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Ez a jubileum nemcsak a Magyar Népköztárs ás ág számára nagy je -
lentőségű, hanem mindnyájunk számára, akik pártjaink és kormányaink meg-
bízásából a külföldi tanulmányokra való előkészítés területén dolgozunk. 
Ez a munka hosszá évek óta barátokként köt össze bennünket, és ennek a 
szimpozionnak hálás feladata, hogy a tapasztalatok kölcsönös cseréje út-
ján hozzájárul a reánk bízott fiatal emberek egyre magasabb színvonalú, 
sokoldalú egyetemi előkészítéséhez. 

A mai találkozást a r ra szeretném felhasználni, hogy néhány tapaszta-
latot ismertessek, amelyet mi — immár majdnem 25 éves munkánk során ~ 
a fiatal állampolgárainknak a Szovjetunió és más baráti szocialista orszá-
gok egyetemein és főiskoláin folytatandó tanulmányaira való előkészítés so -
rán szereztünk. 

Engedjék meg, hogy munkánknak különösen két fő pontjára térjek ki: 

1. A jövendőbeli, külföldön tanuló egyetemi hallgatók kommunista 
nevelésének kérdéseire; 

2. az országismeretei anyag közvetítésére. 

Mint ismeretes, a Német Szocialista Egységpárt IX. Kongresszusa 
és a szocialista országok testvérpártjainak kongresszusai országaik főis-
koláinak azt a feladatot adták, hogy a nevelés és a képzés hatékonyságát és 
minőségét tovább emeljék. 
Emellett mindig nagy figyelmet szenteltünk a munkásosztály világnézeti és 
erkölcsi alapjainak közvetítésére. 
A forradalmi munkásmozgalomnak olyan alapvető iskolapolitikai elveiből 
indultunk ki, mint a tudományosság és pártosság egysége, a képzés és ne-
velés egysége, az iskola és az élet egysége, a produktív tevékenység és az 
iskolai oktatás egysége. 

A kommunizmusba való fokozatos átmenet ezenkívül még feltételezi 
a kommunista nevelés további tökéletes í tésére irányuló őszinte igyekezetet. 
Az ifjúság kommunista nevelése megköveteli , hogy e fiatalok számára m e g -
bízható tudományos képzést, a marxizmus-leninizmus még meggyőzőbb 
alapjait közvetítsük. A kommunista nevelés annyit jelent, hogy fiataljaink-
ban tudatosítanunk kell a világban végbemenő alapvető változásokat é s a 
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mélyreható szociális folyamatokat; képessé kell tennünk őket arra , hogy 
korunk minden kérdését a munkásosztály szemszögéből nézve helyesen ítél-
jék meg, és kiálljanak a társadalmi haladásért. 

A fiatalság számára közvetíteni kell a szocializmus és a kommuniz-
mus tudományos világképét, az új rend és életmód fölényét, a Szovjetunió 
köré tömörült szocialista államközösségek hatalmát és erejét . El kell mé-
lyíteni bennük a történelmi tudatot, a munkásosztály forradalmi hagyomá-
nyait pedig tudatosítani kell bennük. 

Előszóra kommunista nevelés néhány aspektusára szeretnék kitérni. 
Korunk nevelőmunkájának összfolyamatában abból indulunk ki, hogy a 

társadalom további kiépítésénél a fejlett szocialista társadalomnak még 
hosszabb időszakáról van szó. Ugyanakkor mégis a személyiség kommunis-
ta neveléséről beszélünk. Felmerülhetne tehát a kérdés, vajon nincs-e 
mégis tényleges ellentmondásról szó? — Nem áll-e fenn a veszély, hogy a 
nevelés a társadalmi fejlődés elé siet? 

Ugy vélem, természetes, hogy mi, pedagógusok a társadalmi perspek-
tívával különösen intenzíven foglalkozunk, mert a nevelés mindig a jövő 
számára történő beruházás. Azok a lányok és fiúk, akiket képeznünk és ne-
velnünk kell, az ezredfordulón fogják kifejteni a társadalmi élet különböző 
területein teljes tevékenységüket. Ebben az időpontban minden bizonnyal 
olyan problémák lesznek a napirenden, amelyek a kommunista társadalom 
megteremtésekor adódnak. Ezért kell már ma világos elképzeléseket alkot-
nunk arról, hogy milyen feladatokat kell majd megoldani, milyen követel-
ményekkel fogják az emberek szembetalálni magukat. 

Ez egyedül azonban nem elegendő! A jövőbe vezető út a jelenen visz 
keresztül. Most a kommunista társadalom első szakaszában élünk, amely 
ugyan sajátos vonásokat hordoz, mégis már ma meg kell próbálni lerakni 
a második szakász alapjait. Azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a kommu-
nizmus építésénél meg kell oldani, kétségkívül hozzátartozik "a kommunis-
ta társadalom emberének a nevelése." 

Tegyük fel tehát a kérdést: Hogyan nevelünk embereket, akik jóllehet 
a jelenben is tevékenykednek, ugyanakkor a jövő életét is alakítják majd? 
Másképpen fogalmazva: A kommunista nevelés milyen elemei érdemelnek 
már most figyelmet ? 

Bizonyosan nem elegendő feleletnek személyes vélekedéseket felso-
rakoztatni. A felelet objektív alapja kifejeződik a fejlett szocialista t á r sa -
dalom ismertető jegyeiben, amelyek a Német Szocialista Egységpárt és 
más testvérpártok programjában megfogalmazódtak. Ezek azokat a törvény-
szerűségeket képviselik, amelyek már a jelenben hatnak, és a kommunista 
jövőbe vezető utat meghatározzák. 

Mutassuk be ezt néhány példán! A fejlett szocialista társadalom to-
vábbi alakításának folyamatában arról van szó, hogy "a széles tömegek 
szocialista tudatát tovább kell emelni, marxista-leninista világnézetét és 
kommunista erkölcsét aktívan kell alakítani, az egoizmust, individualiz-
must és a polgári ideológia más jelenségeit le kell győzni. "Itt olyan tö r -
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vényszerűséggel találkozunk, amely csak a nevelés eszközével válhat te l -
jesen hatékonnyá. Az öntudat megköveteli, hogy a társadalmi fejlődés t ö r -
vényeinek felismeréséből a magatartás hatását lássuk. Az öntudat a sze -
mélyiség társadalmi aktivitásában jut kifejezésre; 

Emellett az öntudatot két dimenzióban kell kifejleszteni. Egyrészt a 
fiatalemberekben cselekedetük hatását kell tudatosítani a tekintetben, hogy 
a tanulás nem öncél, hanem mindig eszköz a c é l érdekében. Acélkitűzés 
mindig erőkifejtés a társadalmi viszonyok alakítása és uralma során. A t a -
nultak színvonalától, —a rátermettségtől, ismeretek alkalmazásától — függ 
az ember társadalmi hatékonysága. Hallgatóinknak a munkáját, azaz tanul-
mányaikat ilyen összefüggésben kell néznünk. Bizonyára vannak olyanok, 
akik ezt még nem mérik fel, mert tanulmányaikat csak a meghatározott fog-
lalkozás szem előtt tartásával végzik. Csak azt tanulják meg, amit fel te-
hetőleg használni tudnak. A hivatásban bizonyára a munka a személyes ' 
fegyverzet fő eszköze. Mi azonban olyan embereket akarunk kiképezni, 
akik a társadalmi élet legkülönbözőbb területeinek aktív alkotói a politi-
kai és kulturális életben egyaránt. Ezzel világossá válik az öntudat fej lő-
désének második dimenziója i s . 

A tanuláson kívül ma már sok fiatal ember — így a mi hallgatóink is — 
felelősnek érzi magát országunk társadalmi életéért éppúgy, mint a 
szocialista testvérországok fejlődéséért. A Szabad Német Ifjúság X. p a r -
lamentjén világos sávált a fiatalság erőkifejtése a népgazdaság fejlődéséért, 
életünk szebbé formálására falvainkban és városainkban, a szolidaritás és 
a nemzetközi együttműködés területén. 

Itt megmutatkoznak a kommunista nevelésnek olyan elemei, amelyek 
jelentősekké válnak a távlatokat tekintve. Ezek közé tartozik az a készség, 
hogy mindig alaposan foglalkozzanak a nehézségekkel, hozzáfogjanak a bo-
nyolult feladatokhoz, önzetlenül síkr asz álljanak. A kommunista személyi-
ség minden értékest elsajátít, amit az emberi társadalom eddig létreho-
zott. A társadalmi viszonyok továbbfejlődéséért és megjavításáért, az igaz-
ságosságértés a jólétért azonban egyedül nem lehet harcolni. Itt egy továb-
bi törvényszerűség mutatkozik meg, amelyet pedagógiai aspektusból kell 
átgondolni, a fejlett szocialista társadalom továbbfejlesztésének folyamatá-
ban arról van szó, — amint ez a Német Szocialista Egységpárt programjá-
ban megfogalmazódott — hogy a termelési viszonyokat, mint a bajtársi 
együttműködés kapcsolatát és a dolgozók és munkáskollektívák közötti köl-
csönös segítségnyújtást tovább kell fejleszteni és tökéletesíteni. A t á r s a -
dalmi kapcsolatok terén a kollektivitást erősíteni kell. 

A kollektivitás a kommunista életmód döntő jegye, a kommunista s ze -
mélyiség lényeges tulajdonsága. 
Az együttélés és az együttműködés alapja a kollektívákban a közös, v i lág-
nézetileg megalapozott érdek, hogy országunk erősítéséért, a szocialista 
rend megszilárdításáért síkraszálljunk. A kollektivitás megmutatkozik 
azonban mások megbecsülésében is, a biztonság érzésében, így a vezetés 
készségében, illetve az alárendelésben, a fegyelmezettségben és a készen-
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létben, abban, hogy a személyes érdekeket a kollektív érdekkel összhang-
ba hozzák. 

A tanulást, a tanulmányokat, a munkát az eddigieknél jobban kell az 
egyéni és a kollektív tevékenység egységeként alakítani. Olyan problémákat 
és feladatokat kell állítani, amelyek csak kooperatív együttműködéssel old-
hatók meg. Az ilyen típusú problémák és feladatok megoldása próbakő, é l -
ményt jelent a tanulmányok során és a munkában, barátokat szerez a közös 
cselekvéskor, megköveteli az egyes ember felelősségét a közösséggel szem-
ben. Ez egyedül azonban nem elegendő. A kommunista személyiségnek tud-
nia kell, hogyan lehet kooperálni, hogyan lehet a kollektívában a közösségi 
munkát a legcélszerűbben kialakítani, hogy biztonsággal jó eredményt é r -
jünk el . 

A kommunista nevelés megköveteli tehát a kooperatív együttműködés, 
a kollektív élet szervezőinek képzését. Nem lehet kommunista nevelésről 
beszélni anélkül, hogyne térnénk ki a tanuláshoz és a munkához való új be -
állítottásg kialakítására. Lenin az 1919-ben írt MA nagy kezdeményezés" 
című cikkében kifejtette, hogy a kommunizmus ott kezdődik, ahol egyszerű 
munkások önzetlen módon, kemény munkát végezve gondolkoznak azon, 
hogyan növelhetik a munka termelékenységét, küzdenek minden egyes pud 
gabonáért, szénért, vasért, vagy más termékért, amelyet ezek a munká-
soknem a maguk és hozzátartozóik javára fordítanak, hanem a "távolállók" 
azaz az egész társadalom javára. . . /Lenin Művei 29. kötet 417. o ld . / 

Az itt elmondottak alapján és más megfontolásokból kiindulva a Né-
met Szocialista Egységpárt IX. Kongresszusának határozata és dokumen-
tumaialapján az elmúlt években új nevelési koncepciót dolgoztunk ki, amely 
segítséget ad nekünk, hogy a jövendő külföldi ösztöndíjas hallgatók kommu-
nista nevelését mind jobban megvalósítsuk. 

Ennek a nevelési koncepciónak az előterében többek között a kommu-
nista nevelés következő alapelveinek kialakítása, illetve erősítése áll: 

— a munkásosztály és marxista-leninista pártjának növekvő szerepé-
ről való meggyőzés a fejlett szocialista társadalom építése és a 
kommunizmusba való fokozatos átmenet során; 

— a Szovjetuniónak a szocialista államközösségen belüli vezető sze-
repéről valómeggyőzés a szocializmus ért, kommunizmusért, abéké-
ért és nemzetközi együttműködésért, a szabadságért és a népek 
függetlenségéért folyó harcban; 

- a z a meggyőződés, hogy a szocialista népek és államok közötti 
együttműködés és barátság elmélyítése, állandó közeledésük tö r -
vényszerű történelmi folyamat; 

— az a meggyőződés, hogy korunk a kapitalizmusból a szocializmus-
ba való átmenet korszaka, és hogy ez a világra kiterjedő fejlődés-
re egyre döntőbb befolyást gyakorolt; 
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- a z a meggyőződés, hogy a kapitalizmus a társadalmi fejlődés gát-
jává vált, hogy az emberiség problémáját megoldani nem tudja, 
hogy az imperializmus halódó kapitalizmus; 

— az a meggyőződés, hogy a nemzetközi fejlődés fő irányvonala a fe -
szültség egyhülése lett, és hogy a békés együttélés politikája konst-
ruktív felelet a r r a a kérdésre, hogy mi a jellege a különböző tá r sa -
dalmi rendszerű országok kapcsolatának. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink kommunista nevelése a 
tantestület tagjai számára magas követelményeket támaszt. A hallgatók 
kommunista nevelése ugyanis azt követeli a tantestülettől, hogy politikai, 
nevelési tevékenységét, tanításának tudományos színvonalát és pedagógiai-
módszertani kvalitását emelje, és példamutató teljesítménnyel, pártos 
magatartással, a szó és a tett egységének valóságával példaként hasson a 
hallgatókra. 

Mindenki tudatában van annak, hogy a kommunista nevelés követel-
ményével nem állunk a kezdeteknél, hanem a szocialista nevelést minősé-
gileg magasabb szinten folytatjuk. 

Engedjék meg, hogy végezetül néhány észrevételt tegyek a jövendő 
külföldi hallgatók országismereti előkészítésével kapcsolatban. Alapvető-
en abból indulunk ki, hogy a külföldre készülő a lehetőségekhez képest szé-
leskörűismeretekkel rendelkezzék a fogadó ország történelme és kulturá-
ja területéről. Ezenkívül szükségesnek tartjuk, hogy bepillantást nyerjen 
a gazdasági fejlődésbe és a legfontosabb problémákba, amelyek a szocia-
lizmus, a kommunizmus építése során adódnak az illető testvéri országban. 
Ez természetesen feltételezi azt, hogy a hallgató ismeri a testvérpárt 
kongresszusainak legfontosabb határozatait és dokumentumait. Mindez ké-
pessé teszi a hallgatót arra , hogy bizonyos jelenségeket, amelyekkel az 
egyetemi tanulmányok megkezdésekor szembekerülhet, helyesen tudjon 
megítélni, besorplni és megérteni. Hallgatóink országismereti előkészí-
tése során sok éve eredményesen együtt dolgozunk az országunkba akkre-
ditált követségekkel és konzulátusokkal, valamint az információs és kultur-
központokkal. Ez utóbbiakkal minden évben munkaszerződést kötünk, amely -
ben konkrétan meghatározzuk, milyen legyen a támogatás. Vezető munka-
társaik hallgatóink számára általában havonta tartanak tematikus előadáso-
kat, illetve vezetnek fórumot, amelyek korunk problémáival foglalkoznak. 
Ezenkívül megfelelő kiállításokkal állnak rendelkezésünkre, és a követke-
ző évi hallgatóikat minden évben meghívják központjaikba egynapos látoga-
tásra . 

Természetesen minden tantárgyban megtalálható az országismereti 
előkészítés, tehát nem túlzás, ha megállapítjuk, hogy az a szaktárgyi ok-
tatás egyik princípiuma. Különösen széles teret foglal el az országisme-
reti előkészítés az "állampolgári ismeretek" című tantárgy oktatásában és 
az idegen nyelvek oktatásában. Közös kiindulási pont emellett az a tény, 
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hogy a Német Demokratikus Köztársaság és hallgatóink leendő fogadó o r -
szága között szőrös a barátság az együttműködés és a kölcsönös segítség-
nyújtás. Ehhez járul még az, hogy az intézményeidben relatíve nagy s z á m -
ban dolgozó vendéglektorok az országismeret közvetítését egyik legfonto-
sabb feladatuknak tekintik. 
Ezáltal intézetünk tantestületének egész kollektívája, valamint a képvisele-
tek és központok munkatársai rendkívül nagymértékben járulnak hozzá a 
gondjaikra bízott fiatalok hazafias és internacionalista nevelésének e rős í -
téséhez. 

АСПЕКТЫ КОММУШС ТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Выступление профессора д-р Герхард Мюллера, директора 
Рабоче-Крестьянского факультета им. Валтера Улбрихта 
Подготовительного института Халлейского-Виттембергского 

Университета им. Мартина Лютхера 
(резюме) 

Единство научности и партийности, образования и воспитания, 
продуктивной жизни и школьного обучения является принципом воспи-
тания. 

Воспитание молодых в коммунистическом духе необходимо, ведь 
мы занимаемся с такой молодёжью, которая будет развёртывать свою 
деятельность на рубеже второго и третьего тысячилетия, когда уже, 
вероятно, проблемы создания коммунизма будут выдвигаться на -пер-
вый план. 

Социалистическое сознание нужно развивать в двух направле-
ниях. С одной стороны, нужно вселить в сознание молодых влияние 
своих действий, с другой стороны нужно их формировать активными 
членами общественной жизни. 

Коллективизм и позитивное отношение к работе являются основ-
ными свойствам коммунистической личности. 

Выступление подробно знакомит с воспитательными концепциями, 
выработанными псд влиянием и на основе директив IX-ого конгресса 
Немецкой Социалистической Е1циной Партии. 

В заключении профессор Герхард Мюллер говорит о том, как они 
познакомят своих студентов со странами, в которых они будут 
учиться. 
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DIE ASPEKTEN DER KOMMUNISTISCHEN ERZIEHUNG 

Prof. Dr. Gerhard Müller, Direktor der 
ABP "Walter Ulbricht" - Institut zur Vorbereitung 

auf das Auslandsstudium der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Resümme 
Unsere grundlegenden schulpolitischen Prinzipien sind 

die Einheit von Bildung und Erziehung, die Einheit von Un-
terricht und produktiver Tätigkeit. 

Die kommunistische Erziehung der Jugend ist unerläß-
lich, denn wir erziehen solche Jungen und Mädchen, die um 
•die Jahrtausendwende ihre volle Wirksamkeit in den ver-
schiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erreicht 
haben werden.Zu diesem Zeitpunkt werden mit großer Sicher-
heit verstärkt Probleipe auf der Tagesordnung stehen, die 
sich bei der .Schaffung der kommunistischen Gesellschaft 
ergeben. Die sozialistische Bewußtheit gilt es in zwei 
Dimensionen zu entwickeln. Einmal müssen den jungen Men-
schen die Wirkungen ihres Handelns bewußt gemacht werden, 
andererseits müssen sie zu aktiven Mitgestaltern des ge-
sellschaftlichen Lebens erzogen werden. Die Kollektivität 
und das: positive Verhältnis zur Arbeit sind wesentliche 
Eigenschaften der kommunisitischen Persönlichkeit. 

Das Korreferat legt die auf der Grundlage der Be-
schlüsse und Dokumente des IX. Parteitages der SED erarbei-
tete Erziehungskonzeption ausführlich dar. 

Abschließend spricht das Korreferat über die vielsei-
tige landeskundliche Vorbereitung der künftigen Auslands-
studenten. 


