
Nem véletlen: olvasóink, híveink legszámosabb része foglalkozás szerint 
a tanügyi személyzetből való. Pedagógusaink, oktató szakembereink is
merték fel leghamarabb a Korunk ama szerepét, hogy kellő tudásanyaggal 
felszerelve elősegítse a romániai magyar értelmiség bekapcsolódását a 
párt vezette népi országlásba, a szocialista haza közügyeinek demokrati
kus intézésébe. Ezért vált — itt és most — különleges szívügyünkké ok
tatásunk korszerűsítésének két kitűnő dokumentuma. 

Az Oktatásügyi Minisztérium február havában kibocsátott két terv
javaslata, a Tanulmány az általános műveltséget nyújtó oktatás fejleszté
séről s a kiegészítő Tanulmány a szakmai és műszaki oktatás fejleszté
séről konkrét példa a mindenfokú oktatás tökéletesítésére a Román Kom
munista P á r t I X . kongresszusa szellemében. Mind a beiskolázási életkor 
leszállítása és a tízéves kötelező oktatás megvalósítása, mind a korszerű 
tudományos-műszaki igények fokozottabb tantervi kielégítése alkalmat 
ad iskolaügyünk számos hiányának kiküszöbölésére, s jelentős lépés az 
ifjúság értelmi képességének, logikus gondolkodásának és önálló munka
készségének emelése felé. Számunkra jelentős az is, hogy a szóban forgó 
minisztériumi tanulmányok Alkotmányunk szellemében hangsúlyozzák 
a román néppel együttlakó nemzetiségek anyanyelvi oktatásának lehető
ségeit akár saját iskoláikban, akár a román tannyelvű iskolák keretében. 

A két Tanulmány modern szempontjai nem ismeretlenek olvasóink 
előtt. Folyóiratunk hasábjain az elmúlt esztendő leforgása alatt ismétel
ten foglalkoztunk egyfelől a tanár és tanuló közvetlen munkaviszonyá
nak erkölcsi vonatkozásaival, másfelől a tömegkommunikáció, a modelle
zés, a szemléltető eszközök hasznosabb bevetésével az oktatásban, el 
nem hanyagolva cikkeinkben a korreláció és koncentráció módszerta
nát vagy a művészi élményadást sem. Anyanyelvi oktatásunk fejlesztése 
szempontjából ragadtuk meg mind a helyesírási problémákat, mind a 
korszerű irodalomoktatás kérdéseit, egyidejű kitekintéssel a román nyelv 
és irodalom minél tökéletesebb elsajátítására. Az Oktatásügyi Miniszté
rium részéről előterjesztett újítási javaslatok most magas fokon foglalják 
össze mindazt, ami iránt eddig egy-egy részletet kiemelve érdeklődtünk, 
s így lehetővé teszik pedagógiai és didaktikai kérdéseink szintetikus 
vizsgálatát. 



A szocialista építés mai magas fokán elszoktunk már a felesleges idéz-
getésektől, hiszen gondolkozásunknak nem csupán forrása, hanem tengelye is 
a marxi—lenini tanítás. Mégis, mai terveinkhez olyan jól talál a lenini ige, hogy 
szívesen térünk vissza rá. 1920-ban a KISZ össz-oroszországi kongresszusán hangzott 
el Lenin máig időszerű figyelmeztetése: „Kommunistákká csak úgy lehetünk, ha 
emlékezetünket mindazoknak az értékeknek ismeretével gazdagítjuk, melyeket az 
emberiség kidolgozott. 

A megoldásokra nincs szükségünk, de minden egyes tanuló elméjét és emléke
zetét az alapvető tények ismerete alapján kell fejlesztenünk és tökéletesítenünk, 
mert a kommunizmus tartalmatlanná, ürességgé, puszta cégérré változik, a kom
munistából egyszerű szájhős lesz, ha tudatában nem dolgozza fel az összes szer
zett ismereteket. Ezeket az ismereteket önöknek nemcsak el kell sajátítaniok, 
de ügy kell elsajátítaniok, hogy kritikai álláspontot foglaljanak el velük szemben, 
hogy ne terheljék túl elméjüket szükségtelen l im-lommal, hanem gyarapítsák mind
azoknak a tényeknek ismeretével, amelyek nélkül a modern művelt ember nem 
lehet meg. 

Ha a kommunista a készen kapott következtetések alapján kérkedni kezdene 
kommunizmusával, anélkül, hogy rendkívül komoly, nagy és nehéz munkát végezne, 
anélkül, hogy kiismerné magát a tényekben, amelyeket kötelessége bíráló szem
mel nézni, az ilyen kommunista inkább sajnálatra méltó volna. Az ilyen felüle
tesség a leghatározottabban végzetes volna. Ha tudom, hogy keveset tudok, akkor 
iparkodni fogok, hogy többet tudjak, de ha valaki azt mondja, hogy ő kommunista 
s ezért semmit sem kell alaposan tudnia, az ilyen emberből semmi sem lesz, ami 
csak hasonlítana is a kommunistához." 

Műhelyünk — a szerkesztők és munkatársak munkaegyüttese, a Korunk ál
landó „kerekasztala" — most a nyilvános megvitatásra előterjesztett két Tanul
mány földolgozását tartja napirendjén. Szívesen vesszük, ha olvasóink is hozzájá
rulnak észrevételeikkel a mindnyájunk életébe vágó, szép és jelentős téma teljes 
gazdagságának kimerítéséhez. 
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