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»A szocializmus korszaka — írta
a Szovjet írók szövetségének preziwdiuma Makarenko halála után, - - a
nagyszerű sztálini korszak szól han
gosan ebben az okos é s tüzes könyv
ben az ember iránti szeretetről, a há.
torságról, a iszooialista Humanizmus
erejérül, amely nev^i és m ^ v á l toztatja az embereket*.
Egy nevelő k ü z d e l m e i n ? é r d e k e s
v Meszelése — é s egybu ti.dvTánv^s
pedagógiai mii ez a k^nyv. Talán
éppen ezért a legelterjedtebb, leg
népszerűbb nevelői
munka. Maka
renko, az egyszerű szovjet tanító
meséli el benne őszintén, minden si
llerévé! és balsikerével, hcgyan szerveizett az októberi forradalom, a pol
gárháború utáni időben nevelőintéze
tet fiatalkorú bűnözők részére. T a 
lán éppen ez a tény — a sikernek és
sikertelenségnek,s ezek okainak ma
radéktalan feltárása az, ami legjob
ban megfogja az olvasót, különösen
ha az maga is nevelő. A nevelő ter
veinek, azok megvalósításának, pedagógai elvek gyakorlati esedjének,
s a megfelelő ú t véletlen megtalálá
sának közvetlen slzemlélői vagyunk.
A nevelőíró, aki épp oly járatlan a
munkakörben, melyet rábíztak, mint
maga az olvasó, .aprólékosan leírja
— saját belső élményeivel, s a mun
kája közben észlelt megfigyelésekkel
együtt — hogyan tört magának utat
teljesen járatlan területen. Az íróval
eg} üthaiadás ezen az ú t o n veszélye
det is rejt -magában. Veszélyeket a
nevelő résziére, aki szemtanúja volt
a polgári nevelői elvek, a polgári ne

velői
munka csődjének és esetleg
saját munkájában is tapasztalta ezt.
Most egy sok üggyel-bajjal ugyan,
de mégis sikeresen megjárt ú t tárul
fel előtte és ez utánzásra, másolásra
csábítja. Vannak, akik engednek is
ennek a csábításnak é s negyedszá
zaddal Makarenko gyakorlati mun
kája után Vajdaságban
Makarenko
utánzók vannak, mint ahogy valószí
nűleg mindenütt akadnak, ahol olvas
sák az Uj Ember Kovácsát.
A Sizocialtsta nevelés úttörőjének
munkája tárul fel előttünk A háború
tól é s po Igánháború tél
meg kínzóit
Szovjethaiza igyekszik
gyermekeit
nevelni,
köztük a legszerencsétle
nebbeket, a fiatalkorú
csavargókat,
bűnözőket, prostituáltakat — a bezprizornikat is. Érdekes ebben az
igyekezetben megfigyelni a gyakorlat
nélküli
elmélet, a Narobraz (Tan
ügyi osztály) embereinek és a gya
korlat, illetcleg a gyakorlatból las
san kialakuló elmélet,,
Makarenko
harcát. Sok érdekes mozzanata vau
ennek a küzdelemnek a bürokrata el
méleti emberek és az
önfeláldozó
gyakorlati nevelő között. Sck kér
désben eltér a vélemény a szolialista
humanizmus
nevelési módszereinek
kialakításán
dolgo-zó
elméleti Na
robraz emberek é s a gyakorlat em
bere, Makarenko között. Makarenko
az alapvető ellentétet a következők
ben határozza meg:
»... erős, lelkes közösséget
kell ki
alakítani
és minden reményemet
ki
zárólag a közösségbe
helyezte i; el
lenfeleim pedig a pedagógia
aksziómait dörgölték
az orrom alá és ki
zárólag a gyermekből
indultak kh.
Makarenko ilyen álláspontja, vala
mint annak a figyelembevétele, hogy

Szemle
k-.ket nevelt, sok. a műiben íelmerülü
.kérdésre ad feleletet é s sok tévesen
.magyarázott
feleletet igazít helyre.
Nézzünk néhány ilyen kérdést.
A szocialista himianiiizmus nevelési
.elveinek elméleti magyarázói a gyerjuekből, tulajdonságaiból,
vágyaiból
stb. id-tiiltak ki. Azt
magyarázták,
Mogy a büntetés rabot formál, hogy
a gyermek öntevékenységének t á g te
ret kell adni, hogy főként az öníeAyelemre é s önszervezésre kell ala
pozni. Azt
hiszem nem kell sokat
magyarázni, hegy milyen veszélyeket
rejtett 'magáiban különösen abban az
•dobén ilyen nevelői elvek vallása és
,:.zok gyakorlati alkalmazása. Önfe.gyelemről beszélni szervezés nélkül,
rnszervezésre támaszkodni szervezeti
formák
nélkül, a gyermekre
mint
tgyénre bízni, hogy akar-e és mit
akar dolgozni, s mindezek mellett ta
gadni a büntetés létjogosultságát —
mindez a .gyakorlatiéi távolálló, ál
m o d o z ó nevelők elmélete lehet. Ma
karenko tisztán látja e tételek lehe
tetlen voltát é s edzett, eríis emberi
.akar kialakítani, a köblesságérzetet
akarja a gyermekbe cl tani, aki a kö
zösség érdekeit mindenik fölé helyezi.
Makarenko haditerve céljainak meg
valósításában a következő volt: erős
közösségi mag kialakítása, amelynek
.segítségével, példaadás án és hagyo
mányain mind nagyobb és több k ö 
zösséget lehet nevelni. Ennek a cél
nak e l é é s e érdekében keli eleinte
egyrészt — cly.au végtelen türelmet
és elnézést tanúsítania, elnéznie rab
lást, fosztogatást, mindenféle fegyelnietlenséget. sót még gyerinekgy.lkos.ságot is; másrészt — egyes, az at'.ott
kelyzetben
és körülmények között,
rievelheíetlen és iavítha.atian elemeket
eltá'volítania, kizárni az intézetből.
Célját el is érte. Sikerült neki ke
mény, edzett közösséget kialakítania,
de ekkor már nincs fcgyelmeticnség,
bűnök és hibák elnézése és nem szük
séges a kizárás sem az intézetből.
r

Makareiikó nevelési módját és. for
máját sokan helytelenítik. Az októberi
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forradalom után az osztályellenség és
ti szocialista haza ellenségei ellen ví
vott harcokban kialakult pairtilzánosjzr
tagok szervezeti formáját átviszi in
tézetébe, állandó osztagokat és kü
lönböze rövid
ideig tartó munka
feladatok elvégzésére kombinált osz
tagokat, ideiglenes egységeket szer
vez. Katonai fegyelem uralkodik a
telepen: trombitával adják a jelt, dob
s z ó hangjai mellett menetelnek
ne
veltjei katonás oszlopokban. Maka
renko sok sikertelen kísérletezés után
jutott az »ötletre«, hogy a nevelés
katonai ionná ját választja. A fegyel
mezetlen ifjú gonosztevők megzaiboí-ázására ez a módsizer sikeresnek mu
tatkozik. A rábízott fiatalkorúaknak
tetszik ez a kömény életforma. A .
egyéni felelősségérzet növekszik, a te
lep minden egyes tagja megbatározott
munkaközösséghez tartozik, é s min
den időben tudja feladatát; a^onkvül
a kemény katonai életmód az újdon
ság ingeréivel hat rájuk. Mivel pedi?
a kemény, katonás, de ai apjában) viévc
nrégis demokratikus és kedélyes k ö 
zösségi élet komoly munka, végzésé
vel és tanulással kötődik össze, a kol
lektív felelősségérzet, fegyelem,
te
lep minden tagját magával ragadja
Hogyne! Hiszen saját maguknak dol•goznak; saját életüket
alakítgatják,
,az o intézetük hírnevéről, becsületéről
van szó! A szervezett
munka mint
reveiőesszköz diadalt arat. A polgári
társadalom által kitermelt »söpredékbői« a szocialista társadalomban hasz
nos, fegyelmezett munkások lesznek.
Makarenko diadala teljes! Munkájá
val bebizonyította, hogy nincs »söpredék«, »csőcselék«, a »társadalom al
j a s akiktéil állandó veszélyben van
a '^becsületes polgárok vagyona és
élete; de igenis vannak a tőkés tár
sadalomnak számkivetettjei, -akiket a
szocialista társadalom gondoskodásá
val hasznos tagjaivá
tehet! Maka
renko az »uj ember kovácsa«. Uj em
bereket kovácsol a társadalom el
esettje öböl, s ezt a munkát a szocia
lista Szovjetiiaza teszi részére lenea
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tővé! Tőkés világban a világ egyet
len »Makarenkója« sem tuidna a bezprizornikból
rrcunkahősöket
ková
csolni!
Makarenko diadala csábító, s ná
lunk is -vannak nevelök, akik az ö
nevelői
módszereivel és formáival,
illetőleg azok
szolgai másolásával
kísérlet e-znek. Ezek a:zonbau elfelej
tik, hogy Makarenkio nevelő mód
szereit egéisKen
m á s körülmények
között é s anás jellegű intézetben al
kalmazta, —J nem
az Hsko/liákban.
Nekünk nincsenek beiziprljzamijaiaikí,
s hoigy ők Makareníko módszerének
szolgai másolásával nemhagy jelen
tős eredimlényeket érnének el, hanem
>>be|apriizorni
szellemet* visznek be
szükíségteleniül
olyan
közösségbe,
amely erkölcsileg össze sem hason
lítható
Makarenko nevcHjeivel
Jókaii felvetik a kérdést: hogyan
lehet az, hogy m?g olyan Pedagógiai
tekintély, mint Makarenko » pofoz tn«
neveltjeit, nálunk tilos a testi fenyí
tés. Makarenko néhány esetben téuylee megverte neveltjeit, set munkáját
kezdetben néhány alapos poion indí
totta el a holtpcntról. Ezek a tények
.1 régi nevelői mródszerek híveit feLbátorítják, hogy ime Makarenko pél
dája is minket igazol, hogy nem le
het verés nélkül nevelni. Nem sza
bad azonban elfelejteni, hogy Maka
renko a verést nem mint büntetöeszközi alkalmazta. .Pofozkodott, vere
kedett tehetetlensége
miatt
érzett
dühkitörése pillana'.aiba.i, de viszont
egy hasonló pillanatban önmagát is
főbe akarta lőni. Ennek az utóbbinak
Pedig szintén volt olyan nevelő-hatá
sa, mint a pofonoknak.
Makarenko
tehát ne-m módszeresen
alkalmazta
mint büntetőeszkrJzt a testi fenyítést
és neveltjei is tudták, hogy ő azt el
veti é s elitéli. Figyelembe kell azt is
venni, hogy Makarenko gyilkosokat,
rablókat vert, azokat is abban az
ideben, amikor még ne in volt meg a
közösség magja, amelyre büntetései
ben támaszkodhatott. Amint ez a mag
megvolt, azonnal alkalmazhatta a bí
(

rálatot, önbirálatot és a
büntethette az ellene vétő
ket.

közösség:
egyéne

Ebből a néhány kiragadott Probléniábcl is látható, hegy milyen alap
vető é s mennyire időszerű kérdése
ket
tárgyal
Makarenko
könyve.
Emellett > Az új ember ková;csa« s z ó 
rakozásnak is kitűnő. Derűs hangu
lat, életöröm sugárzik soraiból. Zsorkának, az ifjú •komszoanoltagnak le
leményes gyűlésvezetése az »elíogklt« elhanyagolt kurjázsi intézetben
külön élményt jelent. Más helyeken
az öreg Ocsenás Sziientije e g y ü s y ü ségei kacagtatják meg a\z olvasótSzínelöadásaik szervezése és a. mű
szaki előkészületek, valamint azok.
keresztülvitelének leírása é s m é g sok
sok .mozzanat a nyers természetes
ség erejével kötik le az olvasót. - Vidám az élet minden zordsáiga é s
keménysége ellenére is a »3orki« te
lepen. Nem is csoda, ha a telepesek
szeretik -az intézetet és mindent meg
tesznek annak felvirágoztatásáért.
Makarenko Maxim Gorkij tanítvá
ny ának vauja magát. Róla nevezi el
intézetét, állandó összeköttetésben áll
a -naigy íróval, aki támogatja öt mun
kájában és 192S-bau ineg is látogat;a
az
intézetet. Nevelői
m-unkájáiiuk
alaptételeit Maxim Gorkij s e g í t s é g é 
vel határozza meg:
xLáttam,
hogy Gorkij
derűlátásá
nak és követelményeink
szigorúságá
nak összekapcsolásában
van az »élet
böleséssége«
éreztem,
milyen
tűzzel
Jzeresi meg Gorkij az emberben a hő
sit és hogy mennyire élvez az embe
ri hősiesség szerénységében
és ahogy
újszerűen növekszik
az
emberiségben
az a Iiősi«.
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Makarenko írásából 3orkij derűlá
tása és az igazság keresésének elemi
ereje árad. Leírásán keresztül az ol
vasó
megszereti a telepeseket és
megszereti magát a könyvet, amely
megoldja a szocialista humanizmussok komoly nevelési feladatát.
Kővágó

László

