
A KISZ-SZERVEZET A TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN
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I.

Az utóbbi években egyre sürgetőbben kerül előtérbe a felsőoktatási
intézmények KISZ-munkája további mélyítésének, tartalmasabbá téte-
lének szükségessége. A nevelőmunka hatékonyságát kívánja elősegíteni
a bevezetés előtt álló ú j követelményrendszer is. Az a perspektíva,
hogy a felsőoktatási intézmények KISZ-szervezeteiben is keressük meg
a szakképzésnek megfelelő munkaprof ilt: a KISZ-szervezet tevékeny-
ségének egészét ehhez kell alakítani.

Gyakorlatilag mindez azt jelenti : végtére is gyűj tsük hát csokorba
azokat a jellegzetességeket, amelyek meghatározzák az adott intézmény
KISZ-életét, és pedagógiai elemzéssel fejtsük ki a tennivalókat.

Ez a dolgozat nem vállalhatja a pedagógusképzés, de még csak az
általános iskolai tanárképzés KISZ-szervezettel kapcsolatos minden kér-
désének elemzését, sőt még kimutatását sem. Mindössze néhány főbb
összefüggés csokorba kötését tűzte ki célul.

Arra sincs lehetőségünk, hogy a tanárképző főiskolákra vonatkozó-
sajátosságokat teljességükben, specialitásukban feldolgozzuk: a felvetett
problémák sok tekintetben azonosak az egyetemekkel, tanítóképzőkkel.

Az intézmény és a KISZ nevelőmunkájának összefüggése
az órán kívüli nevelésben

Az órán kívüli nevelés átfogó szervezete az if júsági szervezet. Ala-
posan megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy közvetve vagy közvetlenül
minden nevelési alkalom beletartozik az ifjúsági szervezet profil jába.

a) vagy úgy, hogy a KISZ önállóan szervezi az akciót (önálló ki-
rándulás, egy regény önálló megvitatása stb.);

b) vagy úgy, hogy a program végrehajtásához nevelői segítséget
kér (ismeretesek a kollégiumi szobaestek, ahová nevelőket hív-
nak meg a hallgatók beszélgetésre, vitavezetésre stb.);
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c) vagy pedig az i f júsági szervezet nyú j t segítséget egy-egy tan-
tervi órán kívüli feladat végrehajtásához (szakági, pedagógiai
gyakorlatok szervezése, lebonyolítása stb.).

Nevelőintézményeinkben a Kommunista Ifjúsági Szövetség, mint
a párt ifjúsági szervezete hivatott arra, hogy a mozgalom adta formá-
ka t és lehetőségeket felhasználva gazdája legyen a fiatalok órán kívüli
nevelésének. Életüket töltse meg tartalommal, gondoskodjék olyan hasz-
nos programról, amely egyaránt biztosítja a tanulást, pihenést és a szó-
rakozást.

Két fontos dologra kell ezek kapcsán utalnunk:

1. Annak ellenére, hogy a mozgalom élete (az iskolák vonatkozá-
sában) időbelileg zömmel az órán kívüli időre tevődik, nem jelenti azt,
hogy független is az oktatástól, az intézmény általános kiképző munká-
jától. Tevékenysége azzal szorosan összefügg: akcióinak irányultsága,
tar talma az intézmény által is kitűzött képzési célok elérését kívánja
segíteni.

Nem szabad a KISZ-t valamilyen „szabaidő-mozgalomnak" tekin-
teni. Egyrészt a „szabad idő" fogalma sem egyenlő az „órán kívüli" idő
fogalmával — amire történetesen zömmel tevődik a KISZ-élet. Másrészt
a KISZ munkáját nem egyszerűen a fiatalok „üres óráinak" kitöltése
vagy lefoglalása jelenti. (Más összefüggésben a szabad idő tartalmas 
megszervezéséről van ugyan szó, de ennek elemzése jelenleg nem tar-
tozik témánkhoz, és főleg ez, mint a KISZ egyik legfontosabb részfel-
adata, nem tévesztendő össze a KISZ lényegét illető esetleges nézettel,
amelynek megelőzéséről éppen szó van,)

A KISZ jellegét i lletően: politikai, harci szervezet, a szocializmus 
építésének fontos bázisa. Komoly társadalmi erőt képvisel: tevékenyen 
bekapcsolódik a népgazdaság fejlesztésének munkájába, mozgósít jelen-
tős társadalmi feladatok megoldására. A párt politikájának népszerűsí-
tője s eszméinek terjesztője az ifjúság között. 

Ugyanakkor: nevelőszervezet; a jövőben végzendő társadalmi gya-
korlatra is előkészíti tagjait. őket sokoldalú ifjúkommunistákká neveli, 
segít az emberek tudatának átformálásában. (Vö. BERECZ—NÁDOR
i. m. 9. o.)

Ezek a feladatok pedig fel tételezik a KlSZ-szervezet minden irányú
érdekeltségét, a fiatalok életével kapcsolatos minden összefüggés meg-
létét. Üzemekben nemcsak a taggyűlésen foglalkoznak a szocializmus
építésének problémáival, hanem a munkapadnál is hatnia kell a KISZ-
becsületnek, a taggyűlés határozatának.

A nevelőintézményben az okoz néha optikai csalódást, hogy a hall-
gatók idejének általános mércéje az oktatási óra. Hajlamosak vagyunk
arra, hogy az órán kívüli időt egyszerűen szabad időnek nevezzük.
Innen már csak egy logikai lépés eljutni odáig, hogy a KISZ egészét
min t a hallgatók szabad idejének megtöltőjét tekintsük.

Az említettek a főiskolai KISZ-szervezetre is vonatkoznak. így az
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intézményben sem találunk „idegen területet", amellyel a mozgalom-
nak valamilyen összefüggése ne lenne. Az oktató-nevelő munka — tör-
ténjék az órán, vagy az ötven percen kívül — a KISZ-szervezetnek is
központi kérdése. Más dolog az, hogy módszerét, valamint időbeli el-
rendezését illetően nem keverhetjük össze az oktatási órákat és a moz-
galmi rendezvényeket. A KISZ-életet azonban nemcsak az akciók,
a gyűlések, a mozgásos tevékenység jelentik. Értékes KISZ-élet ott 
van, ahol a szervezet tevékenysége nyomán keletkezett gondolatok, ér-
zelmek élnek a fiatalokban, s ezek áthatják egyéni és kollektív csele-
kedeteiket. A gondolatok, érzelmek pedig — különösen, ha már a hall-
gatók magatartása szokássá alakult — jelen vannak az oktató munká-
ban is, és befolyásolják annak eredményességét.

A KISZ tevékenysége nem választható le az intézmény munkájáról .
A kettő egy nevelési rendszert alkot, csak mindkettő együttes, egybe-
hangolt nevelőmunkája eredményezheti a kommunista nevelést. Az asz-
széf üggésekről, az összehangolás kérdéseiről a továbbiakban még lesz szó.

Ha most már nem a KISZ-munka lényegét, hanem a főiskolán folyó
nevelőmunka megoszlását tekintjük, ilyen értelemben a KISZ tevé-
kenysége tömegét és profilját illetően tényleg az órán kívül történik.
Az intézménynek is megvannak az órán kívüli nevelési alkalmai, de a 
KIS Z-nek sokkal több van. Pontosabban: a mozgalom keretei (kötet-
lensége, stílusa, módszerei következtében) az órán kívüli nevelési alkal-
maknak, lehetőségeknek és formáknak bővebb skálájú variációját tud-
ják befogadni, mint az intézményé. Az intézmény keretei közötti (ért-
sük így: az intézmény állami szervei által szervezett) alkalmak kimerül-
nek a szakmai gyakorlatokban, kirándulásokban, konzultációkban, a ne-
vel ők-hallgaítók egyéni és kollektív beszélgetéseiben, állami ünnepé-
lyekben, az ügyintézések stílusában, az oktatás-nevelés objektív feltéte-
leinek biztosításában, intézményi fegyelmi ügyek lebonyolításában.

A KISZ tevékenységi körébe — mint önállóan szervezendő konkrét
akció — sokkal több órán kívüli nevelési forma tartozik. Ide sorolhatjuk
a szakköröket, különböző vitafórumokat, az órán kívüli ideológiai oktatás
különböző válfajai t; a társadalmi munkaakciók sorozatát, a kampány-
szerű és állandóbb mozgalmakat (olvasó stb.); iskolán belüli és kívüli
kulturális és sporttevékenységet; a kollégiumi nevelést, amennyiben az
önkormányzat tevékenységére alapozunk; a különböző kisebb-nagyobb
rendezvényeket a csoportkirándulástól a- szakesteken és bálokon át az
intézményi majálisig stb. — mindezeknek és variációiknak felsorolha-
tatlan sokaságát lebonyolítani a KISZ-szervezet feladata.

Feltétlenül figyelembe kell azonban vennünk az alábbiakat:

a) Ez a felsorolás nem valami értékbeli rendűséget, rangsorolást
akar kimutatni . Mindössze az áttekintés kedvéért kell lá tnunk, hogy mi
minden tartozik a KISZ-szervezet tennivalói közé, mint konkrét tevé-
kenység, milyen energia az, amellyel többletet ad az intézmény nevelő-
munkájához.

b) Nem lehet, és nem is szabad mereven választóvonalat húznunk
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intézményi- és KlSZ-akciók, mint órán kívüli nevelési a lkalmak között.
Közvetve vagy közvetlenül mindkét szerv jelen van, érdekelt az akció-
ban. Szakmai (üzemi) gyakorlatokon, kirándulásokon, államilag szerve-
zett ünnepélyeken szükséges a KISZ közreműködése is — akár hangu-
lati előkészítés, akár konkrét szervezés formájában. És viszont: szak-
köröknél, KISZ-oktatásnál, de bármely KISZ-akciónál elengedhetetlen
az intézmény segítsége — legyen az elvi, elméleti vagy konkrét szer-
vező jellegű.

c) A KISZ a nevelési lehetőségek közül nem tud mindent megvaló-
sítani még az intézmény közreműködésével sem. Egyrészt azért, mert
tantervszerűen nem lehet előírni minden rendezvény, akció megtartá-
sát. Másrészt azért, mer t a szervezet rugalmasságából fakadóan, a szük-
ségesség és a lehetőségek figyelembevétele szempontjából alkalmazkod-
nia kell a körülményekhez. Nem lehet például megtervezni, hogy az
illető évben pontosan 12 alkalommal megy az alapszervezet társadalmi
munkára. Ha a szükség úgy kívánja, el fog menni 15-ször is, s ha nincs
lehetőség rá, akkor esetleg csak nyolcszor.

A KISZ nevelő akcióinak mennyisége és pedagógiai mélysége függ
— az intézmény általános szellemétől, légkörétől. Mit tar tanak célszerű-
nek a nevelők és a hallgatók? Mi jelent az adot t intézményben érde-
kességet? Milyen az igény egy-egy akció iránt? Milyen mértékű a kez-
deményező készség és annalk tanári ambicionálása? Milyen a KISZ kol-
lektíva alkotó fantáziája? stb.

Befolyásolják a KISZ akcióit az intézmény objektív körülményei is.
Nyilvánvaló, hogy színvonalbeli különbség áll elő olyan tudományos
diákkörök között, amelyek rendelkeznek korszerű kutatóeszközökkel,
és amelyek ezek hiányában dolgoznak. Az oktatótermi ellátottság több
órán kívüli akció szervezésére ad lehetőséget, mint a helyszűke stb.

2. Bár a KISZ tevékenysége mennyiségileg zömében felöleli az
órán kívüli nevelést, valamint a KISZ az intézményen belül szervezeti-
leg önálló, ez nem mentesíti az é r á n kívüli nevelés végzésétől sem az
intézményt, mint ál lami szervet, sem a nevelőket. Az előbbiek során
láttuk az összefüggéseket. Az, hogy a KISZ sajátosságait pedagógiai
szempontból f igyelembe kell vennünk pedagógusi munkánkban, s arra
támaszkodnunk kell, azt is jelenti, hogy minden főiskolai oktatónak
hivatásbeli kötelessége megkeresni a KISZ nevelőmunkájába való be-
kapcsolódás módját.

E kérdés összefüggéseire a továbbiak során többször visszatérünk.

A főiskolai KISZ-élet főbb sajátosságai

Sajátosságokon nem elsősorban más felsőoktatási intézményektől
való megkülönböztető jegyeket ér tünk . Olyan tények összegyűjtése ez,
amelyeknek figyelembevétele a főiskolai KISZ-szervezet munkájának
megszervezéséhez fontosak. Ezek a sajátosságok: a) meghatározzák a 
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hallgatóinkkal szemben a KISZ által támasztandó követelményeket;
b) befolyásolják a KISZ-szervezet programját; c) meghatározzák a szer-
vezet munkastílusát.

1. Ha üzemekhez, területekhez hasonlítjuk taglétszámunk arányát,
lényeges különbséget találunk a százalékarányban. A főiskolákon, egye-
temeken sokkal nagyobb a KISZ-tagok létszáma, mint a területi szer-
vezetekben. Általában 90—100 százalék között mozog.

Érthető jelenség ez. Hallgatóink átélték a középiskolai KISZ-életet,
volt alkalmuk megismerkedni az if júsági mozgalom szépségeivel. KISZ-
tagokként érkeztek ide. A jelenlegi felvételi rendszer is — különösen
a pedagógusképző intézményekben — lényegesnek tar tja, hogy a jelent-
kező hallgató mozgalmi tapasztalattal érkezzék a főiskolára, bizonyos
fokú ideológiai fejlettség, a párt célkitűzéseivel való azonosulás legyen
nála tapasztalható. Természetes jelenség tehát az, hogy a pedagógus-
képző intézményekben majdnem valamennyi hallgató KISZ-tag.

A taglétszám megnövekedése jelentősen megnöveli a KISZ-vezető-
ség gondját. Szervezetileg nem egy kis létszámú csoport, hanem az egész
hallgatóság életét kell átfogni, irányítani. A tennivalók száma számsze-
rűleg is növekszik. Hiszen ha csak a tagnyilvántartást, a tagdíj kezelést
nézzük is, nem mindegy 100—150, vagy 6—700, sőt itt-ott több ezer
KISZ-tag ügyeire gondot viselni. De a nevelés tartalmában, a szervezet
programjának megtervezésében is megnövekedett a felelősség: tömegek
számára kell olyan programot biztosítani, hogy az tényleg vonzza ís
a fiatalokat. Ide jöjjenek szívesen és ne bizonytalan értékű helyekre;
a program szórakoztasson és neveljen.

2. A KISZ tömegszervezeti jellegéből az is következik, hogy ma
nemcsak a „legkiválóbbak", tehát a mozgalomban megedzett, a kommu-
nista eszmékért és társadalomért meggyőződésből küzdő, áldozatot vál-
laló fiatalok tagjai a KIS Z-nek. ., . . . ma a KlSZ-tagság sokszínű palet-
táján kíváncsiskodók, szimpatizánsok, egy igaz istent hívők és i f júkom-
munisták egyaránt találhatók". (LAKI PÁL, i. m. 45. o.)

A tanárképző főiskolák vonatkozásában e megállapításnál ellent-
mondás mutatkozik. Fel kellene tételeznünk, hogy ide csak alaposan
„válogatott", a KISZ védnöksége által kísért legjobb KISZ-tagok kerül-
nek, akik már bizonyos if júkommunista érzelmi és értelmi alappal fel-
vértezettek. Lehetséges-e tehát, hogy a nevelőképző intézményekben is
megtalálhatók a fenti KISZ-tag típusok? Természetesen, lehetséges.
A középiskolában, de még a főiskolán sem fejeződik be a hallgatók jel-
lemformálása, világnézetük alakulása. A felvételi vizsgák sem biztosít-
hatják, hogy minden hallgatóról pontos, megbízható képet kapjon az
intézmény. Az is tény, hogy a középiskolák nevelési szintje sem egyenlő:
nem biztos, hogy az egyformán jó kádervéleménnyel elengedett felvé-
telizők azonos értékű munkát végeztek, azonos fejlettségi szinten van-
nak. És végül: a főiskolán is hat a társadalmi élet, s ezekre ugyanúgy
reagálnak (hallgatóink, mint másutt. Ki-ki világnézete szerint. A min-

31



dennapi életben tehát itt is ugyanúgy kell folytatni az agitációs meg-
győző munkát, mint máshol. Itt sem élcsapat, kész if júkommunisták
szervezete van, hanem tömeg szervezet — a szó teljes értelmében.

3. Ez a bizonyos fokú tágultság egészen más életstílust igényel a 
KISZ -szervez ettől, mint régebben a kis létszámú „élcsapatban". , , . . . ez
jelentkezik a közösség hangvételében, problémáiban és azokban az esz-
közökben, amelyeket velük kapcsolatban alkalmazunk. Korábban a kö-
vetelés, ma pedig a megértetés a legfőbb módszerünk. Eddig a kis kö-
zösség tagjai szinte fél szóból is értették egymást, ma pedig meg kell
nyerni, meg kell győzni az embereket, mindenekelőtt munkatársainkat
(a KlSZ-vezetőket. — K. Gy.). Ennek .következtében a munka lassúbb,
nehézkesebb le t t" (uo.).

A KISZ zászlóbontása idején (1957)  azt közvetlenül követő
időszakban a kis létszámú szervezet kevés számú vezetővel is megelé-
gedett. Az ügyek intézése is egyszerűbb, s így közvetlenebb is lehetett.
Könny ebb volt a szervezetet mozgásban tar tani, számára programot
biztosítani. A megnövekedett tömeg számára a megfelelő program biz-
tosítása nehezebb, bonyolultabb és differenciáltabb tervezést igényel.

4. A nevelőképző intézmények egész nevelési-oktatási rendszeré-
nek, egész légkörének, szokásainak stb. mintaként kell állniuk a hall-
gatók előtt. Nemcsak azért, mer t a nevelés elméletével megismerkedve
hamarosan felismerik az esetlegesen előforduló pedagógiátlan jelensé-
geket, hanem azért, mert az intézményben töltött évek jelentik a vég-
leges pályaválasztást. Ez az utolsó szakasz a szakemberré válás út ján.
Jellegénél fogva ez az időszak az új jártasságok kialakítása mellett a 
művelt szakemberek végleges megformálását: egyrészt szakmai művelt-
ségük mélyítését, másrészt annak betetőzését jelenti. Itt alakul, OS 8.Z
élményhatásoknak megfelelően mélyül hivatástudatuk, ölt körülbelüli
végleges formát világnézetük. Itt záródik „előéletük", s innen az ú t
egyenesen a társadalmi munkamegosztás által biztosított — nem is cse-
kély felelősségű — „munkapadhoz" vezet. Az itt szerzett tapasztalatok
a frissen szerzett nevelési elméletben feloldódva végső és mély élmé-
nyekként maradnak a pályát kezdő nevelőkben: az itteni légkört, élet-
stílust, szokásokat teszik magukévá, ezt honosítják meg iskolájukban.

A példa-jelleg ugyanúgy vonatkozik az intézményi KlSZ-szerve-
zetre is, sőt fokozottabb mértékben! A mozgalom élete kevesebb kötött-
séget jelent, több teret az egyéni véleményeknek, elgondolásoknak; ha-
marabb változnak a szokások, felfogások; a vezetői apparátus sem kép-
zett nevelőkből áll: több a hibalehetőség is. Éppen ezért — bár minden
KISZ-szervezet életének precíz megszervezésére kell törekedni — a ne -
velőképző intézményekben e rre a precizitásra különös gonddal kell
ügyelni. A tanárképző főiskolák KISZ-munkájának jellegzetességét leg-
inkább az általános példa-jelleg, a mintaszerűség jelenti. (Ez követel-
mény, cél. A jelenlegi helyzet értékelésére nincs lehetőségünk.) A minta-
szerűség fogalmánál nem szabad csak a szervezési tennivalókra gon-
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dőlni (vezető szervek, adminisztráció, rendezvények pontossága stb.).
A kifejezés magába foglalja a KISZ egészét: a programot, a vezetési
stílust, a fiatalok közti légkört, hangnemet. Nem kis követelmény ez,
hiszen utaltunk arra, hogy i tt sem „rendkívüli" emberek a KISZ-tagok:
formálódásuk éppúgy forrongásokkal, buktatókkal is jár —, mint ha-
sonló korúaké általában. Mindez arra int, hogy a tanárképző főiskolán
különös gondot, nagyobb energiát kell fordítani a KISZ-munkára, mint
a nem pedagógusképző intézményekben.

Szó sincs arról, mintha például a műszaki egyetemeken nem lenne
szükség a jó KISZ-életre, vagy ott „kevesebb gondot" kellene fordítani
rá. A nem pedagógusképző intézményekben a KISZ becsülettel el lát ja
feladatát, ha segíti a kommunista szakember felkészülését és marxista
világnézetének kialakítását. Tanárképző intézményben ugyanezen fel-
adathoz a mozgalom elméletének, didaktikájának átadása is szükséges.
Lehet kiváló mérnök, aki nem ismeri a mozgalom nevelési módszereit,
de vajon így áll-e ez a pedagógusra is?

5. Jellegzetesség a KISZ-élet szempontjából az is, hogy ez az iskola-
típus általános iskolai tanárokat képez. Ez a jellegzetesség úgy befolyá-
solja a KISZ tevékenységét, hogy például a társadalmi munkák köz-
pontjába az úttörővezetést állítja, de mellet te a KlSZ-beni jártassá-
gokra is súlyt helyez; a falura való elhelyezkedés (vonzódás és vonako-
dás) kérdése az egyetemektől eltérő módon kerül felszínre, miután ezzel
számoltak a főiskolára kerülés alkalmával; vagy a tudományos diák-
körök kutatómunkája az oktatási-nevelési módszerek kutatása felé ori-
entálódik stb.

6. Befolyásoló tényezőként vehetjük az életkori sajátosságokat is.
Az állami törvények szerint hallgatóink felnőtt emberek, de személyi-
ségük fejlődése még nem érte el mindenben a felnőt t fokot. Az iskolai
élet következtében a magatartás és életforma is el tér a hasonló korú,
de termelő munkában levő fiatalokétól. A KISZ-élet légkörét, tevékeny-
ségi formáit befolyásolják életkori sajátosságaik. Milyen legyen a KISZ
életében a komolyság, a fiatalos játékosság; hogyan lehet figyelembe
venni az érdeklődések differenciáltságát? Megtalálni a megfelelő moti-
vációkat, hogy valamennyi hallgató otthonra is leljen a közösségben stb.

7. Az elmondottakból következik, hogy a nevelői pályára való ké-
szülés a tanárképző intézményekben merészebb káderpolitikára ad lehe-
tőséget. Az egyik alapszervezetben a véletlen folytán az eddig legjob-
ban elismert vezetők mindegyike alapszervezeten kívüli megbízatást
kapott. Az alapszervezeti titkár is más funkcióba került . Mindenki meg-
lepetésére a taggyűlés titkos szavazással T. T. hallgatónőt választotta
titkárnak. Átlagos képességűnek, kevés mozgalmi múlt tal rendelkező-
nek, de aktívnak ismerték. Első pillanatra túl merésznek tűnt az alap-
szervezet döntése, de a további munka ennek helyességét igazolta.
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A kislány szorgalmasan és nagy hozzáértéssel vezeti alapszervezetét,
azóta becsületes munkájával kivívta \az alapszervezet elismerését.

Arra a kérdésre: miér t ez előlegezett bizalom, hiszen eddig nem
mutato tt különleges vezetői érdemeket? — ellenkérdés volt a válasz az
alapszervezettől: és mit tesz akkor, ha majd fa lun pont tőle kér segít-
séget a KISZ-szervezet? Itt vagyunk, segítünk, tanulja meg. — Iga-
zuk volt.

A mozgalmi jártasság megszerzéséről alkotott ilyen nézet még nem
általános, — ne áltassuk magunkat. Jelenleg perspektíva, amelynek el-
éréséhez egyre erőteljesebben épül az út. Ezt segíti tanszéki vonatko-
zásban ,,Az if júsági mozgalom nevelőmunkája" tantárgy is. További
tudatosítással, a KISZ-élet tartalmas megszervezésével elérhető az, hogy
hallgatóink a KISZ-vezetői munkát igyekezzenek elsajátítani. A közös-
ségi relációk szerinti alkalmassághoz a vezetői jártasság megszerzésé-
nek igénye és szükségessége is párosul a KISZ-vezetők kiválasztási 
szempontjaként. Mintegy ki nem mondott jelszó: mindenki kommu-
nista pedagógus akar lenni, emberek jellemformálását akar ja végezni,
következésképpen mindenki igyekezzék hivatásán belül mindenhez ér-
teni . (Olyan vetülete is van e gondolatnak — a Szegedi Tanárképző Fő-
isikolán tapasztaltak szerint —, hogy a KISZ-ből kizárt hallgató nem
felel meg pedagógusnak sem. Figyelemreméltó felfogás!)

Ez az az erő, amely egy fokkal merészebbé teheti a nevelőképző
intézmények KlSZ-szervezeteinek káderpolitikáját.

II.

A főiskolai KISZ-szervezet nevelőmunkájának alapelvei

A kommunista általános iskolai tanárok képzésére a nevelésnek két
szervezeti fo rmája áll rendelkezésünkre: az intézmény az oktatási rend-
szerével, a KI SZ pedig a mozgalmi eszközeivel. A közös célt, a kom-
munista nevelők képzését csak a két szerv összehangolt munkájával
lehet elérni.

Az összehangoltság, a helyes kapcsolat az alábbi .alapelveken
nyugszik:

Segítse a KISZ az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását, a hall-
gatók tanulmányi munkáját, a kommunista pedagógusok kinevelését, 
a hallgatók öntevékenységének, kezdeményező készségének kibontakoz-
tatását.

Az intézmény munkájának segítését sajátos ifjúsági mozgalmi esz-
közökkel, a KISZ célkitűzéseinek és módszereinek megfelelően kell 
megoldani, figyelembe véve e korosztály életkori sajátosságait. 

Meg kell valósítani a felsőoktatási intézményekben is, hogy a KISZ-
szervezet a nevelői kar legfontosabb segítőtársa legyen, a nevelők pedig 
a KISZ-szervezet első számú tanácsadói és támogatói. Ezért kíván a 
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KISZ minden munkájában támaszkodni az intézmény nevelőinek véle-
ményére, segítőkészségére. 

Ugyanakkor meg kell őrizni a KISZ-szervezet önállóságát. Biztosí-
tani kell a mozgalmi élet törvényszerűségeinek érvényesülését, a moz-
galmi munkastílust, amelynek betartása fokozza a fiatalok felelősség-
érzetét és bátorságát. (Vö. BERECZ JÁNOS i. m.)

Az intézményi KISZ -szervezetek munkájának alapelvek szerinti
feldolgozása, valamennyi összefüggés megkeresése, az ezekből fakadó
tennivalók felsorakoztatása további beható kutatásokat igényel. Az álta-
lánosságban szinte kategóriákként hangzó alapelvek csak így konkreti-
zálhatok, ha azok részkérdéseit, rész-összefüggéseit az adott intézmény-
típus sajátos jellegének megfelelően muta t juk ki. Milyen kutatási lehe-
tőségek képzelhetők el ezzel kapcsolatban?

Izgalmas tanulmányban lehetne feldolgozni az intézmények cél-
rendszerét (típusonként), annak összefüggését a társadalmi célokkal, az
intézményen belüli részletcélokkal: mindezek hogyan és mennyiben
függenek össze az intézményi KISZ-szervezet tevékenységével. Felsora-
koztatni az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Érdemes lenne az öntevékenység kérdését tisztázni: Mit jelent &z
öntevékenység a hallgatók korában, milyen fokra emelhető, és meddig
a határa; az adott intézmény típusának megfelelően milyen konkrét
megnyilvánulásai lehetnek; mennyiben segítheti ennek kifejlesztését a 
KISZ — vagy éppen milyen tekintetben támaszkodhat rá?

Az életkori sajátosságokat hogyan lehet figyelembe venni az adott
intézmény típusban; a művelt tudomány, hivatás elsajátításával, arra
való felkészüléssel kapcsolatban különösen mely életkori sajátosságok-
kal kell számolnunk és hogyan: melyek a gátló, melyek a segítő ténye-
zők? Mindebben a KISZ-szervezet mit tehet és hogyan?

Hogyan értelmezzük az intézményben a mozgalmi élet törvénysze-
rűségeit, a mozgalmi stílust, a szervezeti önállóságot? Milyen megnyil-
vánulási formái vannak, s ezek figyelembevételének lehetőségei, alkal-
mazásának módjai az, adott intézmény KISZ-munkájában?

Mindössze illusztrációként akar itt állni ez a néhány feldolgozásra
érdemes téma.

Jelenlegi lehetőségeinknél fogva az alapelvekből fakadó KISZ
tennivalók közül az alábbiakat öleli fel a tanulmány:

A) A főiskolai KISZ-szervezet tevékenységének a tanárképzés folya-
matával való egybehangolási kérdései.

B) Az alapszervezetek öntevékeny közösségeinek, azok főbb problé-
máinak vázolása.

C) A sajátos intézményi szervezeti formák (tanszékek) és a KISZ
együttműködésének kérdései.
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Főbb tennivalók az alapelvek értelmében

A) A KISZ egész évi tevékenységét a főiskolai képzés központi cél-
jához kell alakítani. Minden tevékenysége, megmozdulása egyrészt: en-
nek aspektusából, másrészt: ennek — a kommunista tanárok képzésének
— érdekében történjék. Ahogyan a nevelő az iskolában nem szervezhet
cél nélküli, vagy éppen öncélú megmozdulást, ugyanúgy indokoltnak és
céltudatosnak kell lennie a KISZ minden akciójának.

Két fontos követelmény fakad ebből:

a) A KISZ évi programjának olyan kidolgozása, hogy annak min-
den mozzanata tükrözze a nevelői céltudatosságot. Legyen benne
megfogalmazva, mi, miért és hogyan célszerű. A KISZ-szervezet
egész évi nevelési tervéről van szó, pontos műszaki rajzként
kell tükröznie a KISZ nevelőmunkájának minden összefüggését.
Gyakorlatilag: a program egész évet öleljen fel, s ne csak fél-
évre készüljön. Jelenleg a gyakorlatban félévenként ú j munka-
terveket készítenek a KISZ-szervezetek.
Az ilyen tervek

nem tudják az évi tevékenység minden összefüggését fel-
ölelni.
Nagyon szétaprózzák a munkát, és ezért át tekinthetet lenné
teszik az évi feladatokat.
Csak rövid (maximum féléves — azaz 3—3 hónapos!) pers-
pektívákat tükrözhetnek, és
mélységük sem lehet megfelelő, hiszen képtelenség féléven-
ként minden összefüggésben elemezni a nevelési eredménye-
ket és az ezekből fakadó feladatokat. Legfeljebb prakticista
módon csak szervezési tennivalókat tartalmazhatnak.

A szemeszterek bizonyos fokú kereksége és az iskolaévet két
félévre osztó jellege ellenére is, a nevelőmunka megtervezését
egész éves perspektívában célszerű végeznünk. így van lehető-
ség a programalakításban: — az átfogó és mély értékelésre, az
általános feladatok kiszűrésére; a perspektívák meghatározá-
sára, az intézmény és a KISZ akciói közötti pedagógiai össze-
függések kimutatására: az évi tervszerű nevelőmunka áttekin-
tésére. (A programalakítás, tervezés tartalmi és módszerbeli
kérdéseinek további fejtegetése, eltérítene tulajdonképpeni té-
mánktól. Külön tanulmányt érdemelne ennek kimunkálása.)
Ezt a programtervet a lehető legszélesebb körben ismerniük
kell nevelőknek, hallgatóknak egyaránt. A KISZ és az intéz-
mény céljainak összehangolása keveset ér, ha az csak a papír
számára készült.

b) Az év közbeni KISZ-akciók esetenkénti szervezésénél is fennál l
az a követelmény, hogy az akciók pedagógiai célját, a lebonyolí-
tás módszerének indokolását tudatosítsuk a hallgatókkal. Min-
dig lássák a pedagógiai célszerűséget a különböző megmozdu-
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lásokban. Kettős haszonnal jár ez. Egyrészt az akció lebonyolí-
tása könnyebb, ugyanakkor biztosítva van tágabb körben a ne-
velési összefüggések állandó látása, másrészt konkrét képzési
célt érünk el vele: szokásként rögződik a leendő nevelőkben az
akciók indokolásának és célszerűségének keresése. Egy társa-

dalmi munkaakció megindításakor nem sok munkatöbbletet je-
lent, ha tájékoztat juk a résztvevőket a munka céljairól — töb-
bek közt nevelési céljairól is —, de arról is, hogy mi indokolja
az adott megoldási módot.

Szorosan következik az alapelvekből a KISZ VI. kongresszusa ha-
tározatának következő gondolata: „állítsuk minden fiatal elé elsőrendű 
követelményként tudásának, képzettségének állandó emelését", (i. m.
31. o.) Megjegyzendő azonban: nem szabad ezt a követelményt — annak
ellenére, hogy a szakmai oktatás anyaga, a tantárgyak elsajátítása és
művelése jelenti a szakmai képzettséget, — csak a tantárgyak oktatására 
szűkítenünk.

Ez a követelmény komplex, sokirányú feladatok egyszerre történő
végzését írja elő:

1. A tananyag elsajátításának, a tanulásnak mozgalmi módszerű ser-
kentését, segítését.

2. A szaktudományokban való fokozott elmélyülés és a kutató tevé-
kenység ambicionálását.

3. Általános és a szakmával összefüggő ideológiai és politikai isme-
retek megszerzésének szorgalmazását.

4. A társadalmi aktivitáshoz szükséges ismeretek és tapasztalatok
m egszer eztetés ét.

1. a) A tanulmányi munka szorgalmazása minden típusú intézmény-
ben feladatot jelent a KISZ-szervezetnek. Ebben a szorgalma-
zásban azonban nemcsak a gyengébb tanulók segítéséről van
szó. Sőt, elsősorban nem ez kell, hogy a fő figyelmet lekösse.
Ez lényeges szemléletmód kialakítását jelenti. Amellett, hogy
segítséget nyúj t , energiát jut ta t a KISZ-szervezet az elmara-
dóknak (ezek között gyengébb képességűek, talán nehezebb kö-
rülmények hatása alatt állók és hanyagok vannak), fő figyel-
mét, energiájának zömét mégis a becsülettel dolgozó, törekvő
hallgatók érdemlik. (Vö. BARTÓK MIKLÓS i. m.) A hanyag,
bukdácsoló hallgatók tudásszintjének az éppen elfogadhatóra
való emelése sem lebecsülendő törekvés, mégsem ez jelenti a 
korszerű tudást, a fokozottabb elmélyülésre serkentés fő célját.
A KISZ állandóan serkentse a hallgatók többségét, az átlagos 
szintűeket; karolja fel, segítse a kimagasló tehetségeket; és te-
gyen erőfeszítéseket a lemaradók gyámolítására is — a körül-
belüli fontossági sorrend ez. Időszajkonként, intézményenként,
az adott körülményeknek megfelelően változhat ez a súlypon-
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toziás. Attól függ, hogy adott Időszakban melyik hallgatói réteg-
gel való foglalkozás a legcélszerűbb, leghasznosabb az intéz-
mény nevelőmunkája szempontjából. (Pedagógiai aspektusból
való feldolgozása — értékes témát jelentene.)

b) Nevelőképző intézményben a KIS Z-nek arra kell erőfeszítése-
ket tennie, hogy fokozottan tudatossá tegye a tanulás szüksé-
gességét. A képzetlenség minden hivatásban szégyen és káros.
A nevelői pályán a képzettség és képzetlenség kérdése mégis
élezettebb és gyakoribb probléma, mint általában. Ezzel a témá-
val, ti. a gyerekek képzésével foglalkozik a nevelő egy életen át,
nap mint nap ez a munkája. Olyan nevelői öntudat kialakítása 
szükséges tehát, amely érzékenyen reagál a képzettség kérdé-
sére, szégyennek tartja majd ,,felkészületlen", „képzetlen" vagy 
„gyengén képzett" nevelőként állni a tanítványok elé. 
Ennek az; öntudatnak felkeltése és kialakítása a KISZ közvéle-
ményformáló tevékenységével érhető el.

c) A főiskolán — pedagógusképző intézményekben — nem meríti ki
a tanulás segítését csupán a közvélemény irányítása, de még a 
különböző serkentő akciók sem (tanulmányi versenyék, verse-
nyeken kívüli jutalmazások, dicséretek, büntetések; mozgalmak,
mint a „Szakma kiváló tanulója"'; intézményes formák, mint a 
tanulópár, tanulócsoport-rendszer stb.). I tt a tanulás segítésé-
nek valamennyi mozgalmi módszerét meg kell ismertetni a hall-
gatókkal. Tapasztalatnyújtást jelent: hiszen nevelői pályájukon
ugyanezeket, vagy hasonló újabbakat kell majd szervezniök.

2. A szaktudományckban való fokozott elmélyülés és a kutató te-
vékenység ambicionálásának lehetőségei a főiskolai KISZ-szervezetben
is megvannak.

A szakmai és azzal összefüggő tudományos érdeklődést kell ehhez
elsősorban felkelteni, s az abban való elmélyülés és a kutató tevékeny-
ség csak ennek következménye lehet. Bár ezek a folyamatok dialekti-
kusan összefüggnek egymással, szét nem választhatók, a hallgatók a 
velük való foglalkozás szempont iából, mégis meg kell különböztetnünk
két réteget:

a) Az a réteg, amelyik képességeivel, szorgalmával ambicionálható
a tudományban való elmélyedésre, de nem folytat szervezett,
ú jabb eredményeket gyümölcsöző kutatómunkát. A törekvő
hallgatók népes csoportja ez. Megkedveli szaktárgyát, és a t an-
tervi standard-anyagon túl önszántából, vagy ambiciomálással
hozzáolvas, érdeklődik újabb és mélyebb ismeretek után, — de
nem alkot.
E réteg számára alkalmasak a szakkörök, vitacsoportok, „ki mi t
tud?" rendezvények, előadások stb.

b) Az előbbi rétegből nő ki a kutatásra alkalmas és ambiciózus
csoport, melynek részére a felsőoktatásban a Tudományos Diák-
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körök intézménye honosodott meg. Nem feladatunk jelenleg
ennek elemzése. Mély pedagógiai tartalma van azonban a tehet-
séges hallgatók felkarolásának. Amellett, hogy komoly tudomá-
nyos értékeket hozhatnak létre — gondoljunk az 1963-as és
64-es Diákköri Konferenciák színvonalára — saját tudományos
fejlődésükön túl a hallgatók tömegeire gyakorolt hatásuk is
nagy. Tudományos eredményeik, sikereik a példa erejével hat-
nak, és ezzel mintegy spontán, élő agitációt fejtenek ki a tudást
elismerő hallgatói szemlélet formálásában.

3. Az általános és a szakmával összefüggő ideológiai és politikai 
ismeretek megszerzésének szorgalmazása érdekében többféle tevékeny-
ségi forma alakult ki, amelynek gyűjtőneveként a „KISZ-oktatás" elne-
vezést szokás használni. Annak ellenére, hogy az intézményben szer-
vezett marxista oktatás folyik, szükség van a KlSZ-oktatásra is. Ez alá-
húzza a KISZ-nek, mint politikai mozgalomnak a politikai és világ-
nézeti nevelőtevékenységét. Ugyanakkor mintegy rászoktatja a fiatalo-
kat arra, hogy a világnézeti, ideológiai kérdések ismeretét ne csak ké-
szen, „felülről" (pl. tanártól) t ud ják fogadni és befogadni, hanem önte-
vékenyen, egymás közötti vitákkal is tisztázzanak ilyen jellegű kér-
déseket.

Dr. RADNAI BÉLA kiemelt hangsúllyal említi e korosztály dialek-
t ikára való készségét. ,,Az egyetemi hallgatók értelmi fejlettségét talán
semmi sem reprezentálja jobban, mint ez a sajátosságuk. A legáltalá-
nosabban értelmezett világnézeti nevelésnek ez a klasszikus időszaka.
Raj tunk múlik, hogy ezt mennyire hasznosítjuk. A dogmatizmustól
egyetlen korosztály sem idegenkedik úgy, mint a jól fejlődő 20 évesek.

A kisgyermek a dogmatizmus ellen még nem tiltakozik — mer t nem
érti káros hatását —, a felnőttek közül pedig sokan nem egyszer félre-
értett, vagy túlzott alkalmazkodás miatt (opportunizmus) nem szegül-
nek ellen az ilyen bánásmódnak. A 20 éves már elég értelmes ahhoz,
hogy az ilyen bánásmódot és káros hatását felismerje, de nem eléggé
megalkuvó, hogy tudomásul vegye.

Ezt a nagy lehetőséget tovább fejleszteni a legszebb nevelői feladat
mindenkinek, aki ezzel a korosztállyal foglalkozik. Egy-egy lényeges
téma sokoldalú megvitatását ez a korosztály nemcsak szívesen vállalja,
nemcsak adottságaihoz igazodó metodikai formának érzi, hanem a to-
vábbfejlesztésnek is ez a legegyszerűbb módja.

A 20 évesek idegenkednek a vulgáris általánosítástól, a közmon-
dások hibáit épp olyan jól látják, mint azt, hogy egy-egy jelenség több
irányú következménnyel járhat. A dialektikában való fejlesztés nem-
csak a világnézeti tárgyakkal kapcsolatban történhetik, hanem az okta-
tásnak, a mindennapi életnek minden területén." (I. m. 605. o.)

a) A KISZ-oktatás célja tehát:
erősíteni a KISZ politikai, kommunista jellegét, segíteni az
ideológiai tárgyak ismereteinek meggyőződéssé válását és a 
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szakmában való alkalmazását, a rendszeres politikai tevé-
kenység szokássá alakítását.
Segítse a szakmai ismeretek világnézeti, politikai megszilár-
dítását, a szakmából eredő speciális ideológiai politikai igé-
nyek felkeltésében és kielégítésében, a hivatástudat foko-
zásában.

A marxista tanszék és a KISZ oktató tevékenysége nem zárja ki
egymást. E kérdésben a KISZ és a tanszék kapcsolatainál — 
a munka tartalmát illetően — a következőket kell szem előtt
tartani:

A KISZ-nek az. ideológiai Oktatás bizonyos kérdéseiben ki-
segítő feladata van. Nem tudja helyettesíteni a tanszéki
oktatást. Segítő szerepét az jelenti, hogy az oktatás kereté-
ben azokkal a részkérdésekkel foglalkozik, amelyek a tan-
tárgyakból idő, vagy konkrét összefüggés hiányában kima-
radtak.
Míg a tudományos diákkörök szervezése teljes egészében a 
KISZ feladatai közé tartoznak, nem állami szervezésűek —,
addig a marxista tudományos körök szervezése és vezetése
tekintetében mellérendelt szerepe van a marxista tanszékek
viszonylatában.
Önálló feladatot jelent a KISZ-nek a napi politikai, gazda-
sági, kulturál is események gyors, de főiskolai igényű feldol-
gozása.

b) Az eddigiek folyamán főleg a különböző vitakörök váltak élet-
képessé. A főiskolai egyetemi if júság körében inkább .azoknak
az ideológiai képzési formáknak van perspektívája, amelyek kis
létszámuknál fogva lehetőséget biztosítanak a vélemények ki-
cserélésére, a vitákra. Ezért az ifjúsági akadémiának, mint csak
tömegeknek ismeretet nyúj tó oktatási formának nincs perspek-
tívája. It t ugyanis ismeretközlés történik, amelyéket a hallga-
tóság pusztán csak befogad, de annak helyszíni feldolgozására
nincs lehetőség. Ezért van az, hogy amely intézményekben még
működött az akadémia az utóbbi években, ott is rengeteg ener-
giát követelt a hallgatók érdeklődésének ébrentartása.
Nincs szó a tömegek részére tartott ún. nagyelőadások lebecsü-
léséről, vagy eredménytelennek nyilvánításáról. Időnként és té-
mától függően szükség van erre is. Csupán mint KISZ-en belüli
oktatási forma — mint fő vagy egyedüli forma — nem tölti be
hivatását a már említet tek alapján.
Az 1965—66. tanévtől kezdve a következő KISZ oktatási formák
honosodnak meg felsőoktatási intézményeinkben a KISZ Köz-
ponti Bizottság javaslata alapján:

Általános vitakör képezi a KISZ-oktatás alapját. Főleg az
I—II. évfolyam hallgatóinak alapszervezeten belüli kisebb
csoportjait ölelik fel. Előre kidolgozott tematikával, meghí-



vott vagy saját előadóval, a hallgatók kívánságai alapján
vitat ják meg problémáikat.
Azért nevezhetjük „általános" vitakörnek, mert ezek tema-
tikája a legkötetlenebb, legáltalánosabb. S ahogyan az évek
folyamán a hallgatók szakmai műveltsége alakul, mélyül,
speciális érdeklődése differenciálódik, ennek, megfelelően a 
KISZ-oktatás formáinak is követniök kell ezt a differenciá-
lódást. így épülnek erre a magasabb évfolyamokban:
A speciális témájú vitakörök (ateista, világnézeti, etikai, esz-
tétikai — film, irodalmi, alkotó, képzőművész stb körök).
A marxista tudományos diákkörök és speciálkollégiumok.
Szervezett politikai tájékoztatás (KISZ-vezetők állandó tájé-
koztatása, gyűlések, párt - és KISZ-események, évfordulók,
ünnepek stb.).

Ennek a KISZ oktatási rendszernek még nincsenek általános
tapasztalatai, hiszen még csak a jövő tanévben kerülnek beve-
zetésre. Következtetni azonban lehet hasznosságára előre is, hi-
szen az életkori sajátosságokat, az i f júkor alapképzettségét figye-
lembe veszi, azok felhasználására, az egyéni és kollektív akti-
vitásra épít; formáinál fogva több lehetőséget nyúj t az aktív
tanulásra. A differenciáltság lehetővé teszi az érdeklődés sze-
rinti bekapcsolódást, de a fokozatosságot, egyenletességet is.
Megvalósítása mind szervezési, mind tartalmi szempontból nagy-
fokú koordinációt, pontos tervezést igényel minden tanévkez-
déskor a KISZ-szervezettől.

4. A társadalmi aktivitáshoz szükséges ismeretek és tapasztalatok 
meg szer eztetése voltaképpen a főiskolai KISZ és más mozgalmi mun-
kában való jártasság megszerzését jelenti. Ennek a kérdésnek azonban
egyéb összefüggésekben való tárgyalására még visszatérünk.

B) Tanárképző intézményben a hallgatói közösségek életének kiala-
kítása, irányítása különös jelentőséggel bír. Azonkívül, hogy a közösség
nevelőhatása következtében a hallgatók közvetlen jellemformálása fo-
lyik az intézményben, az iskolai közösségi élet is mintegy végső mód-
szertani illusztrációként szolgál a nevelői tevékenységhez. A magukkal
hozott tapasztalatok — hiszen általános iskolás koruk óta a [közösségi
élet ezernyi formájával találkoztak, vannak élményeik, és ezek — itt
összegeződnek. A nevelés elméletének megismerésével együtt, annak
alapján ezek a tapasztalatok is tudatosulnák. Ilyen értelemben az intéz-
ményi közösségi élet a neveléselmélet és gyakorlat kiegészítőjeként fel-
fogható. Olyan illusztrációs lehetőséget nyújt , amely a közvetlen meg-
figyelésekre, pedagógiai következtetésekre ad alkalmat.

Bár nagy segítőerőt jelent a hallgatók képzésében a nevelés min-
den terén az, hogy pedagógusnak készülnek, és így az intézményi ne-
velési alkalmakat, összefüggéseket könnyebben megértik, nem szabad
feltételeznünk, hogy most már magától megy minden, hogy a főiskolán
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nem kell, vagy éppen kevesebb erőfeszítést kell tenni a nevelés érde-
kében. Például a közösségek kialakítását, tartalmas megszervezését nem
lehet arra bízni, hogy a hallgatók úgy is tanul ják ennek kérdéseit a 
neveléselméletben, ráébrednek saját közösségi életük problémáinak
megoldására, s automatikusan tökéletesítik is azt. Egyrészt azért nem,
mert ez az intézménytípus szervezési formájánál fogva eltér az általá-
nos és középiskoláktól —, amelyekben eddig hallgatónk első benyomá-
sait szerezte a közösségekről. A szakosítás, a tanszékrendszer eléggé
szétdarabolja csoportjainkat. A csoportok eléggé tagozódó órarendje,
a kötetlenebb időbeosztás stb. kevesebb objektív lehetőséget nyúj t a 
közösségek kovácsolására. Ezek mellett legnagyobb gondot az okoz,
hogy a jó közösségekről hallgatóinknak vannak benyomásaik: általános
és középiskolákban már szereztek, kedves élményeket. Ezek az élmé-
nyek az évek egyre gyarapodó messzeségéből egyre kedvesebbek, szebb-
nék tűnnek, mint a jelen, amely más formában, idősebb, meggondol-
tabb korban ad ja számukra a közösséget. A hallgató most, az, i fjúkor-
ban sokkal inkább van egyéni erejére, képességeire, munkájára utalva,
mint gyermekkorában; még nem tudja — különösen az első évben —,
hogy miben támaszkodhat a közösségre. Az egyéni útkeresés, indivi-
dualizálódás és sokféle egyéni állásfoglalás kialakításának szükséges-
sége sokszor komoly feladatok elé állítja a közösség szervezőit, s az
egyénekkel való sokoldalú bánásmód együtt fej lődik ki a közösség arcu-
latának fejlesztésével. A közösségek kialakítása tehát itt sem megy
varázsmódra, automatikusan. Kialakításuk pedagógiai ú t j á t ugyanúgy
meg kell járni, m in t általános és középiskolákban.

B. PAPP JÁNOS (vö. i. m.) a tanítóképzőben a következő közössé-
geket különbözteti meg:

Intézeti közösség: az egész intézet kollektívája.
Másodlagos közösségek. Ezen belül különbözteti meg az oktatói kar

kollektíváját; a hallgatók közösségét (KISZ-szervezetet); a gyakorló
iskolai kollektívát és a gazdasági hivatal közösségét.

Primér közösségek a 20-as létszámú KISZ-csoportok, amelyek in-
tézményükben megfelelnek az állami csoportbeosztásnak.

Ha betar t juk az ülusztrált irányú sorrendiséget, a tanárképző fő-
iskolán a hallgatói kollektívák szempontjából a másodlagos és primér
közösségeik közé be kell ikta tnunk még egy fokozatot. A szervezeti
forma, a szakosítás követeli meg ezt. Vagyis a fenti értelemben vett
primér közösségek további megosztásáról van szó, de úgy, hogy nem
a húszas csoportokat osztjuk tovább, hanem azok esnek bele a beikta-
tandó fokozatba. Ez a fokozat pedlig a KISZ-alapszervezet, a szakcso-
port. Létszáma általában 30-40 fő. Ezeken belül vizsgálhatók a 10-15-20
fős kisebb csoportok, amelyeket nevezhetünk voltaképpen primér kö-
zösségnek.

Ha az egri főiskola szervezetének megfelelően a fent i szisztéma
szerint próbáljuk a közösségek fokozatait illusztrálni, a mellékelt sémát
kaphat juk. (L. 1. sz. rajz.)

így tehát a közösségek intézeti szervezettséggel párosuló rendszere
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tulajdoniképpen négy fokozatra osztható. Természetesen, nem vettük itt
figyelembe azokat a csoportokat, együttélési formákat, amelyek bizo-
nyos szempontokból közösségeiknek tekinthetők (szakkörök, kultúrcso-
portok, diákkörök stb.). A közösségek rendszerének szemléletében azon-
ban értelmezési zavart szokott előidézni a kollégiumi közösségek és az
intézményi közösségek összefüggése. (Ismeretes, hogy nem minden in-
tézményben lehet megvalósítani, hogy a szakcsoportok mindnyájan és
azonos összetételben nyerjenek kollégiumi elhelyezést.) B. PAPP JÁ-
NOS utal erre és elemzi is összefüggéseit:

,,A közösségi nevelés érdekében kifejtett eddigi munkánk egyik
hibája éppen az volt, hogy a primér közösséget a kollégiumi „szoba-
közösségben" láttuk. Ezzel tulajdonképpen helytelenül választottuk meg
a primér közösséget, mert „szobaközösségeink" általában 5—6 főből áll-
nak, de van olyan szoba is, amelyikben 3—4 hallgató van. Pedagógiai
értelemben ez alacsony létszám. Makarenko primér közösségei, az osz-
tagok is 10—12 főből álltak. A fent említett különböző csoportok, külö-
nösen a kollégiumi »szobaközösségek« a valóságban mégis fontos szere-
pet töltenek be nevelőmunkánkban, sőt az intézeti közösség kialakítá-
sában is." (I. m. 27. o.)

„Érdekes, hogy a sokkal nagyobb önállósággal rendelkező ^szoba-
közösségek^ egyike-másika erősebb kollektívává forrt, mint a KISZ-
csoport, bár ebben a tanévben az ú j rendszerű KlSZ-patronálás követ-
keztében kevesebbet látogattuk őket. Ez azzal a pedagógiai indokkal
magyarázható, hogy a heterogén összetételű »szobaközösségekben« erő-
sebb a fejlődés tempója, mert a II. évesek példája gyorsan és meggyő-
zően hat, aminek az a következménye, hogy az I. évesek felelősség-
érzete jobban erősödik, érdeklődési körük gyorsabban bővül, tehát a 
közösségbe való beilleszkedés is gyorsabb. Hátránya az ilyen heterogén
szobaközösségnek, hogy az alá- és fölérendeltség viszonya esetleg állan-
dósul, szükségszerű tényezőnek tűnik fel. Ezzel szemben a homogén
természetű KISZ-csoportok, primér közösségeink előnye, hogy azonos a 
tanulási munka, hasonló az érdeklődés, a problémák is hasonlóak, könv-
nyebb az ellenőrzés és jobban jelentkezik az önállóság kifejlődésének
szükségszerűsége. Hátránya viszont a primér közösségnek az, hogy ne-
hezebben indul a fejlődés, több tanári munkát igényel, nagyobb a klik-
kesedés veszélye, érdeklődési körük nehezen alakul, a felső évfolyam
segítése nem adódik természetesen." (Uo. 28. o.)

Annak ellenére, hogy a kollégiumi és intézményi közösségek élete,
nevelőmunkája teljes mértékben összefügg (mint az idézetből is ki tű-
nik), nem szabad összekevernünk az intézményi és kollégiumi szerve-
zeti formákat . Fontossági sorrendet semmiképpen nem állíthatunk fel
sem elvileg, sem gyakorlatilag: a maga összefüggéseiben mindkét szer-
vezésű közösségnek megvan a sajátos feladata. Viszont átgondolt ne-
velőmunka szükséges ahhoz, hogy a két szervezésű közösségek élete és
fejlődése kiegyensúlyozott, egymást kiegészítő legyen. Ennek ilyen ér-
telmű elemzése meghaladja a dolgozat tulajdonképpeni célját.

A hallgatók számára a KISZ-élet lényegében az alapszervezetek-
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ben, azok kisebb kollektíváiban, a KISZ-csoportokban realizálódik.
Ott élik életüket, azon belül lehetnek öntevékenyek, kezdeményezők,
vagy éppen passzívak. Az alapszervezetiben végzett munka lehet színes,
változatos, vagy unalmas, ennek végzése közben keletkezhetnek siker-
vagy sikertelen élmények, amelyek végül is az egyes hallgatók további
kedvét, hozzáállását befolyásolják. Milyen téren várhatunk az alapszer-
vezetektől aktivitást, kezdeményezést?

Elsősorban az alapszervezet évi programjának kialakításában. Az
elmúlt évben több tanárképző főiskolán megindult az a folyamat, hogy
az alapszervezeteket ráneveljék érdeklődésüknek, munkájuknak meg-
felelő saját programjuk kialakítására. Bármennyire banálisnak tűnik ez,
a való kép mégis az volt éveken át, hogy az alapszervezetek tulajdon-
képpen csak végrehajtói voltak a felsőbb KISZ-vezetőség utasításainak.
Programjuk színtelen, unalmas, s következésképpen a KISZ egész élete
is szürkének, a KISZ-munka pedig tehernek hatott. Kevés olyan alap-
szervezettel találkoztunk, amelyik gazdag program szerint élt.

A taggyűléseken sok volt a hiányzó, hiszen unalmas beszámolókon,
kötelezően előírt t émák meghallgatásán kívül más nem nagyon vonzotta
a 'hallgatókat. Az alapszervezetek évi munkaterve pedig a taggyűlése-
ken kívül — ha azt meg is tar tot ták — nem tartalmazott egyebet.

Külön elgondolkodtató az is, hogy az általános és középiskolák
mozgalmi évei után aránylag kevés ötlettel rendelkeznek KISZ-tagjaink
a programok tervezését illetően. A kívánatos pedig az lenne, hogy az
intézményi KISZ-vezetőség általános direktívái alapján az alapszerve-
zet maga dolgozza ki saját programját * 

Év közben is állandóan figyelemmel kísér jük az alapszervezetek
programjának alakulását, és ilyenkor is sok alkalom nyílik a segítség-
adásra. Az aktivitás benne rejtőzik hallgatóinkban, csak fel kell ébresz-
teni. Egyéb tényezők között (iskolai légkör, objektív körülmények stb.)
a vonzó, értékes program, az alapos vezetőképzés és az év közi segítés 
— ellenőrzés a legalapvetőbb tényező a hallgatók aktivitásának serken-
tésében.

* Az 1964—65-ös tanévben bizottságunk kénytelen volt évfolyamonként i ötletgyűjteményt
kidolgozni az alapszervezeti munkatervekhez. Az év eleji vezetőképző tanfolyamon megvitat-
tuk az alapszervezetek öntevékenységének problémáit, a programkészítést, és rendelkezé-
sükre bocsátottuk az ötletgyűjteményt . A vita után az alapszervi vezetőségek elkészítették
a munkaterv-javaslatot, amit később taggyűlés fogadott el. Tapasztalatunk, hogy emelkedett
a programok színvonala, de az alapszervezetek munká ján ak értéke is. Nem az ötletgyűjte-
ménynek köszönhetjük az eredményt, hanem elsősorban annak, hogy alapos ismertetés és
vita: hatékony gondolatébresztés előzte meg a munkatervkészítést, módszeradás az alapszer-
vezet lelkesítésére is.

Az alapszervek munkatervének fő jellemzőjévé vált a cselekvéses akciók, rendezvé-
nyek beiktatása. Megjelentek — az elméleti viták, előadások, beszámolók stb. mellett — az
önálló kirándulások, a szaktárgyi szemléltető anyagok gyűjtése, a társadalmi munkaakciók
önálló szervezése. Távlati perspektívák is születtek. Például több szak tervez előre egy-két
évre önálló hazai vagy külföldi utazást, amelynek anyagi előkészületeit folyamatosan vég-
zik. Olyan alapszervezet is akad, amelyik a társadalmi munkák mellett kollektíven besegít
a háziipari szövetkezet munká jába (kézimunkák, já tékbabák készítése), s a kereset kollektív-
takarékba kerül. (Persze ilyen kinövései is vannak a kezdeményezéseknek.)

A kezdeményezés felszabadultságára hadd említsük meg (figyelemreméltó összefüggés:
aránytalanul nagyobb a lányok létszáma a fiúkénál!): az egyik alapszerv hagyományos ren-
dezvényei közé iktat ta az évenkénti fér f inapot . Sziporkázóan szellemes, kissé csipkelődő, a 
kollektíva igazi családias szellemét tükröző hangulatot áraszt e kedves összejövetel.
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C) A nevelőmunka zöme — az intézmény egészét tekintve — a tan-
székek és a KISZ-alapszervezetek kapcsolatában realizálódik. A szak-
rendszerű oktatás következtében a hallgatók valójában választott szak-
tárgyuk tanszékével tar t ják a kapcsolatot. Onnan kapnak feladatokat
— órán és órán kívül is —, tanulmányi érdeklődésük is oda irányí tja
őket. Onnan kaphatnak fejlődésükhöz, érdeklődésükhöz szakmai és em-
beri támogatást, bírálatot, útbaigazítást. A közösségek rendszerét illuszt-
ráló rajzból (1. sz.) az is kitűnik, hogy az alapszervezetek is az ún. alap-
szakoknak megfelelően alakultak, elnevezésüket is innen kapják. A vé-
leményezéshez, zömmel a tanszékek adják az ismeretanyagot; IV. év
végén a tanszékek véleménye is közrejátszik a kihelyezésekben stb.
Az intézményi és mozgalmi nevelőmunka tekintetében tehát i t t kell
keresnünk a legtöbb kapcsolatot. A való helyzet az — a már megjelenő
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törekvések ellenére is —, hogy mintha a tanszékek csak az oktatásban,
a tananyag átadásában látnák nevelőmunkájuk lényegét. Ha figyelembe
vesszük, hogy maximális mértékben sikerül az oktatási anyagban rejlő
világnézeti kérdések felszínre hozása, ezzel a nevelő tevékenység is — 
még akkor sem t e t tünk meg mindent a hallgatók nevelése érdekében.
Még mindig csak az óra adta lehetőségeket használtuk fel. Ennél több
kell. Észre kell venni az órán kívüli nevelési lehetőségeket, azt a szer-
vezeti formát, amely szinte e r re rendeltetet t: az alapszervezetet. Meg
kell keresni a tanszéki és KISZ alapszervezeti együttműködés lehe-
tőségeit.

Mi teszi szükségessé a két nevelési fó rum összehangolását és mit
ér the tünk ezen? Milyen lehetőségek vannak a tanszékek és a KISZ-

.alapszervezetek együttműködésére?

a) Az együttműködés szükségessége az általános célkitűzéseken (a
tanulmányi színvonal emelése stb.) túl a tanárképző intéz-
ményben elsősorban a nevelőképzés sajátosságaiból fakad. Nem-
csak elméletben, hanem a gyakorlatban, a főiskolai nevelés-
oktatás minden mozzanatában illusztrálni kell a szocialista,
tanár—diák viszonyt, annak megjelenési formáit. A nevelési bi-
polaritás nem távolságot, hanem egy munka két oldalát, alkotó-
elemét jelenti. Nos, hallgatóink nevelésében két szervezeti forma
áll rendelkezésre. Az állami: esetünkben a tanszék, és mozgal-
mi: viszonylatunkban az alapszervezet. A kettőnek programbeli
és módszerbeli összehangolását kell biztosítani.

b) Az összehangoltság mindenekelőtt azt jelenti, hogy a tanszék 
által megvalósítandó célok elérése érdekében szervezzük az 
alapszerv programját. Hallgatók, nevelők egyaránt legyenek tisz-
tában a főiskolai feladatokkal, s mind a két oldal a maga lehe-
tőségeinek megfelelően és módján tegyen erőfeszítéseket azok
elvégzésére.
Ismerje mindkét oldal egymás lehetőségeit és feladatait, s ennek
ismeretében szervezze munkájá t . így tehát a tanszéki és alap-
szervezeti munka összehangolása mindkét oldaliéi tennivalót
követel.

c) Miben segítheti a KISZ-alapszervezet a tanszék munkáját? 
Elsősorban a közvélemény, a hangulat irányításával növelheti
a hallgatók tanuláshoz való hozzáállását. Taggyűléseken, meg-
beszéléseken, de egyéni beszélgetések alkalmával bő alkalom
nyílik erre. S ha képzett , erős az alapszervi vezetőség, intézke-
déseivel is segítheti a légkör kialakulását, tudja dicsérni a tanul-
mányi mun ká t becsülettel végzőket, tud ja büntetni a hanyago-
kat. Fel tud lépni az „ugyan, mit lelkesedsz" hangoztatóival
szemben és tekintélyt, megbecsülést szerezni azoknak, akik be-
csülettel tanulnak. Tud vigyázni az egészséges tanári tekintély-
re, könnyítve ezzel is az oktatói munká t .
Az alapszervezet tud segíteni a folyamatos tanulásra való ser-
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kerítésben, a fegyelem és rend megerősítésében. Tudja a hall-
gatók figyelmét, érdeklődését a tudományos munkák felé irá-
nyítani. Nem véletlen, hogy a tudományos diákkörök száma ez
évben általában emelkedett. Az alapszervezet tud hatékonyan,
közvetve közreműködni a szakdolgozatok sikeres kidolgozásá-
ban, serkenteni képes a hallgatókat a pályázatokon való rész-
vételre —, hogy csak néhányat említsünk illusztrációként. Ezen-
kívül apróbb gyakorlati munkákban is tud szorgoskodni, mint
kirándulások, gyakorlatok szervezése, tanszéki rendezkedések,
közreműködés kísérleteknél stb.

d) Miben segíthet a tanszék? 
Az alapszervezetek programja nem titok, mindenki számára
nyitva áll. Különösen kívánatos, hogy a tanszékek is nyerjenek 
betekintést az alapszervezetek terveibe. Sok olyan esettel talál-
koztunk már, hogy az alapszervezet jószándékú öntevékenysége
azért bukott meg, mer t az akcióval szemben értet lenül állt a 
tanszék. Vagy nem kap meg egy-egy magnót, diavetítőt az alap-
szervezet, hiszen „felelőtlenül kezelik", vagy ütközik egy alap-
szervi program a tanszék egy órán kívül szervezett akciójával,
s természetes, hogy a KISZ-rendezvény marad el, vagy azért
nem sikerül egy rendezvény, mert sajá t hallgatói erőből nem
fut ja , nincs tanári segítség, és így tovább. Valójában nem „nagy"
dolgok ezek, és főleg nem általánosíthatók. Nem is hangsúlyozá-
suk a cél. Mindössze a két szerv programja összehangolásának,
figyelembevételének szükségességére kívánnak utalni.
Hogyan lehet az összehangoltságot értelmezni?
Célszerű, ha az alapszervezet programjának alakításában a tan-
szék is részt vesz. A tájékozódáson, a program megismerésén
kívül képzett és gazdag társadalmi tapasztalattal rendelkező
tanáraink értékes ötletekkel segíthetnek alapszervezeteink ter-
veinek alakításában. Érdemes megkeresni a tanszék terveiben
is, milyen feladatok végzésére lehetne az alapszervezetet is be-
vonni? Mit tudna a tanszék az alapszervezet programjához nyúj-
tani? Kimunkálásához a néhány kezdeményezés folytatására, a 
további lehetőségek kutatására van szükség. A szakmai nevelés
ugyanis nem képzelhető el a társadalmi élet igényeinek állandó
figyelembevétele nélkül. Az igazi szakmai oktatás egyszersmind
szolgálja a társadalmi (mozgalmi) nevelés céljait is. A tanulás
eredményessége a társadalmi gyakorlatban mérhető le, tehát a 
tanszékek részéről a társadalmi gyakorlat állandó kontrolljának
igénye szükséges — éppen a mozgalmi munka segítségével.
A tanszéki és mozgalmi nevelőmunkának nem külső, formális,
hanem tartalmi, strukturális egymásra építettségéről van szó.
Arról, hogy bizonyos értelemben a mozgalmi életben realizálni
kell mindazt, amit az intézmény legjobb célkitűzéseivel meg-
valósítani kíván.

47



A lehetőségek felsorolása nem teljes. Nem is lehet, hiszen még csak
megindulásról van szó. Egyelőre az intézményi és mozgalmi munka
kooperációs lehetőségeit ku ta t juk . Idő és további vizsgálódás szükséges
az alapszervi és tanszéki együttműködés lehetőségeinek, formáinak ki-
mutatására.

Számunkra jelenleg az fontos, hogy a tanárképző intézményben 
nem folyhat a nevelés két oldala egymástól merev elszigeteltségben. 
Meg kell indulnia egy egészséges folyamatnak, amely szerves együtt-
működésben — egyetlen célra: a kommunista nevelők képzésére össz-
pontosítja, és egymással szoros összefüggésbe hozza a tanszéki és KISZ-
munkát.

III.

Védnökség és tanárképzés

A KISZ pedagógusképzés felett vállalt védnöksége nagyon komoly
társadalmi igényből fakadt, és értékes kezdeményezés. A pedagógusok
nevelőmunkájának egyik kulcskérdése ez: a szocialista, majd kommu-
nista társadalom felépítőjének, ti. a következő generációnak az építő-
munkára való alkalmassá tételét végzik. Az emberi jellem alakításának
szakmunkásai ők, kezükben a legnemesebb nyersanyag, az ember for -
málódik még nemesebbé. Ebben a munkában a legkisebb selejtmunka,
dilettantizmus is óriási károkat okozhat — érthető, ha ezeket a „szak-
munkásokat" különös gond és figyelem kíséri felkészülésük során.

A védnökség a nevelővé válási folyamatot kívánja nyomon követni,
a KISZ mozgalmi lehetőségeivel segíteni.

Ha részletesebben jellemezzük: voltaképpen egy mozgalomról van
szó. Az új nevelők a fiatalok soraiból kerülnek ki: a nevelői elhivatott-
ság első megnyilvánulásától kezdve társadalmilag kísérjük szemmel
majdani nevelőnk fejlődését. Egyengessük útjá t , adjunk lehetőséget
még középiskolában a nevelői munkába való betekintésre. Magatartását ,
képességeit, alkalmasságát látván, segítsük őt a nevelőképző intéz-
ménybe. Végzés után, nevelői pályafutása kezdetén ismét társadalmi-
lag viseljük gondját, míg véglegesen meg nem találja önmagát hiva-
tásában.

A nevelőképzés eme társadalmasítása azt is jelenti, hogy leendő
nevelők számára n e csak magánügyük legyen a pedagógusi hivatás.
Mintegy bizalomról van szó: a társadalom (a középiskolában bár még
csak a KISZ-szervezet képviseli) elfogadja majdani emberformáló tevé-
kenységét, számít rá, De azt is jelenti, hogy megköveteli a társadalom
a nevelői pályára való alkalmasságát: a marxista világnézetet, a magas-
szintű szakmai tudást és a hivatásszeretetet.

Ilyen értelemben a védnökség voltaképpen a középiskolai és a terü-
leti KISZ-szervezeteknek jelent önálló feladatokat.

A középiskolában: a) meg kell keresni azokat a fiatalokat, akik
törekszenek a nevelői pályára; b) lehetőséget kell teremteni, hogy már
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a középiskolában szerezzenek némi ismeretet a nevelőmunkából (így
például zömmel ezeket a hallgatókat bízzák meg úttörővezetéssel);
c) aki középiskolai évei alatt tanúságot t e t t nevelői elhivatottságáról,
arra való alkalmasságáról, egyengessék ú t já t a főiskola felé.

(A védnökség főiskolai vonatkozásairól a későbbiekben lesz szó.)
A területi KISZ-szervezetekre tartozik már a főiskoláról kikerülő

fiatal nevelők fogadása, a társadalmi életbe való bekapcsolása, segítség-
nyújtás a megfelelő baráti kör kialakításához, a megfelelő mértékű tár-
sadalmi tevékenységgel való ellátás egészen a személyes életkörülmé-
nyek kialakításában való közreműködésig — nagy vonalakban ez lenne
a területi KISZ-szervezetek feladata. Űj nevelőnk az első perctől kezdve
leljen otthonra — nemcsak az iskolában, hanem a falu közösségében is
—, az őt megillető helyen.

Ezt a folyamatot tartalmazza végeredményben a védnökség. Nincs
módunk ennek jelenlegi értékelésére. Az tény azonban, hogy bár közép-
iskoláink sokat szorgoskodnak a védnökség ügyében, de mind náluk
(gondoljunk csak a megbízólevelek adásának váltakozó értékére!), mind
a területi szervezetekben (itt sokkal több a rendeznivaló) sokat kellene
még tenni, hogy mindenki számára érthető, áttekinthető és főleg ered-
ményes legyen a védnökség.

** *

A főiskolai KISZ-szervezet egész tevékenysége része a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség nevelőképzés felett vállalt védnökségének. A négy 
évnyi idő, amelyet nevelőjelöltünk a főiskolán tölt el, a nevelői pályára 
való felkészüléssel telik el. 

Érdemes azonban i tt egy kicsit megállni. Van olyan felfogás, amely
szerint a védnökségi munka a főiskolán a megbízóleveles hallgatókkal
való foglalkozásban merül ki. Látnunk kell, hogy aki KISZ megbízó-
levelet kapott a középiskolában, az voltaképpen előző, középiskolai jó
munkáját dokumentálja ezzel: feltétlenül értékelnünk kell, és számí-
tunk is a további közreműködésére. (Ezért 'üdvözölhető jelenség, hogy
a főiskolákon a KISZ-vezetők zömét a megbízólevéllel rendelkező hall-
gatók adják, vagy azoknak szinte száz százaléka végez KISZ-vezetői
munkát.) Igazságtalanság lenne azonban annyiban kimeríteni a védnök-
ség fogalmát, hogy csak a megbízólevelesek maradjanak a figyelem kö-
zéppontjában. A megbízólevél, mint a hallgató jó középiskolai munká-
jának, nevelői rátermettségének ottani bizonyítéka, megte tte hatását.
A felvételi vizsgán pozitívumként szerepelt a hallgató tudása mellett,
továbbsegítette őt. Itt a főiskolán már úgy kell tekintenünk a megbízó-
leveles hallgatókat is, mint a többi nevelőjelöltet. Ilyen értelemben
(azonkívül, hogy el kell v á mun k tőlük — mint küldő KISZ-szervezetük
bizalmának birtokosaitól — a mindenkori helytállást), lényegében meg-
szűnik a főiskolán a „megbízóleveles-ügy". Legfeljebb értékeléseknél,
bizonyos ügyek tanulmányozásánál lehet visszatérni a problémára.

A főiskolai évek alatt a védnökségi munka nem más, mint az egész
KISZ-szervezet életének megszervezése a kommunista nevelők képzése
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érdekében. Ebbe tartozik a tanulás, tudományos munka, kulturál t szó-
rakozás stb. megszervezése, valamennyi hallgató világnézete fejlődésé-
nek biztosítása és nyomonkövetése: tehát a KISZ-szervezet egész prog-
ramja. Ezért nem is tekintjük ezeket „védnökségi munkának", me r t
hiszen a KISZ egész tevékenysége az. Vagyis: a tanárképző főiskolán 
a védnökség egyenlő a tanárképzéssel. 

A négy év alatt legfeljebb az érdekvédelem marad a KISZ munká-
jából, amit „védnökségi" jellegűnek nevezhetünk — szervezési és mu n-
kaelosztási szempontból. Ennek keretében hallatja szavát a KISZ a 
Diákjóléti, valamint a Kollégiumi Bizottságokban, működteti a Menza-
bizottságot, és ahol szükséges, a Lakásügyi Csoportot, amely a nem kol-
légiumban lakó hallgatók lakásproblémáival foglalkozik. Nyilvántartja
az igénybevehető magánlakásokat, kapcsolatot tar t a lakásadókkal, fenn-
tar t j a a helyeket stb.

A főiskolai KISZ-szervezet minden tevékenysége — mint már emlí-
tettük — voltaképpen védnökségi célt szolgál. A továbbiakat is csak
azért említ jük meg, mert tartalmuknál fogva magukon hordják a neve-
lői pályára készülés 'jellegzetességeit. Például kulturális élet minden
intézményben van, de a nevelőképző főiskolán az általános nevelésen
és szórakoztatáson t ú l vezetőképzés is a célja.

Az úttörővezetés az egyik legfontosabb társadalmi munka. Az álta-
lános iskolai nevelő számára ez a legközelebbi és legfontosabb társa-
dalmi tevékenység: ebben segíthet a legtöbbet. Automatikusan kialakult
a gyakorlat : a tanítóképzők hallgatói a kisdobosmunkába kapcsolódtak,
egyetemisták a középiskolai KlSZ-szervezetekben tevékenykednek, a 
főiskolások az úttörők között kaptak működési területet .

Két szervezésű úttörővezetésről van szó a főiskolán. Az egyik a 
tantárgyjellegű „úttörővezetői gyakorlat", amelyet a Neveléstudományi
Tanszék irányít. Ebben a másodéves hallgatók vesznek részt kötelező
jelleggel.

Az úttörővezetés másik típusa, amely viszont a KISZ-szervezet irá-
nyításával történik, társadalmi munka. Hallgatóink (I—IV. évfolyamig)
állandó vezetői megbízatást kapnak az 'úttörőcsapatokban, s rendszere-
sen végzik azt. Szervezésére ezért a vezetőségben megfelelő apparátus
létrehozása szükséges. Ezen belül a Módszertani Kabinet feladata, hogy
az állandó jellegű úttörővezetok munkáját segítse. Részükre irodalmat
biztosít, a képzettebb felsőbbéves vezetőkből tanácsadókat szervez, ösz-
szefogja, értékeli munkájukat,

Kulturális és sport tekintetben feladataink azonosak a nem peda-
gógusképző intézményekével, annyi különbséggel, hogy

a) Mindkét terü leten a munka végzésének tudatosabbnak kell len-
nie, mint bárhol. Rá kell szoktatni hallgatóinkat, hogy mindig keressék
és lássák a rendezvények pedagógiai értékét, célját.

b) Kulturál is és sportmunkában való részvétel egyben módszer- és
ötletgyűjtés, mozgalmi vezetőképzés, társadalmi szakma szerzése.

c) Éppen ezért nagyobb tömegességet igényel. Nevelőképző intéz-
ménybe céljainál, feladatainál fogva azok a kulturális és sport tevé-
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kenységi formák kívánkoznak, amelyek a tömegek mozgósítására alkal-
masak. Nem egy-két kiváló szavaló állandó szerepeltetésére kell tehát
törekednünk, hanem arra, hogy minél több ú j nevelőnek legyen néhány
kidolgozott költemény, dal stb. a repertoárjában. Ugyanúgy a sportban
is: a gyerekek közötti élet sokszor hoz olyan fordulatokat, amikor a 
nevelőnek játékvezetővé, sportteoretikussá, vagy éppen döntnökké kell
változnia — függetlenül szakjától.

cl) Meglepő jelenség, hogy milyen kevés kultusza van a főiskolákon
a bábjátéknak, próza- és versmondásnak, árnyjátéknak stb. az általános
iskolákban szükséges művészeti ágaknak. Valami idegenkedés tapasztal-
ható a hallgatók részéről. Gyerekesnek, felnőtt emberhez nem méltónak
tart ják. Vagy talán jobban kellene serkentenünk? . . . 

A tanulmányi és tudományos munka néhány kérdéséről már volt
szó: a tanulás tudatosságát, segítésének mozgalmi módszereit említet-
tük. A tudományos szemlélet vonatkozásában a pályamunkák, szakdol-
gozatok kérdéseiről, a KISZ-oktatásról, a nevelői aspektus uralkodó jel-
legének szükségességéről, a KISZ-nek ezzel kapcsolatos feladatairól az
előző fejezetekben szóltunk.

** *

A védnökség és a tanárképzés lényegi összefüggését nagy vonalak-
ban tisztáztuk. Szervezési vonatkozásban azonban, a vezetők közötti
munkaelosztás szempontjából szükséges beszélnünk védnökségi felada-
tokról. Ezek a munkák a középiskolai és területi KlSZ-szervezetekkel
való érintkezés időszakaira vonatkoznak. Az egyik szakasziban a főisko-
lai KISZ-szervezet a középiskolától átveszi az eddigi védnökség által
kísért hallgatót, a másik szakaszban átadja a társadalomnak: a fiatal
pedagógust a KISZ további védnökségére bízza. A két szakasz tehát
a főiskolai KISZ életében:

1. az előkészítési és beiskolázási szakasz;
2. a végző hallgatókkal való foglalkozás, a kibocsátás periódusa.

1. Középiskolai és beiskolázási szakasz. A védnökség fennállásának
hároméves tapasztalatai arra ösztökélnek, hogy a főiskolai KISZ-szer-
vezet jóelőre vegye fel a kapcsolatot a tanári pályára készülőkkel, és
kapcsolódjék be a beiskolázási munkákba.

Az eddig kialakult tevékenységi formák:
a) Levelezési kapcsolat azokkal a középiskolákkal, ahonnan készül-

nek végzős diákok a főiskolára. Baráti hangú levelek ezek, amelyeknek
tartalma mindössze az udvarias kérdés-válaszokban merül ki. Érdeklőd-
nek az itteni diákéletről, szokásokról stb. — és er re kapnak is választ.
Apró dolgok, de értékes gondolatokat és érzelmeket kelthetnek a kol-
lektívával, a KlSZ-élet tel kapcsolatban. Nem szabad lebecsülnünk — 
megérik a fáradságot.

b) A közelebbi középiskolákhoz küldötteket ad a főiskola, akik né-
hány baráti összejövetelen tájékoztatót tartanak a jelentkező diákoknak
a főiskola, a KISZ-szervezet életéről, felelnek az érdeklődők kérdéseire.

4*



c) Van olyan gyakorlat is, hogy a középiskolákban a tanári pályára
készülők részére szemináriumokat, pedagógiai szakköröket szerveznek,
amelyeket főiskolai hallgatók vezetnek. Ez tapasztalható a Pécsi Tanár-
képző Főiskolán. Neveléselméleti, didaktikai, if júsági mozgalmi témák
ezek. Céljuk nem elsősorban a szakképzés, hanem inkább a nevelői pá-
lya fe lé vonzódás ébrentartása. Mindkét fél számára hasznos.

Immár lassan hagyománnyá válik — pl. Egerben —, hogy a közép-
iskolába főiskolai hallgatókat hívnak meg az ISZM próbafoglalkozásai-
nak vezetésére. Olyan is van, hogy az ott végzett hallgatók közül visz-
szahívnak néhányat patronálásra, a KISZ-vezetőségbe, reviziós bizott-
ságba stb. Ezek sem nagy, de mégsem elhanyagolandó kísérletek: a fia-
talok pedagógiai indítékú kapcsolattartásai középiskolásoknak, főiskolá-
soknak egyaránt hasznosak.

d) A felvételi vizsgákon az előírt rendelkezéseknek megfelelően
működik közre a KISZ-szervezet. Lényeges azonban megjegyezni, hogy
a rendelkezések elég szűkszavúak a KISZ i t teni szereplését illetően.
A KISZ-szervezet lelkiismeretességétől, ötletességétől és az intézmény-
nyel való összehangoltságától függ, hogy milyen minőségben és mérték-
ben kapcsolódik a 'beiskolázási munkába. Tapasztalataink szerint a fel-
vételiző hallgatók vizsgák alatti idejének megszervezésére, hasznos ki-
töltésére, ezzel: a felvételi vizsgák könnyed légkörének biztosítására és
a jelentkezőkről való bővebb ismeretszerzésre vállalkozhat a KISZ-szer-
vezet. Ezt a feladatot az intézmény rá is bízhatja.

A tartalmasan megszervezett felvételi vizsgák a KISZ-szervezet
nagyon fontos és hatékony nevelési alkalmai. Szinte belenyúlnak a fő-
iskolai élet szakaszába: már i t t megkezdődik — az első benyomásokkal
— az ú j hallgatók nevelése.

2. A végző hallgatókkal való foglalkozás, a kibocsátás periódusa 

Ez időszak tennivalói:

A) Nyomon követni és segíteni kell a negyedévesek szakdolgozatai-
nak készülését. Alapszervezeti programba iktatott foglalkozásokkal jár:
számonkérni egymástól az anyaggyűjtést; néhány szakdolgozat vázlata
megvitatásra kerül stb. Voltaképpen a tervszerű munkát segítő, ösztö-
kélő közvélemény ébrentartását célozzák ezek az alkalmak.

B) Lényeges alkalom a végző hallgatók falusi gyakorlatának moz-
galmi módszerű segítése. Az 1963. évi gyakorlatok kísérleti tapasztala-
tait t á r juk ide illusztrációként.

Elképzelésünk volt: valahogyan részleteiben is konkréttá tenni a 
védnökségi munkát. Legyen cselekménye, élményanyaga, legyen át te-
kinthető, értékelhető. Az első lépés a gyakorlatra induló hallgatók elő-
készítése volt. Az általános tájékoztatás alkalmával a KISZ terveiről is
tudomást szereztek, de bő alkalom nyílt e r re az alapszervezeti meg-
beszéléseken is. Tájékoztattuk őket arról, hogy KIS Z -szer vezet ük figye-
lemmel kíséri munkájukat , segíteni akar, de azt is tudattuk, hogy KISZ-
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szervezetüket képviselik. Szerintünk nemcsak tanítási, hanem nevelési
gyakorlatra mennek. Ebbe pedig az is beletartozik, hogy a község KISZ-
szervezetével is megismerkednek.

A védnökség nemcsak az intézményi, hanem más KISZ-szervezetek
részére is feladatokat hárít : ez esetben saját községükben a hallgatók
körülményeinek alakításában tudnak közreműködni. Levélben fordult
tehát a főiskola KISZ-szervezete azokhoz a községi szervezetekhez., út-
törőcsapatokhoz, amelyekhez gyakorló hallgató érkezett. Baráti hangon
kérte közreműködésüket, segítségüket. Mindössze ennyi t : segítsenek
olyan baráti légkört teremteni, hogy i f jú nevelőjelöltünk ,,jó ismerősök
közt" érezhesse magát. A felsőbb KISZ-szervektől pedig azt kérte, hogy
e közreműködésre ők is buzdítsák területükhöz tartozó alapszerveze-
tüket,

A gyakorlat ideje alat t a főiskola KISZ-szervezete néhány KISZ-
tagot küldött ki, hogy látogassák a gyakorló hallgatókat. E kiküldetés-
nek kettős célja volt. Az egyik: egy kis főiskolai, „hazai" mosollyal
megörvendeztetni a véndiákot, az otthoniak üdvözleteit átadni stb.;
a másik: menet közben is megismerkedni körülményeikkel. Ugyanakkor
azt is megnézni, hogy reális-e az igényünk arra, hogy az eléggé rövid
két hét alatt gyakorló hallgatóink az iskolai munkán kívül egyéb mun-
kába is bekapcsolódjanak? Szemléletbeli, vagy egyéb objektív okok
határozzák-e meg ezt? Semmiképp sem ellenőrzés, valami beavatkozás
kívánt lenni iskolai, vagy más szervek hatáskörébe. A hallgatók ezt így
is értelmezték, ennek megfelelően fogadták a megbízatást, de a láto-
gatást is.

A tapasztalatokat a védnökségi munka szemszögéből kétoldalúan
kell értékelnünk. Az egyik a külső oldal, amelyen az intézményen kí-
vüli vonatkozású tapasztalatokat értelmezzük. Ilyenek a következők:

A községek nagy százalékában szinte társadalmi ügy lett a gyakorló
i f jú t anár megjelenése. Tanácsi népművelési szervek, KISZ-alapszervek,
úttörőcsapatok foglalkoztak gyakorló hallgatóinkkal.

A konkrét eredmények értékei i t t mégis megoszlanak. Általános
tapasztalat, hogy — bár nagyon sok helyen a KISZ-szervezetekre is, de
— főleg az úttörőcsapat közreműködésére lehet számítani. Bizonyos fo-
kig érthető is, hiszen az iskolán belül van, de érdeklődési körének köz-
pont ja is itt van. Az úttörőcsapat segített a gyerekek között olyan lég-
kört te remteni a legtöbb helyen, hogy az i f jú nevelőjelölt kedvesen vár t
vendégként érkezett, ot thon érezhette magát az iskolában. Csak egy
példát erre: T. E. hallgató „csalódott" a falusi gyerekekben. Azt hitte,
egész órán át fegyelmeznie kell, s íme „órák után sokan jöttek hozzám
kedvesen érdeklődni. Ez az, amiben kedvemet leltem". Iskolán belül és
kívül az általános baráti légkör, a gyakorló hallgató számára az a pszi-
chológiai hatás tehát a legfontosabb, ami jelöltünk számára lelki meg-
nyugvást, megfelelő munkakörülményeket jelentett. Megerősítette ben-
ne azt a tudatot, hogy a falusi élet, az ottani nevelőmunka nem ördön-
gös mesterség.

Természetesen, negatív jelenségek is adódtak. Előfordult, hogy az

53



illető mozgalmi szervek észre sem vették a segítséget kérő levelet, de
a gyakorló hallgatót sem, vagy éppen csak ellenőrző szervként próbál-
tak előállni, félreértelmezvén a védnökségi teendőket. S talán még ve -
szélyesebb az az eset, amikor — alkalmat teremteni akarván a mozgalmi
munkába való bekapcsolódásra — annyi megbízatást adtak a gyakorló
hallgatónak, amely egy félévi időtar tamra is te temes elfoglaltságot je-
lentene. Ezek azonban csak véletlen esetekként tekinthetők.

A másik a belső oldal, amely a végző hallgatókra, de az intézményi
általános nevelőmunkára vonatkozik. Ebben a tekintetben a következő-
ket állapíthatjuk meg:

a) A mozgalmi módszerű előkészítés és gondoskodás segítette a he -
lyes nevelői szemlélet kialakítását. A nevelőjelöltek konkrét élménye-
ken keresztül tapasztalhatták, hogy a nevelői munka nemcsak az iskola
négy fala közé korlátozódik, hanem kiterjed azon túl ra is, és a peda-
gógus nevelőmunkája akkor értékes, ha a község egész életében ottho-
nos, minden vonatkozásban akar és tud közreműködni.

b) Hangulatilag kellemes benyomások érték leendő nevelőinket,
amelyek hivatástudatuk mélyítéséhez járultak hozzá. Az iskolán kívüli
ismeretségi, baráti kör, a gyerekek hangulati előkészítése hozzájárult
ahhoz, hogy a gyakorló hallgatók nyugodtan és eredményesen dolgoz-
zanak, s ennek nyomán optimista elképzelések keletkezzenek bennük
hivatásukat illetően.

c) Amennyiben a falusi gyakorlatokat a nevelőképzés mintegy be-
tetőző, végső gyakorlatának tekintjük, úgy tapasztalat szerint számít-
ha t juk egy kissé a mozgalmi vezetőképzés betetőzésének is. Ezek a hall-
gatók már részt vettek a főiskolai mozgalmi vezetőképzésben (Csille-
bércen is), ebből a szempontból is vizsgálhatjuk a gyakorlat eredmé-
n y i t . Összegyűjtve a gyakorló hallgatók mozgalmi tevékenységi fo r -
máit, gazdag, változatos képet mutatnak. A foglalkozások zöme az ú t -
törőcsapatokban zajlott (úttörő és kisdobos rajfoglalkozások, nyolcadi-
kosok KISZ-tagiságra való előkészítése, üzemlátogatások vezetése, a köz-
ségi KISZ-szervezet taggyűlésén való részvétel, előadás az Ifjúsági Aka-
démián stb,). De sok példa van ar ra is, hogy bekapcsolódtak a község
ismeretterjesztő, népművelési munkájába is. Biztató jelenség, hogy je-
löltjeink a lehetőségekhez és körülményekhez képest szívesen és lelke-
sedéssel vállalják az iskolán kívüli teendőket. Erről tanúskodnak meg-
nyilvánulásaik, de a csapatvezetők, KlSZ-ti tkárok levelei, valamint a 
személyes látogatások tapasztalatai is. Sokan a vasárnapjukat is fel-
áldozták azért, hogy az úttörőcsapat, vagy a KISZ egy-egy rendezvé1-
nyén közreműködjenek.

d) Az alsóbb éves KISZ-tagok látogatásának általában pozitív ha -
tása van. A gyakorló hallgatók szívesen, kedves meglepetésként fogad-
ták az érkező főiskolás kiszesek megjelenését. Kedves élmények beszél-
nek erről. Hiszen — mint már erről említés is történt — nem ellenőrzés
volt ez, hanem érdeklődés a körülmények után, segíteni akarás az eset-
leges problémákban. Nem érintet ték a „szakmai" kérdéseket, a t a n á r -
diák viszonyt stb. Mindössze fiatalos hangulat keltése, a gondoskodás
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'kifejezése és élmények gyűjtése, a védnökség! tevékenység tapasztalat-
szerző nyomonkövetése volt a cél.

Volt azonban olyan eset is, amikor negyedéves hallgató idegesein,,
ellenszenvesen fogadta fiatalabb társa látogatását. Ellenőrzésnek, va la-
miféle zaklatásnak vette.

Az általános tapasztalat azonban az, hogy érdemes i lyenformán is
tartani a kapcsolatot az intézményen kívül gyakorló hallgatókkal. A ne-
gyedévesek az egész évi sok gyakorlat következtében ugyanis eléggé
laza kapcsolatban vannak az intézmény közösségével, szükséges az ösz-
szetartó szálakat ebben a formában is tartani. Kellemes élményei ma-
radtak a látogatásoknak gyakorló hallgatóink legnagyobb részénél, de
azoknál is, akik mint alsóbb évesek vettek részt e munkában. Ilyen ösz-
szefüggéseiben feltétlenül a közösség erősítéseként értékelhetjük az
egész akciót.

C) Külön munkát jelent a végző hallgatók jellemzésének elkészí-
tése. Adminisztrációs munkának látszik csupán, de mély pedagógiai t ar -
talma van. Végrehajtás kérdése, hogy

a) mit tükröznek a jellemzések: egy lélektelen „pedagógiai alanyt",
aki csak egy a hallgatók közül, vagy egy nevelni induló pedagógus egyé-
niséget? A jellemzések nemcsak a jellemzettet, hanem a jellemzés ké-
szítőjét is bemutatják.

b) A jellemzés hatása is a végrehajtástól függ. Pozitív vagy negatív
hatás (tulajdonosa tfelé) nemcsak a benne foglalt elismerő és kifogásoló
tényektől függ, hanem azok realitásától. Tükrözi-e végeredményben a 
jellemzés az illető egyéniségét, vagy nem? Megfelel-e a valóságnak,
vagy nem?

Problematikussá ugyanis az teszi a jellemzések kérdését, hogy tö-
meges, egyszerre való elkészítésük szinte sztereotip munkát vált ki, s 
ennek következtében fennáll az a veszély, hogy készítőjük a sablonos-
ság hibájába esik. Általánosságban mozgó, felületes jellemrajzok szület-
nek, amelyek nem elemzik pontosan az illető nevelőjelöltet.

Az 1963—64. tanévben az alapszervezetekben minden KISZ-tag fe l-
adatául kapta egy-egy társa jellemzését. Tanáraival, társaival (az érde-
kelttel is), KlSZ-vezetőkkel stb. beszélgetve gyűjtötték a jellemzési
adatokat, a megadott szempontok szerint. Az ebből készült írásos anya-
got egyenként vi tatta meg a taggyűlés. Majd végül a megvitatott és
jóváhagyott jellemzést többen — az érdekelttel együtt — hitelesítették.

Reálisak-e ezek a jellemzések? Figyelembe véve azt, hogy a közös-
ség tagjai, az egymást legjobban ismerő KISZ-tagok készítik, ugyan-
akkor benne van a nevelők, KISZ-vezetők véleménye is, feltétlen reá-
lisnak kell vennünk. Erről tanúskodnak a heves, tüzes viták, amelyek
egy-egy KISZ-tag jellemzése körül keletkeznek az esetlegesen kri t iku-
sabb alkalmakkor. A közvélemény úgyis egykettőre meglincseli az olyan
jellemrajzot, amely „kozmetikái", hízeleg, nem őszinte.

E jellemzési módszer tehát szakítani kíván azzal a formával, hogy
egy személy — akár tanár, akár KISZ-vezető — készítsen véleménye-
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zést az alapszervezet tagjairól. Nemcsak azért, mert egy, vagy néhány
személy részére megterhelő e munka, hanem azért, mer t képtelenség is
valamennyi hallgatóról egy embernek hű képet alkotni. Mennyivel pon-
tosabb és helyesebb a jellemrajz, ha az egész kollektíva véleménye
benne van valamennyiük értékelésében. A megbecsülés jele is az, s reá-
lis képet, de önbizalmat is ad, ha megfelelő súllyal értékelünk vala-
mennyi KISZ-tagot, s nem elnagyolt, frázisokkal, általánosságban mozgó
mondatokkal „ tudjuk le" a jellemzés nehéz gondját. Azon már túl va-
gyunk, hogy az emberek ,, kád erez éséből" „titkos ügyet" csináljunk.
Hadd tudják KISZ-tagjaink, mi a kollektíva véleménye róluk. Különö-
sen az a folyamat értékes, amíg alakul a végső vélemény, tar t a vita.
Sok őszinte megnyilvánulás, apróbb következtetés: mind-mind hasznos
kritika, egy-egy segítség fiataljaink jellemformálásában is — még akkor
is, ha bizony, néha érzékenyen érint a kritika!

*Ns*

Ezzel azonban még csak a KISZ-en belüli jellemzést oldottuk meg.
A pályára lépéshez pedig hivatalos, intézményi vonatkozású jellemzés
kell. A taggyűlésen nem tud minden érdekelt főiskolai szerv részt venni
(tanszékek, gyakorló iskola stb.). Egyébként is hátránya a leírt mód-
szemek a hosszadalmasság. Bár a kialakult viták nagy nevelőerőt jelen-
tenek, a befektetett energia mégsem térül meg egészen.

A tapasztalatok nyomán a következő jellemzési módszer látszik cél-
szerűnek : 

1. A hallgatókkal kapcsolatos állami szervek (tanszékek, gyakorló
iskola, kollégiumok) vezetői összegezik saját véleményüket. Ezeket az
alapszervezet KISZ segítő tanára gyűjti össze. (Funkciójáról a későb-
biékben lesz szó.)

2. Ö hosszabb idő óta személyesen ismeri a hallgatókat az alapszer-
vezetben, így saját ismereteinek felhasználásával, a kapott vélemények
figyelembevételével elkészíti a jellemrajzokat a következő szempontok 
alapján:*

A hallgató irányultságára jellemző vonások. Világnézeti-politikai
fejlettségének szintje, megalapozottsága. Életszemléletének és erkölcsi
nézeteinek összhangja a szocialista társadalom követelményeivei. Érdek-
lődésének iránya, mélysége, tartóssága. Melyik szaktárgyát szerette leg-
jobban, legkevésbé? Speciális érdeklődési köre. Hoil és milyen területen
szeretne nagyobb célokat megvalósítani?

Képességek, adottságok. Miben mutatott fel tanulmányai során ki-
emelkedő képességeket, teljesítményeket? (Irodalom, művészet, sport,
technika, tudományos diákköri munka, úttörővezetés, pályázatok stb.).

A hallgató magatartása a szocialista erkölcs szempontjából. Tanu-
láshoz való viszonya (szorgalom, kötelességtudás, eredmények). Társa-
dalmi munkában való részvétel. Tanáraihoz, vezetőihez való viszonya

* A szempontokat az Egri Tanárképző Főiskola igazgatósága állította össze.
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(bizalom, közvetlenség, tisztelet). Társaihoz való viszonya (barátság,
segítőkészség, elzárkózás, magány, önzés, önzetlenség stb.). A közösség-
ben tanúsított magatartása (KlSZ-alapszervezet, kollégium), figyelmes-
ség, udvariasság, szerénység, fegyelmezettség, áldozatkészség, szolidari-
tás a közösség érdekeivel stb., kulturál t viselkedés.

Érzelmi-akarati életének jellemző vonásai. Általános érzékenysége
és pszichikai reakciói (túlérzékeny, sértődékeny, hirtelen lobbanékony;
önuralom; káros vagy hasznos szenvedélyek; kitartás, önállóság, befo-
lyásolhatóság; küzdőképesség, céltudatosság, őszinteség, erkölcsi bátor-
ság; hogyan viszonyul a kritikához, önkritikához?)

Hivatástudat, hivatásszeretet. Az iskolás gyermekkel való kapcsolat
(közvetlenség, segítőkészség, törődés, érdeklődés a gyermek élete, sorsa
iránt; ridegség, merevség; követelő; elnéző, kölcsönös bizalom; türelem,
gyermekismeret).

Gyakorlati tanításainak elméleti és gyakorlati színvonala és ered-
ményei valamennyi szaktárgyát illetően. A tanításokra való felkészülés
gondossága, alapossága. Az úttörő munkában való részvétele.

3. Az így elkészült jellemrajzok a KISZ-csoportok (10—15—20 fő)
elé kerülnek, ahol a kollektíva is és az érdekeltek is hozzáfűzhetik meg-
jegyzéseiket, majd aláírásukkal hitelesítik azt.

Ezzel kiküszöbölhetőnek látszik a sablonosság, de a fölösleges rej-
telmesség is. A megvitatással pedig a nevelőhatás is biztosított: a jel-
lemzett hallgató is „tükörbe néz"', de a vitatott jellemvonásokkal kap-
csolatban felmerülő nézetek, felfogások is tisztázódhatnak.

E jellemzési mód tapasztalatait azonban még csak a következő
időkben várhat juk.

D) Az általános képalakításon túl meg kell keresnünk végző hall-
gatóinkban azokat a kialakult jártasságokat, készségeket, amelyeket a 
négy év alatt a társadalmi élet egy-egy területén szereztek. Ezeket a 
jártasságokat a mozgalom nyelvén „társadalmi szakmáknak" nevezzük.

A pedagógus számára a társadalmi szakmák megszerzése (illetve
legalább egy) különösen fontos. A falusi, de egyáltalán a társadalmi
élet többoldalú képzettséget követel a nevelőtől. Nem polihisztorok
képzéséről van szó. Legyen azonban egy „pihentető" érdeklődési köre is.
Szükség lehet foto-, színjátszókör stb. vezetőjére — tudjon segíteni, ha
kell. Kisebb, könnyen megszerezhető jártasságok ezek, amelyek nélkül
a nevelő, de környezete is könnyen zavarba jöhet.

A KISZ feladata — azonkívül, hogy a négy év alatt szervezi és sür-
geti ezek megszerzését —, hogy most már mér je fel a helyzetet e tekin-
tetben. Lássa el „ajánló levéllel" azokat a hallgatókat, akik megszerez-
tek egy-egy társadalmi szakmát, a jánl ja fel a társadalom számára.

Az elmúlt évben hallgatóink az alábbi társadalmi szakmákra kap-
tak ajánló levelet:

KISZ-vezetői m/unka: egy-egy reszortvezetői, de néhány olyan is:
minden KISZ-vezetői munkával megbízható".

Űttörővezetés: — a felnőtt úttörővezetői típusok szerint.
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Szakági tevékenység (szakkörvezetés): 
— technika: barkács, rádiós, foto, filmezés, vetítőgépkezelés, moto-

ros, traktorvezető;
— kultúra: könyvtáros, filmesztétikus, irodaimi színpad, énekkar-

zenekarvezetés, színjátszás;
— sport: — ágak szerinti megosztásban.
Az ajánló levelet majd ú j munkahelyük KISZ-bizottságánál adják

le, s ezzel mintegy „átveszi őket a társadalom". A továbbiakban a terü-
leti KISZ-szervezetek viselik gondját új nevelőnknek.

A pedagógusképzés feletti védnökség főiskolára vonatkozó szakasza
ezzel befejeződik.

IV.

A vezetői gárda megszervezése

A KISZ-szervezet vezetői apparátusát , rendszerét minden esetben
az intézmény sajátosságai, és a szervezet gyakorlati élete határozza meg.
Az igaz, hogy a Szervezeti Szabályzat előírja az általános rendet (hány
vb-tag, hány KISZ-bizottsági tag lehet, mennyi az alapszervezeti veze-
tőség létszáma), de az csak egy szervezettségi minimum. Ezt az intéz-
mény profiljához, az ott folyó munkához alakítani, aktivistákkal bőví-
teni lehet és kell is. A védnökség létrejöttével védnökségi felelőst, az
úttörővezetői társadalmi munka megjelenésével úttörőfelelőst kellett
beállítani: sőt mindkét munka terebélyesedésével „osztállyá" nőtt a 
„felelősi" funkció. A gazdaságfelelős munkája jóval túlnőtt a tagdíjak
kezelésén. A tekintélyes leltár kezelése, erős pénzforgalom (takarékos-
ság, biztosítás stb.) magával hozta a megoldást: egy-egy ügynek külön
és teljes értékű „egész ember" felelőse van, s a gazdasági ügyekkel
foglalkozók együt t alkotják a „gazdasági osztályt". Ilyen értelemben
határozza meg a gyakorlat a KISZ-vezetői és aktívagárda létszámát és
szervezeti formáját .

A megsűrűsödött programot csak bő létszámú vezetői és aktíva-
gárda tudja ellátni. Nem elég a kevesek közvetlen együttműködése: ha
az iskolához mórt, alaposan kidolgozott vezetői rendszer nincs meg, a 
nagy tömeg következtében a sokszor közvetlen, baráti kapcsolatban
nem álló KlSZ-vezetők nem tudják átfogni az intézmény ifjúságának
egészét. A végrehajtó bizottság egy tagja egyedül nem képes ennyiféle
munkát még szemmel tartam sem, irányítani még kevésbé. Nemcsak
azért, mert diák, és ugyanannyi elfoglaltsága van, mint a többi hall-
gatónak, hanem azért is képtelen erre egyedül, mert bonyolult és sok
energiát igénylő munka ez. Szüksége van tehát arra, hogy olyan aktíva-
csoportot hozzon lét re maga mellett, amely képes átfogni ezt a területet.
Ossza meg a munkát , és ő valójában „csak" irányítson. így külön fele-
lőse lesz a tudományos diákköröknek, szakköröknek, tanfolyamoknak
stb. Eredmény: a munka szervezetten folyik, a vezetők megterhelése
arányos. Ugyanez vonatkozik az egyéb munkákra is: a kultúra, a sport,,
gazdasági, propaganda területekre is.
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Ez a szervezési forma — az aktívahálózat kiépítése — általában min-
den nagy létszámú KlSZ-szervezetben szükséges a szervezet életének
biztosítására. Természetesen az „osztály" elnevezés nem kötelező. Talán
érezhető benne egy kis hivatali íz, egy kis túlzás. Az égni főiskolán
a mindennapi szóhasználatban ez az elnevezés honosodott meg. Nem is
az elnevezés a lényeges, hanem a szervezettség: az áttekinthetőség és
a munka megosztása.

Miért kell hangsúlyoznunk a szervezett KISZ-vezetői apparátus, a 
„gépezet" létrehozását? Hiszen régóta szó van az aktívahálózatról, a 
munka megosztásáról, aktivizálásáról stb. Nem túlzott-e ez a szervezett-
ség? Nem megy-e a megszervezésére, működtetésére fordított figyelem
és energia a tartalmi munka rovására?

Semmilyen szervezet nem lehet életképes, ha a vezetői rendszere
nem precíz. Érthetőnek, mindenki számára át tekinthetőnek kell lennie,
világosan lehessen látni a munkaterületeket, a különböző alá- és fölé-
rendeltségi viszonyokat, hatásköröket.

Hangsúlyozásával éppen a szervezetileg hivatalos rangra, a tagság
általi ismertség és elismertség fokára kell emelni a vezetői rendszert.
A nem kellő komolysággal és súllyal, főleg pontatlanul, az aktivisták
hivatalosan történő beállítása nélkül állítjuk össze a vezetői gárdát, ez
tükröződni fog a munkában is. Felbomlanak a függőségi viszonyok, el-
vész a szavak, intézkedések súlya és rendszertelenné, kapkodóvá válik
a szervezet élete.

A mellékelt rajzok a főiskolai KISZ-szervezet főbb munkaterületeit
(2. sz.) és a vezetői apparátus hatásköri viszonyait ábrázolják. (3. sz.)

Bár a vezetői apparátus rajzából annak állandóságára következtet-
hetünk, az évenként mégis állandó mozgásnak, változásnak van kitéve.
Változás történhet

személyekben. Végzős hallgatók kerülnek ki a vezetői apparátus-
ból, helyükre újak kellenek. Az első évfolyamon az alapszervezetek ve-
zetőségeit, aktivistáit is munkába kell állítani.

Funkcióbeli változást idézhet elő az ú j éves munkaterv is. A tapasz-
talatok szerint egy-egy területet bővíteni kell: ú jabb aktívákat kell be-
állítani. Például éveken át a Védnökségi Osztály keretei közé tartozott
az úttörő munka. Az úttörővezetés, mint társadalmi munka terebélye-
sedése, problémáinak felgyülemlése több irányító aktivistát igényelt,
így le kellett választani a Védnökségi Osztályról és külön osztályként
működtetni a csoportot.

Természetesen, az utóbbi változási forma nem nagy méretű és nem
minden évben fordul elő. Tisztázása és az évi feladatokhoz való „mére-
tezése" tervezést igényel, és az érthetőség kedvéér t írásban is rögzíteni
kell. Pedagógusképző intézményben ennek különös jelentősége van.
A mozgalmi jártasság megszervezésére valamennyi hallgatónak lehető-
séget kell adni. így a nagy létszámú aktívahálózat kiépítése a közösség
életének megszervezése mellett egyben a hallgatók mozgalmi gyakorla-
tának biztosítása is. Hadd utal junk a már említett társadalmi gyakorlat
megszerzésének kérdésére. Ezért üdvözölhető az a jelenség, amely több
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nevelőképző intézményünkben már erősödik, hogy lehetőleg minden
hallgatónak legyen valamilyen állandó jellegű megbízatása. Ne legyen
„közkatona" a KISZ-tagok között, mindenki rendelkezzék — alapszervi
vagy intézményi szinten — valamilyen állandó jellegű megbízatással.
S ezt hallgatóink igénylik is. Felvételi vizsgán keresztül, min t „legjob-
bak" kerültek ide. Részükről is sokszor felvetődik az önérzett kérdés:
megfelelőnek találtattam, s mégsem kapok megbízatást? Sok szó esik
a mozgalmi munka iránti általános passzivitásról. Egyik oka az is, hogy
a KISZ által átfogott nagy tömegnek nem mindig tudunk őt érdeklő
feladatot adni. A nagy gondot az okozza, hogy úgy történjék a meg-
bízatások adása, hogy az lehetőleg megnyerje a megbízottak tetszését.
A nagy tömegben nem könnyű „emberre méretezni" a feladatokat, S ha
már így megnöveltük a KISZ-szervezet vezető apparátusát , nagyon
ügyeljünk munká jának lüktetésére. Még mindig fennáll az a veszély,
hogy nem minden hallgatónk egyenlő nívójú középiskolai mozgalmi
tapasztalattal rendelkezik. Ugyanakkor a nagy létszámú vezetői appa-
rátusban több a hibalehetőség, egyetlen vezető hibás intézkedése nyo-
mán hallgatói tömegek kerülhetnek anyagilag vagy erkölcsileg kényel-
metlen helyzetbe. Ezért kulcskérdés ma a KISZ-szervezetben a vezetők
állandó és erőskezű irányítása. Ellenkező esetben ,, . . . vagy összekuszá-
lódik ez a hatalmas szervezet és lomha óriásként mozdulatképtelenné
lesz, vagy ha kemény kézzel, mintegy karmester kezével nyúlunk hozzá,
elkerülhetetlenül a demokratikus centralizmust, az öntevékenységet
sér t jük meg." (LAKI Pál i. m. 46. oldal).

Mi biztosítja ennek az eléggé szerteágazó, bonyolult gépezetnek
pontos működését?

a) A vezetők beállításánál tisztázni kell saját és megbízott munka-
társaik tevékenységi körét, pontosan meghatározni feladataikat.
A pontosság kedvéért írásban is rögzíteni kell ezt a munka-
rendet.

b) Tisztázni kell a kapcsolatokat: ki, kinek a beosztottja, kinek tar-
tozik közvetlen felelősséggel.

Ezután már a munkák szervezése, nyomonkövetése, ellenőrzése és
értékelése az, ami mozgásban tar t ja a gépezetet.

A mindennapi nevelőmunkában a KISZ-szervezetnek három vezető
csoportja van: a végrehajtó bizottság, az alapszervezeti titkárok, vala-
mint a KISZ Segítő Tanárok együttse.*

Az egész KISZ-szervezet irányítása tehát a következő módon tör-
ténik : 

1. Az alapszervezetek vezetőségei kettős irányítás alatt állnak,
a) Az alapszervi titkároktól és a taggyűléstől. Ez az irányítás

inkább koordinálja a vezetőség munkáját és az alapszervezet
sajátosságaira irányul. Ez az ún. területi irányítás. 

* KISZ Segítő Tanári Kabinet (KTSK). Szervezetileg nem a KISZ-apparátus része.
A KISZ-munkában közvetlen segítséget nyú j tó oktatók csoportja. Munkáját a KISZ prog-
ra mjána k segítése érdekében, a KISZ V. B.-vel való egybehangoltságban végzi.
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Az alapszervezet körülményeinek megfelelően egybehangolja
a vezetőségi tagok tevékenységét: a szervezőét, kultúrfelelő-
sét, tanulmányi felelősét stb.

b) A végrehajtó bizottság osztályainak tagjaitól. A gazdasági
osztály az alapszervezeti gazdasági felelősöket, a sport osz-
tály a sportfelelősöket l á t ja el feladatokkai és módszerekkel.
Ez az ún. funkcionális irányítás. 

2. A végrehajtó bizottság munkája is kétirányú:
a) Az alapszervezetek reszortonkénti irányítása, általános és

konkrét feladatokkal való ellátása,
b) főiskolai szintű munkák végzése (központi rendezvények,

kapcsolattartás az intézmény más szerveivel, intézményen
kívüli szervekkel stb.). Például az úttörő osztály vezetője irá-
nyítja az alapszervezeti úttörő felelősöket, de osztálya tagjait
is (iskolafelelősök, módszertani kabinet stb.). Tart ja a kap-
csolatot a városi és megyei úttörő elnökséggel.

Kezdettől fogva aggodalmat okozott: áttekinthető-e ez a nagy gé-
pezet? A kettős vezetés nem bont ja-e meg a szervezet egységét? Nem
lesz-e ké t külön szervezet, amely vezetőségi ós taggyűléseket, egyéb
foglalkozásokat szervez, s egy másik, amely reszortfeladatokat old meg
(kultúra, sport, dekoráció stb.)?

Ez a veszély nem fenyeget, mer t nem különülnek el e szervek.
Csak középen válnak ketté, de a végrehajtó bizottságban és az alap-
szervezetékben ismét találkoznak. A vb kultúrosának (kulturális osztály
vezetője) munkája a csúcsból indul. Intézkedése végigfut a kulturális
osztály egészén, de végül ismét az alapszervezetben: a másik (területi
jellegű) vezetéssel találkozik, amikor a kulturális tevékenységet az alap-
szervezetben is kezdik szervezni.

Ettől függetlenül zökkenőket, „műszaki hibákat" találunk a gépe-
zetben. Eszményi rendet, tökéletességet túlzás is lenne feltételezni.
Mégiscsak fiatalok, ebben a munkában most gyakorló tanulók dolgoz-
nak, s nem szákavatott hivatalnokok vagy pedagógusok. Előfordulnak
pontatlanságok, munkabeli ütközések. Ha az értekezletre sok a meg-
hívott, több a nagyobb létszámú hiányzás valószínűsége. Ennek ellenére
csak a jól kiépített vezetői és aktívahálózat képes átfogni és szervezni
a főiskolai KlSZ-szervezet életét. (A vezetők választás, az aktívák meg-
bízás révén kerülnek funkciójukba.) Ennek megszervezése is illusztráció 
a leendő nevelők számára: értsék meg és szokjanak hozzá a közösség 
életét szervező bő létszámú aktívagárdához, tapasztalják annak irányi-
tásbeli munkafogásait, érezzék buktatóit, de nevelőhatását is. 

A vezetőképzés

A vezetés „művészetének" megtanítása jelenti az intézményi KISZ-
szervezet életének indítókulcsát. Ebben a korban, s különösen mivel
nevelői pályára készülnek, képesek hallgatóink arra, hogy a mozgalmi
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vezetés elméletét, „didaktikáját" tudatosan lássák és munkájukban
alkalmazzák.

Jelenleg egyik legvitatottabb kérdés a vezetőképzés. Minden intéz-
mény szükségét érzi, és bár történtek ügyes kezdeményezések néhány
főiskolán, egyetemen, de végleges megoldása még nincs. A központi
— téli vagy nyár i — tanfolyamok csak néhány magasabb szintű vezető
kiképzését biztosítják. A vezetés „művészetét" a nevelőképző intézmé-
nyekben pedig tömegesen kellene tanítani. A nagy létszámú vezetői
gárda kezében konkretizálódik a munka tulajdonképpen. Ezért egyre
inkább az intézményen belüli, saját vezetőképzés látszik hasznosnak.
Nemcsak azért, mer t a vezetők zöme részt vehet a „házi tanfolyamon",
hanem azért, mer t itt lehet az intézményi speciális körülményeknek
megfelelő vezetési formát, munkastílust kialakítani.

Némi kialakult szokás van e r re vonatkozóan: az iskolai év kezdetén
néhány napos tanfolyamon vesz részt a vezetői gárda. Ez; azonban a 
tapasztalatok szerint nem elég. Év köziben a munka konkrét eseteiben
is többször kell alkalmat teremteni arra, hogy vezetőink egy-egy munka
módszerét megvitassák. Illusztrációként áll jon i tt a mozgalmi vezető
egyéniségének és vezetési módszerének néhány alapeleme:

A) Elsősorban olyan emberi tulajdonságokat kell hangsúlyoznunk ve-
zetőinknél, amelyek a vezetői munkával kapcsolatosak. Nem vesz-
szük most ide azokat a jellemvonásokat, amelyeket a tagság vesz
alapul megválasztása alkalmával.

1. Ilyenek, min t a célratörés (a feladat, munka céljának, értékének,
összefüggéseinek ismerete). A cél érdekében (kitartás, hatékony-
ság, a munk a energikus megindítása és folytatása, a gyors tájé-
kozódó képesség) tudja felismerni a munkával, emberekkel kap-
csolatban a munka közben előálló jelenségeket, azok összefüggé-
seit, tudja gyorsan és helyesen mérlegelni a különböző ellent-
mondó körülményeket. Munkájában legyen pontos: elsősorban
saját pontosságával tudj a a hallgatókat is arra rászoktatni. Tud-
jon rugalmasan módszert változtatni, ha a megindítandó akció-
hoz a vita jobb megoldást javasol. Jellemző legyen rá az őszinte,
meggondolt egyenesség, de sugározzon róla az ügy és az embe-
rek iránti jóindulat, a segíteni akarás. Alaphangneme a vidámság, 
közvetlenség; nyoma sincs a fennhéjázásnak, nagyképűségnek.
Tanulmányi munkájában legalább a közepes, vagy képességéhez
mérten ennél jobb át lagot érje el: legyen erkölcsi alapja ahhoz,
hogy másokat is serkentsen a tanulásra. Szinte jelszó legyen,
hogy KISZ-vezető és a bukás egymást nem tűri. Tudjon a mun-
kák tényeivel, de egyéniségével is ambicionálni, lelkesíteni. 
A vezetők különösen egymás közt fenntartás nélküli bizalommal 
legyenek: „kényes" kérdés, amit ne lehetne nyíltan és őszintén
megbeszélni, ne létezzék. Ezt a légkört minden vezető maga kö-
rül, a hallgatók között is teremtse meg. Tudatában legyen min-
den KISZ-vezető, hogy megbízatása többletmunka, amit vállalt
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és becsületes elvégzése esetén a közösség megbecsülésére szá-
míthat, de azért a közösségnek felelősséggel tartozik. Mindezek
birtokában munkájában törekedjék egészséges tekintélyének 
megszerzésére, amelyet viszont csak a közösség érdekében hasz-
nosít, és csak ott, ahol arra a kollektívának szüksége van.

2. Teljesen legyen tisztában az intézményi KISZ-szervezet felépí-
tésével: i smerje az egyes reszortok felelőseit, hatáskörét, tudja,
mely ügyben kihez kell fordulni.

3. Ismerje a KISZ-szervezet munkaprogramját, perspektíváját — 
legalább nagy vonalakban. Saját reszortjának tennivalóit pedig
a legapróbb részletességgel.

B) A munkavégzés tekintetében a következőket említ jük meg:

1. Elenyészően kevés vezető tudja megtanulni, hogy az ő feladata
nem az, hogy reszortfelelősei helyett végezze el a részletmunká-
kat, mert ,,így hamarabb elkészül", „röstellek szólni neki", ,,így
biztosabb vagyok az eredményben" stb. Cs. A. a vb propaganda
osztályának vezetője volt. Hozzátartozott a hangos híradó (mű-
szakiakkal, szerkesztőkkel, bemondókkal), fal iújság, I f j ú Nevelő,
dekoráció — mind-mind népes apparátussal. Szegény kislány éj jel-
nappal írt, festett, s mégsem ment a munka. Végül le kellett vál-
tani, mert — fájdalom, ő igazán becsülettel dolgozott, de — nem
a saját munkájá t végezte, hanem beosztottjaiét. Ahhoz pedig
egyedül kevés volt. S ezt a közösség megérezte, megsínylette.
Az ő munká ja az lett volna, hogy összehangolja a munkát, s an-
nak feltételeit, zavartalanságát biztosítsa. Szervezőképesség hiá-
nyáról van szó: pont azt nem végezte el, amire megbízatást kapott .

Mit jelent a KISZ vezetői tevékenység?
a) A vezetők mindenkori felelősségét beosztottjaik munkájával és

magatartásával kapcsolatban. Mindenért, ami a vezetése alatt
álló kollektíva körében történik, a vezető a felelős. Tudjon a 
kollektíva munkájáról, pozitívumairól, negatívumairól, tervei-
ről, elképzeléseiről. A felvetődő problémákat saját hatáskörén
belül elvszerűen oldja meg.

b) A munka tekintetében:
— teremtse meg a munka személyi, tárgyi és értelmi fel tételeit

(megfelelő létszámú és rátermettségű vezetők beállítása; a 
munkaprofilhoz szükséges felszerelések megszerzése; a mu n-
kák ésszerű elosztása és megtervezése).

— A vezetése alat t álló csoport vagy csoportok munkájának i rá-
nyítása, segítése, ellenőrzése. Ez elsősorban nem erőszakos
„hajszolást" és főleg nem ,,parancsolgatást" jelent a mozga-
lomban. A munkát a csoport tagjai önként és szívesen vá l-
lalták: engedni kell őket dolgozni. Gyümölcsöztessék ötletei-
ket alkotóan: bizonyos végrehajtásbeli önállóságra van szük-
ségük. Ezt igyekezzék a vezető serkenteni, koordinálni. En-
nek módszere azonban:
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2. a feladatkijelölés — megmagyarázás — ellenőrzés hármas elvében
rejlik (vö. LAKI Pál i. m.). Vezetőink tömegeinél általános gya-
korlat, hogy egy-egy munka megindításánál csak a szoros teen-
dőket említik meg és elvárják, hogy erre a fiatalok azonnal és
lelkesen, s főleg pontosan fogjanak a munkához. Persze, vannak
akciók, amelyékhez különösebb magyarázat nem szükséges. Fő-
leg a népszerű feladatok ilyenek (bálszervezés). Ezek részlet-
munkáinál (rendezőgárda, gazdasági ügyek, műsorszervezés stb.)
és főleg a mindennapi teendőknél azonban már elfelejtik e hár-
mas elv valamelyik részét. Az alapszervi titkár, beszámolván a 
vezetőségi ülésen a t i tkári értekezleten hallottakról, felsorolja
a kapott feladatokat, s legfeljebb a reszortosoknak szétosztja azt.
De nem ismerteti annak lényegét: nem magyarázza meg. Ezzel
a legtöbb esetben a t i tkár számára az ügy befejeződött.
A feladatkijelölés — megmagyarázás — ellenőrzés elvéből a leg-
könnyebb az első. Több probléma van azonban a második rész-
nél. A mereven és szárazon, csupán a mechanikus tennivalót
megjelölő feladatadás nem mindig kelt serkentő motivációt,
szimpátiát az ügy iránt, Okot adhat félreértésekre, sőt ellen-
szenvre is. Meg kell magyarázni annak okát, célját, összefüggé-
seit, várható hatását, módját . Ezzel egyben bekapcsoltuk a munka
majdani végzőjét saját gondolatmenetünkbe, képzelete ebben az
irányban működik: ti. velünk együtt folytat ja a feladat végre-
hajtási módjának, legjobb lehetőségeinek keresését. S ha az ügy
helyes, célszerű (mégha nehéz is), a feladatot adó vezető magya-
rázata is ésszerű, „magávalragadó", akkor a hallgatóban fel tét-
len pozitív motivációk keletkeznek. Ez pedig szinte fél siker
a munkában.
A harmadik rész az ellenőrzés „szoktatás" dolga. A KISZ-szer-
vezet vezetésének (vb) kell ebben kezdeményezőnek és követ-
kezetesnek lennie. S ha e hármas elvet együttesen minden ve-

zető betar tja , munká já t e szerint végzi, lehetetlen, hogy ne emel-
kedjék a KISZ munk ájának színvonala a különböző feladatok
végrehajtása, akciók sikere, de a hallgatók hangulata , életstílusa
tekintetében is.

3. A fegyelmezett munka szükségességét nem kell indokolnunk.
Megdöbbentő, hogy hallgatóink zöme őszintén igyekszik munká-
ját rendben elvégezni, és mégis mennyi akció, feladatvégzés tör-
ténik pontatlanul, vagy fullad kudarcba. A nagy létszámú szer-
vezet vezetői gépezetének működéséhez az szükséges, hogy a 
számtalan tényező pontosan találkozzék. Egy későn kitett pla-
kát egész csoportok több hetes munkájá t teheti tönkre; egy tele-
fonüzenet átadásának „elfelejtése" tömegek érdekeinek árthat.
A sok hanyagság, mulasztás, vezetési stílusbeli előidézője KISZ-
vezetőink elnéző, „megbocsátó" magatartása. Nehezen lehet ve-
zetőinket leszoktatni arról az álhumánumról, hogy pontatlan,



felelőtlen beosztottjaikat nem merik felelősségre vonni vagy vo-
natni a magasabb KISZ-szerwel. Pedig a vezető elnéző visel-
kedése nyomán láncreakciószerűen ter jed a hanyagság: a brigád
tagjai a kötelességmulasztást már belekomponálják munkájukba.
Vezetőink nem engedhetik meg maguknak ezt a megbocsátó
nagylelkűséget — épp a közösség érdekében. A zökkenők meg-
előzésére vagy ha bekövetkeztek már : áthidalására, tehát a ta r -
talmas ifjúsági élet biztosítására van még egy szervezett erőfor-
rás: a nevelők közreműködése.

V.

A helyes tanári segítség a jó KISZ-munka biztosítója

Általános és középiskoláinkban a felnőtt irányítás és gyermeki ön-
tevékenység kérdése nagyjából tisztázott. Világos, hogy a gyermek-
szervezet azonos korú ós képzettségű gyermekvezetői saját erejükből
nem képesek megszervezni a közösség életét, kidolgozni a távlatok
rendszerét: szükség van tehát a felnőtt vezetésre.

A főiskolán azonban nem ilyen egyértelmű a dolog. Magasabb kor-
osztályról van szó, amelynek közössége sok tekintetben ki tudja ter-
melni saját vezetőit, és bizonyos mértékig képes saját életének irányí-
tására. Nem véletlen ezért, hogy nevelőink körében is a vélemények
sokasága kering és kerül ellentmondásba egymással: kívánatos-e a fő-
iskolán a nevelőknek bekapcsolódniuk a KISZ munkájába; kell-e a 
tanári segítség, is ha igen, milyen mértékű és módszerű legyen az?

A tanári segítség szükségessége már több éve él főiskolánkon. S i tt
két különböző dologról van szó.

Az egyik ér telmű tanári segítségről, amely az oktató munka mel-
lett tud energiát fordítani az órán kívüli nevelésre. Szívesen közre-
működik pl. a szakköri munkában, vállal előadást az alapszervezetben.
Nem furikciószerűen, de ha szükség van rá, szívesen bekapcsolódik a 
KISZ-szervezet munkájába.

Mi az, ami legáltalánosabb segítséget jelent a KISZ részére minden
nevelőtől?

Nagy megtiszteltetés minden if jú KISZ-vezető részére, ha tanára
tud mozgalmi munkájáról, azt értékeli, érdeklődik iránta. S szinte „szár-
nyakat kap", ha azt is tapasztalja, hogv tanára a fontos nevelési kér-
désekben őt is meghallgatja, komolyan veszi véleményét.

Az ifjúsági vezetők aktivizálása, bekapcsolása az intézményi ne-
velőmunkába, a pedagógus meggondolt és alapos pedagógiai műveltsé-
gére vall: a nevelő pedagógiai terveit, elgondolásait összeveti neveltjei
problémáival, döntésénél azt is figyelembe veszi, ugyanakkor (ugyan-
azzal a „mozdulattal") tervének végrehajtásához a tanítványt is moz-
gósítja. Az egyik alapszervezetben egy időben hanyagság ütötte fel a 
fejét : szemináriumi foglalkozásokon sorozatosan, készületlenül jelent
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meg a csoport. Természetesen, órán is szóvá tette ezt az oktató, de utána
az alapszervi vezetőség néhány tagját magához hívatta. Tanácsot kért 
tőlük, nem tettetett, mesterkélt hangon, hanem őszintén. Ez a szituáció
annyira meglepte a hallgatókat (felháborodást, kioktatást vártak), hogy
megtalálták az alapszervezet aktivizálásának módját. Ismerjék tehát a 
tanszékek, az oktatók szakcsoportjuk KlSZ-vezetőit, időnkénti meghall-
gatásukkal, mintegy kartársként emeljék magukhoz, s komoly vitapart-
nerként folytassanak beszélgetést a szak, az alapszervezet problémái-
ról. Segítsenek véleményükkel az ifjúsági vezetők egészséges tekinté-
lyének megtartásában, észrevételeikkel olykor dicsérettel, bírálattal se-
gítsék vezetői munká juk tökéletesítését.

Jelenleg azonban a tanári segítségnek másik faj tájáról beszélünk
bővebben. Állandó jellegű közreműködésről, az alapszervezetek prob-
lémáinak ismeretéről, figyelemmel kíséréséről van szó, amely rendsze-
resen, funkciószerűen végez meghatározott stílusú vezetői munkát.*

Az alábbi néhány indok a tanári segítség szükségessége mellett szól:

a) Az első évfolyamon teljesen ú j közösségbe érkeznek a hallga-
tók. A közösségi élettel kapcsolatban vannak tapasztalataik.
Ezek a tapasztalatok azonban nem egységesek, nem egyértel-
műen segítik it t a konkrét közösség kialakulását. Szükséges,
hogy legyen egy tapasztalt vezető, aki tudja irányítani az így
létrejött szakok, alapszervezetek életét.

b) Hallgatóink mozgalmi munkáival kapcsolatos, magukkal hozott
vezetői tapasztalata inkább ösztönös, mint tudatos. Az a tapasz-
talat még nem képes a szervezet életét átfogóan, „felülnézet-
ben" látni. Az első évfolyamon érezhető ez a tapasztalathiány,
mer t ehhez járul még a tájékozatlanság is. Még nem ismerik
a viszonyokat, embereket, sem tervezni, sem szervezni nem tud-
nak megfelelően. Munkájuk megindításához szükség van olyan
idősebb vezetőre, aki tud ebben segíteni.

c) A nagy létszámú vezetői apparátus működési precizitásának biz-
tosításához is kell a felnőttek segítsége. Sokszor a nevelői te-
kintély óvatos, finom, de meggondolt és határozott alkalmazása
több eredménnyel jár, mint egy-egy vezetői csoport több napos
munkája. (Természetesen, fordított helyzet is van.)

d) A nevelőképző intézményben a mindennapi KISZ-élet lelhető
jó megszervezésén túl az is cél, hogy a hallgatókban mindez a 
mozgalmi élet mintájaként is tudatosodjék. Maga a tanári közre-
működés, annak stílusa, módja eleven szemléltetés kell legyen:
íme, nevelői pályádon is ez a természetes nevelői stílus. így van
lehetőség az alkalomszerű ötletadásra (vezetőknek, akciók vég-

* Többfaj ta elképzelés született, és valamennyi főiskola próbálkozik megoldásával. Csak
érdekességként: mindhárom régebbi főiskola — szegedi, pécsi, egri — magáénak vallja a kez-
deményezést. Dönteni ebben nehezen tudnánk, s nem is lényeges kérdés, illetve: mindegyik-
nek becsületére válik a nevelőmunka tökéletesítésére való törekvés. Tény azonban, hogy az
irodalomban az egri főiskoláról ered egy írás SZŰCS LÁSZLÓ tollából, amely bemuta t ja a 
főiskolán kialakult tanári segítés módját, ta rtalmát . (L. i. m.)
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rehajtóinak, a közösségnek stb.) a kisebb közösségekben leg-
alább egy bázis biztosítva van, akihez vitás vagy nehéz esetek-
ben segítségért, tanácsért lehet fordulni.

A KlSZ-munkában való tanári közreműködésnek jelenleg több for -
májá t találjuk. Például a Pécsi Tanárképző Főiskolán a tanári KISZ-
szervezet keretében, KlSZ-feladatként végzik munkájuka t az oktatók
a hallgatók közt, a Nyíregyházi Felsőfokú Tanítóképző Intézetben „pat-
ronáló" összekötő formában. Az Egri Tanáriképző Főiskolán KISZ Segítő 
Tanári Kabinet (KSTK) elnevezéssel működik a KISZ állandó segítő
tanárainak szervezete. Bármilyen szervezési formában valósuljon meg:
tanári alapiszervezet, KISZ Segítő Tanári Kabinet stb. — csupán az
lehet a célja, tevékenysége, hogy segítséget nyújtson a KISZ program-
jának végrehajtásában. Ne törekedjék sem a mozgalom vezetésének,
irányításának átvételére, sem valami külön KISZ-en kívüli program
végrehajtására, mert abban a pillanatban „idegen testté", fölöslegessé
válik, eltér eredeti rendeltetésétől: ti. a segítségadástól. A KISZ prog-
ramjának megtervezésében vegyen részt, adjon ötletéket, s annak meg-
valósításához bocsássa a mozgalom rendelkezésére sajá t eszközeit: a 
magasabb tudást, nevelési és társadalmi tapasztalatait, a helyes érte-
lemben vett és alkalmazott tanári tekintélyét.

A segítő tanárokat az intézmény szempontjából az illető szakcso-
port felelőseinek tekintjük. Az alapszervi vezetőségek „állandó meg-
hívott" tagjai, s a hallgatók tréfás megfogalmazása szerint az alapszervi
ti tkárral közösen a „kétszemélyi vezetést" valósítják meg. Nem lenne
helyes az általános és középiskolai mintájú osztályfőnöki rendszer, de
a szak-, alapszervezeti közösségek kialakításának irányítása és figye-
lemmel kísérése elsősorban a segítő tanár feladata. A közösségek ki-
alakítása it t is az általános törvény szerint folyik: csak a tanár képes
irányítani az elsőéves alapszervezetben a csoport neveltségi szintjének
felmérését, a rövid és hosszú távlatok kitűzését, a közösség vezetőinek
munkába állítását, a munka megtervezését, megindítását. „Művészetét"
éppen az jelenti, hogy mindezt nem osztályfőnök, vagy „parancsnok"
módján végzi, hanem a kollektíva idősebb és tapasztaltabb tagjaként.
Kezdeti vezető szerepe, „egyszemélyi vezetése" egyre inkább tanácsadó
jellegűvé válik. Amilyen mértékben erősödik a közösség vezető appa-
rátusa — alapszervi vezetőség —, olyan mértékben, fokozatosan vonul
vissza vezető szerepéből a tanár, s csak tanácsaival, véleményével segíti

* Kísérleti tapasztalatként áll itt néhány szempont, amely alapján a segítő tanár mun-
ká j a lemérhető:

a) Tájékozott az alapszervezet életében. Ismeri az alapszervezet terveit, akcióit, ered-
ményeit, hibáit, vitás kérdéseket, „divatos" elméleteket. Ismeri hallgatóit, tud véle-
ményt mondani róluk.

b) Az első év végére jó közösséget alakít az alapszervezetben: abban megtalálhatók és
kimutathatók a közösség alapelemei: cél, szervezettség, a célok eléréséért végzett
munka. Jellemző hangnem, szokások stb.

c) A közösséggel és vezetőségével a viszonya rendezett: részt vállal a vezetőség gondjai-
ból, segít azok megoldásában. Az alapszervezet tagjai tudnak hozzá bizalommal for-
dulni ügyes-bajos dolgaikban, igyekszik segíteni ezeken.

d) A felsőbb évfolyamokon tovább tart ja, vagy ha szükséges, emeli a közösség nívóját.
Ebben legfőbb mércének t ar t j uk azt, hogy az alapszervezet programját milyen mér-
tékben és milyen értékűen teljesítették.
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a továbbiakban a vezetőség munkáját . Csak akkor veszi elő ismét alkal-
manként vezetőszerepét, ha a vezetőség irányító munkáját ezzel se-
gítheti.

A jegyzetben közölt szempontok nem elsősorban a KISZ, hanem
a nevelőtestület részéről állanak tfenn a segítő tanárok felé. Munkájuk
szervezeti keretben folyik. Valahogyan értékelni kell, különben ér ték-
telenné, céltalanná és irányíthatat lanná válik. Mindez azt sem jelenti,
hogy a KISZ-vezetőknek ebben nincs szerepük, vagy az csak mellékes.
Feléjük ugyanúgy ál l ítunk követelményeket, méghozzá ugyanezeket,
így az eredményt hallgatók és nevelők együttes eredményeként tekin t-
jük. Természetesen ezek csak irányítási technikai problémák. A lényeg
az, hogy minden rendelkezésre álló erőt: a hallgatók fiatalos lendületét,
a nevelők hozzáértését és jóindulatát a főiskolás ifjúság kommunista
pedagógussá nevelése érdekében csatasorba állítsunk. „Sokan a KISZ
«államosításától^, >4dncstárosításától« tartanak, amikor hallják ezeket
a célkitűzéseket. Ennék a veszélye fennáll, de nem a feladatokból ered.
A Kommunista I fjúsági Szövetség elvileg nem tűzhet más feladatokat
maga elé, mint a szocialista iskola. Ezzel nem számolni nagy felelőt-
lenséget jelentene. De sok függ a módszerektől, a KISZ-szervezetek
munkastílusától, a KISZ és a pedagógusok együttműködésének mód-
szereitől.

A megfelelő módszerek kialakítása és alkalmazása a szubjektív
tényezőktől, a diák KlSZ-vezetők rátermettségétől, a pedagógusok fel-
készültségétől függ." (Kiemelés tőlem: K. Gy.) (BERECZ JÁNOS: i. m.
109. oldal.)

A tanári közreműködés problematikájának további elemzése el térí-
tene eredeti célunktól. A KISZ-szervezet szempontjából i tt csupán an-
nak igazolása fontos, hogy a fiatalok a felsőoktatási intézményekben
sem maradhatnak magukra, ott is szükség van a megfelelő mértékű és
módszerű tanári beavatkozásra. Különösen a nevelőképző intézmények-
ben kívánatos ez. a már említett indokok alapján.

ifc

Néhány sajátosság nyer t említést, amelyek a tanárképző intéz^
ményben folyó KISZ-munka jellemzői. Összefoglalásként azt mondhat-
nók, hogy a nevelőképző intézményben a KISZ-munka minden ága, 
minden területe, a mozgalom minden akciója, stílusa, módszere, szerve-
zeti formája mintául szolgál a leendő nevelők számára. Azonkívül, hogy 
a diákélet szép és tartalmas megszervezését biztosítja, egyben mozgalmi 
vezetőképzést is nyújt, tapasztalatot is ad a hallgatók számára. Minden
tevékenysége tehát külön átgondolt komponálást igényel, mint az intéz-
mény valamennyi nevelési akciója. Ehhez pedig minden nevelő és
KISZ-vezető szívére, lelkére, tudására, a nevelési lehetőségek {fanatikus
keresésére és gyümölcsöztetésére van szükség.

Az intézményben folyó KISZ-munka többi összefüggésének meg-
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keresése, az it t alkalmazható nevelési módszerek részletes kidolgozása
folyik.. Összegezésük jelentős előrelépés lesz a szocialista nevelőképzés
terén.
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