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Az Oktatásügyi Minisztérium Szemléltető Filmkirendeltsége
filmdia'sor~zatábQl
199.szám.
MAKARENKO
,.Irodalemt5rténetl so:ro~at.t74.
Késztilt: 1954.évben.
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·~{§!:kaÍ'eáltQarcképe.
i

,~karenko 1888 márciusában született. Apja vasllti Uzem mázQ16mU~
helyének volt a mestere.
2 •.. Makarenko .a Gorkij-telep. mun·ltáliának
kezdetén 11920/.
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~akarenko ekkor kezdte meg munkáját. 'SulY0s anyagi gondokkal küzd<5tt,mert egy teljesen lerombolt és kifosztott j~vit61ilt~zetet
kapott, hogy ott kiskor.u törvényszegóketneveljen.
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3~·..A h:áz. ~melyben Makaret;lkol2oo~12ll-:ig és 191Z•.•
192o!"'lg'
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A ház K:rjukevóban volt. Itt kezdte meg Makarenko iskolai tanulmányait 12 éves korában.

- ~"A' vasut'ás':'iskola
.·ahol,Makarenko kezdetben tani tott.
·s.zobban lakot .-.
-
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• elzett

o

lskalál t v~gig kitün6en végezte. ~MakarenkG kivál6 nevel,ó•.mert .
rátermett, iazdag ismeretekkel rendelkezik". IAp9ltavai.tanit6~.
képző jellemr.ajzáb6~.1
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;;,"i'lérkii~telep' zász16ja ,~s a kürtös.
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.~karenko nagy j elen"tóséget tulajdonitotta
jelképeknek és a ka~:,
tonás nevelésn~k~mert
ezek segitségével j6 tart6s k~zösséget tudott kialaki tani. Ennek egyik eszköze, v~l t a:·.zá!3zl6ésak~r"tös ~ .
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.;..kommunanéhán

átáká:;;'
..

:Makarenko tiágy gondot fordi tott az alkotó munkára és 'azt'f'el is
használta neve16i céljainak érdekében.

7:. 'Fizlka6ra' a koIDmUnában.
A telepen a gyerekek tervszerü iskolai oktatásban részesültek és
az iskolai munkát éppen <;»lyan.eredményesen. sót néha még eredmé-.
nyesebben végezték el a kommunárok, mint más iskolák tanulói.
-,

é~:'~l~~~~st~tei.

Akem:nunárok a későbbiek folyamán Makarenko felügyelete, irányitása mellett teljesen maguk intézték a telep ügyeit. Az osztagok pa•••
rancsnokai közvetlenül az Ugyeletestól kapták a parancsot és neki
kellett jelentést tenniök. Az ügyeletes mindennap más volt!
55-11120/1.99
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A kemmtmában a zász16nak igen nagy -jelentősége volt. Csak ünnepélyes alkalmakkor hozták e~ó. Ilyenkor minden kommunárt a büszkeség és erő érzése tesltestt el. Alegnagy.obb megtisztel tetésnek számltQt~ a zászlót vinni vagy őrizni.
~

i~~ p~~geli ~~e~i~.
A ~erkij-telepen

min~en ragyogett a tisztaságt61. ~ telep lak6i
maguk takaritották há16helyeikett tartózkodási helyeiket,és
maguk is ellenőrizték azokat, mégpedig a legnagyobb szigorral. ~akarenko .nagy j elent6séget tq).ajdoni t,att akiilsó esztétikának.·
l1.:..A ,para1:lcsnokitanács gyül.~se.

A paranesnokok

tanácsa ve~ette és irányitotta a komm~nát. Komoly,
lelkiismeretes munkát végeztek és mi~dig a közösség érdekeit tartották szem előtt.
i2 .• A ~ommtmárok

felyonulás,~,H~rkovban •

.Ma~arel'lkonagy gondot forditott a kÜlsőségekre is. }..telep lak6i
egyfo~~-'mán,egyszerUen, de ca ne aan esItöztek. Ha valamely alkalommal a városba mentek, akkor mindig nagy elismerést és tetszést .
váltottak ki alakosságb6l
fegyelmezettségükkel is.
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A Dzerzsinszkij,'!!'kommMafénYképez5gépgYára.
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A kommunárok

a politechnikai képzettség terén is olyan magas fejlettségi fokot értek el, hogy igen komoly, felelősségteljes munkát is tudtak vége~ni.
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~IÖlgoz6

..
kommUnároi!..
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A képen láthat6.

és gyakorlati

.'

hogy milyen korszerU é8 milyen nagy e'lméleti
tudást igényló. gépeken dolgoztak a fiatalok.
.

15: Á ·.F;E.~D.·fényképez6gépt
"
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amelyet
a kommunár,okt készitettek.
~.
t

a fényképezőgép -teljesen a világhiró Leica-gép mása. ~atal.mas
eredményez,
mert Oroszországban ez volt az elsó gyár, amely 1.
lyen'finom munkáttudett
e16állitani,

Ez

16•. A

'.B..

D. márkáju. elektromos. Blüszer~k·gyárán,ak belsejh

Amint láthat6 a gyár hatalmas, 'és 'korszerU. Mintegy 600 kommunár
dOlgozott benne. A.legkényesebb müszereket, gépeket állitották
e15.
.

i7~A-Dzerzsinszkij-kommuna
.

8enekára~

A kommunában igen fejlett kulturális' élet folyt. Jó~ felszerelt
zenekaruk volt ésa zenekari tagok felkészültségét magas szinvonal~~ fejlesztették.
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Á . fótoszakk~J;.
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A telep lak6i érdeklődési körüknek megfelelően, különböző szakkö-,
rökben fej~eszthették tovább tudásukat.
19., ,A Dzerzsinszkij-kommuna
t

I

lovascsaEata .•

'agy gondot fordi tettak a különböző sportokra is. Igen fe'j).ett
vol t a lovascsapat'! 'tlgjai sok komoly versenyen, kitünóen 'szerepeltek.
~'
\
2,0. Jéghokkiz6 kommunárok.

1 téli sportokb61 is kivették rész8ket és ezekben a sportágakban
szintén kivál 6 eredményeket értek el.
2i.':Ak1sebbek~
A ltommuna tagjai között egészen fiatal gyermeltek is·voltak. ~z~ket

a'nagyobbak nagy szeretettel vették körül és gondos igyekezett.el
nevelték ~ket.
,
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22:F5.iskol1s kommunárok.

Az egykor elhagyott, társadalQmb61 k1taszit~tt gyerekek közül sokan főiskolai hallgat6kká fejlódtek és megbecsült, kivá16 tagjai
lettek a szocialista társadalomnak.

~1.~nrkij és~akarenko

a_szakérettségisekkel

~Gorkij~teie~e~:

~orkij nagy szeretettel és é~deklódéssel figyelte " Makarenko mun~~áját, a telep fejlődését. ~gen szo~os ba~áti kapcsolat alakult
ki fO~kij és a telep lak6i között.
'

24•.Mak~renko,.jog1

ak~démiát végzettnövendékeivel.

'

Makarenk~ra volt telepesei mély hálával és szeretettel gQndoltak
és'tovább:r;oa
~S fenntartfjtták vele a kap cac Lat c't
, '
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A ~orkij-telep gazdasági intézője. Komoly segitséget nyujtott Ms=
karenk~nak. }lagyon szerette a telepeseket és azok is ót.

'

26. ,S,~emj,on,
I<a~abanov levele eg" magyar. egiietemistához.

4 telep egykori lakója. ~zintén pedag6gus és Yakarenko tapasztalatait hE),sználjafel 'saját munkájában is, tőle is n~gy gyermek~
éá hivatásszeretetet tanulhatunk.
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Készült a Felsőoktatási Jegyzetellátó 'Vállalatnál
Felelős vezet5:Bojkovszky
Lajős '

55-11129/199
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