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Peaazet  

~~ 9.11 1a#:  t.~.myA  

polg©sat©mbe.n meg#sigáraá.em feltárni, hogy a hagyomAnyas, a  

közösséggé alakulásra t9riti0szstea a?,ia]holyi3l. d;inálkt3zó osztá-

lyokra alapozott NISZ aeerveződési forma  mogvál,i:ost ~-atásáraakM  a  

vegyeabletkQr.0 E3S70-Azer<rezetek létrehozásának milyen tása  

volt  az iskolai közösségek életére,  

A vizsgálat középpontjába az elsődleges ki3zöaaégek kérdéskörét  

állit©ttua. Feltételeztük, hogy ami.g a hagyombnycs oaztaykereb-  

ben szinte kézenfekvően ki.nálkmzvtt a közösséggé szerveződés  

formája, addig a vegyQeéletkeru KISZ-e zervo ua t esetében prob--  

lémát okozhat, hogy a megnövekedett  tevél=ysé4  szinteyet  kö~ 

melyik l.gsz az, amely leginkább képes lesz hatni a fiata-

lokra,  

Yéteégtd3.on., hogy  az  u.j* kötelezővé te tt forma is létrehozott  

egy keretet, de  ez -ugy tanik számunkra- kevésbé kézenfekvően  

ki.nál:ja az  ele8dlagee közösségek kialakulásának $azitiv 3.ehet5.-  

ségét ,.. Onkébtelexal felmerülő kftid4sek mégi a vegiyesbletLoru  

KtSZ-szervezetek isfalaki.tásakor van -•e / teromtQaet;. -A lahető-  

eeget/ arra, hogy primér közösséggé azörvez3ahat5 egyséaokst  

hozzanak létre; hnganvval,6eul 	/megsral►óaul --e/ az uj szorve-  

zeti fmxubbau a EISZ-szervezetek és az osztály közötti kapc$olat•-  

tutási az iskolán 	kölöaböz3 azflrvezeti egységvak között  

/osztétyr FaUrscedport, an-+alc:ozrrvoaot/ milyen munkameg©szi-  

tás al,aisu3, kJ; a pedagógi.ai vezetés At tudja -e tekinteni a sok-

féle  egysbgbe tarozó, megosztott munkát végzö . tanulókat mint  



önálló, egyedi arculattal rendelkező személyiségeket stb. 

Témaválasztásunk azért esett erre a területre, mert a

jelzett kérdéseket, felvetett problémákat élőnek és meg--

oldandónak ítéljük meg .. .A dolgozatban a jelenlegi közép-

iskolai  mozgalmi élet néhány jellemző sajátosságát szeret-

nénk elemezni e  s ezáltal szretnénk hozzájárulni az iskolai 

KISZ--munka közösségi jellegének erősitéséhez. 

Témánkat időszerünek tartjuk, mert ugy érezzük ,, hogy a 

jóindulatu törekvések ellenére kevés az ifjusági mozgalom-

mal foglalkozó.,. neveléselméleti beállitottságu elemzések•
száma. A fiatalok körében, folytatott és végzendő vizsgála-

tokkal kapcsolatban nem véletlenül állapitotta meg , az . g.` 

Nevelésügyi' Kongresszust "A párt Központi Bizottságának ál- 
lésfoglalása, továbbá a kongresszúsi vita alapján ugy . tűnik, 

felül kell vizsgálni az ifjusági szervezetek ás az iskola 

kapcsolatát minden vonatkozásban. "/]./ 	. 
Az if juságkutatás tudományosabbá tételének igénye is megfo 

galmazódotta "Az elmult években egyre sürgetőbben fogalmazódik 

meg a legkülönbözőbb területeken ez az igény. Szükség vari rá, 

hogy az ifjuság körében végzett munka megalapozottabb legyen, 

objektiv,.reagálást jelentsen az if juság rétegeinek, korosztá-

lyainak igényeire, . segitse elő a társadalomban lezajló,-az if- 

juságot közvetlenül érintő- folyamatok tudományos feltárását 

és jobb megértését." /2/ 	 , 

;A  ?cl-es évek elején hozott határozatókat, ;  megtett 'intézkedé-

seket ismerve megállapithatő, hogy nágyon sok pozitív 



intézkedés_ született az ifjuság mozgalmi életének fellendité- 

Mére, munkahelyi problémáinak megoldására. 	, 

,Az ifjuságkutatás gyakorlatiasabbá tételének feladatát az 

MSZMP ZB 1972. juníus l4-15-ri ülése is fontos célként jelölte 

meg: ;"A pedagógusmunka önállóbá tételéhez, az if juság nevelé- 

séhez a pedagógiai tudományoknak , okkal nagyobb segiteéget 

kell adnia. A 'hazai neveléstudomány mindenekelőtt .neveléscent 

rikus legyen, mindenekelőtt a pedagógus munkáját segitse, á1- 

talánositsa a,meglevő gazdag tapasztalatokat és támaezkodjan 

sokkal bátrabban a gyakorló pedagógusokra. A pedagógia élő 

emberekkel foglalkozó tudomány,, és valódi., , élő iskolai közös-

ségekkel kelli kapcsolatba kerülnie. A pedagógiának arra is ü- 

gyelnie kell -éppen az életközelség követelménye alap jén-, 
hogy ajánlásai kidolgozásában, az oktató-nevelő munka továbbli 

fejlesztésére vonatkozó javaslataiban ne csak az "éliskolákat" ., 
hanem iskoláink átlagát tartsa szem előtt." /3/ . 

Az előzőekben felvázolt problómák, a társadalmi elvárások is 

sejtetik, hogy a dolgozat vázolt célkitűzése -az elsődleges 
közösségek szerepének, a jelenlegi mozgalmi felépitésben ját-
szott jelentőségének megítélése nagyon differenciált megköze--

litést igényel, az elméleti tájékozottság mellett feltételezi 

az iskolai gyakorlat szélesköriü ismeretét is. 

A viszonylag sokoldalu tájékozódás ellenére -éppen a vizsgált 

kérdések összetettségéből, bonyolultságából adódóan- dolgoza-

tomban nem törekedtem valamilyen üdvös módszer felvázolására. 

Arra vflalkoztam csupán, hogy tapasztalataim, ismereteim és viza' 

gálati eredményeim alapján képet adjak a vizsgált KISZ-szervezet'. _= 

közösségi életéről. 



A vizsgálatközéppontjában az ujtipusu alapszervezetek,-s az 

ezekben' kialakult azon csoportosulások állnak, amelyek -lega- 

lábbis elméletben- magukban hordozzák az elsődleges közösséggé : 

alakulás lehe tőségét. 



I. $e jezet 	 . . 

itutatási módszerek  

A következő fejezetek sokoldalu tényismertetése, probléma-

felvetése és helyenkénti ténymagyarázata is igazolni fogja, 

hogy az ifjuségi mozgalmon ., a középiskolai nevelőmunka.egé-

szén belil nagy jelentőségű kérdésként kezeljük a vegyesélet-

koru KISZ-»szervezetek kialakitásának és jelenlegi miiködésének 

kérdését. 

Témaválasztásunk és feldolgozásunk során elméletileg több 

lehetőség is adva volt a dolgozat felépitéséhez. 

Vizsgálhattuk volna azt, hogy a kísérlet Borán és azt követő-

en  hogyan történt meg az eredmények értékelése, megvitatása, . 

milyen korrekciós módosítások váltak szükségessé, s ezt követő 

en hogyan vált általánossá az uj forma. Ezt az utat azonban 

több tényező miatt sem lehetett választauii a kisérlet beindi- 

tálakor /egyenlőre még konkrét határidő megjelölése nélkül/ már 

eleve el  volt döntve }  hogy a vegyeséletkoru szervezeti formát 

valamennyi iskolában be fogják vezetni .. A kisérlet két eszten-

deje alatt 'a középiskolákban tanító, az ifjusági mozgalom kér-

déseit szivügyüknek tekintő pedagógusok érdeklődése ellenére. . 

csak elvétve lehetett hallana., olvasni a kizérleti iskolák ta-

pasztalataira. Az ifjusági mozgalom sajtóorgánumai és a neve-

lési kérdéseket tárgyaló folyóiratok sem foglalkoztak érdemben 

a kísérlettel. Ezek alapján érthető, hogy ezt a megközélitési 
módot elvetettük. 

Megközelitési lehetőség lehetett volna annak vizsgálata, hogy 



a kisérlet során és azt követően milyen változás következett 
be egy vagy több iskolán balült 

uj.szervezeti . forma megitélésében; 	. 

•az iskolai KISZ-munka személyi 
g;siai anyagi és tárgyi ellátottságban. 

Tapasztalataink szerint azonban lényeges változás egyik terü-
leten sem következett be A kötelezővé tett formaváltoztatás, 
a ,kisérlet két éve alatt, 'az eredményekre Talapozott meggyőző 
munka hiánya 'miatt az uj formázói kezdetben ' kialakult pozitiv , 
vagy negativ 'kép lényegesen  nem változott ' meg,  legfeljebb  -mi- 
vel pártnegbizatásről, kötelező feladatról volt szó- egyre ke- 

vesebbet beszéltek a hibákról. A KISZ-szervezetek személyi-, . 
anyagi--, technikai ellátottsága általában' javult.' Azr azonban 

egyértelműen nem dönthető 01, hogy ez az  u3 szervezeti, forma 
bevezetésével, vagy pedig a'középiekolailISZ-szervezetekkel 

való fokozottabb törődéssel magyárázhatb -e. Ugyanakkor az is 
kétségtelen, 'hogy több vonatkozásban '/vezetőképzés, helyiség 
ellátottság, az iskolai KISZ-munkát segitő módszertani anyag/ 
a kivánt ' e).őrelépéé nem következett be. 

A gyakorlat számára hasznos vizsgálati módszernek az bizonyult, . 
hogy az ifjusági mozgalom történetét áttekintve, egy folyamatba , 
elhelyezve értékeljük az uj forma bevezetését. Az ifjuság moz 
galom történeti és problématörténeti megközelítése során képet .. 
akarunk adni az 3.f jusági mozgalm$n belüli változási-fejlődési 

folyamatról, arról a folyamatról, amelynek időben legujabb sza-

kaszát á vegyéséletkoru KISZ-szervezetek kialakitása jelenti. 



Ezt az áttekintést a dolgozat első részében végezziik el. 

A dolgozat másodig felében a KISZ- és párthatározatok iskolai ' 

megvalősulását /megvalósultságát/ tekintjük át. Ezen az egy 

ségen bébin tárgyaljuk az iskolai if jusági mozgalom es' a kö-

zösségi élet kérdéseit, az egyes iskolai diák- és ifjuságmoz 

gaimi szervek ./QDB, KISZ-alapszervezet, KISZ-csoport/ Viszo- 
nyát,: a munkamegosztás kialakult és kialakitandó fórmáit. 

Agy• dolgozat emlitett két .elkülönithstő egysége más-más vizaié- 

lati módszerek alkalmazását tette szükségessé. A problématör-

tfteti feldolgozás anyagát elsősorban dokumentumok tanulmányo-_ 

zásából mertettük. Pő forrásként emlithetjük az MDP DISZ, a 

DISZ KV, később pedig az MSZMP KB, KISZ KB,  a KISZ 8B SB határo 

zatait : egy-egy kérdéssel kapcsolatos állásfoglalását. Nagy se-

gitséget jelentett a felmerülő problémák érzékelésében a kora-

beli pedagógiai sajtó /Kőznevelés, Pedagógiai, Szemle/ 9  a Társa.* 

dalra. Szemle, illetve az Zf ju Kommunista folyóiratok cikkeinek 

tanulmányozása. A folyóiratok mellett két átfogó igényű tanul+ 

many jelentett érdemi kiindulási alapots Dr. Ágoston Györgynek 

Az ifjusági Szervezetek munkája . az iskolában c. tanulmánya és 

Dobos Lászlónak Nevelőmunka középiskolás ifjusági szervezeteink- 
ben c. írása. /4-5/ 
4 dolgozat második részének megirásakor is kiindulópontként 

kezeltük a KISZ KB-nak, a KISZ KB 113.nak, a KISZ kongresszusa$+ 

nak az uj szervezeti formával kapcsolatos anyagait. 	 .. 
Az uj szervezeti Pormának a közösségi életre gyakorolt hatását 

többezempontu szociometriai felmérésse' ; kiséreitük meg feltáncti 

A szociometriai vizsgálatokat a Tisza-parti Gimnázium és Vizügyi 

Szakközépiskola két alapszervezetében /Pabl6 Neruda és Kőrösy/ 



végeztük él. 8iegészitő jellegü gy, a társás kapcsolat alapszer-

vezeten és évfolyamom belüli valamint  évfolyamok közötti meg-

oszlását érintő vizsgálatokat végeztünk a Déri Miksa Gépipari 

Szakközépiskola három alapszervezetében /áünnich Ferenc Kandó 

+ ` lmán és Puskás Tivadar al. sz./ és 'a Bebrits Lajos Vasut- 
forgalmi Szakközépiskola 121 KTSZ-tag tanulója körében. 

A társas kapcsolatok alakulására vonatkozó vizsgálatokat az 

1974/75-ös tanévelső ős második félévében végeztük. Három szi- 
túációra /barátválasztás, vezetői•-irányitói tevékenységre tar-
tőnő választás és tanulmányi,segitőtárs megjelölésére/ vonat- 
kozó kérdéseket tettünk fel. Ezzel párhuzamosan vizsgáltuk a 
glSZ•tagok vélenynyilvánitásanak lehetséges szintereit,: az alap- 

Szervezeten belüli ismeretségi szint megitélését, a tanulók sza- 

badidős tevékenységét, a társadalmi-politikai élet eseményeiről 

való értesülés formáit, a .LIS7-muaká színvonalának emelésére 
tett javaslataikat stb: / érdőiv• ld. 1 • , = sz. melléklet./ 
1976 januárjában az iskolai pártösszekötő tanárok segitségével 

nyolc szegedi középiskolában végeztünk adatgyűjtést. Kérdőivün- 
kön'/1d. % sz. melléklet/ a végyéséletkorú KISZ-alapszervezetek 
munkájáról /FISZ-►álapszervezetek száma, érdeklődési körök száma 

ős taglétszáma, a KISZrtceoportok létrehozásának alapelvei,/ kér-
tank  számszerü adatokat. 

A dolgozat ösezeállitásához felhasználtuk még az 1974-es megyei, 

és városi diákparlamentek jegyzőkönyveit, a Tisza-parti Gimnázi- 
um és Vizügyi Szakközépiskolénak az iskolai KIS?-alapszervezetek 

munkáját értékelő 1976 április 2o-i nevel'ő'testületi értekezleté-

nek az anyagát, egyetemi hallgatóink gyakorlatának beszámolóit. 



liegitéléssiink szerint vizsgálati , m6dszereink révőn értékes és 
sokoldalu ismereteket szereztsünk a szegedi középiskolákban 

mozgalmi munka jelenlegi helyzetéről. Adataink alkalmasik 
arrat  hogy a vegyeséletkoru KISZ.-szervezetek közösségi, tevé-

kenységét értékelve továbbfejlesztési javaslatokat s  kritikai. 
megjegyzéseke t tegyünk: 



IZT.. Fejezet  

Az u.i szervezeti forma 'bevezetésének előzgténveá , 

III/l.. Kortörténeti kitekintés  

A szocialista szellemü magyar ifjusági mozgalom gyökerei a 

mult század utolsó öveibe nyulnak vissza. /6/ Az ifjusági moz- 

galom kezdeteire ős későbbi fejlődésére is rányomta .bélyegét, 

hogy elméleti és gyakorlati feladatainak kitűzésében és megva- 

lósitásában milyen  társadalmi erőkre támaszkodhatott. Az  ifju 
sági mozgalom munkájának eredményességében mindenkor kifejezés-

re  jutott, hogy az ifjusági mozgalom vezetői és irányi:töi tevé-

kenységük hatékonyabbá tételéhez hogyan használták fel . —ösztö-

nösen vagy tudatosan- koruk pedagógiai., lélektani, szociológiai 

és egyéb tudományb.inak eredményeit. 	 . 

Az ifjusági mozgalom kérdéseivel általánosan foglalkozó vizs- 

gálatnak legalább két fő tényezővel kell számolnia# 

a./ Az ifjusági mozgalom egy adott időszakban milyen tár- 

sadalmi erőkre támaszkodhat, célkitűzéseiben milyen-

formában /direkt vagy indirekt módon/ érvényesül egy 

adott osztály Vagy réteg világnézeti orientáló szerepen 

b./ Az  ifjusági mozgalomban résztvevő idősebb korosztály 

/világnézeti meggyőződésének megfelelően/ hogyan hasz-

nálja fel korának, a neveléssel kapcsolatos tudományos 

ismereteit. 	 ' 

két fő tényező figyelembevételével érthető,. hogy Magyarorszá-

gon a szocialista szellemű ifjusági mozgalomnak kezdetben első-

sorban az if jumunkásság volt a 'természetes tömegbázisa." A KISZ 



elődjeként számontartott, a KMP eszmei vezetését elfogadó Som- 

munista Ifjumunkások Magyarországi Szövetsége /81MSZ/ szerve-

zetének is . döntő . többségben , dolgozó fiatalok voltak a tagjai: 

A. Tanácsköztársaság bukását követő időben az illegális párt-
sejtek mellett, az üzemekben és gyárakban szerveződött a haladó 

szellemű, a társadalmi haladásért kiizdő ifjuság. Az ifjusági 

sejteket idősebb elvtársak vezették, igy elevenen bit ós hatott 

a forradalmár elődök példája, élőék maradtak a harcos mult ha 

gyomanyai. A  jobboldal, a jobboLdali szociáldemokraták elleni 

harc állandó önképzést, nagyfoku eszmei szilárdságot, _ követeit 

meg. Ismert tény, hogy hazánkban az illegális KMP rendkívül ne+ 
héz helyzetben, állandó üldöztetések közepette dolgozott. 4 

vezetőinek és a.KIMSZirányitóinak,realitásérzékére utalt *  

hogy már a 30-as évek elején /1931-ben/ észrevették, hogy  a 

fiatalok különbö ó rétegei más--más módon, eltérő eszközökkel . 

járulhatnak hozzá a fasizmus elleni harchoz, az uj Magyarország 

megteremtéséhez. Uzt a felismerést tükrözte az a tény is, hogy 
a 	Z-en belül megalakult a középiskolai és egyetemi csoport, 
a dolgozó fiatalok bérharcának támogatására létrejött a Szak- 

szervezeti If jumunkáa Ellenzék, s ebben az időben alakult ki az 

illegális pionir mozgalom. A 3o-aa évek végén a munkás-paraszt 

szövetség erősitése érdekében munkás-paraszt találkozókat szer-

veztek. Napcsolatot építettek ki a Márciusi Pront értelmiségei- 
vel, az Eötvös bs. Gryórffy kollégistákkal. 	 . 
A felszabadulás előtt azonban hatékony, az if juság minden  ré-- 

tegére, csoportjára kiterjedő egységes if jueági mozgalmat sem a 

KMP sem a többi párt nem tudott /nem is tudhatott/ kialakítani. 



Az osztályellentétektől terhes, pártérdekek által megosztott 
viszonyok között az if juság nevelése is ellentmondásoktól volt 

terhes. 

1945-ben még. nyílt volt ai kérdés, hogy az ifjuság /és ezen be- 

lűa a tanuló if juság/ nevelése milyen szellemben történik. 

III/2 Az iskolai ifduságí szervezetek fenődése a felszabadu-

lás után  
Az ifjusági mozgalom szervezeti kereteit vizsgálva,, s ezt a 

vizsgálatot az iskolára lesztkitve megállapithatjuk, hogy a 

felszabadulást követő első években az osztályharc lényeges te-

rülete volt a tanuló if juság megnyerése`. Közvetlenül a felsza-
badulás után -a betiltott nyíltan reakciós pártokat kivéve . 

uj jáalakrultak a pártok,, s ezzel párhuzamosan létrehozták if ju-

sági szervezeteiket is.  "A népi demokrácia első esztendeiben a 

demokrácia az iskola falain kívül rekedt. A reakció mind a 

nevelőket, mind a tanulókat sikerrel szigetelte el az orszá- 

got feltámasztó politikai és gazdasági átalakulástól.. A dol.:- 
gozók gyerekei a  felszabadulás  után éveLlg nem juthattak be 

a középiskolába. Az iskolák demokratikus szellemének kiala- 

kitásában oly nagy szerepre hivatott uttörő- és diákmozgalom 

ekkor még kívül voltak az iskolán_ és csak a különböző társa-

dalmi intézmények támogatásával tudtak létezni,, miközben 

10-15 fajta,, az  ellenforradalmi  korszak szellemiségét őrző 

szervezet /cserkészet, Diákkaptár, Mária-kongregáció stb./ 

az iskola  falain belül fejlődött." 

A tanitás zavartalan menetének biztosítására jelent meg a m .- 
nisztertanács 1945. évi április hó 27-én hozott határozata, mely 



megtiltotta, hogy iskolai tanuló politikai pártnak legyen a 

tagja. Ezt egészitette ki a VRM 51 711/1945. sz.  rendelete:  

"... felhivom a közép-, középfoku és népiskolák vezetői-

nek figyelmét arra, hogy az említett iskolák tanulói 

pártpolitikai mozgalmakban, felvonulásokban, pártpoliti- 

kai gyüléseken sem egyénenként, sem if jusági. szervezetek 

kereteiben nem jelenhetnek meg."/7/. 

Utólag megáliapithat juk, hogy sem a minisztertanács határo. 

tata, sem a VBi rendelete nem valósult meg. A politikai pám-

tok egyike sem mondott le arról ., hogy befolyását kiterjessze 

a tanuló if juságra. Az általános iskolai demokratikus gyer- • 

mekszervezet kialakitásában döntő lépés volt Szávai. Nándor 

budapesti tankerületi főigazgató 1946 október hó lo-én kelt 

1388/1946.47. sz. körrendelete "a demokratikus iskola kiala- 

kitásában nagy jelentáségii Uttörő Gyermekmozgalom megszerve-

zésének és diködésének támogatására". A miniszter engedélye 
Mikiil kiadott rendelet lehetővé tette, hogy a budapesti is-

kolákban az uttörácsapatok elkezdjék szervezkedésüket, s ez- 

zel az uttörőmozgalom kilépett elszigeteltségéből, munkája 
• 

fellendült. Megkésve -az 1947. évi 17 491. sz. rendeletben - 

a VEX  is engedélyezi az Uttörő Gyerekmozgalom iskolai szerveze. 

teiuek létrehozását. A VKM-nek -e kérdéshez való viszonyát 

egyértelműen kifejezte az a tény i,s, hogy a rendeletet sol'. 

szorositott körlevélként küldték ki az iskolákba, de egyet- 

len hivatalos lapban sem tették közzé. /8/ 

A Köznevelés lapjain Csetnik József vállalkozott az Uttörő 

mozgalom céljainak ismertetésére. 
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Cikkében jel érzékeltette a gyermek- és ifjusági mozgalom je- 

lentőségéta nA család és az iskola mellett a harmadik döntő 

nevelési tényező a gyermek- ős ifjusági mozgalom, melyre 

az a fontos szerep ős hivatás vár, hogy a gyermek életében 

a család ős az iskola munkája utón fennálló ürt, a gyerek 

szabadidejét értékes tartalommal kitöltse ... A magyar 
demokrácia megszilárditásához és további fejlődéséhez feltét-

lenül szükséges egy olyan mozgalom, mely magába tömöriti, 

neveli ős irányitja a dolgozóks a munkásság, a. parasztság 

és értelmiség gyerekeit, mely a magyar nép minden gyereké- 

nek alkalmat nyujt és lehetőséget ad az iskolánkivifli rend 

szeres ős demokratikus divelődésre... Az Uttörő mozgalom a 

magyar demokrácia egyik legfontosabb ifjusági szervezete..: 

Cél jas mozgalmi neveléssel kialakitani egy független, szag 

badságszerető, közösségi érzésii, demokratikus nemzedéket.`/9/ 

A középiskolákban és felsőfoku intézményekben lényegesen erő-

sebbek voltak a reakció állásai. A felszabadulást követően a 

Magyar Demokratikus Ifjusági Szövetség /MADISZ/ megalakítása 

adta az első demokratikus keretet az ifjuság egységes szellem-

ben  történő politikai neveléséhez. A MADISZ-nak az if jumunkás 

egység megteremtésén tul az volt a célja, hogy létrehozza a 

munkás-, paraszt-, értelmiségi /dián/ ifjuság egységes szerve- 
zetét. A kibontakozó ifjusági egység azonban hamarosan felbom- 

lott.. Az MKP kivételével valamennyi párt kezdte kivonni if jusá- 

gát a MADISZS-bó1, és önálló pártifjusági szervezetet alakitott. 

/10/ A MADISZ-ba tömörült középiskolások -iskolán belüli szer-

vezettel nem rendelkezve is- komolyan hatottak az iskolák álta- , 

lános politikai hangulatára. 



A középiskol:áa MADISZ4..tagok harcoltak a. reakciós tanárok  
len, védték .á haladást képviselő tanárokattt .'réezt vállaltak .  : 
az MS:F 4étk3:tüzéoei :megval:ósitáeából. /uj jáépités, 'földosztás,  

demokratikus átalakulás/:-  

A demokratikus if jueE~gi.  ~ szervezetek:.fe jlgd.éeében;  döntő. d,á-    . 

turn volt` 1948; a  fordulat éve. Szabolcsi liklós .  á. Köznevelés-'  

ben egyérte3-.müen fogalmaztá meg; ."...az . tTttöxv.mozgalam demok.-  
ratikus; az e g y é t 1 e n demokratikus ii' jusági mozga~ :• :. 
lom az ál.tal:énos iskolás koru gyerekek számara." /13,  .~ . 

1.948 tavaszán a halad6 if ju~ági  szervezetek  / róteg~zervezete~  
tömörülésével. létrejött a'Megyar If juság-Népi Szövetsége /ENSZí': ` 

. ,. 

. 

A MiNSZ-Hzel .  a kommunista if jueági  mozgalom legálisan, is beju-
tott a 'középiskolákba its az iskolai tanulók közűl a politikai-  
lag legPejleftebbek®t tömöritve létrehozta saját, nem az isko-
l.ai  öilzt€t3.yokra alapozott if jusági szervezetét. A magyarországi  
kommunista if jusági mozgalom fejlődését elemezve  az '  if jusági  
mozgalom és az  iskola padagógiai kapcsolatáról szólva allapi.tvt-;  
ta' meg  Dr. Ágoeton Györgyt "Az .if jusági mozgalom és az iskola  

A M3NSZ-be tömöítilt szervezeteks  
Szervezett 	 taglétszám*  

ilttárő 	 . 	 . 	150 000 

EPOSZ 	 85 . o00 

~EB~ M 	 . 	18 000 	. . 	. 	 , 	. 	 ,  	,   

SZIT 	 , . 	' 130 : 00.0  

Diákszövetség 	 70 000  

. Ö s s z és.'_ e ns 	 433 000 



helyes pedagógiai kapcs®lata nem azonnal sikerült a f3zov=  

jetungóban sem. $osszu időn keresztiil az if jusági mozgalom szerm  
vemetei ugysz4lvóa . fíiggetleniil müködtek az iskolátbl. Á lefi.  

kiválóbb pedagógusok azonban korén felismerték az ifjue$ígi   
mozgalom  nagy„ pedagógiai jelentőségét _és azt a szerepét;  
hogy az 	oktat6 és nevelő munkájának legb.athatósább  
segitője 7legyen."  

A ád3NSZ. a munkás==,. paraszt és tanuló fi$talok rétegszerveze- 
teinek szovetségek~ t. a f  ordul$t évétől  1950-~.g;  a DISZ mega~.a••  , 	, 	~ 	.,  

kulásá~:g mixködött,. 195o~-ben a DISZ /nolgoz6 If jusógi 'szövetség/  
megalakulásával; a magyar .9Lf juság ujt3.pueu, egységes szervezete  

~ 	 .. .. 	 .,. 

jött ~:étre. ; A  11~~;  -kés ~bb . részletesen  tárgyalandó f ogyátékos= 
ságai ellenáre- kiemelkedő  eredményeket ért éla  

meredmén9esen vett részt a marxista-leniaista w3.lágnó.  
zet terjesztésében;  

-formálta az if jueág politikai  meggyőződősét; 	. 
-emelte  a müveltségi szinvcuialat;  

• 

-tízezreket vont be a társadalmi tevékenységbe;  2  

-iaazaszeretotre, internacionalizmusra nevelt:'  
Az  ellenforradalom leverése utón ujjászervezett kommunista  
if jusági szervezet / a KI5 a magyar if jueág egységes szerve- 
zete maradt,F de rétegenként 	formában, eltérő eszközei- 
ket használva dolgozott 	dolgozik/ az if juság szocialista  
szellemben történő nevelésén.  



I?l/3 Problématörténeti elemzés  

Napjaink KZ$Z »munkájának megértéséhez és megitéléséhez ismer-- 

esünk kell a korábbi af jusági szervezetek miködésének eredmé- 
nyeit és problémáit is. A mozgalmi-pedagógiai irodalom komoly 
hiányossága, hogy átfogó igényi, a gyakorlat számára is haez - 

nos tanácsokat adó elemzés -e témából napjainkig nem született, 
]gyík 3.egsulyosabb problémája az if juségi. mozgalomnak a kc 

zösségi nevelés mibenlétének, természetének az értelmezése volt. 

A felszabadulás után tartalmában és módszereiben egyaránt uj 
utca lépő pedagógiánkban még a koa icibs korszak végén is erő. 

eén érződött a polgári pedagógia hatása. Ez -elsősorban a közép- 
iskolákban.. a különféle önkormányzati rendszerek elburjánzásé - 

ban nyilvánult meg. " ...az a helyzet alakult k9., hogy nálunk 
az avantgardizmus káros hatása miatt a gyereki önkormányzat 
gondolata akkor vélt éppen kompromitáittá,, amikor Makarenko 
megismerése nyomán a szocialista gyermekközösségek kialakitá-
sára irányuló önkormányzaton alapuló kisérleteknek kellett 
volna kezdődniük. Természetes, hogy az 3.950•es párthatározat 

után ., amikor a polgári pedagógia befolyásának megszüntetése 

volt a soroz levő feladat, nem volt kedvező a helyzet ilyen 

kisáriatek elinditására j'I3/ 

A közösségi neveléssel kapcsolatban sok tévedést eredményezett 

a közösségi nevelés helyén®k téves értelmezése is.  Jeszipov, 

Kairov és Goncsarov felszabadulás után megjelent müi eiben a 

közösségi nevelés -akarenkótól eltörően' csak egy részterülete 

és nem alapja :  ezintere a közösségi erkölcsi nevelésnek. Az uj 



• 

felfogás Dr. Ágoston György Pedag6gia I.-ben mar a Makarenko 

által használt értelemben állapitja mega "Ra a kommunista e- 

tika logikai  tengelye a közösség. ha a kollektivizmus a kommu-

nista erkölos elve /A. Siskin/, akkor á kommunista nevelés er- 

köloai problémája is nyilvánvalóan a közösségi ember nevelése." 

A Witi,DUZ és a ASZ esetében is osak homályosan rajzolódott 
ki a mozgalmi szervezeti keretnek és elvárnak az iskolai 
munkához és magatartáshoz való viszonya. Ezzel magyarázható. 
hogy a két párhuzamosan létező szervezeti egység között általá- 
ban nem alakult ki egészséges munkamegosztás. : A tanárok je-
lentős része nem volt tisztában az if jusági mozgalom jelentő- 
ségével nem megtelelően segitette annak munkáját. Az ifjusági 
mozgalom iskolai szervezeteiben nem segitőt .,..hanem gyakran el- 
lenséget látott. A szervezett diákok mmegfelelő vezetés hiériyá- 
ban-  sokszor elfeledkeztek iskolai--tanulmányi kötelezettségeik 
ről, lazitották az iskolai fegyelmet Sokáig nem , vált világos - 
s á az a —napjainkra is érv yes- megállapitás. hogy . a szoo ialis- 
ta iskolának és . az iskolai :i1jusági . mozgalomnak  nincs és nem 
is lehet el itérő céljai mindkettő a tamul6k , kommunista szellem-

ben  történő nevelését hivatott elősegiteni. Amiben azonban 
mégis más az if jus$gi szervezett 

--a politikailag legfejlettebb tanulókat fogadja soraiba; 
-a politikai nevelésben pluszt akar nyujtani; ; 	. 
-iskolai szervezeteit 6e .szerveit az önkéntesség elve alap- 

jén hozza létre; . 

—módszerei, tevékenységi formái sokban eltérnek az iskolai . 

formáktól; 



-az iskolánál nagyobb politikai /és egyéb/ követelményeket 

#aézt;. ' 

..ázz iskolai . élvé ás ókat. mozgalmi elvárásokká teszi*' 
Tehát elsősorban a feladatok megközelitési módjában /önkéntes 

ll, kötelező jelleg/ és a' feladatok megvalósitása Borán vállalt 
együ ttatüködés fokában  van éltéréé:  

_A ,MADISZ ; es . WINSZ időszakában' -a rétegmunka elhanyagolása mi- 

att- a fenti összefüggések tisztázatlanok maradtak, s ebből ad6- 

dóan az  iskolai if juságl. mozgalom nem foglalkozott megfelelő in- 
tenatással az iskolái /élsősorban á tanulmányt%munka kérdései-, 
v®1. A ;DIn megalakulása minőségileg magasabb  szintU munkát, 
de ujatiia problémákat -is éredményezett. ' Az 5ooses évek  elején 
--nem teljesen iügge tlenül -a  pártvezetés  hibáitól- egyre sulyo- 

sabb nehézségeket  okozott  az ifjusági avantgardizmus. Az  avant-
gardizmus iskolai  szinten a' tanulmányi fegyelem általános lazu-
lásában nyilvánult mégs 

`étem egy  helyen  maguk az iskolai :DISZ-szervezetek és az egyél 

DISZ-funkaionárivaok azok, akik  és amelyek rossz példaadással 

csirái a' laza iskólái fegyelemnek." /14/ 

A. hibákat és azok okait elemezve GosztQnyi Oános a DISZ KV-e 

titkára megállápitottá' ".,.a DISZ 1V%-e mindezideig nem ismerte 

fel az . iékóla szerepét az uj szooialista társadalom felépité 
,ében; elhanyagolta az iskolai munkát ... A DISZ iskolai mum- 
kája'. elsősorban az, hogy a tanulókat j6 munkára buuzditsa, hogy 
eláségitse, megerősitse az iskolai fegyelmet." /15/ 

A DISZ KV-e kritikai hangvétélii elemzése egy másik lényeges 



kérdésre is rávilágitotts "A középiekolákbenx ugysz6lván :  min- 

den tanuló tagja a DISZ.-nek, , ami azonban nem elsősorban 
politikai meggyőző munka eredménye,.. ,hanem a kötelező diák- 

. 

szövetségi tagság folytatása, ezért a DISZ-hez való ta-

tozás jelentős mértékben formális... A. középiskolában meg 
kel]. s Watetni azt a helyzetet, hogy minden tanuló automa- 
t3.kusán tagja legyen a niO nek és 'félreérthetetlenül 

tositani kell a DISZ tagság onkéntességét." 

4z idézett részekből egyértelműen k tdnikt a DISZ a középisko-
lákban nagyon rövid idő alatt tömegszervezetté vált, tagtobor. 

zára , sorén nem érvényesiilt megfelelő . mértékben az önkéntesség 

elve#. . nem mindig foa.yaamodtak a politikai meggyőzéshez. 
A feltárt hiányosságok ellenére a DISZ T-'e nem tudott olyan . 

intézkedéseket kidolgozni és végrehajtani, amelyeknek eredmé 
nyeként sikerült , volna megjavitania .a középiskolai. Disz-szerve- 

zetek többsége munkáját. . 	 A középiskolai DISZ-munka bibii . 
is jelzik' csak követelmények támasztásával és megvalóaitásának 
ellenőrzésével, lehet hatékony .,, az iskolai és . mozgalmi követel 

ményeket egyaránt megvalósitó nevelést folytatni. 	S bás az 
a nézet* hogy minden tanu16 . válogatás nélküi tagja lehet az if- 
jusági szervezet 	, mert ez a nézet szUksógszeriien vonja maga 
után a mozgalmi munka szinvonalának csökkenését, olyan passziv 
tömeggel emeli meg . az iskolai if jusági szervezet létszámát, a-

melyet  mar nem lehet -vagy csak aránytalanul nagy  munka  árán le- 
.  

hetaéges- gyors, . hatékony akoiókba bevonni. 
Az 50-es évek politikai légköre azonban természetesen és szűk- 

ségszerüen szülte ezt a helyzetets 



a kÉ3aplskal.ákhsn a magas Bzervex®tta‘gból kővetkezően termé...  
4zetss volt a DISZ-szervezeti tageág,,, a  DIS%ezervézeten való  
kivii3►3ség volt a led:löntie. az  egyedi. lbben a 3:egkörben ateltérően  
a ItADISZ és ~~Z~►t~gs~tó3~- a~ ,  how  vaű~k~. D~T~»tag volt item 

jelentett feltmeral 	 hitvallást is.  A DISZ-létszám  
nemkivánatos emelését célzó akciókra 36 példa a DISZ Kv***  1951  
december 31-4 határozata. mely alapját; a  VIII*  eezttáá.yosok  
számára is létrehozták a DMZ a3,apezes•ves.eteketo határozatot  
kèroetőes► a VIIl ,  osztályos uttüriSket solute  kivétel. nél:kiil DIEZ4•  

tagsá. fogadtáki, ® ez ..elsősorban a kSzép:Lekol.ákbart. ► akadál.ynata  
a szervezeti tegyelem meozilárditáeát• A DISZ XV 1954 áprl.lig  
29*.i hatitroaa.ta megsztintette az általános iskolai tagtraberzést.  

.... 

A kedvezŐtlea tapasztalatok /órdektelexsóg a i»&?..munka l.ránt o  
az uttörá munka ez3.nvoualának csökkenése/ ellenére 1954-ben a  
DISZ 	plAnuma ismét ugy határozatti how a?®o otlo*.eR  
tagl.éta2ámot 	kell. emelni. 'ez az intézkedés ...fiSleg a  
tanintézetekben.. csak a. mozgalmi követelmények bizonyos saint*.  
jének feladása á$án valósulhatott m@g«  A követelmények  ~e~dásá~ 

nak tudata érződik Dolma  Lászlónak  DiSZ 	kongresszusának  
, 	 . 

uéh~ pedag6giai tanulsága" cimet viselő, a Itöznevel.ée 1955I4.  
számában megjelent cikkében is, amel,yben igy  irt*  

illMgoe, how ml pedagógusok sem maradbatunk a kiválogatás  
ái:láspoutjAtt* hanem a nevelés áll.ásptntjára kell hel.yezked-  
ui3nk. lti nem.aeak a DISZ-tagságért vagyunk telel.őeeks hanem a2  
egéaz magyar ifjuságórtss."  
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.Dobos is ugy látta, hogy a középiskolákban csak a politikai . 

nevelés és a követelménytámasztás bizonyos foka háttérbe szó- 

r.tása révén lehet érdeklődést keltő ős kielégitő DZ-szer- 

vezetéket kialakitani, " Ahhoz, . hogy a DISZ-szervezeteink mil- 

lós tömegszervezetté váljanak élő munkaterületté kell tengi 

nünk középiskoláinkban is a kulturális tevékenységet. Igen 

fonfts szerepet Játszanak a jól müködő szakkőtök. Ezek  von- 
zóereje a legnagyobb ezek emelik leginkább a DISZ-szervezet 

tekintélyét,: ezekkel általában a tanulók elégedettek, nem 

győzik dicséti,, magasztalni." /16/ 

A MADI$Z és MINSZ idején, de a DISZ esetében is vissza-vissza-
térő problémákkal. találkozhattunks 

-'az ifjusági avantgardizmus jelentkezésével, 

-gaz ifjusági szervezet iskolai szerepének, feladatának tisz-

tázatlanságával; 
-a szervezeti létszám alakulásának kérdésével. 

A MADIS.Z és MINSZ esetében az ifjusági avantgardizmus nagyon 

sokszor helyes politikai törekvésekkel együtt, azok támogatója- 

ként jelentkezett. Mig az egyik oldalagy hozzájárult a munkásha- 

tatom konszolidálódásához, addig az iskolák vonatkozásában lazi- 
totta a munkafegyelmet, nehezitette a kiégyensulyozott oktató-

munkát. Az ifjusági mozga)omnók ez a kétarcusága bizonyos fokig 

maga DISZ tevékenységében is fellelhető, de ekkor már lényegese 

kisebb szerepet éhjelentőséget tölt be a politikai küzdelmekben 

ős jóval negativabb hatást fejt ki az iskolai  fegyelem lazitásá- 
val. 



Az, hogy a MADISZ ős a MINSZ alacsony taglétszáma ellenére  

is képes volt hatni az iskolák politikai légkörére, elsősor-

ban tagjainak aktivitásával, lelkesedésével magyaráz tó.  

A szervezeti tagság ekkor még határozott politikai hitval-

lást jelentett, ős nemegyszer hátrányos következményekkel is  

Art.  Az 50-es évek elejétől azonban -a tömeges DISZ-tagsággal  

párhuzamosan- veszitett sulyából és hiteléből a szervezeti  

tagság értéke. A DISZ elkinostáriasodásában sok tónyeső  ját 

szott közre. Elsődleges jelentőségi bizonyára az volt, hogy  

rövid idő alatt, automatikus felvételek és beléptetések ut-  

jén nagyszámot középiskolás lett DISZ-tag. Ez azért jelentett  

problémát, mert nagyon sok iskola nem rendelkezett semmiféle  

tapasztalattal az if jusági mozgalom célját, feladatát  illető-~ 

en. Az iskolák felsőbb szerveiktől nem kaptak megfelelő mód-

szertani felkészitést, igy sokszor alapvető kérdésekben is  

tanácstalanok voltak /pl.: DISZ-tagsággal kapcsolatos elvárá..  

sok, a DISZ-tagok jogai ós kötelességei, a DISZ-munka viszonya  

az iskolai feladatokhoz stb./.  

A létszám gyors emelésével jelentkező feladatokra a DISZ KV-e  

sem készült fel megfelelően. A.DISZ KV-nek nem állt rendelkezé-

sére megfelelő tapasztalat a középiskolás mozgalmi munkáról,  

annak irányitásáról, a DISZ ős az iskola állami vezetésének  

munkakapcsolatáról. A felső irányitás hibáiban nem  kis  szere-  

pet játszotta DISZ függetlenitett apparátusának lelkészület-  

lensége= "... a .DISZ függetlenitett apparátusának 74  7.-a esu-  

pán 8 általános iskolát, illetve annál kevesebbet végzett.  

A 121 járási DISZ-titkár közül csupán 6 elvtársnak van a  

8.. általános iskolánál magasabb képzettsége." /17/  
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Az óriási létszámura duzzadt középiskolai DISZ-szervezetek 

irányítása, a munka átfogása gyakran megoldhatatlan feladat 

elé állította az iskolák kellően fel nem készitett párt- és 

állami vezetését. A felső DISZ-szervek rendeletekben és kör- 

levelekben hangsulyozták ugyan a követelményállitáe fontosságát, . 

de ugyanakkor gyorsútemü szervezést és létszámemelést követel 

tek. 'A kényszerhelyzetben az iskolák szinte kivétel nélkül az 

egyetlen járható utat választották* a DISZ-szervezeteket osztó- 

lyonként szervezték meg és az egyes alapszervezetek segitésé. 

nek-támogatásának feladatát az +osztályfőnökökre ruházták rá. 
A szervezeti forma vizsgálatánál feltétlenül figyelmet érde-

mel ez az időszak, hiszen azok a hagyományok -jók és rosszak 

vegyesen-, amelyek a középiskolai mozgalmi munkában a vegyes-

életkoru KISZ-alapszervezetek létrehozásáig kialakultak ebből 
az'időből származtathatóak. 

Néhány ezekből a "hagyományokból": 	 . 

A DISZ-/KISZ/ alapszervezetnek mindenki tagfa. Ennek egyik 
okát /a szervezés adminisztratív *.rányitását/ már láttuk. 

Burkoltan azonban a magas szervezettségben az is közrejátszott, 
hogy aki  az iskolai if jusági szervezetbe nem lépett be, lehe- 
tetlenné tette magát. A középiskolások esetében egész későb- 
bi életutjuk attól függött, hogy a tanulmányi munkával párhu-

zamosan hogyan vállaltak részt a DISŰ-munkából. 

A DISZ tömegszervezetté válásával magyarázható, hogy feles- 
legessé váltak a DISZ-en kivüli iskolai diákönkormányzati szer- 

vek. A DISZ-alapszervezet lényegében az osztállyal, az  iskolai  



DISZ-szervezet pedig az iskolába járó tanulók összességével 

váld azonossá. 
A DISZ»be való belépés és  a DISZ-tagság sokszor formális 

volt, egységes követelményrendszert nem lehetett támasztani 

a tagokkal szemben. 
A mozgalomellaposodásához az is hozzájárult, hogy az isko 

lák nem  rendelkeztek kellő számban olyan pedagógusokkal , a- 

kik' értették és támogatták volna az iskolai DISZ-munkát, A 
pedagógusok többsége nem tudta oktató-nevelő munkájában "hasi 
nositani azt a lehetőséget, hogy a DISZ-szervezet /azaz osztá-
lya/ tanulóit tanőrén kívüli tevékenységében is  megismerhette. 

Ez a probléma egyaránt . jellemezte az uttörő- és  a DISZ-mozgat- 
a 

Matt  "....,az ifjusági mozgalom bizonyos mértékiga legtöbb is- 

kofában még most 14 külön testet képez, nem szerves része 
az iskola nevelői és oktatói munkájának. Osztályfőnökeink 
nem igen foglalkoznak még osztályuk uttörő rajénak Ugyeis.  

velf  és enélkül természetesen nem sikerül osztályk©zössé-
get szervezni..Igen. sok rajgyülést láttam, amelyen nem jer 
lent meg egyetlen pedagógus, még az osztályfőnök sem. ,A raj 
gyűléseket nem segítik pedagógusaink megfelelően elŐkészi- 
tani és igy a ra jgyülések sokszor érdektelenek,. unalvasak.,"/ .8,. 

Az emlitett•érdektelenséggel rokon jelenség volt, hogy a DISZ- 
vezető tanárok egy része osztályfőnöki órán tartotta meg a 
DISZ. gyűlést., "Szinte általánossá vált az elmult években az a 
• helytelen gyakorlat, hogy . a DISZ-taggyűlést osztályfőnöki. 

órán tartották, és igy ,természetesnek vették az alapszervezet 
vezetői, hogy a taggyűlést az osztályfőnök irányitja."/19/ 
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A  DISZ-szervezetet iskolai, szinten vezető tanárok mozgal-  
mi munkára történő felkészitését sem sikerült intézményesen  
megoldani. A felsorolt hiányosságokból következett, hogy  

az iskolai munkatervekben mechanikusan másolták a 'felülrő l"  
kapott szempontokat, gyakran megsértették a demokratizmust,  
magatartási érdemjegyben mérték a DISZ-munkát #  az osztály  
pénzeként kezelték /ill. iskolapénzként/ a DISZ bevételeit.  

Az 50-es évek közepén -a DISZ hibás szervezési  elveit¢  

gyakorlati munka fogyatékosságait ismerve- joggal szólaltak  

meg az aggódalom hangján az ifjusági mozgalom  pedagógiájával  

foglalkozó szakembereke „.. . . a DISZ nem foglalta el a szere- 
pének , megfelelő helyet az if juság életében, nem  teljesiti  
kielégítően tömegszervezeti szerepét... A DISZ nem tudott  

a fiatalokban saját munkája iránt kellő érdeklődést kelte-  

ni ... A DISZ keretein belül i  egyéni agitációt, a kulturá- 

lis és sportmunkát megszüntette... a kulturális és sport-  

munkát kedvelő fiatalok otthagyták a DISZ--t." /2o/  
"A DISZ nevelőmunkájában az elmult két évben a legnagyobb  
hiányosság abban mutatkozott, .  hogy politikai tartalma mi- 

nimálisra csökkent, a DISZ ugyszólván lemondott a hallga-  

tók politikai neveléséről." /21/  

"If juságunk egy része arra kényszerült, hogy az ifjusági  

szervezeten kívül találja meg a maga érdeklődési körét,  él- 

je a maga életét és ebből sok rossz, helytelen származott."/:
" 

A Pedagógiai Szemlében Juhász Béla a tartalmatlanná vált jel-

szavak veszélyére figyelmeztetette " Jelszavakat idegzettünk 
 

be az ifjakba /pl .. Tanulj jobban, hogy tovább tanulhasal/, 
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amelyek a társadalmi és gazdasági élet gyors változásai 

miatt tartalmukat,: érvényüket egy-kettőre elveszitették. 

Természetessé vált  -e folyamat következő szakasza .= , az ii-

ressé vált jelszavak után következő uj jelszavakkal szem-

ben az if juság egy része közömbös,, sőt ellenséges maga-

tartást tanusit. IIgy; érzi, hogy csalódott azokban, akik 

vezetik. És mi erre #  az ilyenféle magatartással vá]aszo 

16 if juságra egyszerűen azt mondjuks fegyelmezetlen!" 

Juhász Béla a jövőre vonatkozó gondolataiban helyesen fogal- 

mazta meg a feladatokat "Ha valaha, most kell kézen fogva 

vezetnie még határozottabban neveln i  ezt az if juságot, e 

nem magára hagyni vagy v dohi. Parancsol6 követelmény: 

ahol a nevelés lehetséges, ott szükséges is. Az if juságot 

mindig szükséges nevelni." /23/ 

A DESZ felső és alsó azintü vezetésének hibás módszerei, az 

iskolai gyakorlat fogyatékosságai nagymértékben hozzájárultak 

ahhoz, hogy tanuló ifjuságunk nem jelentéktelen része értet- 

lenül szemlélte az ellenforradalmat, egy részük időlegesen 

megtévedt, és csak a legöntudatosabbak igazodtak el az esemé-

nyekben. , 

A DISZ középiskolai tapasztalata sorában --az emlitetteken ki-

v01- még számos olyan is akad, amelyeket napjainkban oélszerű- 

en fel lahatna használni. 

Pl. az osztály DISZ-szervezetekben történt először kisérlet 
• 

DISZ:-csoportok kialakitására. "Ma elmondhatjuk: mind tanulmá-

nyi, mind fegyelmi téren ebben az osztályban állitja fel a 

DISZ-szervezet az egyes DISZ-tagokkal szemben a legkomolyabb 

követelményeket ős ebben osztályban kérik leginkább számon 



egymástól azok teljesitését." /24/ 	 . 

Az életkori sajátosságok figyelembevételének fontosságát is 

több szerző hangsulyozta "Az iskolai DISZ-munka egyik sajátos- 

sága, hogy . rendszerint maguk a vezetők sem sokkal tapasz- 

taltabbak, mint maga a tagság." /25/' E megállapitás alap jén 
az if jusági vezetés mozgalmi munkára történő jobb felkészité- 

sét, vezetőképző táborok létrehozását sifrgették a. oikkir6k. 

Ismét mások a, mozgalmi munka olyan megszervezésének szü.ksó-- 

gességét . hangsulyozták, amely a közösségi nevelés követelmé 
nyelnek is . megrelels  "Ha ma /megj.:. 1956 -ban/ áttekintjük if- 

juságunk nevelésének egész terepét: éppen a fiatalok zömé-

nek valamiféle közösségen kivülisége vagy alkalmi ., vélet- 
lenszeril osoportosuláea az', ami szembetűnik. Ez az aggaszt6 

jelenség az egyik forrása az if juság nevelése terén fellel-

hető gyengéinknek. Ebben az . irányban hat a DISZ-'s zerveze tek 

jelentős részének szervezeti lazasága és közösséggé alakult- 

ságénak hiánya, az iskolai nevelés egyoldalu oktatói jellege 

és nevelési funkcióinak leszűkülése... a DISZ-elapszerveze-

tek jó része közösségi arculata hiányának egyik fő oka éppen 
abban re jlik, :hogy hiányzanak az elsődleges közösségeik 
/DISZ-csoportok/, e igy a tagok nem kötődnek eléggé az alap- 

szervezet életéhez." /26/ 

A DISZ-csoportok kialakítására irányuló törekvések, a közössé 

gi nevelés gondolatának előtérbe kerülése, a hibák feltárása 

jelzi, hogy az 510--es évek közepén már jelentős eröfeazitések 
történitek az iskolai DISZ--szervezetek munkájának megjavitására. 
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Elemzéscink során. —eredeti célkitüzóseinknek megfelelően—  el- 
sősorban azokat a hiányosságokat emeltük ki,- amelyek később  

az iskolai KISZ—szervezetek munkájában valamilyen formában to- 

vább éltek, vagy ujratermelődtek. Fiz a tárgyalási mód természet-_ 
szertien egyoldalus a hibákra, ,hiányosságokra,. azok okaira kari- 

centvált. A hibák feltárása .  melle tt azonban próbáltuk érzékel-  
tetei /1d. 18. oldal/ a DISZ elvitatha tatlan érdemeit is .. . 

A KISZ-t megelőző if jusági mozgalmak kérdéseinek elemzése . sor  
rán láthattuk, hogy az iskolai lf jusági mozgalom sorsának  á1.a• 
kulásá az osztályharc szerves részét képezte. A felszabadulást  .. 
követő, még nem konszolidálódott viszonyok között a haladó szel  

lemü if jusági mozgalom csak a diákok tö*edékét tömörithette, ~ is- .  

kofai szervezetet még nem hozhatott létre. Munkájában, fela-

datkitűzésében az osztályharc aktuális kérdései vezették, róteg  

specifikus feladatokat nem tüz©tt ki célul.. A mozgalom hatása  

az iskolai munkára nem ítélhető meg egyértelmüen. A pozitiv  tö 

rekvések, tudatos politikai hitvallás mellett avantgardista ten-  

denciákat is magában foglalt. ''A mozgalom felső szintű vezetése  
-a rétegmunka kialakulatlansága miatt— a hiányosságokat csak  

megkésve ismerhette gel.  

A DISZ megalakitásávái nagyon  rövid idő alatt az ifjusági moz-

galom —elsősorban a középiskolákban— tömegszervezetté vált.  

A nagylétszámu, sok passzív taggal :, _  mozgalmilag kellően fel nem  

készült vezetővel /tanár és diákvezetővel/ rendelkező iskolai  

DISZ-szervezetek többségében egy idő után formálissá vált a  

munka.  
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A DISZ fennállása alatt a mozgalmi-közösségi nevelés kérdései 

nem kerültek eléggé előtérbe sem az iskolai nevelőmunka gya-

korlatában, sem , a közősségi neveléssel foglalkozó pedagógiai 

szakirodalomban.  1zekkel a tényezőkkel magyarázhatói. hogy a 

hagyományos diákönkormányzát3: szervek elsorvadásával /elsor- 

vasztásával/ párhuzamosan az iskolai és mozgalmi  közösségi 

feladatokat egyaránt 'a DISZ-inek kellett magása vállalnia. Az 

osztályra alapozottan működő DISZ-szervezeteket az Osztály-

főnökök :irányjtották, de munkájukat nehezitette, hogy -íjárat- 

lánok lévén agyközösségi és mozgalmi nevelés kérdéseiben neve-- 

lő munkájukban nem  használhatták fel azt a pedagógiailag rend- 

kívül értékes 'pluszt, amit osztályuk tanulóinak tanórán kivű- 

li tevékenységükben történő megismerése nyujtott. Az os ztály- 

főnököket DISZ-patranálb feladatuk ellátásával az igazgató biz- 

ta meg, igy neki és nem az iskolai pártszervezetnek számoltak 

be munkájukról. 

III/4 A tartalmi és szervezeti . átal.akitás t s ziiks égs zerüvö tevő 

okok 

Problématörténeti elemzésünk során láttuk* hogy a haladó szel- 

if jusági szervezeteink történelmileg változó feltételek 

között, a lehetőségekhez alkalmazkodva,, ugyanakkor azok által 

determináltan végezték munkájukat. 1956 után s ez egyértel- 

miuen a korábbi ifjusági szervezetek tevékenységének társadalmi 

elismerését jelzi- nem volt vitás, hogy szükség van -e 
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kommunista szellemű #. 
egységes magyar ifjusági mozgalomra. Az 

1957 március 21-én zászlót bontó Magyar  Kommunista Ifjusigi 

Szövetség a" magyar if juság egységes szervezeteként, de az 

if juság. különböző rétegeinél más-más formákat és észközöket 

alkalmazva kezdett dolgozni. 	 . 

A középiskolákban lesürgetőbb feladat a helyes politikai  

szemlélet k§.alakitása, valamint a meglazult tanulmányi rend 

és lbgyelem helyreállitása volt. Az iskolai munkáról szóló első 

KISZ dokumentumok két fő feladatot jelóltek meg: aktív rész 
vétel a társadalmi-politikai közéletben és j6 eredmény a ta-

nulmányi munkában. 	Az 3.f jussági szervezetnek tagjaival szem 

ben . támasztott magasabb elvárását kifejezte az is, hogy -egye 

dü]. a középiskolákban. . bevezették a Kilián György próbát. A 

Kilián próba letétele és ezzel a KISZ«-tagság elnyerése után 

következő magasabbfoku követelményeket az If ju Kommunista Pr6 
ba foglalta magába. /27/ 

A KISZ KB  mellett Középiskolai Taraács elnevezéssel rótegta- 

nácsadb testület alakult, amelynek komoly mozgalmi tapaszta- 
lattál rendelkező pedagógusok és diákok lettek . a tagjai. 
A KISZ , eddigi történetét áttekintve sok sikert, kiemelkedő . . 

akciót találhatunk. Az eredmények mellett azonban fogyatékos- 

ságokkta is fel kell. figyelnünk. A fogyatékosságok égy része 

azért szembetiinő, Inert a korábbi ifjusági szervezetek /MADISZ, 

MISI, DISZ/ tapasztalatainak figyelembe  nem vételéről árulkod-
nak. 

11957 után néhány évig ' sike sen és jól működött a Kilián-»próba 

rendszere. Az első évek sikeróben iskoláink fiatál .pedaegusai 
nak, a tapasztalt if jusági vezetőknek volt  nagy  szereplik. . 



Néhány év után azonban visszaesés következett  be:  meohani- 

kusan jelölték ki a foglalkozások vezetőit, kevesebb figyelmet 

forditottak az előirt Kilián-próba követelményeinek a telje-

sitésére. A foglalkozások unalmassá válása, a belépéssel kap- 

csolatos elvárások csökkenése eredményeként a KISZ-ben is le- 

játszódott az a jelenség, amelyet a DISZ-nél tapasztalhattunks 

a szervezeti tagsággal kapcsolatos formális és tartalmi elvá-

rások szintjének csökkenésével perhuzamosan válik tömegszer- 

vezetté a mozgalom. Szerintünk tehát nem a KISZ, illetve azt . 

megelőzően a DISZ tömegszervezeti jellego a hibás a mozgalom 

ellaposodásáért, hanem az, 	a tömegszervezetté válás üte- 
me nemkivánatos gyorsasággal és körülmények között következett 
be. 

Az uj helyet régi problémákat vetett fel, ismert megoldásokat 

eredméye zetts 

-a tanulmányi osztályra alapozottan müködő KTSZ-szerveze- 

teket hoztak létre; 

-a KISZ-alapszervezet irányítását az osztályt legjobban is-

merő pedagógusra, az osztályfőnökre bizták rá; 

osztály ős iskolai szinten feleslegessé vált a diákönkor-

mányzat és a KISZ-vezetés szervezeti párhuzafl esága /ismét; 

egymechanizmus alakult ki/; 

-az önkormányzati szervekre háruló hagyományos iskolai fe- 

ladatok megoldását a KISZ-nek kellett  magára vállalnia; 

-az iskolai KISZ-szervezetek és alapszervezetek idejüknek 

és energiájuknak jelentős részét nem a tanulmányi-politikai 
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feladatok megoldására forditották, hanem egyéb isko-

lai teendők /pl. ügyelet ' megszervezése, késések ellen-

őrzése, kirándulások előkészitése/ elvégzésére. 

Az iskolai KISZ-szervezetek tényleges tevékenysége és a  tu-

lajdonképpeni célkitüzései közötti szakadék évről-övre növeke-

dett, s a  hatvanas években az iskolai  KISZ-szervezetekkel való 

beható foglalkozás elkerülhetetlenné vált. A fennálló állapo-
tok tarthatatlanságát fejezte ki az ötödik Nevelésügyi Kong- 

o 

rosezus helyzetértékelése 1st "ő romboló ellentmondás támad 

a valóban hatékony és életteli önkormányzás hiánya t  a szik 

iskolai formákba szoritott tevékenységi lehetőség és a fia-

talok természetes önállósulási törekvései, igényei között. 

Ennek máris az a következménye., hogy a fiatalok egyes csoport- 

jai kivonulnak az általunk teremtett intézményes és szerve-

zeti keretekből." 

A kongresszus a problémák megoldásának menetére vonatkozó el- 

képzelését is körvonalazta: "A párt Központi Bizottságának ál- 

lásf oglalása, továbbá a kongresszusi vita alapján ugy Whik, 

felül kell vizsgálni az if jusági szervezetek és az iskola 

kapcsolatát minden vonatkozásian. Az ifjusági szervezetek tevé- 

kenységének tartalma, szervezeti formái és módszerei tulsá' 
gosan iskolásak. Sokan  éppen ebben látják az igazi tanulói  
önkormányzat kibontakozásának legfőbb akadályát. Jelenleg 

valóban teljesen azonosak az ifjusági szervezet és az is-. 

kola szervezeti kerete§. / a rajok és a KISZ-alapszervezetek 
lényegében azonosak az osztállyal/, 



a felnőtt if jL_ság. vezetők /pl.: a rajvezetők/ legtöbb helyen 
az osztályfőnökök. A mozgalmi összejövetelek, a tanórán ki-- 
vüli politikai' világnézeti és erkölcsi nevelés ' alkalmai,, a 
szakköri foglalkozások tanóraizüek, és ezért alkalmatlanok 

az önmüvelá motivumok kibontakoztatására, a társadalmi és 

politikai aktivitás ösztönzésére." /28/ 

Az MSZMP .BB 1970 február 18-19-ei ülésén az .iskolai if jusági 
mozgalom helyzetét a következőképpen értékelteti "... Az ellent- 

mondások kiélezetten jelentkeznek az iskolában í  mert! 
Nevelésre rendelt állami intézményben kell a KISZ-szerve- . 
zetnek szintén nevelőmunkát végezni. Vz óhatatlanul az azo- 
nosulás veszélyével jár. 

-ellentmondass van az Iskolában az igazgatói, ;  osztályfőnöki. 
vezetés és a KISZ pártvezetéses szervezeti önállósága kö- 

zött. A KTSZ-szervezetek nem nélkülözhetik munkájukban a 
pedagógusok támogatását, azonban az életkor és a vezetők . 
tapasztalatlansága szinte kinálja a közvetlen beleszólás 
jogosságát egyes pedagógusok számára. 

-itt a legnagyobb arányu a KISZ szervezettsége, ennélfogva 

sok ellentmondás kiélezetten jelentkezik. 

--Kis számuak és aránylag gyengék az iskolai pártalapszervezete-' 
tek." /29/ 	

. . 

Az Otödik Nevelésügyi Kongresszus által elitélt jelenségek /a 
fiatalok jelentős részének a politikai-gazdasági élet eseményei 

iránti érdektelensége, közömbösség, kivonulás a KISZ-ből/ az 
MSZMP KB 197o-es  és 1972--es ülésének megállapitásai egyaránt az 

ifjusággal való fokozottabbbtörődés szükségességének felismerését 
jelezték. 
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A problémát: megoldását azonban több tényező is akadályozta, 

illetve késleltette. A 60-as évek végén még országosan hiányoz-

tak azok az ifjusági létesitmények /klubok, sportolási és test-

edzési lehetőségek, if jusági iidülőtáborok stb./ és anyagi esz- 

kőzők, amelyekkel tartalmas szórakozási és művelődési lehet- 

cégeket teremthettünk volna fiataljainknak. A klubélet fejlet-

lensége, a fiatalok tényleges érdeklődését figyelmen kiviül ha-

gyó közművelődési akciók és helyi kezdeményezések következté- 

ben nagyszámu fiatal tömörölt spontén csoportokba /informális 

közösségekbe/, társadalmiiközösségi szempontból nemkivénatos 

klikkekbe. Ezeket a fiatalokat egy-egy hobby /beat-imádat, 

sportrajongás/, sajátos szenvedély /alkoholizmus, feltűnési 

vágy/ fűzte Össze. E nyugtalanító jelenségek veszélyességét 

fokozta, hogy jelentkezésük időben egybeesett a nyugati diák-

megmozdulásokkal. 
Középiskoláinkban a fenti problémák nagativ kihatásai foko-

zottabb sullyal jelentkeztek. A helyiséghiány, a szakköri és 

KISZ-munka formális jelleges a pedagógusok munkájának nem meg- . 

felelő anyagi-  és erkölcsi megbecsülése mind-mind hozzájárult 

ahhoz, hogy a pedagógusok számszerűen is jelentős része nem 

vállalta, . hogy kevés szabad idejét feláldozva, társadalmi mun- 

kában végezze a középiskolás tanulók tanórán k.vüli nevelését. 

Az Q. Nevelésügyi Kongresszus és az MSZMP KB 1970-es hely-

zetelemzését követően olyan intézkedések és határozatok sora 

lát napvilágot, amiolyeknek célja az ifjuság körében végzett 

/végzendő/ munka anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek a 

megteremtése. 
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1971-ben megjelenik a fiatalok alapvető jogait'. és kötelessége- 

it
...  _ .   

it- rögzitő Ifjusági Tőrvény,., Ugyanebben az évben sor kerűl' a 

pedagógusok fizetésének. rendezésére. Az ,  Msaw EB 1972 március 

19-2,o-i ,  üléséa határozatothoz . a közmüeelődés fejlesztősének 
feladatair6l+ /30  :Ezt  megelőzően az MEW EB  az állami okta-

tás 

 

 helyzetét Oemezte és . az állami oktatás fejlesztésének fe-- 

ladatairól dőntött l  /31/ 
A párt ás állami szervek határozataival párhuzamosan a  Magyar 

Kommunista If jusági Szövetség különböző szinta testiliétei ős 

szenrei is oé's.ul Vizták ki :,h.ow, a középi8kvl 'dskoru fiatalok 

tényleges érdekl.ődésének t  életkori igényeinek megfelelő korstze— 
rü tartalommal,. magasabb és konkrétabb követelmények támasztá-
sával, uj szervezeti formák és módszerek kia3.akitásával tegyék 
vonzóbbá az iskolai. KISZ..munkát : 
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'IV.  Fejezet 

Az  u1 /vegyes é e tkorut/ KISZ-szervezeti forma . kialakitésa 

és á Ak .ónossá tétele  

IV/1 Kisérletek az iskolai KISZ-munka továbbfe:ilesztésére  

A felszabadulás utáni haladó szellemit ifjusági szervezeteink . 

mindegyikét jellemezte az a törekvés, hogy a kor követelménye.- 

íhez ,,, a társadalom és az ifjuság elvárásához alkalmazkodva 

dolgoztak. Az iskolai ifjusági mozgalom történetét áttekiut- 

ve azonban ugy tűnik, hogy időnként az egész iskolai ifjusági 

mozgalom problematikájának ujraértelmezése; átértékelése kel= 

lett ahhoz, hogy az iskolai ifjusági mozgalom megszabadulhas-

son  a formalizmustól. Részünkről ilyen ujraértelmezési idő-

szaknak tekintjük °az 50-es évek elejét, a DISZ-szervezetek kii' 

alakulásának--kialakitásbnak az időszakát /az if jusági avant 
gardizmus elleni haroob, az ifjuságnak az iskolán és a. társa-

dalmon belüli helyzetét, a jogokat és kötelességeket, a moz-

galmi elvárásokat tudatosit6 munkát/. . 

Történelmileg hasonló jelentőségű volt 1957 márciusától a 

KIS? révén megva16su16, az ifjusá.guak többségét érintő politi= 

kai felvilágositó ős mozgósitó munka. Ennek során fiataljaink 

százezrei ismerkedtek meg szooializmust épitő népünk oélkitii- 

zéseivel,: történelmi multunk tanulságaival, az időszerü gazda 

sági és politikai feladatokkal. 

A 60-as évek végén -a vázolt okok miatt- ismét szükségessé 

vált, hogy társadalmi szinten elemezzük if juságpolitikánkat 
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és az if juság reális igényeinek, a kor követelményeinek és 

gazdasági lehetŐségeinknek megfelelő intézkedéseket hozzunk, 

A 6o-as évek végén született if juságpolitikai •intézkedések • 
egy részét kimondpttan az a , cél vezérelte, . hogy a. tanintéze-

ti. KISZ-munkát élőbbé, elevenebbé tegye. Az intézkedések 

szükaégességót feltétlenül el kell ismernünk, A KISZ-munka 

korábbi formáinak megváltoztatása mellett  nagyon . sok tény 

szólt. /ld. 35-36. oldal/ . 

A hiányosságok egy része /iskolás módszerek,, formális köve- 

telmények, tőmegszervezeti jelleg/ "örökségként" jelentkezett 

egy idd után a KISZ-munkában. Az irányitás kérdése /a.párta-

lapszervezeti irányitás helyett az állami irányitás előtér- 

be kerülése/ a tömegszervezettő válással egy időben és azután 

vált lényegessé. Az iskolai pártalapszervezetek általában kis-» 

létezámuak és gyengék voltak. Az iskolai pártszervezet erőt-

lensége miatt az igazgató /az.intézmény állami vezetőjeként/ 

jelölte ki  a KISZ-alapszervezeteket segítő tanárokat. Az isko-

la államilag felelős vezetője által kijelölt,: az alapszerveze- 

tek munkáját irányitó osztályfőnökök tevékenységükről a megbi-

zást adó személynek, azaz az igazgatónak számoltak be.  
Nehéz lenne eldönteni, hogy tulajdonképpen ki is követett el  

hibát. Az iskolai pártszervezetek -e, amelyek alacsony létszár.  
muk miatt nem tudták megbirkozni a gy feladattal? Az igazgató, 
aki a. pártszervezet gyengeségét látva az osztályfőnökök munka-

köri kötelességévé tette a KISZ-unka segitését? Az osztályfő 

nökök, akik -többnyire hiányos ifjuságmozgalmi és neveléselmé• 

7.eti tájékozottságukból következően-nem tudták kellően  segite- 
ni a fiatalok öntevékenységének kialakitását, akik tanitási 



óraik tapasztalatai alapján a tanitási órákon jónak talált 

módszereket alkalmaztak  az alapszervezeti munka . patron44á- 

sakor is? A  KISZ felsőbb szintü nézetői, akik a KISZ  te.- 

megszervezetté válásával  párhuzamosan nem segitettek kidolgoz- 

ni  egy  olyan követ®lményrendezert: amely értékelhető, figye- 

lembe veszi a középiskolás korosztály érdeklődését, társadal- ► 

mon  belüli helyzetét és feladataiti Az iskati . és alsóbb szin. 
tii KISZ-vezetők, akik nem forditottak kellő figyelmet a j6 

tapasztalatok és módszerek átszármaztatására, az iskolán 

riileten, városon/ 	vezetőképzésre? 	. 

Lehetne soroini a problémák:atl keresni a felelősöket, de nem 
ez a feladatunk. 	 . 

Az elmondottak atonban érzéklétesen igazolják, hogy a kőzép-

iskolai KISZ-szervezetek iskolán belüli helye, a pártalapszer- 

vezetekhez való viszonya, az irányitás kérdése, a vezetőképzés 
rendje, a KISZ egész középiskolái felépitése, a hagyományos 

felápités eredményes volta mind- aind vitathatóvá, esetenként 
megkérdőjelezhetővé vált a  6o-es  évek végére. . 

A középiskolai KISZ-munka megváltoztatásának iránya giugy trnik-

kézenfekvő volt. A KISZ-t megelőző ifjusági mozgalmak idején 
/részben a DISZ megalakulása után is,ánnak .tömegszervezetté 
válásáig/ "a kettős mechanizmus gyakorlata érvényesült iskoláink- ► 

ban. Láz a forma az adott időszakban hatékonynak bizonyult., 

ezen az ifjusági mozgalom kislétszámu volt, a céltudatos, tevé-
kenyen is az ifjusági mozgalomhoz tartozni kivánó fiatalokat 
tömöritette csak soraiba. Az utólagos értékelés számára ez . 

az időszak -megfeledkezve bizonyos negatív jelenségekről/avant-

gardizmus, anarchizmus/ 



ugy tünhet1  hogy' .a" nem osztályra alapozottan miiködŐ .if ju 

sági mozgalom sokkal szinesebben,•:élőbben,.hatékonyabban 

működhet. Nem tekinthető teljesen véletlennek,, hogy a ket-- 
tős mechanizmus gondolata 1957-'ben:.  a KISZ megalakulásakor 

is felmerült, . de'. az adott történelmi viszonyokból követke-

zően végül nem valósult 'meg. 	 . 

A 6o=as évek végén /14. If jusági ' Magazinban. Va jó Péter city- 
keit/ ismét fellángol a mechanizmus-vita,; amelynek eredmé-

nyeként Kin  CB 197° julius 30-i határozatában 	iskolá- 
ban 2 éves mozgalmi kisérlet beindítását határozza .el. A  ki-
sérlet céljai az  iskolai  /elsősorban a középiskolai/ KISZ-te- 
vékenység továbbfejlesztése, uj szervezeti forma kialakitása, 
á módszerek és programok differenciéltabh alkalmazása. 

A mozgalmi kisérletről stencilezett kiadvénelent ueg,, mely-
nek főbb gondolatait 

-A közép- és szakmunkásképző iskolai mozgalmi tevékenység 

elmarad a kivánalmaktól. Az  iskolai mozgalmi tevékenység 
`tartalmi szinvonala, szervezeti élete nem áll arányban a 
társadalmi elvárásokkal, a fiatalok igényeivel. 

-A  tanulófiatalokkal való foglalkozás nem lehet közömbös a 
KISZ' .számára .,: mert az , egységes ifjusági szervezet egyik 
legnépesebb rétegéről . van .szó. . 

-A  14-16 éveseknél nagy jelentősége van a kötetlen forma- 

Ságoknak, a 17-18 éveseknél pedig /más feladatok-és mód- 

szerek alkalmazása révén/.az érettségire,, szakmunkásvizsgá-
ra ás a társadalmi életbe való bekapcsolódásra kell felké- 
eziteni a fiatalokat. 



Az iskolai KISZ--unka területén jelentkező főbb ellentmondó 

s oks 
a./ Oktatásra-nevelésre rendelt intézményben tevékenykedik 

a KISZ, a jelenlegi helyzet elkerülhetetlenül magában 

hordja az ismétlés ős azonosulás veszélyét  /alkalmazott 

módszerekben és szervezet i  keretekben/. 

b./ A KISZ munkájára negatívan hatnak az iskolai kötöttsé-

gek, a konzervativ pedagógiai nézetek ős az ezt tükrö-

ző gyakorlat. A KISZ tevékenységében aránytalan mérték-

ben  jelentkeznek az van. állami-iskolai feladatok /késé- 

sek ellenőrzése, kirándulások szervezése, Ugyeletesi szol- 

gálat szervezése stb./ ., amelyeknek elvégzése elsősorban 

az iskolavezetés és a pedagógusok feladata lenne. 

c./ Az állami feladatok mellett háttérbe szorult a politika i  

munka, ritkán jutnak a fiatalok politikai, mozgalmi él- 

ményhez. 
d/ A középfoku tanintézetekben a legnagyobb arényu a KISZ 

szervezettsége, de ennek arányában nem sikerült konkrét 

tevékenységi területeket biztoaitaui számukra. A tagfel-

vételi munka szinvonala nem megfelelő, megoldatlan a tag+ 

felvételt követő követelményállitás, nem kielégitő a KISZ- 

megbizatások rendszere ős a KISZ-en kivüliekkel való fog-

lalkozás. 

e./ A középfoku tanintézeti KISZ-szervezetek nem tudják meg- 

felelő mértékben kielégíteni a fiatalok sokirányu érdeklő-

dését, e ehhez a programok szegénységén kiv+űl a feltételek 

sem  adottak. 



f;/ A  középfokul tanintézetekben a legfiatalabbak a KI$p  

vezetői, vezetési tapasztalatokkal a legkevésbé  fel- 

vértezettek;; munkamódszerük kialakulatlan..  

A  közép--és szakffiwakásképző iskolák KISZ-munkájában sziikeé--  

ges vá~.toztatáéok3 
 . 

: 1./ A KISZ iskolai  tevékenységében  , is kerüljön elsó hely~ 
. 	 . 	 ,   

re a politika9. munka . A fiatalokat mozgalmi ,élményhez  

kell juttatni, lehetőséget kell teremteni az önneve.  - 
lésre, önművelésre, a közéletiség gyakorlására. A  for-

maságokra ./zászlókultusz ', .táborozásoké,: összejövetelek  

külsőségei: stb,./ .nagyabb sulyt kell fektetni. 
 . 

a./ A szervezeti élet terUletén szükséges változtatáaoks  

a,/  Az  iskolai KISZ-szervezetek tevékenységének irány.-  

tás.át az iskolai KISZ-vezetőség lássa el. Lehetősé- 

geket kell teremteni egyetemi hallgatók; fiatal pe- 

dagógusok KT;Z,.titkárrá törtértő választására, füg- 

getlenitett KISZ.titká'ok .  beállítására  

b./  A .  középfoku tanintézetekben KISZ irányitással mükci-  
• 	dő osztály diákbizottságokat kel]. létrehozni. Ezek  

tehermentesithetik a KISZ.•t egyes iskolai jellegit  

feladatok ./késések ellenárzése, folyosóügyelet, ki-  

rándulások szervezése, tanulószobai felügyelet, szak-

köri munka stb./ elvégzése alól .., másrészről igy a  

KISZ: aktivizálni, tudja a KISZ--en kivü].i fiatalokat.  

c./ A tanulói önkormányzat mellett a* KISZ -elsősorban az  

indirekt nevelés eszközeiként.`. hozzon létre és mü-  

ködtessen érdeklődési /tevékenységi/ köröket.  



•Pl.: If ju Uttörővezétők Klubja, Ifju Gárda, Marxis- 

ta Diákakadémia, 'Diák Sportkör, Országjáró Diákok 

Egyesiiléte /köre/, Tudományos Diáktársaság, Diák 

klub stb. 	A tevékenységi körök vezetői KISZ— 

tagok legyenek. Kivánatós, hogy minden középiskolás 

és szakmunkástanuló legalább egy körben tevékenyked- 
jók. 

d,/ Lehetővé kell  tenni.,, hogy miieden fiatal maga válasz-

sza meg alapszervezetét. Az ilyen módarc kialakitott 

/maximum 6o fős/ vegyeeélétkoru alapszervezetekben ' a 

fiatalok és idősek tevékenysége révén folyamatossá 

válhat az alapszervezeti. élet. A ' bejárók, kollégis 

ták és III. éves szakmunkástanulók maguk válasszák 

meg, hogy hol kivárnak i.f j i.ságmozgalmi tevékenységet 

végezni. /falun, tanyán, kollégiumban .,: munkahelyen stb/. 

Az alapszervezetek válasszanak névadót. Lehetőséget 

kell teremteni kollégiumi KISZ-szervezet létrehozásé 

ra. 

e./ Javitani kell a tagfelvételi munkát. A tevékenységi 

körökbe bevont elsősök jobban megismérhetöek. A tevé-

kenységi körben végzett munka módot ad a KISZ—tagság 

jobb megismerésére,. a tagság aktivizálására, KISZ 
megbízatások biztositására és a KISZ-en kivűliekkel 

való szervezett foglalkozásra. 

f./ Javitani kell az iskolai. KISZ—vezetőképzést. 

3./ Az iskolai WTSZ-munka anyagi--tárgyi feltételeit biztosita 
ni kell. 



Gyarapitani kell a szakkörök, klubok, sportkörök számát, 

meg kell teremteni a széleskörű diákturizmus és üdülés 
feltételeit. Biztositani kell az iskolák hétvégi és szűni- 
dei nyitvatartásá.t, a város., iskolai klubok miiködtetését. 

Átfogó tervet kell késziteni az iskolai KISZ szervezetek 

helyiség ellátásának biztositássára. Napirendre kell tizni 

azoknak a kedvezményeknek a sorsát /utazási kedvezmény, tu- 

rista felszerelések részletvásárlási akciója stb./, amelyek 
elsősorban a 7.4-18 éves korosztályt érintik. 

A javasolt változtatásokat fokozatosan keli bevezetnie 

1./ 1970 szeptemberétől a kisérletre kijelölt iskolákban 

komplexen kell megvalósitani a javasolt változtatáso-

kat és létre kell hoznit 
«'a vegyeséletkoru alapszervezeteket, 
-az osztály diákbizottságokat, . 
-az iskolai KISZ- ►vezetőségeket ., 
-a tevékenységi /érdeklődési/ köröket. 

2 ./ 1970 szeptemberétől -a tartalmi és módszertani kér-
dések kidolgozásával,, -a személyi feltételek  megterem-
tésével párhuzamosan-• valamennyi középfoku tanintézet- 
ben létre . kell hozni, a tevékenységi /érdeklődési/ °körö- 
ket. . 	 . 

3./ 1970 szeptemberétől meg kell alakitani az önálló kol- 
légiumi KISZ-szervezeteket. 

Az Intéző Bizottságnak a közép- és szakmunkástanuló iskolai 

KISZ--tevékenység továbbfejlesztésével kapcsolatos határozatá-, 
ban több olyan megál3apitás van, melyekre fel kell figyelnünk. 



Az Intéző. Bizottság nagy jelentőséget tulajdonit a 14-18 

éves korosztály mozgalmi nevelésének, de ezen .belül "." a 

14-16 éveseknél a formaságoknak, a kötetlenebb formáknak 

is nagy jelentősége van . ,A tartalmi célkitüzések megva. 

1ósitására erőteljesebben kell figyelembe  venni  a 14-16 4.0. . 

ves serdülök életkori sajátosságait,. játékosabb eszközöket, 

kell alkalmazni" -irja.. Ugyanakkor az idősebb  korosztály ne-

velésére azt ajánljás "... a 17-19 éveseknél más feladatok, . 

módszerek szükségesek ahhoz,, hogy zökkenőmentes legyen az é- 

rett^égi és a szakmunkiletvizsga után társadalmi életbe való 

bekaposol6d .ás." 	 . . 

Mindkét korosztály számára más-más módszerek és formák alkal-

mazását javasolja az Intéző Bizottság, de javaslatainak megté- 

telekor saját korábbi kritikaimegállapitásaival kerül -részle-

gesen- ellentmondásba ha igaz, hogy a pedagógusok körében "nem 

kis mértékben hatnak a konzervatív pedagógiai nézetek és 61 az 

ezt tükröző gyakorlat", . akkor az iskolai mozgalmi munka módsze 

rein►ek differenciáltabb alkalmazását a jövőben -a vegyeséletko- 

ru KISZ-alapszervezeteknél- sem tudja az a pedagógus kollekti-

va biztositani amelyik korábban, az osztályra alapozottan te- . 

vékenykedő KTSZ-szervezetek esetében is  -gaz IB szerint- sok e-

setben képtelen volt az adott korosztálynak megfelelő mozgalmi 

módszereket használni. 

Az lB kifogásolta, hogy a KISZ-re az iskolán belül arányfala-

nul sok állami-iskolai feladat jutott. Megtett javaslatai so-

rában azonban a KISZ feladatává teszi az ODB-k /osztály. diákbi-

zottságok/ ir-ányitását, beszámoltatását,, a tevékenységi körök 

szervezését, működtetését. 



Igaz, hogy  az osztálydiákbizottságok /továbbiakban: ODB/ ré-

vén az uj szervezeti  felépitésben a KISZ csak közvetve vesz 

részt az állami-iskolai feladatok végrehajtásának segítésé 

ben, de áttételes formában továbbra is felelős marad  államin 

iskolai feladatokért. 

Az IB határozatától a politikai  munka előtérbe kerülését, a 

politikai munka ézinvonalának emelkedését is várták. Tapasz- 

talataink szerint azonban a vegyeeéletkoru alapszervezetekben 

a folyamatos és tervszerit munkavégzés ., az egymásraépülő poli*  

tkai ismeretek oktatásának a feltételei nem lettek jobbak. 

Az alapszervezetek összetételéből következően 1nyegeaen el. 

tér az egyes KTSZ-►tagok ismeretszintje,, igy a vegyeséletkoru 

KISZ-szervezeteknél a politikai--if juságmozgalmi ismeretek ok-

tatását csak azonos osztályból ill.  évfolyamból szerveződő 
KISZ-csoportok segitségével lehet megszervezni. A KISZ-,csoporw 
tokban folyó munkához azonban kellő számu és felkészültségű 

KISZ-vezető is kellene, holott ismert a problémait korábban a 

létszámban kisebb, osztályra alapozott KTSZ-alapszervezetek 

számára sem tudtak iskoláink megfelelő számu foglalkozásveze. 
tőt biztosítani. ' 

Szerintünk az önálló kollégiumi KISZ-szervezetek létrehozásá- 

val kapcsolatos intézkedés is elsietett volt. Az IB határozat 

szerinti "197o szeptemberétől általánosan meg kell alakítani 

az önálló kollégiumi KISZ-szervezeteket". Az IB határozat azon-
ban azzal nem számolt, hogy= 

legtöbb középfoku intézményünkben semmiféle hagyománya nem 
volt a kollégiumi KISZ--szervezetnek, 



-a kollégiumok anyagi  és tárgyi feltételei . ma még nem 

teszik lehetővé, hogy egyik napról a másiga önálló 

kollégiumi KISZ-szervezeteket müködtessenek :  

-kollégiumainkban általában két l  vagy több iskola ta-

nulói laknak és ebből adódban eltérő a rendelkezésre 

álló szabadidő mennyisége és megoszlása, 

-kollégiumaink többsége pedagógiai vezetésének nincs 

megfelelő if juoágmozgalmi felkészültsége és tapasz- 

taa.ata t  

---a kollégiumainkban lakók önálló KISZ-szervezetekbe 

tömöritésévél iskoláink a legaktivabbt legkönnyebben 

elérhető  és mozgósitható HISZ-tagjaikat veszitenék el. 

összegezve' az Intéző Bizóttság  határozata több vonatkozásban 

is ellentmondást fejtett magában, lényeges kérdések értelmezé-

sekor nem vette figyelembe  az iskolai realitásokat. A KISZ--te-- 

vékenységének továbbfejlesztésére vonatkozó kisérlet ismerteié 

se mellett, ázzál párhuzamosan i-be sem várva a kisérlet megirt' 

ditását- eleve jónak itélte az uj szervezeti formát. 

A vegyeséletkoru KISZ--szerveztekben folyó munka értékelése 

lényeges helyet foglalt el a KISZ 1971 december 8-11 között 

megtartott VI3I kongresszusán. A kongresszus megitélése sze- 

rint a kisérlet tapasztalatai kedvezőek,, helyes az a  tarok- 
, 

vés t  hogy minél előbb vegyeséletkoru glapszerveztekkel kell 

felváltani az osztály alapszervemteket. Borbély Gábor, a kong-

resszus középiskolai és szakmunkástanuló szekciójának a veze-

tője a szekció munkáját összegezve javasolta a plenáris lilésen: 



"1972 májusában befejeződik a tanintézeti KISZ-munka to-
vábbfejlesztését, korszerüsitését célzó kétéves kisőrlet. 

Javasoljuk, hogy a KISZ KB a kisőrlet eredményeinek, ta- 
pasztalatainak felhasználásával vizsgálja meg az általano- 

sitás lehetőségét,' az uj szerveződés, az önkormányzat ezé- 

lesitéee, az érdeklődés kielégités ős a tanintézeti. KISZ. 

szervezetek pártirányitásának kérdéseit, a kollégiumi 

KISZ-szervezetek ős az önálló pedagógus KISZ-szervezeteik 

létrehozásának lehetőségeit.',  

Figyelemreméltó, hogy Borbély Gábor arról beszélt: meg kell 

vizsgálni a kisőrlet eredményeit, a tapasztalatokat, az általá-  

nositá.s lehetőségét. Ugyanakkor azonban már 1B határozat szüle. 

tett arról, hogy az uj szervezeti. formát /fokozatosan/ be kell 

vezeteti. 

Az uj KISZ-szervezeti forma kialakitásának következő jelentő-

sebb állomása a KISZ KB X-nak azon határozata volt, amely előir- 

ta, hogy 1974  szeptemberétől minden közép- ős szakközépiskola 

KISZ-szervezete köteles az uj formára átállni. 

IV/2 Az uj szervezeti forma bevezetése  

A KISZ KB 1972 augusztus 15-i határozata, valamint a KISZ KB 

IB-nak 1R72 november 2-i határozata értelmében az uj szervezeti 

formára való átállás -a szakmunkásképző intézeti. KISZ-szerveze" 

tektől eltekintve* valamennyi közép- és szakközépiskola számára 

kötelezővé vált. Az átállással kapcsolatos feladatok  ismertetésé-

re 25 oldalas "Útmutató a középiskolai KISZ-szerveztek számára az 

uj szervezeti formára való átálláshoz" c. stencilezett ismertetőt 

adtak ki. 
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A kiadvány első része az uj szervezeti forma bevezetésének 

szükségességét próbálja megindokolni,. Az érvek, emlitett 

tények többsége azonos az MSZMP KB 1970 február 18-19-i 
ülésének a mozgalmi  munkát értékelő megállapitáéaival., /Az 

iskolai KISZ-szerveztek állami-iskolai feladatokat vállal-

tak át a KISZ-alapszervezetek és a vezetőségek munkáját a- 

utokratikus és regulativ módszerek akadályozzák, a diák- 

vezetők tapasztalatlanok, a középiskolákban magas a szerve- 

zeti létszám stb./ A kiadvány a feladatokról szólva négy fő 

fejlesztési területet nevezett megy 

1./ A KISZ-munka politikai tartalmának, a közéleti akti. 

vitásnak ás politikai oktatásnak a fejlesztését. 
a 

2./ Az aktivagárda bővitését. 

3./ °A követelmények fokozását. 

4./ A közösségi nevelőmunka hatékonyabbá tételét. 

Az egyes fej.esztési területeken bekövetkezett változásokról 

/tapasztalataink alapján/ a dolgozat következő fejezetében fo- 

gunk szólni. Szintén a következő fejezet feladata lesz .., hogy 

elemezze azokat a közösségi neveléssel kapcsolatos érveket ,, 

amelyekre hivatkozva az uj szervezeti formát a korábbinál e- - 

redményesebbmek itélték meg. 

Az Utmutató második része az elért eredményeket ismerteti. 

Az általánosság szintjén maradva, kevés konkrétumot emlive ir 
a SISZ-foglakkozások uj rendjéről: "B feladatot a HISZ-szerve- 

zetek elsősorban  a tevékenységi körök be indi tás ával és 

ködésével,, az alapszervezeti munka szinesebbé, változatosab- 

bá tótelével, valamint a politikai oktatás keretein belül 

hajtották végre." 
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A politikai oktatás konkrét értékelésekor megállapitjas "az  

a véleményünk, hogy ezen a téren nem sikerült előbbre  lép- 

ni a kisérleti iskolákban. Ennek okai azonban nem a kisét-  

letben keresendők, hanem elsősorban abban a rossz gyakor-

latban, hogy a középfoku tanintézetek többségében a po-  

litikai oktatás nem valamelyik konkrét oktatási kör ke-

retében folyik, hanem spontán módon, a KISZ-tagok javas-

latára összeállitott előadássorozatként."  

Lényeges előrehaladást csak a tevékenységi körök hoztak, a-  

melyekben a fiatalokat jobban meg lehetett ismerői, igy  meg- 

alapozottabbá váltak a KISZ-tagfelvételek. A tevékenységi  

körökkel kapcsolatban megállapitottáks "... elsősorban azok  

a körök lettek népszerüek, amelyek az iskola életében valósá-

gos hiányt pótolnak /filozófiai, világnézeti, szociológiai,  

pedagógiai körök, különböző kulturális, alkotókörök/."  

A harmadik rész a KISZ-szervezetek pártarányitásának és ve-  

zetéséek kérdéskörét taglalja. A kisérleti iskolákban az  

alapszervezetek patronálását ás a marxista tevékenységi kö-  

rök vezetését kizárólag párttag tanárok végezték, igy a párt-  

ir•ányitás közvetlenül is érvényesült.  

Az Utmutató a továbbiakban az uj szervezeti formára történő  

átállás általános alapelveit ismerteti. /Előkészitő Bizottság  

megalakitása; alapszervezetek szerveződési elvei; osztály di-  

ékbizottságok létrehozása; tevékenységi körök szervezése;  U.  

tercterv késlitése stb./ Az átállás feltételeinek ismerteté-

sével /szemléletbeli feltételek, személyi feltételek, anyagi-

technikai feltételek/ zárul az Utmutató.  



-53- 

IV/3 A.:közéDiskolai közösséxi nevelés .hagyoményos  'és  ud le-

hetősémi, 
• 

Az iskoláinkban felyó nevelőMunka egyik legfontosabb oélki 

tűzése a hatékony közösségi élet kialakitása. "... a kom-

munista nevelést ugy kell megszerveznÜnk, hogy  alapjit 
erős és befolyisos pedagógiai közösségek /gyermekközősség 
és pedagógusközösség/alkossák. A pedagógusoknak köteles-

ségük munkájuk és tevékenységük  során  létrehozni a gyer-

mokközösséget, keresni és megalkotni a közösség legtőké-

ietesebb, a körülményeket figyelembe vevő legalkalmasabb 

formáját," /32/ 

A  tanuló  azonban-a tfirsadalom többi tagjához hasonlóan- 

sokfajta Asaládi, baráti, lakóhelyi stb./ csoport vagy kö- 
zösség tagja. "Kivénatos, hoc ezek között az iskolai kol- 
lektiva legyen az a társadalmi közösség, amely alapvető a 

tanuló számára, és amely befolyásolja, áttekinti és egy-

sógbe fogja a tÖbbi közösségekben való mozgását, tevékeny-

ségét is. NevelÓsünk célját ugyanis csak akkor közelit-
hettlik meg, ha növendékeink életét ás tevékenységét a ne-
velés valamennyi szinterén /iskola, ifjusigi mozgalom, 
°salad, iskolán  kivüli intézmények ás szervezetek/ egysé-
ges eszmék jegyében ás egységes  pedagógiai-logika'  alapján, 
kellő pedagógiai céltudatossággal szervezzük meg. Ebben az 
iskoláé a vezető szerep. " /33/ 



Az iskola mint közösség azonban képtelen az egyes 'egyén 
minden lényeges tettét, az egyéni fejlődés alakulását nyo-
man kövétrii' ,  Ahhoz, hogy az iskolán belül kielégitően és 
ellenőrizhetően megszervezhessük a tanulók múnká és tevé• 
kenységi lehetőségeit olyan kisebb egységeket /elsődleges 
vagy kontaktusos közősségekét/ kell kialakitanunk,' amelyek 
Megfelelő pedagógiai segités mellett baráti,, 'ideológiai, 
munka és életközösségekké fejlődhetnek. A hatékony tanulói 
közösségék létrehozásának gondolata éé gyakorlata Makaren-
ko: életművében teljesedett be Makarenko munkássága, alapján . 

váltak ismertté és általánosan álfogadottá á hatékony kö- . 

zöaségi.nevelés törvényei. Makarenkonak a közösségek, a kő-
zössógi fejlődés törvényszerűségeire vonatkozó megállapitá- 
sait -a konkrét körülményektől iüggetlendl ma is örvényes- 
nek kell. tekintenink. 
Napjainkban különösen időszerűnek tűnik Makarenko meglátó 

ea ",Azt hiszem, hogy a jövő pedagógiai elmélete különös fi— 
gyelmet fog szentelni az elsődleges közösség elméletének."/34/ 

Az  utóbbi években /eleőeorban a vegyeséletkoru KISZ—szerveze-
ti forma bevezetésével/ vitássá vált ,  hogy köziskoláinkban 
mit is tekinthetünk elsődleges közösségnek. A  hagyományos 
felfogás e-ide sorolhatók Makarenkonak az  iskolai  közösségről 
vallott nézetei -is az iskolán belüli elsődleges közösségnek 
a:tanulmányi osztályt tartja. , "ő0knek olyan eszköz áll ren— 

delkezésiikre r  mint az iskolai közösség ős az elsődleges 
közösség: az osztály." —mondta Makarenko /35/a Nevelés a ' 

családban és az iskolában cimmel tartott előadásában. 
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A nevelés módszereiről és 'az elsődles közösségek jelen- 

tőségéről, szólva ismét az osztályok szerepét hangsulyoztas 

"Iskoláinkban természetszerűen megvannak ezek a közössé-

gek -az egyes osztályok. Az iskola hibája csupán abban 

áll, hogy az osztály nem az elsődleges közösség szerepét 

tölti be, vagyis nem számit összekötő láncszemnek az ean 

éo a teljes közösség között ., hanem igen gyakran az egyet-

len valóban létező közösség marad." /36/ 

Az osztálynak elsődleges közösségként történő felfogására 

többször is utalt Makarenko. Ennek e llenére ugy 	hogy 

érezte; a tanulmányi osztálynak az ő telepén működő osztag • 
hoz képest mások a közösségi fejlődési lehetőségei. "Sokat 

beszélhetnék még az elsődleges közösség jelentőségéről, 

de nincs rá időm. Csak azt akarom megjegyezni, hogy az is-

kolában kevesebb a lehetőség az ilyenfajta elsődleges kö- 

zösség megalakitására. Itt valamilyen más módszert kell ki- • 
találni. De ettől függetlenül meg vagyok győzödve a követ-

kezőkről: először, az egyetlen megoldás csak az lehet, hogy 
az elsődleges közösség ne szoritsa ki és ne helyettesitse 

az általános közösséget, s másodszor, az elsődleges közössé- 

gen keresztül meg kell találnunk az érintkezést az egyes 
egyénnek. Ez az én általános tételem. A részletes módszer 

természetesen más a kommuna esetében, az iskola számára pedig 
ismét egészen más." /37/ ' 

Makarenko idézett utmutatását alapelvként fogadtuk el. Iskolai- 

neveléscinket vizsgálva megállapithatós általános és középisko-

láinkban a közösségi nevelés hagyományos szervezeti kerete 



évtizedeken át az osztály volt. Az osztályra alapozott kö- 

zösségi nevelésünk szervezeti formáinak és módszereinek dif-

ferenciálásában azonban --sajnos- nem következett be előrelé- 

pés, kelönösen nem középiskoláinkban. Az általános iskolák 

egynémelyikében megfigyelhetőek voltak bizonyos törekvesék 

az osztályokon belüli /öcsökre alapozottan működő/ 7.15  fős 
elsődleges közösségek kialakitására, de középiskoláinkban 

hiányoztak a hasonló jellegű próbálkozások. Az .általános is- 
kolákban /az ötvenes évek végén/ találkozhattunk olyan törek-

vésekkel, amelyeknek oélja az uttörőcsapaton belül' vegyes--
életkoru szervezeti forma kialakibása volt.. Ezeket a törekvé-

seket értékelte Bara dános: "Több uttöráoeapatban az uttbző- 

rajok ösezeállitásánál az osztálykereteket teljesen figyel- 

men kiviit hagyták. Ez rendkívül ferde gyakorlatot eredménye- 

zett. Egy-egy raj létszámát rendkiviUl felduzzasztotta és 

kénytelen volt a csapat vezetősége több azonos próbára kő- 
szülő rajt létrehozni... Ennek a gyakorlatnak a legnagyobb 

gyengesége azonban az, hogy az osztályfőnöktől elveszi,: ob- 

jektive elezakitja a tanulókat, mivel osztályának uttörői .. 

különbözd rajokba kerülnek. Igy az osztályfőnök nincs is 'ér- 
dekelve az uttörőmunka segitésében de -bármennyire is tö- 
rekszik- nem is képes kellően az osztálya uttörőlnek munká- 
ját sem befolyásolni, sem az örsöket az osztály előtt álló 

feladatokra, iskolai kötelességeik teljesitésére sarkallni ... : . 
Ahhoz, hogy az uttörőcsapat a közösségi nevelés még hatéko- 

nyabb szerve legyen, arra kell törekedni, hogy a rajok, kii- 

lönösen az . öcsök /idősebb .vezetőjük- kivételével/  azonos osz- 
tályu tanulókat tömöritsenek magukba.:." /38/ ` 
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Visszatérve Maka*enkóhozt ő is hangsulyozta,, hogy iskolai 

szinten az elsődleges közösség kialakitására az osztály a 

legalkalmasabb., de megjegyezte: az osztályközösségek kia-

lakitásának módszerei bizonyára mások, mint az általa al-

kalmazott módszerek. - 

A vegyeséletkoru KISZ-szervezeti formát megelőzően közé- 

piskolai ifjuságunk közösségi életének megfelelő  szervezeti  

keret az iskolai KISZ-szervezet, az osztály közösségi életé- 

nek megfelelő szervezeti keret pedig a KISZ-alapszervezet 

volt. "Iskoláinkban a tanulók döntő többsége -sok helyen e-

gésze- uttörő vagy KISZ-tag# tehát az iskola /osztályok/ 

tanulói közössége egyben mint az ifjusági szervezet /alap. 

szervezet t  rajok/ jelentkezik. Ennek megfelelően  a tanu-- 

lók -a feladatok jellege szerint- kettős függőségben élnek* 

egyrészről függenek az iskolától, annak állami dokumentu-

mokban rögzitett követelményeitől, másrészről függnek az 

ifjusági szervezet demokratikusan kialakitott mozgalmi  for-

máitól. E két függőség esetenként külön, általában azonban 
együttesen érvényesül, ugyanabba az irányba hat, ellentmon-

dásban pedig semmiként sem lehet. Igy az ifjusági szervezet 

vezető szervei egyben az iskolai önkormányzat funkcióját is  
betöltik.. Mindebből  következik, hogy külön iskolai önkor-
mányzati szerv létrehozása nem indokolt, szükségtelen. Az 
ifjusági szervezet alkalmas arra, hogy az iskola egész ifju-
sági közösségének tevékenységét átfogja." /39/ 

A hagyományos szervezeti formánál azonban nem volt zökkenő-

mentes a különböző szintű közösségek egymásraépülése. 



Az osztályok létszáma /30-35 fó/ lényegesen magasabb volt a 

makarenkoi elsődleges közösségek létszámánál. Az osztálykő- 

zösségekben /KTSZ-alapszervezetekben/ a  kisebb szervezeti, . 

állandó, tartósan együtt  dolgozó,  az elsődleges közősségek , 

funkcióját betöltő /KISZ-/ osoportok általában nem lettek ;; 
alakitva. 
Szervezési jellegiu, de a tartalmi munka egészére nega tívan` 

ható hiányosság volt, hogy a jól-rosszul miködő osztályV1ISZ \,\ 
alapszervezeti/ közösségek és az iskola közössége közötti un. : 

átmeneti / s°ek0tb vagy  közbeeső/ közösség hányzovu. E]. é- 

let.leg ezt a szerepet a különböző szakkörök ; , sportköri f 

á.alkozások, az esetenkénti évfolyamon belüli, ill. évfolt' o 
közötti rendezvények voltak hivatva betölteni, de az esette- . 
gesség, a tartalmi munka hiányosságai, a formalizmus miatt e-

zek működése lényegesen nem erősitette az iskolaközösség kia 

lakatását. A megmerevedett középiskolai közösségi formák mü- 
ködtetését ős továbbfejlesztését nehetitette, hogy az iskola- 
vezetés legtöbb iskolánkban saját erejéből képtelen volt a 
közösségi nevelés kialakult strukturájának kritikai elemzésé-
re,  a továbblépéshez szükséges szervezeti és módszerbeli val. 
hoztatások megtételére. 

Véleményünk szerint az ifjusági szervezet hagyományos keretei 
között is  lehetőség lett volna a korrekciós változtatásokra. 
Ehhez  azonban szükséges lett volna= 

-az iskolai pártszervezetek munkájának ifjuságoentriku 
sabbá /KISZ-központubbá/ tétele, 
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-az osztályfőnököknek a jobb kiválasztása, a KISZ-munka 
segítésére történő /módszertani/ felkészitése; 

- az iskolai KISZ-szervezetek miuködése anyagi-tárgyi 
feltételeinek favitása; 

-a szakköri munka vonzóbbá, érdekesebbé tétele,: tovább-
fejlesztése és kiterjesztése; 

- az osztályokon /.KISZ-alapszervezeteken/ belüli KISZ. 
csoportok kialakitása, a Csoportok és egyének konkrét 
megbizatási és beszámoltatási rendszerének kialakitása; : 

-KISZ-alapszervezetek és évfolyamok közötti. rendezvények 
/vetélkedők, előadások, vitakörök, kirándulások stb./ 

szervezése; 

-a KISZ-.hagyományok ápolása, a formai elemek kialakitása 
/ünnepélyes külsőségek, Zászlókultusz, jelvény, névadó 

választása stb./;, 

-a mozgalmi ás iskolai elvárások rendszerének tisztázása; 

-a középiskolai KISZ-vezetőképzés iskolai és iskolán ki 

vili formáinak létrehozása; 

-módszertani segédanyagok biztositása /elsősorban a  KM-

vezetők, pártösszekötők ás alapszervezet i  patronálók ré- 

s zére/ . 

Ismeretes azonban, hogy a KISZ KB IB-a a KISZ-munka hagyo- 

mányos formáinak megváltoztatása mellett döntött. 

Az uj szervezeti formának a közösségi életre gyakorolt hatá-

sát mérni és értékelni nagyon nehéz. 



Akkor,.. amikor a következőkben a vegyexéletkoru BIS?-alapr . 

szervezeteken belüli közösségi kaposolatokról,,a különböző  

munkaterületekről, a fejlődésről és a problémákról, szólunk  

összehason. litás ,i alapként csak a korábbi formában végzett  

KISZ-munka értékelésére,; bizonyos gyakorlati tapasztalatra  

és -a témához kapcsolódó— néhány neveléselméleti, szociomet  

. 	r 	 . 

riai alapelvre hivatkozhatunk. Igazi és minden vonatkozásban  

reális képet csak akkor adhatnánk, ,  ha az uj szervezeti for-

ma bevezetése előtt is hasonló je .11egü vizsgálati anyagot  

j töttünk volna.  

Neveléselméleti ismereteink alapján is érdemes alaposabban  

megvizsgálni azokat a közösségi neveléssel kapcsolatos érve- 
,  

ket, amelyekre hivatkozva az uj szervezeti formát bevezették.  

Elsősorban-Makarenkot /illetve Pataki Ferencnek Makarenko . 

élete és pedagógiája c. művét/ idézték: 'Makarenko azért nem  

csupán a nevelő közösség egészében, hanem .. az  elsődle-- 

gee közösségekben is  szükségesnek vélte a vegyes életkori  

összetételt. Amellett tört lándzsát, hogy a nevelő közösség ,  

ben természetes élethelyzet teremtődjék, ez pedig nem isme  

ri a merev életkori. elkülönülést." /4o/  

Az Utmutató fenti idézete azonban nem teljes. A kipontozott  

és az idézetből elhagyott rész kitételt tartalmazz "ha a kö-  

zösség kellően szervezett és fegyelmezett". E megszoritás  

elhagyásával pontatlanná, általánosan alkalmazható szervezé-  

si alapelvvé lépett elő  a vegyeséletkoru összetétel: Erről  

pedig Makarénkónál szó sincs, eőts=".. nem szabad figyelmen  

kívül hagynunk az életkori különbségeket. Olyan intézetekben;  
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amelyekben még nines erősés:Jól szervezett közösség, és 

még nam alakult ki helyes,-fegyelmezett hangnem, feltét-

lenül szükséges t  bogy az elsődleges közösségek —a 10-14 
3 	

..4. 

éves életkorban levők osztagai- különállóak legyenek ,, 	• 
Amikor szervezettség és fegyelmezettség tekintetében ki- 

alakult a közösség, amikor mar megteremtették a pontos • " 
életrandet és az egészséges hagyományokat t  akkor rendki- 
via hasznost  ha vegyeséletkoru osztagokat szervezünk."/41/ 

Makarenko,gondolatmenete világost elsődlegesen az azonos 

életkoru tanulók primer közösségeit kell megszervezni ás po-

zitiv tartalommal megtölteni és csak azután  célszer0 a ve-
gyeséletkoru elsődleges közösségeket kialakitani. Az ,uj szer. 

vezeti forma bevezetésekor azonban éppen a, hagyományos forma 

hiányosságait hangsulyorták /diákvezetők tapasztalatlanságát, 
a rendszertelen szervezeti életet, a nem megfelelő nevelési 
módszereket stb./. 

Az .Utmutató idézett javaslatait és indoklásait Makarenkónak 
az elsődleges közösségek vegyeséletkoruvá szervezéséről val-

lott nézeteivel összevetve megillapithatót az adott időszak-

ban /197o-1974/ a vegyeséletkoru alapszervezetek megteremté- 

se a közösségi nevelés bizonyos törvényszertiségeinek a figyel , 
men kiilagyál történt. 

A következőkben. -vizsgálati anyagunk alapján- azt elemezzük, 
hogy a közösségi alapelvei t  a tartalmas és szinvonalas közös-
ségi munka hogyan valósult /valósulhatott/ meg az ujtipusu 
KISZ-alapszervezetekben. 
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IV/4 A közösségi kapcsolatok alakulása aeséletkoru 

KTSZ-szervezetekben  

Makarenko a közösségnek a következő ..legrövidebb.. meghatá-

rozását adta: "A közösség kontaktusban 616 egység, amely az 

egyesülés szocialista elvén alapul."/42/.A fogalommegható 

rozás első része szerveződési—szervezési alapelvet  foglal  

magába. A lényeges közös cél és közös munka csak ugy kováim 

csolhat közösséggé egy ember- /gyerek/ csoportot, ha a  km—

taktusteremtés lehetősége megfelelően blztositva van. Az 

osztályra alapozott s SZ—szervesze te sél fel sem merülhetett 

az a kérdés ., hogy a találkozási alkalmak száma és időtarta- 

ma elegendő —e a közösségre jellemző közös tevékenység és 

közösségi tudat kialakításához. A vegyeséletkoru KISZ—szer-
vezeteknél azonban érdemes külön is  vizsgálni a találkozási 

lehetőségek számát. A Magyar Kommunista If jusági Szövetség 

szervezeti szabályzata szerinte "Az alapszervezet legfelsőbb 

szerve a taggyiilés, amelyet legalább kéthavonként össze 

kell hinni. A vezetőség köteles az alapszervezet taggyü 

lését összehívni a tagság többségének inditvénya alapján 

is." /43/ 	 . 

Ismeretes e. hogy oktatási intézményeinkben az ifjuságmozgal— 

mi tevékenység lényegében a tanitási időszakra korlátozódik. 

Ebben az időszakban általában egykét alkalommal tartanak KISZ 

foglalkozásokat havonta. Szerintünk azonban a találkozási le- 

hetőségek száma /évente 14-16/ nem teszi lehetővé a közösségi 

kapcsolatok megfelelő kialakitását, ill. elmélyitését 



Véleményünket III. éves egyetemi hallgat6inknak az iskolai 

nevelési gyakorlatról készített dolgozatai is megerősítik: 

" ...tapasztalataim alapján az uj rendszer hibáját nehezen 

szervezhetőségében látom. Természetesen érthető, hogy sök-

kal nabyobb feladat egy titkárnak esetleg 6-7 osztál yból 
összefogni a gyerekeket, időpontokat egyeztetni, esket a 

KISZ-gyűlések közötti időpontban is tájékoztatni. Nem tu-

dom, hogy többnapos kirándulást egyáltalán meg lehet -e 

szervezni vertikális KISZ-alapszervezettel." Í:Épitöipari 
• 	 . 

Szakk. , Szomolányi Andrea  III.  kém-fiz. 1974/ 

"Az átállás az uj szervezeti formára nem megy zökkenők 

nélkül. Igen nagy problémákat jelent még ma is, egy föl-

év után is azi hogy a KISZ-alapszervezet tagjai nem isme-

rik egymást eléggé. Erre , persze tulságosan nagy lehetőség 
nem is volt, hiszen az alapszervezetek csupán egy hónap- 

ben egyszer találkoztak." //isza-parti Szakk., Korkes Zssr 
zsánna ÍII. tört-'rég. 1974/ 
"... kezdetben a vegyes életkor nehézséget jelent,- s a ta-

lálkozások száma is kevésnek bizonyul. A találkozások szá-

máriak növelésére nines lehetőség, mert a diákok másirányu 

elfoglaltságai, iskolai kötelezettségeik más-más irányba 

szólitják őket, s igy a közösségi élet régi zavartalanságát 

/osztályközösség egyenlő KISZ-alapszervezettel/ csak nagy 
nehézségek árán lehetne visszaáliitani. ." 	itőipari Szakk., 
Berta Edit III. magyar-tört. 1974/ 
"... hátránya a vertikális alapszervezeteknek; hogy nem tud 

kialakulni egy olyan közösség, mint az osztályban. 
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Az egy alapszervezetbe tartozók ritkán találkoznak, a  

problémák megvitatása egyedül a KISZ-taggyiilésen lehet-  

céges." /Rózsa F. Szakk., Tóth, Klára  III.. magár-orosz 1975/  
"Szerintem a bizonyos esetekben tapasztalható érdekte-

lenség részben éppen a vertikális a3apszerveiset azon ea-  

játosságából fakad*  hogy a tanulók különböző osztályok  

tanulói ,, gyakorlatilag alig ismerik egymást, igy csak  

elszigetelt csoportok vannak." /pitőipari. Szakk., Osz-

tertag Zoltán III. kém .fiz. iz 1976/  

Hallgatóink megfigyeléséhez hasonlóan vélekednek azok a kö-

zépiskolás KISZ-tagok is i;: akiket /1d. 1. sz. melléklet 8-9.  

és 13. sz. kérdése/ az alapszervezeten belüli ismeretségi  

szint megitélösére, illetve az alapszervezet munkájának tar  

talmasabbá tételére teendő javaslatra kértünk fel.  

A Bebrits Lajos Vasutforgalmi Szakközépiskola 121 tanulója  

az alapszervezeten belüli ismeretségi szintre vonatkozó  kér- 

désünkre a következő 'választ adta /grafikus feldolgozását 1.d.  

sz, ábra/1 . 

1.. sz... táblázat  

KISZ-alapszervezeti tagok.. ismertsége  

a./ Alapszervezete tagjait  

1. oszt. lz. oszt. III. oszt. rv.  
namyon :161 ismeri 1, 8 %  -- - . 

461 ..ismeri -- . 21, .4  55' - 2o,4  % 22,5%  
.  o~ közepesen. ismeri  28, y0 44 ~~ 50, o  

a4ig ismeri . 	I 71.5 % 32. 3 % 25.o % 22.5%  
Nem  ismeri -  - 4~%  -°--  
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Z. s z. táblázat  
dimyazervézete' tagjai őt  

l.vsZv. I:I. oszt. III. oszt ~  
% 

IV. oszt..  

.- 	. .  nagyon .i61 ismerik 	- 1,8 

161 ismerik — 12 9 5 % .. 	3o: 5  % 15.0 %  
. 

„ ' ~_,,,en~ ia,~~iL, 57.  1 39.2 ~ ,._...» ?~3 ~  ~io...~ 
alig ismerik  43.o %, 42E9 % 	29.5 % . 15,0 p 

 

nem ismérik _ 	3.6 % 	_ 	203 % . - 	,  

A tanulók megközelitően hasonló százalékos megoszlásban adtak  

a két kérdésoaoportra választ. Kérdésfeltevésünk csak bizonyos  

fokig tette lehetevő a válaszok differenciálását. Tartalmi  

vonatkozásu, a válaszadásra megjelölt egyes ismereti szintek  

mögötti tényleges kapcsolatok mélységére vonatkozó tényezőket  

nem derített fe].  

Mindkét táblázat adatai szerint a 4 év során észrevehető fej.  

lődés következik be az, alapszervezeteke7h beltili ismeretségekben.  

Az egyes KI$Z.»tagokat egyre jobban megismerik  a többiek, ugyan-

akkor ,ezzel párhuzamosan a KIS .20.tagok alapszervezeten belüli  

ismerőseinek a  mimet is emelkedik. A válaszok szerint azonban  

elenyésző azoknak az aránya, akik --megitéléoük szerint— nagyon  

j61 ismerik társaikat.  

Hasonlóképpen kevesen érzik ugy, hogy alapszervezetük tagjai 
 

őket nagyon jól /vagy egyáltalán nem/ ismerik ... Legtöbben a kö-

zepes és az annál egy fokkal gyengébb ismeretségi szintet nevez- 

ték meg.  



`Adataink szerint az alapszervezeten belüli közösségi kapcso-

latok kialakultsága„ illetve a kapcsolatok kialakulásának le-

hetősége kedvezőtlen képet mutat .  A feltárt. helyzetet még 

rosszabbnak kell megitélnűnk akkor„ ha tudjuki. a Bebrits La- 

jos Vasutfor-galmi Szakközépiskolában a kisőrlet évétől /197°- 

tői/ működnek a vegyeséletkoru KTSZ-alapszervezetek: A felmé- 

résben résztvett valamennyi  tanuló középiskolába kerülése u-
tán már az uj szervezeti formával, az uj KISZ-alapszerveze-

tekkel, azok tagjaival ismerkedhetett msg. Az iskola kollé- 

gi4 .ának és a :V Nevelőotthonnak a lehetőségei megengedik, : 

hogy szinte valamennyi iskolai tanuló kóllégiumi elhelyezés.. . 

ben is részesüljön. A kollégiumi diákélet során seelsőaorban II: 

évtől-* egyre több kollégiumi munkaterületen /sport *  kulturális 

rendezvények *  foto kör stb./ alakulnak ki olyan lehetőségek, 

ismeretségek, amelyek az iskolán belüli ismerősi-baráti kör 

nagyságát,. azaz a vegyeséletkoru alapszervezetekbeli ismerősök 

számát is növelik. 	két kedvező körülmény ellenére -a feli 

mérés során nyert kép és hallgatóinknak a KISZ-alapszervezetek-

ben  szerzett tapasztalatai alapján- a jelenlegi helyzetet nem 

tekinthetjük megnyugtat6nak. 

Vizsgást vegyeséletkoru KISZ--alapszervezeteinbkben általában 

csak a IIsIV. évben ismerik meg alaposabban egymást a tanu-

16k. Az S-II. évesek többsége /8o-loo ;b/ ugy érzi, hogy csak 

közepesen vagy annál gyengébben ismeri alapszervezete tagjait, . 

de a felsőbb évesek Őket ennél lényegesen rosszabbul ismerik. 
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Pozitiv, hogy az alapszervezeti és iskolai KISZ-vezetők a 
zok,• akiket a legtöbben ismernek és akik az alapszervezet 

tagjait is a legjobban ismerik, de egyben problémákat is 

jelez: ha az adatokat nem összesitve dolgozzuk fel, akkor 

a végső kép lényegesen rosszabb lett volna. A KISZ--vezetősé 

gek tagjai gyakrabban találkozlak egymással., feladataik meg- , 

val6sitása közbah legjobban megismerhetik alapszervezeteik 

tagjait. A KISZ--vezetők a gyakori vezetéségi ülések, irka-

lai és iskolán kivüli vezetőképzési foglalkozásokon való 

találkozásaik révén jobban megismerik egymást, mint alapszer 

vezetők tagjait, igy esetenként az alapszervezeti vezetőségen 

belül alakulnak ki csak azok a közösségi. je llegü kötődésekf 

amelyeket - vezetőség munkája eredményeként - az alapszervezet 

tagjai között kellene kialakítani. 
A megkérdezett KISZ-tagok többsége az uj szervezeti forma 

értékelésekor elmondotta, hogy az uj szervezeti felépités 

kedvezőtlenül hat a személyes kapcsolatok kialakitására. 

"A vertikális alapszervezetnben Csak osztálytársaimat is-

merem, mert a többiekkel ritkán találkozom." !Déri M. Szab 

Kuthi Gyula IV. A. 1975/ 
"Kevés az együttes megmozdulás, általában csak oeztályt ár- -

saimmal ismerjük egymást az alapszervezetben." /béri M. 

Szakk.,. Bajza László IV. A. 1975.1 

A KISZ-tagok nem találkoznak egymással annyiszor, hogy e 

léggé ismerhetnék egymást." /Déri M. Szakke, Pagonyi IstvL 

II. B. 1975/ 



Néhány, idézet a, vezetőségi tagok,válaszaibóls  

"Mivel alapszervezeti titkár vagyok és én . tartom a .KISS  

,• taggyüléseket c  én'  .irányitom az alapszervezet munkáját; fel-  

tétélelem, hogy mindenki ismer.",./Déri M. Szakk._.;, Kovács  

Sándor. III ,. A. 1975/  
" :Szervezőtitkár vagyok és ' it,y. én -találkozom a legtöbbet a  

tagokkal." ,  /Déri M. Szakk t .1  Nagy'  : Zoltán 1975/.  

A válaszokat hosszasan lehetne még idézni: mindegyik a fenti.‘  

ekhez hasonló okokat '  sorol, tel: Leggyakrabban emlitett prob  

témák az alapszervezeteken belüli kapcsolatok kialakitásánált  

-kevés a találkozási lehetőségek száma; : 

áz alapszervezet összetétele tulságosan heterogén; 	 ' 

KISZ-tagok többségének nice semmilyen kónkrét megbi-- 

zátása, amely alapján 'a többiek megismerhetnék;  - 

•sa tanulók egy része nem szereti a nyilvános szereplést;  

.hiányzanak a kötetlen beszélgetés, ismerkedés lehetőségei.  

A vegyeséletkoru KI8Z».alápszervezeteken beleli társas kapcso-

latokat világitották meg szociometriai vizsgálataink is. Do1  

gozatunk anyagának összeállításához a szociometriai adatgyiü j—

Lést_ csak mint  kiegészibő módszert használtuk fel. A szocio  

metriai módszer segítségével az alapszervezeteken  bellik kap-~ 

osolatrendszert vizuálisan is áttekinthetővé akartuk tenni.  

A gra2ikns feldolgozás során nyert képek eegitségével áttekint-

hetőbbé vált egy—egy  személynek, csoportnak /azonos osztályba  

járóknak/ a vegyeséletkoru KISZ—szervezetekben elfoglalt helye. 
 



A•szociometriai módszer'alkalmazás6nál eleve számoltunk azzal,  

bogy:  ";.. ezzel a módszerrel nem tudjuk telmérni sem a közös-  
'aég:'létre jö'tténiek 'okozati. 'összetiiggéseit, , sem magát a. fej- 
lődést, ,  a fejlődési folyamatot. ~ EZ; a o azóctiometriai. kéreszt- 
mets'zet 't azonban képviselhet bizonyos heurisztikus, értéket,  

' amely nem lehet apriori ';® az ,,  igy nyert adatok :fontosak  
' ,lehetnek a tanulóközösség ° sokoldaiu elmélyültebb ,  tanulmitir  
nyozás6hoz." /44/ '  

A KI£Zeialapszeáévezeteken belüli . társas kapcsolatok  • általunk  
vizsgait terütleteix  

mbaráti'kötödések, . 	 ; 
-r-tanulmányi munkával . összefü:ggő  , kapcaeolatok,- 

a  

evezetési-irányitáai' . szerepkörbe történő választások.  
8érdésfeltevésiinkben. /l.d. 1.. sz. melléklet 3-4.. 6s : 6. sz ,• kérgi  
dés/ tág' választási lehetőséget •biztositottunk. Ugy éreztük,  
hogy nem lett volna szerehosé®, ha szűkebb körből /pl. osztály-
b61, meghatártizott KISZ-alapszervezetből/ választatok volna.  
Megitélésünk szerint a vegyeséletkoru. KlSZr-alapszervezeteken  
belüli társas kaposolatokr6l,, a közösségi .  fejlődés jelenlegi  
helyzetéről és perspektivikus lehetőségeiről csak, akkor kap --
hatunk inegkózelitöen reális képet, ha azt kíséreljük_ meg fel-
tárni, hogy /a vizsgált ter$1]eteken/ az alapszervezetbe tör-
ténő jelentkezés -és ifi• az alapszervezetek összetételének a-
lakulása-,az egyes tanulók részéről mennyire volt átgondolt,  
azaz mennyire épült a kialakult baráti kapcsolatokra, az ide-
ológiai-tanulmányi munka során létrejött munkatársi-elvtársi  

jellegü kötődésekre.  

4  
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A  megkérdezett KISZ.-tagok..-elméletileg- az iskola bármelyik 
tanulóját megnevezhették volna. Kérdésfeltevésünkkel a ve--
gyesélettoru KISZ elapszervezetek létrehozásának egyik fonom► ' 

tos kérdésére /az alapszervezetek összetételének spontán a- 
lakulására/, annak előnyeire és hátrányaira vonatkozó adatd- 
kat akartunk nyerni. 
Az uj szervezeti formáról kiadott központi tájékoztatók ál- 

landóan hangsulyozták: "A szervezeti élet rendjén változtatva 
lehetőséget biztositunk arra,  hogy a fiatal maga válassza 
meg alapszervezetét, amelyben tevékenykedni kván.'- 

Uj helyzetet hozott létre a vegyeséletkoru format a korábbi 
iskolai- gyakorlattól é;s tapasztalattól eltérően /1d. általá-
nos  iskolában az uttörő rajok és őrsök osztályra alapozott fel- 
építését; a középiskolai KISZ-alapszervezetek os .ztá.ly  keretek 

ben történő szervezését/ most a tanulók  dönthették el, hogy 
melyik alapszervezet munkájában szeretnének résztvenni. A ve- 
gyeséletkoru .&ASZ-alapszervezetek kialakitása általában ugy 
történt, hogy a megbizott uj /vegyeséletkoru KISZ-alapszerveze-
tek/ vezetősége munkatervet készitett, amelyet kifűggesztött 
az iskolai KISZ-szervezet hirdetőtáblájára. A közzétett munka-
terv és a vezetőség személyi összetétele volt az a támpont, a- 
mely a jelentkezéseket befolyásolta. . 

Tapasztalataink szerint az Önkéntes jelentkezés elvének tisz-
teletbentartása, a jelentkezéseknek osak a munkaterv és a ve-
zetőségi tagok személye általi befolyásolása biztositotta ugyan 
az alapszervezetek közötti  választás szabadságát, de arra nem 
adott megfelelő lehető®éget, hogy az alapszervezeteken belüli 
elsődleges közösségek hálózata megszervezhető legyen. 



A KISZ  KB  utmutatói hangsulyozták az alapszervezetekben ki- 
alakitandó, osztályra alapozottan felépülő KISZ-csoportok szer 

vezérének fontosságát, de ezek létrehozását akadályozta, ese-

tenként teljesen meggátolta a vagyeséletkoru KISZ-alapszerve-

zetek tulságosan heterogén . összetétele. 

MegitélésUnk szerint azokban az alapszervezetekben, ahol 

egy osztályból esak 2-3 KIS?-tag van lehetetlen hatékonyan 

mükidő, feladatokat vállaló és teljes .itá, a KISZ-alapszerve- 
zet és az osztály közötti kapcsolattartást biztosit6 KLSZ' so-

portokat kialakitani. Nem kedvező a KIS?. -csoportok kia].akitá- 
Sára az sem.ha egy osztályból tulságosan sok tanuló /15-2o/ 
tartozik egyazon alapszervezetbe. 

Az  is problematikusnak tUnik,, hogy a szervezés során áltelő 
ban csak az egyéni agitáció legegyszerübb módjait /faliujság, 

iskolarádió adásai/ alkalmazták. , Ez a módszer meelelő lehe-

tett egyes KISZ tagok megnyerősére, de lényegesebb visazhan 

got nem váltott ki a tanulókból. Előfordult az is, hogy a fel- 

hivős hatására 'közös megbeszélés eredményekéntlw egy egy koráb-
bi 

 
 KISZ-szervezet /osztály/ tagsága teljes létszámban be akart . 

lépni a vegyeséletkoru alapszervezetbe, ezt azonban a vegyes- 
életkoru KISZ-alapszervezetek létrehozásának szabályai megaka- 
dályozták. 

A Déri Miksa Gépipari Szakközépiskola három alapazerve2eté 
ben /Buskás Tivadar, Münnich Ferenc és Kandó Kálmán alapszer- 

vezetekben/ száz tanuló 251 válasza alapján megvizagáltuk, . hogy 
a barátválasztások hogyan oszlanak meg: 
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I. oszt.  
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96.7 	81,4 	 86 a,8  

IV. oszt.  74, ;0  715  

73.  
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~-a vegyeséletkoru gISZr»alapszervézeten belül, ~ ' 

~a2 
 

évfolyamok között,   
ewes  osztályok-vonatkozásában.  

Sülön 

 
figyelmet forditottunk arra,- hogy  vizsgáljuk az I.-IV. . 

évfolyamok szavazati arányainak eltéréseit. /Az adatfeldol-
gozást id. 2, sz.  ábra "A Déri Miksa 'Gépipari Szak~kö zépis=  
kola társválasztási gyakoriság megoszlása o8ztályok= és  éw 
folyamokon beliil"*  

3. sz. táblázat  

Társválasztási ~.yakosisá~ , szá.zalékoe  me~o al$ea o.rr~r~ir rr. n +~  

a./  OsZtálytar8r3 szavaz  

b./  Évfolyamtársra .  szavaz  

Sand4 ~ al.sz. ' Münnich ah. ;sz. Puskás a1.sZ*  
oaz t~ 	

. 3j3 l~ l N1 	.T  

I.  oezt .  ± I 	6..7 
y  . r  

III  ;oszt. i 	- 19.5 —  
IV. oszt. a 	8,8 .  280 28,5  



o./ Alapszervezeti társára szavaz  
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. 	.. 	. 
Rand() al. sz. 

. 	. 	. 	. 	. 
Münn~._ h al.ez. 	Puskás a3sz., 

I. os  z  tály  23„8  
II. osztály  9:5  

III. osztály  25,0  

IV. osztály  41,7  

d./ Más évfolyáwon  tanuló  társára szavaz  

Kandó  al.sz. &Iiinn1cri al. sz. PusK€X8 ai. sz. , 

I. oszt. 1 - ?.5 8~ 5 
II. oszt.  : 	20  o 	. 2 	o 

III. * zt. t 	4~_8 13.67  ' 

IV. oszt. s 	2,2  - - 

/Az adatok grafikus feldolgozását ld.. 4. sz.. ábra./  

Vizsgálati eredményeink értékelése előtt megjegyszzüks a fel-- 
mérést 1975 tavaszán végeztük a Déri..Miksa Gépipari. Szakközép.  

iskolában. A ,vegyeséletkoru KISZ-alapszervezeti forma . bevezeté- :, 

sére ebben az iskolában 1974 őszén került sor. A vegyeséletko  

ru alapszerveatek létrehozását megelőzően /1972 őszétől/ az  

érdeklődési körök már ki lettek alakítva. Az érdeklődési kö-

rök szervezése és a vegyeséletkoru KISZ-szervezet munkája ha-

tékonynak bizonyult. Ezt igazolja, hogy az iskola KISZ-szerve-

zete 1974-ben,  1975-ben és 1976-ban /ekkor már véglegesen/  
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elnyerte .a Magyar Kommunista 3:f jusági szövetség Vörös Vándor-

zászlaját. Az  iskolai KISZ-rmunka megujhodása véleményUnk sze-

rint személyi változásokkal is kapcsolatban áll* 3.971-től 

uj igazgató került az iskola elégé, aki  -az  iskolai párt-► 

szervezet ,segítségével,: annak mozgósi aával- állaadÓan fi-

gyelemmel kiséti az iskolai , KISZ-életet. ', Az  iskola felsze-

reltsége kiváló. A  tanulók áz .üzemi gyakorlatsorán profil-

ba illő bérmunkát is végeznek, amelynek felhasználásáról az 

iskola KISZ-vezetősége és az állami , vezetés közöseíb dönt. 

//anulmányi ösztöndi jat 'alapitottak, segítik áz érdeklődési 
körtik munkáját, versenyeket írnak ki, kirándulásokat szer-

veznek, külföldi ' kapcsola ''okat ' álákitottak ki stb./ 

Másik megjezésünks az 1976' januári adatok szerint az isko- 
la 5ó9  tánuió3áb62. 26o fő volt KISZ-tag /52 %/. Az iskolai. 
KISZ--tág©k aránya a városi középiskolák átlagángy alacsonyabb 
/városi átlag: 5806 %/. 

A szakközépiskola kollégiuma 18o fő elhelyezését teszi le- 

hetővé. A kollégium felszereltsége átlagos, nevelőtestülete 

szorosan együttműködik az iskola tanári karával. A kollégi-

umi helyiségek /hálók és tanulók/ elsősorban az azonos óvfo-
lyamu és osztályu tanulók elhelyezését teszik lehetővé. A kol,.. 

légiumi körülményekből is következően az azonos évfolyamu tag 

nulók néhány hónapon belül megismerhetik egymást. 
A baráti kapcsolatok alakulására visszatérve megállapítható, 

hogy a baráti kötődések többsége az azonos osztályba járó . tag . 
nulók között alakult ki. Feltünő, hogy elsősorban a szakkö-
zépiskola I. és III . . osztályában magas az osztálytársakra le- 
adott szavazatok száma. . 



A kialakult helyzet okait a következőkben látjuk: a szak-

középiskola I. osztályában elsősorban a tanulmányi osztály 

az a természetes közeg, amelyben a tanulók legtöbbet tar- 

tózkodnak, ahol a közös tevékenység, az együttes élmények 

hatására a baráti kötődések leginkább kialakulhatnak. 

A KISZ-taggá fogadott tanulók csak a II. félév végén kap-

csolódtak be egy-egy vegyeséletkoru KISZ--alapszervezet mun- 

kájába, de ennek lényeges hatása az I. osztályban történő 

barátválasztásra még nem volt. 	A szakközépiskola II. 
csórdd¢..} 

osztályában a ösztályon belüli választások száma, s ezzel 

párhuzamosan ugrásszeriien emelkedett a más évfolyamokból 

való választás. Megitélésünk szerint ennek kettős oka van: 

egyrészt erőteljesen kezd érdődni a kollégiumi együttlakás, 

közös tevékenység hatása, másrészt , —kisebb mértékben,,  érző- 

dik a vegyeséletkoru KISZ—alapszervezetek közösségalakitó 
munkája is. Az alapszervezeteknek azért nem tulajdonithatunk 
jelentősebb szerepet az évfolyamok közötti barátságok kiala- 

kulásában a II. éveseknél., mivel vizsgálataink szerint az alap-
szervezeten belüli barátválasztások aránya /9,52 %/ ennél az 

évfolyamnál volt a legalacsonyabb. 	A III. éveseknél 
ismét az osztálytársak szerepeinek leggyakrabban barátként .` 

Ennek az évfolyamnak a tanulói két éven át osztály KISZ.-alap- 

szervezetekben dolgoztak és csak a felmérést megelőző óv ő:. 

szén álltak át az uj szervezeti formára. Ugy tűnik, hogy a 

felmérésben résztvevő tanulók többsége érzelmileg elsősorban 

a korábban megismert társakhoz, az osztálytársakhoz kötődik.' 
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• 
Az érzelmi kötödés tényét jelzi az is, hogy jelentős részük 

/25 %/ egyazon alapszervezetben van barátjával./barátaival/. 

Feltűnő, hogy a Münnich Ferenc alapszervezetben -a másik két 

alapszervezethez viszonyitva-.magas az osztályon kívüli vá-

lasztások száma. /Évfolyamtársak 19,5 %, más évfolyamokra 

13,7 A/ Az alapszervezet személyi összetételét ismerve ez az- 

zal magyarázható, faagy az alapszervezetben levő harmadévesek 

többsége KISZ-vezetőségi tag. ;Az alapszervezeten belül a 

harmadévesek aránya alacsony /18,5 %/ és 6k is három III. é- 

ves oeztályb61 valók. 
A IV. éves tanulóknál lényegesen csökkent az osztálytársak- 

ra eső választás 6s nőtt az évfolyamtársakra leadott szava-

zatok száma. A jelentős aránybeli eltolódást az ‚ magyarázhat-' 

ja, hogy a IV. év II. félévében /az általunk vizsgált időszak-
ban/  már eldőlt, hogy ki, milyen jellegii intézményben fog to- 

vábbtanulni. A hasonló érdeklődés,,, a közös szakköri munka, a 

felvételii. vizsgákra történő felkészülés során a továbbtanulni 
szándékozók között mélyülnek el  a kapcsolatok. Figyelmet ér-
demlő tény, hogy a IV. osztályos tanulók döntő többsége más 

évfolyamu /azaz alsóbb évfolyamu/ társakat csak elvétve ne-
veznek meg barátként. Ugy tűnik, hogy a IV. évben jelentkező 
speciális élethelyzetet, a nagyon konkrét feladatokat kellő 

megértéssel csak az azonos élethelyzetben levő társak fogad-
hatják. 	 . 

A barátválasztások tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy 

a vegyeséletkoru KISZ-alapszervezetek létezése és működése 

ellenére a baráti kapcsolatok kialakulásának és igazi tarta-

lommal, érzelmi élménnyel történő feltöltődéseinek a szinterei 
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a tanulmányi osztályok maradtak. Az uj szervezeti forma azon 

ban érezhetően /1d. II. övfolyam/ hozzájárult ahhoz hogy 

növekedett a nem osztály- ős évfolyamtársak felé irányuló 

vonzalom. 
Az a tény viszont kedvezőtlen, hogy a KISZ-alapszervezeteken 

belüli baráti kapcsolatok száma -ez alól kivétel a IV. évfo- 

1.9am- nagyon alacsony, 

A kedvezőtlen tendenciák ellenére a jelenlegi helyzet két- 

Bégtelenül jobb a  mint amelyről Pataki Ferenc 197o-ben  aga- 

lóságban beszámolt= "Nyugtalanságra és bizonyos pedagógiai 

folyamatok értelmezésére leginkább okot adó adat arról 

tanuskodik,, hogy az iskolán bellik kapcsolatok csaknem ki-

zárólag az osztályra lokalizálódnak .... Iskolai közössé-
geink a középiskolákban jobbára még ma is izolált, önma-

gukba zárt osztályformációk alakjában léteznek. Az egyes 

nemzedékek /osztályok/ közötti intézményes együttműködési 

feltételek és felületek rendkivül korlátozottak, s ennek 

nyomán iskolai méretii, egységes közösségi szerkezetről • nemigen beszélhetünk." /45/ 

Pataki idézett megállapitásainak részben ellentmondanak azok 
az adatok, amelyeket /a Déri M. Gőpipar . Szakközépiskolában/ 

a vezetői feladatokrá történő személyválasztások tapasztala-
tai alapján nyertünk.. /Grafikus feldolgozását ld., 5. sz. ábra/ 

4. sz. táblásat  

Vezetői funkcióra történő választások  

évfolyamonkénti százalékos megoszlása 

I. évf.  . II .. évf . . III. ._ évf . IV. évf. 
osztálytársára 

szavaz 	62,8 68,3 78.7 490 
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I. évf o' II. évf • IIZ • évf. IV ..évf  
évfolyamtársára  

szavaz ~ . ~  
11, o 8t4 

más évf olyamu 
társára szavaz  37,2 . 31,7' lo, 3 .

! 

.447  

A 4.. sz. táblázatból kitűnik, hogy a vezetői feladatokra meg- ' 

választott tanulók többsége az,oaztálytársak köréből tevődik  

ki. Másik szembetűnő adati az első  osztálytól kezdve nagyon  

sokan nem azonos osztályba és évfolyamra járó társukat neve-

zik meg /azaz ismerik/.. III. évben a más évfolyamu tanulók  

ra adott szavazatok alacsony számát azzal magyarázhatjuk, hogy  

a III:. éveseknél az uj szervezeti  forma bevezetése már egy  

többé-kevésbé kialakult KISZ-alapszervezeti közösséget tör-

delt szét. A felmérés tanusága szerint az uj szervezeti  for-

maim  a III. éves tanulók illeszkedtek be legnehezebben. En  

nek okai: osztálytársaikat jól ismerték és a baráti kapcsola-  

tok többsége /ld. 3.. sz. táblázatban az osztálytársakra lea-

dott szavazatok számát/ osztályon belüli volt ., az osztály  

KISZ-alapszervezet vezetői /1d. 	sz táblázatban , 78,7  

népszerűek voltak. Annak  ellenére, hogy a III. évfolyamnál  

a legmagasabb az osztálytársak közül vezetői feladatok ellő•  

tósára alkalmasnak itélt tanulók Száma, mégis náluk szerepel  

legtöbb évfolyamtárs funkcióra történő jelölése. 	 . 

Az I-II. osztályosok egyáltalán nem jelöltek meg vezetői  

feladat ellátására alkalmasnak itélt évfolyamtársat. A sza-

vazatok hiánya és a 3. sz. táblázatnál az évfolyamtársakra  

leadott jelölések alacsony aránya jelzi: egyrészről a szemé-

lyes kaceolatok hiányáról van szó.  
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Másrészt --ez a beszélgetések során fogalmazódott  meg-  az 

I-II. .évéseknél irreálisan magas a KISZ-vezetőkkel szem-

ben  támasztott elvárások szintjeti /magatartás, .komolyság, 

tájékozottság, kiállás/. . 

Őrvende tes, hogy a IV évfolyamnál magas /41,7 í%-os/ az 

alsóbb évfolyamokból történő vezetőválasztás. Kz a tény 

jelzi, hogy kik jöhetnek és jönnek számitásba a kőzösen 

végzett munka tapasztalatai alapján a vezetőség potenoiá 

lis. utánpótlásaként. Érettségről tanuskodik,, hogy a IV. 6- 

vesek számszerüón is jelentős része képes az alapszervezeti 

és iskolai KISZ-tagságot abból a szempontból . is megitélni, 

.hogy a vezetői feladatok ellátására kik tünnek alkalmasnak. 

A Déri Miksa Gépipari Szakközépiskolában gyüjtött adataink 

értékelésénél központi kérdésként kezeltük az azonos osztály-

b61 /osztályokból/ egy alapszervezetbe jelentkezett tanulók 

egymásközötti kapcsolatának alakulását. Tapasztalataink sze-

rint azonban még az azonos osztályokból egy alapszervezetbe 

jelentkezett tanulók baráti kapcsolatának alakulása sem tel-- 

jesen problémamentes. . 

A Gépipari Szakközépiskolában rögzített helyzetkép helyessé-

gét igazolta a Uisza-parti Gimnázium és Vizügyi Szakközépis-
kola Pablo  Neruda és Körösy Csorna Sándor alapszervezeteiben 
végzett szociometriai felmérésünk is. /1d. 1. sz. melléklet 

3. sz. kérdése/ A felmérés adatait szociogramon dolgoztuk 
fel. A két alapszervezetről készitett azociogramokon /Id.. 6- 
11. ábra/ csak a vizsgálatunk szempontjából leglényegesebb- 
nek itéit, kiemelt kapcsolatokat dolgoztuk fel. . 



Az  elsődleges közösséggé szerveződés egyik kritériuma, . 

hógy'az adott csoport ne legyen se tulságoaan nagy, se ,  

túlságosan kicsi. A XISZ-alapszervezetekben az elsődle•., . 
eges közösség feládatát a KTSZ-csoportnak kelléáe  betá2.~-
ténié. A KISZ-csoport azonban osak akkor szérvezödhet egy.-  
sődleges közösséggé, ha t  

-valóban  letezik, ' szervezet3.leg ki van ailakitval  

.konkrét feladatai vannak, azokat belső munka-,  

megosztással folyamatosan  és ellenőrizhetően vég-  
 .. 	 : 

zi; ' 

-képes számontartani és pozitivan befolyásolni  

tagjai mindennapi életét és tevékenységét;  

-a célok, feladatok  teljesitése során sAkirányu r  

Ybáráti, munkatársi,  ideológiai/  kapcsolat alakul  

ki tagjai között.  

A  vizsgálatokban bemutatott három szegedi középiskolában  

/Bebrits Lajos Vasutforgalmi Szakközépiskola, Déri Miksa  
Gópipari Szakközépiskola, Tisza-parti Gimnázium és Vizugyi'  
Szakközépiskola/eltérően' fogták ` fel ' az elsődleges komaég-  
gé szerveződhető 'KISZ-csoportok funkcióját' . és jelentőségét.  
A Bebrits iajös Vásutforgalmi Szakközépiskolában kialaki--  . 
tották a IZ-csoportokat, de szerve zési alapnak nem az á  
zonos .  osztályt tekintették. Az alapszervezeten belüli hosz - 
szabb időszákra szóló, hasonló jellegű vállalások alapján  
/pl.' kulturális. 'sport ., politikai stb./ ' hozták létre a  
KIS7r-oe óportokat. 	 . 	 . 



Az eddigi tapasztálatok szerint azonban ezek a KISZ-csopor» 

tok nem tudták .betölteni a makarenkoi értelemben vett elsőd-

leges közösség szerepét. A vegyeséletkoru KISZ-*osoportokban 

az azonos jellegű vállalás, egy vagy több'kánkrét megbizatás 

teljesítése létrehozott ugyan időleges baráti ős munkatársi 

kapcsolatokat ,  de ezek tartalma és intenzitása az életkori 

közelségtől vagy távolságtól, a tanulmányi munka 'adott fela- 

dataitól, a találkozási'alkalmak ős lehetőségek számától 

függőin erősen változó volt. 
A Déri Miksa Gépipari Szakközépiskolában nem történt meg 

a KISZ-csoportok kialakitása. 

A Tisza..parti Gimnázium és Vizügyi Szakközépiskolában a 

KISZ--csoportokat a tanulmányi osztályokra alapozva hozták 

létre. A KISZ-csoportok iskolán, osztályon, alapszervezeten 
belüli helyével és feladataival kapcsolatban azonban hosszabb 

időn át itt sem alakult ki egységes pedagógiai álláspont. 

A félreértések és problémák tisztázására 1976 április 2o-án 
külön nevelőtestületi megbeszélést szerveztek, amelynek célja 

az iskolai KISZ-munka aktuális kérdéseinek a tisztázása volt. 

A hozzászólók többsége valamilyen formában emlitést tett a 

KISZ-ce opciivk pillanatnyi és távlati feladatairól is. A tan-

testület többsége egyetértett azzal, hogy az osztályok és a 

vegyeséletkoru alapszervezetek közötti kapcsolat és együttmű-

ködés kialakitásának feladata elsősorban a KISZ-csoportokra 

hárul. 



Kifogásként emlitettéks ha az alapszervezetekbe történő je-

lentkezésekkor a teljes önkéntesség elvét tiszteletben tart-
ják, akkor az osztály 8-lo KISZ-csoportra tagolódhat és ezek-

nek a csoportoknak a munkáját az osztályfőnök már nem képes 

figyelemmel követi. 	Az elsős osztályok osztályfőnökeinek 

tapasztalatai szerint a demokratikus kereteket nem sértő 

befolyásolással, orientálással elérhető, hogy egy osztály ta-

nulói 2--3 KISZ-alapszervezetbe jelentkezzenek. /Hordczi Fe- 

rencné az I/B. osztályfőnökes "Az T. év végére a 36 fős osz 

tálybál 26 gyerek lett KTSZ-tag. AKISZ-tagok két alapszerve-

zetben dolgoznak."/ 

Az alsóbb évfolyamok osztályfőnöke* problémaként vetették fel„ 

hogy az I-II . évesek többsége nem mer felszólalni a KISZ•-tag- 
gyűléseken, tulságosan Ricsiknek érzik magukat a III-IV. áve-' 

sekhez képest. Az I-II. évesek passzivitása és hallgatása .mö-

gött azonban kritikai magatartás rejlik: Fontos feladatként 

emlitették meg, hogy a III-1V. éveseket le kell szoktatni a 

gunyol6dáer6l .s mert a mostani elsó- és másodévesek olyan K SZ 
tagok lesznék, amilyenekké az idősebbek nevelik őket. 

/Horóczinés "... a mostani III-IV. éveseken áll vagy bukik a. 

jövő KISZ-ta;t ága./ 

Az osztályfőnökök szerint a vegyeséletkoru alapszervezetek 

létrehozása általában /ettől-eltérő hozzászólás is volt/ nem 

érintette negativan az osztályközösségek életét. Helyesnek 

tartják, hogy csak az I. év végén, az osztályközösségek kere-

teinek megteremtődése után kerül sor az alapszervezetekbe tör- 
térő jelentkezésekre. 
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A vegyeséletkoru KI SZ+alapszervezetek segitséeAvel az•I-II. 

évesek jobban, korábban illeszkedhetnek be az iskolai köp- . ... 

zösségekbe. A felszólalók további feladatkén$• jelölték megüt 

'-a KISZ-alapszervezetekben feldolgozott fontosabb tő- 

mákról a KTSZ-csoportok osztályfcánöki órákon számol- 
janak be;  

.az osztályfeladatok megszabásánál, . a társadalmi mua 

ka szervezésénél vegyék figyelembe az osztályban levő 
K+CSZ-csoportokat; 

saz osztályfőnökök és a patronáló tanárok . inf ormáoió- 

cseréje legyen folyamatosabbi 

-tea lehetőségek alapján a 'továbbiakban is elő kell segi- 

teai, hogy ideális létszámu /6-15 fős/ T ISZ-osoportok 
alakuljanak meg. 	 „ 

A nevelőtestületi megbeszélés végső konkiuziójának helyessé.-

gót a már emiitett osoportezociogramok is igazolják. 

A Pablo alapszervezetben -egy kivétellel a barátválasztások 
/1d, 6. sz. ábra/ azonos osztályokból történtek. A Kőrösy 

alapszervezetben valamennyi tanuló .osztálytársát jelölte meg 
barátként. . 

A Kőrösy alapszervezet életéről a kérdőivek, a patronáló 

tanári vélemény és , a szociogram alapján a következő kép ala-
kult kii . a 27 fős alapszervezet öt osztály tanulóiból áll. 
Legtöbben /tizennégyen/ a II. osztályból vannak. 41V. C-ből 
hat, a III. A-ból pedig öt tanuló tagja az alapszervezetnek. 

Egy-egy tanulóval van képviseltetve a II. A és a III. C osz-
tály. 	 . 



Az alapszervezet osztályonkénti összetétele aránytalan. 

Az alapszervezet többségét képező II. 0-ba járó tanulók 
a baráti választásaik szerint lánc alakzatban helyezked 

, 

nek el. Ez a, forma azonban kedvezőtlen a közvélemény kis-► 

laklilása szempontjából, a hir végig futhat a láncon, de 
/zárt alakzat hiányában/ hatékony közösségi álláspont ne- 
heten alakulhat ki. Középiskolákban végzett szociometri 

ai felmérések tapasztalatai szerint a középiskolai osz- 

tályok többségében lánc alakzatban csak a tanulók 15
.-16 

helyezkedik el. /46/ A vizsgált alapszervezetben viszont 
a tanulók többsége, közel 70 % --a helyezkedik igy el. . 

Szembetiinő, hogy csak a IV. c osztályba tartozó tanulók al-
kotnak egyedül zárt alakzatot. Csupán szociometriai ismér-
vek alapján ezt pozitivnak is lehetne tekinteni,  de értéke-
lését mégis árnyaltan kell elvégeznünk. :Ezt a zárt alakzatot 
kedvezőnek itéljük meg  abból a szempontból, hogy . sok problé 
ma hatékony megvitatását teheti lehetővé, a csoporttagok 

kontaktusteremtése többirányu információ áramlást tesz le- 

hetővé. Negatív viszont a zárt alakzatba tömörülés abból a 

szempontból, hogy alakzatul a többi tanulói csoportosulástól 

elkülönül. Ez elsősorban . azért veszélyes,: mert a zárt alak- 
zatba tartozók valamennyien KISZ-vezetőségi tagok . 

A vizsgált alapszervezetben nem megfelelően látják el fela-

datukat a ASZ.csoportvezetők. A kérdéseinkre szereplő három 
szituáció /barát, tanulmányi segitőtárs, vezető/ egyikénél 
sem képződött köröttük olyan csoportosulás,: amely azt jelez-. 

te volna, hogy feladatok megoldásában társaik számitanak rágjuk. 
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A Pablo alapszervezetben pl. a 12, sz. kérdésre /Milyen 

közösségi: megbízatásod van/ senki nem nevezte meg a KISZ- 

csoportvezetői funkciót. Ebből a tényből arra következ-
tetünk, hogy a KISZ-csoportvezetők egy része nincs Cisz 

tóban feladataival, megbizatását csak formálisan látja el. 

A. Kőrösy alapszervezetben is hasonló a helyzet, , a tanulók 

sok, a közcmégi Met  hatékonyságához nem feltétlenül szüksé-

ges megbizatást sorolnak fel /egészségügyi felelős, ujság-_ 
félefős, hirdetőtábla felelős stb. /,: de emlitést som tesz-

nek a KISZ-csoportvezetői úe gba űc váSr i. 
A Kőrösy alapszervezet és a Pablo alapszervezet szociogram 

fainak értékelésekor, a baráti kapcsolatok tanulmányozásakor 

többször felmerült a  kérdés /elsősorban a barátválasztásokról 

kapott kedvezőtlen kép alapján/,, hogy a tanulók válaszai a-► 

dekvátaImak, a tényleges személyes viszonylatoknak moggeleá 

hőeknek tekinthetők -e. Elsősorban a tanulmányi- és vezetői 

választások kérdéskörében megnyilvánuló eléggé egységesnek 

tekinthető , közvéleménynyilvánitás: győzött meg arra, hogy a 

funkciók betöltését illetően igenis létezik kialakult közvé-

lemény, a válaszokat bizonyos mérlegelés alapján adták a  tag.  

nulók.: A személyes viszonylatokban viszont agyválasztásokat 

nem befolyásolták . a csoportnormák, ott a szubjektiv motívumok 

irányitották a választásokat. 

ügy 

 

érezzük, hogy a vegyeséletkoru KISZ-alapszervezetekben 

a barátválasztások speciális eseteiről van szó. 



A magányosoknak, •eremhelyzetben levőknek tekintett tanu-

lók egy része /ez felmérésünkből is kiderült/ csak az alap-

szervezeten barül  magényos de a tanulmányi osztálybaa Al-

talában normális kaposolatrandSzerrel rendelkezik. Az 

kolai tapasztalatok birtokában nem érthetünk'azonban telje. 

son egyet Mérei Ferenc megállapitásávals " Bee a leggyang6b-

e bek szorulnak a peremre, hanem azok, akiknek lakóhelyük, 

családi körülményeik, sajátms  érdeklődésük  miatt más közö s. 

ségban vannak a barátaik, kötődéseik." /47/ 

A vizsgált két alapszervezetben elsősorbaw,a-zok a tanulók 

maradtak magányosak, akik egyedia vagy másodmagukkal jelen t. 
keztek az alapszervezetbe-, Ezeknek a tanulóknak  egy  részé. 

nél nem volt teljesen kiegyensulyozott az osztályon bélüli 

kapcsolatrendszertik sera, részben ebből adódott s hogy más a-

lapszervezetbe jelentkeztek mint osztálytársaik. Többségük a 

barátválasztásnál nem tudott élni a három siavazati lehetőset-

gel, leadott szavazataik pedig megoszlottak osztálytársaik 

és más osztályokba 3ár6 barátaik'között. Az alapszerveztek-

ről készitett szociogramjainkon ezek a tanulók változatlanul 

a peremhelyzetben levők közé tartoznak. A KISZ-munkával kapr 

csolatos javaslataikban azonban a  baráti  kapásolatok utáni 

vágy szólalt mega szeretnének alapszervezeti társaikkal gyak-

rabban találkozni, kötetlenebb ismerkedési.beszélgetési lehe-

tőségeket igényelnének.. 

Szociometriai vizsgálatunk másik célja az alapszervezeteken 
belüli  tanulmányi munka során kialakuló kapcsolatok felderi-
tése volt. 

_ 
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A visgálat eredményeinek értékelése előtt megjegyezzaks 

egyetértgnk Vajó Péternek azzal a megállapitásával, hogy 

a szocialista iskolában működő kommunista if jusági. szerve-

zetnek és a szocialista iskolának lényegében nincs és nem 

is leget eltérő feladata.. /48/ A feladatok többségének a-

zonossága mellett azonban a feladatmegval6sitás módszerei 

bizonyos fokig el kell, hogy térjenek. A  legalapvetőbb elv- 

térést abban látjuk, hogy a KISZ iskolai munkájában az LP. . 

kofai /állami-társadalma,/ elvárásokat mozgalmi elvárássá is 

teszi, azaz KISZ-tagok csak olyan fiatalok lehetnek, akik: 

-a szocialista iskola követelményit tudatosan is vál- 

lalják, 	. 

-az iskolai követelményeket mozgalmi elvárásként tel 

jesitik, 

vállalkoznak az iskolai feladatok elmélyültebb elsa=.- 

játitására. . 

Sajátos /a mozgalmi jellegből, a pártirányitásbálaspártveze-

tésböl/ adódó/feladata az iskolai KISZ-azervezeteknekt 

-a párt if juaági tömegszervezeteként működve segiti a 

párthatározatok megismerését és végrehajtását; 

-szervezi és irányitja az iskolai  közösségek életét, 

ellátja a tanüt6if juság érdekképviseletét; 

-elősegiti a fiatalok politikai  érdeklődésének és mii- 

veltségének elmélyitését; 

segíti a szabadidő célazerd megszervezését; 

sajátos módszereivel /demokratikus centralizmusával, 

öntevékenységével/ hozzájárul a közösségi magatartás 

jeg9ek kialakulásához; 



-~kia3.akitja tagjaiban a társadalmi aktivitás igényét,  
felkészíti tagjait a közéleti szereplésre.  

A KISZ iskolái feladatai  sorában nagy : jelentősége van a  

tanulmányi munka kérdéseivel való foglalkozásnak. A  Magyar  
kommunista Ifjusági Szövetség rétegpolitikai tevékenységé-  
ben évek óta nagy figyelmet fordit az,  egyes rétegek speciM  
dilis helyzetéből adódó feladatok konkretizálására. A, .  $  
KB Középiskolai' .  ós .Szakmunkástanuló Rétegtanácsa .  megitélé-  
se szerint a középiskolai ős szakmunkástanuló . fiatalok  is-

kolai munkájának és : egyben a középiskolákban >r ködő íf ju--

sági. szervezet tevékenységének egyik leglényegesebb fok-  

mérője az - hogy milyen formában  és hatékonysággal foglal-

kozik a taaau3.máai munkával.  
Az iskolai tanulmányi munka jelentőségének elismerése azon-  

ban .tapasztalataink szerint- nem tükröződik megfelelően a  

középiskolai KISZ-szervezetek tevékenységében.. A hivatalos  

állásfoglalások ás az iskolai tapasztalatok közötti ellent-  

mondásnak egyik oka az lehet, hogy a  kin  felső vezetése ál-  

taláros jel,legii elvárásait az iskolák ás KISZ-alapszerveze-

tek nem tudják a napi munkára konkretizálni.., A felsőbb KZ.I  

szervek  kiadványaiból nem derül ki félreérthetetlenül, hogy  

milyen formában /K Z -a3,apszerve ze tben,, .  BE . :. osaportban,  . 

osztályban/ kell legintenzivebben foglalkozni a tanulás  kéri. 

déseivél. A tanulmányi jellegű vállalások .formai és lehető- . 

cégei a BI$Z KB IB-nak 1974  április 11-i határozatában sem  

fogalmazódtak meg egyértelmüen ás konkrétan.  
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gz , iskolai KISZ-szervezetek tevékenysége vizsgálatakor a 

tanulmányi: munkára vonatkozó kérdéseket is feltetttink« Tar,  

paaztalataaiak szerint - -első megítélésre- atanuiményi munka 

alapszervezeten ..beliili szervezettsége jónak tű *k, /Id. 8-9, 

ábra/ .. A szociometriai, helyzetkép alaposabb tanulmányozása 
.azonban hiányosságokat jelez: mindkét alapszervezetben van 

nak olyan tanulók, akik :alapszervezetükben nem találtak 
/nem neveztek meg/ tanulmányi eegitőtáreat. Mindkét magányosaz 

maradt tanuló olyan osztályból került az alapszervezetbe, a— 

honnan rajta kivii] senki. /1d ...Kőrösy alapszervezet/ illetve 

legfeljebb, még egy tanuló /1d.. ,Pabl6 alapszervezetben/ jött 
ugyanebbe az alapszervezetbe. . 	 . 

Mindkét alapszervezetben , megfigyelhető, , hogy a centrális 
helyzetet a közvélemény elég , egyhanguan itélte meg. Tényege-
sen eltér azonban az alakzatokba rendeződén módja: a Pablo N 
alapszervezetben tulajdonképpen csak  egy oentrélis személy 
/8e az./ van, mig , a Kőröst' alapszervezetben több egymáshoz 
többékevésbé kapcsolódó tanuló /18-2Er5-6/ is található. Az 
alakzatok közötti eltérés okát az alapszervezetek eltörő sze-
m€ly .i összetételében látjuk.. Azt már előzetesen megállapitot- 
tuk,,hogy az osztályukból: egyedid vagy másodmagukkal . jelent-

kezők általában nehezebben illeszkednek be a vegyeséletkoru 
KISZ-alapszervezetek munkájába. Ezzel szorosan összefiiggő 
másik megállapitásunki az alapszervezet tulságosan heterogén 
összetétele /1d.. Pablo alapszervezet/ esetén -még a baráti 
kapcsolatok hiányában ie- fennáll annak a veszélye, hogy bi-

zonyos kérdések eldöntésekor /választás, szavazás/ nem a de 

mokratikue, hanem a többségi álláspont fog gydzni." 



A tanulmányi munka alapszervezeten belüli szervezettségéről 

megállapithatjuk még: általában osak az azonos osztályba, . 

illetve évfolyamokra járók között alákultak ki a tanulmá 

ny . jellegű együttműködési .formák. Ezt feltétlenül komoly 

problémának kell tekintenünk, hiszen a vegyeséletkoru KISZ-

alapszervezetekben végzett munka egyik legnagyobb lehetősége 

abban rejlik*  hogy szervezett formában kihasználható lenne 

/korrepetálásban, segítésben,: az érdeklődés felkeltésében/ 

a  különböző életkoru tanulók egyiittes tevékenykedtetésének 

lehetősége. Ezzel a lehetőséggel azonban -szociometriai fel 

mérésünk tanusága szerint- ma még nem megfelelően élnek alap-

szervezeteink. . 

Természetesnek vettük eddig és vesszők ezután is, hogy az . 

azonos osztályba járó tanulók segitik egymást a tanulásban. . 

Az uj szervezeti formában azonban hatékonyabban lehetne ki..- 
épiteni a tanulópárok rendszerét, a szaktárgyi eegitségnyuj- 
tás hálózatát, a KIS•-csoportok bevonásával szinesebbó .. van-e 

zóbbá lehetne tenni a tanulmányi versenyeket. 

A Tisza-parti Gimnáziu* és Vizügyi Szakközé iskola emlitett 

két alapszervezetében megvizsgáltuk, . hogy az alapszervezet 
tagsága mennyire egységes a vezetői feladatok ellátására al-
kalmas KISZ-tagok megnevezésében. /1ö. la-11. ábra/ Tapasz-

talataink szerint mindkét vizsgáló alapszervezetben eléggé 
Pgységes közvélemény nyilvánult meg a választások során. A 
Pablo alapszervezetben a tagság többsége /72 %/ a 8. sz. tanu- 
lót ítélte vezetői poszt betöltésére legalkalmasabb személynek.

: 
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A''8. sz. tanuló /az iskola KISZ-titkába/ és a Q. .sz. KISS  

csoportvezető az iskolai KISZ-vezetőség . egyik , . tagjára /.23. ;  sz./  

adta le szavazatát. A 23. sz., tanuló. az iskolai KISZ-titkár  

helyettesét /4. sz./ jelülte meg ideális vezetőként. Ez a  

többségtől elkülönült, ahhoz nem kapcsolódó négy személyből  

álló alakzat /amelyben' mind a nagy személy komoly tisztséget  

visel/ konfrontációs lehetőséget rejt magában. Az összetitkö-  

zés valóez3.nüségét csökkenti, hogy a 4, 7.6s 1o. sz.- tanulók  

tanulmányi kérdésekben elismerik a 8. sz. tanuló vezető sze-

repét,  

A Kőrösy alapszervezet választásainak megoszlását' jobbnak  

tarjuk. A legtöbb szavazatot kapott tanuló /26. sz./ egyben az _. 

alapszervezetKISZ-titkára is. A harmadikos tanulók többsége  

az iskolai KISZ•vezetőség egyik tagját /18. sz./ nevezte meg  

vezetői feladatok ellátására alkalmas személynek. A IV. és  

III. osztályok tanulói közötti kapcsolat és együttműködési le-

hetőség a 21. sz. személyen át valósulhat meg, aki élvezi a  

18, sz. tanuló bizalmát, de egyben elismeri az alapszerveze-  

ti titkár vezetői alkalmasságát is. 	A II. osztályos tana- 
 

nulók vezetőválasztásukkal külön csoportot képeztek. Legtöbben  

az ODB+wtitkárt /7. sz./ nevezték meg.  

Az egyes szituációkra .vonatkozó választások tapasztalatait  

,összegezve megállapithatjukc a vizsgált alapszervezetekben a  

baráti kapcsolatok elsősorban az azonos osztályokból jött ta-

nulók között alakultak ki és regisztrálhatóak. Az alapszerveze-.  

tekbe történő jelentkezés elsősorban egyéni elhatározás ered-  

ményeként valósult meg, ennek hatását a I=--I2I. évesek lénc-

szerü alakzatai jelzik.  



A tanulmányi segités 'és vezetói alkalmasság kérdéskörében : , ,  ' 

elég egységes közvélemény nyilvánult .  még mindkét alapszer-

vezetben. Á 'választások megoszlásában kimutathatóan érzé-

kelhetőek az  alapszervezeti. összetételből fakadó aránytalan-  

ságok. Az alapszervezeteken belüli társas kapcsolatok tot  

vábbfe jlesztéséhez szükséges lenne az alapszervezetekbe  

történő jelentkezések irányitottabbá tétele,.: a jelenlegi agy- 
r. 

ránytalanságok kiküszöbölése. Az alapszervezetekben müködő  

87.n—csoportok  nem foglalták el a jelentőségüknek megfelelő  
helyet az alapszervezet és a tanulók  élet;ében,'. csoport  tu~ 

datuk kialakulatlan. . A csoportmunka  fejlesztése. megkövetel -  

né a konkrét megbizatá;si és számonkérési rendszer  kialaki-

tását.-  

N/5. .A KIS•-munka néhány fő területének vizslata t . 

Bármely csoport közösséggé szerveződéséhez elengedhetetle=  

nill szükséges a szeárvezett közösség egészének ős egyes coo-  
pórtjainak folyamatos nüködése, meghatározott' funkciók tel,-  
jeáitése és a funkoióteljesités bizonyos mértékű hatékonysá.-   

Ennek analógiájára az iskolai KISZ-szervezetéknél is  

szükség vaa a szervezeti felépités meghatározott 1  az iskolai  

lehetőségeknek legmegfelelőbb strukturájára1 a  sztruktura  
egészén belül az egyes elemek /KISZ-alapszervezetek ,KI 
csoportok/ folyamatos miüködtetésére ős meghatározott funkci-

ók teljesitésére.  

A továbbiakban azt vizsgáljuk mega hogy néhány fontos ;.terü-

leten /tanulmányi munka t  politikai események értékelése, fej-  

gyelmi ügyek/  
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a feladatok megoldásából a KISZ-szervezet mennyit vállal 

magára. Felmérésünket a Bebrits La3os Vasutforgalmi Szakkö-

zépiskolában és a Déri Miksa , Gépipari Szakközépiskolában 

végeztük el. /A.d. 1. sz. melléklet  5. 	kérdési 
Adatfeldolgozásunk során csak a ,Vasutforgalmi Szakközépis-

kolában kapott válaszokat értékeltük,:: , mert az , évf olyamónkénti 

összetétel náluk volt kiegyensu'.yozottabb 

Kérdésfeltevésünkkel arra is választ szerettünk volna kapni: 

hogy a KISZ KB-nak a középiskolai KISZ-szervezetek számára 
megfogalmazott elvárásai hogyan valósultak meg a mindennapi 

iskolai KISZ-munkában. Elsősorban a tanulmányi. és politika i  

kérdésekről t3rténő véleménynyilvánitások ezintereit kisérel- 

tik meg felderiteni. A helyzetkép elemzése előtt megjegyezzük: 

számszerű és reálisnak tlinő adatokat nyertünk a felméréssel, 

de az adatokból az nem derül ki, hogy a különböző Forumok 
milyen mélységben 8s intenzitással foglalkoznak az egyes kér-

désekkel /baráti körben, KISZ-ben, osztályban stb./. 

A politikai eseményekkel kapcsolatos megnyilatkozások  el-
sődleges szinterei /1d. 12. ábra/ a KISZ-alapszervezetek. 

Az I. osztályok kivételével mindegyik .évfolyam a KISZ-szerve - 

zetet nevezte meg legnagyobb számban politikai, kérdéseket 

megtárgyaló Forumként. A felmérés szerint az  I.  osztályosok.  
nái első helyen még a család szerepel. A. család szerepe a 
II. osztályban csökken, de ' jelentősége a későbbi. évek során 
ismét nő. 



Mind  a négy évfolyamon sok tanuló van, akik elsősorban  ba+ 

ráti köreikben beszélgetnek politikai kérdésekről. A II. 

évtől egyre nagyobb szerepe van a kollégiumi politikai fog--

lelkozásoknak. Ezeknek . fontossága -adataink szerint- megkö.» 

zeliti az alapszervezeti politikait munka jelentőségét. Az 

iskolai osztVOkban folyó politikai nevelés elsősorban ki- 

egyensulyozottsága, folyamatos jellege miatt érdemel els= 

merést, 	 . 

A vizsgált iskolában dónak ítéljük meg a politikai neve3,őw 

munka szervezett és spontán megoszlásának arányát. 

A .társadalom politikai értékitéle te it tudatosan és tervsze- 

rüen közvetit6 osztá yfoglalkozások, KISZ--taggyiülések és 

légiumi rendezvények során tanulóink többségének politikai 

fejlődése szervezett és ellenőrizhető formában és keretekben 

történik. 

Szervezett lehetőségekben való részvétele 

I. osztály e 44% /KISS és osztály/ 

II. osztály s 71 % /KISZ,, kollégium, osztály/ 

III.osztály s 70 % /KISZs  kollégium, osztály/ 

IV. osztály e 6205 % /KIS? ., kollégium, osztály/ 

A politikai kérdéseket megvitató egyéb forumok /baráti kör ., 

osalád/ hatása is valószintileg kedvező tanulóink többsógé 

nél, de ezek esetében jobban adva van :a ..torz, szélsőséges 
nézetek átadásának és elfogadásának a lehetősége. 	. 

A felmérés alapján további feladatként jelölhetjük meg, hogy 

-elsősorban az alapszervezeti és osztályszintix politikai ne-

velés hatékonyságának emelésével- a baráti körökben folyó 
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spontán jellegd politikai eszmecseréket reális tartalommal, 

a gazdasági és politikai események értékeléséhez szükséges 

megfontoltsággal ruházzuk fel. .: 

A ISZf alapszervezetekben'foly6 politikai nevelés egyik ki-

használatlan lehetősége t  hogy csak jelentős időbeli késéssel 

reagál a politikai élet eseményeire. A KISZ-munka sajátos-
ságából fakadt  hogy központilag kiadott anyagokat;;  tájéka 
tatőkat is fel kell dolgozni. őzeknek a mennyisége azonban 

időnként lehetetlenné teszi a napi politikai hirekk4l való 
lépéstartást. Ezzel is magyarázható, hogy . a Déri Miksa 
pari Szakközépiskolában végzett adatgyü jtésünk során loo ta-

nuló értékelte ugy,, hogy a KISZ aránytalanul kis szerepet 
tölt be a közéleti-politikai eseményekről  történő informáló. 

fiásban. 

Az iskohi KISZ-szervezeteknek a politikai nevelőmunka mel-
lett fontos feladatuk lenne a tanulmányi tevékenység figye-

lemmel kisérásé t  segitése és ellenőrzése, A Tisza-parti 

Gimnázium ás Viziügyi. Szakközépiskola vizsgált alapszervezete- 

iben /id. 8-9,  ss., ábra/ a .tanulmányi. segitésnek KISZ-csopors.  
tokra alapozott formáját próbálták létrehozni. A KISZ--csopor. .. 

-‘ervéken4Sie^ 
tok ás alapszervezetiIi azonban -mint  azt megállapitottuk. 
nem foglalja el a jelentőségének megfelelő helyet a tanulmá-

nyi munka. Hastilaló helyzetről kaptunk képet a Vasutforgalmi 
Szakközépiskola 121 tanulójának válaszaiból is 

-a tanulmányi munka kérdéseiről leggyakrabban az osztály-
ban esik szól 	 . .. 



-a tanulók családja a tanulmányok előrehaladásával párhu- 

zamosan egyre nagyobb figyelmet Fordit gyermekük iskolai . 

eredményéren . 

ma tanulók baráti körében /elsősorban az osztálytársak 

között/ fontos helyet foglalnak el a tanulmányi munká- 

val kapcsolatos beszélgetések; 

-a kollégium figyelemmel kiséri értékeli és értékelteti 

az iskolai tanulmányi eredményeket; 

a KISZ-alapszervezetekben órdemben nem foglalkoznak a 

KISZ-tagok tanulmányt munkájával. 

Feladatként jelölhető meg ezek alapján: az egyéni és csoport. 

vállalások rendszerét ugy kell kialakitani hogy abban a ta-

nulmányi munkával kapcsolatos vállalások is szerepejenek..Á 

vállalások teljesitésének figyelemmel kisérését az osztályra 

alapozottan mükődő 	Z--csoportoknak kellene magukra vállal- 

niuk. Szintén a KISZ-.csoportok feladata lenne a leggyengébb 

csoporttagok patronálása.: A tanulmányi jellegit KISZ-vállalások 
rendszere kiterjedhetne a  KISZ-en kivül.i osztálytársak segité- 
s€re is. 	 . 

Sülön kérdésben vizsgáltuk,, hogy a tanulók fegyelmi ügyekről 

milyen körben nyilvánitanak véleményt. A kapott válaszokat 

részletesen nem értékeljük, mert kérdésfeltevésünk tulságo 
san általánosnak bizonyult. Utólag természetesnek tűnik a vá-
lasz, hogy a kollégiumi rendbontásokat elsősorban a kolléga.--

umban beszélik meg stb. A nem teljesen egyértelmü kérdésfel-

tevés ellenére figyelmeztető jelként említjük meg, hogy 



Ad• 13. sz• Ova/ a KISZ-elapszervezetekben fegyelmi ligyek 
megvitatiwttban csak !cavemen vesznek Alszt• linnek ezerintiink 
kin clea lehetségest vagy hiAnyzik a kavetelmitnyttimasztás 
és ley nines mit szimicakdaini s  vagy peőig a vegyeséletkozu 
alapszervezetekben is előfordult bogy a pateonáló Unity ői.  

rekt irényitása 	EISZ-tagjaink passziVakik 
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V. Pe  ezet 

Az u tervezeti forma értékelése. javaslatok 

A vegyeséletkoru középiskolai. KISZ,-szervezetek kialakitá-

sa jelentős lépés a középiskolai if jusági mozgalom történe-

tében. Pozitiv vágyak, az iskolai KISZ--munka meg ja'itásáhak 

reménye hozta létre az uj szervezeti formát. Kialakitásakor 

és bevezetésekor azonban sok lényeges kérdést nem tisztáz- 

tak /pl. a feltételek megléte, kisérletről vagy kötelező 

formáról van e sző, a közösségi élet alapvető szintegei me- 

lyek , lesznek az uj formában stb./. : Megítélésünk szerint a 

vegyeséletkoru KTSZ-szervezetek admin sztrativ uton történő 

megszervezése elsietett döntés volt,  csak korrekciós vál-

toztatások után képzelhető el,  hogy az u j szervezeti forma.*  
ban hatékony KISZ-munka valósuljon meg. 

A szervezeti forma megváltoztatására megitélésünk szerint 

nem feltétlenül, lett volna .szükség. A hagyományos felépitó- 
sü. alapszervezetekben is . kiséleti alapszervezetekkel a--

zonos feltételek biztositása .mellett- lehetőség léit volna 

a KISZ -munka ,fogyatékosságainak kiküszöbölésére. Elismerjük, 

hogy az uj szervezeti forma jobb lehetőségeket kinél az egy-

séges iskolai  közösségek ki.alakitására,` de -elsődlegesen a 

szervezési fogyatékosságokból eredően- mindez az elsődleges 

közösségek szerepének háttérbe szorulásával,, esetenként elv► 

sikkadásával járt együtt. 
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Az uj szervezeti formára történő átállással párhuzamosan 

nem forditottak kellő figyelmet a közösségi szerveződés uj 

strukturájának létrehozására. Ezzel magyarázható, hogy az 

elsődleges közösség funkciója betöltésére alkalmas KISZ- 

csoportok kialakitása iskolánként eltérő formában, külön«' 

böző meggondolások alapján történt meg -ha megtörtént. A szem* 

vezés fogyatékossága az is,  hogy időben lettek pontosan meg-

határozva a KISZ-csoportok Feladatai. /A tanulmányi munkában, 

politikai képzésben, önművelésben, a feladatvállalások sz€imon- 

tartásában és ellenőrzésében stb./ 

A gyakorlat megcáfolta azt a feltevést, hogy a teljes spon-

taneitás alapján hatékony elsődleges közösségek /,KISZ-csopor-

tok/ alakulnak ki  egy-egy  alapszervezetben„ Az osztályukból 

egyedül jelentkező tanulók nem képezhetnek csoportot, az alap-

szervezetekben is magányosak maradnak, képtelenek a vegyes- 

életkoru alapszervezetek azonos osztályok szerint szerveződő 

közösségeibe beilleszkedni. 

Az  alapszervezeti  munka a vegyeséletkoru összetételben sok-

kal szinesebb, elevenebb lehetne. Alapszervezeteink jelentős, 

része azonban nem tudja kihasználni az összetételből eredő 

lehetőségeket. /:fiz a KISZ-Falapszervezetek felnőtt vezetőinek 

felkészületlenségével is magyarázhat6./ A felsőbb évesek nem 

megfelelően segitik az alsóbb évesek tanulmányi munkáját, az 

idősebbek tájékozottsága gyakran lekicsinyléssel párosul. 

Tapasztalataink alapján elvetettük azt a sokak által, megfő. 
galmazott feltevést, hogy az  osztályok közösségi élete és kap-
csolatrendszere lényegesen romlott volna az uj szervezeti tor- , 

ma bevezetésévet. 
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tanulók iskolai tevékenységének /tanulmányi munkájának, 

ismeretszerzésének, világnézeti nevelésének/ elsődleges szia 
terei továbbra is az osztályok maradtak. A vegyeséletkoru alap-: 

szervezetekbe történő jelentkezések idejére /I. év vége, a 

II. év eleje/ az, osztályokban már kialakulnak azok a kapcsolatok , 

amelyek alapján lehetőség van az osztályok közösséggé szerve-

ződésére, Az osztályközösségek egésaea belül kaphatnának fani 

tos szerepet és feladatot azok a KISZ-csoportok, amelyek az 

I. év végén megalakulnak. A.KISZ-csoportok létrehozásához a-

zonban az alapszervezeti jelentkezések jelenlegi formájának 

módositására van szüksége csak a jelentkezések irányitottabb 

rendszere segitségével érhető el,  hogy optimális nagyságu /6-

15 fős/ KISZ-csoportok működjenek az osztályokban, ill. alap. 

szervezetekben. 

A KISZ-alapszervezetek demokráciájának is lényeges feltétele , . 

hogy a különböző évfolyama /osztályu/ tanulók megközelítően a-
zonos arányban legyenek jelen egy-egy alapszervezetben. 

Az alapszervezetek vezetőségének megválasztásakor tudatosab- 

ban kellene törekedni a II-IV.. évesek helyes arányának kiala- 
kitására, mert a hagyományok megőrzése és átszármaztatása, _a 
vezetés folyamatossága, a cserölődés zavartalansága csak igy 

biztositható. 

Külön problematikát képeznek az érdeklődési körök, amelyek a 
vegyeséletkoru KISZ-alapszervezetekkel párhuzamosan alakultak 
meg. Eredetileg részletesebben akartunk szerepükkel foglalkozT 
ni,4  de az iskola és a KISZ-alapszervezetek életében játszott 

tényleges szerepük alapján ugy döntöttünk, hogy csak emlitést 

teszünk róluk. Nyolc szegedi középiskola /1d. fejezet vége/ 

2347 KISZ-tagja közül felmérésünk idején csak 799 tanuló, a 



KISZ—tagok 34,4%.a volt tagja érdeklődési körnek. Itt való-

sat  meg legkevésbé a KISZ KB  elképzelése:  nem lett minden 

KIBZ-tag érdeklődési köri tag, az iskolák anyagi és személyi 

lehetőségei nem tették lehetővé a tanulók tényleges érdeklő— 

désének megfelelő, jól felszerelt körök megalakitását. 



Adatok a szegedi középiskolák KISZ-életérői, 
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Megjegyzések a szegedi középiskolák KISZ-életét bemutató adai.. ,  

hoz: 

Tiszaarti Gimnázium és Szakközépiskolában az  alap-
szervezetek érdeklődési alapon lettek létrehozva; 

KISZ-.csoport nem lett szervezve a Gépipari Szakközépiakc 

lesben és a Rózsa Ferenc Szakközépiskolában; 
=-a KISZ-csoportok nem az osztályra épülnek a Tömörkény 

gimnáziumban és a Vasutf orgalmi Szakközépiskolában; 

-a FISZ-tagoknak /összesitve/ csak 34,35 % a érdeklődési 
köri tag. 
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Kékes Szabó Mihály  

 

    

d ~ktari szigorlata,  
Melléklet: 1 db disszertáció  

Dr.Ágoston György elvtársnak 
tszv.egyetemi tanár 

  

Hely ben  

Professzor Elvtárs !  

  

    

Kékes Szabó Mihály: A vegyeséletkoru közéiiskolai-Mellékelve .......................................... ............... 
KISZ—szervezetek kialakitása és közösségi életének néhány kérdése 	. . . . . . . . . . . . . . . . ................  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

aimü doktori értekezó.sét tisztelettel felkérem, hogy azt megbi. á1ni  

szivoskedjék..Legyen szabad Prafessz.ar Elvtárs szives figyelmét fel-

hivnam tanácsülésiink., ama hatámzatára., amely a bifiálat elkészítésének  

és  ényujtásának legkésőbbi határt-lejét a kézhezvételtől számitott  

hatmadik hónap utolsó napjában állapította meg.  

A mellékelt értekezést a birálat elkés .zitése után szíveskedjék-á.ta 	._—  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából.  

Szeged, 1977;  márt:1 1:  ............. 

előadó  

Kapták: Dr.Ágoston György  prof...  

Dr.Duró Lajos tszv.docens - ......•............ • 	 társbíráló  
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