jelentősek voltak. A reneszánsz ünnep mutatja igazán a  ma-

ga 'teljességében, hogy az ünnep mindenkor valóban a társada- 

lomszervező osztály önkifejező formája.A reneszánsz hanyatlá- 
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sa és ennek következtében a megváltozott politikai és társa-

dalmi viszonyok véget vetettek e kor feltehetően legnagyobb 

pompájának, az ünnepnek. 

Nevelési vonatkozásban a legjelentősebb a francia forrada-

lom  egyik fontos következménye, hogy s zinte tematikusan ki-' 

alakitotta, illetve megteremtette a nemzeti ünnepek rend-

szerét. Ez természetesen összefüggésben van azzal a ténnyel, 

hogy  kb.  25o éve kialakult a nemzeti történelmek tanitásának . 

metódusa. Ez a nevelés nemzeti jellegének a kialaku1ásához 

vezetett. Igy az ünnepek történetében fordulópontot jelent 

a francia forradalom, amely elinditotta a nemzeti és haza- 

fias nevelés tágabban értelmezett folyamatát, s jelentősége 

nagyon lényeges az internacionalista nevelésben is. Kiala-

kultak a hivatalos állami ünnepek. A forradalom ünnepeinek 

jelképei is ebben az időszakban jelentek meg. 

Az ifjúság ünneplésének egyik napjainkban is divatos szoká-

sa: az ünnep előestéjén rendezett fáklyás felvonulások a 

francia - nagy véráldozatokat követelő - "nemzeti napok tin-

neplésekor" alakultak ki. Megrázó valóságban, hiszen sokszor 

véres harci eszközökkel vonultak fel a nagyobb hatás és a 

"süritett" kifejezés érdekében. Fordulópont ez számunkra a 

mai iskolai ünnepélyek szervezése szempontjából. Ezen fel-

vonulásokra még jellemző a "vad ünnep" /Fete sauvage/, s a 

győzelmes nép diadalmámorban tette le fegyverét. Ezek még 



16 

spontán ünneplések voltak. 

A hivatalos állami ünnepek már igazi felvonulások és pompás 

diszszemlék voltak. Jellemzőjük volt a magasztos szónoklat, 

valamint a hazafias férfikarok szereplése. Kialakultak a né-

pies  hangulatú örömünnepek is. 

A francia forradalom vezetői már felismerték, hogy a kiala-

kult vallási ünnepek pótlásáról is gondoskodiuk kell, hogy 

a széles néptömegeknek ne legyen hiányérzetük, sajnos ez 

csak próbálkozás maradt, mert a vallási ünnepeket nem tud-

ták a szélesebb néptömegek között megszüntetni, mivel igen 

nagy volt a klérus befolyása. Spontán népi kultusz alakult 

ki viszont "a szabadság mártirjainak" ünneplésére. 

Nem tartjuk feladatunknak annak elemzését, hogy milyen tor- 

zulásai lettek a francia forradalom "nemzeti ünnep" kultu-

szának, amely bizonyos szempontból érthető, hiszen a kapi-

talizmus időszaka következett, amely elvezetett az elidege-

nedett emberhez. Igy az ünnep is elidegenedett a néptől, s 

csak jóval később, a fejlett szochiista társadalom. épitése 

során kap újra igazi  emberi  értelmet •, igazi humánumot az ün-

nep.' 	
. 

Az ünnepek történetéből csupán még egy magyar nemzeti ese-

ményt emeljünk ki, amely szintén az elidegenitett társada-

lomban zajlott le. A milleneumi ünnepekre kell utalnunk,a.- 

melyek inkább aktuális politikai célokat szolgáltak, mint 

egy nemzet igazi ünnepének  megrendezését. A nemzeti jel-. 



leg kidomboritását, illetve a nemzeti összefogást a magya-

rosnak nevezett ruha viseletével kivárták reprezentálni,a-

melyből igy anyagi okok miatt már eleve kizárták a. szegé 

nyebb néprétegeket. A látszólagos múlt felé fordulás "a ma-

gyar nemzeti győzelmek" középpontba állitása sem adta meg. 

az igazi nemzeti.jelleget. A viselettel az "úri" Magyaror-

szághoz tartozást szimbolizálták. Természetesen ennek. ide-. 

ológiai alátámasztása is megfogalmazódott a "valamint nyel-. 

vében, szokásaiban és erkölcseiben, úgy viseletében is él a 

nemzet". Lényegében a sóvinizmus szitására használták fel, 

amely néhány évtized multán a "kulturfölény" elméletében 

testesült meg. 	 . 

A két világháború között a munkásság ünnepei legálisan. és 

illegálisan jelennek meg hazánkban is. Sekkor tümek fel ná-

lunk is az igazi, emberi ünneplés formái és felemelő  belső  

tartalmai. 

Sajnálatos, hogy a két világháború között nemzeti történel-

münk ünnepei a politika alárendeltjeként jelennek meg, s csu-

pán néhány bátor és önféláldozó politikusnak, munkásnak, ér-

telmiséginek köszönhető, hogy  ezek néha igazi, nemzeti tar- 

• talmat kaptak. 
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2. Az ünnep, az ünnep$y 

Az ünnepek nagyon rövid történeti áttekintése után egyér-

tolmüon mogállapithatjuk,. hogy a természeti társadalmaktól 

a legmagasabbrendü civilizációkig minden emberfajtának,nép-

nek, etnikai csoportnak megvoltak és megvannak a maga ünne-

pei. A nagy közösségek-birodalmak, népek, nemzetek,: vallá- 

sok, s a kisebb közösségek: osztályok, csoportok, iskolák, 

rokonság, család egyaránt megállnak olykor az idő végtelen 

folyamának partján, hogy néhány órára, néhány napra másként. 

szervezzék, alakitsák életüket. A racionálisan gondolkodó 

modern ember azt hiszi: csupán azért ünnepel, hogy "kikap--

csolódjék", kipihenje a hétközhapok fáradalmait. Valóban az 

ünnep pihentet, elnyugtat, magasabb életszférába emel, a-

melynek megszépitő messzeségéből a hétköznapok is vonzób-

baknak tünnek fel. Valóban az ünnep egyiklétalapja az,hogy 

biztositsa az  emberek számára a testi-lelki újjászületéshez,. 

a regenerációhoz szükséges pihenőidőt. Bár ezt a funkciót 

teljesiti a kvázi ünnep, azaz a heti munkaszüneti nap is. 

/A munkaszüneti pihenőnap ugyanis az egyes vallási kultu-

rákban alakult ki, mint a dolgos hétköznapokat betetéző ün-

nepnap./ Igy a pihenőidő még önmagában nem ünnep - az ünnep 

fogalma szerint.  . A pihenőidőt ugyanis nagyon lényegés külön-

választani az ünneptől, mivel az ünnep általában optimális . 

fizikai és pszichikai erőfesztést is követel. Ebbó1 követke-

zik, hogy a fejlett szocialista társadalomban az ünneplés . 

sem lehet passziv "tétlenséggel" eltöltött icő, mint ahogy 
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nem lehet az a szabadidő sem. E vonatkozásban kapcsolatot 

fedezhetünk fel az aktiv szabadidő és az "emberies" ünnep- . 

lés között. Még egy érdekes asszociáció: az évi rendes sza-

badság és az ünnep kapcsolata, hiszen a jól töltött nyári 

"szabadság épp oly fárasztó, mint a z ünnepi előkészület, 

vagy az ünnep fizikai megélése. 

Vajon hány "szürke" hétköznap kell ahhoz, hogy napjaink egy-

formaságából pirosan és karcsúan emelkedjék ki egy-egy ün-

nep, amelyet kiválasztunk a többi közül, hogy emlékével meg-

ajándékozzuk önmagunkat? 	 . 

Ezt a gondolatot még külön kell majd vizsgálnunk az iskolai 

ünnepélyek vonatkozásában, hogy jó- e  sok, vagy a kevés ün-

nep a nevelés folyamatában. Már erre utaltunk a bevezetőben 

is, hogy a rendtartások is változtak az elmúlt három évti 
• 

-zedben e vonatkozásban. 

Sokszor úgy tünik az ünneplés, hogy az ünnep bizonyos szaba-

dosságot engedélyez az embereknek, s csupán az ünnepély ide-

jére kötelező a  "feszes" magatartás. Tulajdonképpen a "fék-

telenségben"sem a fékezhetetlen anarchia nyilvánul meg,  ha-

nem ennek a szokatlan magatartási intenzitásnak az  oka hogy  

különböző idősikok: a múlt, a jelen és a jövő szinte egybe- 

esnek, s az olyan feladat oly állitjo, aa embert, mint a n - 

dimenziós tér létezésének elképzelése. Tehát az egyszerü uj- 

jongás súlyos elméleti és pszichikai terhet is jelent. 



E gondolatok lényegében felismerhetők Ancsel Éva ünnep de- 

f iniciójában is: "Az ünnepek a nembeli-történelmi hagyaték 

átörökitésének, belsővé tételének kivételes kollektiv aktu-

sai". 

Az Értelmező Szótár 1442. oldalán viszont a következő meg- 

határozás található: "Ünnep: nagyobb közösségben jelentős 

személy, esemény emlékezésének, valamely eszme tiszteleté-

nek szentelt nap." /Általában munkaszüneti nap./ 

Ezekből a definíciókból egy fontos következtetést olvasha-

tunk ki, mégpedig a dialektikus kölcsönhatás problémáját; 

hogy az ünnep sajátosan tartalmazza valamely "elmélet",az-

az ideológia/ valamint a "gyakorlat" /szokáscselekvés/ meg- . 

jelenütését, illetve kölcsönhatását. Az ünnep tehát nagyon 

összetett és sokszinü, sokarcú jelenség. 

Azt is észre kell vennünk, hogy ez a sokszinüség az állan 

dó faktorok ellenére állandóan változik a történelem folya-

mán. 

Gondoljuk meg - a pogány ünneptől a francia forradalom meg-

ünneplésén keresztül - eljutni egy olyan magasztos ünnepig 

mint amilyen 1945. május 9.-e volt Európa és a Szovjetúnió 

számárai S erről az ünnepről még csak azt  sem mondhatjuk, 

hogy csak  valamely közösség finnepe lett volna.' S ilyen csú-

csok léteznek az emberiség történetében, ha tényként is fo- 
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gadjuk el azt, hogy az igazi ünnepek csak valóságos emberi 

közösségben alakulnak ki. Az emberiség történelmének nagy 

sorsfordulói azért jelentősek az internacionalista nevelés-

ben is, mert nem szükiti le az ünnepet valamely csoport . "tu-

lajdonává". 

Az emberi közösségek ünnepi magatartásukkal mintegy tagol-

ják életüket, ritmust visznek bele. Kiemelik és a kollektiv 

emlékezetbe vésik mindannak a jelentőségét, amit az emberi 

cselekvésből fontosnak, értékesnek, követésre méltónak ta- 

lálnak. Az ünnep a valóságos magatartás emlékmüve, amely 

kifejezi és erősiti az ünnepben résztvevők összetartozását, 

megteremti a folytonosságot az élő, a holt, sőt a még meg 

sem szüleB .tt nemzedékek között. 

,Az ünnepek nem vezethetők le a termelés /ide sorolva a ta-

nulást is/ gyakorlatából, de értelmüket sem lehet taglalni, 

vagy magyarázni a társadalmi praxis totalitásának tekintet-

be vétele nélkül. 

Tehát az ünnepi magatartás azért különleges, mert a tevé-

kenységnek nyilván nem a reprodukció a célja, hanem a tör-

ténelmi praxissal való kontaktus megteremtése. Igy az igazi : 

ünnep állandósult emlékezés és jövőbe tekintés. /Kiemelés 

tőlem V.J./ Tehát egyrészt harc a felejtés ellen, a törté-

nelemben megélt létfontosságú események megtartása érdeké-

ben,  de egyben fontos tevékenység a. hétköznapok monotóniá-

jának feloldására.'/Gondoljuk meg azt a törvényszerüséget, 
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hogy bizonyos idő után természetessé válik szeretteink el- 

vesztése./ Tehát a felejtés elleni küzdelem állomása: az ün-

nep alkalmából rendezett ünnepély, amely aktus bizonyos em-

16k, vagy tény /esemény/ akár pozitiv, akár negativ - meg-

őrzésére, esetleges átélésének állandósitása érdekében szer-

vezettoceremónia vagy rendezvény. Igy tehát a nemzedékek 

túlélésével a történelmi folytonosság kerül kifejezésre. 

Már utaltunk az ünnep és valláskapcsolatára, nem árt még 

aláhúzni azt a•párhuzamot, hogy mindkettő a hétköznapokból 

nőtt ki: Az újkorban azonban megindult az ünnep és a vállás 

integrálódása, szétválása. Egyre jobban elhalnak a vallás i 

ünnepek, és mind nagyobb tért hóditanak a nemzeti és' forra-

dalmi ünnepek. 

Ezeknek következtében az ünnepély feladata, hogy a történel-

mi folyamatba kapcsolja a ma emberét, s biztosítsa a jövő 

nemzedékének is az egységes közös múlton alapuló "vérkerin-

gést". Az ünnepélyek nem maradhatnak meg a produktiv funkció 

szintjén. Amennyire fontos a felidézés, az emlékezetben tar-

tás, olyan fontos a jövő feltárása is. Az elidegenedett tár-

sadalomban leginkább csak fetisizált ceremónia zájlik, ami 

viszont idegen a fejlett szocializmust épitő társadalomtól. . 

A történelem sorsfordító jelentőségü eseményei törvényszerü-

en állandósulnak kiemelten piros betüs ünnepekké. Nyilván- 
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valóan ilyen események az emberiség jövőjét pozitiv irány-

ban alakitó forradalmak. Nagyon kifejezően állapitotta meg 

Lenin elvtárs, hogy a "forradalmakban ünnepi energiák sza-

badulnak fel, s az emberek megnőnek a közönséges, álmos élet 

napjaihoz képest". Természetesen a forradalmi mozgalmakban 

nem az extázis-jelleg a'domináns, ezért figyelmeztet Walter 

Benjamin, hogy a forradalom nem fogyasztási, hanem termelési 

eszköz. 

A munkásmozgalom ünnepei teljesen új-jellegü ünnepek, melyek-

nek fő ismérve nem a ritus, bár azt teljesen nem. nélkülözhe- 

tik. Nagyon lényeges azonban, hogy igen gyorsan kialakultak 

a szimbólumai: vörös zászló, sarló, kalapács stb. Ezeknek az 

ünnepeknek a legfőbb motivuma a kollektiv elkötelezettség. 

Az ünneplés egyik céljának tekinthetjük azt is, hogy megál- 

lunk a gyorsuló idő forgatagában és odafordulunk valamihez; 

akár eszményhez, akár eseményhez, átélve és újra befogadva 

megújulunk, és újra gazdagabbak leszünk. 

Ha a mindennapi életben át is 'a3dcul az ünnep, esetleg el is 

hal . ,  a  nevelés gyakorlata nem nélkülözheti ezeket a pompás 

nevelési szituációkat. 

Az ünnepek tárháza kifogyhatatlanul gazdag, skálája is nagy; 

a családi ünnepektől a társadalom önnépeiig,. ezért sem hagy-

hatjuk figyelmen kivül. 
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3. .Ünnep és kommunlá.c ió  

A nevelés és oktatás is egyfajta kommunikáció, hiszen végső-

soron információk közvetítése, vagy tájékoztatás Az ünnep, 

illetve ünnepély is egyfajta kommunikáció. Igy szintén köl-  

csönhatást állapithatunk meg. 	. 

A nevelésben fontos helyet tölt be a kommunikálás, ennek e- 

gyik megjelenítési formája az ünnepély. Ezért szükséges e 

téma érintése. 

Mivel az ünnep minden kulturára jellemző, ezért kulturális 

univerzálé. Fontos volna egyértelmü definiálása, de az előb-

bi fejezetben már láttuk,ho gy több megközelités lehetséges, 

s igy nem adható egyértelmü definíció. Tulajdonképpen az ünne. 

pek közös iiajdonságait emeljük ki csupán, s próbálunk ha-

tárvonalat húzni ünnep és. nem ünnep között. Tehát, ha  elju-

tunk az ünnepnek egy nem genus proximumához, akkor Ott már 

másnak kell léteznie, mint ünnepnek. Természetesen a nagy . 

változatósság miatt az ünnepek összes tulajdonságait sem 

tudjuk felorolni. Még nehezebb feladat lenne az ünnep funk- 

cióinak pontos és mindenre kiterjedő felsóro sa. Igy pragma-

tikusan belenyugszunk a "Nem tudják, de teszik" elv érvénye-

sülésébe. 

Minden esetre többek között azt leszögezhetjük, hogy amellett 

hogy az ünnepek kitüntetett időtartamok, még egy fontos jel-

lemzőjük van: a periódikus ismétlődés. Ez a periódus pedig 
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általában évenként ismétlődik,' ezért foglalnak el "Központi 

helyet" a nevelés folyamatában az ünnepélyek, megemlékezé-

sek. Az iskolai életre a rendszeres ismétlődés a jellemző.. 

A rendszeres ismétlődést azért kell kiemelnünk, mert a  mo-

dern  társadalomban az ünnepek is egyre problematikusabbakká 

válnak: 

1. A korábbi ünnepek sok vonatkozásban átalakulnak. 

2. Az új viszonyok között új kapcsolatok, új közösségek ala-

kulnak ki az emberek között. 	 . 

3. Sokszor szerveződnek. olyan ünnepek, melyek nem rendelkez-

nek megfelelő közösségi háttérrel,- és hiányzik a belső 

telitődés iránti igény. 	. 

4. Sokszor csak "aktiv".szemlélői vagyunk az ünnepeknek. 

Rögtön szembetünik az ünnep iránti igény ellentmondásossága. 

Ebből az is kitűnik, hogy nagyon sokszor hiányoznak a belül- 

rő'. átélt ünnepek és i.innepélyek, ős bizony sokszor kisért a 

formalizmus. 

Az ünnepek, ünnepélyek előkészítésének olyannak kell lennie, 

hogy megnyilvánuljon az ünnep kiemeltsége a hétköznapokhoz 

viszonyitva, vagy még inkább a mindennapi élethez képeste. 

Az előzetes kommunikációnak olyannak kell lennie, hogy az 

ünnep iránt belső igényt fakaaszón, s a kiteljesülés ne az 

"ünnepi fogyasztásban" csúcsosodjon ki. Valószinüleg erre 

is vonatkozik azaaz elv, hogy tanitsuk meg népiinket .szocia 
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lista módon élni. Az ünnep iránti pozitiv igény kialakulásá- 

ban közvetlen szerep jut a termelésnek is, hiszen az únnepi 

fogyasztást meg is kell termelni. 

Igy feltehető, hogy az ünnepnek vannak funkciói, melyek sa-

játosak és semmi mással nem pótolhatók. De feltehető az isi 

hogy ma már nincs funkciójuk, s ezt a szociálantropológia 

surviválnak /túlélésnek/ nevezi. /A nevelés gyakorlatában 

ezt feltétlenül tagadjuk, mert ott egyértelmüen van funkció-

ja./ A társadalmi életben pedig nem lehet olyanregeneráló 

funkciója, mint a heti pihenőnapnak, a vasárnapnak. Meg kell 

még jegyezni, hogy az ünnepek egyedi funkcióiból nem vonha-

tunk le általános következtetéseket. 

Mivel nevelési szempontból vizsgáljuk az ünnep- ':t, ünnepé-

lyeket, ezért kell kiemelnünk a nevelés vonatkozásában jelen-

tős funkciókat. 

Mint nevelési tényező,-mint társadalmi kommunikáció az is-

kolai gyakorlatban feltétlenül kiemelendő a stabilizációs 

funkció. A nevelés ugyanis bizonyos értelemben átveszi az 

"apáról fiúra" hagyományozás funkcióját.. Ennek á tradició-

nak természetesen része az ünnep hagyományozása, stabilizá- 

lása is. 

Az iskola is olyan  intézmény, melynek feladata a társadalom 

folyamatos fejlődésének biztosítása, az ifjúság társadalmi 
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gyakorlatra való felkészitése. Az ilyen intézményekre pedig 

jellemzőek a kötöttségek, sőt a tilalmak is. Ezért is oly je-

lentősek az ünnepek, melyeknek idejére a kötöttségek és ti-

lalmak részben, vagy egészben feloldhatók. Minden esetrq a 

tanulóknak pszichológiai többletet kell biztosítani erre az 

időre, ugyanis minden társadalom értékrendszerében az ünne- 
• 

peknek magasabban kell elhelyezkedniük a köznapokhoz viszo-

nyítva. Ez rejti magában a nevelés "süritését", ez a kommu- 

nikáció köti a jelen nemzedéket az ősökhöz. 

Másik lényeges nevelési funkciója is ezekből következik: az 

információ-megőrzés. Már előbb is leszögeztük, hogy nem az 

ünnepély a cél, hanem a történelmi tény ál]andó.sitása a tudat-

ban, azaz a pszichikus rendszer /állandósultipszichon/ kia-

lakítása. Az információ közvetitése a kommunikálás. Az ünne-

pély, mint a "kollektiv emlékezés aktusa", motivációs bázis 

az információ megőrzésében. 

Az információ megőrzésére jelrendszereket használunk, mint  

általában az iskolai gyakorlatban. Van sürün és ritkán hasz-

nált jelek csoportja. Az ünnepeken a ritkán használt .  jelek 

csoportja a domináns. 

Az ünnepélyeken a ritkán használt jelek halmozott előfordulá-

sa információs maximum lesz a nevelés folyamatában, mert ér-

zelmi telitettség következtében magasabbfokú lesz a megőrzés , 
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pszichológiai hatékonysága. 

A nevelés gyakorlatában az ünnep és ünnepély szinte egyet 

jelent. Szükséges azonban felhivni a figyelmet egy rendkivül 

fontos torzulásra mégpedig arra, ha az elidegenült ünnep je-

lenik meg ünnepély formájában. Sokszor olvasunk, hallunk !'ün-

nepélyes külsőségek"-ről, "ünnepélyes keretek"-ről, s ritkán 

az ünnep bensőséges,vagy tartalmas voltáról. A mi ünnepélye-

inkre az utóbbiaknak kell jellemzőnek lennie, mert ha csak 

az első kritériumok teljesülnek, nem felelnek meg nevelési 

célkitüzéseinknek. A passziv részvétel, ahol a tanulók az ün-

nepélyes aktusnak vannak  alárendelve, s a részvétel az ünne- 

pély "elszenvedése", nyilván inkább az elidegenitést szolgál-

ja, - mint a stabilizáló,vagy megőrző funkciót. Ez is lehet 

egyfajta kommunikáóió. Ennek elkerülésére a későbbiek során 

visszatérünk. 

Az iskolai és iskolán kivüli munkában az ünnepélynek mint az 

ünnep pozitiv megjelenitésének kell megvalósulnia. 
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III.  Az  ünnepélyek ésmegemlékezések az iskola életében  

1. Ünnepélyek, megemlékezések az iskolai dokumentumok tük-

róben 

Az iskolai élet megszervezésének teoretikusai is fontos he-

lyet és szerepet szántak a nevelés folyamatában az iskolai 

ünnepélyeknek és megemlékezéseknek. Valamennyi iskola tipus 

ra kiadott valamennyi rendtartás külön fejezetben pontosan 

előirja az iskolai ünnepélyek és megemlékezések tartását,ki-

emelve a nevelési vonatkozások fontosságát. Természetesen 

bizonyos tartalmi változások - a közoktatáspolitikának meg-

felelően - megtalálhatók bennük. Ez kifejeződik abban is, 

hogy egyes megemlékezések ma már ünnepélyként szervezendők. 

Bizonyos évfordulók szelektálódtak, sőt a periodicitásban. 

is tapasztalhatók változások. 

A rendtartások és a tanévnyitó utasitások részletesen meg- 
0 

határozzák az ünnepélyek és megemlékezések rendjét. A tanév-

nyitó utasitások mindig tartalmazzák az aktualitásokat, a 

rendtartások inkább keretjellegüek. 

A jelenleg érvényes rendtartások,ünnepélyek és megemlékezé-

sek cimü paragrafusai a következőket tartalmazzák minden al- 

só-és köz4fokú iskola-tipusra vonatkozóan: "Az iskolai ünne-

pélyeknek és megemlékezéseknek tartalmukban és külsőségükben 

a tanulók szocialista nevelését, az iskola hagyományainak 
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a kialakitását és ápolását kell szolgálniuk." 

Ezek a gondolatok nem újak, mert ezen rendező elvek.a felsza-

badulás után megjelent rendtartásokban már megtalálhatók. 

A fejlett szocialista társadalom épitésének időszakában is 

érdemes visszatekinteni a szocialista nevelés kezdeteire,mert 

az akkori célkitüzések ma is érvényesek a nevelés gyakorlatá- 

ban. 

Az 1952. évi általános iskolai rendtartás útmutatása napjaink-

ban is megszivlelendő: "Az iskolai ünnepélyeknek és megemlé-

kezéseknek célja az iskolai munkák jobb elvégzésére való buz-

ditás, a haladó hagyományok ápolása, és az igazi hazafiság 

fejlesztése. A jól rendezett ünnepélyek hosszú ideig megma-

radnak a tanulók emlékezetében, megszilárditják bátorságukat 

és hazánk boldog jövőjébe vetett hitüket". Eme rendtartás 

megjelenése után 21 évvel jelent meg az a minisztériumi ál- 

lásfoglalás, amely az ünnepélyek rendezetlensége miatt lá-

tott napvilágot. 	 . 

Ugyanez a rendtartás leszögezi a következőket is:"Az isko-

lai ünnepély és a tanitási órákon folyó nevelési munka kö-

zött szoros kapcsolat  legyen.  Felvetődik önkénytelenül a 

kérdés harminc év távlatában, vajon megvalOsitottuk ezt az 

iskolai gyakorlatban?;MEz a rendtartás. 6 ünnepély és 8 meg- . 

emlékezés megtartását irja elő. Terméscetesen kifejezi az i- 

dőszak politikai célkitüzéseit és a megemlékezéséket a napi 
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politikának rendeli alá. Nagy hiányossága, hogy a Tanács-

köztársaság kikiáltásának, illetve megalakulásának napját 

nem vonja az ünnepélyek körébe.  

Az 1964. évi közös általános iskolai és gimnáziumi rendtar- 

tás 4 ünnepély és lo megemlékezés megtartását irja elő. Ez 

számában növekedést mutat az előző rendtartáshoz viszonyit- 

va. 

Az 1973-ban kiadott rendtartás bizonyos , differenciálást ve-

zet be. Ugyanis az iskolai ünnepélyek számát 6-ra emeli fel, 

a minden tanévben megtartandó megemlékezések száma viszont 

5-re csökken, és új programként jelenik meg 2 megemlékezés 

öt évenkénti megtartása. Ez utóbbiak érdekes következménye, 

hogy lesz olyan tanuló, ak i. nem vesz részt'ezen két megemlé- 

kezés valamelyikén, vagy egyikén sem. Ebben a rendtartásban 

csökken az összes ünnepek száma. 	. 

Az 1976-ban kiadott általános iskolai rendtartás 5 iskolai 

ünnepély, évenként 6 megemlékezés, és öt évenként 2 megem-

lékezés megtartását írja elő. 

A szakközépiskolai és gimnáziumi rendtartások ettől csupán 

abban térnek el, hogy évenként 4 megemlékezés megtartása'kö 

telező. 

. A hivatkozott rendtartások, maximum 14 és minimum 11.ünnep 

kötelezőmegtartását irják elő. A csökkenés nyilván össze- 
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függésben van az ünnep jellegének átalakulásával a fejlett 

szocialista társadalomban. 

Felvetődhet a kérdés, hogy a sok, vagy a kevés ünnep megtar- 

tása szolgálja- e jo bban a nevelés ügyét. Ellentétes állás-

pontok alakultak ki e vonatkozásban. Mindenesetre szükséges 

az ünnepek szelektálása, mert ellenkező esetben szinte ünnep 

dömpingből állhatna a tanév. Ma már október 6.-ról való meg-

emlékezés a történelem tanitása érdekében történik meg. Ter-

mészetesen az egészséges arány kialakitása szükséges. 

Végső soron nem az ünnepek száma, hanem tartalma határozza 

meg azok nevelési értékét, valamint azok sztrukturális beé-

pitése a nevelés folyamatába. Ezt támasztja alá az 1973.évi 

minisztériumi állásfgj.alás is: "Az iskolai ünnepélyek, meg-

emlékezések tehát akkor érik el céljukat, ha az iskolai ne-

velőmunka szerves részeként gazdagitják a tanulók érzelem .. 

és gondolatvilágát, s olyan közösségi élményt jelentenek,a-

mely segit egy-egy osztály, illetve az egész iskola tanuló 

if júságának egységbe kováosolásában". 
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2. Iskolai ünnepélyok, megemlékezések  

A nevelés a társadalom örök és alapvető funkciója, ebből kö-

vetkezik, hogy a nevelés az emberi társadalom fejlődésének 

alapja 

A nevelés feladata tehát átörökiteni a történelem sorsfordu-

lóit és a társadalmi hagyományokat. Eme  átörökitésnek egyik 

fontos gyakorló, illetve megvalósitó területe az iskolai ün- . 

nepély, megemlékezés. Igy már érzékelhetjük,hogy a látszólag 

sok'iskolai ffruiep nem is sok, ha eszközjellegét domborítjuk 

ki. Igy már az is természetes, hogy az iskolában sokkal  több  

az ünnep, mint  a felnőtt társadalomban. . 

Gondoljuk meg, történelmi emléknapjainknak némelyike csak az 

iskolai életben tanitásmentes nap, a termelő munkában nem 

munkaszüneti nap. 

Az iskolai élet ün-epei sokban különböznek a' félnőtt társada- 

lom ünnepeitől,, ami egyértelmüen aziskolai ünnepek nevelési 

eszközjellegéből adódik. Az iskolai ünnepi alkalmak szerve-

sen kapcsolódnak a nevelőmunkához, sőt annak céljait erősí-

tő események, tehát tartalmi mondanivalójuk kialakitása sa-

játságosan pedagógiai-pszichológiai feladat. Ezek a nevelő-

munka szerves részei, hiszen évenként visszatérő események, 

Többféle iskolai ünnepély és megemlékezés van, ezért célsze- 

rü valamilyen csoportositásuk,mely a rendszer- és folyamat-

jelleget biztcsit ja a . tervezés és a megvalósitás szakaszában 

egyaránt. 	 . 
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Ilyen felosztás lehet  a  következő: 

1..Az iskolai élettel kapcsolatos ünnepek 

, 2. Nemzeti történelmünk ünnepéi 

Ezen belül is kiemelkedő jellegüek a "történImi emlékna-

pok", ami egyben tanitási szünet is. 

3. Internacionalista ünnepeink 

4. Az ifjúsági mozgalom és a gyermeki világ ünnepei 

5. Egyéb ünnepélyek és megemlékezések 

6. Karnevál-jellegü rendezvények és összejövetelek 

Mint minden felosztás, ez is tartalmaz bizonyos erőltetett-

séget, s nem húzhatók pontos válaszvonalak.Ugyanis november 

7.-e egyrészt /péld./ internacionalista ünnepünk, de lehetne 

történelmi emléknapunk is; két vonatkozásban: Először hatása 

és kapcsolata van nemzeti történelmünkkel, a másik egy prak-

tikus oldalról tanitási szünet, mint a nemzeti történelmi em-

léknapjaink. Nagyellentmondásnak látszik a két szempont, 

sajnos többször a csoportositások ilyen önkényesek és nehezen 

magyarázhatók. 	 . 

Az egyes csoportokba való besorolást szükségtelennek ítéljük . 

meg, mivel gyakorló pedagógusnak nem nehéz eligazodni ezen 

erőltetett rendszerben. E felosztás azonban azért szükséges, 

hogy dz egyes ünnepek ne szdúlytalanul "szóródjanak" az is-

kólai életben, hanem a szervezés, a tervezés és a végrehaj-

tás dialektikusan találja meg a strukturális kapcsolatot. . 
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3. Az ünnepélyek és megemlékezések a nevelési folyamat szer-

ves részei  

Brecht mondja egy helyen:  "Amikor  képet alkotunk a  világról, 

azt 'nem a kép, hanem a cselekvés kedvéért tesszük". Igy va-

gyunk az ünnepélyek és megemlékezések szervezésekor is, hogy . 

ezek nem célok, hanem eszközök a kommunista embereszmény ki-

neveléséhez. Az ünnepéhek és megemlékezések múltunk felidé-

zése által alakitják, formálják a felnövekvő nemzedéket. 

Feladtunk, hogy az ifjúság maga valóságában ismerje meg nem-

zeti múltunkat. Természetesen törekedni kel l  az objektív va-

lóság hiteles megismerésére. Nemzeti történelmünket a maga 

valóságában mutassuk be, a győzelem legyen győzelem, a ve-

reség pedig vereség. Nem.szükségszerü a múlt keserü tapasz-

talatait elhallgatni, de reflektorfénybe, se kell állitani.';. 

i~ 

7-  

Legyen vezérgondolatunk, hogy a forradalmak :csak időlegesen 

szenvedhettek vereséget, de nem bukhattak el, mert az igazi 

forradalom végül is mindenkor győzelemre jutott. 

Nevelőmunkánkban törekednünk kell arra, hogy az ünneplés ne 

spontán és rendszertelenül jelenjék meg a köznapok forgata- 

gában,, Ha ez igy volna, akkór nem lehetne a folyamatnak ré-

sze. Amegemlékezés azért is fontos, mert belső késztetésünk, 

hogy elmúlni nem szabad.,Azzal, hogy másokra emlékezünk,biz- 
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hatunk abban is, hogy ránk is emlékezni fognak. Igy igézzük 

meg az örökletet. Ha az ünnepély, vagy megemlékezés benső-

séges, felemelő, akkor az az ifjúság nevelődését szolgálja, 

és erkölcsi arculata is gazdagodik általa. Az igazi ünnep 

a belső megélés. Az ünnepély akkor tölti  be  nevelési funk-

cióját, ha ezt kiváltja. Már utaltunk arra, hogy vitatható, 

sok vagy kevés ünnep legyen- e az iskolában. Ha arra gondo-

lunk, hogy a gyermeknek nevelődnie kell, akkor sok ünnepre 

van szükség, hiszen gyermekkorában az érzelmi hatások mara-

dandó élményeket alakítanak ki. Ebből adódik, hogy ünnepel-

tetni csak nagyon átgondoltan, szisztematikusan lehet. Az 

iskolai ünnepélyeknek és megemlékezéseknek azt a funkciót is 

át kellett venniök, amit évszázadokon'keresztül a néphagyo-

mány valósitott meg. 

Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések majd mindegyike éven-

ként ismétlődik, ez pedig magába rejti az  egyhangúság, a sab-

lon veszélyét. Ezért alapos körültekintéssel szervezhetők 

cak meg, ha évenként sablonosan térnek vissza, akkor esetleg 

a felsőbb évfolyamok tanulói már tudják, hogy mi..yen müsor 

következik, sőt az is előfordulhat, hogy az ünnepi beszédet 

is előre tudják, azaz felismerik. 	 . 

Dimitrov Pencsóné mondja, hogy égy népmüvelő ismerőse mond-

ta neki: "Ja, maguknak örökké évről-évre visszatérő ünnepsé-

geket kell tartani. Ez egyenesen szörnyű lehet." Valóban, a 

felszínes külső szemlélőnek lehet, hogy szörnyűnek tünik. 
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Azonban figyelembe kell vennünk, hogy az iskolában évről- 

évre változik a gyermekanyag. Minden évben változhat az ün-

nepély, minden évben adhatunk újat ebben a témában. Az ün-

nepély és a megemlékezés a gyereknek egyidejüleg több tevé-

kenységet is biztosit. Tudjuk, hogy ünnepélyeink és megemlé-

kezéseink visszatérnek, ezért nagy figyelmet igényelnek,hogy 

méltóképp megőrizzék patinájukat és nevelő hatásukat. Az ün-

nepek strukturális összefüggésének és dialektikus egységé-

nek megjelenése jól mutatja egy-egy iskola nevelő munkájá- 

nak'arculatát.,is. Az igazi munkát azon lehet mérni, hogy . az  

ünnep mennyire átgondolt, folyamatos és hány gyerek vett 

benne részt aktívan, azaz hány embernek lett igazán ünnep, 

az ünnep. . 

Már utaltunk az ünnepélyek és megemlékezések munkatervben 

való rögzitésére. Arra is gondolnunk kell, hogy egy-egy e-

seménnyel, személlyel, vagy annak életmüvével nem elegendő 

egyetlen alkalommal foglalkozni, hanem a rá való emlékezés . 

át kell, hogy szője az iskolai munkát, beleértve mind tan-

órai, mind a tanórán kivüli tevékenységet. 

Történelmi feladatunk az új ember nevelése, ami a kommuniz- 

mus építésének egyik fontos fundamentuma. Ez pedig megköve-

teli, hogy történelmi eseményekkel és személyekkel, azok ob-

jektiv értékelésével foglalkozzunk. Marx nyomán magunkénak . 

valljuk a tényt, hogy a történelmi személyiségeket nem szük- 
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séges dicsfénnyel és kotornusszal ábrázolni, de pizsamában 

sem szükséges. A maguk egyediségével hozzuk őket emberközel-

be. Törekedjünk a valóság hiteles ábrázolására. Kerüljük a 

'rózsaszínre festést, vagy a máik végletet; a feketelakkozást. 

Csak az objektivitás taláján érhetjük el magasztos célunkat. 

Érzékeltessük ifjúságunkkal, hogy  akaratunktól  függetlenül 

örökösei vagyunk egész ellentmondásos múltunknak. Vonjuk le 

belőle a megfelelő tanulságot úgy, ahgy József Attila mond- 

, ta: "Werbőczi és Dózsa kavarog e szivben". Ebből a megköze-

litósből az ünnepély ós megemlékezés történelmi tapasztalat-

csere.  A tapasztalatcseréből mindig a pozitiv átvétele, il-

letve átadása a cél. E gondolatokkal párhuzamosan újra ki 

kell emelnünk ,hogy nagy a felelőssége annak, aki az új nem-

zedéket neveli. 

A nevelés felépitmény-jellegéből következik pártossága. A 

fejlett szocialista társadalom csakis a szocialista  ember-

eszmény kimunkálását tüzheti céljául. 

Feladatunk a marxizmus ama követelményének a teljesitése, 

hogy a proletariátus államában folyó nevelésnek proletár-

osztálynevelésnek kell lennie. A nevelés biporális jellege 

is kidomborodik abban, hogy az ünnepre való felkészülés még 

a pedagógus "nevelődését" is szolgálja, hiszen a tényanyag 

feldolgozása újabb és újabb összefüggésre, felismerésre i-

rányitja á figyelmet. . ' 
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Nem véletlenül állitottuk, hogy az ünnep történelmi tapasz- 

talatcsere, hiszen ezeken keresztül mutatjuk be ifjúságunk-

nak ,hogy a társadalom nem spontán önmozgással fejlődik,ha-

nem tervszerü, tudatos, áldozatos munkával, mely sokszor vér-

áldozatokat is követel. 

A gyermek aktivitását a nevelés nem nélkülözheti, a folyamát 

tevékeny részesének kell lennie, de  nem  mint  "szenvedő  alany". 

' A gyermek aktivitását nem lehet eléggé hangsúlyozni a nevelés 

gyakorlatában. Az aktivitás pedig akkor nem valósulhat meg, 

ha állandóan csak ráhatások érik a tanulókat. Lehetőséget kell 

biztositanunk e ráhatások pozitiv kifejlődésének és gyakorlá-

sának. Célunk, hogy tanulóink azonosuljanak azzal a gondolat-

tal, melyet fejlett, szocializmust építő társadalmunk kiala-

kulása érdekében elődeink vallottak magukénak. Ennek a lehe-

tő legegyszerübb, vulgáris gyakorlati megvalósulása az, ami-

kor tanulóink aktiv szereplői egy-egy ünnepélynek, megemléke-

zésnek. A szereplő, tevékenykedő tanuló azonosul a gondlat 

tal, az eszménnyel, az eseménnyel és tudatában maradandó em-

lék marad a történelmi ténnyel kapcsolatban, melyet a továb-

bi nevelési ráhatások még inkább elmélyitenek. Bizonyos em-

léknyomot hagy a "szemlélve ünneplő" tanulóseregben az iq hogy 

ha messzemenően nekik való müsorral és megfelelő ünnepi be-

széddel nem "erőszakoltan" nevelő hatású ünnepet szervezünk. 

Nagyon nehéz az iskolai ünnepélyek szervezése az általános 

iskolában, ahol jelen van az 1. osztályos és a 8. osztályos ' 
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tanuló is. Erre a problémára még a későbbiek során vissza-

térünk. Azonban már itt  is leszögezhetjük, hn;y az iskolai 

élettel kapcsolatos ünnepélyeknek közöseknek kell lenniök. 

A történelmi emléknapok ünnepélyeit célszerü bizor,os diffe-

renciálással szervezni. 

A nevelés ezt a tényt nem mellőzheti, ugyanis igen sok ta-

nulóban a külső megnyilvánulás, a külsőségek és formaságok 

szépsége, amelyek a lényegre, a belső tartalomra kivánják . 

a figyelmet felhivni, meginditják az érzelmi telitődés fo-

lyamatát, majd a kialakult érzelmi telitettség és emlékezés 

beépül a tanuló személyiségébe. Tehát egyértelmüen állit-

hatjuk, hogyaz iskolában folyó nevelő munkának fontos esz-

köze az ünnepély és a megemlékezés. 

Az iskolai ünnep egyik sarkalatos ismérve, hogy a jelenhéz 

kapcsolja a múltat, és kaput nyit a jövőbe. Nemzeti ünne- 

peink emléket állitanak népünk történelmének és.a történel-

mi események ismert és névtelen hőseinek. 

Nagyon lényeges kiemelnünk, hogy az ünnepélyeknek az almé 

let`és gyakorlat egységét kell megvalósitaniok. Gyakorló 

tere ez a hagyományok kialakitásának is. A makarenkoi elve- 

ket érvényesitve kimondhatjuk, hogy hagyomány nélkül nincs 

jó nevelőintézmény. A régit megőrizve, azt újakkal ötvözve 

új hagyományokat teremthetünk. A hagyomány nagy mértékben 

elősegiti az eszmény kialakitását. E gondolat ismerhető fel 



MIN 
	 NMI 

Ágoston György Pedagógia II. c. tankönyvében is: "A törté-

nelmi, forradalmi események évfordulójának megünneplésére 

szánt rendezvények a legközvetlenebbül szolgálják az ifjú-

ság politikai nevelését v  de a többiek előkészítésénél is 

lényeges szempont, hogy az egész rendezvény nevelő hatását 

jól átgondoljuk, és előkészitsük, s igy hathatósan segitsük 

elő az ifjúság eszményeinek a kialakulását". A továbbiakban 

megállapítja; hogy "A rendezvényeknek eszmei és politikai 

szempontból kifogástalanoknak kell lenniük." 

Mintegy összegezésként konstatálhatjuk, hogy az iskolai ok-

tató-nevelő munkának a felnövekvő ifjúság értelmi-érzelmi . 

nevelésének fontos kiegészítő területe az ünnep tartalmi is- 

merete és a hozzákapcsolódó rendezvények szervezése.. Nóha 

napjainkban - a tömegkommunikációs eszközök általános el-

terjedése következtében - a felnövekvő gyermek és ifjú szám- 

talan lehetőséget 1a1.ál a történelemmel és a müvészetekkel 

való megismerkedésre, mégsem mondhatunk le a gyermek és az 

ifjú életkori sajátosságaihoz, intellektuális emocionális 

fejlettségi szintjéhez igazodó, a konkrét pedagógiai cél- 

• kitüzést jó müvészi eszközökkel megközelitő iskolai űrniep- 

ségek megreridezéséről. Nem mondhatunk le, mert szegényessé, 

szürkébbé válnék. politikai, esztétikai és morális nevelő-

munkánk. 

Tanulóifjúságunk a tanterv alapján, az iskolai tananyagból` 

'tények segitségével ismeri meg nemzetünk történelmi múlt-

ját, évszázados küzdelmét az egész társadalmunkat érintő 
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történelmi fordulópontokat.  

Az ünnepélyek nemes és élvezetes szórakozások is, amelye-

ket a tanuló átérez. Ez egyben lélekemelő tevékenység. is.  

Az ünneplő-szereplő gyermekek közmüvelődési feladatot is  

teljesitenek. Önmagukat is nevelik és másokat is nevelnek.  

. Bővitikcdi.sadalmi és történelmi ismereteiket.  

A rendezvények mozgósitják az értelmi, érzelmi és akarati  

szférákat is. Ezt sematikusan ábrázoljuk is:  
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Nemzeti ünnepeink eszmékben, ismeretekben gazdagak legye 

nek. 

Az eszme és ismeretek igazi érzelmekben csúcsosodjanak ki, 

ás akarati inditásokban csapódjanak le.  

Ünnepeink jelentőségét fokozatosan bontakoztathatjuk ki 

tanulóink előtt. Lényegük megértése a gyermeknek a társa- . 

dalomra vonatkozó ismereteitől függ. Az ünnepek hozzájárul-

nak ezeknek az ismereteknek a bővitéséhez és elmélyitéséhez, . 

Kellő pedagógiai előkészités nélkül még a legszebb ünnepély 

és megemlékezés hatása is korlátozott. A szólamokkal és for-

malitásokkal terhelt rendezvény pedig' csalódást okoz a gyep. 

meknek. 

Alaposan ismernünk kell a tennivalókat az ünnepély és meg- 

emlégezés komplex nevelő jellege miatt. Az utóbbi években 

egy kicsit erre a jelenségcsoportra irányult a figyelem. 

Örvendetes, hogy ma már sem 'a tanuló, sem a nevelő nem ab- 

ban éli meg az ünnepet, hogy egy-egy tanitási óra elmarad, 

vagy tanitási szünet van az'ünnep kapcsán. Örömmel tapasz-

talhatju4 hogy ebben a munkában is érvényesül a "jót s jól" 

elve. 	 . 

Az iskolának jelenleg is kulcsszerepe van jövendő fejlődé 

sünkben és ez a kulcsszerep a jövőben sem csökken. Az is-

kola életében ilyen kulcsszerepük van az ünnepeknek. Alap-

elvünk: legyen az iskolai közeg ingergazdag. Eme  ingergaz- 
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dagság egyik nagyon lényeges megjelenitési formája az isko-

lai ünnepély és megemlékezés. 

E fejezet záró gondolataként idézzünk a Pedagógiai Lexikon 

második kötetéből: "iskolai Unnepély: nevelési célból, pe-

dagógiai tartalommal, ünnepélyes külsőségek között, az is-,  

kola vezetőségének, tanárainak és tanulóinak, valamint meg-

hivott vendégek részvételével szervezett közös rendezvény. 

••• 
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4. A nevelési alapelvek érvényesülése az ünnepélyeken és  

megemlékezéseken 

Az ünnepélyek és megemlékezések a pedagógiai munka folyama-

tában döntően eszközjellegüek, bár bizonyos céljelleg is ki-

domboritható a személyiség fejlesztése vonatkozásában. 

Ünnepélyeink és megemlékezéseink alkalmasak a személyiség 

sokoldalú fejlesztésére, hiszen a sokrétü feladatok között 

minden tanulóra "méretezett" feladat található. 	. 

Az ünnepek kapcsán fontosszámbavennünk a megvalósitható pe-

dagógiai alapelveket és a nevelési elvek  megvalósítását. 

A nevelési alapelvek vizsgálhatók az ünnepélyek megszervezé-

sére, tartalmára és az alkalmazott módszerek szempontjából 

egyaránt. 

A szocialista eszmeiség a müsor tartalmában és kifejezés-

módjában kell, hogy megnyilvánuljon. Egyértelmü a nevelési 

jelleg, melyet a nevelési főfeladtok rendszerében fejtünk 

ki részlétesebben. Itt csupán a jó müsorváltozásra, annak 

kiemelt fontosságára utalunk. Mindenesetre a szocialista 

munka és kultúra eredményeinek a megbecsülése alapvető fela-

dat. Az eszmeiség érvényesülésében is akpvetően jelentkezik 

a céljelleg, mint személyiségformáló tényező.  

A tudatosságnic érvényesülnie kell mind a- szervezők, mind a 
• 

rendezők, mind a szereplők tevékenységében. A cél érzékelé-

se a'fontos, melyhez az'ünnep csak eszközjellegü. 	. 
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A tervszerüség biztositja a dialektikus egységet'a köznapok 

forgataga és az ünnepek kicsúcsosodó napjai között. Már több-

ször tettünk utalást az ünnepélyek és megemlékezések egy-

másra épülésére, folyamatjellegére. Mint ahogy a történelmi 

események nem lehetnek kiragadott, kiemelt események, hanem 

a társadalmi fejlődés következményei ., énnek kell tükröződ-

nie az ünneplés egymásutánjában is. Az ünneplések ne elszi-

getelt jelenségek legyenek, hanem a nevelés és oktatás ösz-

szefüggő láncszemei. Messzemenően értékelni kell az objek-

tív tényezőket és a társadalmi kölcsönhatásokat. Törekedjünk 

a tanórai és az ünneplés dialektikus egységének a megvalósi- 

tás.ra. Legjobb megoldás, ha az ünnepélyek i®rve az if júsági 

szervezetek munkatervében is szerepel. Az iskólai munkaterv 

és az ifjúsági munkaterv ünnepélyekre és megemlékezésekre 

vonatkozó részét a pártszervezet k, vagy az iskolai párt-

csoportnak kell koordinálnia és elvi iránymutatást kell ad- 

nia. 

Az ünnepély az ifjúsági szervezet aktiv részvételével szer-

vezhető. A pedagógia és a pszichológia egyaránt hangsúlyoz-

za az aktivitás fontosságát, lényeges szerepét a nevelésben, 

a személyiségfejlődésben. Arányos szétosztással az if júsági 

szervezet minden tanuló számára tud megfelelő feladatot ad- 

ni. 

Ezáltal nagymértékben biztosítható, hogy az ünnepre való 
• 

felkészülés minden tanuló élménye lesz. 
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Fontos az ábtkori sajátosságok és a gyermeki semélyiség fi-

gyelembevétele. Mint alapelv ez az előbbiekkel lényegesösz-

szefüggésben van. Amikor ugyanis az ünnepélyek és müsorok 

tartalmának minőségét és a szerepek terjedelmét, mennyisé-

gét vizsgáljuk, tudnunk kell mindezt a tanulók fejlettségé-

hez viszonyítani. 	 . 

Bármennyire is igaz, hogy minden iskolai ünnepély vagy meg-

emlékezés bqillantást enged az iskolai nevelő-oktató munká-

jába a megjelent felnőttek számára, e tény nem eredményezhe-

ti azt, hogy a müsor a megjelent felnőtteknek szóljon. Nem 

adhatunk a tanulók szájába olyan mondatokat, amit a tanuló 

nem élhet meg, nem lehet élménye. 

Az ünnep terjedelmét, a müsor tartalmának minőségét mondan-

dóját, mennyiségét mindenkor a résztvevő tanulókhoz kell 

méreteznünk. Ügyeljünk arra, hogy a müsor a korosztálynak 

szóljon. Könnyebb a helyzete a középiskoláin X, , 9 a ohezebb 

az általános iskolának, ha az alsó és felső tagozat együtt 

van egy ünnepélyen. Célszerü az iskolai élettel kapcsolatos 

ünnepeket nagy iskolai közös ünnepélyként szervezni. A tör-

ténelmi, internacionalista és egyéb ünnepeket differenciál-

tan, külön-külön az alsó és felső tagozat részére, igy e- 

melhető az ünnepélyek eszmei mondandója. Ez azért is súlyos 

probléma, mivel a megemlékezések szervezése feltétlenül 

differenciáltan oldható mg, de a történelmi . iskolai ürme- 

 . 
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pélyek mind az életkori sajátosságok, mind az ismexetek vo-

natkozásában pedagógiai-pszichológiai problémákat okoz. Ta-

lán jó megoldásnak ígérkezik - erről pozitiv tapasztalataink 

vannak - , hogy évente 1 közös  iskolai ünnepélyt rendezünk, 

a  többit pedig külön alsós és külön felsős ünnepélyként szer- 

vezzünk meg. Négy ilyen ünnepélyt ir elő a rendtartás: no-

vember 7; március 15; március 21 és április 4. E szerencsés 

véletlen folytán kézenfekvő, hogy minden évben más-más év-

forduló legyen a közös ünnepéy, igy az alsó tagozat négy é-

ve alatt minden tanuló részt vesz 1-1 alkalommal valamelyik 

nagy iskolai ünnepélyen. Ez a módszer lényegesen megköny- 

nyiti az alsó tagozatban a "ráhangolási" tevékenységet, s 

messzemenően érvényesülhet a tanulók életkori sajátosságai-

nak és értelmi fejlettségének szintje. 

' Tapasztalataink bizonyitják, hogy a közös nagy iskolai ün-

nepélyek rövid idő múltával kevés nyomot hagynak az alsó . 

tagozatos tanuló emlékezetében, lényegesen több marad meg 

a külön szervezett ünnepély kapcsán. 

Érvényesülnie kell ugyanis annak, buf.,7y a jelenlévők meggyő-

ződést erősitő élményhez jussanak. Ennek egyik lényeges fel-

tétele a résztvevő tanulók életkorának figyelembe vétele. 

Az időtartam megtervezése is nagyon lényeges szempont,hi- 

szen tudjuk., hogy a 45 perces tanítási óra is hosszú a fi- 

gyelem intenziv lekötésére. Feltétlenül a változatosság és 

a "megfelelő" időtartam az optimális. 
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Összegezve tehát a személyiségfejlesztést nem az ünnepélyen, 

hanem a folyamatban való részvétel biztositja. A nevelési a-

lapelvek akkor valósulnak 'meg teljességükben, ha érvényesül 

a nevelőhatások egysége és azonos iránya mind az előkészités-

ben, mind a "ráhangolásban", mind a kivitelezésben. Ezen meg-

állapitás természetesen vonatkozik a nevelőtestületre és a 

szülőkre, s igy az tsz társadalomra.Tehát meg kell valósul-

nia az egész társadalom akcióegységének. 

Az igazi neve5munka nem akciók, ünnepélyek és tevékenységek 

szervezésében teljesül ki, de nem is nélkülözheti ezeket. 



5. Ünnene.nk, ünnepélyeink, megemlékezéseink egysége  

Az iskolai ünnepélyek felosztását megkisérteltük egy meg-

közelitésben elvégezni. Ennek  a felosztásnak, illetve cso-

portositásnak a létrejötte nem jelenti azok szétválasztását. 

Kölcsönös összefüggésük alapján szigorú egységet képeznek. 

Nem olyan régen még az ünnepek és ünnepélyek között léte-

zett nagyon halvány megkülönböztetés.Külön beszéltünk ha 

ladó hagyományainkról és külön munkásmozgalmi ünnepeinkről.. 

Ezek egységének a megvalósulásával kapcsolatban pld. 1969-

ben a Müvelődésügyi Minisztérium pályázatot irt ki. Nyil-

vánvalóan azóta már egyértelmüen a történelmi ünnepek"rang-

jóra " emelkedtek a munkásmozgalommal és az internacionaliz-

mussal kapcsolatos ünnepeink. 

Ma már természetesen dialektikustörténelmi egységet képez-

nek nevelőmunkánkban a haladó, demokratikus hagyományok és 

munkásmozgalmi ünnepeink, hiszen történelmünkben külön ki- 

tüntettük a haladó demokratikus hagyományokat, akkor még in-

kább ki kell tüntetnünk .a haladó szocialista hagyományokat, 

amelyck cgy'et.1.jelentenek a munkásmozgalom történetével.•. 

Nyilvánvaló, hogy fejlett, szocializmust épitő társadalmunk-

hoz a demokratikus'és szocialista reformok és forradalmak, 

vagy tevékenységek vezettek el. Dialektikusan kellett egy-; 

mást követniük, és igy vált folyamatossá nemzeti történel- 

. münk. 	 . 
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Nem kétséges, hogy az iskolai nevelő munkában sem ezeket az 

ünnepeket, sem a többi ünnepet egymástól elválasztani, el-

szigetelni nem lehet, hiszen valamennyi iskolai ünnep pótol-

hatatlan nevelési szituáció a nevelés összes színterére való 

kihatással, lévén egymást felerősitő hatásegyüttes; az ün-

nepély és a,megemlékezés. 

Természetes, hogy mind a történelmi,, mind'a.munkásmozgalmi e-

seményekről való megemlékezés azonos o$lal történik, és ezért 

szerves egységet.kell alkotniok. Ennek biztositására már a 

szervezésben, a külsőségekben is az egységesség elvét való- 

sitjuk meg,  hiszen ha nem ezt tennénk; akkor kettősséget,sőt 

képmutatást váltanánk ki tanitványainkból. 

A ma tanulóinak nqyszülei és némelyek szülei is  megélték a 

3o-as évek soviniszta nevélését. A sovinizmusra nevelés e-

gyik területe éppen március 15.-e volt. Élnek a "látványos" 

március 15.-e emlékei. A kettős nevelés megelőzése érdekében 

szükséges, hogy megfelelő ünnepélyt rendezzünk, vagy hogy a 

Tanácsköztársaság emlékünnepélye péld. ne  legyen kirivóan 

nagyobb méretü, mint március 15.-e, de forditva sem lehet, 

mert a nevelés egységes arányokat kiván, hiszen még napja-

inkban is itt-ott fellelhető a kettős nevelés. Ennek tel-

jes visszaszorítása miatt is ügyelnünk kell az arányokra. 

Haezeket a rendező elveket nem tartjuk be j  nagyon köny 

nyen kialakithatjuk a  cinizmust ifjúságunkban, melynek ve- 
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szólyét nem szüks6ges rószleteznünk. 

• A dialektikus és történelmi materializmus tanitása alapján 

,be kell következniiik bizonyos törvényszerit történelmi ese 

ményeknek az általános emberi és társadalmi haladás miatt. 

Ebből adódóan már egyértelmüen nyilvánvaló, hogy a haladó 

demokratikus mozgalmak már előkészitői voltak a munkásmoz-

galom kialakulásának és a szocialista forradalomnak. Az e- 

seményeket csak történelmi összefüggéseik alapján tárhat-

juk a tanulók elé; ráirányitva a figyelmet a történelmi ha-

ladás folyamat-jellegére. Neünk, magyaroknak még szerencsénk 

is van,hogy történelmünk .3 nagyon jelentős emléknapja a  nap-

tárban is kronológiai sorrendben követi egymást 6, illetve 

15 nap különbséggel. Ez egyrészt szerencsés, de az ünnepély-

dömping pedagógiai szerencsétlenség. 

Minden történelmi ünnepünkön egységesen keressük elődeink-` 

ben az erényt, a jó tulajdonságokat, amelyekkel népünket 

egy boldogabb társadalomba akarták juttatni az adott kor 

körülményeinek megfelelően. Nem riadunk vissza a haladó- 

szellemü főurak ünneplésétől sem. /Széchenyi, Károlyi Mi- 

hály/. Természetesen az iskolai ünnep arra is hivat.ott,hogy 

a pozitiv törekvések mellett értékelje azokat a körü'ménye- 

ket ; is, amelyek miatt nem járt győzelemmel az 1848-49-es 

szabadságharc, vagy amiért 1918. október 31.-e nem hozta 

meg a várt és kivánt eredményt, sőt amiért , a Tanácsköztár-

saság megbukott. Történelmi és politikai tisztánlátás kell 



53 

ahhoz, hogy egészséges szemlélet és értékelés alakuljon ki 

tanulóinkban. 

Nemzeti történelmünk három sorsfordulója a Mrom tavaszi•ün- 

nep, mind más-más időben játszódott le. Három esemény, három 

történelmi időszak, három ideológiai háttér, egy nemzet egy 

történelmének, egy céljának, a fejlett szocialista, illetve 

kommunista társadalom épitésének kiteljesüléséért, egységé 

ért, Ha ilyen egységben készitjük elő és rendezzük meg ünne-

peinket, akkor azok ilyen egységben lesznek egséges nevelé- 

s 	sünk állomásai. 

0) 
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IV. ÜNNEPÉLYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK A MÜVELŐDÉSI JAVAK SZE-

RINTI NEVELÉSI FŐFELADATOK RENDSZERÉBEN  

1. Szerepük és jelentőségük a tudományos nevelésben 

Az ünnepélyek és megemlékezések szerves részei az iskolai 

nevelő-oktató munkának, éppen ezért biztositanunk kell e-

zek szeres egységét az iskolai oktatás és nevelés tervei-

vel. Nagyon lényeges, hogy tanulóink érezzék az ünnepek és 

a megtanulandó müvelődési anyag szerves kapcsolatát, egysé-

gét. Az ünnep és mogomlékezós az élet és a tudomány vole- 

` járója, illetve egyik megjelenési formája, ezért ezeket nem 

kell erőszakolni az iskolai munkában, mert annak strukturá- 

lis részei. 	. 

Az ünnepélyek és megemlékezések segitséget nyújtanak a meg-

tanulandó müvelídósi anyag elsajátitásában, s igy dialekti-

kus kölcsönhatóban vannak a tananyaggal. 

Az ünnepélyekre való fdkészülésnek úgy kell koordinálódnia, 

hogy az kapcsolódjon egy-egy osztály tantervi anyagához,és 

az általános iskola elvégzéséig minden tanuló minden ünne-

pélyre konkrét aktivitással készüljön fel. Élje meg vala- . 

mennyi ünnepünket. A középiskola igy bizonyos vonatkozásban 

tulajdonképpen a másodlagos rögzités "funkcióját" vállalja 

magára, és szélesebbre tárja az ismereteket egy-egy ünnep-

pel kapcsoltban. Ennek az elvnek az érvényesitésével lehe-

tővé válik, hogy egy általános iskolai ciklusban minden ün-

nep rögződik a tanuló tudatában, sőt ismerete állandósult 
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ismeretté válhat. Nagyon céloerü iskolarendszerünk tagozódá- 

'sát három négyéves ciklusra osztani, s ünnepeinket a tagoza-

tok színvonalának megfelelően ünnepeltetni. Azáltal biztosit-

hatjuk a változatosságot, hogy egy-egy tanulócsoport négy é-

ven keresztül nem mindig ugyanazt az ünnepélyt, vagy megem-

lékezést rendezi, mert a monoton ismétlődés unalmassá válik, 

s nem az ünnep megéletését eredményezné, hanem annak negativ 

hatásait. 

Meg kell valósitanunk, hogy az ünnepélyre valófelkészülés 

segitse a tantervi anyag elsajátitását, és a tantervi anyag 

ismerete pedig adjon nagyobb lendületet az ünnepre való ké 

szülődésben. Mivel a tantervi anyag a tudományos nevelést is 

szolgálja ., igy ezen ponton, lesz jelentős az ünnep és megem-

lékezés a tudományos nevelésben. A szaktanárok feladata,hogy 

áz ünnep jelentőségéből adódó nevelési lehetőségeket dolgoz-

zák be az oktatási tervezetbe /tanmenetbe/. Igy a megfelelő. 

időszakban domborodik a nevez és oktató munka egysége, s az -  

egység objektiv megjelenése növeli a hatékonyságot, mind a 

nevelésben, mind az oktatásban. Az igy koordinált nevelés 

nem beerőszakolt a tantárgyi oktató munkában. Különös j 

lentőséget kap ez a középiskolában, mivel a középiskolás ta-

nuló általánositó képessége és dialektikus együttlátása ma-

gasabb szintü az általános kkolai tanulókénál. Ugyanis a kö-

zépiskolában a rendtartások nem irnak elő újabb ünnepélyt, 

vagy megemlékezést, mint az általános iskolában, sőt szükül 
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a mennyiség, ezért ott már az élet praktikumának figyelembe 

vételével kell szervezni az ünnepeket. 

Minden tantárgyhoz keressük a közvetlen kapcsolatot, de leg-

jobban az irodalom, a történelem és a földrajz kinálja a le-

hetőségeket, azonban ez nem jelentheti azt, hogy a többi . 

tárgy nélkülöz minden kapcsolatot  az ünnepekkel. 

Kiemelten minden osztály arra az ünnepélyre vagy megemléke-

zésre készüljön, amelyik legközvetlenebb kapcsolatban  van .a. 

tantervi anyagával, vagy amelyhez a legtöbb tudományos is-

merettel rendelkeznek. 

Ünnepeink jelentőségét fokozatosan bontakoztatjuk ki tanu-

lóink előtt. Lényegük megértése a gyermekeknek a társadalom-

ra vonatkozó ismereteitől függ. Az ünnepélyek és megemléke-

zések hozzájárulnak ezeknek az ismereteknek a bővitéséhez, 

elmélyitéséhez. A felső tagozaton és a középiskolában a tan-

tervi célkitüzésben nem meghatározott az emelkedő szint és 

nincs olyan tárgy, vagy központi ismeretterjesztő óra, amely 

vállalhatit, vagy megoldaná a szükséges ismeretek közlését, 

és rendszerezését. Tehát a tantárgyi nevelő-oktató munka fo-

lyamatában kell megvalósulnia az összegező, általánosító 

funkciónak az ünnepekkel kapcsolatban. Esetenként magyará-

zó és értelmező feladatokat is•teljesiteni kell, a legtöbb 

esetben ezt az osztályfő oldja meg saját szaktárgya kereté-

ben. Általában is a tanuló az ismereteket szétszórtan ham . 

ja, tehát a rendezés szinte minden esetben az osztályfőre 
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hárul. Az alsóbb osztályokban a tanulók még kevesebb  törté- 

nelmi ismerettel rendelkeznek. Az előkészités során kell pó- 

tolnunk a hiáyzó tudomán3os ismereteket, fontos feladat 

történetiség érzékeltetése és az események pontos megismer-

tetése. 

Az ünnepélyek és megemlékezések szervezésének tervezésénél 

a négyéves ciklusokat figyelembe véve az egész tanulóifjú-

ságot be kell vonni azok előkészitésébe. Ezzel is módot és 

lehetőséget biztositunk á tantárgyak közvetitte müvelődési 

anyag és a történelem konkrétumai összefüggéseinek és tör- 

vényszerüségeinek a meglátására, illetve felismerésére. Igy 

érvényesülhet a fokozatosság elvének a biztositása, valamint 

a tanulók életkóri sajátosságainak a figyelembe vétele. Itt 

is domborodik a nevelés folyamat jellege, s az iskolai élet 

minden mozzanata nevelés is, oktatás is, s a tudományos ok- 

tatástól nem idegen nevelés, s a nevelés igényli az oktatást 

is. Összegezve a személyiségfejlesztés az iskolai élet moz-

zanataiban valósul meg, természetesen részben, mivel egyéb 

tényezők is hatnak. 

Az ünnepély és megemlékezés is azt a célt is szolgálja,hogy ° 

tanulóink felismerjék a társadalom tudatos, tudományos for-

málásának lehetőségét. Fontos annak megláttatása, hogy a 

társadalom is csak az emberi tevékenység és a tudomány fej-

lődésével a4akulhat. Ehhez szükséges a természet és társa-

dalom törvényeinek az ismerete. A természeti törvények meg- 
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ismerése koncentráltan a tanitási órákon történik, a társa-

dalmi törvények pedig a tanitási órán és az ünnepélyeken 

párhuzamosan jelennek meg, sőt az ünnepélyek és megemléke-

zések állandósitják a tanórán szerzett ismereteket. Ebben a 

megközeliiésben felfoghatjuk az-ünnepélyt és megemlékezést 

rendszerező és általánositó ismeretközvetitésnek is. 	. 

Nagyon jelentős probléma ez a fejlett szocialista társadalom 

építésének folyamatában, hiszen a társadalom törvényeinek a  

megismertetése, valamint a termelés társadalmi vonatkozásai- 

nak az ismerete csak a dialektikus materialista ismeretköz-

vetitésben valósul meg. A szocx,lista demokratikus közösségi 

élet viszont e nélkül lehetetlen. 	 . 

Az iskolai munkának a tudományos nevelést kell szolgálnia 

minden lehetőségében, ezért az ünnepélyek és megemlékezések . 

nagyon jelentősek a követkző feladatok megoldásában: 

1. A tudományos világkép és világnézet kialakitásában 

2. A tudományos gondolkodás fejlesztésében 

3. A maga valóságában és összefüggéseiben ismerjék meg a 

történelmet 	 . 

Ez utóbbi vonatkozásában a vereség legyen vereség, a győze-

lem győzelem, sm. a vereséget ünnepeljük, hanem az eszmét, 

a célt, és reálisara értékeljük nemzeti történelmünket. 

A tudományos nevelést szolgálja a tudatra való céltudatos 

hatás: ünnepi beszéd, vagy megemlékezés. Mindenkor vezér- 
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elv legyen a tudományosság érvényesülése, a történelem dia-

lektikus vizsgálata, s kicsengése lehetőleg mindig pozitiv  

legyen. Lássák meg a tanulók azt,az igazságot, hogy forra-

dalmat időlegesen le lehet verni, de forradalom a történelem  

során még sohasem bukott el. Nagyon fontos, hogy az ünnepi  

kommunikáció m€vőződést erősitő élmény legyen miden részt-  

vov. számára. Tanulóinkban a múlt ismerete né 
 
lkül nem alá-

kulhat ki meggyőződésből eredő társadalmi elkötelezettsg  

fejlett szocializmust épitő társadalmunkkal. Ünnepeink szol-

gálják múltunk értékeinek megőrzését. Itt is meg kell jegyez-

nünk, hogy nem könnyü megtalálni a szocializmushoz méltó mód-

ját az ünneplésnek. Tudományos nevelési alapgondolat az is,  

hogy megszünik a nép nemzet lenni, ha nincs emléke. Az ün-

nepély pedig az emlék állandósitását szolgáljá,valamint a  

hagyományok kialakitását. A hagyiiányok kialakitása során  

fontos, hogy a régi értékek megőrzése mellett újakat is.t e-  

remtsünk. 	. 

A tudományos nevelést szolgálják nagymértékben az ünnep  év- 

fordulójára meghirdethető tanulói pályázatok is Hiszen az  

önálló anyaggyüjtés, tapasztalatszerzés, következtetés és ál-  

ta]áiositás a tartó ismereteinek a bővitését szolgálja az ün-

nep kapcsán. Ezzel dmélyithetjük a tanulókban a tudományos  

megismerésbe vetett hitet. .  Kialakithatjuk a tudományos kuta-

tás iránti igényt is.  

Az ünnep,és ünnepély, megemlékezés közvetit a múlt és a je-

len között. Igyon lényeges, hogy értsük meg a mának szóló  
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üzenetet, s tudományos igazság kicsengésével tanulóinkban 

alakitsuk ki a tudományos igazság iránti igényt és annak 

szeretetét. Lenin irta "Az  ifjúsági szövetség feladatai" 

cimü munkájában, hogy a tanulók elméjét "a legfontosabb té- 

nyek ismerete alapján" fejlesszük, és úgy neveljük őke .t,hogy 

"tudatukban dolgozzák fel a szerzett ismereteket." 

A történelem vallatása, illetve megidézése pedig bemutatja 

tanulóinknak, hogy az emberiség megjobbitását szolgáló esz-

me győzelmétől nagyon hosszú az út a boldogság kiteljesedé-

séhez, ez pedig tudományos nevelésünk egyik principiuma. 
• 
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2. Szerepük és jelentőségük a politechnikai nevelésben 

A politechnikai nevelés szoros kapcsolatban áll a tudományos 

neveléssel, s ezen keresztül találjuk meg a hidat, hogy va-

lóban lehet szerepe a politechnikai nevelésnek az ünnepé-

lyekkel és megemlékezésekkel kapcsolatban. 

Csak a teljes ember képes megélni a maga valóságában a tör-

ténelmet, a teljes ember pedig politechnikai ismeretek nél-

kül nem létezik. . 

Dr.. Ágoston György irja "Neveléselmélet" cimü egyetemi tan-

könyvében: "A politechnikai képzés során tapasztalatilag i- 

gazolódnak a tanulók előtt a történelmi materializmus téte-

lei  a termelés emberi és társadalmi jelentőségéről, a terme-

lés természetet és társadalmat átalakitó szerepéről". S va-

jon ünnepélyeink és megemlékezéseink alapja, azaz történel-

mi ténye nem a társadalom átalakitását célozta vagy tette? . 

Természetesen igen a válaszunk. Az ünnepélyre és megemléke-

zésre való félkészülés során szoros dinéleti és gyakorlati 

kapcsolat teremthető a politechnikai neveléssel. Bár ennél . 

lényegesen sokrétűbb és objektivabb a mindennapi gyakorlat. 

Itt is le kell szögeznünk, hogy a politechnikai nevelés nem 

müszaki képzés. A politechnikai nevelés során biztositanunk 

kell az alkotó tevékenységet. Hát az iskolai munkában van- e 

olyan széles skálája a lehetőségeknek, mint az ünnepre való 

készülés során? Gondolva a rendezés, a müsor összeállitás,a 
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próbák lebonyolitása, az ünnepi dekoráció elkészitésének 

munkálataira. Ez utóbbi még technikai megoldásokat is igé-

nyel. Tehát a teljes emberi, vagy az egyes ember kéPességei-

nek és adottságainak olyan kibontakozási lehetőséget bizto-

sit  a nevelés flyamatában, amely más területen nem valósit-

ható meg. 	 . 

Nem kbgészitő terület, hanem fontos gyakorló lehetőség e a 

dramaturgiai és rendezési készségek kibontakóztatáAra. Azok-

nak zöld utat engedve, az egyes tanulók olyan képességeiről 

'győződhotünkmeg, amelyek az iskolai gyakorlatban szinte 

máshol meg sem jelenhetnek. 

A közös munka segit a kollektiv gondolkodású ember rkifejlesz- 

tésében. 

A világnézet kialakításában is fontos e terület adta lehető- 

ségek kiaknázása. 

A politechnikai képzés müködteti a lelki funkciókat, az ün-

nepélyek és megemlékezések egy wnatkozásban ugyanezt teszik. 

Mivel a politechnikai képzésben nagyon lényegesek a történel-

mi és politikai gazdaságtani kérdések, ezért az ünnepélyeit 

főleg az előzőek vonatkozásában visszahatnak a politechnikai 

képzésre azáltal, hogy mélyitik a tanulók történelmi isme-

reteit. E vonatkozásban a visszahatás a lényeges momentum. 

Mivel e terület nem főterülete a feldolgozott témának,ezért 

csak röviden érintettük a lényeg kiemelésével. 
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3. Szerepük és jelentőségük az esztétikai nevelésben . 

"A marxizmus azt tanitja, hogy az emberek viszonya a világ-

hoz sokoldalú, és ennek  a  sokoldalú viszonynak egyik  lénye-

ges oldala az esztétikai viszonyulás a valósághoz, másképpen 

kifejezve: a valóság esztétikai elsajátitása". - irja Ágos-

ton György. 

Az esztétikai nevelés hagyományos gyakorló területe az iro- 

dalomtanitás, azonban nem kalátózható csak erre. Az irodalom 

és a müvészeti tárgyak oktatása biztositják az esztétikai 

nevelés vertikális tevékenységi rendszerét, azonban ez fel-

tétlenül kevés a, teljes émber modelljéhez viszonyitva. Az 

esztétikai nevelés akkor eredményes, ha ennek a vertikális . 

tevékenységi rendszernek megfelelően átélt horizontális te-

vékenységi rendszerü folytatása van, azaz folytatódik és 

még jobban kiteljesül a tanítási órán kivül, erre alkalmas 

az ünnepély és a megemlékezés is. 

Az ünnepély és megemlékezés igy válhat az esztétikai neve-

lés komplex gyakorló területévé. Ha ezek jól szervezettek, 

látványosak, a müsorokat a különböző müvészeti ágakból ál- . 

litjuk össze, az ünnepi beszéd igényes,/irodalmi mérce is 

állitható/ s mindezt jól kiegésziti az ünnepi dekoráció, 

akkor valóban képesek esztétikai élmény nyújtására. Nem- 

csík a felsoroltak jelentősek, hanem az ünnepi magatartás 

is, mint ahogy Makarenko már a magátartás esztétikumáról be- 

szélt. 	' 
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Az esztétikai élmény is átélt tevékenység, de az ünnep meg-

élése ugyanaz, ezért erősithetik is egymást, de ki is olt- 

hatják az átélést. Nevelési tevékenységünk az utóbbit  nem 

engedheti meg, tehát az előkészitésnek ás lebonyolitásnak 

az érzelmek müködtetésével kell az esztétikai nevelést szol-

gálniok. 

Az esztétikum kötött az érzékszervi felfogáshoz, ezért o-

lyan ünnepélyeket és megemlékezéseket kell szervezni, ame- 

lyek szinte valamennyi érzékszerve-t müködésbe hoznak. 

Az ünnép fényében szükséges a társadalom esztétikumának a 

bemutatása is. Bővithetjük a megvalósitás területét a szűk 

tantárgyi kereteken túllépve. A tanulók gyüjtőmunkájára é- 

pitve akutális kiáliitásdkat szervezhetünk, vagy a faliúj-

ságot is felhasználhatjuk az ünnepi kommunikációra, '  azonban 

ezeknek a tartalom mellett esztétikai feltételeknek is meg 

kell felelniük. A gyüjtési tevékenység kiterjedhet tárgyak = 
ra, adatökra, emlékekre. Az igy összegyüjtött és feltárt a- 

nyagnak a bemutáásá elengedhetetlen. Az alkalmi kiállitá s_ " 

nak vagy a faliújságnak a funkciójában nehéz volna eldönts- 

ni, hogy merik nevelési,feladat az elsődleges, nyilván va-

lamennyinek szisztematikusan meg kell felelnie. 	. 
Nagyszerü lehetőségek az ünnep kapcsán a múzeumlátogatások, 

melyek már vitathatatlanul szolgálják az esztétikai nevelést, 

s a képzőmüvészet szélesebb skáláját tudjuk bemutatni, mint 

egy iskolai emlékkiállitáson. 
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Mégegyszer felhívnánk a figyelmet az ünnepi beszéddel kap-

csolatban arra, hogy a tartalom mellett stilus gyakorlat is 

' legyen, csengjen ki belőle nyelvünk gazdagsága. 

Természetesen az ünnepély és megemlékezés müsora képes a 

komplex esztétikai hatásra, hiszen szinte valamennyi müvé-

szeti ág megjelenhet benne a szépirodalmi müvek, szinpadi 

müvek, zenemüvek és egyéb-müvészetek /tánc, báb stb./ Nagyon 

sok tanulót szerepeltethetünk is. Természetes alapelv, hqy 

mi nem csak müvészeket akarunk nevelni, hanem a müvészetek 

segitségével neveljük tanulóinkat. Közösségerősitő a közös 

éneklés. Veres Péter hiányolta a mai ifjúságból, hogy nem 

köti össze őket a közös éneklés. ó pedig évtizedek múlva is 

szivesen emlékezett arra, amikor cimboráival degeszre éne-

kelték magukat. 

Az ünnepélyeken és megemlékezéseken úgy jelenjenek meg a mü-

vészetek, mint az eszme és az esztétikum kifejezői. Akkor 

pedig az esztétikum személyiségformáló tényező lesz. 
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4. Szerepük és jelentőségük az erkölcsi nevelésben  

A téma jobb tagolása érdekében a hazafias és internacionalis- . 

ta nevelés kérdéseit kiemelve a következő paragrafusban tár-

gyaljuk. Természetesen szem előtt tartva azt.a tényt, hogy a-

zok az erkölcsi nevelés szerves részei. 

Az ünnepélyek és megemlékezések vonatkozásában is le kell 

szögeznünk, hogy az új embert nem lehet prédikációkkal és ki-

oktatásokkal kialakitani, hanem csak a személyiség harmoni 

kus fejlesztésével tehetjük hatékonyabbá az erkölcsi nevelé-

süket is. 

Lenin mondotta: "A mai ifjúság egész nevelésének, képzésé-

nek ésooktatásának arra kell irányulnia, hogy ezt az ifjú-

ságot a kommunista erkölcsre nevelje." Bár azt is rögtön 

érzékelteti, hogy ez nem gyönörködtető szavakból és szép 

szabályokból áll,de nem nélkülözheti azokat. Jelen időszak-

ban, a fejlett szocializmust építő társadalomban a legf on-

tosabb a legfejlettebb társadalom felépitéséért folytatott 

munka és harc véghezvitele. Ünnepélyeink és megemlékezéseink 

tükrözzék a társadalom fejlődésének tényét, hogy.a törté-

nelem során minden haladó tulajdonképpen a végső cél kiala 

kitásához közelebb vitte az emberiséget. 	 . 

Ünnepélyeink és megemlékezéseink szolgálják a felnövekvő 

nemzedék magasfokú eszmeisége és szocialista, majd kommu- 

nista tudatosságának a kifejlesztését. Célunit a kommunista 
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erkölcs kialakítása. Ennek folyamatában a következő nagysze-

rü tulajdonságok kialakitása a célunk a . szocialista haza 

szeretete, és a proletár internacionalizmus, a humanizmus, 

a kalektirizmus, a munkaszeretet, a tudatos fegyelem és a tet-

teinkért érzett felelősség, a kötelességtudat és a lelkiis- 

meretesség, az igazmondás és abecsületesség. Ezen alapel-

veknek érvényesülniök kell a tanitási órákon kivül folyó 

nevelő munkánkban is. 	 ' 

A nevelés és oktatás folyamatában természete3en , a legfőbb az, 

hogy a tudást hogyan használja fel az ember, és nemcsak a 

tudás megszerzése a cél, azonban az ünnepélyek és megemléke-

zések e vonatkoz&ban inkább ismeretközlő és állandósitó  le- .  

hetőségek, de természetesen ki kell hogy csendüljön belőlük 

a felhasználás pozitiv ténye is. Mivel ünnepélyeink egysége 

a történelem dialektikus fejlődését kell hogy tükrözze,lé-

nyeges annak kicsendülése, hogy a kommunista erkölcs alapja , 

a kommunizmus győzelméért folytatott harc, és ezen belül is 

a kollektivizmusnak, mint alapkövetelménynek az érvényesülé- 

se. 

Az erkölcs értelmezésében nagyon fontos az elveknek a tár-

sadalomhoz való viszonyának a tükröződése. Egy megközelítés-

ben az emberek társadalmi tudatának a megnyilvánulása, és ez 

Ünnepélyeink és megemlékezéseirik központi témája is. A tuda- 

ti éléinek a társadalom alttal famaratott ktfvotelmésaydk rend- 
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szere, amely a forradalmak láncolatában mindig változott 

és jelen volt. Természetesen más erkölcsi normák érvénye-

sültek az 1848-as szabadságharcban, mint a Tanácsköztársa- 

ság harcaiban. A nevelés szempontjából a haladóbb, a forra-

dalmibb megéletése, megláttatása a cél. Minden forradalmi 

• megmozdulást erkölcsi eszményrendszer motivált a történelem 

során. 	 . 

A marxizmus-leninizmus elmélete szerint az erkölcs nem ab- 

szolut "örök eszmétől" vagy "isteni parancsból" fakad,  ha-

nem az ember társadalmi természetének a megnyilvánulása. 

• Minden történelmi időszakra és mindennépre érvényes örök, 

változatlan, általános emberi erkölcs nincs. A társadalmi 

és termelési viszonyok változásával átalakulnak az erkölcsi 

normák. Az ünnepélyek és megemlékezések vonatkozásában a 

társadalmi viszonyok változásának függvényeként kell érzé-

kelnie tanulóinknak az erkölcsi normativák változását. Min-

den egyes történelmi korszaknak, eseménysorozatnak megvan a 

sajátos erkölcsi arculata, mig a forradalomban való részvé- 

telnél,az eszme fölé emelkedhet a létnek, s az ember saját 

élete feláldozásával is kész résztvenni benne, de a békés 

időszakban pl. jelenleg a fejlett szocialista társadalom é-

pitésének időszakában ez nem lehet motiváló tényező. Bizo-

nyos erkölcsi normák elhalnak, mások átalakulnak, s ez is 

dialektikus egység az ünnepekkel,' mivel azokra is jellemző 

e változás. 
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Az ünnepek rendszerében folyó erkölcsi nevelés is a megis-

merés általános elvei szerint megy végbe: a tapasztalata  

tudatosulás, az elvont gondolkodás és gyakorlat útján. E  

vonatkozásban ki kell emelnünk a tapasztalást,`mint az is-

meretek forrását. Az ünnepélyeken és megemlékezéseken a gya-

korlás nem általános, hiszen sok tanuló csak "passziv" szem- 

lélő .  

Az erkölcsi magatatás kialakulásának fázisa nélkülözhetetlen  

elem. A tevékenység tudatositás nélkül az állatvilágban is  

megtalálható alkalmazkodás, amely azonban a bonyolult tár-

sadalmi viszonylatokban az embernél nem ad elégséges eliga-

zodást. Az értelmezés - erkölcsi norma, fogalomismeret  

tapasztalati bázis nélkül lehetet3.í , 	,.:adezet hiján  

pedig üres szólammá válik. Igy nő a szerepük az ünnepélyek-

nek és megemlékezéseknek , mint motivációs. bázisoknak. A  

tapasztalat és annak tudati feldolgozása még nem nyújt ga  

ranciát a cselekvésre, ha azt az egyén akarata mozgósitásá-

val kellőképpen nem gyakorolta be.  

Tehát mindhárom fázis együttes érvényesitésétől várható a  

társadalmi követelmények elvárásának megfelelő cselekvési  

mód, magatartás kialakulásának a belső igénye. Tehát e vo-  

natkozásban is újra leszögezhetjük, hogy az iskolai nevelő-

oktató munkának, s a felnövekvő ifjúság erkölcsi nevelésé -  

nek is fontos kiegészítő területe az ünnepélyek ás megemlé-  . 

• 



kezések megrendezése,Llletve megtartása. Szegényebbé és szür-

kébbé válna morális nevelőmunkánk, ha  lemondanánk a gyermek 

és az ifjú életkori sajátosságaihoz, intellektuális és emo-

cionális fejlettségi szintjéhez igazodó, a konkrét erkölcsi 

célkitüzést megvalósító iskolai ünnepségek ésmegemlékezések • 

megtartásáról. 	 . 

Kétségtelen, hogy e rendezvényeken az erkölcsi nevelésben' 

nem hasznosithatunk akármif éle müveket, hanem csak a jó mü-

vészi alkotással, s igényes interpretálással növelhetjük 

• , gondjainkra bizott ifjúság érzelmi Eazdagságát. Az erkölcsi 

nevelést jól szolgáló müsorok összeállitásának teljesitése 

a pedagógustól a szaktárgyain sokszor kívül eső, komoly el-

mélyedést kiván meg a nevelés eszközéül felhasznált irodal-

mi, zenei, képzőművészeti alkotások kiválogatásában, a mü-

sor megszerkesztésében. Erkölcsi nevelésünk vonatkozásában 

az ünnepélyeken és megemlékezéseken nagyon szükséges a dif- 

ferenciálás a 6-1o; a 10-14 és 14-18 éves korosztiy müsorai-

ban, a legnagyobb nehézség a közös müsorokon adódik. Hiszen 

tudjuk, hogy wnevelés mennyire ellentmondásos, s ugyanaz a 

nevelési szituáció más és másképpen hat az egyes korcsopor-

tokra. 	 . 

Az ünnepélyeken és megemlékezéseken a legnagyobb probléma, 

hogy a tanulók zöme csak befogadó, pa%ziv szemlélői a müsor- ' 

nak. Átélik - ha átélik - , de közvetlenül nem vesznek részt 

benne, nem kell dönteniük, cselekedniük Ennek következtében . 
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szabatosabb magatartásuk, vagy akár erkölcsi itéletük is. 

Hiszen ebből a közvetettségből fakad az is, hogy az ünnep-

ségen felidézett történelmi hősöket, - a tanulók megitélése 

szerint - csodálni lehet, de követni nem. 

A szocialista erkölcs ismereteit, fogalom - norma - és ér-

tékrendszerét a tanulókkal fejlettségi szintjüknek és élet-

kori sajátosságaiknak megfelelően erkölcsi helyzetek feli s-

mertetése, tudatositása révén kell elsajátü;tatni. Hogy ta- . 

nulóink erkölcsi magatartása jó legyen, ehhez nem elég az, 

hogy részt vegyenek különböző ünnepélyeken, megemlékezése-

ken,  megismertessük őket történelmi és irodalmi nagyjaink-

kal, akik nem úgy hagyták itt a világot, mint ahogy találták, 

hanem példaképeiknek érezzék azokat belső késztetésből. Ez-

zel az erkölcs tudati elemei rögzülnek a tanulókban, de a .. 

gyakorlati elemek nem. Ezért szükséges olyan szituációkat 

teremteni, melyekben a tanulók gyakorolhatják erkölcsi meg- 

nyilvánulásaikat. Tulajdonképpen az eszmei élmény nyújtásá-

nak legyen következménye a. gyakorlat megszervezése. Mint a-

hogy a nevelés is részben a környezeti hatások céltudatos 

megszervezése.' 

Az erkölcsi nevelésben nagyon fontos az igazság szeretetére 

való nevelés. Ünnepeink hivatottak a.történelmi igazság be-

mutatására. Gyakorló  területei ezek az igazság megismerésé-

nek és megitélésének. Segiti tantilóinkban a helyes kritikai 
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gondolkodás kialakitását, s a történelmi események, szituá-

ciók lehetőséget adnak az ember megitélésére. Egészen pon-

tosan igazságos megitélésére. 

Ez annál is fitosabb, mivel még a•fejlett szocializmust épi-

tő társadalmunk is átmeneti társadalom, ezért ellentmondásos, 

s ezen belül nagyon ellentmondásos a felnőttek néha igen ne-

gativ példája. Ünnepeinknek hozzá kell ahhoz járulnia, hogy 

a helytelen nézetek felett úrrá legyen tanuló ifjúságunk,és 

segitse őket a felelősségtudat kialakitásában, amely az igaz-

sághoz vezet. 

Ünnepeink szerves folyamata biztositsa annak érzékelését,hogy 

népünk egém történelmünk során rendületlenül a társadalmi 

igazságosság megvalósitásáért küzdött. 

A munkához való viszony alakitásában nagyon fontos az ünnep 

helyes értelmezése, s az ünnep kapcsán ne annak "örüljenek; 

hogy elmaradt néhány tanítási óra, s "munkamentes" napként 

értékeljék. A "lógás" nem ünneplés, s mi teljes embert kivá- 

punk nevelni, ezért nagyon jelentősek ezen események a mun-

kára nevelés vonatkozásában. 

Igy közvetve lényeges nevelési szituációk ezek a fegyelemre . 

nevelésben is, amely lényegében szoros összefüggésben van az 

előzőekkel. . 

Erkölcsi nevelésünk tetőpontjaként az ünnepek és ünnepélyek 

jól szolgálják a társadalmi tudat kialakitását és helyes ki- 
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bontakozását. Erre az iskolai gyakorlatban ezek h nevelési 

szituációk a legalkalmasabbako Hiszen az erkölcsi nevelés 

egyúttal plitikai nevelés is, ez pedig társadalmi magatar-

tás formálás. A szocialista társadalmi tudat, pedig a tel-

jes ember személyiségének természetes szükséglete. E tény 

pedig segiti tanUbink jellemformálását. Az ünnepély törté-

nelmi  • tapasztalatcsere, igyQennek következtében pedig er-

kölcsi-társadalmi tapasztalatszerzés . is. 

E felvilhitott gondolatok  irányitják  rá  figyelmünket, hqy 

az ünnepély és megemlékezés erkölcsi nevelésünk fontos gyia- 

korló szintere. 
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5. Hazafias és internacionalista nevelés az ünnepélyek tük-

rében 

Az 1973  évi MM állásfoglalás leszögezi a következőket:"Kü-

lön hangsúlyozzuk a nemzeti.- történelmi - politikai év-

fordulók megünneplésének jelentőségét. Szükséges, hogy a z . 

ezekről való megemlékezések segítsék a tanulók eszmei.- po-

litikai , hazafias és internacionalista nevelését, társa-

dalmi.- gazdasági törekvéseink mélyebb megértését .. Mindenek-

előtt a történelmi örökség alkotó továbbgondolásához nyújt-

sanak ösztönzést a fiataloknak, erősitsék szocialista tár-

sadalmunk iránti érzelmi kötődésüket." 

Egy korábbi fejezetben leszögeztük, hogy a 'haladó demokra-

tikus történelmi hagyományaink és a munkásmozgalmi ünnepeink 

szoros egységben vaJ'sulnak meg az iskolai gyakorlatban. Mé 

gis a szocialista hazafiság és internacionalizmus kialakitá- . 

sával bővebben foglalkozunk. Ennek egyrészt oka Szabolcs 

Ottónak ama állitása 1978-ban a szocialista hazafiságról 

Egerben megtartott tanácskozáson: "A tanítás dokumentumai- 

ban a nemzetitörténelem és a munkásmozgalom története inkább . 

még békésen egymás mellett él, mint szerves egységet alkot, 

ezért azután a munkásmozgalom hatása a hazafias érzés és 

tudat kialakitása szempontjából kevésbé bizonyitható,mint 

a nemzeti jelzővel emlegetett nagy történelmi hagyományoké." 
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Hát ez elgondolkodtató, és kilátásba is helyezi, hogy van . 

még jócskán tennivaló e vonatkozásban. 

Az állásfoglalás is sürgeti, hogy hatékonyabbnak kell len-

nie a nevelésnek e vonatkozásban is. 

Hogy milyen bonyolult a történelem értékelése, és felhasz-

nálása nevelésünkben, akkor az ünnepélyek tükrében idézzük 

Vass Henriket: "Az egész történelmet be kell vallani, de ne 

mossuk egybe a haladót és a retrogádot, sőt a haladó hagyo- 

mányokon belül is differenciálnunk kell." Egy másik helyen 

még jobban élezi gondjainkat: "A munkásmozgalom története 

azonban nem csupán a nemzeti történet része. A proletáriá-

tus harca alapvetően internacionalista jellegü". E gondo-

latok jegyében fonódik egybe a hazafias és internacionalis-

ta nevek nemcsak az ünnepélyeken, hanem minden alkalommal. 

A nevelési folyamatban igen jelentős helyet kap a  hazafias  

és internacionlista nevelés.' /Az internacionalizmuson e fe-

jezetben mindenkor proletár internacionalizmust értünk./ 

Ezen nevelési feladatok megvalósitását mindenkörülmények 

között be kell tervezni és ágyazni az ünnepélyek és megem- 

lékezések rendszerébe. 	. 

Ha megrázó idézetekből indulunk ki, akkor azonnal érzékel-

jük a veszélyt is. Szóljon hát Gárdonyi: "A magyarság nem 

kalapdisz, hanem a szíve mélyén viseli a magyar, mint  a 

tenger osigája a gyöngyét. A magyarságunk .érzete mélyen 
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bent él bennünk. Olyan, mint a tüzhányó hegyek, melyek hi-

deg kőhegyek, de egyszer megmozdulnak." Nem új megállapitás 

ez, ebből következik, hogy tanulóink már a szülői házból 

hoznak magukkal hazafias érzelmeket, sajnos ezekben az ér-

zelmekben felfedezhetők néha az álhazafiság, az  egészség-

telen nacionalizmus és a sovinizmus csirái. Pedig már ré-

gen valljuk, hogy magyarságunkban csak addig mehetünk,, a-

mig nem sértjük más népek érdekeit. 

Mi . évente rendezzük ünnepélyeinket ugyanazon történelmi ese

ménnyel.kapcsolatban, ugyanazzal a nevelő célzattal. Itt a- 

zonban Gárdonyi már egyértelmüen figyelmetet bennünket:"Va-

laki meghallga tására azért megyünk el, hogy újat halljunk 

tőle". Tehát évente szólunk ugyanarról a történelmi ese-

ményről, ugyanolyan  szemlélettel, mégis mindig újatat és ma-

randandót  kell nyújtanunk. A tanulók meglévő ismereteire 

kell épitenünk úor,hogy a kivárt hatásfokot és célt elérjük. 

A hazafias nevelés vonatkozásában általában nemzeti hősként 

ismerik tanulóink Kossuthot - ebben benne van a szüléi, il- 
i 

letve nagyszülői ház hatása' is  - ezzel párhuzamosan meg kell 

mutatnunk és be kell bizonyitanunk, hogy ugyanilyen  nemzeti  

hősök Rózsa Ferenc, Ságvári Endre, a II. Világháború név-

telen mewar partizánjai, vagy az 1956-os ellenforradalom 

' kommunista mártirjai, mint Kalamár József, Asztalos János 

stb.. 	 . 
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A szocialista hazafiságra nevelés trületén célunk, hogy ta-

nulóinknak alapvető jellemvonása legyen fejlett szocializ-

must'épitő társadalmunk ismerete és szeretete, aktiv részvé-

tel ennek erősitésében. Legyenek mindenkor hüek hazánkhoz,és 

készek legyenek megvédésére. Ez csakis úgy érhető el,  ha át-

palántáljuk tanitványainkba a haladó demokratikus és munkás-

mozgalmi hagyományokra épülő szocialista hazaszeretetet. Er- 

re kiváló nevelési eszközünk az iskolai ünnepély, megemléke-

zés. Az ünnepek tükrében is ki kell alakitanunk, hogy a kom-

munisták Kossuth demokratikus kezdeményezésének továbbfej-

lesztői a nemzet és a haza felvirágoztatása érdekében. 	. 

Az ünnepélyeken és megemlékezéseken elhangzottak inditékot 

adnak tanulóinknak a haza szeretetére, megbecsülésére, s a 

szorgos munkavégzésre, mellyel e haza, e nép felemelkedését 

szolgálják. Belső késztetéssé tesszük a hazaszeretet aktiv 

gyakorlását. Érezzék át az ünnepély felemelő hangulatában, 

hogy mit jelent méltónak lenni árra, hogy e hazát szerethes- 

sék, melynek boldogabb jövőjéért, oly sokan hullatták vérü-

ket a történelem során. Az igy szervezett ünnepélyek allel 

inasak arra, hogy kialkitsák a nem elméleti, hanem a tevékeny 

hazaszeretetet. Ugyanis a szocialista ember erkölcsi arcu-

latának egyik legjellemzőbb vonása, hogy aktívan szereti  ha-

záját, és megbecsüli történelmi és kulturális hagyományait. 

Felismeri és átérzi a proletáriátus jelentőségét, és távla 

■ 
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fait. Az ünnepél&nek is tükrözniük kell, hogy a hazasze- 

'retet ismereteken alapul. Egy-e ünnepélynek az is f elada 

ta, hogy a tanulkat a hazaszeretet érzelméből falsadó - az 

életkornak megfelelő - tettekre késztesse. Ugynevezett hét-

köznapi becsületes tettekre. 

A hazafisággal kapcsolatos ismeretek a dolgozó nép kategó- 

riája köré rendeződnek. A szocialista hazafiság jellemző 

vonása, hogy elsősorban nem a haza földrajzi és kulturális 

ismérveit tartja szem előtt, hanem a dolgozó népet, társa- 

dalmi rendjét és kiemelten társadalmi fejlődését, melynek 

az egész nevelés folyamatában az ünnepélyek z' endszerében 

vezérgondolatként kell érvényesülnie. 	 . 

A megismerési folyamatban természetesen érzelmek is kelet-

keznek. Éppen ezért szétválászthatatlanok az ismeretek fel- 

dolgozásának és az érzelmek kibontakozásának módszerei. 

Ezeket az érzelmeket mélyiti és tartósitja egy-egy töriénel-

mi ismerethez kapcsolódó ünnepély, megemlékegs. Hangsúlyo-

zottan kell kifejezésre jutnia annak ki hogy a szocialista,  

hazafisághoz szervesen hozzátartoznak a más népekhez való 

viszonyok és érzelmek is. 	 . 

A szülőföld és a hazai táj megismertetésé áz ünnepek vonat-

kozásában inkább a kirándulások alkalmával kerülnek előtér-

be.  
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Az ünnepélyek és megemlékezések rendszerében jelentős szere-

pet kap a. nemzettörténelmi múltjának megismertetése annak 

valóságában, realitásában. Nagyon lényeges, hogy ezek a ren-

dezvények is tükrözzék azt, hogy nemzeti történelmünk az e-

gyetemes emberi történelem része. Jelentős szerepet kapnak az 

eszményképek választásában, hiszen egy-egy ünnepély alkalmas 

anvt.tv hcmutatására, hogy nemzeti történelmünk  "nagyjai" nem 

személytelen hősök. A tanulók érzelmeire ható eszközök kon-

centrált gyakorló tere az ünnepély és megemlékezés. 

Ünnepeinknek tükrözniük kell a dolgozó}iép életének a bemuta-

tását, a napi aktualitásokon keresztül, a nyitott.iskola' 

szellemében ember, azaz dolgozóközelbe hozni az embereket. 

Nagyon jelentős a módszeres, mértéktartó dazehasonlitás más 

társadalmi formációban élő emberekkel. 

Az összehasonlitás tartalmazza és jól fejezze ki hazánk fej-

lődését is. 	 . 

A hazafias nevelés vonatkozásában új érzelmeket kell kiala- 

kitanunk és a helytelen érzelmi reakciókat pedig meg kell 

szüntetnünk, e két feladat a gyakorlatban szenes egységet . 

képez. 	 ' 

Az ünnepélyeink, megemlékezéseink tükrözzék a múlt elképzelé-

seinek a megvalósulását. Ez ' azért is nagyon jelentős, mert  

ifjúságunkban a haza szeretete inkább a múlt eseményeire; 

0 



történésére korlátozódik. Feladatunk, hogy fejlett szocia-

lizmust épit6 társadalmunk eredményei e rendezvény JJ.Aik tük-

rében is csodálatra késztessék tanulóinkat. 

Hazafias nevelésünknek fontos területe a hazafias tettekre 

való nevelés. Ma hazánkban a szocialista hazafi aktiv, cse- 

lekvő, azaz a fejlett szocialista társadalmat épitő ember. 

Az igazi , átélt hazafiság csak akkor válik a társadalom 

'hasznára, ha tettekben nyilvánul meg. Ezért nevelő munk 

ban úgy kell formálni a tanulók személyiségét, - s ez főleg 

ünnepélyeink és megemlékezéseink egyik következménye legyen,-

hogy igénnyé alakuljon ki bennük a hazáért végzett cseleke- 

detek végrehajtására való késég. 

Nemzeti ünnepeink elsődleges tárgyai a forradalmak és a sza- 

badságharcok. Ezek mutatják a közösség történelmi teljes ,it-

ményeit a legmagasabb fokon, a legsürübb koncentráció álla-

potában. A történelmi sorsfordulók és az ünnep kapcsolata 

dialektikus következmény. Ha alapnak tekintjük a történelmi 

eseményt, akkor az ünnepély eme alaphoz tartozó felépitmény-

-jellegü rendezvény. Nem véletlen, he?.  Lenin szerint a for-

radalmak ünnepi energiákat szabaditanak fel, és sokszoroz-

nak meg szinte láncreakciószerüen. Az emberek ilyenkor fö-

lébe emelkednek a "közönséges", álmos életnek" , ős egy 

magasabbrendü élet részeseivé válnak. 

• 
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Ünnepeink hazafias nevelési funkciójának vizsgálata során  

feltétlenül szükséges felvillantani néhány gondolatot nemze-

ti ünnepeink történetéből, hiszen ennek kihatása fontos a .  

tudományos nevelés területére is.  

A legrégibb múltra március 15 tekint vissza. Történetében az  

utolsó 13o év történelme nyüzsög minden lényeges sorsforduló- 

jával. A kiegye;és korában március 15.-e.választóviz volt  

nagy történelmi eseményt mógmerevitő, haladó társadalmi tar-
,  

talmától megfosztott és nacionalista csokra kisajátitó  li 

berális erők és a március 15.-e aktualitását valló, demokra-  

tikus befejezését sürgető és internacionalista szellemben  

értelmező progresszív erők között, amelynek egyre inkább a  

forradalmi munkásság állt az élére. 	. 

A Galilei Kör megalakulásától kezdve  /1910/ 1918-ig minden  

évben megünnepelte március 15.-át. 	, 

Hivatalos nemzeti ünneppé legelőször a Tanácsköztársaság 1919.  

évi XXI. néptörvénye tette, s a nép jogaiba iktatta a meg-  

ünneplését. 	 . 

Majd az ellenforradalmi Magyarország is vállalta képmutatóan  

március 15.-e megünneplését. Nemzeti ünneppé csak az•1927.  

évi XXXI. t.c. tette. 	. 

Március 15.-ének igazi örököse a:.magyar progresszió volt, é-

lén a kommunistákkal,02Sajnos a népfront politika minden e- 
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rőfeszitése ellenére sem érte el azt a fejlettségi fokot, 

hogy megmenthette volna az országot a fasizmustól, a máso-

drk világháborútól. A felszabadulás után azonban a népfront 

politika válósitotta meg 48 örökségének az átvételét, illet-

ve továbbfejlesztését. A hazafiság és nemzetköziség történel-

mi újratalálkozását juttatta szimbólikusan kifejezésre az . 

ideiglenes-nemzeti kormány 1945. április 23.-án kibocsátott 

139o/1945.ME számú rendelete, amely március 15.-ét nemzeti 

ünneppé, április 4..-ét a felszabadulás ünnepévé, május else- 

jét pedig a munka ünnepévé nyilvánitotta./Megjelent a Magva 

Közlöny 1945. május 1-i számában/. Az ünnep több válságon is 

átment, gondoljunk 1956. októberének negativ következményei-

re, s sajnos még napjainkban sem nacionalizmus mentes. 

A többi nemzeti ünnepeink március 15-hez képest mind újabb 

keletüek, s a felszabadulásunk után lettek nemzeti ünnepeink-

ké. Ezek első sorában legnagyobb nemzeti ünnepünk április 

4. —e, hazánk felszabadulásának napja. Nem vélet]s-iül mondja 

Kállai Gyula, hqr : "Nemzeti történelmünk kivételesen nagy 

dátuma ez a nap! nemzeti iinnepl....nemcsak mint egyike nem-

zeti ünnepeinknek, hanem a legnagyobb nemzeti ünnepcink. " 

Természetesen elsődlegesen nemzeti ünnepünk, de ismérvei a-

lapján a szocialista internacionalista ünnepekhez is beso-

rolhatnánk. /Valóban igaz egy korábbi mégállapitásunk, hogy 

minden oeoportoaitáe mesterkélt/. Az cinnap törvénybeiktatása 

az 1965. évi II. törvényben szentesittetett. 
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A Nagy Októberi Szocialista Forradalom emlékünnepe április  

4-vel párhuzamosan vált nemzeti ünnepünkké. A kapcsolat nyil-

vánvaló. Ez is egyidejüleg nemzeti és internacionalista ün-

nepünk. Erre utalt már Horváth Márton a Szabad Nép 1945. no-

vember 7.-i számában.  

Legviszontagságosabb a sorsa nemzeti ünnepeink közül az  

1918-as magyar polgári demokratikus és az 1919 -es szocialis -  

ta forradalomnak. Annak ellenére, hogy fejlett szocializmust  

épitő államunk ennek a két forradalomnak törvényes örököse,  

a rokonság tudata csak lassan és különböző akadályokkal küzd-  

ve hatolt be népünk tudatába, s csak 1959-ben  ismerik el ál-

lami imneppé .  

E nagyon rövid áttekintés úgy itéljük a téma értelmezése miatt  

szükséges volt. Ezek a gondolatok is jobban hozzásegitenek,  

bennünket eszmei-politikai tartalmának értelmezésében a szo-

cialista hazafiság és internacionalizmusra nevelésben. 	 . 

Tehát nemzeti ünnepeink sorát 1948. március 15., a XIX. szó  

zad derekán Európán végighullámzó polgáriforradalmak és nem-

zeti szabadságharcok egyik tetőpontja nyitja meg.  

Az 1848/49-i forradalmak a XIX. század első fele politikai  

és társadalmi küzdelmeinek csúcspontját jelentik. Engels  

"az c.európai kontinens forradalmi drámája első felvonásaként"  

jellemezte, a népek társadalmi ós nemzeti elnyomás elleni  

harca első felvonásának tekintette 	 . 
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Az 1848/49-es forradalmak nemzetközi jelentőségüek. Marx és 

Engels: "A magyar forradalom európai jelentőségre tett szert 

azzal a hősies küzdelemmel, amit az európai reakció egye-

sült erőivel` szemben kifejtett." A forradalmak jelentősége 

mind az európai fejlődés, mind a nemzetközi munkásmozgalom 

szempontjából óriási. 

A szocialista hazafiság és nemzetköziség összefüggéseit fő-

leg az általános iskola 7. és a gimnázium 3. osztályos iro-

dalmi és történeti anyagával hozható összefüggésbe, ez pe-

dig az ünnepélyek szervezésénél figyelembe veendő tény. 

Az ünnepélyek rendszerében érvényesüljön a történelmi fejlő-

dés gondolata és domborodjon ki a közös gondolat. 

A hazafias nevelést szolgálják az ünnepi előkészülethez,majd 

az ünnepély következtében az ünnep után szervezendő gyíjtő- 

munka, akár á]ialános történeti, akár helytörténeti. Kiss 

Kálmán mondja: "A szülőföld történetének a haza történelmé- 

be való szerves beépitésével, a gondosan kiválogatott hely-

történeti anyaggal szemléletesen a tanirányok képzeletét és 

érzelmeit megragadó módon tudjuk kialakitani azt a meggyőző-

dést, hogy a jelen a múltban gyökerezik, s a jelen megérté-

se, a jövő formálása feltételezi a múlt megismerését." 

Ezek következtében bővithetjük az ünnep fogálmáról előbbiek-

ben már megrajzolt grafikus elképzelést: 	. 



85 

Igy képzelhetjük el ünnepeink rendszerében a hazafias és a 

proletár internacionalista nevelést. 

A helytörténeti munka jebntős helyet kap hazafias nevelé- 

sünkben. 

A hazafias és internacionalista nevelés szoros egységben 

kell, hogy megvalósuljon nevelésünk folyamatában, ezért 

szükséges még néhány speciális gondolat felvetése az;iinter-

nacionalizmus eszméjének egyre hatékonyabb érvényesülésének 

megvalósitása-érdekében. 

A hazafiság és internacionalizmus összefonódása és kölcsön- 

hatása nemcsak a fejlett munkásmozgalom kialakulására jel- 
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lemző. Az 187o-8o-as években a magyar munkásság együtt ün-

nepelte a magyar polgári forradalmat és a francia forradal-

mat, sőt 1871. március 18-át, a Párizsi Kommünt. 1880. már-

cius 15-én ugyanannak a munkáspárti hallgatóságnak beszélt 

Frankel Leó a magyar forradalomról, a francia polgári forra-

dalomról és a Kommünről. Vajon hányan meritenek ezen objek-

tiv nevelési feltételből? Bátran nyúljunk hozzá az események-

hez. 

Igy mutathatjuk meg, hgy a hazafiságtól elválaszthatatlan 

azinternacionalizmus. A nevelés folyamatában e két tulajdon-

ság kialakítása nem választhat el egymástól. Az előbb fel-

villantott kis példából is, de haladó nemzeti és munkásmoz-

galmi hagyományainkból is egyértelmüen adódik, hogy a nem- 

zetköziség mindig érvényesült. 

A hazafiság gondolatánál is végigkísérte gondolatunkat . a 

más népek megbecsülése és pozitiv értékelése. Hazafiságuk-

kal, hogy történelmileg mennyire egybeforrt az internacio-

nalizmus, emlékezzünk csak aszabads€tiarc idegenszármazású 

tábornokaira /Bem, DamjanicIy s a másik oldal Kovács tábor-

nok az amerikai szabadságharcban. 

Vagy mennyire összefügg nemzetünk fejlődése más népek szü-

lötteinek elméleteinek az alkalmazásával. Gondoljunk csak 

a Marxizmus klasszikusáira o: 	 . 
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Avagy közeli kézzelfogható esemény a II. világháborúban  

hány ország és nemzet fiai vettek részt hazánk felszabadi-

tásában, természetesen élükön a szovjet katonákkal.  

Mint ahogy a nemzeti történelem sem  elszigetelt  az egyete-

mes emberi történettől, úgy a hazafiság sem elszigetelt a  

nemzetköziségtől. Ki kell álakitanunk a nemzetek közötti  

érdekközösség gondolatát.  

A rövid történeti áttekintésben is tapasztaltuk, hogy nem-

zetünk történelme minden korban ös& kapcsolódott más népek  

és nemzetek történelmével. Ma a haza sorsa a proletáriátus . 

nemzetközi harcával, a szocializmusért vivott , világméretü  

harccal van elválaszthatatlan kapcsolatban. S ez az elvá-

laszthatatlan kapcsolat csúcwsodjon ki az ünnepek és meg-

emlékezések biztositotta hazafias és internacionalista ne-

velés egységében.  
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6. Szerepük és jelentőségük a testi nevelésben 

Talán az ünnepektől legtávolabb tűnő fő feladat, ha jelen-. 

tőségét és fogalmát vizsgáljuk. Hiszen a szervezet megóvá-

sa, a test harmonikus fejlesztése, az egészséges életmód 

kialakitása és a mozgáskészségek fejlesztése a cél. 

Ennek ellenére még történeti szempontból is igen közel kerül 

az ünnepekhez. Az ünnep egy szükebb értelmezése: valamely 

esemény emlékének szentelt nap. A testi nevelés, s ezen be-

lül a sport is megfelel ennek a kritériumnak, sőt vannak é-

rintkezési pontjai az ünnepek kialakulásával. 

Mindenekelőtt a verseny sport kialakulása ünnepi eredetü. 

Az ókor ünnepeinél része volt az ünnepségsorozatnak, vagy 

az ünnepi rituálénak. Együtt jelent meg az ünnepeken a tán» 

cal  és az :_énekkel. 

A jelentősebb sport események maguk is ünnepekké alakultak. 

Gondoljuk az újkori olimpiára, mint az itjúság nemes vetél - 

kedésére, de még inkább az eredeti olimpiai játékokra.  Sok  

nemzeti sport kialaktilásá együtt fejlődött a nemzeti ünne-

pekkel. Sőt még kialakultak a  túlzások is, melyek napjaink-

ban is éreztetik negativ hatásukat. 

A sport bizonyos történelmi időszakokban a sportolók és né-

zők igazi ünnepévé vált. Kiszabadulás, felejtés, megújulás, 

örömeinek ünneplése. De gondoljunk hazánkban a két világ- 
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háború közötti Munkás Testedző. Egyesületek tevékenységére, 

melyek a munkásmozgalom bizonyos szempontból legális szer-

vezett voltak. Ezek égisze alatt ünnepelték a  forradalom  ün-

nepeit. A munkás természetjárás pedig tényleges politikai 

tevékenységet takart. 

Napjainkban pedig a  meghosszabbodott szabadidő  célszerü ki-

használásaként alakulhat ünneppé a turisztika., az ifjúság 

békemenetei stb. 

E történeti felvillantás pedig analógiákra hivja fel a fi- 

gyelmet, s az ünnep kapcsán sportolási, testnevelési lehető-

ségeket kinál a nevelő munkához. 

Az ünnepre való felkészülés is fizikai aktivitás, mely nyit- 

ván testi terh .ést jelent a tanuló számára. Figyelembe kell 

venni azt a tényt, hogy ezt mindennapi kötelező munkája mel-

lett - a tanulás - mellett végzi. A tanulók állóképességét' 

teszi próbára egy hosszúra méretezett ünnepé, melyet még 

az is befolyásolhat, hogy a hely megválasztása egyáltalán 

nem felel meg a követelményeknek, Legtöbbször, jó idő ese-

tén az árnyatlan iskolai sportudvar, ahol egy tanévzáró 

ünnepélyenmegesen dőlnek ki a sorból a tanulók. S még csc 

készenléti egészségügyi szolgálat sincs! Tehát az elsődle-

ges szempont az ünnepély vagy megemlékezés helyének a jó 

megválasztása. Megfelelő felkészülés az elsősegélynyújtásra. 

- 

 

Gondoljuk meg, hány iskolai rendezvényen vettük számitásba, 

vagy terveztük meg ezeket a gondolatokat) Kerestük-.e a 
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kapcsolatot az ünnepély és a testi nevelés között? Sok pe- 

dagógus hajlamos ezt figyelmen kivül hagyni, pedig ilyen 

"apróságokon" is múlik a nevelési főfeladatok megtialósitása. 

Hány anyáknapi ünnepélyt rendeznek a vidéki iskolák a köz-

ségi müvelődési házak nagytermében! Bezsúfolva háromszor 

annyi tanulót és édesanyát, mint ahány:személyre tervezték a 

termet! /Természetes, hogy ezen az ünnepélyen legalább min-

den alsótagozatos anyuka is ott van/. Ünnep lesz- e ez az . 

ünnep gyermeknek és szülőnek egyaránt? Természetesen nem. 

Pedig "csak" az egészségre nevelés szempontjait hagyták f i-

gyolmon kivül, do ki gondol o r̀ro az ünnop fényében,  ragyo-

gásában? Természetesen a pedagógus feladata és felelőssége 

ez is. 	 . 

T( raí, az ünnepélyeken és megemlékezéseken nemcsak a pszichi-

kai tehelés koncentrált, hanem a testi is, ezért lényeges a 

mentálhigyénés szempontok érvényesitése. 

Azokon a helyeken, ahol a közelben vannak történelmi emlék-

helyek, mint pld. Bács-fakun megyében Orgovány,az ünnep kap-

csán/itt a Tanácsköztársaság emlékére/ emléktúrák szervez- 

hetők. Az emléktúrák lehetnek egy, vagy kétnaposak. Két na-

posak a nagyobb tanulóknak pld. kerékpárral és saját motor-

ral. /Még negyven év távlatában is emlékezetések az ilyen . 

túrák./ A túra kapcsán valóban személyes élmény ]köti a 

tanulót az eseményhez és a testi nevelés megvalósulást nem 



kell magyarázni. 

/Nevelői gyakorlatom egyik legemlékezetesebb eseménye, ami-

kor szeptember 29.-én az tsz iskola tanuló ifjúságát vo-

nattal kirándulni vittük. A kirándulás és a tevékenység kö-

vetkeztében a pákozdi csata ideje éa:ténye egyetlen .tanulóriA ó . 

sem okozott problémát./ 

Igy kapcsolódhat az ünnephez a turisztika. Az ország egész 

területén találhatók valamennyi ünnepünkhöz kapcsolódó  ki- .  

rándulási, turisztikai helyek. Országjárások, tanulmányi ki-

rándulások időzitése és tervezése ugyancsak segítheti testi 

nevelési feladataink megvalósitását. Kialakithatúnk egyfajta 

"ünnepi" turizmust is. 

A testi nevelést szolgálják a müsorok változatosságát segitő 

mozgásos müsorszámok, mint a tánc, a gimnasztika, a miávészi 

torna, vagy akár a talaj- és szertorna bemutatók is. Ezek 

egyben fej_esztik az általános mozgás müveltséget is. 

Jelentős helyet foglalnak el az ünnepek kacsán szervezett 

versenyek is. Ezek szervezése alapos körültekintést és meg-

gondolást igényel. Ugyanis ünnepeinken egyik feladatunk,hogy 

tanulóink morálisan mindig épüljenek, de a versenyeken ve-

sziteni is lehet. Arra is megkell tanitani őket. Igaz,hogy 

történelmünk sem örök győzelem, hanem vereség is  volt  benne. . 
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Igy az ünnep fényében megtanulhatják a kudarcok elviselését  

is.  

Felemelő és sok tanulót aktivizáló tevékenység a különböző  

staféták szervezése is, melyek lehetnek az ünneplésnek szer-  

vés_részei. 	. 

Az ünnepélyeken gondoljunk arra is, hogy a szabad levegőn va-  

ló tartózkodás a legegészségesebb tanulóink számára.  

Jelentősek lehetnek az ifjúsági szervezetek által szervezett  

járőrversenyek az ünnep kapcsán.  

Nagyon jelentős, hogy tinnepeinWen kellő helyet kapjon a hon-

védelem kérdése is, s a honvédelemre képes  egészséges ifjú-

ság nevelése egyik fő feladatunk is. 	.. . . 

~.~ 
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7. Ünnepélyek és megemlékezések a világnézeti nevélőmunkában 

Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések világnézeti nevelő 

jellegét az előkészületek és maga  az ünnepély együttesen biz- 

tositják '. Kellő pedagógiai előkészités nélkül a legszebb ün-

nepély hatása is korlátozott; szólamokkal, formalitásokkal 

terhelt, vagy 'szervezetlen ünnepély pedig csalódást jelent . 

a még jól előkészitett tanulónak is. A világnézeti nevelés 

eredményessége is végső fokon cselekedetekben nyilvánul meg. 

Ezért helyes már az előkészületekben érdekeltté tenni a ta-

nulókat, épitenünk aktivitásukra. 

Az ünnepélyek és megemlékezések alkalmásak a világnézeti ne-

velő munka komplex jellegének biztositására. Temészetesen 

ügyelnünk kell arra, hogy az új embert nem lehet prédisációk-

kal és kioktatásokkal kialakitani, mint ahogy azt sajnos e-

lég sok esetben próbálják. 

"A világnézet.... meggyőződéssé szilárdult eszmerendszer". 

A nagyszámú meghatározás közül ez segit hozzá a legjobban 

az ünnepélyek és megemlékezések bizbsitotta nevelési fela-

datok legjobb megközelitéséhez és megoldásához. Kifejezi, 

hogy a világnézet erkölcsi normák rendszere. A myőződés-

sé vált világnézet az ember erkölcsi arculatát is meghatá-

rozza. Mivel a világnézet a személying egészét határozza 

meg, ezért 'a világnézeti nevelés nem elszigetelt nevelési 

feladat, ezért minden olyan helyzetben  megtalálható, ahol 
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nevelési feladat érvényesülhet. 

A világnézeti nevelés  egyrészt folyik a tanitási órán, mely-

nek alapja a tanterv. Az igy elsajátitott ismeretanyag bir-

tokában juthat el a tanuló oda, hogy az ünnepélyek nyújtotta 

érzelmi telitettségben állandósuljanak benne azok az eszmék, 

eszmerendszerek, melyek a világnézeti meggyőződést szolgál 

ják. A világnézeti nevelést csak koordinált nevelési ráhatá- 

sok biztosithatják, melyeknek fontos területei az ünnepélyek 

és megemlékezések. A tanulók aktivitására már az előzőekben 

is utaltunk, mégis újra hangsúlyozzuk, hogy önérdekeltté 

kell tenni saját világnézetének formálásában. S a.tanitási 

órán, illetve annak következményeként létrejött értelmi azo- 

nosulás az ünnepélyeken és megemlékezéseken érzelmi azono- 

sulássá'.váljék. Az ünnepélyek nagyszerüen tudatositják a  

forradalmak történelmet, társadalmat, sőt természetet for-

máló szerepét. A társadalom összefüggései bonyolultabbak, 

mint a természeté. Az ünnepélyek ilyen vonatkozásban betöl-

tik a természettudományi "kisérletek" szerepét./Kiemelés 

tőlem V.J./ A jól elkészitett és megtartott ünnepély szin-

te egzakt jelleget ad társadalom vizsgálatának, amely visz-

szahat a tanuló tudatvilágára. 

A tanulók tanitási órán kivüli tevékenysége a világnézet 

formálásának igen fontos tényezője. Különösen a közösig-

ben  való tevékenységben, amelyek a közös munkát lehetővé . 

teszik. Ilyenek ünnepélyeink és megemlékezéseink. Lényegük 
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megértése a tanulók társadalomra vonatkozó ismereteitől függ. 

Ugyanakkor a viszony kölcsönös: az ünnepélyek hozzájárulnak . 

ezeknek az ismereteknek a bővitéséhez és . elmélyitéséhez. A 

világnézeti nevelőjelleget az előkészület és a kivitelezés 

együttesen biztositja. 

Tehát itt is az ismeretek az.Aa]gia ahhoz, hogy az ünnepek ki-

emelkedően hassanak pl. nemcsak a hazafias nevelésre, amint 

azt már előbb is jeleztük, hanem a világnézeti nevelés vonat-

kozásában is. 

Ha jó az ünnepély elákészitése,.akkor többoldalúan'érvénye-

sül nevelőhatása is. 

.Felvetődik a kérdés, mi az útja az ünnepélyek világnézeti no-

velő hatásainak az ismerettől az ünnepély lezárásáig és azt 

követően? Hogyan kapcsolódnak össze és épülnek egymásra a fe-

ladatok? 

Világnézeti nevelés vonatkozásában szükséges kiemelni, hogy 

az ünnepélyek előkészületének vannak távolabbi és közelebbi 

szakaszai. A távolabbi előkészület a tantervi anyag feldol-

gozása. A közelebbi a szervező munka, amibe beletartozik a 

szereplők kiválasztása, szerepek kiosztása stb./Természete-

sen valamennyi nevelési vonatkozásbán e szakaszok megvannak, 

de legkoncentráltabban e területen jelentkeznek./ 

A távolabbi előkészület cél- és feladatrendszeét a tanterv 

határozza meg, amelyen végig kell vonulnia vezérgondolatként 

a világnézeti .kialakitásának. Ehhez megfelelő témákon keresz- 
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tül vezet az út a követelmények megvalósitása által. Ebben 

a távolabbi előkészületi szakaszban kell, hogy egyszer csak 

csúcsosodjon a közelebbi szakasz: az ünnepélyék konkrét esz-

mei kifejeződése. 	. 

Minden ünnepélyen, megemlékezésen az eszmei tartalomnak tük-

röznie kell a világnézeti nézőpontot, amely már konkrét ne-

velési feladat. Az ünnep eszmei mondanivalójának kifejező-

dései állandósult érzelmeket alakitsanak ki a tanulókban,a-

zaz állandósult pszichonok jöjjenek létre, hiszen a világ-

nézetet felfoghatjuk a vilgfelfogásból és a világképből szer-

veződő komplex pszichikus rendszernek .  Az egyes müsorszámok 

legyenek szoros összefüggésben az eszmei tartabmmal. 

A tervszerüen, tudatosan előkészitett rendezvény kitünő esz-

köze nevelő munkánk hatékonyságának. Már a II. fejezetben 

hivatkoztunk arra, hqy az "Ünnep mindig és mindenkor a tár-

sadalom szervező osztály inkifejezési formája", ennek ide-

vonatkozó érvényét csak hangsúlyozni tudjuk. Az ünnepi aktu-

sok mindenkor segitik a meggyőződés kialakulását, a világ-

nézet pedig szintén egyfajta meggyőződés, ezért központi 

helyet kell biztositani számára az ünnepélyek rendszerében. 

Az osztályharc és világnézet elválaszthatatlanok, nemzeti 

ünnepeink pedig az osztályharcok nii.lt megjelenitését is 

szombolizálják. 

Nemzeti ünnepeink a társadalmi fejlődés lineáris kifejezői, 



97 

s a társadalmi fejlődés dialektikus megismerése kölcsönhatás-

ban  van, a világnézet alakulásával. Ezen belül is jelentős, 

hogy ünnepélyeink, megemlékezéseink jól szemléltessék a mun-

kásosztály történelmi és ideológiai fejlődését, és történel-

mi hivatását. 	. 

Meg kell valósitani az elmélet és gyakorlat egységét, mert 

ha csak a tudományos ismeretek szinte tanórai megerősitését 

tesszük, nem érünk el pozitiv hatást. 	. 

Az ünnepre való készülés távolabbi szakasza  nem zárul az ün-

nep megrendezésével, hanem ciklikusan újra kezdődik, mert az 

ünnep után nem zárhatjuk le az eseményt, és eszmét, hanem az 

ünnepély értékelésével elinditjuk az újabb ciklust. /Olyan 

ez, minta rendszer irányitása, mely ciklikusan ismétlődik/. 

Az eszmény, a nevelési cél úgy válik a személyiség belső ér-

tékéve, ha tudato.sitjukázt a tanulóban. A Jól végzett munka 

tanulságokkal és újabb célokkal vezeti el tanulóinkat a vá- 

. gyott dolgos életre. 	 - 	. 
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V. ÜNNEPÉLYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK A PSZICHIKUS FOLYAMATOK 

SZERINTI NEVELÉSI FŐFELADATOK RENDSZERÉBEN 

1. Szerepük és jelentőségük az értelmi nevelésben 

Az értelmi nevelés célja többek között olyan embe c nevelése, 

akik képesek a társadalmi valóság lényegének megértésére,és 

megértik annak alapvető törvényeit. Emé cél megvalósitását 

segitik a jól szervezett iskolai ünnepélyek és megemlékezé- 

sek is. E célból adódik, hogy nem  passziv befogadásról van 

szó, hanem alkotó felismerésről és alkalmazásról. Igaz,hogy 

e nevelési szituációk a tanulók zömét passziv befogadásra 

kényszeritik, mégis a céltudatos értelmi nevelés nem nélkü-

lözheti ezeket. 

Az értelmi nevelés tulajdonképpen intellektuális nevelés. 

Az ünnepélyek és megemlékezések pedig kimondottan intellek- 

t'ális nevelési szituációk, s ezek mozgósitják a tanulókban 

az értelmi szférákat. Nagymértékben segitik a bevésést és 

megőrzést. Sőt igen jelentősek az általánositó képesség ki-

alakitásában és fejlesztésében. 

Az értelmi nevelés főfeladatai: a korszerü általános müvelt-

ségi anyag átszármaztatása, az értelmi képességek magasfokú 

fejlesztése és a tudományos világnézet kialakitása. 
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Az értelmi képességek fejlesztésében fontos szerepet kap a 

figyelem, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás. 

Az ünnepélynek és megemlékezésnek olyannak kell lennie,hogy 

az lekösse a tanuló figyelmét. A figyelem nem külső kény-

szer hatására, hanem belső késztetésre alakul ki. Ezért e 

nevelési szituációk szervezésénél a pszichológiai szempon-

toknak maximálisan kell érvényesülniük. 

Az emlékezet fejlesztése a tantárgyak keretében oktatott a -

nyag és az ünnep által nyújtott ismeretanyag kölcsönös ösz-

szefüggéseinek és kiegészitésének felismerése vonatkozásá- 

ban fejleszthető. . 

A képzelet és a gondolkodás az. ünnepély és a megemlékezés 

*kövökeztében létrejövő elemzések alkalmával fejleszthető. 

A korszerü társadalmi müveltség szerves része az ünnepélyek 

és megemlékezések kapcsán kialakitható kamzerü nemzeti és  

internacionalista történeti müveltség. /Kiemelés.tőlem V.J .•/ 

Eme nevelési szituációk szervezésének ez is lehet egy tele-

ologiai szempontja. Tulajdonképpen századunkban kialakult 

nagymérvű tantárgyi integrációban az értelmi nevelés koor-

dinálása szinte teljesen megszünt. E koordináló feladatot 

részben az osztályfő végezheti el, de nagymértékben segithet 

a szisztematikus iskolai ünnepek rendszere is. E koordináló 

munkában nagyon fontos, hogy optimális információ mennyisé-

get kapjon a tanuló. A tanórai ős tanórán kívüli informáciő 
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mennyisége az értelmi képesség kifejlődésének optimumára 

juttassa el a tanulót. 

Mivel ismereteink érzékelésből származnak. Az ünnepélyek és 

megemlékezések pedig eme érzékelés bázisai. Magasfokon fej-

leszthetik a látási és hallási érzékelést. Általában az ér-

zékelés gyakorlottsága, az érzékszervek magasfokú fejlettsé-

ge teszi lehetővé a jelenségek /jelen esetben a társadalmi 

törvények/ egységben történő felfogását. E folyamatban kell 

fJleszteni a megfigyelést is, hogy a különbségeket és azo-

nosságokat felismerjék a tanulók. Természetesen a legfőbb 

feladat, hogy a lényeges vonásokat és a legfontosabb issze-

függéseket, ismerjék fel. Igy az érzékelés következtében ki-

alakul az észlelés, s a céltudatos észlelés a megfigyelés. 

S a figyelem is olyan, mint a sportteljesitmény, edzeni 

kell) Á tanulók figyelme csak akkor válhat szok€aset, ha eh-

hez megfelelő az alapszituáció, amely kiváltja a belső kész-

tetést. 

Tehát az észlelés csak az érzékeléssel kölcsönhatásban fej-
. 

lődhet. 

Az érzékelés és észlelés következtében fejleszthető a tanu-

lók emlékezése. Az ünnepély egyik definiciójánál mondtuk, 

hogy állandósult emlékezés. Akkor az értelmi nevelés vonat-

kozásában az ünnepély és megemlékezés egyfajta inger, mely-

nek következtében biz nyos általánositást végez  a .  tanuló ön- 
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állóan vagy közösen és ennek következtében fejlődik az emlé-

kezés is. Igy a nevelés folyamatában ezek a következő funk 

ciókat is teljesitik: bevésés, megőrzés, felidézés, felis-

merés. 

Az előbbiek következtében pedig alkotó módon alakulhat ki a 

tanuló képzelete, amely az értelem müködésének lényeges kom- 

• ponense. Az ünnepélyek és. megemléke6sek hatására megindul a 

reproduktiv képzelet működése, melynek következménye a pro-

duktiv képzelet kialakulása. A történelem megelevenitésének 

élőnek kell lennie, mert személyes tapasztalatból azt nem 

ismerjük, tehát a tanulónak el kell tudni képzelnie. Ezek a 

nevelési szituációk, tehát nem letetnek a történelem egyszerü 

"fényképei", hanem müvészi - megjelentetésnek kell lenniök. 

S végül nagy jelentőségük van a gondolkodás fejlesztésében. 

A tankönyvek és tantervek nem végzik el az általánositásokat, 

az együttlátást, és a következtetések megállapitását. S e 

vonatkozásban valósulhat meg minden tanuló "aktiv részvéte-

le",  hogy gondolkodásra kényszerüljön. Belássa, hogy jele-

nünk nem létezhet a múlt gyökere nélkül. S önállóan is fel 

kell ismernie a társadalmi törvényszerűségeket, és igazságo- 

kat. 

Ezek megvalósitása pedig osk jól tervezett és szervezett,s 

dialektikus egységet alkotó ünnepélyek ós megemlékezések 

rendszerében leheiságes. 	 . 
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2. Szerepük és jelentőségük az érzelmi nevelésben  

Az érzelem az én szubjektiv.átélése, s eme átélés a•nevelé-

si szituációkban mindig feltételezett momentum. Az érzelmek 

nevelése főleg iskoláskorban lehetséges, ezért minden lehe-

tőséget ki kell használnunk. Az érzelmek egyik fontos alap-

tuhjdonsága a polarizáltság, s az ellentétek /pl. szeretet - 

gyülölet/ domináns elméleti tényezők az ünnepek rendszeré- 

ben. E polarizáltság fejlesztésének fontos gyakorló , terü-

lete az ünnepély és a megemlékezés. 

Az ünnepély és megemlékezés egyik funkciója az is, hogy új 

érzelmeket alakitson ki, illetve a helytelen érzelmi reak-

ciókat szüntesse meg. Nem elegendő azonban csak érzelmeket 

kelteni. Arra kell törekednünk, hogy a kialakult viszonyu-

lás személyiségvonássá alakuljon át, amely meghatározza a 

tanulók cselekedeteit, viselkedését. 

A felébresztett érzelmeket tehát tartóssá kell tenni. A:kör-

nyező, vagy a történelmi múlt társadalmi valóságával sokol-

dalú kapcsolatban szerzett benyomások erősitik, mélyitik el 

a társadalom, a nemzet iránti érzelmeket. 

A kialakitandó érzelmek egyaránt lehetnek pozitiv és nega- 

tiv minősé'güek. Gyakori hiba a nevelés folyamatában, hogy 

csk a pozitiv érzelmek /pl. nemzeti büszkeség/ kialakitásá-

ra törekszenek. Pedig  az ellenséget meg kell gyűlöltetni, 

azokat pld. akik háborút akarnak, akik az emberek millióit 
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pusztitanák el hassionvágyból, akik más emberek munkájából 

élnek stb. 

Az érzelmi nevelés vonatkozásában az ünnepélyek és megemlé- . 

kezések nemcsak esz közjellegű szituációk, hanem céljellegü 

ek is, hiszen hatásrendszerükkel mozgósitják az érzelmi szfé-

rákat, s te-érzelmek pozitiv kifejlesztését szolgálják. Egy 

következménye lehet az érzelmi szüks44.etek által kialakitott 

kutatásigény megjelenése a személyiségnél, amely a pontosabb 

tudományos igazság megismeréséhez vezet. 

Tehát az érzelem a világhoz való szubjektiv viszony kifeje-

zője. A müvelődési javak szerinti nevelési főfeladatok pe-

dig csak érzelmi telitettséggel valósbhatók meg. 

 tevékenységek részletes tglalását a N. fejezetben el-

végeztük, s aközben hangsúlgoztuk a meggyőződés fontosságát, 

amely maga is szubjektiv érzelem. 

A tartalmas emberi élet csak erős érzelmekkel képzelhető el. 

Az ünnepély& és megemlékezések az érzelmek minden csoport-

jában lényeges funkciót töltenek be. 

Az intellektuális érzelmek vonatkozásában a bizonyosság, a 

kiváncsiság és az igazság-szeretet kialakulását biztosítják. 

A morális-politikai érzelmekben döntő a közösségi érzés; a 

hüség, a becsület, a hazaszeretet, az internacionalizmus. 

érzése, gyülölet az embertelenséggel szemben, á.11andósitása 
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és optimális kifejlesztése. 

Az ünnepély megjelenítése nagyon fontos az esztétikai érzel-

mek kibontakoztatásában. 

Az ünnepélyek és megemlékezések olyan nevelési szituációkat, 

helyzeteket hoznak létre, melyek biztosittják a tanulókban az 

emocionális viszonyulást a társadalmi jelenségekhez, a nem- 

zeti'történelem megéléséhez és magukhoz az emberekhez. 

P.M. Jakobszon irja:"Az ember az élményen keresztül jut el 

egy érzelem megismeréséhez, s azután az érzelem - miután az 

ember átélte és tudatositotta - bizonyos feltételek megléte 

esetén tartós pszichikai állpottá válhat." 

Az ünnepélyeken és megemlékezéseken az ősök, az  elődök tet-

teinek észlelése, illetvé tudatositása következtében alakul 

ki az élmény. Ezeknek az ősöknek a cselekedetei tiszteletet 

és megbecsülést váltanak ki a tanulókból, s az ilyen szituá-

cióban ezek igen magas érzelmi hatást . érnek el. 

Ágoston György irja: "Az élmény annak eredményeképpen jön 

létre, hogy az ember tudatositja a társadalmi élet tényei 

hez, s az emberek közötti kapcsolatok jellegéhez való sa-

ját viszonyu]ását," 

Ünnepélyeinken és megemlékezéseinken nemcsak ismertetjük a 

történelmi eseményecet, az osztályharcok történetét, hanem 

célunk az is, hqy tanulóinkban a haladó, a forradalmi erők 

iránti rokonszenv alakuljon ki .  

Rendkiviil nagy lehetőséget rejt magában az a tény, hogy az 
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ünnepen a történelmi eseményt közösen tudjuk megélni, szinte 

társaknak érezzük a történelmi személyeket, ez optimális biz-

tositék az érzelmek pozitiv fejlesztésére, a megfelelő irány-

ba hat a tanulók saját viszonyulása a társadalmi jelenségek- 

hez. 

Az ünnepélyeknek és megemlékezéseknek jelentős szerepük van 

az érzelmi emlékezet f .esztésében. Ezek a nevelési helyze- 

tek érzelmi élményt nyújtanak, s az emlékezetben logorősob-

ben eme érzelmi élmény eseménye marad meg. A történelmi ta-

pasztalatok következményükként a személyiség részévé válnak. 

Az emlékezet és az érzelmek közötti szoros kapcsolatot már 

1890-ben Szergej Szergejevics Korszakov orosz pszichiáter 

felfedezte. Pjotr Kuzmics Anohin szovjet akadémikus az ér-

zelmeket a környezeti hatások gyors értékelésének sajátos 

eszközeinek vallatta. Jelen esetben a környezeti hatás a tör-

ténelem megéletése. Az érzelmek erős szürője pedig feltét-

lenül befolyásolja az emlékezetet. Tehát az  érzelmileg .teli-

tett ünnep az emlékezet müködtetésében jelentős a személyiség 

alakitásában is. Az ünnepély és megemlékezés hatására kiala- 

kul az érzelmi emlékezet, bár az emberek többségének nehéz : 

feladat az átélt érzelmi állapot felidézése, mégis az élet-

ben  gyakorta felbukkan és az befolyásolja az emberek egymás-

hoz,valamint a társadalmi eseményekhez való viszonyát. 

Nagyon fontos megszivlelendó igazság, hogy,á túl erős, vagy 
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a túl gyenge érzelmi hatások nem vezetnek eredményre, eset-

leg károsak is, azért keresnünk kell az "arany középutat" a 

hatékonyság érdekében. Ünnepélyeinken és megemlékezéseinken 

a pozitiv érzelmek érvényesülése alapkövetelmény. 

.Az érzelmi nevelés biztositás av .arra int bennünket, hogy nem , 

elegendő a tanulókat ráhangolni a közelgő ünBpre. Nem elég 

jó müsorokat rendeznünk. Ezek csak akkor érik el a kívánt 

hatást, ha figyelembe vesszük a növendékeink pszichikai sa-

játosságait. Főleg azt, hogy tele vannak ambicióval és tet- 

.teik kiteljesedéséhez magasfokú érzelmi töltésre van szük-

ségük. 

. 
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3. Szerepük.és jelentőségük az akarat nevelésében 

Az akaratnevelés egyrészt az értelmes cselekvések végrehaj-

tására való képesség kialakítása, valamint a célszerü és 

céltudatos döntések meghozatalára készség kifejlésztése. E 

vonatkozásban nemcsak az ünnepek vonatkozásában, . hanem egész 

nevelő munkánkban komoly problémák jelentkeznek. Ezzel kap-

csolatban idézzük P.Kovács Imrének a Népsabadság 1981. április 

8.-i számában tett megállapitúsaibl: 

"Sokszor elégedetlenkednek a pedagógusok is, mert a tanuló-

ifjúság nem kis része képtelen az igazi:erőfeszitésre 	 

Sajnos, a nevelés szótárából ma már hiányzik és gyanússá 	. 

vált az akarati nevelés  kifejezés. 	mennyire háttérbe 

szorul az akarati tényezők szerepe, pedig tudjuk: az akarat 

erősitése nélkül semmiféle jellemformálás nem képzelhető el. . 

....A mai pedagógiai-lélektani irodalomnak szembetünő f 

gyatékossága, hogy nem, vagy csupán nagyon keveset szól az 

idevágó feladatokról. ..o.az akardnevelés erősitést célzó 

próbálkozások mögött jó néhányan eleve ideológiai eltéve- 

lyedést sejtenek." 

Hát ezek a felvillantások valamennyiünknek elgondolkodtató-

ak. Ha igy van ez a nevelés folyamatában általában, akkor 
• 

még inkább az ünnepélyek és megemlékezések vonatkozásában. 

Nagy a kinálkozó alkalom, hiszen a történelem neves szemé-

lyiségei és névtelen hősei akartak vahmit tenni, s akaratuk  

következményei tetteikben realizálódott, meg abban az objek- 
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tiv valóságban, hogy nem úgy hagyták itta világot, mint a-

hogy találták. Minden alkalommal, igy ünnpeink kapcsán is 

tenni kell az akarat nevelése érdekében, s a tervezés egyik . 

centrális problémája legyen ez. 

Az akarat nevelésben az ünnep kapcsán legyen - célunk, hogy 

tanulóinkat is - a célratörő munka jellemeze, lessenek, lás-

sanak, ne engedjenek hasznosat elpusztulni, vagy elenyészni. 

Akarjanak az elődök példáján tenni önmaguk, a haza és az em-

beriség boldogulásáért. 

Szinte valamennyi területen rámutattunk a meggyőződés fon-

tosságára, e helyen is csak_ ismételni tudjuk, hogy az önte-

vékeny akarat kialakulásának egyik alapfeltétele, melyhez 

az ünnepélyek és megemlékezések is hozzásegitik a  tanulókat.  

Az akarat és a szándék közé nem tehetünk egyenlőségi jelet 

és ez nagyon lényeges a nevelési folyamatban. 

Az ünnepélyek és megemlékezések alkalmasak arra, hc kifej-

lesszék a bátorság ás a merészség akarati tulajdonságokat. 

Ezek nem jelentik feltétlenül az élet feláldozását, inkább 

"férfias, becsületes" helytállásra és cselekedetekre kész-

tessék tanulóinkat. Ezek vállalása ne értelmetlen kockázat 

legyen. Ezeknek a szilárd erkölcsi és világnézeti személyi- ` 

ségtula jdonAgokból kell fakadnia. 

Ünnepélyeink ás megemlékezéseink mutassák be az objektiv 

küzdelmet, amely akarat hiányában nem valósulhatott meg. 

Természetes e vonatkozásban a 0 példa még nem jelenti an- 
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nak készséggé válását. Az akarattanulóinknál is céltudatos 

cselekvésben r®lizálódjon. 

Az ünnep kapcsán is csak olyan feladatokat állitsunk a tanu-

lók elé, amelyeket képesek megoldani, mert a lehetetlai feh - 

dat, vagy példa negativ hatást eredményez. 

tlnnepélyeinken és megemlékezéseinken keressük és állitsuk a 

középpontba azokat a motivumokat, melyek jelentősek az aka-

rat fejlesztésében. Lássák és éljék át, hogy jóindulatú 
J 

szándékkal akarat nélkül nem alakulhatott volna ki hazánk- 

ban a fejlett szocializmust építő társadalom. 

Az ünnepek adta nevelési helyzetekben úgy kell alakitanunk . 

tanitványaink személyiségvonásait, hogy képesek legyenek a 

céltudatos, értelmes, erős akaratot igénylő társadalmi cse-

lekvésre. . 
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• 4. Szerepük és jelentőségük a tevékenységre nevelésben 

A tevékenység nem cselekvés, hanem tulajdonképpen folyamat, 

melyben megvalósul az ember és pszichológiai környezetének 

kapcsolata. 

A megismerés két lényeges alapformája a megismerő tevékeny-

ség és a cselekvés. Az ünnepéheken és megemlékezéseken mind-

két alapforma előfordul, s nehéz volna sorrendiséget meg-

állapitani. Ugyanis ezek szolgálják a megismerést is, de 

fontos benne a cselekedtetés is, a tanulók aktív . részvétele. 

Az ünnepek vonatkozásában ki kell emelnünk az ünneplés cél-

jának és a megismerésnek a kölcsönhatását. Ugyanis az 'ünne-

pélynek és megemlékezésnek fő feladata és célja, hogy a 

társadalmi történés objektiv összefüggéseit és következmé-

nyeit mutassa be, megteremtve a múlt és a jelen között a tör-

ténelmi tapasztalatcserét. E vonatkozásban a cselekedtetés 

másodlagos funkció. Az emberi tevékenységet a társadalom de-

terminálja, ebből következik, hogy a társadalmi történés 

• mogismortotóse, belsővé válása a tevékenység=motivurna. 

A személyiség fejlődése pedig á tevékenységek összefüggő 

rendszerében valósul meg. A gondolkodás, az érzelem, az  a-

karat  tevékenységben valósul meg .; A tevékenységben valósul 

meg a személyiség viszonya környezetéhez, a  környezetbe be-

leértve a társadalmi környezetet is. Nagyon jelentősek ennek 

kialakulásában a motivumok, s az ünnepdlyek és mgemlékézések 



is a motivumok egy csoportja, s igy tevékenységre ösztönző 

inditékként jelennek meg a nevelés folyamatában.' Tulajdon-

képpen a nevelési folyamat a tanulók tevékenységének moti-

válása, akkor pedig kitüntetett szerepet kapuk az ünnep kap-

csán szervezendő nevelési szituációk. 

A motivumok egy része egyéni, más része kollektív érdekeket 

tükröz. S az'ünnepi motivumok a közösségben lejátszódó kö-

zösségi érdekeket mozgató indítékok. Ezek kiterjedhetnek az 

egész nemzetre, sőt a szocialista közösség országainak né-

peire is. Az ünnepek természetesen.a társadalmilag jelentős 

tevékenységek motivum rendszere. Ágoston György irja!'A mo-

tivumrendszer magjává a tevékenység céljának és társadalmi 

jelentőségének kell válnia." 

A tevékenység magasabb dinamikus szintézis, amelyben az e-

gész személyiség fejeződik ki. Tehát e folyamatban szinte 

integrálódva valósul meg valamennyi nevelési főfeladat,igy 

az ünnepélyeknek és megemlékezéseknek integráló szerepük van 

a pszichikus folyamatok szerinti nevelési főfeladatok meg-

valósitásában is. 	 ' 

Az ünnepélyek és megemlékezések alkalmasak a kötelesség tu-

dat fejlesztésére, s ezen belül is jelentős a társadalmi kö-

telesség kifejlesztése. 

Ágoston György a tevékenységre nevelést a  következőkben ösz- 

szegezi: "Korunk, a szocialista forradalom ésJtudományos - 

technikai forradalom kora olyan emberek nevelését igényli,a- 
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kik értelmük, érzelmi világuk és akaratuk benső összhang- 

ját, tehát önmagukat, képességeiket, alkotóerőiket megvaló- 

siló tevékenységet fejtenek ki." Ezek kibontakozása pedig a 

fejlett szocializmúst épitő társadalomban,a közéletben is 

igen fontos és hasznos, s ezek megvalósitására nevelnek az 

iskolai ünnepélyek és megemlékezések is.  
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VI. AZ ÜNNEPÉLYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK KÖZÖSSÉGI VONATKOZÁSAI  

1. Hatásrendszerük a közösségi nevdésben  

Gondolat ébresztőnek idézzük Vinczéné Deák Tündét: "Nem hi-

szeli hogy élt valaha is diák, aki ne érezte volna tanuló-

évei során: milyen jó a közösségbe tartozni, milyen nagy-

szerü együtt énekelni, együtt játszani, együtt hallgatni a 

zenét, a verseket, együtt emlékezni és csodálni rá a törté-

nelmi eseményekre,  személyekre,  Az emlékezet talán éppen az 

ünnepélyes pillanatokat őrzi meg a legélénkebben,és ezek az 

ünnepélyes pillanatok a tanulók életének fordulópontjaihoz . 

kötődnek.... Az ünnepélyek - a müvészetek értelmi, érzelmi 

hatóereje folytán - sokszor évekre, esetleg egy életre szó-

ló hatást gyakorolnak a fogékony gyermekekre ...." 

A közösség, a közös tevékenység emelhető ki e gondolatokból, 

s ez a fontos számunkra, mert nevelésünk szervezeti formája 

á közösség, s közösségi embereket csak a közösségba.a kö-

zösség által nevelhetünk. EzrBmcsak nevelésünk szervezeti 

formája, hanem célja, feladata és módszere. 

A töVténelmi események is közösségek tevékenysége. A közös-

cégek egyik fontos ismérve a közös cél. Ünnepélyeink és meg- 

emlékezéseink tegyék a tanulók személyes tulajdonságává, hqy 

mi eleink céljaik a továbbfolytatói vagyunk, s velük egy 

közösségbe tartozunk. A közös cél a nemzet, az emberiség é-

letének megjobbitása..Már korábban is megállapitottuk, hogy . 

ünnepeink emlékezések és egtdejüleg jövőbetekintések. 
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Gondolatban igy egyesitjük a múlt, a jelen és a jövő tette-

it. Igy alakithatjuk ki tanulóinkban, hogy őseinken keresz-

tül cselekvő részesei vagyunk a múltnak, tevékenységünkkel,a 

jelennek, s majdan utódaink révén a jövőnek. Igy minden em-

ber tevékenysége benne van a jelenben, sőt a jövőben is. A 

nemet közösségéhez-való tartozás érzése igy alkul ki a nem-

zet kisebb közösségeiben. 

Ünnepélyeinken és megemlékezéseinken úgy csúcsosodhat a kö-

zösségi érzés, hogy népben és nemzetben ünnepeljünk és gon-

dolkodjunk, s alakitsuk ki tanulóinkban azt, hogy örüljenek, 

hogy .e hazában élhetnek, s legyenek büszkék őseinkre, akik-

nek tettei következtében büszkék lehetnek arra, hogy magya-

rok rogyunk. 

A közösségi érzés mélyitése céljából az öncélú prédikáció 

helyett a közös csdekvés legyen a domináns. A közös cselek-

vés vonatkozik pedagógusokra és tanulókra egyaránt. Ugyanis 

a pedagógusok személyének jelentősége és:,szenvedélyes pél-

damutatása meghatározó a tanulóközösségre való visszahatás- 

ban. 

Ünnep6iyoink és megemlékezéseink a múlt valós tükröződése' 

következtében tanitsák meg a tanuló ifjúságunkat arra, hogy 

tudjanak cselekedni egyszerre önmaguk és a közösség javára. 

Erősödjön bennük az az elkötelezettség, hogy tetteik minden-

kor a közösség érdekeit szolgálják. Történelmi személyiségek 
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példáján mutassuk meg, hogy a közérdek és az egyéni érdek 

harmonikusan összekapcsolódhat. Tehát ki kell bontakoztat-

ni az ifjúság cselekvőkészségét, s mozgósitani kell őket a 

környező világ, s azon belül saját sorsuk tevékeny alakitá- 

sára. 

Az ünnepély és megemlékezés váltsa ki a kollektiv elkötele-

zettség érzését, illetve készségét, mely objektiválódva tet-

idcre késztet a legbodogabb, a legteljesebb közösség kiala 

kitásáért, a kommunizmusért. 

Természetesen nyilvánvaló, hogy e vonatkozásban is Makarenko 

elvét valljuk, melynek értelmében a szocialista pedagógia 

legelső és legfontosabb rendező elve: a közösségben, a kö-

zösségért nevelés elve. Makarenko e tevékenységben rendkí-

vüli jelentőséget tulajdonitott a tömegszuggesztiónak. Az 

iskolai gyakorlatban  a tömegszuggesztió megvalósitásának e-

gyik kiemelt tetilete az iskolai ünnepély és megemlékezés. 

Természetes, hogy a tömegszuggesztió elve a kollektiv peda-

gógiai ráhatás elvét takarja. Eme nevelési szituációban is 

a nevelés nem az egyénre, hanem az egész közösségre irányuk.. 

Tehát az iinnepélyeken és megemlékezéseken a tömegszuggesztió 

a kollektiv és a közvetett pedagógiai ráhatások elveit egye-

siti. 

Makarenko az esztétikum megjelenését látja egyes közösségi 

tevékenységekben, s igy a közösség bizonyos esetekben eszté- 
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tikai minőséget is mutat. Erinek sajátos megnyilvánulási for-

mája a közösség hagyományai, mint péld. az  ünnepek. Ezek a 

közösség összetartozásának kifejezői. 

Az ünnepek kapcsán rendezett nevelési szituációk a közösség 

megnyilvánulásai, mint nevelésünk legfőbb metodikai meg - 

nyilvánulása. Az iskolai ünnepélyeknek igen nagy jelentősé-

get  tulajdonitott e vonatkozásban Imre Sándor is, aki sze-

rint az egyén kifejrdése csak a közöss4Pől lehetséges. 

Az ünnepélyek és megemlékezések kapcsolják a múltat a jelen-

hez. E funkcióban az iskolai közösség erősitése céljából e-

zeken "ünnepelhetjük" az iskola azon tanulóit, akik valami-

lyen vonatkozásban elismert tagjai, vagy netán példaképei 

lettek az iskolai közösségnek. 	 . 

Az ünnepély és megemlékezés nemcsak nagy, de közvetlen él- 

ményt /közremüködés - tevékenység - megélés / sőt közösségi 

élményt nyújthat a tanulónak. Ezek megszervezése, rendezése, 

lebonyolitása és az ünnep kapcsán rendezett müsor nyújtotta 

érzelmi telitettség nagy hatásfokkal szolgálja a közösségi 

nevelést, s ezen keresztül hat valamennyi nevelési főfela-

dat megvalósitására. 

Az ünnepélyeken való részvétel tagolttá és egésszé teszi a 

közönséget, hisrn a kisebb osztályközösségem igyekezete ar-

ra összpontosul, hogy az egész iskola közösségének része-

ként az egész közösségnek maradandó élméyt nyújtsad 
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Bemek megvalósításához a kisebb közösségek rendezvényei is 

hozzásegitenek. Az 1973. évi állásfoglalás ennek biztositá- 

sára a következőket is tartalmazza: "Törekedni kell arra is, 

hogy a néhány iskolai szintü központi ünnepségéken kivül az 

osztályok rendezvényei, megemlékezései is szinesitsék az 

osztályközösségek életét". Tehát az ünnepségek kapcsán nem-

csak az egész iskolai közösség, hanem a közbülső közösségek 

müködése is lényeges funkciót kell, hogy tijesitsen ős ne-

velési céljaink megvalósitásának biztositására optimálisan 

kell müködniök. 

Mind a nagyobb, mind a kisebb közösségeknek mozgatói a táv-

latok, s az ünnepségek nyitnak a jövőbe, thá.t.strukturális 

részei a távlatok rendszerének. A közössége. akt ivizálják 

és fejlesztik az ünnepségekkel kapcsolatos kulturális tevé-

kenységek és feladatok is, e tevékenységek is egyesitik és. 

aktivizálják a közösség tagjait. Igy ezeken keresztül. is 

konkrét feladatokat állitunk a közösség elé, hiszen ezek ', 

nélkül nincs fejlődés, csak tespedés, egyhelyben topogás, 

amit pedig a szocialista pedagógia nem engedhet meg magának. 

Az igy szervezett ünnepségek alapján észlelhető a fejlődés, 

amely akár a kisebb, vagy a nagyobb közösség tanév során 

kapott megbizatása teljesitése után tapasztalható. Az igy 

szervezett ünnepélyek és megemlékezések is lehetnek "ha-

gyományok" egy-egy iskolában, s a hagyomány ugyancsak a 

közösség erősitését segitő eszköz. 



~ 118  

A szocialista közösségi nevelés megkülönböztető legfőbb jel-

lemzői át- és átszövik ünnepi rendezvényeinket.  

Az ünnepélyek és megemlékezések kapcsán erősiteni kell tanu-

lóinkban a közös-.érdek: összehangolását a személyes érdekkel,  

s a közösségi érdeknek alárendelni az egyéni érdekeket a  

társadalmi elvárás alapján. A müsorokból csendüljön ki,hogy  

a történelmi hősök ebben például szolgálnak. Érezzék meg,hogy  

a fejlett szocialista társadalomban a köz javára végzett te-

vékenység hasonlit a történelmi cselekedetekhez, s magasztos-

sá teszi az embert a társadalom, a közösség számára. Allan-  

dóan a kölcsönös segitség és együttmüködés jellemezze a ta-

nulók egymás közötti, de tanulók és pedagógusok egymás kö-

zötti munkáját is. S az ünnepségek  . nyissanak mind közelebbi,  

mind a távolabbi célok megvalósitása felé.  

Érezzék meg az ünnepélyek és megemlékezések rendszerében,hogy  

tanulói, illetve iskolai közösségük összekötő kapocs az e-

gyén és a társadalom között. Természetesen a tanulók közös-

sége, mint gyermekközösség erre önmaga nem képes, azaz tár-

sadalmi funkcióját csak úgy teljesitheti, ha át- ,és áthatja  

a felnőttek közvetett irányitása.  

A közösségi mqPizatások és teljesitésük kézenicvő, éppen e-  

zért élni is kell a lehetőséggel. A közösségi nevelésnek  

szoros a kapcsolata a honvédelmi neveléssel. A  testi  neve-

léssel kapcsolatban már tettünk javaslatot járőrversenyek- 
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és honvédelmi akadályversenyek szervezésére ., ezeket  a  közös-

ségi nevelés vonatkozásában is kell emelnünk. Hiszen a tör-

ténelem eseményei honvédelmi tevékenység nélkül el sem kép-

zelhetők. " 

Az ünnepély és megemlékezés , mint hagyomány'jeleniti meg a 

történelmi múltat és célja távlatot nyit.a jövőbe. A hagyo-

mány és a távlatok rendszere dialektikus egységben objekti-

van jelenik meg a tanulók tudatvilágában. Igy az ünnep a  

közösség története, múltja, egy-egy eseményének a megjele-  

nitése. 

A teljes ember eszményében a közösségi - jelleget az akti-

vitást kiemelkedően fontosnak tartjuk, akkor éreznünk kell 

azt is, hogy az ünnepélyek Ős megemlékezések nem lehetnek 

csupán - csoportos összejövetelek, hanem ezeknek lényege a 

tartalombanloll, hogy megtalálható legyen. S ebben csúcso-

sodjon a nemzetek, a társadalom egészének áz összérdekével 

és céljával való azonosulás. A tartalom a társadalmi tudatos- 

ságban, társadalmi elkötelezettségben és a társadalmi akti-

vitásban fejeződjön ki. A tartalom következtében alakuljon 

ki tanulóinkban a társadalom fejlődésébe vetett hit, az 

ideális közösségi társadalom, a kommunizmus megvalósitásá-

nak reménye. 	 . 
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2. Az ifjúsági szervezetek szerepe és jelentősége az isko-  

lai ünnepek rendszerében 

A szocialista iskola nevelési feladatát az ifjúsági szerve-

zetek aktiv közremüködése nélkül nem képes megoldani, ebből 

következik, hogy fejlett szocialista társadalmunkban az is- 

kolai /tanintézeti/ ifjúsági szervezet partner és tényező a 

nevelés folyamatában. 

Az ifjúsági szervezetek centrális feladata a közösségi neve-

lés elmélyitése,.ezért e fejezetben elemezzük szerepét. Az 

ifjúsági szervezet alkalmas, illetve képes arra, hogy a  tan-

intézet egész ifjúsági közösségének tevékenységét átfogja. 

Az ifjúsági szervezet fogalmába természetesen mindig bele-

tartozik a gyermekszervezet /úttörő és kisdobos/, mint ahogy 

azt az ifjúsági törvény is rögzíti. 

E paragrafusban az iskola helyett inkább tanintézet kifeje-

zést hasnálunk, utalva arra, hogy megfogalmazásaink valameny-

nyi iskbla . tipusra egyértelmüen igazak. 	.. 

Ma már tudjuk, hogy egyetlen tanintézet sem nélkülözheti az 

ifjúsági szervezetet. A szocialista nevelésünk történetében 

voltak ezzel kapcsolatban szélsőséges, sőt  ellentmondó néze- 

tek. Emlékezzünk csak a két közösség elméletére. Külön isko-

lai és külön ifjúsági szervezeti közösség. Szerenosére ez a 
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"kettős mechanizmus" már  a múlté. Emlékeztessünk arra,  hogy 

a pedagógusok között is milyen nehéz volt a "partner" kap-

csőlat elmélyitése. Témánk vonatkozásában azonban tényként 

szögezhetjük le, hogy az iskolai ünnepélyek a nevelés olyan 

szituációi voltak, melyek - majdnem a szocialista pedagógia 

kibontakozásától a legkonzervativabb tanár szemében is  al- 

, kalmasak voltak a tantestület és ifjúsági szervezet kölcsö- 

nös nevelés partneri kapcsolatának megvalósitására. Ennek 

ellenére mégis kicsit mostohagyerekként kezelték ' . 

A rendtartások mindenkor tartalmaztak irányelveket, utasitá-

sokat az ifjúsági szervezetekkel való égyüttmüködésre, de e 

területre csak szük utalások találhatók. 

Az 1952. évi általános iskolai rendtartásban már találtunk 

rá utalást:"E nevelési célok érdekében az Uttörő-mozgalom: 

 Az iskolával közösen iskolai {innepélyeket rendez." 

Az '1964. évi általános iskolai és gimnáziumi rendtartás tar-

talmazza, hogy az ifjúsági mozgalom szervezete az úttörő 

csapat, illetve a KISZ szervezet. Általánosságban utal a ne-

velési feladatok  megvalósitásában való közremüködésre, de az 

iskolai ünnepekről emlitést sem tesz. Az 1973.évi  rendtar-

tásokban sincs még lénYeges változás e vonatkozásban. Azon- , 

ban emlitésre méltó, hogy az ifjúsági szervezetek nevelési 

feladatait már kiemelten, osoportositva rögziti. 
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Lényeges váltózás az 1976. évi rendtartásokban tapasztalha-

tó. Az általános iskolai előirja, hogy ki kell kérni az út-

törőcsapat véleményét a tanórán kivüli iskolai munka terve-

zéséhez. Valszinüleg ebbe beletartoznak az iskolai ünnepek 

is. Mind a gimnáziumi, mind a szakközépiskolai rendtartás 

már-előírja, hogy a KISZ iskolai vezető szervének a vélemé-

nyét kell meghallgatni az ünnepségek, megemlékezések vonat- 

kozásában, valamint az osztálygyülés hatáskörébe utalja az 

osztályünnepségek, megemlékezések szervezését.•Ezen rend-

tartások a kapcsolat bővitését szorgalmazzák az ifjúsági 

mozgalommal, az ifjúsági szervezetekkel. Ezen rendtartások 

mellékleteket is tartalmaznak. Sajnálatos, hogy a KISZ-KB 

Intéző Bizottságának állásfoglalása nem .utal az ünnepélyek- 

re és'megemlékezésekre. Örvenctes viszont , hogy a Magyar 

Uttörők - Szövetsége Országos Elnökségének Határozata a.kö-  

vetkezőket is  tartalmazza: 	ünnepségek, megemlékezé- 

sek előkészitésében, megszervezésében az úttörőcsapatok po- 

litikai munkájávaf, az ünnepnek megfelelő akciók meghirde - 

tésével,•lebonyolitásával, vetélkedők, kiállitások és más 

formák útján segítsék a szinvonalas, a gyermekek érzelmeire, 

értelmére ható ünnepi hangulat, légkör kialaki.tását. Segit- 

sék elő a gyermekek.széleskörü aktivizálását, a maradandó 

élmények,. politikai tapasztalatok szerzését:" 

/Hát-hát szélsőséges gondolataink támadnak: az általános 

iskolában még intenziv az ünneplés, - a középiskolában már 
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csökken. S mi vári a felsőoktatásban?Különös tekintettel a 

pedagógusképző intézményekben? Ennek eldöntését az olvasóra 

bizzuk./  

E gondolatok jegyében idézzünk az ifjúsági törvényből: a be-

vezetésben: "A társadalom elvárja, hogy az ifjúság a magyar 

nép forradalmi hagyományainak méltó örököse, a szocialista 

társadalom felépítésének áldozatkész munkása, a szocializmus 

és kommunizmus megvalósitásának résztvevője legyen." 

27.§. /1/ "Az ifjúság egységes politikai-társadalmi szerve- 

zete a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, valamint az út-

törőcsapatokba tömörült gyerekek és vezetők tömegszervezete: 

a Magyar írttörők Szövetsége." 

Emeljük ki, hogy ezek a párt ifjúsági szervezetei, illetve 

gyermekszervezetei. Nevelési feladatainkat a párt határozza 

meg, ennek következtében az ifjúsági szervezet nem másodla-

gos, járulékos tényező a nevelésben, hanem a pedagógiai rend-

szer strukturális része, s ezért tevékey részvétele nem nél- 

külözhető az iskolai ünnepeken. 	. 

Az ifjúsági szervezet a tanuló ifjúság szocialista közössége, 

s igazi ünnepek csak a valóságos emberi közösségben jelennek 

meg. Ezért jelentős helyet kapnak az ifjúsági szervezetek 

haladó és munkásmozgalmi történelmi emlékeink megünneplésé-

ben. Lehetséges az ünnepélyeket ás ifjúsági szervezet ren-

dezvényeiként tartani. Ez a tanulók gondolkodásában az is- 
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kolai /oktató/ és a mozgalmi munka összefonódását eredmé- 

nyezheti. Az tinnepély és megemlékezés lehet az iskola és 

az ifjúsági szervezet közös rendezvénye is. 

Már az előbbiekben utaltunk árra, hogy történelmünk emlékei 

nem kötődhetnek csakis egy naphoz, hanem a velük való kap- 

csolat folyamatos tevékenység. E folyamatos megélésre az 

ifjúsági szervezet kimondottan nagy lehetőséget nyújt mind 

az ünnepre való készülődésben, mind annak utóhatásában. 

Az ifjúsági szervezet képes a történelem dialektikus meg-

életésére, hiszen a szervezett ünnepélyek és megemlékezések 

mindig a pozitiv kicsengésü eseményeknek állitanak emléket. 

Történelmünkben volt Mohács, Világos, Arad /okt.6./ a római 

ünnepek mintájára, történelmünk "fekete napjai" /atri dies/. 

Tehát nem rendezünk un. nemzeti gyászünnepeket, de minden 

örömesemény emlékére sem szervezünk iskolai  ünnepélyt. 

Hány iskolában ünneplik .Pusztaszert? Pedig kétszer is jelen-

tős nemzeti történelmünkben: államalapitás ós a földosztás. 

Viszont ezek az ifjúsági szervezetek programjában jól meg- 

férnének•és növelnék nevelési hatékonyságukat. E vonatko-

zásban egészíti ki egymást az iskolai és a mozgalmi emocio-

nális nevelés. Nyilván mindez nem férhet bele mildlen tanév 

iskolai programjába, de jól kooperálható program állitható 

össze az ifjúsági szervezettel. 	 . 
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Célszerü két tervet késziteni,távlati és közeli tervet. A 

távlati négy éves ciklust öleljen fel, a közeli pedig a tan- 

évi munkaprogramot rögzitse. Ezen a területen minden taninté-

zetben egyértelmüen és biztosan  könnyen volna megvalósitható 

a partner kapcsolat. 

Leszögezhetjük, hogy szocialista pedagógia csak egy  van, s 

a nevelés egységes rendszert alkot, s ennek része az ifjú- 

sági szervezet is , amely politikai ifjúsági szervezet. Eb- 

ből következik, hogy a társadalom egészének aktívan müködő 

politikai szervezete. Igy az ifjúsági szervezetnek feladata-

az aktiv társadalmi életre való előkészitése, mely csak a 

múlt alapos ismerete következtében lehetséges. 

Az emberré formálódás a 6-18 év közötti időszakban szerzett 

információk alapján jön létre. Eme információkban jelentős 

helyet kapnak az ünnepélyek és megemlékezések is. A törté 

nelm' .ünnepeinket egészitik ki a gyermekvilág ünnepei; mint 

iskolábalépés, avatások, búcsúzások, fogadalomtétel stb.., 

melyek kimondottan az ifjúsági szervezet ünnepei. 

A leggyakoribb objektiv nehézség, hogy különböző életkorú 

tanulók vesznek részt az tinnepélyeken„ Erre már utaltunk, 

s ennek áthidalása az ifjúsági szervezet segitségével lehet-

séges. Nagyon nehéz a közös igazgatású 12 évfólyamos iskolák 

ünnepélyei, itt legjobb kisdobos, úttörő, és KISZ-es ünne- 

páyeket,,megemlékezéseket szervezni.'S bizonyos ünnepekre 
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egyes csoportok meghivhatnak másik csoportot. 

Legnagyobb nehézség a községi kis gimnáziumokban, ha az is-

kolai ünnepély egyben községi ünnepély is, Sajnos ez néha 

általános iskolák vonatkozásában is előfordul. Ilyenkor nem 

kellő pedagógiai meggondolásból a müsor és az ünnepi beszéd 

is a felnőtteknek szól. Ezen a nehézségén is csak az ifjúsá-

gi -ezervezet képes úrrá lenni azzal, hogy többlet munkái al 

külön községi ünnepélyt szervez. A vidéki tanulók túlterhelé- 

• . sét igy még "megfejelve". 

Nagyon fontos az ünnep kapcsán különböző, kirándulások, tú-

rák szemezése. Személyes élményünk még a Cserkész Szövetség 

által rendezett ilyen emléktúrák, melyek majdnem fél évszázad 

távlatában is eleven emlékként élnek. Hasonlóképpen kiemel-

hetjük úttörőcsapatvezetői,vagy igazgatói emlékeinket, hogy 

volt tanitványaink találkozásaink alkalmával ezeket az ese-

ményeket emlegetik legszívesebben, pedig ezek "csak" konkrét 

nevelési szituációk voltak, s a tanuló nem érezte, hogy a 

nevelés tárgya ezeken. Ezeket a rendezvényeket teljes egé-

szében az ifjúsági szervezet szervezte. 

Az ünnepnek állitanak méltó emléket az ünnep kapcsán rende-

zett fáklyás felvonulások, melyeket ugyancsak az ifjúsági 

szervezet szervezhet, s az emociónális•megélést is biztosit-

hatja. : 
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Az ifjúság öntevékenysége fejleszthető az előkészités so-

rán, vagy az ünnepélyekkel kapcsolatos személyes találko-  

zások kapcsán.  

Az ünnep fényét emeli az ifjúsági jelképrendszerek haszná-

lata. Ebbe beletartoznak az úttörő, ifjúsági és állami szim-

bólumok, és relikviák. Valóban az élmény erejével hat már-

cius 15-re szervezett bandériumos, lovas .  felvonulás. Tud-

juk, hogy ennek anyagi és szervezési nehézségei vanna k,de  

az ifjúsági szervezet feladata legyen a lehetőségek felkuta-  

tása és megvalósitása. Hihetetlen energia van az ifjúságban,  

és az ünnep kapcsán ez még sokszorozódik az ünnepi energiák  

felszabadatásában.  

Az ifjúsági szervezet aktivitásánk fokozására alkalmasak a  

különböző pályázatok, helytörténeti, sőt történelmi gyüjtő-

munka, az iskolarádió, a faliújság, az ifjúsági szervezet  

vetélkedői, kiállitások, versenyek stb.. 	 . 

Az  ifjúsági szervezet nevelési rendszerében fő feladat: a  

világnézeti nevelés; a közéleti, politikai munkára való fel-

készités; szocialista hazafiságra és honvédelemre nevelés.  

Ezek megvalósitásánk termékeny talaja az iskolai ünnepélyek  

aktiv szervezése, lebonyolitása és részvétel benne, ez u-

tóbbi nem az ünnpélyen való jelenlétet jelenti.  . 

Természetes, hogy az ifjúsai szervezet nevelő szándéka azo-

nos a tanintézetekével, de nem tekinthetjük őket egy tan- 

~ 
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intézeten belüli, vagy mellette lévő másik azonos célú "tan-

intézetnek". Amikor partneri kapcsolatokat alakitúnk kt, az 

nem jelentheti azt, hogy a nevelést átutaljuk az ifjúság-

szervezet hatáskörébe, illetve átruházzuk a feladatokat. 

Egészséges, arányos és gyümölcsöző együttmüködésre van szük-

ség. 

Az ifjúság°szabadságvágya és sajátos helyzete mindig érezhe-

tően jelen volt a forradalmi mozgalmakban, ezt kell, hogy 

tükrözzék ünnepeink is. Az ifjúsági szervezet érezze törté-

nelmi kapom olatát és elhivatottságát az elődök ifjúságával 

és haladó ifjúsági mozgalmaival. 	 . 

Ünnepeinken kifejezésre jut az ifjúság önállóság iránti vá-

gya, s az ezekre való emlékezés biztositsa eme vágy gyakor-

lati megvalósulását a jelenben, hogy az ne anarchikus nega- 

tiv emociókban nyilvAnuljon meg. 

Tehát leszögezhetjük, hogy az alapvető szerep a tánintézeté, 

s ennek megvalósitásához ad segítséget az ifjúsági szerve-

zet, s a  tevékenységben önálló feladatmegoldást is tesz, de 

nem vállalhatja át a felelősséget. 

Az ifjúsági szervezet akkor teljesiti nevelési funkcióját, 

ha a tanintézet nevelőmunkájához sajétos mozgalmi módszerei-

vel többletet ad. E mozgalmi  módszerrel, illetve eszközzel 
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való hozzájárulással biztositja a nevelés bipolaritását,hogy 

nemcsak tárgya, hanem alanya is a nevelésnek. 

,. 
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3. A pedaggus és a pedagógus közösség szerepe  

Az ünnepek és megemlékezések nem "oktatásmentes" nevelési  

" helyzetek, mégis a szükebben értelmezett nevelés jut halla  

tokra a pedagógus eszébe. Természetesen a tanórától külön-

bözik, hiszen ott domináns az oktatás, itt pedig feltétle-  

nül : az egyenrangú nevelés-oktatás vonatkozásában a z  első a  

nevelés. Ezért e helyütt a pedagógus döntő nevelő szerepét  

kivánjuk.hangsúlyozni.  

Kádár János mondta áz MSZMP IX. Kongresszusán a Központi Bi-

zottság beszámolójában: "Az ifjúság nevelésében, oktatásá  

ban alapvető szerepük van a pedagógusoknak. Nevelőink több-

sége hivatását átérezve, munkájával, magatartásával igazol-

ja, hogy a pártnak, rendszerünknek hüséges harcostársa."  

E gondolatokból is következik, hogy a pedagógus a szocia-

lista nevelési folyamat központi alakja, aki tevékenyen részt  

vesz a tanulók tanórán kivüli nevelésében is, s minden cse-

lekedetében fejlett szocializmust építő társadalmunkat szol-

gálja. Ennek egyik gyakorlati megnyilvánulása az ünnepekkel  

kapcsolatos tevékenysége.  

A pedagógusok kezében van legértékesebb tulajdonunk - a jö-

vőnk. A'jövő pedig csak a múltban gyökerezhet, s eme meggon-

dolás kell, hogy motiválja a pedagógust az ünnep kapcsán is. 
 

Aczél György mondta, hogy "nevelésügyünk sikere  elsősorban a  

pedagógusokon múlik." Ez felelősség és hivatástudat kérdése.  
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A szocialista társadalomban nélkülözhetetlen közösségi em-

ber nevelése jórészt a pedagógusokon, személyes példamuta-

tásukon is múlik. A pedagógus kezében a formálandó anyag .a  

"gyerek", s ehhez az "anyaghoz" úgy nyúljon, ahogy azt Ko-

vács Margit a neves keramikus mondta: "Az anyag mindenna- 

pi kenyerem, örömöm, bánatom, már az első érintéskor éle-

tom olomóvő vált." E gondolat'vezérelje a:pedagógust még  

tanórán kivüli tevékenységében is.  

Sokat beszélnek a programozás, a kibernetika, az audiovizuá  

' lis eszközök következtében a  pedagógia elszemélytelenedésé-

ről. Lehet magnetofon vezérelte önállóórát tartani, vagy  

programozni, de napjainkban még nem ismeretes az "ünneplő  

gép", mint az oktatógép. Tehát az ünneplés minden vonatko-

zásban igénli az "élő" és "tevékenykedő" pedagógus közre-

müködését. Gondoljuk csak meg, hogy az országos tanévnyitó  

ünnepély a televizió jóvoltából eljuthat minden oktatási ' 

intézménybe, de pótolhatja - e a helyi ünnepélyt?  ~klószinü 

nek tartjuk, hogy országos ünnepélyek és mégemlékezések  

nem teljesitenék nevelési feladatukat úgy, mint a konkrét  

helyi rendezvények. Tehát e vonatkozásban megmarad a peda-

gógus hagyományos feladata és szerepe.  

Az ünnepélyek és megemlékezések alkotó tévékenységet, krea- 

tivitást, példamutatást igényelnek a"nevelőtől. E tevékeny- 

ségben is lényeges a pedagógus társadalmi. elkötelezettsége,  

r 
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hit a szocialista jelenben és jövőben, s tanulóink a peda-

gógus munkájából érezzék ki a tényeket. 

Néhány utalást tettünk általában a,pedagógusra vonatkozóan, 

azonban a pedagógus közösség tevékenységét kellhangsúlyoz-

nunk témánk vonatkozásában is. Ugyanis nem az egyes pedagó-

gus "ünnepeltet" és szervezi az ünnepi rendezvényeket, hanem 

a tanintézet nevelőtestületének kollektiv megnyilvánulása az. 

Az természetes, hogy miklen ünnepélynek, megemlékezésnek van 

müsorfelelőse, s nyilvánvaló, hogy ha osztályfő, akkor első-

sorban saját osztályát aktivizálja. Ennek előnye, hogy nem-

csak a tanórák folyamatában ismerheti meg növendékeit, hanem 

tanórán kivül, amikor a gátlások jobban felszabadulnak. Min- . 

den tanulóban rejlik valamilyen tehetsz s az osztályfő tény-

leges lehetősége, hogy azt kibontakoztassa. Nevelői gyakorla-

tunkból tudjuk, hogy elégtelen határán teljesitő tanulók kö-

zött is van jó szavaló, vagy táncoló. Ez is egy területe a 

meghitt kapcsolat teremtésnek a tanuló és a tanár között, s 

ennek pozitiv hatását is ismerjük a tanulás folyamatára va-

ló visszahatásban. 

Lehetséges, egy-egy ünnepély, vagy megemlékezés megszervezé-

sére és végrehajtására három felelős nevelőt kijelölni, egy 

felelős az ünnepi müsorért, egy a dekorációért, és egy az 

ünnepi beszédért. Igy egy- egy . ünnépi rendezvény nem egy ne-

velő feladata, hanem má.r az is kollektiv cselekvés. Gyakor-

latban próbáltuk ki e módszert, és igen kedvezőek a tapasz 
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talataink. A nevelők nagyobbfokú aktivitását eredményezte, 

á kollektiv felelősség növelte az egyén feJetősségérzetét. 

Még a nevelők felkészültségének naprakészségét is fejlesz-

tette. Ismereteiket-állandóan fejlesztették és kiegészítet-

ték. Az ünnepek és megemlékezések mindig felszínre hozzák a 

napi politikai aktualitásokat is. E vonatkozásban kialakult 

nevelőtestületi álláspont volt, hogy a tanárok tájékozott-

sága csökkenti a tanulók tévelygéseit. E módszer növelte a 

pedagógusok tekintélyét a tanulók előtt:, r..vt mindenki be- 

. mutathatta történelmi tájékozttságát, vagy esztétikai fej- 

lettségét is. 	. 

Ennek komolyvisszahatását észlelhetjük a tanulókban, meg-

nő az aktivitásuk, érzékszerveikkel vesznek tudomást arról, 

hogy a pedagógus nem egyoldalúan /csak saját szakját isme-

rő/ képzett <enber. Valóban követendő példaként állhat a ta-

nulók előtt, saját példáján keresztül szemléltetheti az ál-

talános müveltség társadalmi szükségességét. 

A pedagógustól bizonyos szempontból elvárás, hogy jó e őy 

adó, jó szónok is legyen. Szülői értekezletet kell tarta-

nia, pedagógiai ismeretterjesztés elvárható, s községeink-

ben a községi ünnepélyek szónokai is közülük kerülnek ki. 

Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések jó alkalmak e tu- 

lajdonság fejlesztésére. Könnyebb eleinte kiállni a tanu-

lók elé, mint a felnőtt publikum elé. Az oklevél megszerzé-

se nem jelenti a kész pedagógus kialakulását. Ha napjaink- 
, 

ban  nem is Gárdonyi megfogalmazása szerinti lámpás a neve- 
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lő, a társadalmi elvárás mégis magasabb, mint az átlag em-

berrel szemben. 

Ilyen meggondolások alapján az ünnepélyek és megemlékezések 

nevelő és fejlesztő hatása nemcsak egyirányú a tanulóifjú-

ság részére, hanem pozitiv hatás és készségek fejlesztése a 

nevelők vonatkozásában is. 

Nyilvánvaló, hey  a hivatástudattal együttjáró többletmgnka 

a.müsor rendezése. Az ünnepségek megszervezése a pedagógus-

tól rendezői, dramaturgiai munkát igényel, s nem betanitást. 

A nevelő marxista felfogásból eredő újszerü pozíciója is i-

gényli a tanitási órán kivüli többletet és személyes példa-

mutatást a - társadalmi tevékenységben. 

A pedagógus tevékenysége társadalmi-közéleti funkció, mely 

ebben a tevékenységben kifejezésre is jut. Megvalósul a 

társadalmi - politikai tevékenység is a szocialista társa- 

dalom szervezésében, melyhez az ünnepségeik is szervesen 

hozzátartoznak. 

A tanulókkal való bánásmód és kapcsolat fejlesztésének lehe 

tőségei e tevékenységek, melyekben érvényesül a makarenkói 

elképzelés a pedagógusok és tanulók közösségének gyakorlati 

megvalósulása. A néha belső szorongást, vagy feszültséget 

kiváltó "katedramagasság" helyett a szocialista tanár-diák 

viszonyra jellemző emberi kontaktus valósul meg. Természe-

tesen ennek létrejöttével a nevelő jól értelmezett.tekinté.- 
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lye optimálisan valósulhat meg. Hiszen pedagógus és tanuló 

kölcsönösen ismerheti meg egymás müveltségét, eszmei vi-

lágnézetét, értékes emberi tulajdonságait. A kibontakozás, 

illetve a megismerés egészen más tőről fakad, mint a tani-

tási órák sorozatában és kapcsolatrendszerében. 

Természetesen ezek akkor valósulhatnak meg, ha méltó helyet 

kapnak minden egyes pedagógus és nevelőtestület munkájában 

az élet ritmusához hozzátartozó ünnepek. Nem lehetnek a pe-

dagógiai munka "nemszeretem" feladatai. Az ifjúsági szer-

vezetek jdentőségével kapcsolatban is megOlapitottuk, hogy e 

terület még a legkonzervativabb tanárnál is a partneri kap-

csolat megvalósitása. Egyik cél, hogy mind pedagógus, mind 

tanuló humanitárius és maradandó élményben részesüljön. A 

közös munkában kölcsönös megbecsülés és szeretet teljesed-

het ki. 

Az előbbiekben részletezett munka stílus nagyban segiti a 

nevelőtestületen belüli együttmüködést,az egymás segitését, 

a valódi közösség kialakulását. 

Az ünnepségekre való felkészülés nagyobb lehetőséget biz-

tosit a nem osztályfőknek is a tanulókkal való kontaktus 

fejlesztésére és jobb megismerésére. 

Egy-egy ünnepségre több felelős tervezése fejleszti a tes- 

tületi egységet, hiszen minden nevelő érzi, hogy az 8 mun- 
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kájára is szükség van /nincsenek privilégizált ünnepség 

szervezők/ és igényli a közösség, másrészt munkára kénysze- . 

riti azokat, akik nehezen,y nem szivesen kapcsolódnak be 

az "egyéb" feladatok ellátásába. Segiti az összeforrottsá-

got  és kialakitja az egymásért való aggódást és az egymás-

nak  nyújtott segítséget fokozza. Megvalósulhat ez abban is, 

hogy a rosszhallású pedagógus müsorába "beszáll" az ének 

szakos megfelelő müsorszámmal, vagy irodalomszakos verset 

tanit be pld. éppen az énekszakos müsorához. Kialakul az 

egymással, az egymásért gondolat a közös célért,a kommunis-

ta embereszmény kialakitásáért, a nemzetjövőjéért. 
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VII. AZ  ÜNNEPÉLYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK SZERVEZÉSE  

1. Előkészités, szervezési és rendezési tevékenység 

E tevékenységgel kapcsolatban idézzük az 1973. évi miniszté-

riumi álásfoglalást: "Egy-egy rendezvény eszmei-politikai 

mondanivalóját a müsoranyag gondos összeválogatásával is ki 

lehet emelni. Nemcsak azok a müsorszámok lehetnek jók, ame-

lyek "egyenesen" idézik péld. a Tanácsköztársaság, vagy a 

felszabadulás eredményeit, hanem minden olyan vers, prózai 

szemelvény, zenemü stb.., mely kifejezi az tinnepély, a meg-

emlékezés aktuális mondanivalóját" Továbbá:' "...ünnepségek, 

megemlékezések tartalmi, szervezési előkészitéséből, megren-

dezéséből a legnagyobb részt az úttörő- és KISZ szervezetek 

vállalhatják." 

Ezek előrebocsátásával természetesen mind az iskolai, mind 

az ifjúsági szervezetek munkatervében rögzitett Unnivalókra 

szeretnénk a figyelmet irányítani. Mivel a rendtartás elő-

irja az ünnepségeket, ezért tervezésük az iskolai munkaterv , 

része, de mint szervezeti feladat az ifjúsági szervezetek 

munkatervének is része. A leghelyesebb, ha a koordinálást a 

két munkaterv között a pártszervezet,y pártcsoport végzi 

el. 

Az ünnepélyek és megedékezések arányos szétosztását a hivat-

kozott munkatervek tartalmazzák. Az iskolai munkaterv alap-

ján valamennyi ünnepélyes rendezvénynek három felelős nevelő 
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kijelölése a célszerü. Egy felelős az ünnepi müsorért, egy 

a dekorációért, egy pedig az ünnepi beszédért. Igy érvé- 

nyesül, hogy a'tanév során minden nevelő valamilyen feladatot 

old meg. Igy válik team tevékenységgé a tanórán.kivüli .szer-

vezendő munka is. A kisebb tantestületekben arányosan szét-

oszlik a munka, és nem jelent nagy tehertételt egy-egy ren-

dezvényre való felkészülés, a nagyobb tantestületekben pe-

dig mindenki valuilyen tevékenységgel hozzájárul s munká-

hoz a tanév során. Az osztályközösségek aktivizálása is ha-

tékonyabb, ugyanis a tervkészítés során a tantervi koncent-

ráció érvényesülése biztositható. Ezáltal feloldható bizo-

nyos monotonitás is, hisen biztos, hogy . egy-egy nevelő nem 

ugyanazt. csinálja az évek sorozatában. Igy a munka arányos 

szétosztása következtében nem egy-két nevelőre hárul eme 

nevelési szituációk megszervezése és lebonyolitása. 

E módszer csökkenti annak lehetőségét, hogy egyes nevelők 

"kihúzzák" magukat valamilyen ok miatt e közösségi munká- 

ból. Mivel munkatervi feladatok, tehát nem kampányszerü 

megoldások születhetnek, és minden nevelő tanév kezdéskor 

tudja,hogy rá milyen feladat vár. Elegendő idő áll rendel-

kezésre az anyaggyüjtésre, a müsor összeállitására, a sze-

replők kiválasztására. A feltételek adottak az optimális 

felkészüléshez, s lehetőség nyilik arra, hogy minél több . 

tanuló vegyen részt a munkában, s ne szereplő "sztárok" 

legyenek, egy - egy iskolában. A tanulók zömének is lehetősége 

nyilik a nyilvánós szereplésre, ennek következtében az a- 
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rányos munkamegosztás a tanulókra is vonatkozik. 

Nevelői gyakorlatunkban több Ari tapasztalat azt igazolta, 

hogyha nevelői team készitette elő és rendezte meg az ün-

nepélyt színvonalasabb és változatosabb volt a müsor, a de- 

koráció, és nem utolsó sorban a lényegbevágó,arányos idejü 

ünnepi beszéd, vagy megemlékezés. Egy-egy nevelőnek igy nem 

kell önmagát "megosztania" és mindenre odafigyelnie, hanem 

az adott feladatára koncentrálhat teljes odaadással. Itt je-

gyezzük meg, hogy megfelelő feltételek esetén az ünnep "szó-

noka" tanuló is lehet, de a , felelős nevelő közremüködésével 

készül fel, azonban arra nagyon kell vigyázni, hogy az ünnep 

ennek következtében ne veszitsen tartalmából, és a nevelési 

folyamatban betöltött szerepéből. Feltétlenül ennek alapfel-

tétele, hogy az iskolai közösségek jól müködjenek és mind az 

előkészitésben, mind a megvalósításban érezzék a tanulók,hogy 

az iskola az életre készit fel, illetve elő, és közülük k 

rülnek ki a jövíé szónokai, a párt és tömegszervezeti vezetők, 

tehát a közéletiségre való felkészités legyen a domináns. 

Nevelési szempontból döntő a müsoranyag összeválogatása, az 

anyag kiválasztás. Kerüljük az általánosságokat, főleg ke-

rek évfordulók kapcsán sokszor elsikkad a lényeg, általános- . 

ságokba fulladunk. 

Az iskolai\ünnepségek rendezése még a legjobb pedagógiai e- 

lőkészités esetén is komoly feladat elé állitja a;Inevelőt, 

hiszen egy-egy iskolában igen nagy az életkori éstermésze- 



140 

sen a fejlődési különbség, de még szembetűnőbb az ismeretek  

mennyiségének a különbsége. Nehéz áthidalni eme objektiv 

tényt. Éppen ezért a lehetőségekhez mérten a nagy  iskolai  

ünnepélyeken lehetőleg minden korosztályból legyen szereplő, 

s legyen müsor minden korosztály értelmi erőinek megfelelő-

en. A különböző kiadványok hatalmas müsoranyagot kinálnak,s 

a rendezőnek ebből kell kiválasztania a lényeget.. 

Az ünnepélyeken és megemlékezéseken a müsor kell, hogy a ta-

nulók érzelmére hasson. Külön foglalkoztunk szerepükkel az 

értelmi nevelésben. Sajnálatosnak itéljük meg az elbrjánzó 

"mappás" müsorokat. Tény, hogy prózai szöveget nehéz memo- 

riterben megtanultatni és elmondatni, de hiányoznak a "sza-

való" tanulók. Szinházban nem láttunk még mappás szinésze-

ket, és nem is szeretnénk látni, ezért emeljük ki ezt nega-

tiv megnyilvánulásnak. 

A rendezés során a pedagógust hassa át a lelkesedés, az át-

élés, mely a szereplő tanulókra is ráragad. Higgyen és lel-

kesedjen a rendező és szereplő egyaránt. A jól bemutatott 

müsorszámok emléke sokáig kisért, sőt motiv'ációsiázisa le-

het a következő müsornak. A müsor ne kronológikus sorrend-

ben  mutassaJbe az eseményeket, hanem változatosságával a lé-

nyegre irányitsa a figyelmet. Az ünnepségnek legyenek olyan 

részei, amelyek megemelik a hangulatot. Az ünnepeink akkor 

lesznek tartalmasak, harbvről-évre új információkat is köz- 

vetitenek. Ebben nagy szerepet játszik a rendezés ötletessége. 
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Az előkészités során vizsgálni kell a müsor, a dekoráció, 

és az ünnepi beszéd szerepét és egymáshoz való viszonyát, 

kölcsönhatását. 

A különböző szaktanárok szakterületük vonatkozásában is le-

hetnek "specialistái" egy-egy ünnepségnek, ezt főleg a  tan-

évi kiemelt évfordulók szempontjából kell mérlegelni. Az i-

rodalom és történelem szakos tanár a  gondolt,  az eszme ki-

fejezését súlypontozhatja, mig a rajzsmkos a .dekoráció ter-

vezésében és kivitelezésében jeleskedhet. 

A pedagógusok munkájával kapcsolatban kiemeljük, hogy nem 

betanitásra, hanem rendezésre van szükség. 
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2. Az ünnepi rendezvény lebonyolitása  

A rendtartások előirják, hogy mely alkalomkor kell iskolai 

ünnepélyt és mely alkalommal kell megemlékezést tartani. A 

minisztériumi állásfoglalás is tesz utalást bizoios megem-

lékezések osztálykeretben történő rendezésére is. 

A nevelési folyamatban szinte azonos szerepet kapnák a meg-

emlékezések, mint az ünnepélyek. Nevelési gyakorlatunkból 

azt tartjuk maradandónak, ha az előirt megemlékezések is 

iskolai. szinten valósulnak meg. Egyáltalán nem értünk egyet 

Blazóvich Lászlóval, aki a három tavaszi ünnepély közül egy 

kiemelését tartja célszerűnek, és a másik kettőt egyszerübb 

formában valamelyik szünetben javasolja megtartani. Ez is 

megerősit bennünket, hogy bizony sokszor nem kap kellő súlyt 

a nevelésben az ünnepély, ezért is indokoltnak tartjuk a bő-

vebb feldolgozást. 	. 

' A rendtartások.is utalnak arra, hogy a tanulók ünnepi kül 

sővel jelenjenek meg e rendezvényeken. Általános iskolában 

- célszerűnek tartunk`ünnepélyés csapatgyülés formát is, me-

lyen szerepet kapnak az úttörő szimbólumok, de középiskolá 

ban is jelentős az ifjúsági szerve 	"égisze" alatti ren- 

dezés, esetlom ifjú gárdisták egyenruhás megjelenésével. A 

nyilvános iskolai ünnepélyre szülőket és a társadalom kép-

viselőit is meghivhatjuk. Az érzelmi telitettség kiváltásá-

nak formai eszközei a különböző zászlók, relikviák, szim- 
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bólumok "szerepeltetése". 

Ünnepi rendezvényeinknek is meg kell valósitani a tartalom 

és fórma egységét. Ugyanis a nevelői gyakorlat azt mutatja, 

hogy a tartalom forma nélkül nem hagy olyan mély nyomot a 

tanuló pszichikumában, de  rá kell mutatnunk, hogy a forma 

viszont tartalom nélkül semmit sem ér. Erre az igazságra 

már Aristoteles rájött, amikor Platon ideáit a formával a 

zonosibtta. Minden tárgyban anyagot és formát különbözte-

tett meg,amelyek a tárgy egységét alkotják. Ezt a gondola-

tot továbbfejlesztve kell nekünk a tartalom és forma egy-

ségét megvalósitanunk.a kommunista embertipus, illetve em-

bereszmény kialakitása során. 

A tartalmi előkészités betetőzésé legyen maga a rendezvény, . 

amely nyügözze le a tanulókat ünnepélyességével, mondandó-

jával, és jelenjenek meg a hagyományossá váló formák 6 

szimbólumok. Ennek megvalósulásának alapja a kialakult  is-

kolai közösség és szokásrendszere. 	 . 

Nem állithatunk fel szabályt, hogy minden egyes ünnepség 

"hagyományos" keretek között valósuljon meg. A tanulók sze-

retik az egyéb formákat is, tehát a lehetőségek mélyreható . 

elemzésével és kiválasztásával emelhetjük az ünnep fényét 

és nevelési céljának megvalósulását. Tettünk már'utalást 

kirándulás szervezésére, versenyek, vetélkedők bonyolitásá-

ra. A legfontosabb, hogy a lényeg nem sikkadhat el. 
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Nagyon lényegesnek tartjuk az ünnepélyek és megemlékezések 

módjának négyéves tervezését. Akkor minden variációt úgy 

használhatunk fel, hogy a korosztály valamennyi ünnepünket 

optimálisan át , 2letve megéli. 

Az ünnepélyek szervezésével kapcsolatban tettunk javaslatot 

a három felelősnevelő model alkalmazására. E fejezetben 

javasoljuk a megemlékezések iskolai szintü megtartását, mert 

az igy szervezett esemény kevesebb befektetésA ér el nagyobb 

eredményt. Ugyanis az osztályszintü kellő szinvonalú meg-

emlékezés valamennyi tanulócsoporttól iskolai szintü tevé-

kenységet igényelne. 

Minden egyes iskolai ünnepségnél az vezérelje munkánkat,hogy 

ez eszköz nevelési céljaink és feladataink megvalósitásában. 

Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések fontos helyet kap-

nak az osztályfői munkásan is. A jól szervezett , érzelem-

gazdag rendezvények segitik és könnyitik az osztályfői nea 

velési tevékenységet. 

Rendezvényeink szinvonala és tartalma mélyitsék el a tanu-

lókban a tanórai és a tanórán kívüli •ismeretszerző tevé-

kenység egységét. 



145 

VIII. AZ  ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK HATÁSA A TÁRSADALOMRA , 

Az iskola a szocialista társadalom szerves része, igy állan-

dó kölcsönös kapcsolatban vannak egymással. Napjainkban vall-

juk a nyitott iskola elvét, akkor ez is egy terület eme el-

mélet gyakorlati megvalósitásának. Meg kell valósitanunk az 

iskola visszahatását a társadalomra, ez napjainkban felgyor-

sult és kitágult. 

"Az ünnepségek és megemlékezések jó alkalmak az iskola és a 

társadalom kapcsolatának elmélyitésére, ha ezeken a helyi 

társadalmi-politikai szervek , az együttműködő üzemek, vál-

lalatok képviselői, a szülők, vagy legalább az SZMK választ-

mányának tagjai is részt vesznek." - olvashatjuk az 1973.   

évi minisztériumi állásfoglalásban. 

Az iskolai ünnepségeknek kiemelkedő szerepe van az adot t . 

társadalmi, politikai viszonyok megvalósitásában. A szocia-

lista épités kezdeti  időszakban  közvetett nevelési eszköz 

volt a szülői házra 6s azon keresztül a társadalomra. Te-

hát a felnőttek közvetett permanens nevelése volt, ez nap-

jainkban tovább fejlődött. Természetes, hogy az iskola és 

a társadalom "61ő" kapcsolata a. szülőkön keresztülvalósul 

meg. 	 . 

Korábban már leszögeztük, hogy az iskolai ünnepségek jelen-

tősek a közéletiségre való előkészitésre. A közéleti te-

vékenység pedig naprakész politikai felkészültséget kiván, 
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mely a permanens müvelődés folyamatában valósul meg. 

A társadalommal való kapcsolat erősödése a környezet tár-

sadalmi-politikai szerveivel és az üzemekkel való kapcso-

lat.erősitése tevén fejlődik. Az ünnepségek kapcsán a közéle-

ti személyiségek és az üzemek vezetői, és munkásai bepillan-

tást nyerhetnek a tanintézet munkájába. Ez a kapcsolat nem 

rekedhet meg a felszínesség talaján, hanem az iskola igaz-

gatójának eszmei-politikai és pedagógiai  tájékoztatása és 

integráló tevékenysége következtében kell megvalósulnia. 

Az iskolának a társadalommal való kapcsolata a legszéleseb-

ben  a szülői házon keresztül valósul meg, ezért szükséges 

ennek lényegi kiemelése. 

Neve1ímunkánkban mindig arra kell alapoznunk a tennivalóét, 

hogy tanulóink mit hoznak magukkal aszükebben vett társa-

dalomból, a szülői házból. A szilői ház névelőhatását e he-

lyütt nem kivánjuk részletezni. 

Ezen alapelvből kiindulva nekünk nemcsak növendékeinket,ha- . 

.nem a szülőket, a felnőtt társadalmat is nevelnünk kell,a-

mi egyet jelent a fejlett szocializmust épitő társadalom 

időszakában  a permanens müveródéssel.Az iskolai nevelőmun-

ka feltétlenül reakciókat vált ki a szülői házba.. /Reakció  

alatt nem negatív reagálást értünk/. A szülők közvetlen ne- '. 

velésének a módja a családlátogatás, a szülői értekezlet 

és a nevelési tárgyú előadás. Az iskolai ünnepségek a szü- 
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lők nevelésében a közvetett nevelési módot biztositják. A 

szülő gyermekén keresztül értesül az iskolai életről, ér-

tesül ünnepeinkről is. Tehát az ünnepségek tervezése és 

rendezése céltudatosan kell, hogy irányuljon a szülői ház 

felé is. Sőt a szülők bevonása az előkészitésbe, rendezésbe 

nevelő munkánk egy hatékony eszköze lehet. Ugyanis a szülők . 

bevonása az iskolai nevelés hatásrendszerébe különleges ha-

tást ad a tanulóknak és növeli a szülők pedagógiai kultu-

ráltságát is. Az iskolai ünnepségek rendezvényeiről a tanuló 

olyan élményanyag felhalmozódásával téljen haza, hogy azt 

belső késztetésből szüleinek kommunikálja. E -vonatkozásban 

akkor eredményes a társadalomra, a szülői házra gyakorolt 

permanens nevelésünk, ha ezt az érzelemgazdqpágot még meg-

erősitik,és nem "ütik agyon" esetleg egy kézlegyintéssel. 

A szülőkkel való kapcsolatban fel kell kelteni a szülők 

érdeklődését az iskolai ünnepélyek és megemlékezések iránt. 

is, hogy várják a gyermek kommunikációját és azt örömmel 

"ünnepélyesen" fogadják, ily módon is segitsék az iskola 

nevelő munkáját. 	 . 

A szülők zöme - a nevelési, illetve nevelődési feladatot 

nem is érzékelve - szereti az iskolai ünnepi rendezvényeket, 

amikor gyermekeiket ünnepi külsővel küldhetik iskolába, ez 

nekik is örömet , élményt, megelégedettséget jelent. Ily 

módon az ünnepségek módot adnak arra, hogy a szülői ház 

figyelmét is rájuk irányitsuk. 	. 
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Nagyon fontos nevelési feladat, hogy a szülői ház figyel-

mét is haladó demokratkus hagyományainkra és munkásmozgal-

mi emlékeinkre irányitsuk, s a leglényegesebb ezek egységé- 

• nek érzékeltetése. Hiszen ez nevelésünkben még ma is prob 

' lematikus, s a szülők nagy része nem is élhette meg ezek 

egységben ünneplését. Vidéken érdekes az idősebb nemzedék . 
érdeklődése, hogy vajon mit ünnepelnek az iskolában. Még 

az idősebbek érdeklődését is felkelthetjük, akik a munkás-

mozgalom finnepeit csak a tömegkommunikációs eszközök révén 

ismerik, ha ismerik. Az ünnepély és megemlékezés követlsnz 

tében a felnőtt társadalom tudatvilágára is .hatunk közvet-

ve és célunk a múlt emlékének állandósifása. 

' Tapasztalatunk szerint a nagy nyilvános ünnepélyek telj e 
sitik funkciójukat, s szervezettségükkel; mondandójukkal 

pozitiv reakciókat váltanak ki a szülői házból. 

Tehát a fejlett szocializmust épitő társadalmunkban jelen-

tős az elmélyitő és állandósitó hatása történelmünk és e-

zen belül munkásmozgalmi ünnepeinknek. 	 .. 

E gondolatok érvényesitésével valósitjuk meg az iskola és 

társadalom, az ünnep éshátköznap, valamint a munka és ta- 

nulás dialektikus egységét, melynek beteljesülése a sze- 

mélyiség permanens fejlesztésében valósul meg. . 
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IX. IRODALOM  

Aczél György: Bizalom áz emberben, az ember nevelhetőségében 

/Köznevelés 1979.  évi 27.szám/ 

Aczél György: Folytatás és megújulás 

/Gondolat kiadó 19$o./ 

Ancsel Éva : Gondolatok az ünnepről 

/Világosság 1978. évi 8-9.szám/ 

Andor Csaba : Ünnep és kommunikáció 
/Világosság 1978. évi 8-9.számf 

Az ünnep tegnap és ma /Tematikus szám/ 

/Világosság 1978. évi 8-9.szám/ 

Dr. Ágoston György: Neveléselmélet 

/Tankönyvkiadó 1973./ 

Dr. Ágoston György: Nevelés a tanórán kivül 

/Acta Universitatis Szegediensis De Attila 

József Nominatae Sectio Paedagogica et 

Psychológia 23. Szeged, 1981./ 

Ágoston György-Jausz Béla: A nevelés elmélete II. 

/Tankönyvkiadó 1964./ 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve /l.kötet/ . 

/OPI 1978./ 	
. 

Balágy Mihály: Október üzenete 

/Köznevelés 1977. 36.sz / 

Bellér Béla : Nemzeti ünnepeink nevelési lehetőségei 

/Ifjúság, haza, internacionalizmus - Tankönyv-

kiadó 1979./ . 

Beregszászi János: Diákok és garabonciások 

/Világosság 1978. évi 8-9.szám/ 

Blazovich László: Sablonmentes iskolai ünnapélyek 

/Köznevelés 1979. évi 3.sz./ 
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Csontos 'Magda : Forradalom soha nem bukott el 

/Köznevelés 1979.  11.sz./ 

Dimirov Pencsóné: A szocialista hazafiságra és nemzetközi- 

ségre nevelés lehetőségei az iskolai ün-

nepélyeken és megemlékezéseken 

/Hevosi Müvelődés 1977.  1.sz./ 

Érzelmek emléke /I.M. 1981. l.sz ./ 

Szerk. Gárdos Miklós: Évfordulók /Évönként megjelenő soro-

zat/ Kossuth Kiadó/ 

Gecse Gusztáv: A-kere sztény ünnepek eredete 
/Világosság 1978. 8-9.sz./ 

Győri Imre 	Méltó megemlékezés a történelmi sorsfor- 

dulókról 	. 

/Társadalmi Szemle 1978. l.sz ./ 

Hahn István • Egy megkövült vallás eleven ünnepei . 
/Világosság 1978. 8-9.sz./ 

Hahn Livia 	Ünnepnapok és turisztika 

/Világosság 1978. 8-9.sz./ 

Halda Aliz 	: 	Csillagszórók fényében 

/Köznevelés 1977. 43.sz./ 

Hársfalvi Péter: Március tizenötödikék 

/Magyar Nemzet 1977. március 13./ 

Kádár .knos 	A fejlett szocialista társadalom építésé- 

nek útja 

/Kossuth kiadó 1975./ 	. 

Karakai Józsefné:Gondolatok a példaképről 

/Hogyan? Gyár-Spron megye 1979. 2.sz./ 
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Kerékgyártó Imre . Kiss Katalin: Mit tehet  az osztályfőnök? 

/ Tankönyvkiadó 1976./ 

Dr. Király Gyula /szerk./: Az úttörő mozgalom pedagógiája 

/Tankönyvkiadó 1975./ 

Dr. Király Gyula /szerk./ : 'Szöveggyüjtemény az úttörő 

mozgalom pedaggiája c. egységes főiskolai . 

jegyzethez 

/Tankönyvkiadó 1975. / 

Kiss Gyula: Lenin kabátja 

/Pedagógusok Lapja 1979. 2ó.sz ./ 

Kiss Kálmán:A helytörténet nevelőereje 

/Köznevelés 1977. 38.sz./ 	. 

Koncz János: Pedagógushivatás 

/Kossuth Könyvkiadó 1980./ 

Kornidesz Mihály: A szocialista hazafiságra és a proletár 

internacionalizmusra nevelés időszerü 

kérdései 

/Ifjúság,,haza, internacionalizmus. 

Tankönyvkiadó 1979./ 

P. Kovám Imre: . Az akarat nevelése 

/Népszabadság 1981. április 8./ 	, 

Szerk. Kovács Péter: Ifjúság, haza, internacionalizmus, 

Tanulmányok. /Tankönyvkiadó 1979./ 

Kulcsár Péter: 	A reneszánsz ünnep' 	. 

/Világosság 1978. 8-9.sz./ 	. 



152 

Ludassy Mária : Az ész istennő tündöklése . és bukása : 

/Világosság 1978. 8-9.sz./ 

Mód Aladár 	: Nemzet és szocialista nemzet 

/Magvető 1974./ /Elvek és utak/ 	.. 

Munkásosztály, munkásmozgalom , hazafiság 	. 

/Zrinyi-Kossuth Könyvkiadó 1978./ 

Szerk. Nagy Sándor és Horváth Lajos: Neveléselmélet 

/Tankönyvkiadó 1978./ 

Szerk. dr. Nánási Miklós: Pedagógia 

/Ta1önyvkiadó 1977./ 

Nevelőmunka az általános iskola 5-8. osztályában 

/Tankönyvkiadó 1969./ • 	. 

Szerk. Németh István: Hazaszeretetre nevelés 

/Módszertani közlemények Könyvtára 3. 

Szeged 197o./ 

Pach Zsigmond Pál: Történelemszemlélet éstörténettudomány 

/Kossuth Könyvkiadó 1977./ . 

Pácai Péter: 	Audio - Vizuális Technika  az iskolai ün- 

nepélyek megrendezésében 

/Audiovizuális Közlemények 1980. 1.sz ./ 

Paulina Éra: 	Mikor ünnepeljünk? 

/Köznevelés 1980. l7.sz.-/ 	. 

Pahgógiai Lexikon I-IV. kötet 

/Akadémiai Kiadó 1979./ 

Peterdi Pál: 

Port Árpád: 

A piros betüs sport 

/Világosság 1978. 8-9.sz./ 

Uj történelmet irunk 	. 

/Hogyan? Győr-Sopron megye 1979.36.sz./ 
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Pozsgay Imre: Szocialista társadalom és kommunizmus 

/Kossuth Könyvkiadó 1978./ 

Rendtartások 

Roger Caillois: Az ünnep elmélete 

/Világosság 1978. 8-9.sz./ 	. 

Sebesi Judit: Az iskolai ünnepélyek netelő hatása 

/Csongrád Megyei Hirlap 1976. dec. 7./ 

Szalatnay Rerső:  Nemzet és emlékezet 	 . 

/Magyar Nemzet 1973. nov. 21./ 

Szalay László /szerk./ : Ünnepek és ünnepélyek az általános , 

iskola alsó tagozata számára . 

/Tankönyvkiadó 1973./ 	" 

Tavasz Magyarországon /Ünnepi müsor április 4-re/ 

/ÖsszeáJLitotta : Fehér La josné; ' Tanitó 1980.2. s2/ 

Tóthné Andrási Mária: Élmény volt mindenkinek 

/Óvodai Nevelés 1979. 7 -8.sz./ 

Ugrinovics D.M.: Szertartások a szocializmusban és a vallá-

si szertartások leküzdése 

/Világosság 1968. 8-9.sz./ 	 . 

Vass Henrik /szerk./ Munkásosztály, munkásmozgalom, hazafiság 

/Kossuth Könyvkiadó 1978./ 

Vértes Róbert:Nemzeti és mozgalmi ünnepeink 

/Kossuth Könyvkiadó 1977./ 

Vinczéné Deák Tünde: Az iskolai ünnepélyek nevelő hatásáról 

/Nógrádi Művelődés 1979. l.sz ./ 

dr. Zsámbéki László: /összeáll./: Neveléselmélet 	. 

/Tankönyvkiadó 1958./ 	 . 
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