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Jelentés*

„A tanulok kommunista neveléséröl a hathonapos pártiscolában.”

Pártunk Központi Vezetösége, határozata értelmében az iskolánkra az a
komoly feleloségteljes feladat hárul, hogy olyan kádereket neveljünk, akik
képesek magukévá tenni a Párt politikai irányvonalát és képesek harcolni
ennek gyakorlatba valo ültetéséért.

Sztálin elvtárs arra tanit, hogy “Mint alapigazságot kell elismerni, hogy
minnél magasabb a párt és az állami munka bármely területén müködö
funkcionárusok politikai szinvonala, és marxista-leninista öntudata, annál
magasabb és termékenyebb maga ez a munka, annál hatékonyabbak a mun-
ka eredményei és megforditva, mennél alacsonyabb a functionárusok poli-
tikai szinvonala és marxista-leninista öntudata annál valoszinübbek a bajok
s kudarcok a munkában, annál valoszinöbb maguknak a funkcionárusok-
nak az elcsekéjesedése és kicsinyes korlatolt emberekkel valo átvedlése, an-
nál valoszinübb elfajulásuk.”

Ez a Sztálini tanitás megmutatja, hogy milyen nagy jelentöséggel bir az
iskolánkban a kommunista nevelés, amelyen keresztül minnél jobban felké-
szült kádereket tudjunk adni Pártunknak, annak érdekébe, hogy a tanulok-
nak a kommunista nevelést tudjuk biztositani, szükség van mindenekelött
magának az iskola vezetö kollektivájának a politikai és ideologiai szinvon-
alának állandó emelésére.

“A nagy Lenin arra tanit, – “Hogy az iskolában a nevelést csak ugy tud-
juk megvalositani, ha az iskola tevékenységében minden lépést a nevelés,
müvelödés, és az oktatás minden lépését elszakithatatlanul összekapcsol-
juk az összes dolgozatoknak a kizsákmányolás ellen folytatott harcával.”

A halgatok és a vezetö kollektivának ezt a nevelését az elöadások,
vitaorák, egyéni foglalkozás, csoportülések, alapszervezetiüllés, film, szin-
házlátogatás stb, keresztül igyekezümk biztositani.

* Forrás: Arhivele Naþionale Direcþia Judeþeanã Mureº, fond 1134, Comitetul Regional
PCR Mureº 1950–1968, dosar 44/1952. 165–169. oldalak, dátum nélkül. A dokumentum
valószínûleg 1952. második felében készült, mivel egy ebbõl a periódusból származó ira-
tokat tartalmazó dossziéba lett lefûzve. 



Ezenkeresztül az iskola vezeto kollektivájának minden tagja be van kap-
csolva külömbözö tanulási formákban: igy pld. 6 elvt. Esti egyetemre jár, 1
elvt. (Ményhárt) egyeni tanulásra, 1 elvno. (Seabo) a “ZSDANOV” leve-
lezöi tanfolyamnak hallgatoja. Az iskola jo müködése érdekében az iskola
év egészidejére munkatervet fektettünk le, amelynek alapján kéthetenként
vagy a szükségletnek megfelelöen kollektiva ülléseken referátokat tartunk,
amelyeken külömbözö munkamodszerek megvitatása kerül napirendre. Ez
ideig 3 kollektiva üllást tartottunk, egyet a konszpektálással kapcsolatban,
1 a vitaorák elökészitéséröl, és 1 az egyéni segitségadásrol a tanuloknak.
Ezek a kollektiva üllések komoly mértékben hozzájárultak az iskola mun-
kájának megjavitásához, igy pld. a legutobbi kollektiva ülésén, ahol a hal-
gatok egyéni segitségéröl adott referát alkalmával kitünt, hogy az aszisztens
elvtársak mindössze 2-6 elvt. foglalkoztak egyénileg, ezt a hiányosságot
kiellemezve a kollektiva ülés után javulás állott be ezen a téren, igy a jelen
pillanatig az aszisztens elvtársak a könszpekt ellenörzés alkalmával 44
elvtárssal foglalkoztak egyénileg. Ezen a kollektiva üllésen megvitattuk azt
is, hogy a hallgatokkal valo foglalkozás ne csak kimondottan konszpekt
ellenörzésre vonatkozzék, hanem a tanulok minnél jobbani megismerése
végett az ok egyéni problémajukkal is, az életkörülményeikkel is foglalkoz-
zunk.

A Tartományi büro határozata alapján, meglett szervezve Malenkov elvt.
jelentésének tanulmányozása, az iskola vezetö kollektivája által, amelynek
az elsö részéböl referátot is tartottunk, Ezenkivül még két referátnak a meg-
tartása munkatervbe van véve, amelyek részben már elis vannak készitve.
Ezen a téren komoly hiányosság az, hogy annak ellenére, hogy tervbe vet-
tük Nov, 7-ikére mind a három referátnak a megtartását, csak egyet tartot-
tunk meg belöle.

Az aszisztens elvt. általában elvégzika rájuk hárulo feladatokat, a kated-
rák keretein belül, habár tekintettel arra, hogy két szisztens hiányzik az
iskolábol, vannak elvtársak, akik 2-3 tantárgynál is foglalkoznak.

Nagy lendülettel és szorgalmasan végzik a munkájukat az uj aszisztens
elvtársak is, akiknek kevesebb gyakorlati tapasztalatuk van a munkájukban,
mint pld. Szánto elvt. Simon elvt. Vannak azonban, az eredmények mellett
komoly hiányosságok is a munkában, éspedig elsösorban az hogy elvan ha-
nyagolva a terepmunka, mert a szocializmus épitése katedráján kívûl a töb-
bi elvtársak még nem volttak üzemekben, falumunkára is mindössze 3 elvt.
volt, szöcs, Bito és Ményhárt elvtársak.

Az iskola kezdetén volt egy olyan irányzat is, hogy egyes elvt. megtor-
pantak a nehézségeltöl ez föleg Szabo elvtársnönél volt észlelhetö, tekintet-
tel arra, hogy több mint 50% az elvtársaknak a termelésböl jött és az elvtár-
sak közül voltak olyanok akiknek nagyon nehezen ment kezdetben a tanu-
lás, s igy a szemináriumok kezdetben nagyon alacsony szinvonalon mozok-
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tak, például Szabo elvtársnö egyik alkalommal kijelentette, hogy nem tud-
ja mi fog történni, de ö még ilyen gyenge elvtársakkal nem találkozott,
hasonloképpen nyilatkozott egyik vitaora után Szöcs Sándor elvt. is, Ebben
a kérdésben megmagyarásztuk az elvtársaknak hogy a munkásokban sok-
kal jobban kell bizni, mert a munkásosztály sokkal nagyobb nehézségekkel
is képes megbirkoni, és hogyha egyes elvt. gyengék a tanulásban, azt jelen-
ti, hoyg több segitséget kel adni nekik.

Egyik hiányosság még az is volt, hogy nem eleget tartozkodunk a halga-
tok között, kivéve Biro Ferencz elvt.-at, aki mint sportfelelös a legtöbbet
van a hallgatok között. Itt azonban fennál az elvt. részéröl egy másik hiá-
nyosság, hogy szivesen intezi a városban jövö-menö ügyeket és nem fektet
elég sulyt az anyagok tanulmányozására. Ehhez a hiányosságokhoz mi is
hozzájárulrunk azzal, hogy ha az elvt. szivesen foglalkozott ezekkel a kér-
désekkel, mi ahelyett hogy segitettünk volna neki, sok esetben rábiztuk az
olyan munkákat mint a füzetek elhozása a Tartománytol, brosurak elhozá-
sa a könyvesboltbol, vagy a hallgatoknak a milicián valo bejelentése stb.
Ezeknek a hiányosságoknak a felszámolására megtettük a szükséges intéz-
kedéseket.

Egy másik hiányosság az iskola vezetö kollektivája részéröl, az hogy nem
élünk megfelelö pártéletet, igy pld. a vezetö kollektivájának az alapszerve-
zet miután megvolt a választás semmi tevékenységet nem fejtett ki ezideig.
Ehez hozzájárult Simon elvt. mint alapszervezeti titkár is, aki elhanyagol-
ta ezt a feladatot, ezenkivül pedig hozzájárultunk mindannyian, mint ta-
gok, mert nem adtunk kellö segitséget a munkában.

Az elöadások, mint a kommunista nevelés és az anyag elsajátitásának
egyik modszere, éppen azért az iskola vezetö kollektivája nagy sulyt fekte-
tett arra, hogy az elöadások minösége megfeleljen a követelményeknek.
Mielött a leckék elöadásra kerülnének az illetö katedra tagok tanulmányoz-
zák a leckéket s igy a megvitatás alkalmával komoly segitséget adnak az
elöadoknak. Kezdetben azonban az elöadásokkal kapcsolatban voltak ko-
moly hiányosságok, s ez onnan eredt, hogy tekintettel arra a többi lecke
cime azonos volt az egyéves iskolájéval és ugyanazok az elöadok kellett
elöadják, mi arra támaszkodtunk, hogy ezek a leckék meglesznek vitatva az
1 éves pártiskola katedrájánál s igy könnyebbik ellenállás vonalat választva
nem törekedtünk arra, hogy önnáloan oldjuk meg a hat honapos iskolába
az elöadások kérdését. Ez oda vezetett, hogy elöfordult olyan eset is, ami-
kor az elöadok nem készültek el a kitüzött idöre, arra hivatkozva, hogy az
1 éves iskolába késöbb kell az elöadásokat leadni Ez a kérdés kihatott a hal-
gatok nevelésére is, mivel hogy a programot megkellett többször változtat-
ni, a tanulok szervezetlenségét látták az iskola munkájában. Miután ezt a
kérdést az 1 éves iskola vezetöségével elvileg tisztaztuk, ezt a hiányosságot
az utobbi idöben kiküszöböltük. Az elöadások megvitatásánál volt egyes
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esetben, amikor nagyon gyenge volt az elöadás, mint pld. Pataki István elvt.
elöadása amelyik átlett adva Vincze elvt.-nak megtartás végett, ugyszintén
a világpolitikabol, Fodor Irén elvt.-nö elöadása, amely szintén a gyenge
minösége miatt nem lett megtartva. Itt a hiba az is volt, hogy olyan elöadást
kapott, amely tantárgyból nem volt meg a megfelelö ismerete az
elvtárnönek.

Egyik igen komoly hiányosság az elöadásokkal kapcsolatosan, ami rész-
ben meg jelenleg is fennáll, hogy a K.V.1 által kiadott utasitást, amely sze-
rint az elöadást 10 nappal a leadás ideje elött kész kéll legyen, ezt még nem
tudtuk biztositani, ugyanakkor hiányosság volt az, hogy a katedra felelösök
nem adtak kellö segitséget az elöadoknak az elöadások elkészitése alkalmá-
val. Kiellemezve mindezen hiányosságokat némi javulás eszlelhetö ezen a
téren.

A vitaorák szintén egyik formája a kommunista nevelésnek ugyanakkor
hozzájárulnak ahhoz is, hogy egyes fontos kérdéseket tisztázzanak a
vitaorákon. A vitaorákon általában 3-4 kérdést szoktunk megvitatni. Kez-
detben a vitaorák általában alacsony szinvonalon lobogtak mivel hogy az
elvtársaknak nagy része a termelésböl jött és voltak olyan elvtársak is mint
Kovács elvt. Bodi elvtárs, Kovacs elvtársnö, Duj elvt. s mások, akik még
ujságot sem olvastak az iskolába jövetelük elött és a tanulás kezdeti nehéz-
ségeivel küzdöttek Ezen a téren értünk el némi eredményeket, de azonban
vannak még most is tantárgyak mint például a Pártépitésnél a felsö és he-
lyi vezetö s szervek, vagy a világpolitikábol egyes leckéknél a vitaorák men-
tek. Vannak elvtársak, akik általában aktivák a vitaorákon, mint pld. Balázs
elvt.nö, Simárcsik elvtárs.Vargyas elvtársnö, Bodoni elvtárs. stb.azonban
vannak olyan elvtársak is, akik csak ugy felelnek hogyha kérdéseket tesznek
fel, mint pld. Csernik elvtárnö, Kovács elvtársnö Matis elvt. Mada elvt. s
mások. Az egyéni segitségadás, valamint a vitaorákon a birálat kifejlödése
az anyag elsajátitásával párhuzamosan hozzájárul ahhoz, hoyg a vitaorák
már élénkebbek kezdenek lenni. Söt vannak egyes tantárgyak mint pld. a
szoc. épit. ahol gyakorlati kérdéseknek sokszor jó viták fejlödnek ki.

Az egyéni segitség a tanulok részére az egyik legfontosab kérdés, ugy a
lecke elsajátitásában mint a kommunista nevelésben, annál is inkább, mert
annak ellenére hogy többször felhivtuk az elvtársak figyelmét, hogy az anyag
tanulmányozásánál menjenek az elvt. az illetö aszisztens elvtársakhoz
konzultáciora, ami föleg kezdetben nagyon ritkán fordul elö, hogy az elvtár-
sak önként jöjjenek konzultáciora. Amikor megkérdeztük, hogy miért nem
jönnek azokkal a kérdésekkel amit nem értenek, voltak elvtársak akik azt vá-
laszolták hogy egyes anyagokbol nagyrészit nem értik. Igy arra az álláspont-
ra jutottunk amihez hozzásegitett a Barca elvtársnö segitsége is, hogy
behivjuk a gyengébb elvtársakat tanulás közben s ugy adjunk egyéni segit-
séget. Az egyéni segitség szükséges volt olyan szempontbol is, hogy voltak
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olyan rlvt. mint pld. Sze keres Sandor, Kovács Lászlo elvtársak, akik kezdet-
ben kérték, hogy engedjük haza mert ök nem fognak tudni tanulni, ezekkel
az elvtársakkal egyénileg foglalkozva sikerült öket meggyözni az iskolának a
fontosságáról és átvezetni a kezdeti nehézségeken. Az egyéni foglalkozásnak
föleg kezdetben az volt a hiányosság hogy ha az elvtársak nem jöttek segit-
séget kérni, ritkán hivtuk az elvtársakat a tanulás közbe, hogy ott ahol ne-
hézségeik vannak az anyag elsajátitásánál segitséget adjunk nekik.

Az iskola alapszervezetének munkájá, amely arra van hivatva, hogy
elösegitse az iskolában az anyag elsajátitását, a fegyelem megerösitését és a
kommunista nevelést. Ezen a téren homoly munkát fejtett ki az idéglenes
alapszervezet vezetösége föleg a direktiva tanulmányozása terén a választá-
sok elökészitése alkalmával. Ennek az eredménye megmutatkozott a
választások alkalmával, hogy az alapszervezet vezetöségébe, ugy a társadal-
mi összetétel, mint tanulás szempontjábol a legjobb elvtársakat választot-
ták be. Az alapszervezet büroja a választás után munkatervet dolgozott ki,
melynek értelmében az elvtársak konkrét munkával lettek megbizva.
Külömbözö kollektivák lettek alakitva, mint pld. Faliujság, kultur, sport,
villámfaliujság stb. Az alapszervezet komoly segitséget adtt a fegyelem
megerösitése szempontjábol is az elvtársaknak, igy pld. György Ferencz
elvt. Aki kezdetben több esetben kimaradt még hajnalig is, hazajövet egyik
alkalommal az ablakon keresztül mászott be, ugyszintén Bodi Sándor, Már-
is elvt.-ak akik szintén berugtak. Ezen elvtársaknak a magatartása rend-
kivüli alapszervezeti ülléseken lett feldolgozva, ahol az elvtársak élesen
megbirálták ezen elvtársak kilengéseit, ugyszintén egyénileg is több izben
foglalkosztunk az elvtársakkal aminek következtében a fegyelem
megerösitése terén javulás észlelhetõ, hiányosság mutatkozott még Buksa
Árpád elvtársnál is, aki annélkül, hogy az iskola vezetösége tudott volna
rolla több esetben hazament aludni, és igyekezett reggel korán bejönni, ész-
revétlenül. Tobbszöri foglalkozás után sikerölt az elvtársat meggyözni arrol,
hogy az iskola keretein belül a fegyelmet megkell szilárditani s az iskola sza-
bályait tiszteletben kell tartani.

Fokozodott az iskolába az elvtársak birálat és önbirálat szelleme is, ez
megmutatkozott az alapszervezeti gyüléseken, csoport ülléseken,
vitaorákon is, ahol egyes elvtársak hiányosságait és kilengéseit komolyan
megbirálták. Ugyszintén birálattal jöttek az iskola vezetö kolektivája felé is
a hiányosságok kiküszöbölése végett. Igy pld. Megbirálták Szabo Klara
elvtársnöt, valamint Szöcs elvt. Munkamodszereit, amely szerint az elvtár-
sak a kérdéseket ugy teszik fel, hogy nem minden elvtárs érti meg mit akar-
nak kihozni belöle. Ugyanakkor megbirálták az igazgatoságot is, hogy nem
veszük kellö mértékben részt a vitaorákon. Vannak azonban olyan elvtár-
sak is akik egyáltalán nem alkalmazzák a birálatot mint pld. Jozsiban elvt.
Csibi elvt. Keresztszegi elvtárnö és, mások. Vannak olyan elvtársak is akik
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nem hajlandok elfogadni a birálatot, mint pld. Nagy Victor elvt. Forika
elvt. Pálffy elvt. Pld. Forika elvt. Amikor megbirálták arra hivatkozott, hogy
neki hadjanak békit mert nagy családja van és sok a gondja, ha azok akik
birálják annyi gondjuk volna mint neki, akkor nem birálnák öket.

Az alapszervezet munkájának egyik hiányossága maga az iskola
vezetösége részéröl is származik, ami föleg a választások elökészitése alkal-
mával nyilvánult meg, hogy nem adtunk kellö segitséget az alapszervezet
burojának a választások elökészitésében.

Az elvtársak neveléséhez hozzájárult a faliujság müködése és föképpen a
villámfaliujság, ahol minden esetben karikaturan keresztül felétek tartva a
hiányosság és a hibák, ugyszintén a mozik, szinházak látogatása is, nagyban
hozzájárul az elvtársak neveléséhez, igy pld. Az iskola kezdete ota megláto-
gattunk 8 filmet, 3 szinházat, és egy szovjet koncertet. Ezekböl ki lett érté-
kelve a “Felejthetetlen 1919” c. film. Ugyanakkor a “Doftana”2 meglátogatá-
sa is komolyan hozzájárult az elvtársak kommunista neveléséhez.

Egyik igen komoly hiányosság a nevelés terén az ujságolvasással szem-
beni magatartásban mutatkozott meg, föleg kezdetben amikor nem öriztük
kellöképpen ellen az ujságolvasást és igy az elvtársak elhanyagolták. Ez
megmutatkozott a vitaorák alkalmával, ahol több esetben nem tudták az
elvtársak összekötni a leckéket az idöszerü gyakorlati kérdésekkel. Söt
egyes esetben elöfordult az is, hogy délután 3-4 is az ujságolvasási orat a
programbol nem tartotta be és amikor erre figyelmeztettük arra hivatkoz-
tak, hogy 4 orátol vitaorájuk van és ök nem hajlandok ujságot olvasni. Ezt
a kérdést azonnal feldolgosztuk rendkivüli üllésen, és ilyenértelemben ez a
hiányosság ki lett küszöbölve. Azonban ez nem jelenti azt hogy az elvtár-
sak minden szabad idejüket kihasználják arra, hogy az ujságokat rendsze-
resen olvassák.

Egyik komoly nehézség az iskola munkájában, egyes aszisztens elvtársak
és az igazgatok kérdése. Ez a kérdés sok esetben meggátolja az elvtársakat
a készülésben, illetve az anyag élsajátitásában mert elöfordul, hogy amikor
valamilyen anyagot komolyan kellene tanulmányozni az elvtársak kikap-
csolodnak a tanulmányozásbol és a családi nehézségek foglalkoztatják. Igy
pld. Biro Ferncz elvt. komolyan kellett foglalkozzék a feleségével, hogy
meggyöze rola hogy beköltözön Vásárhelyre, most miután meggyözt hogy
bejöjjön, lakáshiányba arrol kell meggyözze, hogy maradjon otthon.
Ugyszintén nevelés szempontjábol nem egészséges, hogy az iskola
vezetöségét a hálobol egy ajto válassza el a hallgatoktol. Igy sok esetben a
hallgatok azt gondolják, hogy ök állando megfigyelés alá vannak helyezve.

A tartományi pártbizottság segitsége, föleg az iskola be beinditásánál
nyilvánul meg, nagymértékben, ugyszintén komoly jelentöséggel bir Csu-
por elvt. és a Lapusi elvt. elöadása, valamint a büro határozata, amelynek
értelmében konzultáciot tartottunk a tanulokkal Malenkov elvt. beszá-
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molojábol a SZ-U.K.P. 19 ik kongresszusárol ahol az elvt. több mint 40
külömbözö kérdéseket tettek fel, amiket tisztáztunk a konzultácio alkalmá-
val. Ugyszintén jelentös segitséget kaptunk a kádereloszto szektor részéröl,
az elöadok beszervezésénél, valamint minden egyes kérdésben, amely az
elvtársakhoz fordultunk.

Az egyik legkomolyabb segitségnek tartjuk a Tartományi büro részérõl a
jelenlegi kiértékelését az iskola munkájának, amely segitségül fog szolgálni
az iskola további müködésében.

Hiányosságnak tartjuk a Tartományi Pártbizottság részéröl, hogy az is-
kola beinditása után, nem kaptunk kellö ellenörzést az iskola müködé-
sében, mindössze Csernovitsz elvtársnö vett részt 1 viatorán November 5-
én, ugyszintén az elvtársak nem ellenörizték az elöadásokat hogy meg-
gyözödjenek arrol, hogy az elöadások megfelelnek e az iskola követelmé-
nyeinek. Hiányosság volt az is, hogy egyes elvtársaknak az elöadása mint
pld. Csupor elvt. vagy jelenleg Szövérfi elvt. elöadása nem lett kellö idöre
elkészitve, és igy a programot évvégén megkellett változtassuk.

Javaslat:

1. a propagandistákkal üllést tartani, és kötelezö tenni az iskolákban az
elöadások megtartását. Ennek érdekében a büro hozzon határozatot.

2. A tartományi bizottság a következö idöbén áz illetékes elvt-akon ke-
resztül ellenörizze közelebbröl az iskola munkáját

3. Javasoljuk, hogy a tartományi bizottság részéröl áljjanak szoba egy
pár tanuloval is az iskolábol, hogy ezen keresztül feltudják tárni az esetle-
ges hiányosságokat, azok kiküszöbölése érdekében.

4. A tartományi büro hpzzon határozatot az iskola vezetö kollektivája la-
káskérdésének megoldása szempontjábol, a munka megjavitása érdekében.

Igazgató
Menyhárt István

Betûhív közlés. 

Jegyzetek

1 Központi Vezetés (a szerk.)
2 A doftanai börtön a román kommunizmus egyik mitikus helye: több illegális román

kommunista vezetõ, köztük Gheorghiu-Dej is ott raboskodott 1944 elõtt. (A szerk.)
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