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B e v e z e t é s 

Hazánkban - a szocializmus teljes felépitésének időszaká-

ban - különösen megnőtt a nevelés jelentősége; A szocialista 

társadalom fejlődési perspektiváiból szükségszerüen kibontako-

zik a társadalmi önigazgatás igénye, s egyre jelentősebb sze-

rephez jutnak az erkölcsi ösztönzők /Szarka József, 1965 .7.. Az 

ebből fakadó minőségi változásra fel kell .késziteni a mai 'kö- . 

népiskolai tanulókat-,': 	. 

A Magyar Népköztársaság oktatási rendszerét az .1961-es tör-

vény szabályozza; Megfogalmazott alapelvei közül az egyik elő-

írja, hogy: "A szocialista világnézet és.erkölcs alapján.nevel-

jenek iskoláink igazi hazafiakat, jellemesés törvénytisztelő 

állampolgárokat, akik forrón szeretik hazánkat, népünket, oda-

adással szolgálják a szocializmust, a békét, a népek testvéri-

ségének ügyét, épitik és védik a nép államát." /Törvények és . 

rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1961./ 	. 

A szocialista erkölcs tartalmában középponti hely illeti 

meg a.prolétár nemzetköziséget. Ebből következik, hogy az isko-

.lareform alapelvei egyik legfontosabb és legidőszerűbb feladat- 

ként a tanulók proletár nemzetköziségre nevelését jelölik meg 

Elengedhetetlen feltétel ez a kommunista személyiség programjá-

nak megvalósításához is 	 . 

A tanulók proletár nemzetköziségre nevelése az iskolai ok-

tatás minden szakaszában szerepel, mert ez a sokoldaluan fej-

lett személyiség kialakításának egyik legfontosabb követelmé-

nye, az erkölcsi nevelés tartalmának szerves része. Különösen 

fontos követelményként jelentkezik azonban a középiskolai tanu-

.1ók erkölcsi tudattartalmának fejlesztésénél, illetve tanulmá-

nyozásánál... Ezek a tanulók ugyanis a serdülőkor befejezésének, 



az ifjukor kezdetének szakaszában élnek. Márpedig közismert, 

hogy ez a fejlődési periódus az érzelmi élet legfogékonyabb, s 

a társadalmi életbe való belenövés szakaszának számit /Tadeusz  

Nowogrodzki, 1963./. 

A proletár nemzetköziségre nevelésnek azért van kiemelkedő 

jelentősége a középiskolai tanulóknál, mert á tanulók ebben a 

korban különösen sokat foglalkoznak a társadalmi élet problémá- 

ivat, az emberek életét meghatározó törvényszerűségek megisme-

résével s folytatják a külső és a belső küzdelmet, a harcot sa-

ját világnézetük, felfogásuk.kialakitásáért, a közösségben való 

viselkedési normák kialakitásáért. Ezért "A személyiségfejlő-

dés központi. problémája ebben a periódusban a tudatos erkölcsi-

ség és világnézet, a tudatos eszmények, a más emberekhez - és ön- 

magukhoz való tudatos viszony kialakítása." /Tadeusz Nowogrodz-

ki, 1963./ 

A serdülőkórnak ezt a sajátosságát a szakirodalom.sokolda-

luan feltárta, az élet tapasztalatai pedig egybehangzóan alá-

támasztják.: Közismert tény, hogy a személyiség fejlődésének ez 

a szakasza sem mentes az ellentmondásoktól. A tudatos erkölcsi-

ség, a szocialista világnézet kialakítása nem történhet konf- 

liktusok nélkül, Konfliktusokhoz vezethet a környezetből átvett 

régi és a most megismert uj igazságok Utközése,O, De előidézheti 

az átmeneti kor néhány ellentmondásos jelensége is' Ezek megité-

lésében a középiskolás diák még nem támaszkodhat szilárd alapok-

ra E korosztály meglevő és alakuló internacionalista nézetei-

nek megismerése, befolyásolása és tudatos .irányítása épp ezért 

különösen fontos feladata a középiskolai nevelésnek.' 	. 

A proletár nemzetköziségre nevelés követelményeit a'növek-

vő társadalmi igények figyelembevételével jelöli meg a Nevelési 

Terv. Ahhoz, hogy az erkölcsi nevelésnek e területén is irányit- 



hassuk, meggyorsithassuk a fejlődést, feltétlenül meg kell  is-

mernünk a középiskolai tanulók internacionalista nézeteit, meg- 

győződését, magatartási motivumait, mert csak ezek ismeretében 

tudjuk helyesen megy álasztarii és alkalmazni a Nevelési Terv ál-

tal ajánlott tevékenységi formákat, amelyeknek segitségével 

tanulók internacionalista felfogása és magatartása továbbfejlő-

dik. -  

A proletár nemzetköziségre nevelés szerteágazó témakörében 

vizsgálatainkat a következő célkitüzésekre irányitjuk: 

proletár nemzetköziség néhány ídőszerü kérdése_ a szak- 

irodalomban. 	 . 

2. A tanulók internacionalista tudattartalmának pedagógiái 

elemzése. 

3. Az internacionalista tudattartalom vizsgálatából adódó 

nevelési feladatok az iskolában.. 

Feladatunkat empirikus módszerek segitségével kiv.ánjuk meg-

közeliteni. Eljárásai, megitélésünk szerint, alkalmasak arra, 

hogy a témánkhoz szükséges elsődleges adatgyüjtést elvégezzük.: 

A pedagógiai gyakorlat számára is .igy juthatunk el leginkább 

megfelelő következtetésekhez.1Éppen ezért témánk feldolgozásá- 

ban a következő eljárásokat alkalmaztuk: 

1. Kérdőives vizsgálatot végeztünk, amelyben  direkt .és in-

direkt módon válaszokat kértünk a. tanulóktól, hogy internacio-

nalistanézeteikről, ismereteikről, állásfoglalásukról megbiz-

ható képet kapjunk.: . 

2. Megfigyelések utján vizsgáltuk a tanulók erkölcsi maga-

tartását, internacionalista viselkedését motiváló nevelési hely-

zetekben.i 

3. Egyéni és csoportos beszélgetéseket szerveztünk a kérdő-

ivek és a megfigyelési tapasztalatok alapján'a témánk szempont- 



5 

jóból fontos kérdésekről. 

• 4. A tanulók munkáit, tevékenységét, az iskolai dokumentu-

mokat témánk szempontjából tanulmányoztuk.  

5. A tanulók internacionalizmusra nevelésében szerzett ve-

zetői tapasztalatok valódiságát ellenőriztük  a nevelőtestület, 

az osztályfőnökök gyakórlatában, a KISZ szervezet tevékenységé-

ben, megvitattuk a kerületi igazgatói munkaközösség és a buda- 

pesti középiskolai igazgatók továbbképzése során. A proletár nem-

zetköziség témakörével elméleti és gyakorlati vonatkozásban fog-

lalkozó közleményeink címét a bibliográfiában tüntettük fel. 

Kutatásmódszertani szempontból fontos megemliteni, hogy a 

felsorolt eljárások nem.egyforma arányban érvényesültek. A kér-

dőives módszer vezető szerepet kapott.  A többit főképpen ellen-

őrzésre, a tapasztalatok átadására használtuk fel. 
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I. F E J E Z E T  

A PROLETÁR NEMZETKÖZISÉGRE NEVELÉS  

NAHÁNY -IDŐSZERÜ KÉRDÉSE A SZAKIRODALOMBAN  

A szakirodalom sokrétűen és többféle megközelitésben fog-

lalkozik a proletár nemzetköziségre nevelés kérdéseivel. Ennek 

részletes elemzése és.elmélyült feldolgozása'meghaladja érteke-

zésünk kereteit. Ahhoz azonban, hogy a témával érdemlegesen fog-

lalkozhassunk, elengedhetetlen, hogy a szakirodalom eddigi leg-

fontosabb megállapit ásait, eredményeit röviden számba vegyük , 

Témánknak megfelelően a szakirodalom vizsgálatában elsősorban a 

tanulók erkölcsi tudattartalmának alakulására, s ebben is a oro- 

letár nemzetköziségre vonatkozó lényegesebb megállapitásokra, né-

zetekre térünk ki, A vázlatos szakirodalmi áttekintést a követ-

kező kérdésekre korlátozzuk: 	. 

a/ A proletár nemzetköziség,.mint a kommunista erkölcs e-

gyik alapelve és .a személyiség tulajdonsága.' 

b/ A személyiségformálás, az erkölcsi tudatosság és a pro-

letár nemzetköziség kapcsolata. 

c/ A proletár nemzetköziségre nevelés' tartalmi és módszer- 

tani problémái. 	 . 

Szocialista pedagógiánk első lépésként a társadalmi igénye-

ket fogalmazta meg. Kifejtette, hogy az Internacionalizmus ,  mint  

a kommunista erkölcs egyik alapelve, a következő követelménye-

ket foglalja magába: 'valamennyi nép egyenlősége és szabadsága, 

társadalmi és kulturális fejlettségükre való. tekintet nélkül;'  

engesztelhetetlenség a nagyhatalmi sovinizmussal és a nemzeti 

elnyomás mindenformájával szemben; a világ dolgozóinak együtt-

működése és szolidaritása a közös célokért vivott harcban;. 



engesztelhetetlenség,a nemzeti önzéssel és szeparatizmussal szem-

ben; barátság és megbecsülés a más népek képviselőivel való kap-

csolatokban; érdeklődés a különböző nemzeti kulturák iránt; harc 

a nemzeti elzárkózás ellen, türelmetlenség a nemzeti és faji fö- 

lényt hirdető nézetekkel és elméletekkel szemben.- mindazzal szem-

ben, amit a n a c i o n a 1.i z m u s fogalma ölel fel." 

/Etikái. kislexikon, 1967./ 

A kezdeti intellektualizmus egyoldaluságainak leküzdése u- 

tán. érthetően annak hangsulyozása ' került előtérbe, hogy á fel-

épült szocializmusban, az-épülő kommunizmusban a proletár inter- 

nacionalizmus mint erkölcsi alapelv a gyakorlati életben, az em- 

berek mindennapi életében  valósul meg. Ez a követelmény a népek 

közötti kapcsolatok megszokott, elfogadott törvénye lesz. Ez a 

magyarázata annak, hogy a középiskolai tanulók tervsze rü nevelé-

sét szolgáló dokumentum /Nevelési Terv, 1964/ azt a személyiség 

tipust, amelynek. a•kialakitását joggal várja és szorgalmazza tő-

lünk a társadalom, a következőképpen határozta meg: 

"... minde.noldaluan és harmónikusan fejlett, elméletileg és 

gyakorlatilag képzett, művelt, politechnikai - szemlélettel rendel-

kező, a dialektikus materialista világnézet és a szocialista er-

kölcs alapján gondolkodó és cselekvő, munkaszerető, jó izlésü és 

életvidám közösségi ember." 

Ebben a meghatározásban igaz,.hogy a  felnőtt,  kialakult 

világnézetii és jellemit emberrel szemben támasztott. erkölcsi kö-

vetelmény fogalmazódik meg a Nevelési Tervben. A nevelés azonban 

mindig a jövőre irányul, nem szoritkozh"at a jelenvalóságába 

Érthető tehát, hogy iskoláinknak, ezen belül különösen a középis-

kolának ismernie kell az erkölcsi nevelés perspektivikus célki-

tüzését. Erre az utmutatásra már azért is nagy szüksége volt a 

gyakorlati munkát végző pedagógusoknak, mert egyes pedagógiai ki- 



adványokban még ilyen.megállapitásokat olvashattak: "A nevelési. 

folyamatnak az alany életkordhoz való alkalmazkodása szükséges-

ségéről szóló tudomány olyan feladatot tüz ki a pedagógiai pszi-

chológia elé, amit még eddig nem oldottak meg tudományos módsze-

rekkel." /Václav Príhoda, 1963./ . 

Ebből a szempontból tanulságos Vág Ottó /1963/ közleménye, 

amelyben személyiségalakitási problémáját elemzi Makarenko élet-

müvében, 

A nevelési programban megfogalmazott embereszmény, a maka-

renkoi személyiségtervezés, -alakitás, "a személyiség standar d. 

programja magában foglalja mindazokat a sajátosságokat, amelyek-

kel a kialakitandó személyiséget fel kell ruházni. E program a-

zonban nem vezethető le elvont spekulációból, hanem kizárólag a 

társadalom igényeiből. S e tekintetben igen nagy szerepe van a 

tudományos előrelátásnak."./i.m./ Még pedig a jövő igényeire gon-

dol minden személyiségtervező, gyakorlati tevékenységet folyta-

tó nevelő.- Legfeljebb az előrelátás éveiben tehetünk különbséget 

a tudományos dolgozók és a nevelők különböző csoportjai közötti 

Ismeretes, hogy Makarenko nem vállalkozott arra, hogy leir-

ja, összeállitsa a személyiség teljes programját.? Azt azonban 

több helyen taglalta, hogy mit ért a nevelés célján, "... az em-

ber egyéniségének, jellemének programját, s itt a jellem fogalmá- 

ba beleveszem az egyéniség egész tartalmát, vagyis külső megnyil-

vánulásainak jellegét éppenugy, mint belső meggyőződését, politi-

kai nevelését és ismereteit, tehát feltétlenül az  egyén teljes 

képét." /A szovjet iskolai nevelés problémái. Első előadás: A ne-

velés módszerei. Makarenko Müvei, V. kötet, 105. old./ 

A személyiség programjának az elkészitését illetékes szak-

emberektől, tudósoktól várta Makarenko. /A Nevelési Tervekben öl-

tött testet ez a törekvés./ 
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A tudattartalom vizsgálata során különösen jelentősek Maka-

renkonak azok a megállapitásai, amelyek közvetlenül is erre a 

kérdésre vonatkoznak„ Ezért néhány megállapitását Vág Ottó cikké-

ből szószerint idézzük: "... nem vagyunk hajlamosak arra, hogy an-

nak, amit tudatnak neveznek, valamilyen különleges, szerfölötti 

jelentőséget tulajdonitsunk, a tudat nem előzi meg a tapasztala-

tot. 	A  tudatnak a tapasztalat eredményeképpen, nagyszámu tár- 

sadalmi gyakorlás eredményeképpen keli kkialakulnia, csak akkor ér 

valamit. 	. 

Szilárd meggyőződésünk, hogy a nálunk elterjedt szavakkal 

történő  nevelés, azaz különféle nemes dolgokról való örökös fe-

csegés, amelyet nem kísér a magatartás gyakorlása - egyenlő a leg-

vétkesebb kártevéssel.°A tudat, ha nem  a tapasztalaton épül fel, 

fejeződjék ki bármily bőbeszédű formában, valójában mindenek előtt 

gyenge, másodsorban magára hagyatott, képtelen bármilyen gyakorla-

tot  létrehozni. Ez az, ami a társadalom számára a legveszélyesebb." 

/136-137. old./ 

Értekezésünk bevezető soraiban jeleztük, hogy célkitüzésein-

ket empirikus módszérek segítségével kívánjuk megvalósítani. Ez 

a tapasztalatokon alapuló módszer, eljárás azért is indokolt,mert 

az egyén csak a közösség keretei között ismerheti fel, sajátit-

hatja el a helyes magatartás elemeit Az  iskolák nemzetközi jel-

legü rendezvényei, a KISZ fiatalok nemzetközi találkozói, a nem-

zetközi épitőtáborok, az iskolák, különösen az UNESCO asszociált 

iskolák nemzetközi klubjai, a nemzetközi diáklevelezés , nemzetkö-

zi rendezvények stb lehetőséget.nyujtanak a proletár nemzetközi-

ség elveiből fakadó helyes magatartás gyakorlására ; Ezt pedig csak 

tapasztalati uton lehet megvalósítani; Megalapozottan irja ala  

Ottó /1964/: A nevelés szerepe a személyiség alakításában cimü ta- 

nulmányában többek között azt, hogy "... az emberek mindenkor ar- 
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ra törekedtek, hogy a felnövekvő nemzedéket a z . általuk szükséges-

nek vélt tapasztalatokban részesitsék, hogytudatát meghatározott 

szellemben formálják és a helyesnek tartott magatartást gyakorol-

tassák,- A tapasztalatok megszervezése, a tudatra való ráhatás, a 

magatartás gyakoroltatása pedig nem más, mint a személyiség alaki-

tása, nevelés." A személyiség céltudatos alakítása "azt jelenti, 

hogy olyan feltételeket hozunk létre, amelyek a személyiség ala-

kulására a kívánt hatást gyakorolják". /i.m/ . 

Az idézett tanulmányban szereplő megállapitások közül vitat-

hatónak tartjuk azt, hogy "Az uj társadalom körülményei között a 

céltudatos személyiségalakitás. során az egyének által szerzett ta-

pasztalatok, az ezekre épülő tudat és magatartás megfelel az ob-

jektív társadalmi tendenciáknak és nem kerül ellentmondásba a kör-

nyezet, a társadalom spontán személyiségalakitó hatásainak objek- 

tiv tendenciáival." /117. old./ Ez a megállapítás még egy koráb-

bi időszak leegyszerüsitett. társadalomszemléletét tükrözi.- Az  e-

gyén tapasztalatait nem mindig a társadalom fejlődésének általános  

törvényei határozzák meg. Jelentős szerepet játszanak benne a köz-

vetlen környezet sajátos és az általános törvénynek ellenmondó 

hatásai. Az is. ellentmond Vág Ottó megállapitásának, ami nálunk 

.az 1956-os ellenforradalom idején történt.: Vagy valami másról, a 

rossz helyi tapasztalatok általánosításáról volt szó, a szubjek- 

tiv tettek, cselekedetek eluralkodásáról tanuskodtak az 1956-os 

események? 	 . 

Témánk tanulmányozása során sok hasznos megállapítást talál-

tunk Bábosik István /1966/: Az erkölcsi tudatosság hatása a maga-

tartásra a serdülés időszakában cimenmegjelent könyvében. A ta-

nulmány sok gyakor)tti megfigyelés és speciális vizsgálat adatai 

alapján készült. A szerző arra kereste a választ, hogy hatással 

van-e  az 'erkölcsi tudat a magatartásra ., miben áll a hatás és mi- 



lyen mértékű. Megalapozottan állapitja meg, hogy "az erkölcsi 

intellektus fejlesztése a serdülőkorban szükséges, mert a maga-

tartás hatékony formálása ezt megköveteli és egyszersmind lehet-

séges, mert az értelmi erők fejlettsége erre alapot ad." 

Bábosik István 6.z erkölcsi tudatot a képzetek, a fogalmak, 

a nézetek - az érzelmek, a meggyőződések és a törekvések rendsze-

reként fogja fel. = Rendkivül fontosnak tartja a fogalom tisztázá-

sát, mert igen sok helytelen cselekedet vezethető vissza az er-

kölcsi fogalom bizonytalan értelmezésére. Minden tanulónak elen-

gedhetetlenül szüksége van az erkölcsi tájékozódásra, az erköl- 

csi eligazodásra, az etikai ismeretek elsajátitására, mert az is-

kolából kilépő tanulónak szilárd erkölcsi tudattal kell rendelkez 

nie, képeseknek kell lenniök önmaguk ős mások cselekedeteinek, ma-

gatartásának erkölcsi értékelésére. /roston György, 1951./ 

A  gyakorlati nevelő munka minde n  területén tapasztalhatjuk, 

hogy az erkölcsi fogalmak és az erkölcsi normák alapos ismerete 

nélkül lehetetlen az erkölcsi itélőképesség, a morális gondolko-

dás és magatartás fejlesztése . 

Bábosik István vizsgálatai egyértelmű választ adtakarra a 

kérdésre, hogy "az intellektuális összetevők átlagon felüli magas 

fejlettsége a fogalmi és normaismeret magas fejlettségével jár e-

gyütt". Ennék további vizsgálata érdekében a szerző a kisérleti 

megfigyelést, a tervszerüen kialakitott•cselekvési helyzetet tart-

ja a legfejlettebb és legtöbbet igérő eljárásnak. Ezeknek a lénye-

gét abban látja, hogy ne legyenek életidegenek, erőltetettek.' Vi- Vi-

tathatatlan igazság, hogy az erkölcsi "ismeretek, meggyőződés va-

lóságos értékét másképpen vizsgálni nem lehet, mint a, tanuló cse-

lekedeteiben, az ismeretek és a meggyőződés realizálódásának konk-

rét folyamatában, f . 

Lényeges azonban annak felismerése, hogy az ismeretek még 
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csupán valakinek tudását határozzák meg és nem a magatartását is. 

Éppen ezért a vizsgálatokból levont tapasztalatok közül a közép-

iskolai tanulókra is érvényes az alábbi megállapítás: "... nem e-

lég csupán erkölcsi fogalmak és normák ismeretének kialakitására 

törekedni, hanem ezeknek a mindennapi cselekvésekkel való kapcso-

latát, betartásuk szükségességét is be kell mutatni a tanulóknak, 

késztetni kell őket arra, hogy ezen erkölcsi ismereteiket a gya-

korlatban,.. alkalmazzák is". 

A.tudattartalom, a személyiségelmélet kérdéseit sokoldaluan 

elemzi Pataki Ferenc  /1963/. Cáfolhatatlan érvekkel leplezi le a 

neotomizmus pedagógiai ideológiáját.' Egyben  arra is felhivja.a 

figyelmet, hogy "soha annyi pedagógiai cikk, tanulmány, könyv nem 

jelent meg a nevelés válságáról, mint napjainkban" 

A személyiség fogalmát az ember lényegéről formált elképze-

lésben ragadja meg, amely "lényeg a szakadatlan társadalmi-törté-

nelmi gyakorlatban valósul meg, ezzel együtt fejlődik, s ebben 

objektiválódik". 

Marx megállapítása szerint: "az ember lényege a maga való-

ságában a társadalmi viszonyok összessége", "s ez eleve magában 

rejti a személyiség fejlődésének dinamikus felfogását, s egyut-

tal megjelöli az - emberi lényeg történeti változékonyságának a-

lapját". . 

A tanulmány tömören utal arra is, hogy napjainkban a szemé-

lyiségelmélet az egyik leggyakrabban szereplő probléma, vitatéma 

s ezért az ideológiai harcoknak is a gyujtópontjába került. ,  

Témánk szempontjából igen fontos a tanulmánynak az a megál-

lapítása, hogy "... a körülmények ugyanolyan mértékben teremtik 

az embert, mint az emberek körülményeiket, bár a kölcsönhatásban, 

természetesen, a társadalmi hatások a döntőek." Ezt a gondola-

tot építi tovább Pataki Ferenc, amikor arról ir, hogy "Az egyén 



- 13 - 

fejlődésének alapvető tényezőjét tehát aktivitásának, tevékeny-

ségi formáinak, a külvilághoz füződő kapcsolatainak gazdagságá-

ban és kiterjedtségében lelhetjük meg". 

Ebből a megállapitásból törvényszerűen következik, hogy egy-

egy "személyiség gazdagságát a.valósághoz füződő kapcsolatainak, 

viszonyainak gazdagsága határozza meg.? A valósághoz fűződő vi-

szony pedig mindig praktikus, tevékeny viszony". 

A szerzővel messzemenően egyetértve valljuk mi is, hogy 

... Az emberi szükségletek csak a meghatározott tevékenységi for-

mákban alakulhatnak ki, olyanokban, amélyek életrehivják azokat. 

Az ember közösségi-közéleti aktivitásának igénye csak a közéleti 

tevékenység során válhat benső szükségletté, a társadalmi maga-

tartás motivumává. A személyiség fejlődése ebben a vonatkozásban 

nem más, mint a kezdetben csupán külső követelményként jelentke-

ző társadalmi igények, erkölcsi normák stb, interiorizációja,meg-

győződésen nyugvó szükségletté alakulása a társadalmi gyakorlat 

folyamán". 	 . 

Gimnáziumunkban a tanulók nemzetköziségre nevelése ezen a 

koncepción épült fel,: A néhány soros külföldi diáklevelezéstől, a 

levelező partnerek itthoni-vagy külföldi találkozásáig, a nemzet-

közi találkozók szervezése, az UNESCO klubdélutánok, a külföldi 

közös kirándulások stb..a társadalmi gyakorlat internacionalista 

irányulásának szerepét töltötte be. 

Témánk feldolgozása szempontjából hasznos ismereteket merit-

hettünk Bakonyi Pál - Murányi - Kovács Endréné - Pátaki Ferenc: 

/1964/ a marxista-leninista személyiség elmélet és a pedagógia 

kérdéseit elemző tanulmányából. A közlemény ismerteti, hogy az 

Országos Pedagógiai Intézet munkatársainak elméleti konferenci-

áján foglalkoztak a marxista-leninista személyiségelmélet prob-

lémáival. Filozófiai, pszichológiai és pedagógiai sikon.közeli- 
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tették meg a problémát. Megállapitották, hogy a legaktuálisabb' 

veszélyt jelentő burzsoá személyiségelméletek ellen kell küzde-

ni /neotomizmus, egzisztencializmus/. 

A folyóiratközölte a vitavázlatot és a vita bibliográfiá- 

ját. 

A pedagógiai megközelitésben a személyiség fejlődésének pe-

dagógiai feltételei, a nevelhetőség, a közösség és egyén problé- 

máiról olvashatunk. Témánk megközelitése szempontjából talán a 

legfontosabb megállapitás a nevelhetőség helyes értelmezése, an 

nak a megállapitása és ujbóli hangoztatása, hogy "minden tulaj-

donság /személyiségvonás/ fejleszthető". "A nevelés lényege a te-

vékenység /tapasztalás, megértés, gyakorlás, átélés stb./ pedagó-

giailag .tudatos, célszerű szervezése.' 	... A közösségben való é- 

lés - a közösségi szituációk létrehozása, átélése - adja a sze-

mélyiség fejlődésének,- a közösségi ember nevelésének reális bá-

zisát." Ezekből a megállapitásokból.nem nehéz arra következtet-. 

ni, hogy a középiskolások nemzetköziségre nevelése is megvalósit-

ható, valamint arra, hogy a nemzetköziség élménye, tapasztalat-

szerzés különböző lehetőségeinek a biztositása nagyban hozzájárul 

a helyes 'szemlélet, felfogás, nézet és magatartás kialakitásához; 

. A középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata 

során hasznos utmutatásokat olvashatunk több könyvben, tanulmány-

ban,', Radnai Béla: Az ifjuság pszichológiája, 1964. cimü könyvé-

ben megállapitja, hogy a világnézeti kérdések iránt az ifjuság 

g legfogékonyabb.: Erre a tulajdonságára épitenünk kell; Annál is 

inkább, mert nemcsak fogékony, hanem "megfelelő segítséggel helye-

sen is tájékozódik, és ebben a korban már a meggyőződés szintjét 

érheti el". 

Ezt a fogékonyságot tartottuk szem előtt, amikor tanitványa-

inkat bevontuk a nemzetközi diáklevelezésbe, amikor hozzászoktat- 
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tuk a. nemzetközi klubdélutánok szervezéséhez, a külföldi fiata-

lokkal való kapcsolatok kialakitásához , 

Világos volt előttünk Radnai Bélának  az a mondanivalója is, 

hogy "Az if.jurák egyik legjellemzőbb sajátossága, hogy egy "tétel e  

olyan mértékben válik meggyőződésévé, amilyen mértékben annak je-

lentőségét, helyességét az élet igazolja, - sőt legszivesebben 

igy mondanánk: ahogyan annak helyességét a saját élete igazolja 

Az ifju akkor érzi magáénak azt, amit egyébként ért, ha annak'ér-

vényességi területét megtalálta". 

A proletár nemzetköziségre nevelés során tapasztaltuk, hogy 

ha az ifjak érdeklődését a nacionalizmus, a sovinizmus, az irre-

dentizmus, az antiszemitizmus ellen a szocialista hazafiságra, a 

nemzetköziségre akarjuk irányitani, nem elég csak az értelmükre 

hatni. Legalább olyan  fontos, vagy még fontosabb az érzelmek ne- 

velése is. Különösen ha arra gondolunk, amit Radnai Bélá  ir:".... 

az érzelmek nemcsak kisérik a cselekvéseket, hanem cselekvésre 

inditanak, vagy a cselekvésektől el is idegenitenek bennünket". . 

/I.m./ 	 . 

A proletár nemzetköziségre nevelés tartalmi és módszertani 

problémáival foglalkozó munkák közül megemlitjük Duró Lajos  /1957/ 

kandidátusi értekezését. /Tézisei a Pedagógiai Szemle 1958. évi 

9. számában jelentek meg./ 

A szerző 

a/ feltárja a proletár nemzetköziségnek, mint az er-

kölcsi nevelés szerves részének eszmei, elméleti, pedagógiai a-

lapjait; 	 . 

b/ elémzi azt,. hogy milyen tartalommal, módszerek-

kel és eszközökkel valósithatók meg az internacionalista nevelés 

feladatai a történelem tanitás kerétében, a szovjet és a magyar 

iskolák feltételei között; . 
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c/ bemutatja az osztályonkivüli foglalkozások szere-

pét az internácionalizmusra nevelés rendszerében; 	. 

d/felvázolja a proletár nemzetköziségre nevelés to-

vábbfejlesztésének pedagógiai lehetőségeit. 

Az idézett mil szerzője kiemeli, hogy a gyermek internacio-

nalista nevelésének feladatait az iskola oktató-nevelő munkájá-

nak egész rendszere által kell megvalósitani, de ebben vezető he- 

lyet foglal el az oktatás és a tanitási anyag eszmei tartalmának 

a tanár által való kifejtése. 

A meggyőzés és gyakorlás módszerének alkalmazása mellett a 

proletár nemzetköziség nevelése feltételezi a. tudat mellett az 

érzelmi, akarati szférákra való ráhatást is Érzelmileg is ma-

gunkkal kell ragadnunk a  tanulót.  

Duró Lajos kandidátusi értekezésében arra a következtetésre 

jutott, hogy "a szovjet pedagógia feltárja a proletár nemzetkö-

ziség nevelésének lényegét, tartalmát és feladatait, helyesen ha-

tározza meg a nevelő munka eszmei irányultságát ezen a területen, 

s általános. formában megjelöli az internacionalista nevelés alap-

vető utjait és eszközeit. 	... de nem eléggé kapcsolja össze a 

proletár nemzetköziség nevelését a szocialista hazafiság nevelé-

sével, az oktatás folyamatában, megfigyelhető bizonyos foku' sza-

kadás a tanitási órák és az osztályonkivü.li foglalkozások között 

az internacionalizmus nevelésében, és gyakran ezek a foglalkozá-

sok teljesen izoláltak az iskola egész oktató-nevelő munkájától, 

a próletár nemzetköziség nevelésének kérdéseit statikusan vizs-. 

gálják, és nincsenek kidolgozva azoka pedagógiai feltételek, 

amelyek segitségével megvalósulhat ez a bonyolult nevelési folya- 

mat". 	
. 

Éppen ezekneka hiányosságoknak a felszámolása érdekében ar- 

ra törekszik az idézett mil szerzője, hogy fejlődésében mutassa 
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be a proletárnemzetköziség nevelését, szerves egységben a szo-

cialista hazafiság nevelésével. Arra is törekszik, hogy felvá-

zol ja azokat a feltételeket, ' amelyek segítségével eredményeseb- 

ben lehet megoldani a kitűzött nevelési feladatokat. 

Témánk szempontjából jelentős elméleti alapvetésként érté-

keljük Ágoston György /1961/ "A kommunista erkölcs tartalma és az 

erkölcsi nevelés feladatai" c. könyvét, . amelyben részletesen fog-

lalkozik - az erkölcsi nevelés részeként a proletár nemzetköziség- 

. re nevelés feladataival is. Abból indul ki, hogy .a szocialista 

hazafiság jellemzője a nemzetköziség. "Szocialista hazafinak len-

ni és proletár internacionalistának lenni egy és ugyanaz a dolog -.1 

A szocialista hazafi érdekközösséget érez fajra, nemzetre, val-

lásra való tekintet nélkül a világon minden emberrel, aki népe és 

az emberiség szabadságáért' küzd az elnyomás ellen, magáénak'érzi 

a gyarmati é.s félgyarmati népek küzdelmét, amelyet felszabadulá-

sukért, függetlenségükért vivnak , mélységes szolidaritás fiizi a 

kommunizmust épitő szovjet és szocializmust építő többi néphez." 

/i.m; 8201d./ 

Ma is nagyon időszerüek a szerző azon leírásai és felveté- 

sei,•amelyék az internacionalista nevelés iskolai feladatait 

konkretizálják társadalmi fejlődéscinknek jelenlegi szakaszaiban., 

Éppen ezért az időszerűségért foglalkozunk egy  kicsit rész- 

- letesebben a szerző ide vonatkozó gondolataival. 

Valóban, az ifjuság proletár nemzetköziségre nevelésében e-

gyík legfontosabb feladatunk felkelteni, erősíteni a tanulókban 

a Szovjetunió iránti barátság, megbecsülés érzését, kigyomlálni 

a burzsoá ráhatásként, a környezet, az ellenséges rádió és más 

hirközlő eszközök hatásaként terjedő, fel-felbukkanó szovjetel-

lenességet, még akkor is, ha ezt a belső,és a külső reakció bár-

milyen differenciált módon terjeszti. 
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A középiskolai tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a magyar 

szovjet barátság ápölása, fejlesztése elsősorban a mi érdekünk, 

.a szovjetellenesség pedig a külső és a belső ellenség, az impéri- 

alizmus egyik fegyvere, eszköze saját ügyeinek takargatását szol-

gálja.-! 	 . 

A középiskolás tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a tőkés 

hatalmak éppen az emberi haladásban, a függetlenségükért küzdő 

népek felszabaditási törekvéseiben betöltött szerepéért gyülölik 

a Szovjetuniót, ócsárolják a következetesen marxista politikát 

folytató szocialista országokat. Ebből.a felismerésből önmagától 

adódik annak a gondolatnak, következtetésnek a megfogalmazása, 

hogy a nemzetköziségnek, a proletár nemzetköziségnek a próbaköve 

a szovjet barátsága 	. 

A szovjet barátság azonban nem azt jelenti, hogy kritikátla-

nul, ízléstelenül magasztaljuk a Szovjetuniót.' Akik felszabadu-

lás után ezt tették, többet ártottak, mint használtak a magyar-

szovjet barátságnak. 

A Szovjetuniót akkor fogják tanulóink helyesen értékelni, 

becsülni és szeretni, ha megismerik félévszázados fejlődésének 

eredményeit, ha felismerik fejlődésének beláthatatlan perspekti-

vait, a felszabaditási mozgalomban, a békeharcban, az emberiség 

haladásában betöltött szerepét, ha tanulmányozzák a szovjét né-

pek életét, ha minél több tapasztalatot, élményt gyüjtenek a 

Szovjetunióról. 	 . 

Ágoston György elvi megállapitásainak gyakorlati megvalósi-

tására törekedtünk a diáklevelezés fejlesztésével, az egyre több 

tanulmányi kirándulás szervezésével a Szovjetunióba, . 

Az I. László gimnázium orosz tagozatos 3/E osztályos tanu-

lói pl. 1968 tavaszán látogatták meg a Szovjetuniót. Élményeik-

ről valamennyien beszámoltak egy-egy osztály osztályfőnöki óráján, 
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KISZ taggyülésén. 

A beszámolók hatására több osztályunk tervbe vette hasonló 

tanulmányi kirándulás szervezését, előkészitését.' 

A proletár internacionalizmusra nevelésnek másik fontos esz-

köze, próbája a szomszéd népi' demokratikus országokhoz füződő vi-

szonyunk tisztázása, annak a felismertetése és elfogadtatása, 

hogy olyan érdekközösséget kell vállalnunk, olyan szémléletet, é-

letformát kell kialakitanunk, amelyben tudatosul a szomszédaink-

kal való szükségszerű gazdasági, kulturális és baráti együttélés 

gondolata, tervszerűsége; 	. 

Itt a legnehezebb feladat a nacionalizmus, a sovinizmus elle-

ni küzdélem helyes módszereinek megtalálása és alkalmazásatA te-

rületigény gondolata ugyanis még sok felnőttben él, feltámad Ez 

az igény annál könnyebben talál talajra ifjuságunk körében is, 

mert a történelemben tanulja, hogy a szomszédos országok terüle7. 

tének égy része évszázadokon keresztül hazánkhoz tartozott /Er-

dély, Felvidék, Bácska stb./, a földrajzban pedig megismeri, hogy 

. ezeken a területeken jelentős számu magyar lakosság él, sokuknak 

még ma is élnek ott rokonai, s tőlük nem mindig nevelési céljain-

kat támogató információkat kapnak. 	. 

A történelem, a földrajz, az irodalomtanitás során az össze-

tartozás gyakran szerepel a tanitási, anyagban, merül fel a szemel-

vényekben. Ezen kívül a javuló kapcsolatok során egyre több fia 

• tal látogatja meg azokat a területeket, ame7seken magyarok is élnek. 

És ezek a látogatások nemcsak fékezik az itt-ott felmerülő nacio-

nalista érzelmeket, hanem esetenként táplálják is, mert azt kell 

tapasztalniuk, hogy a "kisebbségi" magyarokkal szemben nem mindig 

érvényesül a szocialista nemzetiségi politika. Az igy felmerülő 

gondolatokat, érzelmeket nyiltan és becsületesen meg kell tárgyal-

ni. A tanulókkal való beszélgetés során, a történelem, a földrajz- 
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tanitás alkalmával meg kell világitani azokat a történelmi okokat, 

amelyek hazánk jelenlegi határainak kialakulásához vezettek. 

Ismertétni kell a marxista-.leninista politika lényegét., amely 

minden nemzetiség szabadságát-és egyenjoguságát biztositja, bár-

mely szocialista állam keretein belül él is. Azt is ismertetni kell 

a tanulókkal, hogy politikánk nem lehet mások hibáinak függvénye.' 

A szocializmus fejlődése során az egyre szélesedő gazdasági, kultu-

rális, tudományos kapcsolatok keretei között, a szocialista orszá-

gok közösségén belül a határok kérdése egyre kevésbé lesz lényeges. 

A nagyobb egységek kialakulása elmossa a konzervatív gondolatokat, 

az etnikai egységek érvényesülése felé mutat. Ezzel párhuzamosan 

arra is rá kell mutatni, hogy minél hamarabb tudjuk kölcsönösen le-

küzdeni. népeinkben a nacionalista előitéleteket,a testvéri kapcso-

latok kialakulása annál gyorsabb lesz. 

A nacionalista veszélyellen minden alkalommal fel kell lépni. 

Fel kell. tárni if juságunk előtt azokat a veszélyeket, sulyos ártal-

makat, amelyek a területigényék hangoztatása nyomán . a revánspoli-

tika hirdetése következtében népünkre hárulnának. 

A nacionalizmus elleni küzdelem sikeres végzése érdekében ar-

ra kell törekedni, hogy a középiskolás tanulók tantárgyi-, osztály 

főnöki órákon és KISZ foglalkozások keretében ismerkedjenek meg a 

szomszéd népek életével, kulturájával. Ezen a területen, amint Ágos-

ton elvtárs idézett művében olvashatjuk: "a volt uralkodó osztályok 

gyülölködő, nacionalista, a "felsőbbrendűség" gőgjétől áthatott po-

litikája következtében sok pótolnivalónk van". 

A most idézett mü 85. oldalán azt olvashatjuk, hogy ifjuságunk-

nak jól meg kell értenie és át kell éreznie a szocialista tábor 

egységének jelentőségét hazánk és az egész emberiség jövőjének szem-

pontjából, 

Azt a célt.kell elérnünk, hogy a tanulók legyenek büszkék arra, 
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hogy hazánk a szocialista tábor megbecsült tagjai;1 .  El kell jut-

nunk oda, hogy a tanuló zárja szivébe és tekintse testvérének e 

tábor országainak valamennyi népét. 

Egyetértünk abban is Ágoston elvtárssal, hogy az internacio - 

nalizmusra nevelésnek fontos feladata ifjuságunk békeharcossá ne-

velése. Ki kell alakitani tanitványainkban az együttérzést a bé-

kéért küzdők milliós mozgalmával, de ugyanakkor arra is nevelni 

kell őket, hogy lépjenek fel mindenfajta háborus uszitás ellen. 

Ezek a célkitűzések szorosan egybeesnek . a hazafias nevelés, 

a honvédelmi oktatás célkitűzéseivel is,- Azzal, hogy a most fo- 

lyó tanévben megindult középiskoláinkban a. 'honvédelmi nevelés,bi-. 

zonyos foka támogatást kapunk a fiatalok nemzetköziségre nevelé-

séhez  

A szocialista, a munkás nemzetköziségre nevelés fontos alko-

tóeleme a kozmopolitizmus elleni harc. Erre a t anulók válaszaiból 

igen sokértékes utalást kaptunk. Ha ma már egy kicsit tulzott-

nak is tűnik az a megállapitás, hogy a .kozmopolitizmus az if juság 

tekintélyes részét megfertőzte, az azonban igaz, hogy jelentős 

rétegekre gyakorol hatást ma is. Az ilyen fiataloknak megrendül 

a bizalma a szocializmusban; nem tudják becsülni az elért eredmé-

nyeket, tulzott illuziókat táplálnak a nyugati tőkés országok mű-

szaki, tudományos, kulturális eredményei iránt,i A kozmopolitizmus 

fertőzése 1956-ban tetőzött. -. Az if juság tizezrei itthagyták hazán-

kat, futottak a "kapitalista paradicsomba", 

Azóta megtanultuk, hogy azok, akik előítélet nélkül ismerik . 

meg a nyugati viszonyokat, igen. gyakran még jobban megszeretik 

hazánkat, felismerik és igénylik a szocialista társadalom előnye-

it s boldogan vesznek részt a hazánkban folyó épitő munkában, 

A proletár nemzetköziségre nevelés terén ennek a probléma-

körnek a vizsgálata során figyelmet érdemlő vállalkozás Dobos  
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László, Juhász Ferenc, Komár Károly, Majzik Lászlóné  és Nagy Já-

nosné  /1962/ munkája, ."A tanulók világnézeti és erkölcsi  fejlődé-

se" c. könyv, a Nevelési Terv  előmunkálataiként végzett országos 

vizsgálat eredményeit foglalja össze. és általánositja, többek. kö-

zött á hazafias és internacionálista neveltség szintjéről. Az Or-

szágos Pedagógiai Intézet neveléselméleti - csoportja a gyakorló pe-

dagógusok széles körére támaszkodva fő módszerként a tanulói meg-

figyelést alkalmazta s csak_kiegészitő eljárásként folyamodott a 

tanulók szóbéli vagy irásbeli kikérdezéséhez. A könyv igen érde-

kes adalékokat és megállapitásokat tartalmaz a középiskolai kor-

osztály internacionalista erkölcsi tudattartalmának és magatartá-

sának pedagógiai jellemzéséhez, Különösen nagy figyelmet érdemel-

nek az olyan problémák, mint: "Érdekes a tanulóknak az a megfi - . 

gyelése, hogy ... a tanulók egyáltalán nincsenek tisztában a na-

cionalizmus, sovinizmus, irredéntizmus fogalmával. Sok tanuló e-

zeket a szavakat még nem is hallotta". /282. old./ Kétségtelenül 

előremutató tendenciaként értékelhető az, hogy "... a tanulók 

megnyilatkozásai és a tanárok megfigyelései is azt mutatják, hogy 

tanulóink hazafiság-fogalmához nem kapcsolódik elég szervesen a 

szocialista társadalmi rendszer, a szocialista állam szeretete, . 

továbbá a proletár internacionalizmus". /275. old./ 

Ennek ellenére.olyan megállapitást is olvashatunk az idézett 

tanulmányban, hogy "A III-IV. osztályos gimnazistáknál szocialis-

ta társadalmi rendünk iránti pozitiv érzelmekkel szoros összefüg-

gésben fejlődnek a proletár internacionalizmus érzelmei is. Jól-

lehet a tanárok megállapitása szerint a III. osztályban a prole-

tár internacionalizmus fogalmával a tanulóknak még csak a fele 

vagy még kisebb része van tisztában, ezek az érzelmek helyes i-

rányban fejlődnek náluk". /283. old./ Érthető, hogy ebben a pozi-

tiv irányu fejlődésben jelentős szerepe van a középiskolás tanulók 
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levelezésének, a külföldi cserelátogatásoknak, a közvetlen élmé-

nyeknek. 	 . 

Elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt fontos problémá-

ra hivja fel a figyelmet Bolyai Imréné,. Harsányi István, Veress  

Judit /1964/ tanulmánya, amely a proletár internacionalizmusra ne-

velés időszerű problémáit foglalja .össze. A szerzők az Országos 

Pedagógiai Intézet két elméleti konferenciájának referátumát és 

vita-eredményeit ismertetik A vitainditó előadás a nemzetköziség 

elméletével., gyakorlatával foglalkozott. Megállapitotta, hogy "az 

internaciónalizmus eszméjének terjedése természetes jelenség ko-

runkban". Olyankövetkeztetésre . jutott, hogy: "A proletár inter-

nacionalizmusból, amely még egyetlen osztály ideológiájaként szü-

letik, a munkásosztály történelmi hivatásának teljesitése során 

- a történelemben először - kialakul az egész emberi faj osztat-

lan közösségtudata". 	. 

A második konferéncia a következő három tárgykört ölelte 

fel: a/ Helyzetkép az ideológiai és pedagógiai dokumentáció t 

nulmányozása alapján. A pedagógusok szerepe a szocialista nemzet-

köziségre nevelésben. b/ Helyzetkép egy általános- és egy közép-

iskolai felmérés -alapján . _ c/ Összegezés, Javaslatok. 

Néhány fontos megállapítást elengedhetetlenül idéznünk kell 

ebből a tanulmányból, mert ez az egyetlen kisérlet, amely nem va-

lamely tantárgy oldaláról közeliti meg a proletár nemzetköziség-

re nevelést. Mivel a felmérést az. OPI dolgozói végezték, a konfe-

renciát is ők rendezték, az ismertetett állásfoglalást félhivata-

los jellegü megállapitásnak is tekinthetjük. 

"Kezdetben /1945-1948/ a proletár internacionalizmusra neve-

lés nem jelent meg direkt módon nevelési célkitüzéseink között,' 

Ez népi demokráciánk általános ,fejlődésével szorosan ö3 szefügg,? 

A szocialista fordulat a magyar közoktatásügy fejlődésében 1948- 
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1950 között következett be. Ettől kezdve vált a marxizmus-leni-

nizmus iskolarendszerünk központi nevelési eszméjévé. Ez azonban 

nem jelentette azt, hogy a szocialista hazafiság és a proletár in-

ternacionalizmus máról holnapra jól kidolgozott, arányosan kimun-

kált részei lettek volna nevelési célkitüzéseinknek, s még kevés-

bé jelentette azt, hogy a nevelés konkrét gyakorlatában minden te-

kintetben helyesen valósultak volna meg... A dokumentumok elem-

zése azt is tanusitja, hogy ebben az időszakban a proletár inter-

nacionalizmus leszükitve jelent meg, főként a. Szovjetunió iránti 

szeretetre korlátozva, nem a maga teljességében... proletár inter-

nacionalista kapcsolataink hangoztatása erősen verbális, erősen 

szónokias volt. A patetikus, de mégis üresen kongó hangvételből 

az iskolai nevelés is jócskán kivette részét „° Szép számmal foglal-

koztak elvi irások a szocialista hazafiság tartalmával, de a jel-

szavakon kívül jóformán semmi pedagógiai instrukciót ne m  adtunk 

a proletár nemzetköziségre neveléshez azon kivü.l, hogy váltig han-

goztattuk, a kettő egymástól elválaszthatatlan... A proletár nem-

zetköziségre nevelés terén ez idő tájt a fő hiba a formalizmus, a 

frázisosság volt." 

Joggal és szükségszerüen merült fel az a gondolat, kötele-

zettség, hogy "Tisztázni kellene: mi van .a tanulóifjuság fejében 

és szivében, milyen mélységben érik őket a proletár internacio-

nalizmusra nevelés hatásai iskolai életünk.: során és az ifjusági 

szervezetben, hol tartanak a pedagógusok?" 

Az OPI dolgozói  szükkörü tájékozódást végeztek. 240 tanuló 

válaszaiból tájékozódtak és vontak le következtetéseket. 

A középiskolásoknak a következő kérdéseket tették fel: 

a/ Hogyan értelmezzük ma a szocialista és kapitalista orszá- 

gokra vonatkozóan a jelszót: "Világ proletárjai egyesüljetek" ? 

b/ Miért a mi ügyünk is Kuba? 
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c/ Hogyan függ össze a hazafiság és internacionalizmus? 

d/ Miért vagyok hive a proletár internacionalizmusnak? 

A középiskolásokkal szemben azzal az igénnyel is felléptek, hogy 

tisztázzák a.tanulók a proletár internacionalizmus fogalmát. 

A válaszok elemzése során fény derült az internacionalista 

nevelés hiányosságaira, amelyek végső soron az iskolai nevelő mun-

ka fogyatékosságait tükrözik. Másrészt a .hiányosságok abból is fa-

kadnak, hogy "A gyermekek konkrét proletár internacionalista kap-

csolatai terén korántsem meritettünk ki minden lehetőséget". 

A dolgozatok elemzése során ilyen megfogalmazással is talál-

koztunk: "Ha mindez ma még eszmei zürzavar és tisztázatlanság tár-

gya, ezért nem lehet a gyermekeket hibáztatni, a pedagógusokat is 

csak részben. Észre kell vennünk, hogy az oktatás-nevelés alapdoku-

mentumainak és segédleteinek is vannak gyenge pontjai a proletár 

internacionalizmusra nevelésben". 

A tanulmány szerzői megfogalmazták a feladatokat is. Ezekből 

- aktualitásuk miatt 	idéznünk kell néhányat: . 

"Fogalmi tisztázásra törekedni pedagógusok és gyermekek, az 

ifjuság körében egyaránt. 

Kidolgozni pedagógiai szempontból: hogyan neveljünk pro-

letár internacionalizmusra a béke éveiben, amikor a forradalmi 

tettek nem látványosak, 

,.. Fokozni kell a proletárinternacionalizmusra nevelés sok- . 

oldaluságát, érzelmi hatásait . . 	. 

... Az internacionalista öntudat kialakulása, mint minden más 

erkölcsi vonás, csakis akkor lehetséges, ha az iskola egész szel-

lemét, légkörét magas eszmeiség hatja át.' A proletár internaciona-

lizmus érzleméig csakis ugy juthat el a fiatalság, ha  _a tanulókö-

zösség életét ezer szállal füzzük társadalmunk, a  szocialista  tá-

bor, az emberiség problémáihoz, ha mindennapi életünket át-meg .át- 



- 26.- 

szövik a szélesebb, a messzabb mutató távlatok." 

A nemzetköziségre nevelés - és az.erkölcsi tudattartalom in-

ternacionalista jegyeivel - problémáival foglalkozó szakirodalmi 

források között megemlitjük Sántha Pál  /1963/ "Szocialista hazafi-

ság, szocialista nemzetköziség" c. könyvét /Osztályfőnöki füzetek 

középiskolai tanárok részére, 25./. A tartalmi jegyek elemzése mel-

lett figyelemre méltó módszertani utbaigazitásokat ad e bonyolult 

nevelési feladat eredményesebb megoldásához: 

"A pedagógus nemcsak tanácsadó, nemcsak eszméket ad át tanit-

ványainak, hanem készségeket is fejleszt bennük, alkalmat is te-

remt ahhoz, hogy tanitványai letehessék becsülettel a hazaszeretet 

gyakorlati vizsgáját. . 

Nem kiagyalt kisérletekre gondolunk, ahol patikamérlegesn mé-

regetik a fiatalok hazaszeretetének erkölcsi.sulyát, hanem az is-

kolai és iskolánkivüli közösségi élet olyan. megszervezésére, mely 

lehetőséget teremt a közügyért való helytállásra, az ennek során 

keletkező örömérzet átélésére." /86, old./ 

Az analógia, a felsőbb osztálybalépés: a nemzetköziség gyakor-

lati vizsgája lehetne. Olyan tág értelmezésben, mint ahogyan ez a 

hazafiságnál szerepel. "... rá kell mutatnunk a szocialista haza-

szeretet egy alapvető sajátosságára - irja a 84. oldalon Sántha 

Pál -: közvetlen és egyértelmü hazafias kötelességteljesités je-

lent tulajdonképpen az élet bármely területén való helytállást." 

.Ezt a kötelesrségteljesitést közérthetőbb, a nevelés során  könnyeb-

ben felhasználható .részkötelességekre is felbontja, Erről igy ir: 

",A szocialista-hazát szolgálni viszont .lehet egyértelniüen és köz-

vetlenül, mind a határok védelmével, mind a javak gyarapitásával, 

mind a gyárakban, mind a mezőkön; mind a szellemi, mind a fizikai 

munkávál; mind vezétő, mind alárendelt beosztásban; mind nagy, 

mind kis tettekben." 
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A hazafias cselekedetek ilyen felsorolása és bemutatása, a 

romantikus szemléletmód reális szemléletmóddal történő kiegészi-

tése, módositása jó szolgálatot tehet akkor,  amikor sor kerül a 

nemzetköziségből fakadó kötelezettségek leirására, az ifjuság tu-

datában meglévő, illétőleg szükséges fogalmak rendszerezésére, 

összefoglalására..  

A középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgála-

tához igen értékes megállapitásokkal járul hozzá a József Atti-

la Tudományegyetem Neveléstudományi és Lélektani Intézetének kol-

lektiv munka alapján végzett felmérése +/, amelyet 1967-ben /177 

szegedi és Csongrád megyei, valamint 26.pécsi gimnáziumi tanuló 

bevonásával/ végeztek. Tanulmányunk szempontjából különösen nagy 

jelentőségű rész az 5.i pont, amely Szocialista hazafiság - inter- 

nacionalizmus cimen foglalja össze, 'dolgozza  fel a tapasztalato- 

kat. A szerzők egy kis kimutatással érzékelik, hogy a tanulók meg - 

itélése szerint melyik szomszédos országgal legjobb a kapcsola 

tunk. Örvendetes tény, hogy a Szovjetunió van az élen. Csak a Ro-

mániához füződő kapcsolatainkat minősítették problematikusnak. 

E vázlatos irodalmi áttekintés alapján megállapithatjuk,hogy 

eléggé konkréten kidolgozott a proletár nemzetköziségnek mint a 

személyiség tulajdonságának és a kommunista erkölcs alapelvének 

elméleti problematikája. Ez mindenek előtt vonatkozik az inter-

nacionalizmus lényegének, tartalmi jegyeinek differenciálására 

+1 
Dr. Ágoston György, Kerekesné Nagy Mária, Dr. Kunsági Elemér, 

Dr. Nagyné Dr. Varga Margit, Dr. Nagy János, Dr ,  Rózsa Éva és 

Dr. Orosz Sándor: A TV. . osztályos gimnáziumi tanulók körében 

végzett, a hazafias nevelés eredményeit vizsgáló felmérés ta-

pasztalatai, Szeged, 1968. . 
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Ugyanakkor problematikus az, hogy nem eléggé kidolgozott az in-

ternacionalizmus és a kommunista erkölcs egyéb területeinek egy-

cége, kölcsönhatása, összefüggése. Ez gyakran olyan egyoldalu 

szemlélethez vezet, mely szerint az internacionalizmus valamifé- 

le leszükitett kategória, s a nevelésben is szinte periférikus 

szerepe lenne. 	. 

Az áttekintés képet ad arról is, hogy az irodalom hiven tük-

rözi ideológiánk .alakulását. A dogmatikus szemlélet a pedagógiá- 

• • ban is nagyon sok merev, formális nézetet ihletett. Előtérbe he-

lyezte a valuntarisztikus szemléletet, amely szerint a proletár 

internacionalista nevelés eredményessége kizárólag a nevelők el-

határozásának, szándékának kérdése. A differenciált, az elméleti 

és gyakorlati problémákat, a nevelési lehetőségeket, feladatokat 

és módszereket tulajdonképpen csak napjainkban kezdi valóban tu-

dományos igénnyel megközeliteni a pedagógia. 

Ami a személyiség erkölcsi tudatosságának általános pedagó-

giai kérdését illeti, a szakirodalom. számos kérdést helyesen vet 

fel és old meg,' Témánk szempontjából problematikus az erkölcsi 

tudat internacionalista összelevőinek kérdése. Kellő konkrét vizs-

gálat hiányában feltáratlan többek között a középiskolai korosz-

tály internacionalista. tudatának fejlődése. Ezért a célkitüzé-

síinkben megjelölt feladat mindenképpen indokolt, mert a tanulók 

internacionalista tudattartalmának vizsgálatával kiván adaléko-

kat szolgáltatni a'nevelőmunka e fontos területének továbbfej-- 

lesztéséhez. 	 . 
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II, FEJEZE T  

A TANULÓK INTERNACIONALISTA TUDATTARTALMÁNAK PEDAGÓGIAI ELEMZÉSE  

1, Az an,yagg,yü j té s körülményei és indoklása  

Mielőtt rátérnénk a tanulók internacionalista tudattartal-

mának pedagógiai elemzésére, fontosnak tartjuk a vizsgálati a-

nyaggyüjtés menetének és körülményeinek ismertetését„ 

Értekezésünk mellékletében feltüntetett adatok tanusága sze-

rint több, mint 2400 középiskolai tanuló irásos válasza adja vizs-

gálatunk legfontosabb tényanyagát. 

A kérdőives vizsgálatot a főváros és-vidék különböző közép-

iskoláinál végeztük. /Az elsőt 1962-ben, a legutolsót 1969-ben./ 

Önmagunk és a leirt vélemények ellenőrzésére egy-egy kérdéscso-

port alaposabb megvilágitása, Megismerése érdekében kontroll-fel-

mérést is végeztünk ugyanannak az intézménynek nappali és esti ta- 

gozatán, illetve az ország különböző területein müködő középisko-

lákban 

A fejlődés megállapitása érdekében több esetben megkérdez-

tük ugyanazokat a tanulókat más és más osztályban, egy-két-három 

év elteltével is, /L. II. számu melléklet 5. és 6. pontját./ 

Az .ellenőrző felmérések készitésénél olyan elgondolások is 

vezettek, hogy a budapesti iskolák tanulóinak válaszát egy-egy vi- 

déki középiskola /Szeged, Sárvár/ tanulóinak a válaszaival vessük 

össze. A mellékletben felsorolt középiskolák között szerepel két 

.nemzetiségi gimnázium is /bajai német tannyelvű, budapesti szlo-

vák tannyelvü gimnázium/. Ezeknek bevonásával az volt a célunk, 

hogy megismerjük a nemzetiségi tanulók véleményét a nemzetköziség-

ről és a népek közötti barátságról. Néhány szakiskola és egy ipari 
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.tanulóintézet bevonása arra irányult, hogy a felmérés terjedjen 

ki lehetőleg valamennyi középiskolai típusra , és érzékeltesse az 

azonosságokat és különbözőségeket az egyes iskolatipusok sajátos. 

hatásrendszerében nevelkedő tanulók között. Az írásos felméréseket 

lehetőség szerint személyesen végeztük. Néhány esetben az illető 

iskola igazgatójával vagy a megkérdezett osztály osztályfőnökével 

együttmüködve.bonyolitottuk le az adatgyüjtést. Abból a pedagógiai 

elvből indultunk ki, hogy a tanulók nyugodt, zavartalan körülmé-

nyek között fejthessék ki önálló véleményüket a feltett kérdések-

ről. Egyetlen kivánalmunk a teljes őszinteség és a becsületes szó-

kimondás volt 

A proletár nemzetköziség témaköre nagyon szerteágazó tema-

tikát ölel fel. Sok minden arra kényszerített,' hogy szükitsük le 

a vizsgálódást egy-egy adott területre. A kérdések /1. sz. mellék-

let/ feltevésénél a direkt és indirekt módszert váltakozva alkal-

maztuk. Törekedtünk arra, hogy az egyes kérdőiveken ugy variáljuk 

a kérdésfeltevést, hogy lehetőség szerint kontrollálják a tanulók 

válaszait. 

Az egyes kérdéscsoportok összeállitásánál az az elgondolás 

vezetett, hogy ismerjük meg a tanulók alapfogalmait, elképzelése-

it  a leglényegesebb kérdésekről. Az első három évben csak a buda-

pesti I. László gimnázium tanulóival foglalkoztunk. Ebben az a 

megfontolás vezetett . bennünket, hogy az iskola igazgatói minősé-

gében hosszu évek során a nevelő munka e területén is felhalmo-

zódtak.olyan pedagógiai tapasztalatok, melyek számbavétele nagyon 

időszerűnek tűnt számunkra. Mint több nyelvi tagozattal /Német-

olasz, orosz-angol, francia-spanyol . és lengyel/ működő gimnázium, . 

UNESCO asszociált iskola lettünk, s igy a sajátos feltételek in-

ternacionalista tudat- és magatartásformáló hatásának vizsgálata 

további munkánk szempontjából is sürgetővé vált 
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A kérdéseket ugy tettük fel, hogy valamennyi évfolyam ál-

lásfoglalását tükrözzék /I-IV. osztályok/. 

A harmadik kérdéscsoportot, illetve a kérdésekre adott vá-

laszokat összevetettük a nappali és az esti tagozaton. 

A negyedik kérdéscsoportot már szélesebb körben vizsgáltuk, 

mert a saját gimnáziumunkban kapott válaszokat egybe kivántuk 

vetni a szélesebb körből érkező véleményekkel. 

/Tómánk feldolgozása során ezzel a csoporttal foglalkoztunk 

behatóbban./ 

Az V-IX. kérdéscsoport a proletár nemzetköziség egyik-másik 

vonatkozását világitja meg, az elmélet és a gyakorlat egységét ki-

vánja érzékeltetni. 

Erre azért volt szükség, mert 1962-ben még nagyon frissek 

voltak az 1956-os ellenforradalom okozta sebek, még éles vádként 

állt előttünk az ifjuság egy részének hazafiatlan, kozmopolita, 

szovjetellenes, a proletár nemzetköziség legalapvetőbb jegyeit is 

nélkülöző magatartása. Tisztázni akartuk ezeknek  az elhalását, a 

továbbélés mértékét, a fertőzés utóhatásait. Általános pedagógiai 

szempontok mellett iskolánk tanárai és növendékei részére azért 

volt különösen fontos a nemzetköziségre vonatkozó tudattartalom 

vizsgálata, a megállapitásokból adódó feladatok tisztázása, mert 

.gimnáziumunkban rendkivül széles körű idegen nyelvoktatás folyik.. 

Tanitványaink rendszeres kapcsolatban állnak idegen országok fi-

ataljaival, igen kiterjedt iskolánkban a diáklevelezés, gyakori 

a külföldi látogatónk, és sok tanulónk előtt nyilt meg az ismer-

kedés., a külföldi utazás lehetősége. A'.személyes vagy levél ut-

ján történő találkozásokra pedagógiailag is igyekeztünk felkészi-

teni tanitványainkat. Ezeket az alkalmakat felhasználtuk az okta-

tó-nevelő munka szinvonalának fejlesztése érdekében 

A középiskolák részére. kiadott Nevelési Terv  ösztönözte az 



- 32 - 

ilyen irányu felmérés elvégzését és pedagógiai hasznosítását .  

Az indítékok között megemlítjük, hogy gimnáziumunk egyike 

a hazai UNESCO asszociált iskoláknak. Ez ujabb érintkezési terü-

letet jelent tanárok és tanulók részére más országok népével és 

kulturájával. 

Az írásbeli vélemények nagyon jól kiegészítették az osztály-

főnöki órák, a KISZ foglalkozások, a nemzetközi klubdélutánok és 

egyéb rendezvényeink élményanyagát, tapasztalatait. A kérdőíves 

adatgyüjtéssel jó alkalomnak bizonyult a szóbeli egyéni vagy cso-

portos beszélgetések során szerzett tapasztalatok ellenőrzése is. 

Az internacionalista tudattartalom leszükitett területén 

végzett vizsgálódásaink során a következő nézőpontok érvényesíté-

sére törekedtünk: 

a/ Melyek a nemzetköziségre vonatkozó tudattartalom lényege-

sebb összetevői? . /Elsősorban a tanulók ‚tudattartalmában megjelenő 

azon motivumok érdekeltek, amelyek a proletár nemzetköziségre ne-

velés megnyilvánulási formáit, a legfontosabb fogalmakat, az e-

gyes fogalmak jegyeinek ismeretét vagy ismeretlenségét tükrözték./ 

b/ Azt kutattuk az  irásos válaszokban is, vajon a proletár 

nemzetköziségről alkotott tanulói elképzelések, ismeretek .megköze -

litőle g milyen tudatossági fokon állanak. 

c/ Megkiséreltük nyomon követni az internacionalista tudat-

tartalom .fejlődését, . a fejlődés tendenciáit a gimnázium /és néhány . 

más középiskola/ I-IV. osztályaiban, 

d/ Arra törekedtünk választ kapni, hogy a szóban és irásban 

kifejezett fogalmak mennyire tudatosak, mennyire válnak magatartás-

sá, milyen mértékben határozzák meg a tanulók cselekvéseit. 
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2, Idegen nyelvi tagozatos gimnázium tanulóinak  

véleményalkotása a proletár nemzetköziségről  

Vizsgálatunkat a budapesti  I.  László gimnázium I-IV. osztá-

lyos /107 nappali és 56 esti tagozatos/ növendékeinek bevonásával 

kezdtük. Az alábbi kérdésekre kértünk választ: 

1. Hogyan értelmezzük ma  a  szocialista és a kapitalista or-

szágokra vonatkozóan azt a jelszót, hogy "Világ proletárjai egye-

süljetek!" ? 	 . . 

2. Hogyan függ össze a hazafiság és az internacionalizmus? 

3. Miért vagyok hive a proletár internacionalizmusnak? 

4. Hallottál-e a négerek üldözéséről? 

5. Hol szeretnél ° élni, és miért? 

Az internacionalista tudattartalom gazdagodásának figyelemmel 

kisérése, követése és érzékeltetése érdekében a kérdésre adott vá-

laszokat osztályonként csoportosítjuk. . 

A felmérés nyiltságára, az őszinte légkörre jellemző az, 

hogy több tanuló egyszerűen azt válaszolta, hogy "Nem  tudom".  

/1/2/ Ezt a választ egyesek kissé variálták is: "Nem tudok ezek-

ről semmit írni" /1/5/; "Ezen még nem gondolkodtam" /1/27/; egye-

sek már ennél többet árulnak el: "Őszintén szólva ez a téma nem 

érdekel"; "Nem tudok mit írni, mert politikával abszolut nem fog- 

lalkozom" /1/26/. Egyesek ezen is tulmernnek . : . "Nem politizálok" 

/1/1/; "... politikával abszolut nem foglalkozom" /1/26/. Mások 

ilyen véleményt hangoztatnak: "... ez a téma nem érdekel. Nem sze-

retem a politikát" /1/27/. 

Mások ilyen feleletet adtak a kérdésre: "Nálunk, szocialis-

ta országokban végeredményben semmi gyakorlati jelentősége nincs, 

mert proletárdiktatura van, tehát eleve egységben kell lenni. Ka- 

pitalista országokban a baloldali, demokratikus erők összefogását 
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.célozza" /1/12/. 

Az ilyen apolitikus megnyilatkozás elég gyakori. El kell 

gondolkodnunk azon, hogy nem lehet egyszerűen egyetlen hatásra 

visszavezetni okát. Megállapitásaink szerint ezt az álláspontot 

nemcsak kispolgári környezetben élő tanulók képviselik, megtalál-

juk közöttük a politikai életben kiemelkedő szerepet játszó párt-

és állami funkcionáriusok és fizikai dolgozók gyermekeit is, Je-

lentősebb tényezőt kell abban keresnünk, hogy fiatalságunk. egy 

jelentős csoportja azt váltja, hogy a politikai kérdések iránti 

közömbösség a "modernség" egyik nélkülözhetetlen elem. 

Egyes tanulók viszont megközelitik az osztályszemléletet, 

a marxista álláspontot: "A. kapitalista országokban a munkásosz-

tály, a parasztság, tehát azok az osztályok, amelyek a burzsoá-

zia, a. tőkések ellen harcolnak, fognak össze és együtt harcol-

nak a'kapitalizmus és uralkodói ellen, mert összefogásban az erő". 

"Szocialista országokban ezt a jelszót ugy kell értelmezni, 

hogy a proletariátus összefogva épitse a szocializmust, azonkivül 

a szocialista  országok  közötti összefogásra buzdít; /1/30/ . 

Akadt olyan  I. ,  osztályos tanuló, aki a következő véleményt 

vallotta: "A kapitalista világnak érdekében áll, hogy a szocia-

lista eszmék kevesebb országban diadalmaskodjanak a világon.; Ré-

gen igen sok helyen fegyveresen, diktatórikusan elnyomták a nép 

ügyéért küzdő igazi hazafiakat, a hős proletárokat. A proletari-

átusnak össze kellett fognia a győzelem, a jólét érdekében. 

Kapitalista országokban, - az egész világon élő, elnyomott 

proletároknak egyesülni kell a szocializmus kivivása érdekében,;° 

A világ szocializmust épitő proletárjainak jogos törekvése, hogy 

az elnyomott népeket felszabaditsa, és saját hazáját megvédje a 

külföldi kapitalista terroristák ellen" /1/39/. 

A válaszokat az I. László gimnázium akkori I/D osztályos 
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tanulói fogalmazták meg, irták le. Valamennyien aláirták a kérdé-

sekre adott feleleteket. Igy a kapott válaszok tanulmányozása a-

lapján a politikai nevelőmunka irányára is kaptunk utmutatást. 

Világossá vált előttünk, hogy az egyszerű "nem tudom"; "nem fog-

lalkoztam vele"; "nem érdekel"; "nem tudom, mert politikával.ab-

szolut nem  foglalkozom"  stb. válaszok más és más feladatokat ál-

litanak a tanárok, a KISZ szervezet elé. A jóindulatu, az apoli-

tikus, az izolációra törekvő tanulókkal más és más egyéni módszert 

kellett alkalmazni, hogy  felkeltsük bennük a közélet iránti érdek-

lődést, kialakitsuk bennük a politikai kérdések iránti érdeklődés 

helyes arányait, s ennek eredményeként a proletár nemzetköziség 

gondolatát is. 

Az 'osztályban tanitó tanárok, az osztályfőnök, az iskolave-

zetés leszűrte a következtetéseket. Munkájában erősen támaszko-

dott az osztálynak azokra a tagjaira, akik korukhoz képest kiemel-

kedő politikai érzékről, értelemről tanuskodtak. A válaszok nyilt-

sága, az aláirások nagyban megkönnyitették ezt a. felvilágositó 

pedagógiai tevékenységet, Kétségtelen azonban, hogy a pozitiv fe-

leletek között nagyon sok béke jellegű volt, tehát nem lehetett 

egyértelmüen értékelni őket. Figyelembe vettük azt is, hogy isko-

lánk tanulói 70-80 különböző budapesti és vidéki általános isko-

lából jöttek össze, igy az együtt töltött 6-7 hónap alatt nem ala-

kulhatott ki egységes felfogás közöttük. Nyilatkozataik hiven tük-

rözték a magukkal hozott nézeteket. 

Hogyan válaszoltak ugyanerre a kérdésre  

a II/E osztály. tanulói?  

Ezek a tanulók már nem írják azt, hogy "nem tudom", "nem 

foglalkozom politikával", "nem érdekel" stb.- Tőlük  ilyen válaszo- 
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kat olvashatunk: "Ezt a jelmondatot a kivivott eredmények megőr-

zésére és megszilárditására kell forditani". "A szocializmusban 

a meglévő hibákat kijavitani együttesen. A kapitalizmusban pedig 

a szabadságot kell'kivivni együttesen, közösen." /II/16/ 

Egyes tanulók részletesebb fejtegetésbe bocsátkoznak. Ilyen 

fogalmazásokat.is olvashatunk: "A szocialista országokban a pro-

letáriátus az irányitó, vezető osztály.- Illetve közelebbről /Mo-

on/ nézve: Valóban a munkásosztály irányítja az országot? A mun- 

kások, akik a gyárakban nehéz fizikai munkát végeznek, vagy a mun-

kásokból /és régi értelmiségiekből/ felemelkedett értelmiségiek? 

Magyarországon a proletárok'egyesülnek? A kapitalista országokban 

más a helyzet. Ott az országot a tőkések irányitják, s a proleta-

riátusnak valóban össze kell fognia, egyesülniük kell, ha valami 

eredményt akarnak elérni. 

"Világ proletárjai egyesüljetek!" Ma ez még csak jelszó, de 

ha a szocialista országok /egészben s. nem  csak a munkások/ egye-

sülnek a kapitalista országok proletárjaival, egy világegységet 

képező munkásosztályt'lehetne létrehozni, amelynek csak egy cél-

ja van, a békéért küzdeni." /II/5/ 

Még egy tanuló válaszát idézzük: 	 . 

"Szerintem a szocialista országokban ezt a jelszót ugy értel-

mezzük, . hogy a békés építő munkában kell összefogni az egész tár-

sadalomnak azért, hogy életünk könnyebb legyen; A kapitalista or-

szágokban viszont ezt ugy értelmezik a dolgozók /a kapitalisták 

természetesen nem/, hogy az elnyomók ellen kell összefogniuk,hogy 

ne kelljen mások helyett is dolgozniuk, és ne éljen senki mások 

kizsákmányolásából." /II/1S/ 	. 

.Ha ezeket a feleleteket összegezzük és elemezzük, szembetűnő 

a fejlődés, a tudattartalom bővülése. Itt már a világproletariátus 

mint egységes erő, világot átfogó egységes osztály is jelentkezik 
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.igényként. Egyben azt is látjuk, hogy a békés épités, a békevéde-

lem gondolatai is felmerülnek, felszinre kerülnek, az osztályharc 

fogalma Al  a tanulók tudatában, ismerik e fogalom jelentőségét és 

fontos szerepet tulajdonítanak neki, Fogalmaik azonban még koránt, 

sem tiszták, fogalmazásuk néha zavaros, ami azt mutatja, hogy  is-

mereteik még nem mélyek. Nyilatkozataik inkább helyes szándékukról, 

mint kiforrott meggyőződésükről adnak képet.' 

A mellékletben szereplő kimutatás szerint s: III/F osztály ta-

nulóit is megkérdeztük. A tőlük kapott feleletekből is idézünk né-

hányat. 

• "A szocialista országokban más gyakorlati jelent lége van en-

nek a jelszónak, és más van a kapitalista országokban,' 

A szocialista országokban a hatalom a munkások és a parasz-

tok kezében van, . Ezékben az országokban.az egész népet összefogja 

ez a jelszó, és az összefogás a proletár hatalom védéséhez kell. 

A kapitalista országokban ez a jelszó a dolgozó•népet.fogja 

össze, és harcra buzdítja az elnyomó kapitalista bankárok, "pénzes-

zsákok" ellen." /III/1/ 

A másik tanuló , igy fogalmazta meg a válaszágy : "A  szocialista 

országokban az irányitó szerep a proletariátusé. Itt természetesen 

könnyebb megvalósítani a felhívást. Ez a jelszó azt jelenti, hogy 

a szocializmust tökéletessé tegyék, és a kommunizmust megterémt-

sék A kapitalista országokban a proletariátus kizsákmányolás, el-

nyomás alatt él. Itt azért kell összefogni, hogy megszerezzék a 

hatalmat, a vezető szerepet." /1I1/16/ 

Még - egy tanuló válaszát idézzük, mert tovább tisztázza ás 

bőviti az eddigi képet, 

"Ez a jelszó más értelmet nyer a szocialista országokban,mint 

a kapitalista államokban. A proletariátus a történelemben mindig 

nagy erőt jelentett és jelent ma is. Ebben a korban azonban nem e- 



- 38 - 

gyezik meg a szocialista országok proletárjainak célkitűzése, a 

kapitalista országok proletárjainak célkitüzéseivel.; Szocialista 

országokban a hatalom_a munkásság kezében van, övék a föld,a gyár 

birtoklásának joga, összefogásuk már nem egy hatalom megdöntésé- 

re irányul, hanem a z . ország további fejlesztésére, az életszinvo-

nal emelésére. Ezzel szemben más a helyzet a kapitalista orszá-

gokban, Egyelőre még a kisebb rétegnek, a gazdagoknak van a kezé-

ben a hatalom. Ez azonban már nem tarthat sokáig, mert a munkások 

mindenütt szervezkednek a kapitalista államokban. Sztrájkokkal, 

bérkövetelésekkel, tüntetésekkel lépnek fel az elnyomás ellen, és 

egyszer meg is döntik ők is az elnyomók uralmát„" /III/19/ 

Ezek a válaszok már arról tanuskodnak, hogy sokat bővült a 

tanulók marxista ismerete, már érzik és ki is fejezik a különbsé-

get osztály és réteg között, érzik és tudják, hogy az összefogás 

átfogó nagy célokat szolgál: béke, szocializmus épitése,.az elnyo-

más felszámolása, az életszinvonál emelése. 

.És végül lássuk, hogyan válaszoltak erre a kérdésre a IV/B 

osztály tanulói? 

"A világ proletárjai kétféle társadalmi rendszerben élnek. 

A szocialista országokban a hatalom a munkásság kezében van, a 

történelmi fejlődés magasabb fokán állanak, mint a kapitalista or-

szágok. A kapitalista országokban még nem zajlott le a proletár 

forradalom.  A-hatalom  a burzsoázia kezében van. Itt a proletárok-

nak össze kell fogniok -egymással, hogy együttesen megvalós it sák 

a proletár diktaturát. Ebben a harcban a szocialista országok is 

segítenek. 

A szocialista országokat a szoros együttmüködés jellemzi." 

/IV/1/ 

A következő tanuló igy fogalmazta meg válaszát: 

"A szocialista országokra vonatkozóan ez a jelszó annyit 
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jelent, hogy az ott élő dolgozóknak össze kell fogniuk, hogy egye- 

. sült erővel épitsék a szocializmust, majd a kommunizmust, és ezt 

a rendszert szükség esetén meg tudják védeni az imperialistá, re-

akciós 'elemek támadásától.. . 

A kapitalista országokban ez az összefogás, egyesülés szin-

tén szükséges, hogy minél előbb megszüntessék a kizsákmányolást. 

Természetesen ehhez szükséges a szocialista országok segitsége is." 

/IV/6/ 	 . 

Az egyik tanuló igy válaszolt a feltett kérdésre: 

"Szerintem a világ proletárjainak egyesülésével megvalósul-

hatna a világbéke. Ezt csak igy értelmezhetjük mind a két "világ-

ban".  A  proletárok összefógásával legyőznék azokat az erőket, acne 

lyek a háboru mellett vannak. Irhatom nyugodtan, hogy legyőznénk, 

mert  én is harcolnék már a világbéke érdekében, és még életemet is 

képes lennék feláldozni ezért, hogy másoknak jobb legyen." /IV/S/ 

Ezekben a válaszokban az egyes fogalmakat tudatosan alkal-

mazzák a tanulók. Világosan látják az összefüggéseket,a két rész-

re szakadt világ szembenállása mögött lévő erőket, valamint azo-

kat, amelyek a dolgozó osztályok érdekazonosságáért küzdenek. E-

gyes válaszokban a célkitüzésekkel való teljes azonosulás jegyei-

vel találkozunk. A fogalmaknak magatartásszabályozó erejük van, 

a társadalmi tudat és gyakorlat közelsége érződik a sorokból. Er-

ről, mint az osztályban tanitó . tanárok, személyes tapasztalatok 

alapján is volt alkalmunk meggyőződni. 

"Hogyan függ össze a hazafiasság és az internacionalizmus?"  

Ebben a kérdéscsoportban ez volt a második kérdésünk. 

Bizonyára a kérdésfeltevésben is volt - hibá, volt valami tul-

zott egyszerüség, nyiltság, mert meglepte a tanulókat. Ilyen vá- 

laszokat adtak az első osztályosok: "Nem tudom."_ /1/31, 1/39/. 
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És ez a válasz többször ismétlődött. Ugyancsak megismétlődtek az 

első kérdésnél már idézett válaszok közül a következők: "Nem tu-

dok ezekről semmit irni, .., mert a politikához abszolut nem ér-

tek." /1/26/ De kaptunk ilyen feleletet is: "A hazafiság az, ami-

kor valaki küzd hazája céljáért, boldogabb jövőjéért." /1/39/ 

"Az internacionalizmus az, hogy valaki vagy valakik küzdenek 

•azért, hogy a világon az igazság, a szocializmus diadalmaskodjék, 

minden nép szabad legyen,.s ne legyen elnyomás." /1/39/ Ebben a 

válaszban már örömmel fedeztük fel a proletár internacionalista 

tudattartalom néhány fontos jegyét /a proletár diktatura megterem-

téséért való lelkesedés, a burzsoá uralom megdöntésére való törek-

vés, a haladásért, a kizsákmányolás megszüntetéséért való küzde 

lem/. 

A kapott válaszok természetesen a politikai nevelő munka fo-

gyatékosságait hozták felszinre, s ezzel azonban hozzá segitettek 

bennünket pedagógiai tennivalóink felismeréséhez. 	. 

Sajnos, még a második osztályosok között is voltak olyanok, 

akik azt válaszolták, hogy ezt . a kérdést nem értik. Az ilyen vá-

laszok azonban ritkán fordultak elő. 

Milyen más válaszokat olvashattunk a II. osztályosok irása- 

iban? 

"Szorosan összefügg a két dolog, csak az lehet igazán jó ha-

zaf i, aki a népek barátságát akarja." /1I/9/ 

"Egy igazi házafinak - folytatja egy másik tanuló - nem-

csak a saját hazáját kell szeretnie, hanem más országokat is meg 

kell becsülnie, Más népek megbecsülése és szeretete nem jelenti 

azt, hogy a hazához hütlennek kell lenni." /1I/7/ 

"Az összefüggés nyilvánvaló. 

A hazafiság az egyén saját hazájával kapcsolatos érzését, az 

internacionalizmus pedig sok ország, hazafias érzésű egyéneinek 
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tömegét rejti magában" - keresgéli a fogalom kiterjedését egyik 

tanuló. /II/11/ 	. 

Van olyan tanuló, aki a következő fogalmazással válaszolt 

a feltett kérdésre: "A hazafiság saját népem szeretetét és megbe-

csülését jelenti, de  ha  tulságosan elfogult vagyok ebben a tékin-

tetben, az már sovinizmus, vagyis más népek lebecsülése. -  Az inter-

nacionalista viszont minden nép 'egyenjoguságáért küzd, de vélemé-

nyem szerint jó internacionalista senki sem lehet /vagy csak kivé- 

telelsen/,mert mindenki saját népe érdekeinek megfelelően cselek-

szik." /1I/12/ 	 . 

Más  változattal is találkozunk. Például ilyennel: "A haza-

fiság és az emberiség szeretete elválaszthatatlan egymástól, de a -

hazafiság nem jelenti más népek gyülöletét, és a nemzetköziség nem 

azonos a haza iránti közönnyel, a kozmopolitizmussal." /II/19/ 

Akad olyan válasz.is, amelyben.a tanuló a tudattartalom o-

lyan lényeges jegyeire hivatkozik, mint a hazáért, a haza érdeké 

ben végzett, végrehajtott tettek." Egy igaz hazafinak - írja ez 

a tanuló - nemcsak szólamokkal, hanem tettekkel is bizonyítania 

• kell, hogy szereti hazáját. Az ember értékét az adja meg, hogy 

mennyi hasznára van a közösségnek.'A hazafiság nem téveszthető 

össze más népek gyülöletével, tisztelni kell törekvéseiket.- Egy 

egész népet nem keli. lebecsülni, ha vezetői nem a világ ízlése 

szerint cselekednek." /II/24/ . 

A második osztályosok válaszaiból még egyet idézünk: 

"Már Kölcsey is a Parainesis cimü munkájában kifejtette, 

hogy a hazafiság és . az emberiség szeretete elválas'zthatatlan.egy-

mástól, vagyis a hazafiság nem jelenti más népek gyülöletét, il-

letve a nemzetköziség nem azonos a haza iránti közönnyel, Az em-

beriség haladását a haza iránti szolgálaton keresztül vihetjük 

sikerre."./II/6/ 
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Ezek a válaszok már nagyobb foku tájékozottságról, olvasott 

ságről, ismeretről tanuskodnak. Sok uj területre terjesztik ki az 

internacionalista'tudattartalom jegyeit.•Ezek közül már néhányan 

tudják, érzik, hogy a .  két fogalom nem ellentétes, hogy csak az i-

gaz hazafi lehet jó internacionalista.  Már  "érzik, tudják, hogy a 

népek kölcsönös megbecsülése erkölcsi, etikai követelmény, tud-

ják, hogy a sovinizmus, a kozmopolitizmus káros jelenség stb.' 

A harmadikos tanulóknál is van még bizonytálanság, van ösz-

tönös közeledés a kérdés megválaszolásában. Ilyen például a követ-

kező válasz: "Ezt csak érzem, de  nem tudom. Ez olyan kérdés, mint 

az, hogy miért akarsz KISZ-tag lenni? Érzem, de nem tudom kifej-

teni." /1II/5/ 

A legtöbb válasz.azonban helyesen közeliti meg a várt vá-

laszt: "A hazafisághoz hozzá tartozik az internacionalizmus.• A jó 

hazafi figyelemmel kiséri a nemzetközi'életet, megbecsüli más nem-

zet tudományos vivmányait, müvészetét, munkáját," /III/2/ 

"Ha a hazafiság nem hajol el a sovinizmus felé, —fejtegeti 

az egyik tanul- , akkor a kettő nagyon jól összefér.. Az ember sze-

reti.a hazáját, mindent, ami tőle telik., megtesz érte, de tartja 

. a kapcsolatot a többi nép fiaival is, . Ezt mi, diákok, levelezés-

sel tesszük." /III/12/ 

Van olyan tanulónk, aki felismeri a béke jelentőségét a kér-

dés értelmez6e során: "Hazafiság annyit jelent - irja válaszá-

ban -, szolgálni a.hazát, az országban szebbé, jobbá tenni az éle-

tet. Ez csak ugy léhetséges, ha a nemzetközi helyzet békés, nyu-

godt, Kölcsey jelszavát: "Hass, alkoss, gyarapits, és a haza fény-

re derül!" nem lehet megvalósitani a háboru veszélyétől állandó 

an rettegve, csak békés nemzetközi helyzetben." /1II/14/ 

Van olyan tanuló, aki igy fogalmaz: "Egyik nép sem ér keve-

sebbet a másiknál, Az országok körül egyik sem állithat falat. a  
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hat árokra, mindenki  valamiben  a másik népre van utalva. Azért, 

mert valaki néger vagy kinai, érhet annyit, mint egy fehér. Az 

sem lehet, hogy mindent elutasitok, mert "csak" magyar, és azért 

rossz, jót csak Nyugaton találok, és forditva sem. Azt sem felejt- 

hetem el, hogy magyar vagyok, de azt is értékelni és megérteni 

kell, hogy más népek is vannak." /II1/15/ 	. 

Ebben a válaszban már benne rejlik a közös létérdekre való 

utalás, a nacionalizmus, a kozmopolitizmus, a nemzeti gőg elité- 

lése, a nemzetközi kapcsolatok igénylése. 

A negyedikes tanulók még jobban megközelitették a helyes vá- 

laszokat. Egyik-másik tömören, indoklás nélküli természetességgel 

fogalmazta meg mondanivalóját: "A hazafiság és az internacionaliz-

mus elválaszthatatlan egymástól." /IV/16/ 

"Az internacionalizmus magában foglalja a hazafiságot, de 

többet jelent annál." /IV/17/ 

"A hazafiságot és az internacionalizmust össze lehet, és ösz-

sze is kell egyeztetni. Mert szép dolog a hazafiság, de ha azzal 

más nép, nemzet elnyomása párosul, akkor csak üres szólam marad. 

Csak ugy szereti igazán az ember a hazáját, ha más nép hazaszere-

tetét is tisztelni tudja." /IV/13/ 

A marxizmus egyik közismert megfogalmazása arra tanít ben-

nünket, hogy "Nem lehet igazi internacionalista az, aki nem hü fia 

hazájának." A most idézett válasz ezt a kérdést fordítja meg, de 

épp annyira igaz, mint ez.' 	. 

Még egy választ idézünk: 	. . 

"Minden olyan ember, aki magát jó hazafinak vallja, nemcsak 

a saját hazája, hanem a testvéri népek fejlődését is figyelemmel 

kisérc, és tetteivel hozzájárul a népek barátságához." /IV/19/ 

Ezekben a válaszokban már tudatosan benne van a nemzetközi 

szolidaritás, sőt a szolidaritás indokoltsága is szerepel, Ugy 
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tünik, hogy talán éppen erre a kérdésre kaptunk leginkább egybe-

vágó, egymással. összhangban. lévő feleletet, Ezekben a válaszokban 

már jobban fel lehetett fedézni a tantárgyak során szerzett isme-

reteket, az irodalmi és a történelem órák tanulságait, a KISZ po-

litikai foglalkozásainak,. az osztályfőnöki óráknak a hatását,- 

Az egyes évfolyamok válaszaiban követhető az érzelmi gazda-

godás. is, az ismeretek, a nézetek gazdagodása mellett, illetve az-

zal párhuzamosan. 

A harmadik kérdés igy hangzott: 

"Miért vagyok hive a proletár internacionalizmusnak?"  

Vannak olyan tanulók, akik nyiltan, kertelés nélkül azt vá-

laszolták, hogy: "Nem tudok ezékről semmit irni." /1/5/ "Nem tu-

dok mit irni, mert a politikához abszolut nem értek," /1/26/ "Nem . 

ismerem." /1/17/ "Fogalmam sincs." /1/23/ "Nem hallottam róla.." 

/1/2/ "Nincsenek politikai nézeteim." stb. /1/3/ 	.. 

Akad olyan tanuló, aki igy vall: "Sajnos, erre nem tudok 

ugy válaszolni, hogy arra azt mondják, hogy e z. az én véleményem, 

és frázisokat nem akarok irni." /1/38/ 	. 

Ezek a semleges válaszok megleptek, ésszerüen hatottak. I- 

lyen tájékozatlanságra s ennyi "kitérő" válaszra, nemleges fele-

letre nem számitottunk. Egyedi esetnek számit, de mégis idézzük 

az egyik tanuló válaszát: "Hive vagyok, de nem tudom, mi az." /1/22/ 

Ez a válasz először mosolygásra, majd elmélyültebb gondolkodás-. 

ra késztetett. Először a naivitást, , illetve csak a naivitást, a sa-

játos diák"elírást", elszólást véltük benne. Utána a kérdésfel-

tevés körülményeit vizsgálgattuk. Ugy tünik, hogy a tulságosan 

direkt válasz: megzavarhatta a tanulót. Meglepődött az egyszerü, 

de előzmény nélküli kérdésen, snem tudott határozottan állást 



- 45 - 

foglalni. 

Tipikusnak minősithetők a következő pozitiv válaszok: 

"Mert én is békét akarok..., mint a proletár internaciona-

lizmus tagjai." /1/13/ "Azért, mert a proletár internacionaliz-

musban mindenki egyenlő jogokat élvez. " /1/36/ "... mert a pro- 

letár internacionalizmusban nincs ellentét az emberek között; Itt 

ingyen tanuihátok, művelődhetek, és bármilyen munkás, értelmiségi 

lehetek. Az életkörülmények jobbak, mint a kapitalizmusban," /1/29/ 

Ezekben a válaszokban még erősen tükröződik a két fogalom a prole - 

tár diktatura és a proletár internacionalizmus felcserélése, ösz- 

szekeverése.' 	 . 

Az igazi, a helyes válaszhoz közelebb állanak' azok,. akik 

azt írták, hogy ",.. mert-ezáltal a világ egyre közelebb van ah- 

hoz a korhoz, amelyben már senkit sem választ el egymástól a bőr 

szine vagy  a nyelv idegensége." /1/35/ 

mert mindenki egyenlő jogokat élvez." /1/36/ 

ezzel a szocializmust építem és a világbékét segi- 

tem elő." /1/37/ 	 . . 

".,. azért, mert igazságos, boldog lét csak akkor lesz a föl -

dön, ha nem lesz kapitalizmus, nem lesz elnyomás. Már pedig e cé-

lért a proletár internacionalisták harcolnak." /1/39/ 

A második osztályosok feleletei már tükrözik azokat az is- 

mereteket, amelyeket az egyes tantárgyak és az osztályfőnöki órák 

során sa j átitot.tak ' el a tanulók,' Itt is van még bizonytalanság, 

de ez érthető. Maga a téma ritkán. forog szőnyegen. Különösen azok-

ban a körökben, ahonnan gimnáziumunk tanulóinak nem jelentéktelen 

része érkezik 	 . 

Azonban még itt is van ilyen válasz: "Nem valászinü, hogy 

hive vagyok, lehet, hogy még nem értem, de nem hiszem, hogy érte-

ni fogom. Tény, "egységben az erő", de előbb a saját házunkat ta- 
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tarozzuk," /falusi gyerek válasza/ /11/4/ 

"Ha a kifejezést jól értelmezzük, hive vagyok." /11/2/ 

"A tartós békét csak a nemzetek barátságával lehet elérni. " 

/11/9/ - Ezekben a feleletekben még megtaláljuk a frázisosság je-

gyeit, de a szándék, a törekvés és az irányulás már hélyes. 

Az egyik tanuló viszont szinvonalasan válaszolt a kérdésre; 

"Hive vagyok, mert a világbéke csak akkor valósulhat  meg, ha  

minden ember egyenlő, s megszűnik a nemzetek közötti viszálykodás." 

/II/3/ - Ebben a válaszban már megtaláljuk az osztályegység ,.a nem-

zetközi szolidaritás, a közös érdek, a kizsákmányolás-mentesség 

követelményeit. 	 . 

A harmadik osztályosok válaszaiból bármelyiket idézhetnénk. 

Ezek már elég nagyfoku politikai tisztánlátást tükröznek. Ilyene-

ket olvashatunk a feleletek. között: . 

... mert az a dolgozók jobb létéért harcol. Szabadságot, e- 
/III/1/ 	. 

gyenlőséget és testvériséget akar...; mert világbékét akarok, s 

szerintem - ezáital valósitható meg... /III/2/; mert a munkások 

denütt egyformák. Kell, hogy mindenütt egyforma jogaik, kötelessé-

geik legyenek, s ezért a nemzetközi összefogás segits'gével haróol-

janak". /III/1/ 	 . 

A negyedikosztályosok válaszai között nyoma sincs az első 

osztályosok bizonytalankodásának. Ők világosan látják a nemzetkö-

ziség jelentőségét, Ennek megfelelően például igy fogalmaznak: 

"A proletár internacionalizmus az, amely későbbi idők folyamán 

létrehozhatja az egész világon a szocializmust, majd a kommuniz-

must, amely az emberiség jólétét és teljes szabadságát jelenti.." 

/IV/9/ "... összefogja az emberiség haladó erőit, 	akik hisz- 

nek a jövő nagy vivmányaiban, és azok,megvalósitásáért minden ere-

jüket készek odaadni. Én is hasonló nézeteket vallok, s azért ér-

zem azt, hogy hive is vagyok a proletár internacionalizmusnak. 
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Kart-karba öltve küzd a nép az elnyomók ellen a jobb, a szebb, bé-

késebb élet kínivásáért. Én ugy érzem, hogy ez minden igaz magyar 

hazafinak a hivatása." /IV/21/. 	. 

Ebben a válaszban már nemcsak a helyes ismeretek, nézetek 

tükröződnek, hanem az érzelmi azonosulás jegyeivel is találkozunk. 

Elméletileg ugyan fennáll annak a veszélye, hogy ezek a tanulók 

már ki tudják tippelni a feleletekre vonatkozó elvárásokat is, A . 

tanulók magatartása, hasonló kérdésekben elfoglalt addigi állás-

pontja a felelet elfogadását indokolj a.' 

Negyedik kérdésként a következőt tettük fel: 

"Hallottál-e a négerek üldözéséről, és mi a véleményed róla?"  

Erre a kérdésre.nagyon egységesen, pozitiv módon reagáltak a 

tanulók. Az egyes osztályok közötti szintkülönbségek csak a f ogal-

mazásban, az érvelés .szinességében különböznek. Alaphangjuk a meg- 

döbbenés, az elitélés, a négerekkel való szolidaritás vállalása, 

A téma jelentősége miatt több választ idézünk: 

"Hallottam a négerek üldözéséről és igen brutális dolognak 

tartom. A néger is ember." /1/1/ Ezt a választ egyébként az a ta- 

nitt' ányunk irta le, aki az  előző  kérdésekre egyértelmüen és rövi-

den azt válaszolta, hogy "Nem politizálok". Itt valószínű, hogy a 

humánum és apolitika fogalmai nem .me lég tisztázottak. Ez lehet a 

magyarázat az ellentétes állásfoglalásra;: 

Másik tanítványunk igy fogalmazott: "... nagyon helytelennek 

tartom, mert ők is ugyanolyan emberek, mint a fehérek. Szerintem 

semmi különbség nincs a fehérek és a négerek között, csak a bőrük 

szine." /1/6/ 

"Nagyon szomoru, hagy a XX. század derekán a fajüldözés még 

mindig az ujságok.kiemelkedő cikke." /1/7/ 	. 
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Több tanuló tulmegy az egyszerű megállapitáson és igy fogal-

maz: "... nem tudom, mit szólanának azok a fajüldözők, ha őket ül-

döznék."'/1/9/ Itt már a közbelépés, a négerüldözés megakadályozá-

sa, ennek a szándéka mozgatta a tanuló tollát. Ehhez az érzelmi a-

zonosuláshoz semmit sem kell hozzáfűzni, önmagáért, beszél, 

Hosszan lehetne folytatni a válaszok idézését. Van, aki em-

bertelenségnek, szadizmusnak minősiti.a négerek üldözését. Van o-

lyan tanuló is, aki bevallja, hogy bizonyos "fenntartásai" vannak._ 

Nézzünk meg egy-két ilyen választ is. 

"Bár nem szeretem á négereket, de nem vagyok fajüldöző, és 

el is ítélem a fehérek viselkedését a feketékkel szemben, akik 

mintegy alacsonyabb lényt tartják számon őket." /1/25/ 

Van, aki igy fogalmazta meg a válaszát: "Ha az amerikai né-

gerek üldözéséről van szó, véleményem szerint gazdasági okokra ve-

zethető .vissza. Még a fehéreknek is alig tudnak munkát adni. Ha né-

gerek lennének többen, talán ugyanázt tennék. Gondoljunk a Fekete 

Muzulmánok Szövetségére. Mindenesetre az egyik legaljasabb dolog-

nak tartom." /1/12/ A mentegetés, az indoklás keresése, a magya-

rázkodás valamilyen fehér-szolidaritás félét vetit papírra, de a 

helyes állásfoglalást nem gátolhatja meg. Egy elsőosztályos tanu-

lótól még nem várhatunk el mindenesetre olyan szintetizáló képes- 

céget, hogy egy-egy ilyen esetben gondoljon azokra az afrikai ál-

lamokra is, ahol a kisebbségben lévő fehérek éppen ugy elnyomják 

civilizáltabb eszközeikkel, a tőke hatalmával a négereket, mint az 

.amerikai fehér többség teszi ottan. 

Jóleső érzéssel olvashattuk az olyan válaszokat, amelyekből 

az összehasonlitás, .az okozati összefüggés felderitésének igénye 

jelentkezik: .  

"..„ Sajnálom, hogy a világon vannak még olyan emberek, akik 

különbséget tesznek ember és  ember, szin és szin között. Hiszen 
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a feketék, ha kellő módon tudnának tanulni, belőlük is kerülnének 

ki olyan okos mérnökök, orvosok, tanárok, mint a fehérek közín. 

A négerek üldözését, a fajüldözést száz százalékig elitélem."  

/Az aláhuzás a tanulótól származik./ /1/16/ 

".., egyáltalán nem tartom helyesnek. Szerintem a négerek is 

épp olyan emberek, mint mi,, Én különösen szeretem őket, de azért 

néger nem szeretnék lenni." /1/27/ 

• Ván olyan tanuló is az első osztályosok között, akinek az a 

véleménye, hogy a fajüldözők ellen össsze kellene fognia szocia-

lista országokban, és az ENSZ-en keresztül meg kellene fékezni 

ket. 	 .. 

Igen érdekes okfejtés található a következő két válaszban: 

".., Véleményem róla a legrosszább.  A  bőrszin nem különböz-

tet meg senkit .  A négerek között is vannak jó, nagyértékü emberek 

/tudósok, sportolók, zenészek/. Az USA-ban akkor jók a négerek, ha 

olympiai aranyérmeket szereznek, és ha jobb életért küzdenek, ak- 

kor gumibot•és fecskendővel való riasztás rá a válasz. A fajgyülö- 

•let mindenképpen elitélendő... A négerek közt azonban élnek /még 

hozzá sokan/ nem rendes.emberek is." /1/34/ .. 

... Nem értek vele egyet.,. Azt mondják rájuk, hogy állatok, 

akkor az állatok mik? Mert akik üldözik a négereket, azok nagy ál-

latbarátok... egyáltalán hogy lehet egy embertársunkat gyülölni 

azért, mert néger Vagy  sárga. Különbséget csak buta és okos ember 

között lehet tenni, és ha a négereket engednék tanulni, sokkal o-

kosabb és müveltebb emberek lennének, mint azok, akik Üldözik ő- 

ket. Itt csupán arra gondoltam .- jegyzi meg a tanuló -, hogy mig 

az üldözők pénzük árán.gazdagok, a négerek szellemileg is fölény-

ben lennének." /11/3/ 

Egyes tanulóknál valamilyen motiváció alapján az a gondola t . 

is felmerül, hogy a négerüldözés ugyan mindenkiből. ellenszenvet 
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vált ki, de lehet, hogy egy kicsit nagyobbá válik, amig átkel az  

Óceánon. Ez a vélekedés azonban nem gátolja meg a tanulót abban, 

hogy ujra és hangsulyozottan leirja véleményét: "..., kegyetlensé-

gük felháboritó". Feltétlenül. figyelmet érdemel az a tény, hogy a 

tanulói vélemények alapgondolata az egyértelmü elitélés és szenve-

délyes hangu állásfoglalás, a szocialista humanizmusból táplálkozó 

együttérzés és szolidaritás. 

A III, osztályos tanulók válaszai sok új és pozitiv szinfol-

tot tükröznek. Egyre több tanuló emelkedik a.puszta megállapitá-

sok fölé, a fajüldözés elitélése mellett a megakadályozás utjait, 

módjait, lehetőségeit is keresi. Sok esetben összehasonlitást vé-

geznek és itéletet mondanak analóg esetekre is,• 

Sokan abból indulnak ki, ami a napilapokból köztudott, hogy 

. az amerikai Alabama államban a közös iskolalátogatás, a fehérek ré- 

szére fenntartott szórákozóhelyiségek látogatása mennyi  faji ;elő- 
i 

itéletet, torzsalkodást, tragédiát eredményez. Ezt az anakronlsz- 
~ 

tikus állapotot a legtöbben szószerint is elítélik, 

Akad olyan tanuló, aki véleményének azzal ad különösen `meg-

győző nyomatékot, hogy: "Én például teljes szivvel tudnék szeret-

ni egy csinos néger kislányt." /I11/5/ Ehhez az állásfoglaláshoz 

nem kell megjegyzést füzni, bár számitásba veendő a serdülőkori 

romantika motiváló hatása 

Akadnak olyan tanulók, akik a fajüldözés visszásságait fesze-

getik: "... Amerikában ilyen fajvédő társaság a Klu-Klux-Klan,mely-

nek - tagjai az "égő kereszt" rivaldafényében négereket ütlegelnek 

vagy éppen ölnek meg." /11I/7/ 

A tanulói vélemények elemzése felszinre hozott néhány sajá-

tos ellentmondást is. A tájékozottság tényszerűsége örvendetes je-

lenség, de az ezekhez való viszony már távolról sem tekinthető 

minden esetben egyértelműnek. Erre példa az a tanuló, aki nagyon 
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is elitéli'a négerek üldözését, állásfoglalása során mégis tesz 

ilyen észrevételt "Persze a négerek és fehérek "kötelező" keve-

redésének én nem vagyok hive. Ha azonban egy néger és egy fehér 

szereti egym t , akkor nem kell megakadályozni a házasságot." 

/111/7/ Más tanuló is szóvá teszi a vegyes házasságok ügyét. I-

lyen szavakkal fejezi .ki véleményét: ".,, én elitélem az üldözést, 

de a szinesbőrüek és a fehérek nagy. tömegben való házasságával 

nem értek egyet. Vannak kivételes esetek, de ezt szerintem nem 

kell általános.itani."./III/9/. 	. 

Nyilvánvaló, hogy azok-.a tanulók, akik igy foglalnak állást, 

valamilyen sajátos hatás alatt állanak. Még nem oldódott_ fel ben-

nük a fajiság mitosza, a fehér ember fölénye, csak valahol a hu-

mánum környékén foglalnak állást, de az osztályharcos szemlélet 

még nem hóditotta meg őket, nem nyerte meg szivüket.. 

Néhány tanuló állásfoglalása megérdemli, hogy egészében i- 

.dézzük: 

"Sajnos ma még elég gyakran hallunk rádióban, televizióban, 

olvasunk ujságban, látunk filmeket, szindarabokat a négerek üldö-

zéséről. Főleg Amerikában gyakori. Rendkivül elitélendő cseleke-

det, hiszen minden ember egyenlő. /A tanuló aláhuzása./ Természe-

tes, hogy a négerek fejletlenebbek, elmaradottabbak, mint a fe-

hér emberek, de nem szabad elfelejteni, hogy Afrika őserdeibe na-

gyon nehéz volt behatolni, s igy ők nem érintkezhettek az európai 

kulturával,. Ez ,viszont nem ok az üldözésre. Sőt az lenne a helyes, 

müvelt emberekhez méltó cselekedet, ha ségitenének nekik a fel-

emelkedésben. Nálunk ezt már bizonyos fokig megvalósitották, hi-

szen egyetemeinken ösztöndijjal tanulhatnak. Nagyon helyésnek  tar-

tom. /11I/14/ - Ez az állásfoglalás azt tükrözi, hogy a tanuló 

internacionalista tudattartalma ebben a tekintetben érett, marxista. 

"A néger nem tehet róla, hogy el van maradva a fejlődésben, 
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és primitiv módon .61 ma is, a XX. században. Ez mind a gyarmatosí-

tók büne, akik elvből nem iskoláztatták, müvelték a négereket,mert 

tudták, hogy csak vakokon lehet uralkodni. Ez ma már lassan fel- 

számolódik, és a szocialista országok segitségével mind több néger 

válik müvelt, szabad emberré. tt  /II1/17/ 

Akad olyan tanuló a III.' osztályosok között, aki egészen tág 

'horizontban fogalmazza meg válaszát.. Arról ir, hogy "... A négerek 

és általában a különböző fajok üldözése nem emberhez méltó dolog. 

Már az Emberi Jogok deklarációjában is benne van, hogy minden  em-

ber  egyenlő jogokkal születik - a földön,y Az embereknek nincs jo-

guk arra, hogy más embert üldözzenek azért, mert annak a bőrszine 

más , " /III/18/ 

Végül még egy idézet, amely nagyfoku politikai érettségről 

s kritikus szellemről tanuskodik, s bátran szóvá teszi az életből 

ellesett negativ példát: 	 . 

"A véleményem a faji megkülönböztetésről: helytelen, A néger. 

ugyanolyan ember, mint a fehér,: Igaz, hogy még.nem érték el a ci-

vilizációnak azt a fokát, amin mi állunk, de erről a "legcivili-

záltabb" ország tehet csak. Hiszen ők hurcolták el rabszolgának a 

négereket. A mi népünk is többnyire elitéli a "fajelméletet", de 

nálunk is megtalálható a cigánykérdés i? Én hallottam olyanról, hogy 

kommunista gyárigazgató nem vett fel egy cigányt munkásnak. 

Persze, ezek Után nem ®oda, hogy azok a cigányok, akik nem 

zenészek, elhanyagolják magukat, gyermeküket, és a gyereket ésufol-

ják az iskolában,.ezután kezdődik minden előlről. /1I1/12/ 

A harmadik osztályosok válaszai arról tanuskodnak, hogy kü-

lönböző tantárgyak ismeretanyagából, az  osztályfőnöki 'órák és a • 

KISZ foglalkozások mondanivalóiból sok olyan ismeretet, benyomást 

szereztek, amelyek elősegítik a helyes állásfoglalás kialakitását, 

a kérdés marxista megközelitését.. 
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A IV. osztályos t anulók állásfoglalása egyértelműen pozitiv, 

- negatív véleménnyel nem találkoztunk. Ennek igazolására felidé-

zünk néhány tipikus példát. 

Az egyik tanulónk ezt írta: "Valahányszor a négerek végtelen 

megalázásáról. hallok, s arról, hogy milyen nagyon szeretnének ők 

is emberhez /mai emberhez/ méltóan élni, megjelennek előttem a fe-

kete arcok, csillogó szemek, de  nyomorék gyermekek, nádból készült 

viskók is, Arra  gondolok, hogy minden jóérzésű embernek támogatni 

kell őket," /IV/23/ 	. 

"Igen, hallottam a négerek üldözéséről, és erről az a véle-

ményem, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint a fehérek, s csupán 

az éghajlati különbségek miatt fekete a bőrűk. ők is tudnak ered- 

ményeket elérni, ha tanulhatnak, s köztük is vannak tudósok, művé-

szek. Nincs tehát reális alapja üldöztetésűknek." /IV/10/ . 

"A fajüldözés igen hátrányos az illető országra nézve. Sze- 

rintem á fajüldöző politika "szellemi analfabétizmust" jelent 

 

Ha ezt az utolsónak idézett feleletet elemezgetjük, legalább 

két tényt állapíthatunk meg: ez a tanuló mélyen elitéti a fajul-

dözést s mintegy politikailag felelőssé teszi azokat, akik eltű-

rik ezt. Hogy az emlitett "hátrányt"  miképpen értelmezi a tanuló, 

az sók mindentől függ, A következtetés azonban világos, a megbé-

lyegzés jegyeit vetíti az illető országra.. 

A tanuló zárómondata nemcsak okos, bölcs, hanem egyben szép 

.gondolat is. Ennél az ifjunál magas tudatossági fokon jelentkezik 

a szolidaritás, amely nála nemcsak érzelmi motívum, hanem szi-

lárd meggyőződés is.. 	 . 

Ha a negyedik kérdéscinkre kapott válaszokat összegezzük, azt 

látjuk, hogy több-kevesebb ismeretanyag birtokában ugyan, de ér-

zelmileg legalább a tanulók zöme helyesen látja a "szellemi anal- 
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fabétizmust". Jól itéli meg a kérdés társadalmi gyökereit, s lát-

ja a gazdasági és politikai összefüggéseket. Érzi, hogy nagy tár-

sadalmi igazságtalanság áldozatai a négerek. Éppen ezért keresi a 

kiutat, keresi és javasolja a segités módjait, a megoldási lehe-

tőségeket, amely szerint az emberi méltóság elnyerése csak a tár-

sadalmi felszabadítás eredményeként érhető el.= 

Azzal, hogy keresik a megoldást, keresik a négerek felszaba-

ditásának a lehetőségeit, eleget tesznek a népek közötti egyenlő- 

ség.szolidaritás-követelményeinek. Ugy tűnik, hogy az oktató- ne-

velő munka során sikerült béoltani tanitványainkba a népek nemzet-

közi testvériségének lehetőségeibe vetett hitet, az elnyomott né-

pek támogatására buzditó marxista követelményt, 

A négy kérdésre adott Válaszokből a megoldás is egyre vilá - 

gósabb: az elnyomottak támogatása, .tanitása, felemelése, Ezen a 

téren jogos büszkeséggel állapitják meg, hogy a négerek felemel-

kedéséért.a többi szocialista országgal együtt a mi kormányunk is 

eleget tesz proletár internacionalista kötelességének - néger ösz-

töndíjasokat fogad és képeztet szakemberekké főiskoláinkon, egye-

temeinken, ipari tanulóintézeteinkben,. 

"Hol szeretnél élni, és miért?"  

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ilyen kérdésfeltevés elvi 

és pedagógiai szempontból problematikus, sőt erősen vitatható. 

Mi nem általánosító jelleggel,. hanem kizárólagosan orientációs 

szándékkal tettük fel a tanulóknak* 

Igaz, hogy néhány évvel később ezzel a témakörrel többen 

foglalkoztak, és sok esetben mellékvágányra is terelték, de a -mi 

felmérésünk 1964. március hó 24-én zajlott egyszerre több osz-

tályban, hogy még egyeztetni se lehessen a válaszokat. Ezért az 
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akkor adott feleletek válósak, alkalmasak arra, hogy megfelelő, 

megalapozott követélményeket vonjunk le belőlük. Éppen ezért a 

felmérés után rögzitett szöveg felhasználásával foglalkozunk ez-

zel a kérdéssel is. Annyiban térünk el eddigi fejtegetésünk sor-

rendjétől, hogy először a feleletek alapján összeállitott táblá 

zatot mutatjuk be;' . . 

Kimutatás a tanulók összesitett válaszairól  

Sor- 

szám 

A feleletben megjelölt Ország 

megnevezése 

OSZTÁLYOK 

T. II, III, 	TV, 

Tanulók létszáma  

1. Magyarországon 24 19 14 24 81 

• 2. Svédországban /v. Olaszországban/ 3 e _ 3 

3. Angliában 3 _ _ _ 3 

4. USA-ban 2 - - 2 

5. Szovjetunióban .1 - - - 1 

6, Afrikában /Tanganyika,Kenya,Uganda/ 1 - - 1 

7. Braziliában /Rio de Janeiro/ - - 1 - 1 

8. Nyugaton /közelebbi megjelölés nélkül/ 1 - - 1 

9. Ott, 	ahol... - 	' 2 1 - 3 

10. Senki szigetén - - 1 - 1 

11. Teljesen mindegy 1 _ - - 1 

12. Ezen még soha nem gondolkozott - 1. - - 1 

.13. Nem válaszolt erre  a  kérdésre 3 2 3 - 8 

• 

0 s s z e s e n : 39 24 20 24 107 



- 56 -  

Ez az összesités, ez a kimutatás önmagában is sokat árul el, 

tár fel előttünk a tanulók állásfoglalásáról  

Legelőször arra ad választ, hogy a megkérdezett tanulók hány  

százaléka ragaszkodik hazánkhoz, ragaszkodik ahhoz, hogy Népköz-

társaságunk területén éljen. 

• A számszerü adótok a következőt mutatják: 

A megkérdezett I-IV. osztályos tanulók 75 %-a egyértelműen 

ugy foglalt állást, hogy Magyarországon, zömük Budapesten kiván 

élni.'. 

Hogyan oszlik meg ez a 75 % az egyes osztályok között? . 

Az 	I. évfolyam tanulóinak 61 %-a kiván itt élni;.  

It  

n  

it  

it 

u 

n  

79  %-a  

70  %-a  

100 %-a 

It 	tt 	It  

It 	It 	It  

It 	It 	tt  

~ 

Ha  figyelembe  vesszük, hogy a többi kérdésre adott válaszok-

ban  is őszintén fejtették ki véleményüket a tanulók, akkor ennél  

a kérdésnél is el kell fogadnunk az adott válaszokat, a válaszok  

őszinteségét. Ha igy van, akkor a kapott válaszokat megnyugtatók-

nak, jóknak tekinthetjük. Különösen jóknak, ha egy pillanatra az  

életkori sajátosságokra is gondolunk. Itt ugyanis a 14-18 évesek  

válaszát olvashatjuk, akikben erősen él a romantika, a kaland u- 

táni vágy. Ez a vágy, valamint a spontaneitás, könnyen befolyásol-

hatja a tanulót. A romantika és a kalandvágy mellett hatnak tanu-

lóinkra a külföldi utazások, a hazánkban nyaraló turisták, akik-  

kel gyakran találkoznak és beszélgetnek. Hat tanítványainkra a tá-

jékozatlanság, a lelkiismeretlen propaganda, egyes esetekben a  

disszidált rokonok sokszor hazug levelezése is.  

Ha azonban figyelembe vesszük, hogy több tanuló /7,5 %/ nem  

is gondolkozott a kérdésen, sőt 8-an nem is válaszoltak , akko r . 

tovább csökken  az  elvágyakozók száma.  . 
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A megkérdezettekből mindössze 11 fő /kb, 10 1/ jelölte meg azt a 

nyugati országot, amelyben szeretne élni, Ez a szám, valamint az, 

hogy a tanulóknak 75 y -a határozottan hazánkban kiván élni, dol-

gozni, arról tanuskodik, hogy a tanulók tudatában mélyen él a haza 

.iránti ragaszkodás. 

Bár azoknál, akik nem válaszoltak a kérdésre, felmerülhet az 

a gyanu, hogy valamilyen szorongás., félelem, érvényesülési vágy 

diktálta a semlegességet, gátolta meg a nyilt állásfoglalásban.: Ezt  

a feltételezést nem lehet kizárni. Ezzel együtt is reálisnak tart-

juk á pozitiv válaszok arányát. 

És most térjünk vissza az előz ő . négy kérdés elemzésénél al-

kalmazott eljáráshoz: vizsgáljuk meg osztályonként az 5. kérdés-

re kapott válaszokat. . 

Az első 'osztályosok igy fogalmazták meg válaszaikat: 

"Angliában szeretnék élni legalább egy évig, és utána vissza-

jönni. Megnézni, hogy máshol hogy élnek az emberek." /1/5/ 

"Külföldra, mint más, én is szeretnék eljutni, az azonban 

még eszembe se jutott, hogy Magyarországot örökre itthagyjam. Min- 

denünnen hazahozna a honvágy." /1/17/ 	. 

"Ott jó lakni, ahol születtem,; Budapesten, mert nagyon szép 

város." /1/23/ 

"Magyarországon: szülőföldemen. Mindenem megvan. És nagyon 

tetszik az .országom." /1/29/ 	 . 

Egyik tanuló igy fogalmazta meg mondanivalóját: "Hazám után 

legszimpatikusabb ország nekem Svédország. Bár ott kapitalizmus 

van, mégis ugy érzem, hogy ott a legnyugodtabb az élet Európában." 

/1/35/ 
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Hogyan indokolják a  II; osztályosok a haza iránti ragaszkodá-

sukat? 

"... Hol szeretnék élni és miért? Budapesten, ezt a várost 

szeretem a legjobban,' Külföldön nem szeretnék élni, nem hagynám 

el Magyarországot, csak pár hónapra utazás céljából., De hogy kül-

földön éljek? Nem! A pénz, a Nyugat pénze nem elég csábitó ahhoz, 

hogy innen  elmenjek.  Különben sem  biztos, hogy ott jobban tudnék 

élni. Nem beszélve a  politikai  oldaláról." /II/5/ 	. 

"Magyarországon, Budapesten, mert szerintem ez a legszebb or-

szág, s boldog csak itt lehetek." /I1/15/ 

"Csak Magyarországon - vallja egyik tanuló -. Máshol is tud-

nék, de ott csak mindig vendégnek érezném magam. Nem tudnék ott-

honosan mozogni." /II/16/ 

"Mindenképpen itt, a hazámban szeretnék élni, mert külföl-

dön a honvágy megölne. Ezenkivül az én népem jólétéért szeretnék 

munkálkodni, és elősegiteni fejlődését a szocializmus terén.`"/II/18/ 

Ugyanilyen vonatkozásban a III. osztályosok igy irtak: 

"Egyszerűen képtelen vagyok az életemet elképzelni máshol, 

mint Magyarországon. Hogy miért, nem tudom." /I11/12/ 

"Én szeretem  hazámat, ezért itt szeretnék élni. Az országon 

belül pedig ott, ahol szükség van rám." /III/1 0/ 	. 

A IV. osztályos tanulók igy fogalmazták meg válaszukat: 

"Én itt szeretnék élni Magyarországon, hiszen ez nagyon szép 

ország, és megadja a feltételeket .a t anuláshoz, az érvényesüléshez, 

a munkához. Boldog életet biztosit minden rendesen dolgozó tagjá-

nak." /IV/2/ . 	 . 

"Itt Magyarországon szeretnék élni életem végéig, mert igaz 

magyarnak érzem magam és az ország fejlesztésében én is részt ki-

vánok venni." /IV/7/ 

A következő tanuló igy válaszolt: "Feltétlenül Magyarországon. 
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Elsősorban azért, mert a hazám, tehát fájna örökre itt hagyni. 

Másodsorban mert külföldön egész más gondolkodású emberek élnek. 

Közöttük nagyon nehéz lenne megszokni /vagy egyáltalán nem lehet- 

ne megszokni/. Lehet, hogy.másutt . sokkal  jobban élnek az emberek,' 

de gondolkodásuk, életfelfogásuk az enyémtől nagyon különbözik.. 

Ezenkivül büszke is vagyok Magyarországra, mert gazdasági, művé-

szeti és egyéb területeken igen tekintélyes helyen állunk a vi-

lág országai között." /IV/9/ . 

Némelyik tanulóegyszerübben., tömörebben, de épp ilyen meg-

győzően fogalmazta meg válaszát: "Itt Magyarországon szeretek él-

ni, mert nekem biztositotta a továbbtanulást, és kielégíti minden 

igényemet." /IV/20/ . 

A negyedikesek ilyen irányu válaszát a következő idézettel 

fejezzük be: "Itt szeretek élni Magyarországon, mivel itt minden' 

lehetőség megvan arra vonatkozólag, amit elképzeltem életcélomul, 

és a szocialistatársadalom mindent megtesz a dolgozókért. Nem 

utolsó sorban nagyon jól érzem itt magam. Szeretnék a szocialista 

társadalom hasznos dolgozó embere lenni." /IV/24/ 

Ezek a válaszok szövegesen is indokolják a 75 %-os arányt. 

Valamennyi válaszból árad a haza iránti igaz szeretet, az érette 

való aggódás, és a felvirágzásáért vállalt munkakedv, 	. 

Miről tanuskodnak, :mennyire  megalapozottak a különleges vá-

laszok? 	 . 

Mit ir az egyik tanuló, aki Texasban szeretne'élni? 

"... mert ott csak pénzbe kerül a pisztoly, és enyhe a bün-

tetés." /1/1/ - Ha egyébre nem is alkalmas ez a válasz, de arra 

igén, hogy a nyiltság, a válaszok őszinte lehetősége - mellett  bi-

zonyitsón,. 

"Gyermekkori a gondolkodásom, azért New  Yorkban vagy London-

ban szeretnék élni . ".71/3/ 
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"Tanganyikában, Kenyában vagy Ugandában, vagy más jó vadásza-

ti lehetőségű országban." /1/21/ - Igy indokolja válaszát-egyik 

elvágyakozó tanuló. . 	 . 

"Nyugaton szeretnék élni, mert nagyon szeretem a kalandokat, 

és itt azt nem lehét." /1/25/ - Igy adja meg kérdésünkre a nyilt 

választ egyik első osztályos tanuló. 

"Különben-is Dallasban szeretnék tartózkodni, K a 1 a n dl" 

/1/36/ - Egésziti ki-a kört egy ujabb tanuló. 

"Angliában szeretnék élni... legalább egy évig, és utána visz-

szajönni. Megnézni, hogy. máshol hogyan élnek az emberek." /1/5/- 

"Svédországban vagy Olaszországban."  /1/8/ - válaszolja min-

den indoklás nélkül az egyik I.-osztályos tanuló, 

"Ha erre őszintén akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy 

Angliában. Hogy miért? Nagyon szeretem az angol embereket, az an-

gol szokásokat, és általában mindent, ami angol. Azt hiszem, - sen- 

ki sem itélhet el."./1/27/. . 

"Svédországban.  Azért, mert a legjobb életszinvonal ott van. 

Mi kell több ennél?" /1/34/ 

"Rio de Janeiroban szeretnék élni. Mindig a tenger, az óce- 

án mellé vágyódtam. S nem utolsó sorban nagyon szeretem a brazil 

futballt.." /11I/6/ 

Ezeket a válaszokat egyes esetben a disszidált rokonokkal va-

ló levelezés befolyásolta .  Az itt-ott olvasott cikkek, a magyar 

nyelvű nyugati rádióadások is hatottak rájuk. Válaszaik azonban 

- ha. itt-ott kozmopolitizmusról is tanuskodnak - nem elég meg-

győzőek, nem elég átgondoltak. Egyik-másik . egysze.rü hetvenkedés. 

Ez azonban nem jelenti azt,•hogy nem kell komolyan venni őket, 

hogy nem kell ezzel a.csoporttal foglalkozni. 	. 

kiég egy-két választ idézünk a 9., 10,, 11, sorszám alatt fel--

tüntetett tanulók válaszaiból, .. 	 . 
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"Ott, ahol..." - csoport egyik tagja ezt írja: ",,, ahol 

nem kéne minden hónapban élelemre kölcsönkérni pénzt." /III/10/ 

A másik igy fogalmazott: "... ott, ahol mindent megkaphatok, 

amire szükségem van, és feltétlenül ott, ahol nem pusztit háboru." 

/II/11/ 	. 

"Ott, ahol.... az emberek "normálisak" tudnak lenni, ahol 

nincs örökké robot és idegeskedés, egy kicsit nyugodtabb, embe-

ribb keretek között és olyan helyen, ahol az emberi élethez a 

legfőbb feltételek megvannak." /II/13/ 	. 

"Nyugodt helyen, jó körülményék között, bárhol. /Senki szige-

tén./" /III/2/ 	 . 

"Nekem teljesen mindegy." /1/2/ - válaszolt az egyik tanuló ;;  

Ezek a válaszok arról tanuskodnak, hogy legkülönbözőbb ár- 

nyalatok is képviselve vannak a tanulók között. A váratlan vála-

szokban jelentős mértékben megtalálható a családi ház hatása, vé-

leményformáló szerepe. Az "extrém" feleletek zömét az első évfo-

lyam tanulóitól kaptuk. Ezeken érezni lehet még a különböző kör-

nyezeti hatásokat. Azonban a hatások eredetétől függetlenül osz-

tályfőnöki órán, tanitás során, amikor arra valódi lehetőség ki-

nálkozik, foglalkozni kell a helyes vélemények kialakításával, 

a hazaszeretet és proletár internacionalista felfogás kialakitá-

sával. 

Az egyes kérdések elemzése után néhány mondatban mindig utal-

tunk az általánositható képre is. Ezuttal_a kérdéscsoport megvá-

laszolásához füzünk megjegyzéseket. 	 . 

Valamennyi  szöveges /és szóbeli/ felelet, állásfoglalás azt 

igazolja, hogy az évek során elsajátitott ismeretek jelentős mér- 

tékben befolyásolták tanitványaink állásfoglalását, Abban a tény-

ben,, hogy az I-IV. évfolyam tanulói közül az érdeklődés más or-

szágok iránt az  I.  évfolyamon a legszélesebb körű, az is kifeje- 
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zésre jut, hogy a középiskola nevelő munkája csak a második, har- 

madik és főképpen a negyedik évfolyam t anulói között érvényesül 

legnagyobb hatásfokkal. 

Örömmel töltött el bennünket az a tény, hogy IV/B osztályunk 

tanulói egytől-egyig Magyarországon kiván élni, élete végéig. 

/Csak kirándulni, tapasztalatot, élményt gyüjteni utazna külföld- 

re./ 	 . 

Az idézett válaszok "visszaigazolják" a feleletek teljes ő 

szintesége iránt támasztott igényünket.-Ennek a követelménynek a 

kielégitése miatt vonhatunk le helytálló következtetéseket a ta-

nulók feleleteiből. 

Az észlelt hiányosságok felszámolása érdekében fokoztuk a 

politikai felvilágositó tevékenységet, a tantárgyak ilyen irányu 

ismeretnyujtó alkalmait, lehetőségeit. Osztályfőnöki órán, KISZ. 

foglalkozáson a.z -addiginál többet foglalkoztunk aktuális politi-

kai és ideológiai kérdésekkel,  problémákkal.. 

Több alkalommal meghivtuk a Budapest., X. ker. Pátbizottság 

első titkárát, a KISZ Kerületi Bizottság titkárát és másokat 

politikai, ideológiai kérdések megtárgyalására, ismertetésére. 

Felkértük a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia vállalkozó tiszt- 

jeit., hogy végezzenek politikai nevelő munkát egy-egy osztályunk- 

ban. 

Az iskolai párt- és KISZ-szervezet is segitett a hiányossá-

gok felszámolásában, az internacionalista tudattartalom gazdagi- 

tásában. 

Tanulóink jobb tájékoztatása és élményekben való részesité-

se érdekében gyakran vendégül láttunk iskolánkban olyan, nálunk 

tanuló ösztöndíjasokat, akik Afrikából, Dél-Amerikából, Kubából, 

Észak-Vietnamból érkeztek hozzánk. Ezek a találkozások /labda-

rugó Mecsek is volt ak közöttük/ oldották.a családi környezetből 
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hozott, vagy valamilyen más hatásra elsajátitott elfogultságot, 

felkeltették az érdeklődést a gyarmati sorban élő, Vagy abból a-

lig felszabadult népek, fiatalok sorsa.iránt. 

A szocialista humanitás megnyilvánulása mellett ezeknek a ta-

lálkozásoknak, élményeknek is szerepe van abban, hogy minden. egyes -

megkérdezett tanitványunk elitéli a négerek vagy más nemzetiségű 

emberek üldözését. Ezt tulzás nélkül jelentős eredményként értékel-

hetjük.. 	 . 

A tanulók válaszaiban felmerült néhány olyan kérdés is, ami-

re  külön felhívtuk a tanárok, a KISZ-vezetők figyelmét. Néhány 

felmerült problémával hosszabban kell majd foglalkozni. Ilyenek 

például: a hazánkban élő cigányok lenézése, "nagykorusitása", e-

gyenjogusitása, munkábaállitása stb. Veszélyes az itt-ott még fel-

bukkanó antiszemitizmus, a szomszédos országokban élő magyaro k . 

helyzete; a határok kérdése - hogy a legfontosabbakat említsük. 

Ezekre a kérdésekre más kérdéscsoportok tárgyalása során kü-

lön is visszatérünk még.• 	 . 

A nappali tagozatos tanulókhoz intézett kérdéseket /a harma-

dik számmal jelölt felmérés kérdéseit/ ellenőrzésként feltettük 

néhány esti tagozatos tanulónknak is. 

Ha a kapott válaszokat vizsgáljuk, ;  elemezzük, nincs nagy kü-

lönbség a két csoport feleletei között, jóllehet az esti tagoza-

tosak másfajta tapasztalatokkal rendelkeznek, mint a nappali ta- 

gozat növendékei, Ez annál inkább igy van, mert az estisek közül 

sokan jártak külföldön, igy nagyobb az összehasonlitási alapjuk, 

mint a nappali tagozaton tanuló fiataloknak * 

A megkérdezett'17 I/A. és I/E osztályos esti tagozatos tanuló 

feleletéből csak ize.litőként idézünk néhány választ. 

Az első kérdésre igy válaszolt az egyik tanuló: . 
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"A szocialista országokban a munkásosztály közös összefogás-

sal harcol a leszerelésért, a békéért. A kapitalista országokban 

a munkások kizsákmányolóik ellen fognak össze, hogy kivívják füg-

getlenségüket, jogaikat." /10/. 

A második kérdésre ilyen válaszokat kaptunk: 

"Az ember szeresse hazáját, legyen hü hozzá, és tisztelje ha-

zája barátait." /2/ 	. 

"A jó hazafi az, aki hazáját és népét szereti, az nem veti 

meg más nemzetiségiü társait sem, legyenek azok bármilyen fajuak, 

szinüek." /10/ . 

"Hazafi: aki munkájával épiti a szocializmust .  

Nemzetközi: aki a világ békéjéért küzd." /15/ 

A harmadik kérdésre kapott válaszok közül kettőt idézünk: 

"Mert én is proletár, dolgozó vagyok." /13/ - Ebben a válasz-

ban .már kifejezésre jut a. két csoport közötti különbség. Mig az 

első csoportot csak a szülők, nagyszülők révén füzi szorosabb kap-

csolat, érzelmi szál, emlék a munkásosztályhoz, a proletariátus-

hoz. Az esti tagozat hallgatói közül többen maguk is a proletariá-

tushoz tartoznak. Ezért egyszerübb, tömörebb a válaszuk arra a 

kérdésre, hogy miért hive a proletár internacionalizmusnak. 

"Mert ez az ut., amely békét teremt a világnak, és nekem, mint 

anyának, ez a legfontosabb." /17/ - Erthető, hogy ez a válasz is 

rendkívül találó, s ilyet a nappali tagozatos tanulók nem is ad-

' hattak.° 

A negyedik kérdésben - amint ez a függelékben olvasható - 

arról érdeklődtünk, hogy hallott-e a tanuló a négerek üldözéséről 

s ha igen, mi arról a véleménye. 

Erre a kérdésre elég lesz egyik sokatmondó választ idézni: . 

"Visszataszitó brutalitásnak tartom, és szégyellem, hogy a-

zokhoz az emberekhez, ha külsőleg is, hasonlitok, akik ezeket a 
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rémséges tetteket elkövetik a négerekkel szemben." /9/ 

Ehhez az állásfoglaláshoz nem kell megjegyzést fiizni, ez mesz-

szehangzóan hirdeti a marxista tartalmat, gondolatot. ° 

Az ötödik kérdésré kapott válaszokból valamivel többet fogunk 

idézni, mdint az előző négynél tettük. Itt is a nappali tagozato-

saknál alkalmazott eljárást követtük. Először a hazaszeretetről 

vallott nézeteket csoportositottuk. 

/Emlékezetes, hogy a kérdés arról szólt, hol szeretne élni 

megkérdezett, és miért,/ 	 . 

"Én szeretem hazámat, nem  vágyódom idegen ország után. Talán 

azért, mert. megszoktam? Itt is lehet jól élni. Főleg tanulni kell. 

Tanulással el lehet érni mindent .  Itt is lehet szép otthont terem-

tani. Szeretnék utazni,  de  végállomás csak Magyarország." /12/ 

"Én csak hazámban, mert szeretem és el nem hagynám soha. Itt. 

nőttem fel, és ezt a hazát, ezt a népet akarom szolgálni, amig é-

lek." /3/ 

"Csak Magyarországon, ide köt minden: a szülőföld, a család, 

s nem utolsósorban az a társadalom, amely napról-napra a jövendő 

boldog élet olyan alapjait teremti meg, amelyben élni és dolgozni 

jó. Lehet a világnak sok szép tája, de én szűkebb hazámat, a ma 

még nagy részben alacsonyházas Kőbányát, nagyon szeretem és igazán 

hazámnak érzem,," /7/ 	 . 

Még több hasonló választ idézhetnénk. Hangnemilk, tónusuk,tar-

talmuk a már idézettekkel azonos, ezért izelitőnek ennyi is elég, 

amennyit már idéztünk.:. 

A hazaszeretetnek, a tudatos, az okos, a megindokolt, az ösz-

tönös ragaszkodás felett álló hazaszeretetnek szép példái az esti 

tagozatosak megnyilatkozásai, A kapott feleletek a következő ,val 

lomásban kulminálnak: 	. 

"Magyarországon, mert ez a szülőhazém, és nem tudok Magyar- 
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országnál szebb országot elképzelni." /13/ 

A különleges válaszokból is idézünk egyet-kettőt: 

"Görögország-, Olaszországban." /9/ 

"Magyarországon, mert itt születtem, bár Rómában, a tenger-

parton is szívesen élnék." /11/ 

"Szeretnék egyszer tengerre menni, mert még soha sem láttam 

olyan végtelen viztükröt." /10/ 

Miről.tanuskodnak az itt idézett válaszok, az esti tagozatos 

tanulók válaszai? 	 . 

A maradéktalan őszinteséget tükrözik a spontán, egyszerü vá-

laszok. Arról tanuskodnak, hogy a megkérdezettek dolgozni akarnak  

hazánkért, részt kiv ónnak venni a szocializmus felépitésében, s 

hogy tökéletesiteni szeretnék az itthoni körülményeket. 

Vajon nacionalizmus a hazához való ilyen nyilt, őszinte és 

megragadó ragaszkodás? Bizonyára nem. Ugy véljük, hogy egy.szerü-

en a nemzeti büszkeség adta az elragadtatás kifejezéseit a megkér-

dezettek ajkára, ezért nem lenne helyes elmarasztalni bárkit is, 

Egyik kérdésnél már jeleztük azt a marxista álláspontot, hogy 

nem lehet igazi internacionalista az, aki nem hü fia hazájának,' 

A lelkes hazafi, hü szülőföldjéhez és nemzeti kulturájához,. sze-

reti nemzetét és büszke annak minden igazi értékére. 

Egyik tanulónk, aki ugy fogalmazta meg válaszát, hogy nem tud 

Magyarországnál szebb országot elképzelni, nagyon határozottan el-

ítélte a négerek üldözését. Öntudatosan vallotta, hogy a négerek 

ugyanolyan emberek, mint a fehérek. Ebből a szemléletből tiszta 

fénnyel sugárzik az igazság: hazaszeretete nem irányul más népek 

ellen. Ezért jogosan sorolható a nemzeti büszkeség megnyilatkozá-

sának az, amit hazánkról vallott.• A 

A megkérdezett 17 esti tagozatos tanuló közül mindössze kettő 

jelölt meg más országot /is/, ahol élni. szeretne. A kettő közül 
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az egyik válasza vagylagos volt /Magyarország után.../. 

Az esti .tagozatosok válaszai általában összhangban vannak 

a nappali tagozatosok válaszaival, s igy az előzőekkel együtt ar-

fól tanuskodnak, hogy szeretik hazánkat„ Válaszaik mellett a tet-

teik is erről tanuskodnak. 

A harmadik kérdéscsoportra adott válaszokból kicsendül az 

iskolai oktató-nevelő munka néhány fogyatékossága, bár nem talál-

koztunk riasztő jelenségekkel. A tanulók megnyilatkozásai zömmel 

azt bizonyitják, hogy  internacionalista tudattartalmuk megfelel 

az életkori szint követelményeinek. 

3. Nemzetiségi gimnáziumok tanulóinak  

internacionalista nézetei  

A szakirodalom ismertetésénél felsoroltuk azokat a követel-

ményeket, amelyeket egyes szakirók az internacionalista tudattar-

talom meghatározó komponenseinek tekintenek. . 

Eddigi fejtegetéseink során. kiemeltük a tanulók irásos fe-

leletei közül azokat, amelyek a felsorolt vagy feltételezett kö-

vetelményeknek megfelelnek, illetve azok meglétét bizonyítják, je-

lenlétét tanusitják. A válaszok őszinteségében a legtöbb esetben 

nincs okunk kételkedni. Életszerűségük azonban nem mindig bizo-

nyitott. Részben ez a feltevés; részben az a gondolat, hogy inter-

nacionalista tudattartalom meglétének vagy hiányának bizonyitásá-

ra olyan nagyszerű, adott lehetőségünk is  van, mint a hazánkban 

élő nemzetiségi tanulókkal való véleménycsere, bizonyos felmérést 

végeztünk hazánk. két nemzetiségi gimnáziumában; A végzett felmé-

résnek határozott és döntő jelentőségű kontroll jellege is van. 

Ennél a felmérésnél a negyedik szám alatt feltüntetett kér-

désekre a bajai Frankel Leó német nyelvűim gnázium tanulóinak be- 
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vonásával kerestük a szóbeli és irásbeli válaszokat, +/ 

A kérdéseket a mellékletben feltüntetett sorrend szerint-

idézzük. 

1. Kit nevezünk  internacionalistának?  

Az egyes idézetekből szinte maradéktalanul össze lehet ál-

lit ani azt a meghatározást, amit  .a fogalomról a lexikonokban ol-

vashatunk. Idézetek a tanulók válaszaiból: 	. 

"... azt, aki munkájával, •cselekedeteivel a nemzetközi 

kapcsolatok erősítését és a nemzetközi összefogást segíti elő." 

/1/ 

" , .. aki saját népe ügyét 'ugy képviseli /fogja fel, látja 

el,.intézi/, hogy az más népek érdekét nemcsak ne sértse, hanem 

segítse a világ dolgozóinak összefogását." /6/ 

"... akik a világ egységét akarják. A nemzetköziség hive-

it. Igy nevezték azokat a különböző hadifoglyokat, akik 1918-

1922-ben fegyvert fogtak. Ilyenek voltak: Kun Béla, Szamuely Ti-

- bor és Zalka Máté." 	 . 

"... azokat az embereket, - fejtegeti a következő tanuló - 

akik nemcsak saját nemzetükért élnek,. hanem a nemzetközi munkás-

osztály ügyét, célját helyezik előtérbe. Ezzel elősegítik a né-

pek szoros, testvéri együttmüködésót." /31/ 	. 

"... aki az internacionálé elveit vallja és-a világbékét 

a nemzetek összefogására alapozza." /38/ 

Egyes tanulók részletesebben fejtik ki véleményüket. Pél-

dául igy: 

".., aki a proletár nemzetköziség hive. Figyelemmel kíséri 

a világ népeinek sorsát, elősegíti a világnépei közötti barátság 

+/ Az adatgyüjtésben részt vett Schwalm Pál'gimnáziumi 

igazgató 
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kialakítását, segélyt nyujt a kizsákmányolás ellen. Különböző 

nemzetiségekkel együtt harcol az egyenjoguságért, a szocializ-

musért, a békéért." /39/ 

",.. A nemzetköziség híveit. Igy nevezték azokat a külön-- 

böző nemzetiségű hadifoglyokat, akik 1918-1922-ben a proletár in-

ternacionalizmus szellemében fegyvert ragadtak .a Nagy Októberi 

Szocialista Forradalom ügyéért és a Vörös Hadsereg soraiban har-

coltak Szovjet-Oroszországban a külső és a belső ellenforradalmi 

erők leküzdéséért„ Az internacionalista egységek létrehozását. 

1918. március 14-én a hadifoglyok és a szocialista emigránsok 

moszkvai konferenciája határozta e1.= A kinai, lengyel, német, ro-

mári, kanadai, angol s magyar hadifoglyok is részt vettek benne, -

Kun Béla, Münnich Ferenc,.Szamuely Tibor, Zalka Máté." /4/ 

Még több olyan választ idézhetnénk, amely a felsorolt je-

gyeket tartalmazza, variálja. Olyan válaszokat is kaptunk, ame- 

lyek az internacionalista tudattartalom ujabb_jegyeit tükrözik. . 

Igy például a következő: 

"••• azt, aki a nemzetközi proletariátus céljait ismeri, 

értük harcol, testvérének tekinti a világ minden proletárját, de 

azért elismeri, hogy minden országnak megvannak a maga sajátos 

viszonyai, és ezért megmarad jó hazafinak is. Ellensége az egész 

proletariátus ellensége; a kapitalista rend, az elnyomó osztá-

lyok képviselői," /63/ 	. 

Akad olyan tanuló, aki igy fogalmazott: "Az internaciona-

lizmus nemzetköziséget jelentő fogalom, amely a hazaszeretetnek 

legmagasabbrendű formája: a nacionalizmussal és a sovinizmussal 

szemben minden faji megkülönböztetés nélkül'je lenti a világ dol-. 

goző népének összefogását, szeretetét. De nem jelenti a saját 

haza szeretetének lebecsülését." /49/ 	. 

Valamennyi felelet megegyezik abban, .hogy csak az olyan, 
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embert, személyt tekinti internacionalistának, aki tullát saját 

hazájának és népének szűkös, önző érdekein, aki épp ugy becsüli 

más országok népeit, mint saját népét. Ez a követelmény azonban 

nem szorithatja háttérbe a saját hazája iránti szeretetet, oda-

adást. 

Az osztályegység, a nemzetközi szolidaritás, a burzsoázia. 

uralmának megdöntése, a kommunizmusnak a felépitése szó szerint. 

ugyani nem található meg a. feleletekben, de ott van azokban a meg-

határozásokban, hogy "aki a nemzetköziség hive..." /39/; ".... aki 

1918-ban fegyvert fogott .a szovjet hatalom védelmére..." stb4/4/. 

A kapott feleletek arról tanuskodnak, hogy a nemzetiségi 

iskolák tanulói is életkoruknak megfelelő szinten ismerik a nem-

zetköziség fogalmának kritériumait, meghatározását.- Azonos vonás 

feleleteikben az is, hogy verbálizmus jellemzi azokat, lecke- 

szerü izük van; 	 . 

A második kérdés igy hangzott: 

"Olvasmányaink, tanulmányaink során mikor és hol talál-

koztam a proletár internacionalizmus igazi kép- 

viselőivel?  

Egyes tanulók elmélyülten, megfontoltan, némelyek hangu-

lataik, röpke benyomásaik alapján válaszoltak erre a kérdésre.: 

Az egyik tanuló igy felelt: "A materializmus tudományos 

megalapitói, Marx és Engels voltak szerintem az első igazi kép-

viselői a proletár. internacionalizmusnak. Majd ennek az eszmé-

nek későbbi hive pl. a legnagyobbak közül Lenin;: Számos magyar 

proletár internacionalistát is ismerünk, pl. nagy költőink; Ady, 

József Attila, a munkásosztály nagy harcosai közül Ságvári stb." 

/35/ . 
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A felsorolt nevek között olvashatjuk a következőket: 

Aragon, Julius Fucsik, Anna Franck, B. Brecht, R. Becher,  Pi-

casso,  Pablo Casals, Julien Grimand, Pierre Curie, Pablo Neruda, 

Albert Schweitzer /irodalom/. 	 . 

A hazaiak közül: Petőfi, József Attila, Karikás Frigyes, 

Bartók Béla, Juhász Gyula, Váci Mihály, 

A politikusok közül azokat tekintik a proletár internacio-

nalizmus hiveinek, igazi képviselőinek, akik szolidaritást v ál 

laltak, vállalnak Kuba Ugye mellett, a vietnami hazafiak mellett.' 

Van, aki azt válaszolta, hogy az életben a ma élő kommu-

nista vezetőket, mert a kommunista eszmék magukban rejtik az in-

. ternacionálizmus gondolatát. /48/ 

A tanulók feleleteiben a nevek az irodalmi és történelmi 

ismereteik köréből bukkannak elő. Örvendetes, hogy a tananyag-

ban mennyiségben és minőségben kellő helyet kap az internaciona 

lizmusra való nevelés. A problémák gyökerét éppen ezért nem is 

a tananyagban, hanem -az ifjuságot ezer oldalról érő külső hatá-

sokban kell keresnünk. A diákokkal folytatott ellenőrző beszél-

getéseink is erre irányitották a figyelmet. Elmondták pl., hogy 

a felnőttek "hivatalból'.' dicsérik a szocialista ipar termékeit, 

de még funkcionáriusok is kizárólag. nyugati kocsikon kivánnak 

járni, mert az az előkelő; japán, amerikai tranzisztoros rádió-

kat, magnetofont vesznek gyermekeiknek. Ugy ítélik meg, hogy a 

felnőttek lényegében kozmopoliták. Dicsekszenek nyugatra került 

rokonaikkal és a tőlük kapott ajándékokkal,. Ebből fakad inter-

nacionalista nevelésünk legnagyobb gyengéje: megreked az isme-

retek szintjén. Az ugyanis minden tanuló előtt világos, hogy is-

merete kötelesség. Talán pontosabban ugy fogalmazhatnánk meg 

ezt a sajátos kettősséget, hogy szerintük a proletár internacio-

nalizmus helyes politikai program, de nem vonatkozik az emberek 
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magánéletére. 

A  harmadik  kérdést igy fogalmaztuk meg: 

"Mit értek az MSZMP május 1-i jelszavai közül azon, hogy  

"Étlen a nemzetközi munkásosztályt összefogó proletár inter-

nacionalizmus.;"  

A  tanulók  egyértelműen ugy értelmezik ős fogalmazzák meg. 

válaszukat, hogy.az idézett jelszó azokat az erőket élteti, ame-

lyek összefogják ős össietartják a nemzetközi munkásságot. Erre 

pedig-azért van szükség, mert csak igy harcolhatnak sikeresen a 

kapitalista elnyomás ellen, 

Az egyik tanuló ezt a gondolatot igy fejezi ki: 

"Ha a munkásosztályt összefogó internacionalizmus nem 

'jött volna létre, akkor még ma is az elmult század sötétségé-

ben, nyomoruságában élnénk ős nem. igy.egységesen, vidáman és 

békésen." /14/ . 

Világosan látják azt is, hogy az imperialista hatalmak a 

proletár nemzetköziség ereje előtt hátráltak meg.Kubában és a 

világ más területein. . 

Az egyik megkérdezett tanuló igy fejtegeti elgondolásait: 

"... A nemzetközi munkásosztálynak mindig össze kell fog-

nia, mert még nagyon sok problémát kell megoldania mind a gazda-

sági, mind a politikai életben.',  Az  iparilag fejletlen államok 

iparosítási programját csak nemzetközi együttmüködéssel oldhat-

juk meg. Azok a kisebb államok, amelyek még gyarmati függésben 

élnek, önállóságukat csak a szocialistatábor összefogásával 

vivhatják ki, Azokban az országokban, 'ahol.a kapitalizmus az ál-

lamforma, a munkásosztályt még mindig kizsákmányolják. Igazságos 

harcuk folytatására szükség van olyan nemzetközi egységre, mely 
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támogatja őket harcukban." /53/ 

Azt is világosan látják a tanulók, högy a munkásosztály. 

csak a nemzetközi összefogás segitségével folytathat eredményes 

küzdelmet céljai megvalósitásáért.. Ha  elszigetelten küzdenének, 

az nem vezetne eredményre. 

A harmadik kérdés utolsó válaszaként még idézzük a követ- 

kező feleletet: 

"A világ munkásai azonos érdekekért küzdenek. A proletár 

internacionalizmus az összefogást szervezi meg a fehérek ős a 

szinesbőrüek között.Ez azért fontos, mert ha a változás csak egy 

országon belültörténne, ős a szomszédos országokban nem, az e- 

redmények,nem lennének tartósak, nriaradandók. Ezért a fontos ösz-

szefogó szerepért élteti a jelszó a munkásosztályt összefogó pro-

letár internacionalizmust." /67/ 

Az idézett válaszok arról tanuskodnak, hogy a bajai Fran-

kel Leó.német nyelvü gimnázium megkérdezett tanulói sokat f og-

lalkoznak politikai kérdésekkel, jól látják és helyesen ismerik 

fel az összefüggéseket. 

A következő kérdés feltevésével az volt a célunk, hogy  be-

tekintést nyerjünk a tanulók internacionalista élményeibe, mert 

közismert, hogy egy-egy tétel olyan mértékben válik a tanuló meg 

győződésévé, amilyen mértékben az élet — lehetőség szerint a 

saját élete - igazolja a tétel helyességét. A tanulókra gyako-

rolt személyes hatásról kivántunk némi. tájékozódást szerezni. 

A tanulók fejében meglévő erkölcsi normák, internacionalista tu-

dattartalom gyakorlati megvalósulását, alkalmazását igyekeztünk 

felderiteni. Nem tévedtünk, bőséges válasz áll rendelkezésünkre. 

Ezekből mutatunk  be néhányat. 
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A negyedik kérdés igy hangzott: 

"Milyen személyes  élményem van a proletár internacionalizmusról?"  

/Nyári táborozás, külföldi utazás, levelezés stb.1 

A válaszok zöme három kiemelkedő cselekmény köré csoporto-

sitható: táborozás, levelezés, külföldi utazás. Ezek a személyes .  

vagy irásos találkozások maradandó hatást gyakorolnak a tanulókra. 

A maguk őszinte módján kivánom idézni a kapott válaszokat: 

"... 1963 nyarán a Csillebérci Nemzetközi Táborban voltam, 

együtt a föld minden részéről érkező diákokkal, gyerekekkel. Kap-

csolatom van ezenkivül szovjet gyerekekkel is,=" /1/ 

"... Nyári táborozáson találkoztam egy NDK-beli uttörő 

lánnyal, akivel meleg barátságot kötöttem és azóta levelezünk."/6/ 

"A Balaton melletti táborban találkoztam külföldi munkások 

gyermekeivel. Közülük sokkal barátságot kötöttem, és levelezek ve-

lük. Szeretném a szünidőt ott tölteni barátomnál." /43/ 	. 

"Nyári táborozáskor megismerkedtünk nemcsak a szomszédos 

államok if juságával, hanem távoli országok fiataljaival is. Az 

összefogás legjobb szimbóluma talán a jelvénycsere, amely kicsiny, 

jelentéktelen megnyilvánulás, de ezzel is közelebb kerül egymás 

hoz minden ország fiatalsága, a jövő munkássága, munkás nemzedéke. 

Szémélyes élményem még a szolidaritási nap alkalmával meg-

tartott békegyiilés, amelyen vietnami fiatalok beszéltek hazájuk 

helyzetéről, történelmi eseményeiről. Bár én fegyveres harcra 

nem jelentkeztem, de aki ezt tette, vagy elvileg  helyesnek tart-

ja ezt az amerika-ellenes fegyveres támogatást, az igazi képvi-

selője a.prolétár internacionalizmusnak.' Hazánk még gazdaságilag 

is segitséget nyujt azoknak az államoknak, amelyeknek erre szük-

ségük van. Itt, mint személyes élményre, azokra a bélyegekre gon- 
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dolok, amelyeket azért veszünk, hogy valahol távol élő, harcoló 

társainkat segitsük." /53/ 

"Sok német, orosz diákkal levelezek, ez elősegiti, hogy 

megismerjem a német, orosz nép életét, gondolkodásmódját." /14/ 

"Levelezek egy német kislánnyal. Leveleiből megismertem 

szüleit, faluját, iskoláját. ,  Szeretne nyáron eljönni hozzánk."/31/ 

",.. ebből.a kirándulásból származik az is, hogy több né-

met fiatallal, akik a FDJ tagjai, levelezést folytatok, és igy 

próbálom a KISZ és a FDJ között erősiteni a népek barátságát."/35/ 

" . .. levelezésem NDK, osztrák, román és szovjet fiatalok-

kal." /46/ 	 .. 

A nemzetközi diáklevelezésről,.annak hasznáról, szépségé 

ről szinte minden tanuló ir valamit. Éppen ezért a következővel 

befejezzük az ilyen jellegű válaszokat. /Tanulmányunk mellékle-

tében néhány statisztikai adatot,. felmérést, dokumentumot közlünk./ 

"Sok kedves élményt.nyujt számomra a levelezés, Egyik 1e - 

velező társam leveleinek kedvenc témája a történelem, a modern 

kor és az ember. Az NDK hires városairól, nevezetes épületeiről 

érdekes leveleket ir. Ezeket<szines képekkel egésziti ki. A hosz- 

szu,.érdekes levelek, szines képek, mint egy utazás maradnak meg 

emlékezetemben;. A német fiatalok is ugy élnek, mint mi, terveik, 

céljaik hasonlóak, lelkesednek mindenért, ami uj, és amiből ta-

nulni lehet." /68/ 

A levelezést igen sok esetben követi a személyes találko-

zása A  budapesti 1, László gimnázium tanulói közül 202 találko-

zott személyesen is levelező partnerével. - Házasságok is létre-

jönnek. A személyes találkozásokról,.az utazásokról sok tanuló 

számolt be. Ennek a német nyelvü bajai gimnáziumnak különösen jó 

kapcsolatai alakultak ki az NDK-va1. Évente kölcsönösen megláto-

gatják egymást ottani partnereikkel. Erről az egyik tanuló igy 
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emlékezik meg: "Három hetes körutat tettünk az'NDK-ban, a német 

diákok ugyancsak három hetet töltöttek Magyarországon, a mi ven- 

dégeinkké.nt.1 Ezért iskolánk is  ennek  - a prolétár internaciona-

lizmusnak - egyik szép példája." /57/ 

"... Nemrégen voltam az NDK-ban az iskolánkból induló 

csoporttal.. Mindenütt szivélyésen.fogadtak bennünket,. és a né-

met diákok ugyanilyen fogadtatásban részesültek hazánkban."/65/ 

"Iskolánk évente rendez kölcsönös társasutazást - foly-

tatja egyik tanuló - az NDK-ba, melynek - során megismerjük az 

NDK if.juságának életét, problémáit, hazájuk szépségeit, és ezál-

tal szoros baráti - kapcsolat füz hozzájuk," /66/ 

Az egyik tanuló NDK-beli kirándulásáról a következőket .je`- 

gyezte fel: "1964 nyarán az. NDK-ban voltam, ahol a drezdai egye- • 

- temen külföldi diákokat, köztük sok afrikait és kelet-ázsiait 

láttam.. Dessau  város vagongyárába magyar munkások brigádja érke-

zett tapasztalatcserére és tanulmányutra."./64/' 

Az egyik tanuló arról tájékoztat bennünket,. hogy az NDK-

ban. töltött 3 hét alatt több gyárat és üzemet látogatott meg ős 

az ottani munkásokkal, vezetőkkel való beszélgetéseiből kiderült, 

hogy ők is szeretik a békét, tisztelik a szocialista országok 

által kötött KGST-egyezményt. 	. 

Van. olyan tanuló, aki a május 1-i felvonuláson szerzett 

élményét tekinti személyes élménynek. Azt irja.erről, hogy a fel-

vonuláson ugy jelképezték a nemzetköziséget,. hogy a magyar zász-

lók mellett szovjet és-német zászlót is vittek, s ezeket a ma-

gyarral azonos lelkesedéssel.  

Olyan tanulók is vannak, akik az egyetemeinken tanuló kül-

földi diákokkal való találkozáson ébrednek rá  a nemzetköziség 

erejére.' 

Az egyik tanuló rendkivül érett módon fogalmazta meg 
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véleményét: 

"Sokat hallottam az 1956-6s ellenforradalomról, amikor még 

'kicsi gyerek voltam.' A proletár internacionalista kötelesség szép 

megnyilvánulása volt, hogy a Szovjetunió és más szocialista orszá-

gok az ellenforradalom leverésében és hazánk gazdasági ujjáéledé- 

sében olyan sokat segitettek. . 

Iskolánk is internacionalista szellemben nevel bennünket, 

ami abban nyilvánul meg, hogy NDK diákokat fogadunk, és cserébe 

mi mehetünk hozzájuk." /7/ 

A látogatásokat ;  a különböző táborokban való találkozáso-

kat . ugy emlitik, mint életük legszebb emlékeit; Többen külön is 

hangsulyozzák, hogy a magyar dolgozók gyermekei is gyakran láto-

gatnak szocialista és.kapitalista országokba. /A kilencedik irá- 

sos felmérésünk statisztikai adatai a mellékletben olvashatók. /  - 

A megkérdezett _ tanulóknak élég jelentős csoportja /a 69 ta-

nuló közül 7 fő/ erre a kérdésre nemleges választ adott. Azt ir-

ta, hogy ilyen élménye még nem volt. Olyan választ is olvashat-

tunk, hogy "Sem itthon, sem külföldi utam során nem volt élményem 

a.kérdéssel.kapcsolatban." /49/ - Itt'talán az élmény kifejezés 

téves, eltulzott értelmezéséről van'•szó._ 

)\diáklevelezés, az uttörő táborokban, a cserelátogatások, 

a külföldi utazások során szerzett tapasztalatok azt mutatják, 

hogy rendkívül eredményes eszközei lehetnek a proletár interna-

cionalista szellemü nevelésnek, maradandó hatást gyakorolnak a 

tanulókra. Azt hisszük, nem tulzott kivánság ős megvalósitandó . 

gyakorlati tanács az, hogy a KISZ szervezet is vegye át az uttö - 

rők kedves emlékű találkozásainak tapasztalatait, szervezzen ha-

sonló nemzetközi összejöveteleket. Ma már nem tartozik az álmok 

birodalmába az ilyen nemzetközi találkozások'megszervezése. 
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A csoportos külföldi látogatások is egyre nagyobb teret 

hódítanak. Jelen esetben, a bajai Frankel Leó német nyelvü gim-

•názium esetében, maga az iskola jellege, a német nyelvü tanítás-

-tanulás szinte követelménykét állítja az iskolavezetés elé az 

NDK-ba való cserelátogatás szervezését,: Szerencse, hogy az isko-

la vezetője idejében felismerte ezt a követelményt és eredménye-

sen él a lehetőségekkel. Ennek a hatását érezni is lehet már az 

eddig kapott válaszokban is 

Mindennek különös jelentőséget ad az az előbbi megállapi-

tásunk, hogy a tanulók intellektuális ismeretekkel rendelkeznek, 

de ellentétes hatások érik őket. Ezek ellensulyozására egyre je-

lentősebb szerepet kap nevelésűnkben a tanitási órákon kívüli él-

mények nyujtása. Az elméleti ismeretek és a velük egy irányban 

ható élmények tehetik igazán eredményessé nevelésünket. 

A tanulóknak feltett ötödik kérdésünk igy hangzott: 

"Találkoztam-e nacionalista, soviniszta, antiszemita  

megnyilvánulással, és hogyan reagáltam rá?"  

Erre a kérdéscsoportra érthető mödon élesebben reagáltak 

a b.aj.ai német nemzetiségü gimnázium tanulói, mint a magyar isko-

lák növendékei. Nem csak ebben különbözik ennek a kérdésnek a 

megválaszolása a többitől, hanem abban is, hogy itt a negativ fe-

leleteknek van nagyobb értékük, pozitiv jelentésük. Ugyanis több 

tanuló arról ir, hogy nem találkozott nacionalista,• soviniszta, 

antiszemita megnyilvánulással, csak a rádióból, az ujságokból 

hallott-olvasott ezekről..Egy -egy ilyen válaszhoz mindig hozzá-

fűzik azt  is,. hogy mélységesen, határozottan elítélik az ilyen 

jelenségeket;. . 

Néhány olyan tanuló válaszát idézzük, aki ebbe a csoportba 
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tartozik: 

... A mi szocialista viszonyaink között ilyen megnyilvá-

nulással nem találkoztam... Ezek a nézetek helytelenek, mert szem-

ben  állanak a proletár internacionalizmussal,. vagy más népek ellen 

uszitanak, vagy elmossák a nemzeti érzést. Ezért harcolok ellenük." 

/57/  

Ebből a rövid válaszból meggyőzően árad az internacionalis-

ta tudattartalomnak több jegye. Itt mára proletár internaciona- 

lizmus törvényszerüségként.szerepel, bevett életfelfogás, szabály 

j~llegü. 	 . 

Van olyan tanuló, aki igy fogalmazott: "....antiszemita meg-

nyilvánulással nem találkoztam . a mai életünkben,-csak elbeszélé-

sekből, történelemből ismerem. -  A fasiszta . Németorsz  an uralkodott  

ez a szemlélet, amely teljesen jogtalan és barbár szemlélet  volt„ 

Az embereket nem vallásuk és hovatartozásuk alapján kell megítél-

ni, hanem munkájuk, kollektiv szellemük és világnézetük szerint.  

Ezt hirdeti'a mi társadalmunk, ős ez az én egyéni véleményem is."  

/51/  

Ebben a válaszban is ott érezzük a belső meggyőződést. Azt  

a hitvallásszerű állásfoglalást, amely a tanulót arra készteti,  

hogy személyében is elkötelezze magát, kifejtse véleményét, meg-

győződését. 	 . 

Hogyan vélekednek a megkérdezett bajai tanulók a naciona-

lizmusról? 	
. 

.Már az eddigi állásfoglalásokban is szerepelt a tanulók vé-

leménye erről a kérdésről.. Eddi g azonban a kapott felelet egyik  

alkotóelemeként, globális véleményként hangzott el  egy-egy megál.- 

lapitás. Most nézzük - meg azokat a válaszokat, -  amelyek' kimondottan  

erre a kérdésre vonatkoznak, ami azt is jelentheti, hogy a felso-

rolt jelenségek közül ez foglalkoztatta leginkább a megkérdezett  
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tanulót. 	 . 

"Megvetéssel reagáltam a baráti államok gyártmányait lebe-

csülő nacionalista megjegyzésekre,'.." /6/ 

... A nyári szünidőben találkoztam egy nacionalista ember-

rel, aki szerint csak nálunk lehet "Igazán élni", ami nálunk van, 

az a legjobb. Igyekeztem őt felvilágositani helytelen nézeteiről,. 

mert szerintem mindenütt vannak hibák, de mindenütt vannak ugyan-

akkor jó és nagyra becsülendő értékek." /13/ 

... Elitélem a nacionalistákat, mert csak a nemzeti érde-

keket tartják szem előtt, mert más népek'jogait, érdekeit lábbal 

tiporják, és nézeteik megvalósitása érdekében mindent elkövet-

nek.;:" /64/ 

Az itt idézett feleletekből örvendetes kifejezések, örvén-

detes jelenségek, állásfoglalások tükröződnek, pl.: igyekeztem 

őt felvilágositani...; megvetéssel reagáltam.;. stb.' Ezek ugyan- 

is arról tanuskodnak, hogy iróik nemcsak ismerik a nacionalista 

veszélyt, hanem fel is lépnek ellene, igyekeznek hatni a helyte-

le a eszmék hordózóira,' 

Ebben a témakörben még egy választ, egy sajátos választ 

idézünk: 	 . 

",.. Nacionalista megnyilvánulás az, hogyan többen birál-

ják iskolánkat, és nem értik meg, hogy miért van szükség német 

nyelvű gimnáziumra, A sovinizmus,.a nacionalizmus tulzott formá-

ja. Még ma is akadnak olyanok, akik fontosnak látják.pl. Erdély 

Magyarországhoz csatolását. Ez természetesen elavult nézet Az 

igazi hazafiság nem a szavakban kell, hogy megnyilvánuljon, ha-

nem a tettekben. Nem a terület teszi boldoggá a népet, hanem az, . 

hogy milyen 'életet teremtenek akármilyen kicsi vagy_ nagy terü-

leten." /65/ 

Azok a tanulók, akik a nacionalizmus meghatározói közül 
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ilyen értelmesen ki tudják választani az egyes elemeket, felisme-

rik a terület és az életforma közötti ellentmondásos összefüggé-

seket, megfelelő internacionalista ismeretekkel rendelkeznek; 

A tanulók válaszaiból kivehető az a sajátos reagálás is, a 

hogyan a nemzetiségi tanulók saját nemzetiségük iskoláját, isko-

láztatási jogát védik, érvelés nélkül szükségesnek tartják. 

A tanulók közül sokan és igen élesen reagáltak az antisze-

mitizmus és a kozmopolitizmus kérdéseire. ° 	. 

Mit mondanak., mit  írnak erről? 

"... Részvéttel gondolok Arra Franckra és sorstársaira, a-

kik az esztelen antiszemitizmus áldozatai lettek." /6/ 

"... Sajnos még ma is antiszemita kijelentéseket hallani,. 

sőt olyanokét, amelyek a "zsidó ".szót lebecsülő, elmarasztaló ki-

fejezésként használják." /20/ 

"Hitler, Szálasi és sok csatlósa antiszemita volt.' Ennek 

az elméletnek az alátámasztására és végrehajtására a zsidók mil- 

lióit pusztitották  

Antiszemiták egyes ujnáci szervezetek Nyugat-Németország-

ban és Spanyolországban.'' 

Minden haladó gondolkodásu, józan ember elitéli a zsidók 

ellen szított vallási és faji uszitást." /64/ 

Az ilyen tárgyilagos, ismeretek alapján született megálla-

pitások között ős mellett sajátosan.egyéni, szubjektiv megnyilat-

kozásokat is találhatunk a tanulók válaszai között, Egyet ezek 

közül is idézünk: 

"... 1956-ban egy osztálytársamnak el kellett .  hagynia szü-

leivel együtt Magyarországot, mert zsidó volt. Nagyon sajnáltuk, 

hogy.el kellett mennie, dühösek voltunk , . hogy nem tudtuk megbosz-

szulni,.mert az egyik legjobb barátnőnktől kellett elbucsuznunk." 

/29/ 
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Ha ezekben a válaszokban azoknak.az elveknek a meglétét ke-

ressük, amelyek a tanulók internacionalista tudatában, magatartá-

sában tükröződnek, 'a legtöbb esetben megtaláljuk. A népek közötti 

egyenlőség követelése, a fajgyülölet, a nacionalizmus, sovinizmus, 

antiszemitizmus elitélése egyaránt szerepel a tanulók állásfogla- 

lásában,' 	 . . 

A tanulók helyes gondolkodására, a legaktuálisabb és leg- 

• kiélezettebb veszély felismerésére vall, hogy nagy terjedelemben 

foglalkoznak a kozmopolitizmus kérdéseivel, megnyilvánulásaival. 

Hogyan merül fel ez a veszély, hogyan itélik meg a jelensé- 

get a bajai német nyelvü gimnázium megkérdezett tanulói? 

Sajnos elég gyakori a kozmopolita megnyilvánulás. Ta-

lálkoztam már olyan  emberekkel, akik csaknem kizárólag külföldi -

ruhákat hordtak, amelyek talán a hazai. áruknál izléstelenebbek és 

gyengébb minőségűek voltak, de "fő" az, hogy nem magyar,' 

Ez magyar hazafiakhoz nem méltó viselkedés." /19/ 

"... Kozmopolitával találkoztam már. Szerinte Magyarorszá-

gon nagyon rossz élni, mert a "nyugat" és főleg Amerika az a.hely, 

ahol  arany az élet.' /26/ . 

Van olyan tanuló, aki az eddigi megjegyzésekhez hasonló 

fejtegetését igy folytatja: "Különösén a fiatalok körében jellem 

• ző a "nyugatimádat"." /39/ 

Olyan tanuló is akad, aki magát az ideológiát, annak ere-

detét és célkitűzését elemzi. Egyebek"között ezt irja: ",.. ideo-

lógiai eszköz az imperialista burzsoázia kezében az elmaradottabb 

dolgozók, különösen a kispolgárok megtévesztésére. 

a kozmopolitizmus —folytatja ugyanez a tanuló - a 

kapitalista társadalom uralkodó osztályainak körében fellépő, a. 

társadalmi fejlődés' irányával ellentétes ideológia. Azt hirdeti, 

hogy az ember világpolgár, az egész világ a hazája. A tényleges 
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tartalma.: a hazájához közömbös, lemond a nemzeti hagyományok és 

kultura ápolásáról, a haza érdekeinek védelméről." /40/ 

Még két tanuló válaszát idézem, mert tovább szélesítik a 

kozmopolitizmus fogalmi jegyeit, ismertetik az egyes konkrét meg-

jelenési formáit;'. . 	 . 

"... Találkoztam már olyanokkal, akiknek ha azt mondták, 

hogy "ez külföldi", rögtön megvették. Más országok szépségeiért 

rajonganak, míg Magyarország festőien szép tájait talán nem is 

:ismerik. Becsmérlően nyilatkoznak saját hazájuk .  iparáról, mező-

gazdaságáról. .Nincs igazuk, mert a magyar ipar fejlettsége, szín-

vonala sok ország elismerését vívta ki." /53/ 	. 

".., ismerek néhány embert, akik csak azért utaznak Pest-

re a Nemzetközi Vásárra, hogy például az amerikai pavilont meg-

nézzék. Nem helyes - folytatja válaszát a tanuló -, mert nem le-

het saját hazájukat lekicsinyelni, Ez a hazaszeretet ellentéte." 

/48/ 	 . 

"Találkoztam már- kozmopolita emberrel, akiből szinte.hi- 

ányzott a hazaszeretet, mindent lekicsinyelt, ami hazai volt, és 

külföldit dicsérte.. Nem tartotta érdekének a haza érdekét ;: 

Helytelen gondolkodásmód, hazafihoz, országunk igazi  ál- 

:lampolg árához nem méltó." /64/ 

A kozmopolitizmus kérdései világosan élnek a tanulókban„ 

Irásos és szóbeli megnyilvánulásuk arra enged következtetni, hogy 

meggyőződéssel ítélik el ezt a felfogást, bírálják azokat, akik- 

re hatott  az imperialista ideológiának ez a korszerié mákonya.- 

Hogyha az ötödik kérdésre.adott válaszokat vizsgáljuk, s 

főképpen ha összehasonlítjuk őket á birtokunkban lévő többi ta-

nuló válaszaival, ugy látjuk, hogy az iákola jellegéből fakadóan 

részletesebben foglalkoznak a t anulók ezekkel 'a kérdésekkel. A 

nacionalizmus, a sovinizmus, a kozmopolitizmus élesebben jelent- . elent . 
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kezik a nemzetiségi tanulók között.' Olykor szenvedő alanyai is 

ezeknek a megnyilatkozásoknak.' Ezért érthető, hogy érzékenyebben _ 
is reagálnak ezekre a kérdésekre ,' 

A kapott feleletek politikai érettségről, szinvonalas tájé-

kozottságról tanuskodnak. Akár példa is lehet a többisk.részére- 

Egyetlen elgondolkoztató kérdés-nyugtalapit: kilencen a 

megkérdezettek közül nem is érintették ezt a kérdést .  Vajon miért? 

Az eddig idézett feleletekből is megállapithatő, hogy a 

tanulók nemcsak ismerik a felvetett kérdéseket, de határozott vé-

leményük is van róluk. Sok esetben kitűnő ötletek, javaslatok 

szerepelnek a válaszokban. Részben ez késztetett arra, hogy fel-

adatként is szerepeltessünk olyan kérdéseket,'amelyekre jó ötle- 

teket, elgondolásokat adhatnak. Ilyen megfontolás késztetett a 

hatodik kérdés megfogalmazására: 

"Ötlet, iayaslat a proletár internacionalista 

szemlélét, felfogás kialakitására,  

fejlesztésére "  

Igen sok ötletet, javaslatot tettek a tanulók , 
A tett javaslatokat, ötleteket a következő nagyobb csopor-

tokba oszthatnánk. 

A helyes nevelés fontosságát hangsulyozzák többen.: Az e-

gyik tanuló igy vélekedik: 

"Legfontosabb a helyes nevelés nem nacionalista, de nem 

is kozmopolita szellemben.`A tanuló ismerje fel más népek érté-

két." Politikailag legyen jól értesült, tájékozott, ismerje a 

proletár internacionalizmus legnagyobb képviselőit és eszméit. 

Utazásokon, valamint könyveken, filmeken keresztül ismerje meg 

más népek életét, liarcait,pr•oblémáit, és erejéhez mérten.segitsen 
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azokat megoldani, illetve véghez vinni," /64/ 

Más tanuló is megfogalmazta ugyanezt a véleményt. Valami 

vel még ki is egészitette: "A környezet, a politikai meglátás szab-

ja meg, kiben milyen nézet alakul ki," /67/ stb. - A nevelés rend-

kívül fontos. tényezőjét ismerte fel ez a tanuló. Helyesen utalt a 

környezet alakitó szerepére, nevelő hatására. 

Fontos helyen és jelentőségének megfelelő mértékben emle-

getik a tanulók a felvilágositás szerepét. Ilyen követelményeket 

támasztanak: 

"..; Több alkalommal adjanak felvilágositást különböző mun-

kásszervezetek müködéséről." /17/ . "Filmen ,könyvön keresztül, e-

lőadások keretében adjanak részletes felvilágositást az egyes 

nemzetek munkásszervezeteinek munkájáról, eredményeiről, harcai-

ról. Meg kell ismerni vagy ismertetni mindenkivel más-népek-min-

dennapi életét, küzdelmét, sorsát. A politikai tájékozottság is 

fontos," /19/ 

A film, a. könyv, az előadás igénylése több tanulónál fordul 

elő.' 

Egyik tanuló például azt kéri, hogy ujságban, folyóiratban 

egyszerit formában ismertessék Marx és Engels  műveit Tartsanak e- 

lőadásokat belőle a diákok részére,' . 

A felvilágositás keretéhez tartozik az-ideológiai oktatás 

igénylése 

A válaszok nagy csoportját ölelik fel a külföldiekkel va-

ló kapcsolat különböző formáira vonatkozó ötletek, .javaslatok, ,: 

Ezek között a leggyakrabban emlegetik a levelezést szocialista 

ás tőkés országok fiataljaival. Az iskolák közötti kapcsolatok 

megteremtése, szélesítése, valamint a külföldi iskolákon való to- 

vábbtanulás lehetőségeinek bővitése. 

Érthető, hogy a megnövekedett turistaforgalom hatására 
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sürgetik a tanulók a különböző csereutazások, társasutazások, diák-

üdülések szervezését is. 	 . 

A hatodik kérdésre adott válaszok közül egyet szószerint i- 

dézünk: 

"A  népek. barátságát ugy lehet tovább fejleszteni, hogy ál- 

lamunk több társasutazást rendezne külföldi országokba. Nagyobb ü-

zenek, gyárak, gazdaságok is szervezhetnének ugynevezett csere-

akciös társasutazást. ° Erre példának csak iskolánk csereakcióját em-

litem, melyben 1964-ben én is részt vettem. Én saját tapasztalat-

ból mondhatom, hogy igy mindkét ország fiataljai megismerkednének 

egymással. 

Mint ahogy a csehszlovák, jugoszláv határ pár napra "meg-

nyilik", ez a kedvezményezés nagyon jó volt és szép. Várjuk, mi-

kor nyilik meg a többi szocialista határ; NDK, SZU, Románia stb.' 

Ha egy szocialista és békeszerető nép megismeri egy másik problé- 

máit, közösen meg is oldhatják azokat." /35/ 

Ennek a tanulónak a válasza még ha kissé akadozva is, de 

fontos és a nemzetköziségre nevelés szempontjából alapvető köve-

telményt hangoztat: nevezetesen a szocialista országok közötti ba-

ráti kapcsolatok további szélesedését, a kölcsönös bizalom fejlesz-

tését, a békés és baráti együttélés időszerű követelményét .  

Már jeleztük, hogy az ötleteket, javaslatokat, elképzelé-

seket főképpen azért kértük a tanulóktól, hogy megismerjük a kö- 

épiskolások aspirációit, bővitsük, ellenőrizzük a magunk elkép-

zeléseit. Ilyen szempontból is jelentősek a tanulók ötletei. Külö-

nösen érdekes és utólag érthető, hogy a tanulók több információt 

kérnek, igényelnek, mint amennyire a tanítási órák, az osztályfő - 

nöki órák keretei között lehetőség nyilik. Helyes ős hasznos ez a 

többlet-igény. Törekedni is kell a kielégitésére. /A hogyanra a 

választ megtalálhatjuk az UNESCO-asszociált iskolák gyakorlatában, 
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a szaksajtó néhány ilyen jellegű tájékoztatójában./ 

A tanulók válaszaiból örömmel állapitható meg, hogy a na- 

c'ionalizmus jelenségeivel egyre ritkábban találkoznak. Ez persze 

nem•azt jelenti, hogy nincs, hogy nem  lehet  vegetáló, lappangó,' 

buvópatakszerü nacionalizmus. Csak éppen-nem olyan hangos, nem o-

lyen•feltünő és nem olyan gyakori, mint régen. -  . 

A generációváltás, az elmult 24 év ideológiai, iskolai ok-

tatása, az iskolai nevelés érezteti hatását. A kialakuló közhangu-

lat megfosztja a nacionalizmust polgárjogosultságától. Az a né-

hány bevallott eset, amiről irnak•a tanulók, mégis figyelmeztet, 

hogy ezen a területen továbbra is küzdenünk kell a.maradi.gondol 

kodás, a . közelmult szemléletétiek visszatérése,' továbbélése ellen.. 

Különösen megdöbbentő az antiszemitizmus ujra és ujra való .  

felbukkanása, Itt csak az eddiginél is széfesebb körü felvilágo-

sitó munkával, az ifjuság osztályharcos szemléletének további csi-

szolásával, a fiatalok közötti. barátság ápolásával, uj kapcsola-

tok és relációk kialakitásával lehet és kell küzdeni az antisze-

mitizmus ellen,' 	 . 

Sokan foglalkoznak a kozmopolitizmus terjedésével. Erre a 

veszélyre ujra és ujra vissza.kell térni. 

A budapesti szlovák tannyelvű gimnázium II-III. osztályos 

tanulói is válaszoltak a bajaiaknál feltett kérdésekre. 	. 

A két - iskola bemutatása érdekében ki kell emelni azt, ami 

közös bennük: mind a kettő nemzetiségi. középiskola; a felszabadu-

lás után alakult. Mind a két iskola mellett diákotthon működik„. 

Ennek megfelelően több alkalom van a tanulók nevelésére, a közös-

ségi élet kialakitására, a magatartási rendellenességek csiszolga-

tására. Ezekben az iskolákban a tanulók szemlélete egységesebb, 
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minta nem diákotthonosokban. 

A budapesti szlovák gimnáziumról még meg kell jegyezni, 

hogy az lényegében 12 évfolyamos iskola, mert a vidéki szlovák 

gyerekek az általános iskolát is ennek keretei között végzik. 

Abban hasonlítanak az iskolák egymáshoz, hogy mindkettő 

szoros kapcsolatot tart á jellegüket m.eghatározó-=nyelvterületek-

kel, az ott élő szlovák- és németajku fiatalokkal.. Gyakran utaz-

nak egymáshoz, mUsoros rendezvényekkel keresik fel az illető nem-

zetiség lakóhelyét. 	 . 

A különbségek. között meg kell emliteni.a két iskola lég-

körét, a német és a szlovák nemzetiségről kialakult közvéleményt, 

az egyikhez vagy másikhóz fűződő előítéletet, társadalmi felfo-

gást. Arra is utalni kell, hogy. az egyik vidéki város nyugodtabb, 

de ugyanakkor egymást jobban szemmel tartó, figyelő légkörében 

él, a másik pedig a főváros kőrengetegében. Az egyikről mindenki 

tud, sokan büszkék reá, a másik csendben, szinte ismeretlenül . 

végzi oktató-nevelő tevékenységét a sokszinü, a semmin sem - cso-

dálkozó metropolisban,' 	 . 

A két középiskola kiválasztását az adott körülmények szab-

ták meg. A kép bizonyára nagyjából akkor is hasonló lenne, ha nem 

ezeket, hanem. a délszláv vagy a román középiskolák tanulóit kér- 

deztük volna meg, kértük:volna fel a kérdések megválaszolására. 

Vegyük sorra a feltett kérdéseket, a-kérdésekre kapott vá- 

laszokat. 	. 

1. kit nevezünk internacionalistának?  

"Internacionalistának azt nevezzük, aki nemcsak saját or- 

. szága szabadságáért harcol és annak érdekében tesz valamit, ha-

nem más ország és nemzet jobb jövőjén is fáradozik és.tesz azért 

valamit." /2/ 
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"Aki hive a nemzetek közötti összefogásnak, hajlandó har-. 

colni is más népek szabadságáért." /11/ 

... aki különböző nemzetek munkásosztályának egységesité - 

sében részt vállal, és valamilyen módon elősegiti azt.'" /30/ 

"Internacionalistának azokat nevezzük, akik á békét, az e-

gyetértést akarják, akik egy célért küzdenek, és az emberiség 

jobb jövőjéért harcolnak .  

Spanyolországban a Franco-diktatura ellen is - felkeltek az 

internacionalisták." /33/ 	 . 

Ennyit lehetett kiszűrni a'kapott válaszokból , 

2. Olvasmányaink, tanulmányaink során mikor és hol  

találkoztam a proletár internacionalizmus igazi képviselőivel?  

"... A proletár internacionalista személyére legjobb példa 

Zalka Máté, aki részt vett Spanyolországban a spanyol nép szabad-

s ágharcában." /1/ . - 

"...Tanulmányaink során nagyon sokszor találkoztam a pro-

letár internacionalizmus képviselőivel. Például az első világhá-

boru alatt az Oroszországban kiképzett magyar hazafiak lettek ké-

sőbb a Magyar Tanácsköztársaság legkövetkezetesebb harcosai. 

-A spanyol szabadságharcban részt vett nemzetek képviselői . 

A második v ilégháboruban a szovjet csapatok hősies harca 

egyes nemzetek felszabaditásáért. 

Az 1956-os ellenforradalom leverésében részt vett szovjet 

csapatok." /6/ 

"Szovjet partizánok anyagi-támogatása  a szlovák felkelők 

részére." /11/ 

"Marx és_Engels voltak a legjelentősebbek. Az első szocia- 

lista állam vezére, Lenin is az internacionalizmus hive volt. 
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A magyar Zalka Máté is ide tartozik." /15/ 

Az egyik tanulót -talán éppen az iskola-jellege miatt - 

Ady szép szavai hatották meg, azokból alakitja ki magának az in-

ternacionalizmus követelményeit: 

"Mikor fogunk már összefogni, 

Mikor mondunk már egy nagyot 

Mi elnyómottak, összetörtek 

Magyarok és nem-magyarok." /33/ 

Az idézett gondolatokban fejezték ki véleményüket a megkér-

dezett szlovák tanulók, gimnazisták.' 

3. Mit értek az-MSZMP május 1-i jelszavai közül azon, 

hogy "Éljen a nemzetközi munkásosztályt összefogó proletár  

.internacionalizmus)"?  

"Dicsőiti a.munkásosztály összefogó erejét és a nemzetisé-

gek összefogását." /21/ 

tr ... Erre egy jelszóval lehetne felelni: "Egységben az erő" 

A nemzetek közötti összefogás szerintem a világbékéhez vezető u- 

tat jelenti. Példa erre a vietnámi háboru, ahová internacionalis-

ták százai jelentkeztek önként,` " /11/ 

Egy-két tanulő valamivel haszabb fejtegetésbe bocsátkozik,` 

Ilyen választ is olvashatunk: 

."A jelszó világosan kimondja, hogy a munkásosztályt a mun-

kás nemzetköziség fogja össze, A munkásosztály csak összefogás- 

. sal  tudja diadalra vinni eszméit, csak ugy tud győzni ellenségei. 

felett.' 

Egyik legfontosabb követelmény az egymás segitése. Erre 

példa a skopjei földrengés-károsultak segitése, a szabadságukért 

harcoló. népek anyagi-támogatása. Napjainkban a vietnami nép segi- 
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tőse jó példa,.erről győződhetünk_ meg a szolidaritási nagygyülé-

seken is," /23/ 

A következő válasz .alaphangjában megegyezik ugyan a most 

idézettel, de érzelmileg többet mond: "... a proletár internacio-

nalisták segitik egymást a függetlenségi.harcban. Erre jó példa 

az, hogy nemrégiben kormányunk egészségügyi felszereléseket stb.' 

küldött Vietnam harcos népének e: Jugoszláviába a skopjei földren-

gés után szintén küldött kormányunk vöröskeresztes ajándékcsoma-

gokat a károsultak részére." /34/ 

Ezekben a válaszokban még elég gyakran keverednek egymás-

sal az általános humánum, az emberi szolidaritás és a nemzetközi-

ség eszméi, fogalmai.: Egy szintet azonbán igy is képviselnek: a 

népek közötti békés együttélést, a kölcsönös segités szükségessé-

gét elismert követelményként .hangoztatják, 

Következő kérdésünk ez volt: 

Milyen személyes élményem van a proletár internacionalizmusról?  

/Nyári táborozás, külföldi utazás, levelezés stb./ 

Elég szükös a tanulók élményanyaga Ezért kevéset irnak . 

erről a témáról. Az érdekesebbeket idézzük.' 	. 

",.. Kirándulás során találkoztam szovjet és német fiata-

lokkal. Kellemes volt.". /13/ 

" 

• 	

1964 aususztusában részt vettem a Szlovák Nemzeti 

Felkelés 20. évfordulóján Besztercebányán." /27/ 

▪ A csehszlovák tanulók levelezés utján részt vesznek 

a magyar partizánok felkutatásában." /1/ 

"Amikor kirándulni voltam a Magas Tátrában, ott a szlovák 

barátok között nagyon jól éreztem magam, és ők szivesen beszél-

gettek, szórakoztak velem. A csehszlovák barátok a.mi kérésünkre 
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felkutatják, megkeretik az ott meghalt magyar partizánok nevét, 

és nekünk megirják." /3/ 

Még egy válasz: "A Csillebérci Táborban megismerkedtem 

lengyel, bolgár és szovjet pajtás okkal,. megértettük egymást és 

nagyon jól éreztem magam köztük, azóta levelezek is néhánnyal." 

/11/ . 

A tanulók szükszavu és érzelmileg szegény válaszából,több 

következtetést is le lehet vonni, 	. 

Az a szomoru tény, hogy a megkérdezett 34 fő közül 1.3 egy-

általán nem reagált, nem válaszolt erre a kérdésre, nagyon elgon-

dolkodtató. 

Elszigeteltségüket fokozhatja, hogy nem épitettek ki meg-

felelő kapcsolatot a baráti Csehszlovákia szlovák nyelvű tanu-

lóival, hogy nem szerveztek olyan cserelátogatásokat, mint a ba 

jai német gimnázium szervezett az NDK fiataljaival. 

Egy tapasztalatcsere a két nemzetiségi gimnázium között 

jó szolgálatot tenne.a szlovák iskola sajátos feladatainak és* 

nagyszeriü lehetőségeinek felismerésében, a kínálkozó gyakorlati 

lehetőségek okos kihasználásában,` 

5 «  Találkoztam-e nacionalista, soviniszta,. antiszemita,  

kozmopolita meg-nyilvánulással, és hogyan reagáltam rá?  

Ez a kérdés szubjektive is közelebb állott a tanulókhoz, 

mint az előző. Sajátos helyzetük. miatt többet is tudnak erről 

mondani, érzékenyebben is reagálnak az ilyen jellegű kérdésekre, ' 

A legbőségesebb választ erre a kérdésre kaptuk.' 

Egyes tanulók egyszerűen és- kertelés nélkül azt írják, 

hogy nem találkoztak ilyen jellegű megnyilvánulással, Mások hal-

latlannaivitással foglalnak állást. Némelyek világosan, egyér- 
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telmiten elitélik az ilyen jelenségeket. 	. 

A  teljesebb bemutatás érdekében több tanuló feleltét szó 

szerint idézzük:' . 

",,..A legtöbb találkozásom kozmopolita személyekkel volt, 

akiknek mindegy, hol élnek, csak megfelelő anyagi körülményeik le-

gyenek, ilyenek a disszidensek . 

Találkoztam már német sovinisztával is, aki csak saját nem-

zetét .értékelté„ 

Még olyannal is találkoztam, - folytatja válaszát a tanu-

ló -, aki kis mértékben antiszemita nézeteket vallott." /1/ - Azt 

nem közli, hogy ezt a kis mértéket milyen összehasonlítás alap 

ján állapitotta meg, - 	 . 

"Gyakorta találkoztam antiszemitákkal, akik megvetőén néz-

ték más országok embereit." /4/ 	. 

.Egy nacionalistával találkoztam.°Nézeteit nem.tartot-

tam helyesnek. Egy idős antiszemitát is ismerek, aki nagyon tul-

zásba viszi, mert magas állásban van egy-két rokona." /5/ 

",.. Nacionalista emberrel már találkoztam, részben egye-

zik a véleményem az övével. Sovinisztákkal nem értek egyet. Az an-

tiszemitákat megvetem." /7/ .  

"Egy ismerősöm van, aki antiszemita. Ő azonban nem zsidó- . 

ellenes, hanem a négereket nem szereti. Fél tőluk. Persze nem faj-

gyülölő." /8/ . 

Van olyan tanuló, aki igy ir: "Találkoztam már antiszemita 

emberrel, aki helyesnek találta a II, világháboruban a zsidók tö-

meges kivégzését.' Arra a kérdésre, hogy .mi volt a biunük., hogy igy 

bántak velük, azt válaszolta, hogy a zsidó az nem olyan ember, 

mint a többi." /9/ 	. 

"Nacionalista emberrel találkoztam, ás részben egyet is ér-

tek vele." - Ezt irja az egyik tanuló. Ez után nyomban állást fog- 
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lal abban a kérdésben, hogy "Soviniszta emberrel nem találkoztam, 

'de nézeteit elvetem." /10/ 

Arról azonban nem esik szó, hogy melyik az a része a nacio-

nalizmusnak, amellyel a tanuló is egyet ért. 

Ugynez a tanuló arról ir, hogy az antiszemiták zsidóüldö-

zését megveti, mivel azok is fehér emberek és ugyanolyan értékn-

ek, mint mi,' A továbbiakbán már egészen halványan fogalmaz. Mind-

össze arról tájékoztat, hogy "A négerektől félek." . /10/ 

Uj vonatkozásban is foglalkoznak a tanulók az antiszemitiz-

mus megnyilvánulásával. Az egyik tanuló erről igy vall: 

"Antiszemita emberrel találkoztam, de nem értettem egyet 

vele, igaz, kis .igazság volt benné, mert a cigányokról volt szó,: 

• Nem messze a-falunktól van egy cigánytelep, de a tagjai nem dol-

goznak, hanem koldulással, lopással keresik meg mindennapi kenye-

rüket, pedig nekik is jó lenne, ha dolgoznának." /12/ 

Az egyik tanuló a kozmopolitizmust a saját példájával ité-

li el. Azt irja, hogy "Kozmopolitával'találkoztam, de nem értet-

tem vele égyet, mert igaz, hogy már magyar vagyok, de szülőhazám 

Csehszlovákia, ahová mindig visszavágyom." /13/ 

A kozmopolitizmus ezeknél a tanulóknál is ismert jelenség; 

ugy írnak a kozmopolitákkal való találkozásaikról, mint minden-

napos jelenségről. Az egyik igy számol be véleményéről: 

" Ismerek egy kozmopolita embert, aki az 56-os ellen-

forradalomkor Amerikába disszidált. Most New Yorkban él, egyál-

talán nem vágyik haza, teljésen mindegy számára,. hogy elhagyta 

a szülőföldjét, csak az a fontos, hogy sok pénze, kocsija, háza 

stb. ... legyen. Én. nagyon ellenzem az. ilyen nézetet." /11/ 

"Találkoztam .- irja egy másik tanuló - sovinisztával, an-

tiszemitával ugyanugy kozmopolitával is.' Rossz benyomásom volt 

róluk, ugyanis a nyugati politikát helyezték előtérbe. Gyülölik a  
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fekete bőrűeket és a zsidókat 'is,' Szerintük a négerek nem olyan 

emberek, mint mi. Nekem egyedül nem sikerült meggyőzni őket el-

ferdült nézeteikről. Ha  találkoznak egy fekete emberrel, inkább 

elkerülik.. Ilyen emberrel sőkszor lehet  találkozni. Filmeken, 

könyvekben is." /17/ 

Van olyan tanuló, aki.megállapitja, hogy "Ma már a szocia-

lista országokban nem jelent problémát a faji megkülönböztetés, 

Az ember lényegét, jellemét nem a bőre szine., nem a  faj  dönti el, 

hanem maga az ember, az embe r  munkája, tulajdonságai." /28/ 

Egészen furcsán fogalmazta meg válaszát az egyik tanuló: 

"... Találkoztam már nacionalista emberrel. Csak az egyik 

levelezőtársamat az Sz.Sz.Sz.R.-bőt is lehetne emliteni." /28/ 

Van olyan, aki őszintén és kertelés nélkül bevallja, hogy rossz-

érzést kelt benne, ha soviniszta. emberrel találkozik.' Különösen 

rosszat, ha antiszemitákkal. Sokszor vitatkozott is az ilyenek-

kel. Próbálja őket meggyőzni több-kevesebb sikerrel. 

Sajátosan nemzetiségi jellegű választ kaptunk a következő 

tanulótól: 

"... Találkoztam soviniszta megnyilvánulással, Majdnem 

hogy megvetett azért,_ mert nemzetiségi iskolában tanulok. Nem-

csak azért, mert személyesezi is érintett. ez a probléma, de meg-

győződésem miatt is ellenszenvesnek találtam." /28/ 

Ilyenek és ezekhez hasonlóak a szlovák gimnazisták vála-

szai. Szinvonalban, határozottságban, érzelmi azonosulásban 

messze a bajaiak szintje alatt állnak ezek a feleletek. 

A tanulók feleletei sok fogalom-tisztázó feladatot álli 

tottak tanáraik elé.' Az iskolai KISZ alapszervezetnek is sok 

feladatot adtak. Tisztázni kellett a pongyola fogalmazásokat, 

a.tulságosan bő fogalmakat  le  kellett szükiteni, 

A sok személyes példa, a nacionalizmus helytelen értelme- 
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zése, a vele való egyetértés, azonosulás mértéke sajátos nemzeti-

ségi problémát is jelenthet adott esetben,.: Ezekben megtalálhatjuk 

a tanulók spontán, és éppen ezért helytelen reagálását az őket ért 

támadásokra, a népviseletüket, nyelvüket stb. sértegető .kije.len-

tésekre. Emberileg érthető, hogy nagy érzékenységükben élesebben 

reagálnak az ilyen valódi vagy vélt támadásokra, ., birálatokra., meg-

jegyzésekre, mint a magyar diákok. 

A tanulók válaszaiból leszűrhető tapasztalatok, tanulságok 

arra késztetnek bennünket, hogy továbbra is gondosan figyeljük, 

mértéktartással-és megértéssel fogadjuk a .hazánkban élő nemzeti-

ségek sérelmeit, de arra is köteleznek egyben, hogy az eddiginél 

sokkal többet tegyünk ezeknek a tanulóknak a felvilágositásáért, -

marxista képzéséért, világnézetiek kialakitásáér.t. 

6; Ötlet, javaslat a proletár internacionalista  

szemlélet,, felfogás kialakítására, fejlesztésére . 

Érthető módon itt is nagyjából azok a lehetőségek szerepel-

nek a tanulók válaszaiban, mint .a bajaiaknál: levelezés, könyv, 

ankét, film, szindarab stb. utján nyujtott tájékoztatás; előadás; 

utazás,. kirándulás, cserelátogatás, csereüdültetés szervezése, 

és még valami: a VIT rendezvények, valamint a szocialista orszá- 

"gók közötti határátlépések megkönnyítése; 

Hogyan fogalmazták meg a szlovák gimnazisták ezeket az öt-

leteket? 	 . 

... több országgal kellene felvenni a kapcsolatot. Meg- 

ismerni az életüket, szokádaikat, kulturájukat, és segíteni őket 

a szocializmus építésében." /7/ . 

- ►► 
... A szocialista országokkal kéne baráti cserelátogatá- 

sokat végezni..." /33/ 
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"... A szocialista országok fiataljaival való érintkezés 

,már könnyebb, mint volt, de a nyugati fiatalokkal még nem .lehet-

séges, mert nagy összegbe kerül a határátlépési engedély. Ezen. 

kéne változtatni. Igy terjeszthetnénk a szocialista gondolkozást." 

/10/ 

,., Közös kirándulásokat tehetnénk egyes országokba, és• 

megismerkedhetnénk az ő nézeteikkel.. Ha nem helyesek, igyekeznénk 

azokat megváltoztatni, az internacionalista szemlélet kialakitá- 

sát fejlesztenénk." /8/ 

"A külföldi utazásoknál igen sok időt von el a különböző 

okmányok beszerzése. Szeretném, ha ez gyorsabban menne. 

Hasznos lenne egy-két előadás t . tartani a proletár inter-

nacionalizmus eddigi eredményeiről." /5/ 	. 

Sok tanuló emlegeti a.VIT szerepét. Ugy vélik, hogy az ed-

diginél több fiatalt kellene a VIT-re küldeni. Azt is javasol-. 

ják, hogy ne három, hanem két évenként rendezzék meg a VIT-®t._ 

Hasznosnak. tartják a külföldiekkel folytatott levelezést; 

Cseretáborozásokat, fesztiválok szervezését javasolják, . 

mert ezek igen j.ó lehetőségek egymás megismerésére. 

A családi tapasztalatok, élmények alapján alakulhatott ki 

az az ismétlődő javaslat, hogy módositani kellene a határátlé-

pést. Többen ugy fogalmazták meg az ötletüket, hogy: "El kellene 

törölni a szocialista országok közötti határokat." /17/ Sok ba-

ráti találkozót kellene rendezni'a fiatalok részére. A különböző 

vetélkedők, klubestek stb, is jó szolgálatot tennének az inter-

nacionalista szemlélet fejlesztése érdekében.' 

Az egymás országaiban tanuló fiatalok között. szorosabb 

kapcsolatot lehetne kialakitani. 

. Ennél a kérdésnél több élményük, gyakorlati tapasztalatuk 

lehetett a tanulóknak, mert itt elég szinesen és ötletesen'fogal- 



- 98 - 

mazták meg válaszaikat . 

Sajnálatos dolog azonban, hógy a megkérdezett 34 tanuló -

ból 16 tanuló semmiféle ötletet, javaslatot nem tett, nem irt  le.'  

Vajon miért hallgattak? +/  

A nemzetiségi iskolák diákjainak nyilatkozatai lényegében 

megerősitették azokat a tapasztalatokat, amelyeket a magyar isko-

lák tanulóival kapcsolatban szereztünk.` Megállapíthatjuk, hogy 

reform-tanterveinkben' a helyes internacionalista neveléshez szük-

séges ismeretanyag.megfelelő.helyet kapott, a pedagógusok munká-

jának eredményéképpen ezeket a tanulók el is sajátítják. Megta-

nult ismereteik és a családi házban, valamint a társádalmi élet 

ben szerzett- gyakorlati tapasztalatáik azonban nincsenek kellő 

összhangban egymással. Elvétve találkoznak .a családi körben és a 

külvilágban soviniszta megnyilatkozásokkal, ezéknek társadalmi 

bázisa azonban egyre szükebb területre szoritkozik. Hatását főleg 

ott érezhetjük, ahol idős nagyszülők, kitelepitett. vagy disszi-

dált és uj otthonuk jólétével kérkedő rokonok hatnak személyesen 
C 

vagy levelek, csomagok utján fiataljainkra, Néhol . érzelmi alapja 

+/. A szélesebb körit tájékozódás érdekében más középiskolákban 

i.s végeztünk felmérést. /L. a 2 4  számu melléklet adatait./ 

Igy például a szegedi Tömörkény István , gimnáziumban; az u-

gyancsak Szegeden miiködő Rózsa Ferenc gimnázium és szakkö-

zépiskolában, valamint a sárvári Tinódi Sebestyén gimnázium 

és szakközépiskolában. Ezek a kiegészítő adatfelvételek lé- 

nyegileg megegyeztek a leirt vizsgálatok során szertt ta-

pasztalatokkal, nem módositották az addig kialakult helyzet- 

képet; a. kapott szines, helyi adottságokat is - tükröző fele-

letek feldolgozásától most eltekintünk; 
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.van: személyes sérelmek, mellőzések, kisebbségben élő hozzátar- 

tozók. Nagyobb veszélyt jelent azonban á kozmopolitizmus. Ennek 

gyökerei és jelentkezési formái: 

a/ a Szovjetunió történelmi szerepének megítélése, 

lekicsinylése /bár eddigi anyagunkban még nem 

szerepélt/, 

b/ a nyugati, főleg amerikai, angol, japán, német 

technika kritikátlan ésodálata, 

c/ amely gyakran az életforma csodálatába, utánzásába 

csap át. 

Ez ellen az iskolának is küzdenie kell, egyedül azonban 

nem veheti fel eredményesen a harcot.:: Ehhez egészséges ós egy- 

séges társadalmi közvéleménynek és szokásrendnek ké1.l segitenie 

munkáját,-:, 	 . 
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III, FEJEZET  

TANULSÁGOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK  

.A középiskolai tanulók internacionalista erkölcsi tudat-

tartalmának vizsgálata során igen sokrétű tapasztalati anyag 

összegyüjtésére volt lehetőségünk. A probléma bonyolultsága mi-

att a pedagógiai tapasztalatok nem mentesek az ellentmondások-

tól sem;'Ezekre az egyes konkrét kérdések kifejtésénél és . a tény-

anyag  elemzésénél_ többször magunk is felhívtuk a figyelmet.Ezért 

messzemenő általánosítások levonására a vizsgálat jelen stádiu-

mában nem vállalkozhatunk..{ Ugy véljük azonban, hogy a különböző 

pedagógiai feltételek mellett müködő iskolák nagy létszámu cso-

portjainak véleményalkotásának eleiező vizsgálata alapján lehet-

séges egy helyzetkép felvázolása, amely legalább is jelzi szá-

munkra a legfontosabb pedagógiai feladatokat a személyiségfor-

málás témakörével összefüggő területen. 

Mindenek előtt utalni szeretnénk arra, hogy vizsgálatunk 

egybeesett az iskolareform kibontakozásának periódusával, amely 

sok vonatkozásban uj szemléleti alapra. helyezte az iskolai okta-

tó-nevelő munka tartalmi és módszertani kérdéseit. Elég, ha ar-

ra gondolunk, hogy a.reform-munkálatok alapelvei - a tananyag 

korszeriisitése, az erkölcsi-világnézeti nevelés hatékonyságá-

nak fokozása, az. iskola és az élet kapcsolatának elmélyitése - 

határozottan megfogalmazták az épülő szocialista társadalom i-

gényeit az iskolával, a neveléssel szemben. - Nem volt ugyan fel-

adatunk annak a tanulmányozása, hogy milyen mértékben érvénye-

sültek ezek az elvek az erkölcsi nevelés azon területein,, a.-

melyek a tanulóifjuság tudattartalmát döntően befolyásolták, 
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mégis megállapithatjuk, hogy ebben az időszakban iskoláink i-

lyen irányu.nevelőmunkájában számos előremutató tendencia ki-

bontakozását figyelhetjük meg.,  

Ha a válaszokat, amelyeket :a tanulók a feltett kérdések-

re  adtak, összevetjük a tudomány fogalmaival, a proletár inter-

nacionalizmus tartalmi jegyeivel, azt látjuk, hogy a  leglényege-

sebb jegyek  szerepelnek a válaszokban, 

Általánosnak mondható, hogy a legtöbb válaszban találkoz 

tun.k a szocialista haza, a szocialista országok iránti szeretet 

igényével, követelményével; 

- a humánus kapcsolatok, az emberek közötti kölcsönös meg-

becsülés követelménye szinten minden v álaszban.megtalálható; 

- a nemzeti és faji ellenségeskedés, uszitás, a fajgyülö- 

let elitélése még a kritikusabb válaszokban is kifejezésre jut; 

- a béke, :a népek békéje iránti vágy, a békéért folyta- 

. tott harc jogosságának felismerése, követelése is át- meg átha-

totta a tanulók feleleteit; 

- a szabadság, a' függetlenség, az egyenjoguság, a test- . 

vériség, a proletár szolidaritás gondolatai, fogalmai gyakran 

és egyértelműen pozitiv csengéssel jelentkeztek a megkérdezet-

tek feleleteiben; 	. 

- a kis népek támogatása, a valamennyi nép boldogságáért 

folytatott küzdelem szépségének - felismerése, a szocialista rend-

szer kivivásának követelése is sok tanuló gondolatai között sze-

repelt; 

a - nacionalizmus, a sovinizmus, a kozmopolitizmus és az 

antiszemitizmus elitélése is általános jelenség a megkérdezett 

tanulók válaszaiban. Pl, olyan javaslat, hogy még több afrikai, 

dél-amerikai ösztöndijast képezzünk ki egyetemeinken. 
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'Elég sok szó esett a feleletekben a kizsákmányolás felszá-

molásáről, a burzsoázia, a tőkések, az imperialisták elleni harc-

ról, bár ezek a követelmények még nem olvadtak össze a közös lét-

érdek gondolatával; . 

- a nemzetközi szolidaritás gondolata áthatja a tanulók 

internacionalista tudatát, de a burzsoázia uralmának a megdönté-

sét mintha csak epizódnak tekintenék, olyan formán kezelik egyes 

feleletekben, mintha a proletárdiktatura megteremtésének csak va-

lami mellékterméke lenne; 	 . 

- a népek nemzetközi testvériségének lehetőségeibe vetett 

hit áthatja a legtöbb választ, szerepel a tanulók tudatában, 

tükröződik magatartásukban, a nemzetközi táborokban, UNESCO klub-

délutánokon stb;'. 

Meglehetősen egységes az a felismerés is, hog;, nem lehet 

igazi hazafi, aki nem tekint tul a saját nemzete szük érdekein, 

aki nem ismeri fel az összefüggéseket, nem találja meg a megfe-

lelő kapcsolatot a többi népekkel, a többi nemzetekkel, a nem-

zetközi proletariátussal. 

Ezt a követelményt gyakran ugy fogalmazták meg a tanulók, 

hogy szorosabb és sürübb kapcsolatot kivánnak kiépiteni a szom-

széd országokkal, az eddiginél _többet kivannak hallani a nemzet-

közi munkásmozgalomról, .a VIT-találkozók sUritését igényelték, 

egyesek a határok eltörlését, az eddiginél egyszerűbb utazási 

lehetőségek megvalósitását óhajtanák, 

A fajgyülölet elitélését sok egyöntetü válasz igazolja. 

Szellemi analfabétának nevezi egyik-másik tanuló azt az egyént, 

aki nem tud. megszabadulni a sötét multnak ettől az örökségétől. 

Sok középiskolás tanuló tett őszintén hitet az emberi egyenlő- 

ség, a nemzeti és a faji előitéletek felszámolása mellett. 
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Talán ezen a területen mutatkozott meg a legnagyobb egység a kü-

lönböző. középiskolák tanulói között. 	. 

A megkérdezett nemzetiségi tanulók a többinél élesebben 

foglaltak állást.e gondolat mellett, mert olykor személyükben is 

átélték a megkülönböztetés hátrányait, vagy szüleik, nagyszüle- 

ik emlékei hatottak rájuk. 	 . 

A béke szeretete gyakran merült fel válaszaikban. Ezek ő-

szinteségéhez nem fér semmi kétség. Jéllemzó, hogy még az itt-

ott felbukkanó, esetenként más szájába adott nacionalista megfo-

galmazásokat is a béke elvesztésé feletti aggodalom hatja át, a 

háborus veszélytől való rettegés tompitja barátságos elgondolássá,' 

A nacionalizmus, a sovinizmus elítélése elég egyöntétü. 

Valóban sok fiatal csak mosolyog az öregek ilyen állásfoglalásán, 

Az iskolai oktatás, az iskolai nevelőmunka, a  KISZ szervezette-

vékenysége és a sajtó, a rádió, a tv egyértelmű állásfoglalása, 

a párthatározatok széleskörű megvitatása stb. nagy hatással van 

az ifjuságra. Nincs okunk kételkedni abban, hogy valóban ugy is 

gondolkodnak, ahogyan leirták.•Mégis foglalkozni kell a megelő-

zés kérdéseivel, mert buvópatakként fel-feltör a nacionalizmus 

egy-egy nemzetközi mérkőzés, sporttevékenység stb.  során. A rossz 

külföldi tapasztalatok is ilyen irányban hatnak, Ezért sohasem 

lehet befejezettnek tekinteni a nacionalizmus, a sovinizmus, az 

antiszemitizmus elleni küzdelmet. 

A kozmopolitizmus hatásával, széleskörű elterjedésével 

többet kell foglalkozni, mint. eddig tettiikEnnek a veszélye e-

lég széles tömegeket érint ;  ujrateremtéséhez sok feltétel ismét-

lődik /külföldi utak, itthoni találkozások, reakciós rádióadá- 

.sok, uszító sajtó stb./. 	. 

A proletár nemzetköziségre nevelés gyakorlati tapaszta-

latainak számbavétele, a felmérések írásos anyaga, a tanulók . 
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szóbeli megnyilatkozásai azt mutatják, hogy a középiskolák ta-

nárai, igazgatói, az ifjúsági szervezettel együtt felismerték 

a nemzetköziségre nevelés jelentőségét az ifjuság erkölcsi ar-

culatának formálásában. A szerzett tapasztalatok arról tanus- -  

kodnak, hogy a tanárok, az osztályfőnökök, a KISZ szervezet kü-

lönböző eszközök segitségével, a helyileg adott lehetőségek 

'felhasználásával igyekezzenek felkelteni a tanulók érdeklődését 

a népek közötti barátság, a proletár nemzetköziség elméleti és 

gyakorlati kérdései iránt. Egyes középiskolák figyelemre méltó 

eredményeket értek el az erkölcsi nevélésnek ezen a területén. 

/Ez főleg a sajátosan kedvező helyzetben lévő UNESCO asszociált 

iskolákra vonatkozik./ 

Az elért eredményeket különösen értékesnek tekinthetjük 

azért, mert az ellenforradalom után, az ideológiai fellazitó 

törekvések időszakában haladtak előre iskoláink. Ebben a fej- 

.lődésben szerepe volt annak, hogy országos szintű nevelési ér-

tekezleteken tisztázhattunk. néhány fontos elvi és pedagógiai 

kérdést a szocialista hazafiságra, a proletárnemzetköziségre 

nevelés területén,' 	 . 

Az eredmény értékét,'jelentőségét külön is emeli az, hogy 

a szocialista hazafiság és a proletár nemzetköziség helyesebb 

arányainak, összefüggéseinek felismerése azokban az években fej-

lődött, amikor éles nemzetközi harc folyt és folyik a marxiz-

mus-leninizmus tisztaságáért, az emberek tudatában továbbélő 

polgári csökevények ellen. 

A tanulók internacionalista tudattartalmának pozitiv i-

rányban megnyilvánuló összetevői mellett találkozunk problémák-

kal, ellentmondásokkal s nem egyszer a proletár internaciona-

lizmus eszméjével ellentétes tendenciákkal is. Ezek rendszerint 
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a nacionalizmus, •sovini.zmus,_ antiszemitizmus, szovjetellenes 

ség bizonyos árnyalataiban jelentkeznek. Nem végeztünk ugyan 

statisztikai elemzést, de .megállapitható,.hogy tanulóinknak ki-

sebb hányadában jelentkeznek ezek a tünetek. Hiba lenne a tulzó 

általánositás, de nem kevésbé komoly pedagógiai problémákat i- 

dézhetne elő a jelenségek figyelmen kívül hagyása1A vizsgálati . 

adatok feldolgozása közben kimutattuk, hogy konkrétan milyen . 

formában jelentkeznek ezek-a  problematikus, s ifjuságunk egy ré-

szét foglalkoztató kérdések Hangsulyoztuk, hogy ebbet az eset-

ben tendenciákról van szó, s rendszerint nem közvetlen, hanem 

közvétett formában jelennek meg e jelenség csoportokba sorolha-

tó ellentmondásokra Kifejezetten ellenséges véleménnyel és ma-

gatartással - a riagyszámu vizsgálati személy ellenére 	nem 

találkoztunk° 

Érdekes - és pedagógiai szempontból igen tanulságo s 

probléma volna az internacionalista tudattartalom negativ ösz- 

szetevőinek okait is  felkutatni. E probléma meghaladja jelen 

dolgozatunk kereteit, de a vizsgálati anyagból arra lehet kö-

vetkeztetni, hogy az okok rendszerint az elméleti tájékozatlan-

ságra /beleértve a téves információkat és a hiányos ismereteket!, 

a környezetben észlelt negativ példákra /kijelentések és maga- 

tartásbeli anomáliák/, s a pozitiv élményhatások /közvetlen, 

személyes tapasztalatok/ hiányára, vagy nem kellő érvényesülé- 

sére vezethetők vissza. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy az 

internacionalista erkölcsi tudatosság és magatartás megnyilvá-

nulásaiban tapasztalható ellentmondás gyakran az egyoldalu in-

telléktualizmúsban, a formális, "tételesen elsajátitott" s kel- 

lően nem kontrollált ismeretekkel is összefügg. 

A vizsgálati anyag alapján feltételezhető az is, hogy 
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iskolai oktatásunk - a figyelemre méltó előrehaladás ellenére - 

nem eléggé problémafelvető, gondolkodásra ős cselekvésre kész-

tető, és ezáltal sokszor megválaszolatlanul maradhatnak a tanu-

lók "életből merített" kérdései. 

Mindez hangsulyozottan a nevelőmunka tudatosabb és terv-

szerűbb végzésére hivja fel a figyelmet..A proletár internacio-

nalista meggyőződés és viselkedés kialakitása csak akkor oldha-

tó meg eredményesen, ha ezt a feladatot nem valamiféle kiraga- 

dott kérdésként kezeljük, hanem az oktató-nevelő munka szerves 

.részének tekintjük.=HÉlenjáró iskoláink tapasztalatai azt mutat-

ják, hogy az internacionalista nevelés eredményei és hiányossá-

gai mindig összefüggnek . a nevelés egészének eredményeivel és 

problémáival . 	 . 

Ezzel kapcsolatban csak néhány gondolat felvetésére vál-

lalkozhatunk._A vizsgálat tanulságaiból adódik több olyan fel-

adat, amelyeknek figyelembe vétele előreviheti az internaciona- . 

-lista tudat és magatartás fejlesztését iskolai munkánkban. 

Ismeretes, hogy a szocialista iskolában a proletár nem-

zetköziségre nevelés elsősorban az egyes tantárgyak keretében 

. valósul meg. Ha azonban itt megállunk és ezzel megelégszünk, ak-

kor nevelőmunkánk, tevékenységünk óhatatlanul intellektuális, 

egyoldalu ős szólamszerez, verbális jellegü lesz vagy lehet. 

nek az elkerülése, megelőzése érdekében feltétlenül ki kell e-

gésziteni a tanitási órákon.folyó nevelést az osztályon-,az . is-  

kolán kívül folyó nevelési lehetőségekkel, e'szközökkel,- 

Az oktatott ismereteknek megfelelő készségeket, magatar-

tásformákat kell kialakitaniok a középiskolások tudatában, Gon-

dolkodásukkal párhuzamosan meg kell nyernünk szivüket is a szo-

cialista hazafiságtól elválaszthatatlan proletár nemzetköziség 

részére. . 
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Tapasztalataink arról győznek meg, hogy az osztályfőnöki 

óra, - a KISZ politikai oktatás, az osztályon- és iskolán kivüli 

tevékenység, a hazai és külföldi kirándulások, a nemzetközi jel-

legü rendezvények szervezése stb. hangulatosan és eredményesen 

mélyiti .a tanulók ismereteit, gazdagitja internacionalista tuda - 

tát. 

Ennek érdekében gondoskodnunk kell arról, hogy érvényesül-

jön a vizsgált jelenségek, a konkrét események előitéletméntes 

értékelése, megitélése, a - nemzetközi vonások kiemelése, a bárhol 

jelentké.ző nacionalista, soviniszta, antiszemita, kozmopolita je-

lenségek elitélése; alakuljon ki és hasson a tanulók tudatára, 

internacionalista felfogásuk alakulására a haladás iránti fogé-

konyság, a nagy emberi igazságok iránti lelkesedés, a népek kö-

zötti barátságnak, .a békének a gondolata, vágya, az értük foly- 

tatott küzdelem szépsége.' 

Az eredményes nemzetköziségre nevelésben nagy szerepe van 

a helyesen megválasztott nevelési eljárásoknak, módszereknek, a 

tervszerü és következetes, folyamatos és fokozatos nevelőmunkának. 

A legtöbb nehézség, probléma éppen ezeken a területeken jelent-

kezik..' Ugyanis rendkivül bonyolult és bizonytalan az eredményes-

ség megállapítása, adatszerü kimutatása.- Sok a vitatható értékü 

felmérés, elemzés; eljárás. Áz iskolákban folyó munka során a 

rendelkezésünkre álló egyszerű eszközökkel, lehetőségekkel, el-

járásokkal csak megközelitő értékü megállapításokhoz juthatunk , 

Az internacionalista tudattartalom fejlődésében .kiemeltre - 

dően nagy szerepe volt, van és lesz a nagy .nemzetközi események; 

évfordulók, megemlékezések szervezésének, színvonalas megtartá-

sának. 

• Vizsgálódásunk idején ünnepeltük a Szovjetunió fennálló-

sának, a Kommunisták Magyarországi Pártjának, a Magyar Tanács- 
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• köztársaság kikiáltásának 50. évfordulóját. Az ezekre való felké-

szülés, a velük kapcsolatban megjelent cikkek, tanulmányok, köny- 

vek, a rádió- és televíziós müsorok, iskolai és egyébrendezvé-

nyek, a magyar és más'nemzetiségü internacionalisták hazai és kül-

földi kitüntetései stb., . stb, mind-mind hozzájárultak a nemzetkö-

ziség fogalmának helyes értelmezéséhez, a nemzetköziséghez tapadt 

előítéletek eloszlatásához, a proletár internacionalizmus fogal-

mának korszerű és helyes értelmezéséhez. 

A közelmultban egyre több  ember  előtt, az ifjuság széles- 

körű tömegeiben vált világossá, hogy a hazafiság és a proletár 

nemzetköziség egy tőről fakad, szoros kapcsolatban áll egymással.' 

Egyre többen válaszolhatnak igennel arra a kérdésre, hogy éghet-e 

egyazon szivben a hazaszeretet és a nemzetköziség lángja. 

Az ifjuság pozitiv tapasztalatai, előitéletmentesebb gon-

dolkodása előtt egyre világosabb, hogy egyetlen nemzet /még a 

legnagyobb sem/ élhet elszigetelten a többi nemzettől, anélkül, 

hogy ne érezné meg az izoláltság hátrányát, az együttmiiködés hi-

ányából fakadó káros következményeket. 

A nevelők, a szülők, a tanulók egyre nagyobb tömege érti 

meg, hogy amint munkára csak munkával, munka által nevelhetünk, • 

ugy nemzetköziségre is csak valódi nemzetközi kapcsolatok érint-

kezések segitségével nevethetünk. . 

A nemzetközi nevelés során kialakuló közvetlen kapcsola-

tok száműzik a,szivből, - a tudatból az elfogultságot, az ujra és 

ujra kiburjánzó idegenkedést, nemzeti gőgöt, faji megkülönbözte-

tést. -  

Iskolánkban, .a budapesti I. László gimnáziumban A  nemzet- 

• közi diáklevelezés alakulásával,'fejlődésével, a levelek tartal-

mánák bővülésévél, a nemzetközi jellegű baráti rendezvények, 
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találkozók szervezésének emelkedő-csökkenő tendenciáival, az i 

lyen rendezvények iránti érdeklődés fokozódásával-csökkenésével 

méregettük, értékeltük a hangulati apály-dagály jelenségeket; 

A "Budapest -Hanoiért" mozgalom lelkes támogatása /L. Fiig- . 

gelékben lévő mellékletet/ - a tanulók fizikai munkával keresett 

20 000 forintot adtak át erre a célra - arról tanuskodott, hogy 

tanulóink átérzik a némzetközi szolidaritás jelentőségét és ezt 

nemcsak szavakban fejezik ki, hanem tettekben is készek bizonyi-

tani 

Az egyes nemzetközi 'jellegü találkozókról kialakított köz-

vélemény az iskolánkban uralkodó  közhangulat,  az  osztályok és a 

folyosók dekorálása, a nemzetközti diáklevelezésből rendezett ne-

gyedévi kiállitások, az UNESCO-klubdélutánok látogatottsága, az 

azon való szereplésért folyó versengés, a programokba való aktív 

és színvonalas bekapcsolódás arról tanuskodik, azt is tükrözi, 

hogy értünk el eredményeket a proletár nemzetköziségre nevelés 

terén. 

A:további eredményes munka érdekében még ' nagyon sokat kell 

tenni; Mindennapi aprómunkával kell az egyének - és a közösségtu-

datát alakítani,'=Sok fogalmat kell tisztázni. Valamennyi tanár és 

tanuló előtt tisztázni kell a helyes nemzeti öntudat, önérzet, 

nemzeti büszkeség fogalmát, Tisztán kell látni, hogy a nemzeti 

önérzetnek az alapja nem faji gőg, mások elnyomása, mások rová-

sára történő felemelkedés, hanem az egyetemes, az emberi haladás 

érdekében végzett munka ,:` 

Érzékeltetnünk kell tanitványainkkal a mindennapok haza- 

fiságát, ennek á kritériumait„ Jelenleg sok tanuló ugy véli, 

hogy csak háboru esetén hajthat végre hőstettet, csak akkor és 

ott lehet kifejezésre juttatni, bizonyit.ani a szocialista haza-

fiság, a nemzetköziség érzelmeit stb.., stb;; 	... 
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A megkérdezett tanulók legkedvesebb élményei a nyári tá-

borozásokhoz, a külf öldi csereutazásokhoz füződnek, Ezért - mesz-

szemenően támogatni, segíteni kell a t anulók ilyen irányu törek-

véseit 

A kapcsolatok kialakításában, a találkozók előkészítésé-

ben jó szolgálatot tehet a nemzetközi diáklevelezés. 

'Egy-egy osztály névadójának okos kiválasztása, a nemzet-

közi jellegű megemlékezések megszervezése, szinvonala.s megtartó-

sa, az antifasiszta, a partizán tevékenység, a munkásmozgalom 

kiemelkedő jelenségeinek ismertetése stb, stb„ nem pénzigényes, 

s mégis nagy élményeket biztosithat a tanulók részére ; 

A rendkívüli, az internacionalista tudat fejlesztését szol-

gáló osztályfőnöki órák tartása is nagy hatást vált ki a  tanulók-.  

bólé 

A középiskolai Nevelési Terv sok  jó  ötletet ad a nemzet-

köziségre nevelés lehetőségeire. Éljünk velük! 	. 

Egyre azonban rendkívül nagy gondot kell forditani'' Neve 

zetesen arra, .hogy a nemzetköziségre nevelésben minden erőltetett-

ség , közöttük a. külföldi, akár a szovjet vagy más szocialista 

példák formális átvétele, kudarchoz vezethet; Ezt meg kell előzni. 

Nagy gondot kell forditani a - pozitiv helyi példák felhasz-

nálására; A nagykörültekintést az  is  indokolja, hogy még nincs 

kidolgozva a nemzetköziségre nevelés módszere .° Ennek a hiányos-

ságnak a faszámolását nagyban megkönnyítené az UNESCO asszociált 

iskolák tapasztalatainak feldolgozása; Azoknak  a tapasztalatok-

nak az értékesítése, amelyeket a népek közötti megértésre és ba- 

. rátságre nevelés, a diáklevelezés, az ilyen irányu tanulmányi 

kirándulások során szereztek. 

A hozzáértéssel szervezett osztályon kívüli nevelő munka, 

a proletár nemzetköziségre nevelés visszahat az egyes tantárgyakra«: 



Elősegítheti olyan dolgok alaposabb megértését, mint a világ 

dolgozóinak, a nemzetközi proletariátusnakérdekazonossága, 

haladásért, a demokráciáért vívott világméretű küzdelem megér 

tése 

Munkánk során találkoztunk fogyatékosságokkal is r' Ezeken 

belül felisrnerhettük a magunk munká j áriak fogyatékosságait is.' 

Ezek. korrigálására törekedve igyekeztünk minél több munkatársat 

megnyerni a nemzetköziségre nevelés ügyének. A-tapasztalatok á-

lapján meggyőződéssel mondhatjuk, hogy ha az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület tanárai magukévá teszik az iskola ilyen irányu 

törekvéseit, és a.KISZ-szervezet•élményszerü nemzetközi össze-

jöveteleket tud szervezni, akkor kedvező pedagógiai feltétele-

ket teremtettünk a tanulók internacionalista tudatának. és maga-

tartásának folyamatos továbbfejlesztéséhez. 



MELLÉKLETEK  



I. számu melléklet  

Az irásos felmérések kérdései  

I. 

1. Mit hallottál, mit tudsz a proletár internacionalizmusról? 

2. Mit hallottál, mit tudsz a nacionalizmusról, sovinizmusról, 

kozmopolitizmusról? 

3.. Hogyan képzeled el a népek közötti barátság alakulását, meg-

valósulását? 

Ezekre a kérdésekre 36 negyedik gimnazista válasza áll ren-

delkezésünkre."  

. 	 II. 

1. Mit jelent számodra a proletár internacionalizmus? 

2. Milyen élményeid vannak a proletár internacionalizmussal kap-

csolatban? 	. 

3. Milyen Célt szolgál a proletár internacionalista szellem ki-

alakítása? 

4. Mikor és hol találkoztál nacionalista, soviniszta, antisze- 

mita megnyilvánulásokkal? 	. 

Ezekre a kérdésekre 35 esti tagozatos /harmadik gimnazista/ 

irásos válasza van birtokunkban. 

. 	III, 	. 	. 

1. Hogyan értelmezzük ma a szocialista és a kapitalista orszá-

gokra vonatkozóan azt a jelszót, hogy 'Világ proletárjai 

egyesüljetek" ? 

2. Hogyan függ össze a hazafiság és az internacionalizmus? 

3. Miért vagy hive a proletár internacionalizmusnak? 	. 

4. Hallottál-e a négerek üldözéséről? 



5. Hol szeretnél élni és miért? 

A III. kérdéscsoportra 163 tanuló válaszolt. 

TV. 

1. Kit nevezünk internacionalistának? 	. 

2, Olvasmányaid, tanulmányaid során mikor és hol. találkoztál 

a proletár internacionalizmus igazi képviselőivel? 

3. Mit értesz az MSZMP május 1-i jelszavai közül az alatt, hogy 

"Éljen a nemzetközi munkásosztályt összefogó proletár in- 

ternacionalizmust" ? 

4. Milyen személyes élményed van a proletár internacionalizmus-

ról? /nyári táborozás, külföldi utazás, levelezés. stb./ 

5. Találkoztál-e nacionalista, 

soviniszta, 

antiszemita, 

kozmopolita megnyilvánulásokkal, és hogyan 

'reagáltál rá? 	. 

6. Ö T L E T, javaslat a proletár internacionalista szemlélet-

felfogás kialakitására, fejlesztésére. 

Erre a kérdéscsoportra 183 tanuló válaszolt. 

V, 	. 

1. Kialakult-e benned a szocialista hazafiság? Ki segitette elő 

a kialakulását? Ki a példaképed? 

2. Hogyan függ összé a szocialista hazafiság és az internacio- 

• nalizmus? 

3. Érdekelnek-e a nemzetközi események? Voltál-e.külföldön? Hol? 

Mikor? Mi.volt a legnagyobb élményed? 

4. Találkoztál-e nemzeti, faji ellenségeskedéssel? Milyen érzést 

váltott ki belőled? 



5. Hol szeretnél élni és miért? 

Ezekre a kérdésekre a budapesti I. László gimnázium 57 kitűnő, 

jeles tanulója válaszolt írásban. 

V I . 

A hatodik irásos felmérés kérdése két szó volt: 

"Hazafiasság - nemzetköziség " . 

Erre a kérdésre 1967. május hó 27-én 27 I,-TT.-ITI. osztályos 

KISZ vezetőségi tag válaszolt /27 fő/. 	. 

1969. április hó 21-én ugyanerre a kérdésre válaszoltak azok 

a.KISZ vezetőségi tagok, akik ebben az időben még az I. László 

gimnázium III.-IV. osztályában voltak /26 W.  
Összesen 53 tanuló válasza áll rendelkezésünkre .° 

VII.• 

1. Vannak-e barátaid külföldön, hogyan tartasz velük kapcsolatot? 

2. Mi tetszik neked legjobban külföldi barátoddal való levele-

zésből? 

3. Külföldi barátodnak mit mutatnál meg legszivesebben?. 

4. Miként lehetsz leginkább hasznára hazádnak? 

5. Melyik szocialista országba mennél legszivesebben a vakáció . 

alatt, és miért? 

6. Miiért szerveznek ifjusági fesztiválokat? 

7.- Melyik városokat látogatnád meg legszivesebben? 

8. Miért tiszteljük a munkásósztályt és a Kommunista Pártot? 

Ezekre a kérdésekre 1967. május 5-én az I. László gimnázium 

akkori IV/B osztályának 32 tanulója válaszolt. . 



VIII. 

A nyolcadik'csoportba sorolt írásos válaszokat szabadon fo-

galmazták  meg a  tanulók..  Olyan élményekről számoltak be, amelyek 

során valamilyen formában érinteniük, tárgyalniuk kellett a pro-

letár nemzetköziségről. ,  Ilyenek:  Tanulmányi kirándulás a Szovjet-

unióba - Csehszlovákiába - Lengyelországba; különböző nemzetisé-

gű delegációk iskolalátogatása stb. 

Ebben a csoportban 180 tanuló válasza áll rendelkezésünkre. 

IX. 

1. Voltál-e nyaralni? 

Hol voltál? Magyarországon vagy külföldön? 

2. Hány napot töltöttél nyaraláson, üdülésen? Rokonoknál, isme-

rősöknél voltál? 	 . 

3. Mennyibe került a nyaralásod? 	. 

4. Mi volt a legnagyobb élményed a nyaraláson? 

Ezekre a nyári kirándulásokra, utazásokra vonatkozó kérdé- 

sekre az I. László gimnázium I. évfolyamának valamennyi 

tanulója válaszolt /302 fő,  a hét I, osztályból/. ,  

X. 

1. Mi a tartalma e szónak, hogy haza? 

2. Jelöljön meg hazája történetéből 3-3 olyan eseményt, melyek 

a/ népünkre dicsőséget, boldogságot, 

b/ kudarcot és balsorsot hozott!' 

3. Véleménye szerint milyen népekkel alakultak ki hazánknak jó, 

hasznos és baráti kapcsolatai a történelem során? Miért? 

.4. Ha 3 napra Önön mulna, kikkel kötne széleskörü gazdasági szer- 

ződést? És miért? 	 . 



5. Ha Európa népei napirendre tüznék saját békéjük és biztonsá-

guk megtárgyalását, és Ön szakértőként hivatalos lenne, mi-

lyen javaslatokat vinne magával? 

Ezekre a kérdésekre 7 budapesti és 8 vidéki középiskola 1402 

tanulója adott írásbeli választ.= 

A felsorolt 	t i z 	irásos félmérésben 2443 tanuló vett 

részt. 



II. számu melléklet 

KIMUTATÁS AZ aRiSOS  FEIMÉRÉSEKRŐL  

szá- 
a 

A .f e l m e r é s 
Osztály 

Évfolyam 

L é t s z á m 
_ 

Megjegyzés 

. fiu lány 
ve- 
gyes 

egy- 
gyütt 

ölsz. 
. Helye  Ideje 

1./ Budapest, X., 	1962. . 
Körösi Cs. 28-32. 	XII. 4/D - 36 - 36 36  
I.László Gimn. 	21. . 

2./ Budapest, - X. 	' 
Körösi Cs. 28-32. 	1963. 3/D esti - - . 35 35 35  
I. László gimn. 	• 

3./ Búdapest, X. 	• 	1964. 	.  
Körösi Cs. 28-32. 	III. 	2/E 

2o 19 - 39 
12 12 - 24 

I. László Gimn. 	26. 	3/F 8 12 - 2o 
1964. 	4/B - 24 - 24  
III. 	1/A,1/E 7 lo - . 	17 
27.  
X: 	2:ÉVF. 

6  7 
 

- 
13 

• 
 23. 	3. " 4 	"  

12 - 5 19 163  

4./ Budapest, VIII. 	1965: 	• 
Mező Imre ut 62. 	VI. 	2.0SZTALY 4 11 - '15  
Szlovák tanitási 	4. 	3. 	"  9 lo - 19  
nyelvi Gimn. 	. . 
Baja, Ságvári tér 5. 1965. 	1:OSZTÁLY 3. 2o - 23  
Frankel Leó Gimn. 	VI: 	2: 	" 4 18 - 22 

3• 	3• 	" 5 19 - 24  

Szeged, Tömörkény ú: 1965: 	
-. 

1.Tömörkény I. Gimn. 	V. 	3/B . 	- 24 - 24 
'és Tanközép Iskola 	. 	29. 	. 	. 

Szeged, Ogyesszai Krt. 1965: 	.  
36. Rózsa Ferenc Gimn. 	V. 	3/F - 21 - 21 
és Szakközép Iskola. 	. 	29. 
Sárvár, Móricz'Zs.u.2. 1965: 
Tinódi S. Gimn.,Szak- 	VI: 	3/D 4 31 - 35 183  
középiskola 	3. 	•  

5./ Budapest, X., Körösi Cs._1966. 	1-2- 3.ÉVF. 11 3o - 41 Hitünő és 
I. László Gimnázium 	VI.3, 

" 
jeles tanu- 
lók válasza  ". 	

I969: 	3-4•ÉVF. 4 12 - 16 57 

6./ Budapest, X., Körösi Cs. 1967: 	1_3.ÉVF . 10 17 -  27 A KISZ v eze- I. László Gimnázium 	V.27: 
1969.. tők válaszai 
Iv.25. 	' 3-4.ÉVF. 9 17 - ' 26 53 

7./ Budapest, X.,aörösi Cs. 1967. 	4/B I. László Gimnázium 	V.5. 13 19 - 32 32 

8./ Budapest, X., Körösi Cs.  1964: 	2-3-4.ÉVF. 24 - Csehszlovák I. László Gimnázium 	X.23, 
II 	 . 

15 39 tan.kiránd. 
X.24. 	3/G 

If • 	XI.2o. 	3/D 
~~ 	

1965. 	. 

l0 

15 

11 

14 

- 

- 

21 

29 

Olasz láto-
gatásról 
Amerikai  ped. 
látogatásáról 
Lengyelorsz. 

~~ 	 XI.12, 2/F 
1967. 

6 11 - 17 tan.kiránd. 
Bp.Ferenc v.P. 

XII.8. 1/E 9 21 - 3o U.tan.kiránd. 
" 1968' 

IV.5. 	3/E 
fi 	1968. 

8 lo - 18 Szovjetunió 
tan.kiránd. 	- 
Ferihegyi rep.  XI.25. 4/E - lo - lo tér tan.kiránd, 

" 1969. 	2/E 8 8 - 16 18o üzemlát.Bp.X. - 
MEDIGOR Müvek. 

9./ Budapest, X., Körösi Cs. 1968. 

.... 	 

I. László Gimnázium 	IX. 	1.EVF. 121 181 - 3o2 3o2 Külf. utazás 

1-9. ÖSSZESEN: 	- 	- 348 658 35 1o41 lo41 



III, számu melléklet  

KIMUTATÁS A lo. IRÁSOS FELMÉRÉSRŐL  

sor- 
szám 

A f e 1 m é r é s  Osztály  
Évfolyam 

L étszám  
Helye Idejé Fiu Lány Vé- 

gyes 
Együtt.. 

Ossz. Megjegyzés 

1./ Budapest,II.Júranyi 	1969: I/B - 35 35  
u.3. Földes F.Keres- 	III: 1/C 21 13 34 
kedelmi Szakközépi. 	IV- . 3/B - 29 29 98 ,  

2./ Bp.,II. Lórántfy Zs.' 	„ 1/A 9 31 4o 
Móricz Zs. Gimnázium 1/C 13 29 42 82 

3./ Bp.,III.Korvin Ottó. -  4. 12 22 3  4 
tér lo. MartosF.Gimn. 	'" 1/A. 18 12 3o 64 

4./ Bp.,VIII.Ű'llői u.76: 1.  
MUM 34.sz.Ip.Tanint. 	" éves 37 - 37 37 .  

5./ Bp.,X.Körösi Cs. ut 	„ 
I: László Gimnázium 

• 1/A 
2/D 

6 
17 

3o 
23 

36  
4o  • 

1/G 27 17 44  
2/A 11 28 39  
1/D 15 21 36  
2/F l0 18 28  
3/B 9 21 3o  

3/D 13
9  

12 25 
" 

4%D 16 13  33  349  

6./ Bp.,XIII.Huba ú.7. • 	" 1/B 14 24 38  

..._~ 

Berzsenyi  D. Glmn. 	It 
 . • 1/C 25 8 	.. 33 71  

7./ Bp.,XV.Bartók BTu:25. 	++ 
Dózsa Gy. Gimnázium 

 

" 	1/D 14 23 37 37  

8./ Bp.,XVIII. ■erihegyi u: 1/A 4 25 29 
Fürst S. Gimnázium 	" 1/B 18 21 39 68 

9./ Bp.,XIX. Gutenberg u. 	„ 1/A 12 25 37  
Landler J., Gimnázium  1/G 19 12  31 68  

lo./ BATASZÉK  Budai ut 1. 	„  
Ált.isk.és Gimn. 

~.--  3 . 7 13 20 20 

11./ DEBRECEN Hatván - ut 4o. 	„ . 	1/A 8 32 4o 
l`azekas M.Gimnázium 4/A 18 11 29 69 

12:/ DEBRECEN  If  " 	1• 22 16. 3.8 
Kossuth L.Gyak.Gimn. 

`! ,a--  

3. 9 12 
. . 

21 59  

33./ S7RUSZÁRD Mártirok tér 	„ 1/C 17 19 36  
Garay János Gimnázium 4/A 17 15 32 68  

14./ SZEKSZÁRD Kadarka ut 	„ 2. 26 i2 . 38 . 38 Íp. és Mg. Szakközépi. 

15./ SZOLNOK Lenin Park 1. 	„ 1/B - - 37 37  
Verseghy F. Gimn. . 	2/A -- - 35. 35  

3/A lo 14 24 
4/A 16 21 37 133  ------- - 

16./ SZOMBATHELY Aréna u.lo. „ 1,/A 42 4?  
Berzsenyi. D.Keresk.Szak.i. 4/A ...9 32 43 $3 

. 
 

17./ SZOMBATHELY Széchelyi u. 	" 1. _  
Nagy  L.Gimn.  és Gépl.Sz.i. ,•  4. 	'  15 lo o 15  58  

A lo.  FELMÉRÉS 	 . . 

/9 budapesti, 8 vidéki 	41 osztály 542 788 	72 1.4o2 
középiskola/  

. 	 ~.. 	 .  
1.4o2  

1-9. 	OSSZESEN: / a II.sz.melléklet/ 	348 658 	35 1.o41 1.o41  
if 
	- 	 a II.-III.sz . 	" 	890 1446 	lo7 2 . 443 2.443  

~ 	 ' J 

4  B u d a p e s t, 1969. április hó  



IV.sz. melléklet  

Felmérés  

a budapesti I. László Gimnázium 1968/69. tanévre felvett 7 első osztályának 
nyári üdüléséről 

Osz- 
tály 

A meg- 
kérde- 
zettek 
száma 

Volt e. 
nyaralni orsz,  

. 
 

Magy;Kül- 
föl- 
dön 

A 	nyaralás.kóltségei 
50--1oo 23o 00 400 Soo 600 7oo 8óo goo l000 15oo 1600  

igen nem 

I.a 38' 35 3 32 3 2— 4 1 - 1 - - 1 - 1 - -  

I.b 44 39 5 ..32' 6 -. 2 2 1 2 3 3 - - - 5 2 4 

I.c 44 34 	. l0 31 3 2 2. 2 1 5 2 — — 1 — 1 " 	1 1  

I.d 4o 39 1 . 	28 11 2 . 2 4 3 4 2 4 3 1 2'. 3 3 5  
I.e 45 40 5 37 3 2 3 3 3 2 3 1 1 - 3 1 1 -  

I.f 46 39 .7 31 8 1 - 2 6 3 1 1 2 1 - . 	4 3 4  

I.g 46 4o 5 34 6 1 - 2 3 3 2 - - 1 - 5 6. lo  
Ossz. 3o2 266 36 225 4o lo 9 19  18 19 14 9 6 5 5 2o 16 24  

A . 
I. Szocialista. országok II.Tőkés ország  

Osz- 
tály 

Bulg. Cseh- -  
sz]:ov. 

'Cseh- 
Le..o. 

Jupsz- 
lavza 

Ju: 	• 
Le.,o,. 

Lengy. 
orsz. 

NDK 
- '  
Romá- 

r.~ia . 
SZU Aus.zt- 

ria - 
Ny. 
Né~met,c. . 

 

.or. 	. 
Olasz-•Össze-  

sen: 
I .  a 3 . 	3  

I.b . . . 	.1  1 3 1 6  

I. c 2 1 3  

I.d 1 3 2 2 1 1 1 11  

I.e 1 	. 2  3. 

I.f 
 

I.g 1 1 2 1 1 

1 ~ 	1 

6 

4o 	,  Essz.: 2  6 4
..,  

1 1 8  12. 1 1 

Budapest, 1968. szeptember hó 



V. számu melléklet  /a/ 

Diáklevelezés a budapesti I. László Gimnáziumban  

/1965/ 

Osztály Létszám A levelezésben 1  
résztvevők száma 

A levelező- 	- 
partnerek sz. 

Megjegyzés 
nyelvi tagozat 

1/A 
1/B 
1/C 
1/D 
1/E 
1/F 
1/G 

40 
42 
39 
40 
42 
39 
39 

18 
18 
13 
11 
14 
8 .  

17 

19 
24 	. 
17 
13 
17 
8 
22 

német-olasz 
orosz-angol 

francia-spanyol 

281 99 120 

2/A 
2/B 
2/C 
2/D 
2/E 
2/F 

35 
34 
41 
39 
29 
31 

31 
21 
16 
19 
23 
5 

50 
27 
20 

. 	20 
30 
7 

német-olasz 
qangol 

orosz 
francia 

209 115 154 

3/A 
3/B 
3/C 
3/D 
3/E 
3/F 

33 
41 
33 
37 
23 
32 

30 
24 
16 
15 
8 
6 

42 	' 
43 
24 
27 
10 
8 

német-olasz 
angol 

orosz 
francia-lengyel 

199 99 154 

4/A 
4/B 
4/C 
4/D 
4/E 
4/F 

30 
39 
30 
35 
23 
23 

12 
24 
9 

19 
14 
8 

30 
46.  
9 

27 
16 
8  

olasz-spanyol 
német-angol 

orosz 
francia-lengyel 

179 86 136 

bsszesen: 868 399 564 
.. 	' 



V. számu melléklet  /b/  

Diáklevelezés a budapesti  I.. László Gimnáziumban   . 

/1965/  

Sor-. 
szám 

Mely országokba irányul 
a diáklevelezés 

Hány partnerrel 
folytatnak . 
levelezést 

Meg- • ' 
jegy- 
zés 

1. Szovjetunióba 144 
2,. Német Demokr.Köztársaságba 133 
3.. Lengyelországba 55 
4.  Romániába 	- 28 
5.  Olaszországba 28 
6.  Csehszlovákiába 27 
7.  Német Szövets.Köztársaságba 23 	3 
8.  Japánba  18  

-
9. Amerikai Egyesült Államokba 17 
10.  Angliába - Irországba 	.  16 	 , 

11.  Jugoszláviába 	. 9 
12.  Franciaországba g  
13.  Kanadába 8 
14.  Ausztriába 7  
15.  Finnországba 	. 6  
16.  Bulgáriába 4  
17.  Görögországba  3 	.  
18.  Indiába. 	- 3  
19.  Ausztrállába 2   
20.  Argentinába 2  
21.  Bélgiumba . 	2  
22.. Hollandiába 	. 	 ~ 	 .  2  
23.  Kubába 2  
24.  Mexikóba  2 	 . 

25.  Spanyolországba 2  
26.  Svájcba  2  
27.  Braziliába 1  
28.  Ciprusba 	.  . 	1  
29.  .Indonéziába 1  
30.  Izraelbe 	. 1  
31.  Kuvraitba 1  
32.  Malaiziába 	. ~ 	 . 	1  
33.  Mongóliába 1  
34.  Portugáliába 1  
35. . Törökorsz,ágba 1  
36.  Uj -Zélandba 1 	. 

37.  Uruguajba . 	1  

-" 	Összesen: 	37 országba  564 partnerrel  



V.  számu melléklet  

/b/ folytatása  

Sor- 
szám 

Milyen nyelven folyik  
a levelezés Hány partnerrel ~eg - , jegyzes  

1.  oroszul 185  

2.  németül 165  

3.  angolul 82  

4.  magyarul 72  

5.  ola szul . 23  

6.  lengyelül 13  

7.  spanyolul 13  

8.  . 	franciául : • 6  

9.  görögül .  3  

10, bolgárul 1  

11. ' héberül 1  

11 nyelven 564 partnerrel  

. 	 --- -  



V. számu melléklet /c/ 

Diáklevelezés a budapesti I. László Gimnáziumban  

/1966/ 

Sor- 
szám 

Az ország megnevezése Levelező 
tanulók sz. 

Levelező 
partnerek sz.'ijegyz, 

Meg- 

1.  Szovjetunió 

t  ~
  t—

~
 t-
i
 h
i
 iV

  f
A

  C
r~  

C D
  -

. l 
I-

1  N
 N

 N
 F-~

 F
J  

IV
 iv

  iV
 - F
~

 +
 C

n  
CA

  ~
~

-1
  
~

  
co
  O

  1
-'
 -P

 CD
  i

V
 C

A
  C

n  
c 0

 CA
  

'
 
 
.
  

`
 ~

 
 

. 	92 	• 
2.  Német Demokr. Közt., 80 
3.. Olaszország . 49 
4.  Lengyelország 38 
5.  Franciaország 	., 31 
6.  Amerikai  Egyesült All. 17 
7.  Csehszlovákia 15 
8.  Anglia - Irország 11 
9.  Románia 11' 
10.  Svájc 8 
11.. Jugoszlávia 10 
12, Japán 8 
13.  . 	Svédország 7 
14.  Ausztria 7 
15.  Hollandia 7 
16.  Finnország 5 
17.  Kanada 4. 

18.  Német Szövets. Közt. 4 
19.  Afrika-Elefántcsontpart 3 
20.  Bulgária 2 
21.  Kuba 2 
22.  Dánia 1 
23.  
24.  

Görögország 
India 

1 
1 	- • 

25.  Luxemburg . 	. . 1 
26.  Spanyolország 1 
27.  Uj-Zéland 	• 	. 	. 1 

Összesen:.. 349 417 

  

4  
Sor- 
szám 

Milyen nyelven folyik 
a levelezés 

Hány levelező 
partnerrel 

ivleg- 
jegyz. 

        

        

        

        

        

 

1. 
2 , 
3.  
4.  
5.  
6, 
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

német 
orosz 
angol 
olasz 
magyar 
francia 
lengyel 
spanyol 
cseh 
holland 
es zperanto 

99 
88 
72 
52 
49 
36 
15 

3 
1 
1 
1 

    

        

        

        

        

        

        

11 nyelven 417 partnerre 



V. számu melléklet /e/ 

A diáklevelezés adatai a budap.sti I. László Gimnáziumban 
/1969. április 3o./ 

Sor- 
szám: 

Ország: I: 
évf. 

II: 
évf. 

III: 
évf. 

IV.  
évf. 

Össze- 
sen: Megjegyzés:  

1. NDK 

N
 
O

 
0

 
O

  O
N

  
c0  

l-r\ 	
E
‘

-•
 1-f- N

 l0
.
 K
1

 rc
1

 N
  

r-1
 N

 r
-
1

 I  
H

  
I  

I  
H

  
I  

H
H

H
H

H
  

I  
H

  
I  
I
  

H
  

I  
N

 r-1  

49 37 178 . 
2. Szovjetunió 37 223 130 
3. Románia 7 12 49 
4. Olaszország 11 lo 45 

5. Anglia 7 lo .34 
6. Csehszlovákia 1 4 34 
7. Lengyelország 3 18 29 
8. 	. NSZK 8 6 25 
9. . Jugoszlávia 2 6 	. 25 
lo. Amerikai E.111. 5 6 21 
11. Franciaország 3 3 14 
12. Bulgária 2 4 12 
13, Ausztria 3 - lo 
14. Japán - 6 8 
15. Kanada 3 1 7 
16. Hollandia - 2 5 
17. Finnország 1 3 1 5 
18. Kuba 3 1 4 
19. Svájc 1 2 4 
2o. Svédország 1 1 4 
21. Belgium 1 1 3 
22, Görögország 2 - 3 
23.  Uj-Zéland - 1 3 
24.  Spanyolország - - 2 
25,  Ausztrália 1 . 	- 2 
26,  " Irors zág - 1 . 	2 
27. Argentina - - 2 
28, India - 1 2 
29. DAK /Afrika/ - - 1 
3o. EAK - - 1 
31. Kuwait - 1 1 
32. Pakisztán - 1 1 

33. Peru . ' - 	. - 1 
34. Norvégia - 1 1 

Összesen: 2o4 151 153 16o 668 

Milyen nyelven 
folyik a  levelezés? 

1, németül 53 51 57 41 2oa 
2.  oroszul 57 25 35 41 158 
3.  magyarul 68 3o 18 26 142 
4.  angolul 9 	. 24 22 33 88 . 
5. olaszul 13 9 13 lo 45 
6. franciául 1 5 1 4 11 
7. lengyelül - - 2 4  6 
8.. görögül 3 3 - 6 
9._ spanyolul 2 3 _ 	- - 5 
lo. eszperantó - 2 - - 2 
11. holland 1 - - 1 2 
12. bolgárul - 1 - - 1 

668 

Levelező diákjaink közül 2o2 már találkozott levelező partnerével. 

Budapest, 1969. Junius hó 6. 



V. számu melléklet /f/ 

A DIÁKLEVELEZÉS ADATAI  : A BUDAPESTI 

I ; LÁSZLÓ GININÁZIU11riBAN  
/1969. április 30/ 

Osztály ---A tanulók 
. létszáma: 

A levelezésben  
r•észtvevők száma: 

A .lev  .párt- 
nerek száma: 

Meg-  
jegyz. 

I.a 39 33 71  

I.b . 	45  2o 31  

I .c 44 . 	11 16  

I.d 40 20 28  

I . e 46 ' 7 9  
I.f 46 . 	25 32  

I.g 45 . 	14 17  

I. évfolyam:3.o5 

II".  a 40 

.  130 

27 	.  

2o4,  

. 36  

II.b 41 . 	21  30 

II . c 	. 38  1 15 17  

IÍ.d 39 9 13  

II . e 45  2o  : 	25  

TI.f 38 lo  16  

II.g 39 	. 12 : 14  

II.évfolyam 

III.a 

28o 

33 . 

114 

31 

146 

45'  

III..b 32 . 	16 23 	 . 

III.c 43  22 26 
1II;d 39 .. . 	23 32 

IIÍ. e 28 1.5 
. 	7  

.18  .  

III:.f . 	29 
III.évf.: 
IV.a 

2o4 
33 

	

114 	.  

	

3 0 	. 

153 	 . 

40  

IV.b 
 

IV. c 32  15 

IV.d 38 11 18 

IV.e 22 12 17  
IV.f 3ó 1= 24  
iv.  ~ • • .  460 —  

1- tv. 44 984 464 1668 
 



IRODALOM  

A/ Könyvek  

1. Ady Endre:  

Válogatott cikkei és tanulmányai 

/Szépir.odalmi, 1954/ 

2. Ady Endre: 

A nacionalizmus alkonya 

/Kossuth, 1959/ 

3. Ágoston Györgyi 

Pedagógia I.  A nevelés elmélete I, rész 

/Tankönyvkiadó, Budapest,• 1959.'243. old/ 

4, Ágoston György: 

Pedagógia II. A nevelés elmélete II. rész . 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1964. 174 old,/ 

5, Ágoston György: 	 . 

A kommunista erkölcs tartalma és az erkölcsi nevelés 

feladatai 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1961. 218 old./ 

6. Bakonyi Pál: 	 . 

Hazafiság és internacionalizmus 

/KPTI Pedagógiai Tanszék, Budapest, 1959 

Házi sokszorositás, Politikai és pedagógiai kérdések/ 

7. Bakonyi Pál --.Murányi-Kovács Endréné - Pataki Ferenc: 

A marxista személyiségelmélet és a pedagógia 

/Pedagógiai Szemle, 1964. 7-8. sz. 



8. Bábosik István: 

Az erkölcsi tudatosság hatása a magatartásra a serdülés 

időszakában 	 . 

/Pedagógiái Közlemények 5. Tankönyvkiadó, 1966, 144.old./ 

9, Benczédi László - Csatári Dániel: 

Szocialista hazafiság - szocialista történetszemlélet 

/Kossuth könyvkiadó, Budapest, 1967, 64, old./ 

10. Bolyai Imréné - Dobos László - Komár Károly - Mészáros István 

- Murányi-Kovács Endréné Gál Erzsébet: 

A középiskolai tanulók tervszerű nevelésének programja 

c. ' vítaany_ag 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1964, 188.. old./ 

11. Bolyai Imrévé - Dobos László: 

Osztályfőnöki kézikönyv a középiskolai osztályfőnöki órák 

Tantervi Utasitásához 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1965./ 

12, G. Clauss - H. Hiebgch: 

Gyermekpszichológia 

/Akadémiai kiadó, Budapest, 372. old./ 

13. Delly Károly - Jávorka Péter: •• . 

Iskolai tanulmányi kirándulások 

/Egyetemi nyomda, Budapest, 1963/ 

14, G.IY1. Dimitrov: 

A munkásosztály a fasizmus ellen 

/Szikra, Budapest, 1952/ 



15. Dobos László - Juhász Ferenc - Komár Károly -

Majzik Lászlóné - Nagy Jánosné:  . 

A tanulók világnézeti nevelése, és. erkölcsi fejlődése 

/Tankönyv kiadó, Budapest, 1962, 350 old. 

16. Drahos József: 

Az igaz hazafiságra és nemzetköziségre nevelés 

/Doktori értekezés a Debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetemen, 1961/ 

17, G.  Drobin,*ickij és I • Sz. Kon.  /szerk,./ 

Etikai Kislexikon . 

/Kossuth könyvkiadó, Budapest, 1967. 266. old./ 

18. Engels Frigyes: 	 . 

Hogyan "forradalmasitja" Eugen Dühring ur a tudományt 

./"Anti-Dühring" - Szikra, Budapest, 1950/ 

19. Farkas Sándor: 

Hruscsov elvtárs beszéde a 9. Össznémet Munkáskonferencián 

Lipcsében, 1959..márc hó 7-én 

/Részlet - A  határok  kérdéséről/ 

20. Finánczy Ernő - Kornis Gyula - Kemény Ferenc: 

Magyar Pedagógiai Lexikon 

/Révai Testvérek, Budapest, 1933/ 

21., Györkei I. és Józsa A.: 

A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista 

Forradalomban  /1957/ 



IV 

22. Harsányi János  

A magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen 

. _/Zrínyi, Budapest, 1965/ 

23. Horváth  Lajos:  

A világnézeti nevelés időszerű kérdései 

/Tankönyvkiadó,. Budapest, 1963. 237.- oldal/ 

24. N,Sz. Hruscsov: 

A békés egymás mellett élésért 

/Kossuth, 1950/ 

25. N,Sz. Hruscsov: 	. 

A békés egymás mellett élésért 	. 

Beszédek és irások /1959. jan. - dec./ /Kossuth, 1960/ 

26. Illyés Gyula: 

Ingyen lakoma 

/Budapest, 1964/ 

Jakobszon: 

Az érzelmek pszichológiája 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1964/ 

.28. Jakubovits Elek: 	. 

A világnézeti nevelés tartalmi és módszertani kérdései 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1962/ 

29. Juhász Ferenc: 	. 

Osztályfőnöki segédkönyv 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1957/ 	. 

30. Juhász Ferenc: 

Az erkölcstan oktatásának szerepe az erkölcsi tudat 

formálásában. Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1960. 

/Akadémiai kiadó, Budapest, 1961/ 



V 

31. Juhász Ferenc: 	. 

A gyakorló pedagógusok részesedése a neveléselméleti 

kutatásban. Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1962. 

/Akadémiai kiadó, Budapest, 1963/ 

32. Kairov - Goncsarov - Jeszipov - Zankov: 

Pedagógia 	. 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1960/ 

33. M.I. Kalinyin: 

A kommunista nevelésről 

/Szikra, Budapest, 1948/ 

34. Kaszab Andor: 

Szovjet-magyar diáklevelezés 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1963/ 

35. Kaszab Andor: 	 . 

Német-magyar diáklevelezés 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1964/ 

36, Kádár  János: 	 . 

Szilárd népi hatalom: független Magyarország 

/Kossuth, Budapest, 1958. 429,old./ . 

37. Kádár János: 

A szocializmus teljes győzelméért . 

/Kossuth, Budapest, 1962. 388. old./ 

38. Kádár János  

Tovább a lenini uton 

/Kossuth, Budapest, 1964. 358. old./ 

39. Kádár János: 

Hazafiság és internacionalizmus 

/Kossuth, Budapest, 1968. 531. old./ 



- VI - 

40. Kállai  Gyula:  

A magyar függetlenségi mozgalom, 1936-1945 

/Szikra, Budapest, 1948, 276. old./. 	 • 

41. Kállai  Gyula:  

A  szocialista  kulturáért 

/Gondolat, Budapest, 1958, 237. old./ 

42. Kállai Gyula: 

A békéért, a demokráciáért és a szocializmusért vivott 

harc programja 	 . 

/Kossuth, Budapest, 1961, 55. old./ 

43. Kállai  Gyula:, 	. 

Szocializmus és kultura 	. 

/Gondolat, Budapest, 1962, 412.; old./ 

44. Kemény G. Gábor és Kovács Péter: 

A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből 

Válogatás hét évszázad irásaiból 

/Tankönyvkiadó, Budapest, 1962, 1040. old./ 
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184. Kopré József: 	 . 

Vietnam segitése 

/Köznevelés, 1968. 13-14.sz.,: jul.5., 504. old./ 

185. F.F. Korollov: 	 . 

Lenin a kulturáról és a közoktatásról 

/Pedagógiai Szemle, 1967. 11. sz., 969-982. old./ 
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186.. Kovács Béla: 

Audio-vizuális eszközök a nemzetközi megértés szolgála-

tában. Az UNESCO hamburgi Pedagógiai Intézetének szemi-

náriuma. Budapest, VII,27. - VIII,7. 

/Népmüvelés; 1965. 10, sz., 15-17, old,/ 

187. Kovács Péter: 

A német közoktatás demokratizálása 

/Köznevelés, 1951. május 1, és május 15./ 

188.. Kovács Péter: 	. 

Egy  hónapot  töltöttünk Bukarestben 

/Nevelők Lapja, 1954. szept. 15., 2, old./ 

189. Kovács Péter: 

Tizéves a demokratikus nemzetiségi oktatás 

/Család és Iskola, 1954. szept. 15., 2, old,/ 

190, Kovács Péter: 	. 

Pável Ágoston emlékezete . 

/Köznevelés, 1956, ápr.15., 188-189. old./  

191.= Kovács Péter: 

A magyar-román együttműködés jegyében 

/Köznevelés, 1958 „ 328, old./ 	. 

192, Kovács Péter: 

A hazai német nemzeti kisebbség a felemelkedés utján 

/Népszabadság, 1958. május 15., 5. old./. . 

193. Kovács Péter: 	. 

A magyar-román egy-üttmüködés jegyében 

/Tanügyi Ujság, 1958. szept. 30. /Köznevelésből átvett irás/ 

Bukarestben jelent meg 

194. Kovács Péter: 

A tanulók neveléslélektana megfigyelése Romániában 

/Pedagógiai Szemle, 1964. 6. sz., 622-626. old./ 
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195. Kovács Péter: 	 . 

Román Nevelési Terv az általános iskolák számára 

/Pedagógiai Szemle, 1967. 7-8. sz., 762-764, old./ 

196. Kovács Péter: 

A szocialista hazafiságra és a proletár nemzetköziségre 

nevelés néhány tapasztalata gimnáziumunk osztályfőnöki 

'óráin és az osztályonkivilli foglalkozások során 

A Fővárosi Pedagógiai Tanácskozáson 1967.! május -29-31-én 

elhangzott felszólalás 	. 

/Megjelent az T. László gimnázium 1966-67. évi Évkönyvében, 

36-42. old. / 

197. Kovács Péter: 	.' 	 . 

A diáklevelezés szerepe a középiskolások proletár nemzet-

köziségre nevelésében 	. 

/Pedagógiai Szemle, 1967.. 	sz., 72-82. old./ . . 

198. Kovács Péter:.  

A kirándulások a szocialista nevelés szolgálatában 

Hazai és külföldi utazások élménytapasztalatai 

/Budapesti Nevelő,. 1967. 2. sz., 55-65. old./ 

199, Kruzsewszki, K.: 

A békére nevelés lehetőségei 

/Kwartalnik Pedagogiczny, 1967. l.sz ., 85-94.. old./ 

200. Kutasi György: 

Az alkótó nevelőmunka a békeharc szolgálatában 

/Köznevelés, 1955. 13.'sz., 299-300. old./ 

201. M.  Litavska és M. Karnasova: 

Hogyan neveljük a diákságot szocialista hazafiságra, 

proletár nemzetköziségre és békeharcra? 

/Komensky, 1951. LXXV., 9. sz./ 



202. Lugossy Jenő: 

Köznevelésünk néhány időszerü problémája 

/Társadalmi Szemle, 1959. 10. sz., 19-31.. old./ 

203. Majzik Lászlóné: 	 . 

Neveljünk az internacionalizmus szellemében 

/Köznevelés, 1956. 7, sz., 150-152, old./  

204..Málik László: 

A szocialista hazafiságra nevelés gyakorlatáról 

/MÜvelődési Tájékoztató, 1960„'dec. 16., 21. old,/ 

205. Márk Mihály: 	 . 

A neonacionalizmus terjesztésének főbb módszere az ellen-

forradalmi rendszer idején 	. 

/Pedagógiai Szemle, 1963. 5,sz., 441-451. old./ 

206. Medvegy Antal: 

A lányok és a hazafiság 

/Köznevelés, 1967. 8. sz., 285-286, old./ 

207. Mikes Lajos: 

Örökség és kötelezettség 

/Magyar Ifjuság, 1967. III. 18., 11. sz./ 

208. Mócsi András: 	 . 

A burzsoá nacionalizmus elleni küzdelem és .a proletár 

nemzetköziség ápolása az egyetemi régészeti oktatásban 

/Felsőokta.tási Szemle, 1961.: 7-8,sz., 425-427. old./ 

209. Mód Aladár: 	 . 

Nemzeti érzés vagy nacionalizmus?. 	. 

/Népszabadság, 1967.., márt. 12./ 

210. Molnár János Bálint: 

Irredentizmus - sovinizmus - történelmi valóság 

/Köznevelés, 1956. 18. sz., 426-427. old./  
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211. Molnár Zoltán: 

Nemzet - Pátosz - Honvédelem 

/Élet és - Irodalom, 1967.:szept./. 

212. Munk Károly: 	. 

Az if juság honvédelmi nevelése 

/Pedagógiai Szemle, 1965. 1; sz., 6-13; old./ 

213. Nemeskürti István: 

Ifjuság, hazafiság 

/Magyar Ifjuság, 1966: dec; 23. / 

214. Németh Kálmán: 

A nemzetközi megértésre nevelés 

UNESCO szeminárium az angliai Cheltaham-ban 

/Köznevelés, 1966. 18. sz. .712. old:/ 

215.• Orbán László: 	. 

A párt müvelődéspolitikai irányelveinek jelent & ége 

/Társadalmi Szemle, 1958, 10. sz., 56-79„+ old,/ 

216. Ortutay Zsuzsa: 

A gyermek napja 

/Köznevelés, 1965; 10.° sz" .370. old. 

217. Pataki Ferenc: 

Személyiségelmélet és pedagógia a marxizmusban és 

a neotomizmusban 

/Magyar Filozófiai Szemle, 1963. 1,sz., 615-654. old./ 

218. Perjési Géza: 

A nemzeti önérzet zavarai 

/Láthatár, 1967. 7-8. sz./ 



- XXV I I - 

219. Poltorák D.: 

A tanulóifjuság internacionalista nevelése 

/Pedagógusok Lapja, 1959. 3. sz., 6. old./ 

220. Randé Jenő: 

Béke és barátság - Jegyzetek a bécsi fesztiválról 

/Köznevelés, 1959. 14-15. sz., 313-314. old./ 

221. Rákosy Gergely: 

Balatonszéplak-Alsó - 1964. Jellegzetességek 

/Uj Irás, 1964. 10. sz., 1232-1238. old./ 

222. Révai József: 

Válogatott történelmi irások, II. kötet /373. oldal/ 

/Szabad Nép, 1946. március 21./ 

223. Rónai Lászlóné: 	. 

Csodaautó és a  hazafias nevelés 

/Pedagógusok Lapja, 1966. 23-24. sz., 5 old./ 

224. Sárközi Andor: 

"Népek hazája nagy világ" 

/Köznevelés, 1959._2. sz., 27-28. old./ 

225. Sárközi Andor: 

Ismerkedés ország okkal, népekkel 

/Köznevelés, 1959. 14-15,° sz., '315-316 old;/ 

226. Schiró Ödön: 

A világnézeti nevelés néhány problémája 

/Köznevelés, 1958; 4 4„sz., 133-134.old.' és 7.sz,. 155-157;old./ 

227. Schiró Ödön: 

A gyermeki világképből a differenciáltatásig 

Gondolatok a szocialista hazafiságra való nevelésről 

/Térsadalmi Szemle, 1966. 4 sz.., 112-116. old./.' 
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228. Schiró Ödön: 

Kulturális nevelés - hazafias nevelés. 

/Köznevelés, 1966. 13-14.sz., 519-520. old./ 

229.. Sebestyén Endre: 

A népek barátságára nevelés a z . általános iskolákban 

/Történelemtanitás, 1959. 6. sz.,  8-13. old./ 

230„ Sellei Zoltán: 	 . 

Akiket.tanitunk és akikről mégis megfeledkezünk 

Séta a Kerepesi temetőben 	, 

/Magyartanitás, 1965. . 3. sz.,  134-138. old./ 

231. Seres Klára: 

Csehszlovák-magyar diákbarátság 

/Köznevelés, 1955.1 22. sz., 526. old./  

232. Simionca, I.: 

Hunyad rajon tanügyi dolgozói megvitatták a hazafias 

nevelés problémáit 	. 

/A román-magyar barátságra nevelés sók szép példája/ 

/RP. 1958. 1. szám/ 	. . 

233. Snekendorf, Z.K.: 

Az uttörők és az iskolások nevelése a népek barátságára 

és a proletár internacionalizmus  szellemére 

/N.S. 1960, 5. sz.,  16-31. old./ 	. 

234. Snekendorf, Z.K.: 	. 

Az iskolai expedició á hazafias és az internacionalista 

nevelés hatékony formája  

/Sz.P. 1966.' 5. sz., 97-103. old./ D.18265/ 	. 

235. Somos Lajos: 

A hazafias nevelés lehetőségei tanulmányi kiránduláson 

/Köznevelés, 1959. 2. sz., 40-42. old-./ 



236. Szabó Endre: 

Világifjusági találkozó Budapesten 	. 

/Köznevelés, 1949. 13. sz., 360-362, old./ 

237. Szarka József: 

Az erkölcsi nevelés folyamatának kutatásmódszertani 

kérdéseiről 

/Pedagógiai Szemle, 1956, 3,A, 195. old./ 

238, Szarka József: 	. 

Az ember felemelésének programja 	. 

/Pedagógiai Szemle, 1962, l. .sz., 7-13, old./  

239. Szarka József: 

A nevelés növekvő szerepe a szocializmus épitésében 

Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 9-27. 1965 

/Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966/ 

240. Szarka József:  . 

Nevelésügyünk helyzete és fejlesztésének távlatai 

Az Uj Magyar Pedagógiai Társaság, az Alakuló Közgyülés 

'eseményei 

/Táncsics, Budapest, 1967./ 	 . 

241,' Szántó Imre: 

A hazafiságra való nevelés Hevesben /1-3/ 	. 

/Népmüvelés, 1961.. 8-l0,sz.: 8-9,old., 11-12,sz.: 9-lO,old./ 

242. Szántó Imre: 	 . 

A "szükebb haza' - a szülőföld szeretete és a szocialista 

hazafiság 	 . 

/Tudósitó, 1964,  1-2. sz., 23-26. old./ • 

243, Szávai Nándor: 

Az UNESCO társult iskoláinak tevékenysége 

/Köznevelés, 1965, 8.sz., 307-310, old,/ 
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244. Szczerba, W.: 

A hazafias nevelés problémái a lengyel iskolában 

/Kwartalnik Pedagogiczni, 1966. 3. sz., 23-25. old./ 

245. Szergejeva, A.; a moszkvai 612. számu középiskola igazgatónője: 

A gyermekek nemzetközi nevelése 	. 

/Szemja iskola, 1956. 5. sz., 1-3. old../ 

246. Székely György: 

Gondolatok a szocialista hazafiságra és internacionalizmus-

ra nevelés kérdéseiről 

/Felsőoktatási Szemle, 1959. 205-209. old./ 	. 

247. Szigeti József: 	. 

A keltura szocialista tartalmának és nemzeti formájának 

kérdéséhez 

/Társadalmi Szemle, 1962,x.8-9. sz., 85-100.; old,/ 

248. Szilágyi Margit; a Román Népköztársaság Magyar Autonóm Területe 

Tanügyi Osztályának vezetője: 	. 

A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre 

nevelés a magyar nyelvű iskolákban 

/Revista de Pedagogie, 1955', 1." szám/ 

249. Szoboszlai Miklós: 

Hazafias-honvédelmi nevelés kérdéseivel foglalkozó 

ankétunk tanulságai 

/Idegen Nyelvek Tanitása, X.évf., 1967.május, 86-58. old./ 

250. Szokolszky István 

Válasz egy kérdésre 

Demokratikus hazafiság, szocialista hazafiság 

/Pedagógusok Lapja, 1959.. 4. sz., 2. old./ . 
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251. Tana Ruei Csen: . 

Kinai diáklány levele a magyar középiskolákhoz 

/Köznevelés, 1951, 5.sz., 209. old./ 

252. Tar Károly: 

A Horthy-korszak nacionalista neveléspolitikájának 

főbb vonásai, 1919-1931 

/Doktori értekezés a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-

egyetemen, 1964/ 

253. Tari János: 	 .. 

Korszerü hazafias nevelés 

/Köznevelés, 1964. 4. sz., 121-124. old./ . 

254. Tálas Géza: 

Internacionalista nevelés a IV, kerületben, 

a Viola utcai iskolában 	. 

/Köznevelés, 1963. 1, sz,, 26. old./ 

255. Temesi Alfréd: 	 . 

A hazafias nevelés néhány kérdése 	. 

/Köznevelés, 1954, 22-23. sz., 436-437. old.,/ . 

256. Tóth János: 

Nyári mozaikok 	 . 

/Uj Irás, 1964. 10. sz., 1239-1246, old./ 

257. Tóth László: 

Neveljünk hazaszeretetre 

/Vöröskereszt Családi L. 1965. 4, sz., 16. old./ 

258. Varga Tibor: 

Hogy sohase feledjük - Kirándulás Siófokra., a Magyar 

Tanácsköztársaság vértanuinak nyomában 

/Pedagógusok Lapja, 1959.. 4, sz., 44 old,/ 
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259. Vargha Mihály: 

Erkölcsi kódex és irodalom 	. 

/Köznevelés, 1962, 11, sz., 350. old./ 

260. Vág Ottó: 

A pedagógusok az európai népek antifasiszta ellenállási 

harcában 

/Pedagógiai Szemle, 1966. 10, sz., 949-950. old./ 

261. Vágó Tibor: 	 . 

"Postajárat" Kuva és Budapest között 

Kubai és magyarországi iskola kapcsolata 

/Pedagógusok Lapja, 1963.. 9, sz., 1, old./ 

262. Vámos Károly: 	 . 

Iskolánk és a nagyvilág 

/Köznevelés, 1965. 10, sz., 370,, . old./ 

263. Várnagy Elemér: 

A "Nemzetközi Barátság Klubja" 

- oroszul, németül és franciául - 

/Köznevelés, 1962. 9, sz., 226. old./ 

264. Várnai Ferenc: 

Egyetemi ifjuságunk eszmei-politikai fejlődése 

/Társadalmi Szemle, 1960. 3. sz., 37-52. old./ 

265. Vidor Győző: 

Béke és barátság 

/Köznevelés, 1958. 3. sz., 45-50„' old./ 

266. Woiciechowski, K.: 

Hazafias és internacionalista nevelés 

/Oz. D. 1966. 4. sz., 49-53. old./ 



267, Zájceva, Sz.Sz.: 

Neveljünk hazafiakat 

/Szov. Ped. 1964. no.4., 49-53.p./d.16.860/ 

Szerző nélkül  

268 e  A béke és barátság felejthetetlen  találkozója 

/Köznevelés, 1963. 16. szám/ 

269.-A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista házafiságról 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agit;:prop.• Osztályának 

tézisei 

/Társadalmi Szemle, 1959.'8-9. sz., 11-39. old./ 

270. A  burzsoá  nacionalizmus elleni küzdelem és a proletár 

nemzetköziség ápolása az Állam- és Jogtudományi Karon 

- Közli az . Á,  J.  Kar munkaközössége -' 

/Felsőoktatási Szemle, 1961. 3. sz., 165-169., old./ 

271. "Acta Medica Danubianá" címen tudományos folyóirat indul 

román, bolgár, jugoszláv és magyar egészségügyi szak- 

szervezetek közös kiadásában 

/Köznevelés, 1946, 11. sz., 7. old./ . 

272. A csehszlovák-magyar szellemi együttmüködés 

/Köznevelés, 1946. 13. sz., 8.1 old./ . 

273. A hazafias nevelésnéhány lehetősége 

/Köznevelés, 1954. 19. sz., 354, old.,N.B.Povázsai S.levele/ 

274. Á hazafias nevelésről 	 . 

/Köznevelés, 1954. 24. sz., 467-468. old./ 



275. A kommunista és munkáspártok. képviselőinek 196 0 , novemberében 

megtartott moszkvai értekezletén. egyhangulag elfogadott 

NYILATKOZATA 

/Társadalmi Szemle, 1960,: . l2, sz., 3-41. old,/ 

276. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 

határozata 	 o 

/Társadalmi Szemle, 1957, 7-8, sz., 152-153. old./ 

277„" A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának 

irányelvei 	 . 

/Társadalmi Szemle, 1958,:7-8. sz., 116-151. -  old./ 

278, A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának . 

határozata az SZKP XXII. Kongresszusának jelentőségéről 

/Társadalmi Szemle, 1961. 12, sz., 1-12.= old./ 

.279,: A makói úttörők levele szovjetpajtásokhoz 

/Köznevelés, 1950. 1-2. sz., 32, old./ 	. 

280. A Na gy Októberi Forradalom és.az•if.ju nemzedék nevelése 

/Köznevelés, 1957. 19. sz., 413-416. old./ 

281. A Nemzetközi Iskolai Levelezés Francia Irodája müködésének 

30., az. Iskolai Levelezési Szervezetek•Nemzetközi Szövet-

ségének pedig 20. évfordulóját ünnepli ebben az évben-

/Köznevelés, 1949. 18. sz., 511. old./ 

282. A nemzetközi kulturális együttmüködés elvei 	. 

Az UNESCO születésének 20. évfordulóján meghirdetett 

deklaráció 

/Köznevelés, 1967. 18. sz., 688. old./ 

283, A népek barátsága jegyében - szerk. cikk 

/Pedagógiai Szemle, 1958. 5. sz., 406-408. old./ 



284. A proletár internacionalizmus nagy ereje 

/Béke és Szocializmus, 1963. 9; sz./ 

285. A proletár nemzetköziség és akik megértik - szerk. cikk 

/Társadalmi Szemle, 1964, 5. sz., 1-13. old./ 

286. - A proletár nemzetköziség diadalutja - szerk.. cikk 

/Pedagógiai Szemle, 5. sz., 391-394. Old./  

287. A szocialista országok kommunista és munkáspártjai képviselői-

nek 1957. november 14-16-i moszkvai értekezletén elfogadott 

NYILATKOZAT 

/Társadalmi - Szemle, 1957. 5-8. sz,, 129-143. old./. 

288,',  A szovjet-magyar barátság kipróbált utján - szerk. cikk 

/Társadalmi Szemle, 1964. 4. sz.., 92-95. old./ 

289. A Tanácsköztársaság nemzeti és nemzetközi jelentősége 

/Társadalmi Szemle, 1965. 3, sz., 25-32, old./ 

290. A világ népeinek szolidaritása jegyében ünnepelték meg 

Budapesten a Világifjusági Hetet 

/Köznevelés, 1949. 7,T sz., 176, old,/ 

291, A Világifjusági Találkozó: a béke és a barátság ünnepe 

/Köznevelés, 1963. 14. sz., 321-322. old./ 

292. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Nyilatkozata a béke, a köt- 

csönös tisztelet és á népek közötti megértés eszméinek 

érvényesitéséről az ifjuság soraiban 	. 

/Világ Ifjuság, 1966, 2. sz., 3, old./ 	. 

293. Az MSZMP Központi Bizottságának irányelvei a párt VII, 

Kongresszusára 

/Társadalmi Szemle, .1959. 10, sz .., 82-112. old./ 

294.. Az MSZMP Központi Bizottságának kongresszusi irányelvei 

/Társadalmi Szemle, 1962, 8-9, sz., 1-42. old./ 



295. Az MSZMP néhány ideológiai feladata 	. 

/Társadalmi Szemle, 1965. 4. sz., 1-63. old. 

296. Az 1961. évi III. törvény a Magyar Népköztársasá g  

oktatási rendszeréről 

/Köznevelés, 1961. 20, sz,, 610-612,` old./ 

297. Az UNESCO és a nevelés 

- Ford.: Csoma Vilmos 

/Pedagógiai Szemle, 1967. 3. sz., 277-280, old./ 

298. Barátságunk alapja a proletár internacionalizmus 

/Társadalmi Szemle, 1956,2. sz., 6-17. old./ 

299. Bátrabban szitani a nemzeti öntudatot és önbecsülést 

Népfront vitadélután Vészprémben 

/Magyar  Nemzet,  1968. febr.  18. / 

300. Békekiáltvány 	. 

/Társadalmi Szemle, 1957; 7-8. sz., 146-151. old./ 

301. Hazafiság és internacionalizmus 

Központi Pedagógus Továbbképző Intézet Pedagógiai Tanszéke 

közleménye. 	. 

/Köznevelés, 1959. 5. sz., 113-114. old./. 

302. Hazafisággal a nacionalizmus ellen 

- szerk. cikk /Faludi Szilárd/ 

/Pedagógiai Szemle, 19.59. 9. sz., 781-785. old./ 

303. Hazafias nevelés a szocialista országokban 

- Az OPK sajtószemléje, összeállitotta: Illés Lajosnó 

/Köznevelés, 1957.   5. sz., 188-190, old./ 
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304,' Irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére 

/Pedagógiai Szemle, 1960. 10.. sz.,  841-847. old./ 

305. -  Ifjuságunk szocialista hazafiságra nevelése 

/Országos Pedagógiai Intézet, 

Köznevelés, 1966. 21, sz., 801-812. old./ 

306,' If juság = hazafiság /vitazáró cikk/ 

/Magyar Ifjuság, 1967. január 21„ 3, sz./ 

307. Legnagyobb forradalmi hagyományunk: a Magyar - Tanács-

köztársaság - szerk. cikk 

/Társadalmi Szemle, 1959. 3. sz., 1-8, old./ 

308. Magyar-barát diákegyesületek Lengyelországban 

/Köznevelés, 1948,• 1-2. sz., l7, old./ 

309. Milyen legyen az ifjuság politikai nevelése? 

/Köznevelés, 1946. 13. sz., 8, old./ 	. 

310. Módszertani utmutatás az MSZMP. IX. Kongresszusának anyagát 

feldolgozó nevelőtestületi értekezlethez 

/Országos Pedagógiai Intézet, 	. 

Köznevelés, 1967.. 	sz., 81-84,' old./, 

311. Napirenden a hazafias nevelés . 	 . . 

/Köznevelés, 1966. 24. sz., 938-949. old./ 

312, Neveljünk a proletár nemzetköziség szellemében 

- szerk. cikk /Duró Lajos/ 

/Pedagógiai Szemle, 1959. 5. sz., 425-428. old./  
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313„ Szocialista hazafiság és az iskola 

- Összeállitotta: Rehák Ferenc 

/Köznevelés, 1967. 4. sz., 126-134. old./ 

314. Tájékoztató közlemény a k ommunista és munkáspártok 

.képviselőinek moszkvai értekezletéről 

/Társadalmi Szemle, 1960. 12.-  sz., 3 -41. old./ 

315. Tiz éves a Magyar-Szovjet Társaság 

/Köznevelés,_1955._11 sz., 1. old./ 
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C/ Idegen nyelvii bibliográfia  

COBETCKAfi. EATEPATYPA 0 INHTEPHAMOHANbHOM BOCETAHH11i  

úIKO1IbH1ltKOB  

316,- Pacm 71. E . : 3a HHTepaagmoaaJlbaoe BocrlHTaHHe .  

Xypaaa: "Pa6oTHHx npocBemexHR" M. I930  

317. BóJlAbipeB H 

	

	YftHTepHal.jHoH3Jlbaoe BOCnTaTaaHe B cdBeTCiCOt  

m  xone . 
 

EypaaJi: "COBevCxaR lleAarorHxa" k 5, 3a I938 r .  

318. KpyncxaA H. K.: BocnHTaHHe HHTepHaI;goaaJiHaMa. B'KH: I948,  

cTp: 825 - 396 DI 818 -32I:  

319. nevpogeaxo r . r.: CóBilecTHaR padóva x7iaccaoro_pyxoBOAHTeJIR H _  

nHoaepcxoro ovpsAa no socnHTaHHio yuauaxcR 5-10-x  

xJtaccOB_B Ayxe cosevoxoro navpHOTH3Ma g  Apyn6M  

HapoAoB, I953. .  - cTp: 297.  

BOCRHTaHHe COB@TCxOro naTpHOT-1a3Ma H npoJlevap- : 

cKorO TdaTepHagHoüaJIldaMa BasHe .RmaH aaAatia mxOJlld.  

"CoBeTCxas IIeAarorHxa" k 3, aa I954.  

Beaman =la  neaHacxia raAe2 HaTÓpÁagHoaamaMa:  

llepeAosaH "KoMmyHHCT" k I , 3a I955 r :  

320. KaJIHdep3lsa R:: BocnxTasHe TpyAg ~axcH á. Ayxe ~tpyraó~t HapoAoB. 
 

M EypHan: -  "KoMmyHHCT" k I5, 3a I955 r.  

321, OrHes A. Ili.: BocnHTaxHe COBeTCxorO IIaTpHOTTd3Ma y pIanlHacR  

YI !  -- X. xaaccos B npot;ecce nOAroTOBxia peBO]Ill!-  

I;YIOHHbi3C IIpa3,t(HHKOB ; 	 . 

ABTopeOepav AHccepTagHra xa coHCx:yq: oven: xáxA:  

neA. xayx. M. I955 r.  
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322 , C7IaCT8H1dH B. A.: Pa6oTa xoMCOmona mxOnbr rIO naTpHÓTHeecxouy  
- 	 - 	 - 	 -. 

H uHTepHai;woHaalbHOMy BocnHTaHraO y4a111I+IxCH:  

ÁBT0pe0epaT: M :. -.I955.  

323. CnocTRA B. A.: Pa6oTa xora,comona B-  mKÓale no naTpxoTmRccxoMy  

x raHTepHartxoxanbHoMy BOCIIYlTaFiIiIO ytiamHxcR.  

ABTopeOepaT_Racc®pTagHH aa c oucxaHHe  

cTeneHra_xaHA: neA. Hayx. M. I955 ::  

324. TmTa0eaxo C.: CoaraaJlracTráqemott raxTepxaumoHdni3M - xAeono-  

~ 	 PHS Apyea HapoAoB.  

Eypxaal:. .nKomDayHHCT", 10 II, 38 I955 r.   

325. TOBMaCfiH C,.: 	B 6paTCxoft cause -  HapoAoB" CCCP. " 	 . 

EypHaat: "KoMmyxmcT", J0 I7; aa I955 _r. .  

 Aexnapaitxg npaBmTealbcTBa COBBTCxórO Com3a o6  
. 	 ,. 

Ö,cHOBa.x pa3BHTtdfi rd aaJIbHegiIIBPO yxpenJrmmi  

Appal  MezAy CCCP H ApyrvHara coRxanvrcTxuecxK - 

.,.  

M8 rocyAapeTBaMH. 	 . 

"ITpaBAa" oT 3I. oxTRdpx' I956 r:  , 

326. AoHraxoB I'.: 

	

	CHna rlpoaieTapcxoro uHTepRagHoHaaLH3Ma:  

EypHaat: "IlapTaRHaR EN3Hb" N2 I8, 3a 1956 r:  

327. 10 - eH - cyarBs BOcnIiTaHme cOBeTQIi©PO 'rISTpHOTm3Ma 14'11pone - 

Tapcxoro uaTepHaanoaanH3Ma B o5meo6pa3osa-  

TenbHoR tIIxOne :  
. 	

,.. 

ABTOpeOepaT Ha coHCxaHrae yleHog cTeneHB xaHA:  

neA.,xayx: M. I956 r: 	 : 

328. SeatoB II.: BeairaxaR arm  1leHldHóxldx xAeft vrHTepxaHuoHanuama.  

"YtixTenbcxaH I'aseTa", I 9. fiHBapH 1957:  
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329. JlalhOm A,ypo: BOcnxTaHxe .  IIpoJI@TapcKorO xHTepHauxOHaJIx3Ma  
B npoaecce oópIeaxR. /Ha MaTepxaJle npeno-
AaBaHxR xcTopmx B cTapmxx xJiaccax coseT--  
cxxx H BeHrepcKxx mxon/.  :- 

Axcc;epTauxs Ha coxcxaHxe yudHO2 cTeneHra  

xaHAHAaTa neA. Kayx. _ .1IeHxxrpaA, I957 r.  

330. IIoMeJIOB UI.: Pa3BmTHe coZ;xaJtx3Ma g npoJleTapcxoró HxTepHa- 

4HOxaJtx3Ma. 	.:. 
ItypHaJl: "KoMMyHxc T" , M  I , ,3a T957 r .  

331. IIoJtTopax 

	

	.: -BOCnxTaHHe mK07IbHYIKOB TB Ayxe -  npoueTapcxo-  
r0 uxTepHagNIOHaJIg3Ma.  -/M3 OIIbITa  BHe xnac- '. 
cHoft paóoTM cpeAHe2 mxonu M  70 .6 r. MocxBM/:  
23A. AIIH PCOCP - I958 r:  

332. IIOJITOpax A. 2.: AaJIOKxe x 6JIx3xxe Apy3R:  
/0:.nepénxcxe ytla ~xxcÁ 706-I~i mxoJibt c 3apy- ~ 

- 	_  
óeffiHbrMH mKOASHHKaMr4/:  

"CeMbR N MxoJia" - I957 . , M  7. cTp. 7-8.  

"HatiaJIb HSFi IIIxoJIa" - Í959, M 5. cTp: 9-I4.  

"HauaaxaR IIIxo>ta" - :Í960, 	S.  cTp. 22=24:  
"COB:  IleAarorxxa" - 1958, K 5. cTp: 8-39.  

.~ 	 . 	 . . . 	 . 	 . 	
. 	 .. 
	 . 	 . 	 . 	 . y , 

333. ilecapcKHlt A. 

	

	IIepenxcxa coBeTCKxX IIIKOJIbHiKOB:  _ 
"1/IHocTpaHHMe fi3bU{x B mxoJie" I957, 10 3.  
cTp. 71-83. 	. 	 . 	 .' 

334. IyMaxaaoB A. P .:.MHTepxagHOxaJibnoe BocnviTaHYie B cTpamxx  
xJiaccax cpeAHeN  mxoatbi. 
M., I957. ABTopeOepaT.  

IIoA sxaMexeM npoJleTapcxoro mHTepHauxoHa-  
JIx3Ma. CdopHxK MaTepxaJlOB. MocxBa, .  1'OCnO-  

JImTH3AaT, I957 r.  
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• 

335, A6pocNMOBa D.  YI.: HHTepHaaaoaanbsoe BocnNTaBNe mxonBHNKOB 

	

k' 	 Bo:BxexnaccHoff pa6oTe.: CapaTom. I959. 

336
.. EropoB H. K.:  IIepenNcxa plaulxxcR - BaxHoe cpeAcTBo ' yqeöHo 

- BOC1ISTaTenBHOR pa60n1: 	 . 

fixyTcx: I958. r : 

337, EropoB II. Id.: IiIH3'epxagmógaáiBHaH Apyea. _ 
/0 nepenxcxN ymaulNxcR T0W0xakcxO2 cpeAgett 
mxonbt N cTpaH HapOAHO-AeMoxpaTNN/. "Hap. 

oópa3osaHrae" - I959. It  6..cTp:48-52: 

338.' MapBexxO ül. C.: Ida onUTB HpaBcTBeHxoro BocaNTaHKa mxonB- 
HYIKOB. ,. 

MOCixBa; I964. r: 	 . 
Beuraxoe 	NHTepgauNaHanaaMa. /llepeAo- 
BaH/. "IIpaBAa" - I964. 21. . MaH. 

_ /M,OcKOBCitN2 BbinyCK/. 
339. raMaaxoB B. r.: IIocaOBNgit max  cpeAOTBO 1dHTepHagTdoSaJIbsoro 

BOCnNTSHNfi. 	 ' 

nJINTepaTypa B mxone"_E.,I960.t 5'. 544.57. 

340. raMaaxoB B. C.: MHTepHagmoHaALHoe BocnidaHxe AeTeft: 

B xH. "HpaBCTBeH. BOCIINT. . yMANxCH Y.-  yIII 

nn:" M., I960. cTp: 63=74. 

341. 11aexexAop0 3 :. K.: qacTb _ II: BOcnYITaHIde nmoHepoB N mxoJIBHN-  

HOB B Ayle Apyem Hap©AoB N npone Tapcxoro 
NHTe.pHaüNOHanNaMa. 
"HallanBaaR Itixona" --I960:  

.. 	 . 	_ 

342. ApNcTapxoBa 	Apyea BegHaR, max  répa  EaMNpa: /o népe-"` 

nNCxe/. "Illxoala :, NHTepHaT" - I96I: 	3. 

c Tp. 50-=.51. 
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343. AodpycraH A. A. s INTepHaglaoHanbHOe BocnraTaHrae yiaupaxcR.  

/OFIbTT 656-2 mxone Moc xBH/: 	: 
nCoseTcxaR . IIeAarorxxa" 	I96I: Na II.  

cTp: 7Iw76.  
, 	 .  

344. MraxaaJlbRx JI.: HeT AJIFi Ápyzdu rpaAraA 	nperpaA:  

/06 , NHTepHagNOSanbHOR BOCnraTagraY! AeTett.  

nIKOAA C IIPOiiEHH6➢M. AHEM N2 B3 MOCKBU/. . 

"IDKOJIA — 1tIHTEPHAT" = I96I. ND 4. o Tp.  

3I4~5. 
3¢5 	'Memo P.: Ham AeBm3 Apyxda.  

"yPITeABcxaR_r.,a3eTa", -I959, 	Magi  

346.-  Hoprnrax B. M.: OdpaaoBáTenbHOe g BOCnuTSTenbHoe  saa~e~ 

HMO memyHapoAHOtU nepenHCxx mxowtHxos:  

"COB. neAarorraxa" , 1959, N~! I2, cTp.66-70. 

347. OypMaxoBa O.: Ecnn du AeTra weft cTpflpli  

"Gana u mxona", I959, N° II, lvTp. I2—I3.  

348. ;ZjeAoxraH A. M:: 1/13 onblTa raHTepxagHoxanbHorö BOCnHTaHÚR  

yuamraxcs BO BHexnaccHOH padoTe.  CBepA-- 
nOBCx, I960..  

349. IlypMaxosa O.: BocnraTHBaTb Ha xopomxx npraMepax: -/0 Boc'  

nraTaTe7IbHOM aHaxieHrara nepenraCxm mxOJlbHUxOB/  

"HapoAHoe odpaaosaHHe", I960, N_ 2, cTp:  
82--86.  

350. TaJBAdoB 

	

	IIepBHe pocTxH raHTepxagmoxanraaMa /o pong  CeMbR 

B BOCIIraTaHrara , tiyBCTBa rdHTepHaljraoHanNaMa y  . 

AeTe2/. 	 : 

"CeMba x Iitxona", I96I, N_ 5, cTp: 6--7.  
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351. PoroBa B.: 06[geGTBO "Apyea"  

/11IHTepaaL(MOHaJIbH08 BOCIIMTaHMe pIamrrtxcR  B 

352 . .  

mxone . fi4 I6 	IOicHocaxanMHCxa/:.  

"HapoAHoico6pásoBaHMe", 1961 , A~ 

IúnyHrxH P.:  Ham"ongT noTBepatAaeT.   

cTp:  

aHTepHauMOHanbHOe BocnMTaHMe ytlalljMXCFi B  

axone 55. PMra/.  

"KoMMyHxcT CoHeTCxok JIaTBMM" — I96I, I t I2.  
cTp• 45-49. `_  

353. XaHCMxoB H.: 	Ha npiviHnirinax . MHTepxauMoIiaAM3EIa.  

/0 BOCIIMTaHMM IIIxoIIbHHxaB/.  
"yuTeJlbcxaR ra3eTa", I96I. 7. ceHTR6pR.  

BeJiMxoe 6paTCTBO TpyARxliMCR o6 MHTepHartMO-  

HanbHODd BOCIIMTaHYiM mKOJIbHMxOB. /IlepeAoBaR/.  

"Ceao;R M IűxoJta", I96I. 11 5. cTp. 4-5.  

354. roHqapoB H'.: 

	

	PacTMm AnR IIQMpa 1ri - Apyllt6m. lBocrlMTagne noA-  
pacTamll(ero noxo3leHMa/.  

"PMTeJtsc _xaa ra3eTa", I962. 7. tdIOHRi  

355. Ky31)M8Hxo A. r.:  --YIHTepHaIIMOHaJIbHoe 	B mxone.  

356.  

MakxoII. I962.  	_ 
TaJIm6oB D . P.: BocIIMTaxXe . npoJleTapcxoro MHTepxagMoxaaluama  

mxoJI•  

baxy, I962. cTp. 31.  

FpaTcxáfí conMAapHocTb TpyARrgMxcR cTpaH.  

/0 BócnMTaHMM mxoJIbHMKOB B Ayxe xHTepxauMo-

xaJIM3ma/. 	 : 

"HaqanbHaR mxona", I962. k 5. cTp. 3-6.  
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357 ~ 

358.  

BanaxxuHa H.: BOcnraTaHYIe ygagraxcR B Ayxe npoaieTapcxoro  TaH-

TepHaLjIROHanra3Ma ra coljlaaJlracTrauecxoro naTpNO—  

Tra3MS.  ; 

10 • CaxanNHC  x. I963.  

BacrarmeBa M. C: s` BocnuTaHne coBeTCxoro naTptdoTld3Ma -» Baa t-  

rie$IIIIaR 3aAaga mum. 	 . . 

"HagaabHaR Illxona", I963. N! 9. cTp. I0—I5.  

359. BopoHMH H.: BOCnbITIriBaTb Appcdy MeatOky iiapoAaMUI:  

B _cd 
 

PacTTaTb xOMMyHraCTOB — JIeHRHIjoB: _  

DA: "MonoAaR rBapAuR", I963. cTp. 233-236.  

Heno6:éAraMoe 3HaMR nponeTapcxoro raHTSpxatirao-,  

HaJlnaMa:  

"YguTenbcFCaR ra3eTa", I963. 12. cexTR6pR.  

KJIedaHoBa O. P.: OnMT OCyII(eCTBJI@HraR HiiT,epHalgNOHaJibHOrO  

BOCn1aTaHraa nraOHepOB ra IIIKOJIbHÜIKOB: 	 . 

B cd. "Pon  naoHepci{oú opraHH3agrag B KoM:  

BocIIVtTaaravl noApacTatOmero rloxoJleHraR".  

MHHCt{, I963. 	 . 

362. 	IfyJlraxoB 
 
A. B.: UIs onbÍTB padom no raHTepHamHanbaoMy BOO-.  

nraTSHraIO _  IIlxOnbHraKOB. 	 . 

/CapaeBClxaR cpeAiiRR mxona PRaaHcxoti odJlacTx/.  

360.  YIBaHOB N. ra  
MxnRO 3.:  

361,  

"COBeTcxaR IIeAarorraR" . 1963.   10 3. cTp:  

97-IO2. .. 	
. 	

.w 

363.  KynHKOB  A. B.: M3 órlMTá . paóoTbI no MHTepHagrdoHanbHoMy BOCnu•  

TaHYIIO IIIxOJIbHraKOB.  

"CoBeTcxaR IIeAarorraH": I963. 	5.  
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3644 7IeTeMMH A'.: PacCTORHMR  He noMexa: Bmnycx IY. /I963/. 

/OnI,TT _MHTepHauMOHaJIbHOrO BOCIIMTaHMSi B 

KonTeJI0BCx02 cpeAHe#á mxoJle csepAJloBCxoH 

oóJlacTM/. 

"HapoAHoe o6paa .oBaxMe". I963, fP II. 

cTp. 80 . 

365. II03AHFiKOB B. A .: POJIb MHTepHWIMOxaJibHmx cBRSe# B cDopMH - 

poBaHMM JIHUHOCTM plauaxcR: B KH. "Bonpocm 

BocnMTaHMH AeTell B mxoaiax •- MHTepxaTax". 

TaM6oB. I963, cTp. I37-=I46. 
366. TMMOleeBa 3. H.:  Apyx6,á BCer o Apoze: 0 BocnMTaHMM nMOHe- 

poe B Ayxe Apyl6m HapoAoB M npoJleTapcxor0 

MHTepxauMoHaJIma. 

MocxBa; 	AxaA. IIeA. Hayx PCOCP. I963, . 

OTP. IO4.  

367. IIEHeKeHAop0 3. K.: BOCIIMTaHMe mKOJIbHMKOB MHTepHaIlMoHaJIMCTa= 

-Mx. B c6.: OMIT  npMmeHexMR "llporpaMMm Bo-- 
CnMTBTeJIbHOk pa60TbI" • 1jI3A. AIIH. PCOCP, 

I963, cTp: IIhI2I. 	. 	. 

368. AHAponoB 0.: 	lIpoJteTapcxMil iaTepxat;MOHaJIM3m — óoJibmoe 

369.  

3HaMR KOMMYHMCTOB: 

"KOMMyHMCT" t  I964, N°_ I4'. CTp: II-26. 

KMCeJIb A.: IIMcbMa C Apyroró ' noJtymapHa. 	. 

/143 OIIbiTa MHTepHaLjMOHaJIbHOrO BOCnMTaSMH 

mKOJIbHMKOB C npMJI, oTpblBxa Ma nidcMa K. C . 

IIpxqapA yqamMxcR. Ky26Mmescxoti mxoJle 112 I09/: 

"ygMTeJlbcxaR I'aaeTa". 19%, 3. Aexa6ps: 
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370. 	IIamxNHa I'. H.: 1113 onMTa NHTepHauKoxaabHOro _BOCnNTaHNH 

lllKOabHwxoB B KH. "Z3 oIIEiTTa HpaBCTBeHHOro 

BocnldTaHtdH mKOabHNxOB". MocKBa, I964. 

CTp. 79-85. 
llaHacmK B.:  Apyea mmix.

. 

"HapoAxoe o6pasoBaHNe", I963. N° II : 

cTp. 67 . 

372. IIaaxCNH A. 1'. s AHranrffcxN2 Kayö B Amxa6aAe. 

SypHaa: "KH0cTpaHHbte H3bIKN B  mom",  

373.  

3.74. 

I11HexeHAop0 3  

NlHexeHAop0 3 

I966E. 10 4. cTp. 82-83: _ 

.. K: : ©HZ pHcTyT vIHTepxauNoxaaNCTaMN. . 

"BoacaTm2" , 1964.   N2 2. • 

• K::  DO  mHTopHaumosaabHO2 ApYem. /Ilfxo>la 

N° I75. MocxBH/. B K KH:: "Ns onMTa HpaB- 

cTBeHHoro BOCnNTaHNfiAKOabHwxOB". 

MocxBa, I964. _ cTp. 86—IO2. 
375. CyxoMawxcxN2 B. : PoAHHa - B cepAUe TBOem; -Pa3AyMbg o HameH 

mxoJie. 	 _ 

"KomeoMOabcxaR npaBAa", I964. I8. HoAópH 

Beauxoe 3HaMH NHTepxauNÓHaaiH3MA. /IIepe— 

AoBaR/. "IIpaBAa", I964. 2I . MaR. 

/MOCKOBCKid2 BlilfiJCK/: 

IIpoaeTapcxN2 NHTepxauNoHaaaNSM — 3HaMR 

TpyARmNxcR BCOX cTpaH Y! _ KOHTwHeHTOB. 

/Pea. CTaTbR w3 xypxalia: "KoMMyHHCT" I964. 

N_ 7. Hane ti. e coxpameHNHMN AIIpaBAa" 1964: 

376.  PeBexcxaR H.: 
6-7. MaR. 	. 

MaRKm Appal  Hama . 

"PIwTeaibCKaH raseTa", I964. C6HTH6pfi . 

371.: 
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377. COnAaTOB r. A:: 3aMeTKH o nepeIIÜlcKe mxonsHÜlKOB.  

XjlpHan: "IdHOCTpaHHbae 113bIKH B  (IIKOJIe", 

I964. 	2. cTp. 51-56.  

378. RxyHrBC 7I .: HeAenH Apyebt.  

^ _ 	 "PrHTeascxaR raaeTa", I964. 28: MapTa.  

- 379. 	roroBa (D . II.: Ida OnblTa paóoTbl" WHOM:  - HHTepHaTa no HH- 

TepHaljHOHaasHOMy BocnnT,aHIU ylargHxcR.  

"YWHble 3anHCKN". MOCKB, ola. neA. HHC-  

THTyTa.BblIlycK AecIITbIR: MocKBa, I964.  

cTp. II9—I34.  

380. 	BapmaBCxaR M. M.:  1IHOHepcxa OecTHBaab HHTepHauHOHaab= 
Hoe BocnHTaHrde IIIKOdisHHKOB.  

"CoBeTCxaR IleAarorinKa" ., 1965 , 

cTp. 73-77. 	
.. 

381;i 	rorrrrTHA3e A.: MocKOBCKBA nponHCxa MpRaxxba. 	 . 
. 	 - 	 . 	 . 	 , 

XypHa ~i: "Knb yTypa x }&H3HS" , 1965. N_ 9.  

cTp. 34-86.  

382„ 	.  EBeeeB M.: ApYee 2I=~X xpenHyTS. 	-  
_"CeMbfi H lllKOna", I965. N°_ 4, cTp. 2829.  

383. KaHrrIMeTOB A. - K:: IIlxoabr 1dHTepHauTdoHanbHO2 ÁpyeM /H3  

onbiTa pa6oTbr mxon KHprta3HH c pa3HOH313Iq*+  
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