
Xuttucátis etetünk további

JTözel 10 hónapja, hogy a nyilvánosság előtt megjelent a „Magyar Szocialista
Munkáspárt művelődési politikájának irányelvei". Az azóta eltelt idő arány-

lag még rövid eredmények összesítésére, következtetések levonására. Azt azonban
látjuk: pártunk Központi Bizottsága az irányelvek kidolgozásával olyan eszközt, olyan
fegyvert adott pártszervezeteink és a kulturális élet területén dolgozók kezébe, me-
lyet azok a szocialista kultúra terjesztéséért vívott küzdelmükben nélkülöztek, s amely
most biztosabbá, eredményesebbé teszi munkájukat.

Az irányelveket — mely reális képet ad kulturális életünk felszabadulás' előtti
helyzetéről, a felszabadulás óta végbement fejlődésről, a kulturális élet területén
jelentkező irányzatokról, s amely megmutatja kulturális életünk távlatait — párt-
szervezeteink, a kultúra munkásai nagy örömmel fogadta!-:.

Kulturális életünk területén a megyében a felszabadulás óta elért eredmények
kétségtelenül nagyok és biztatóak. Csak néhány számot vessünk össze:

területi kultúrházak
mozi
rádió-előfizető
könyvtár
könyvtári kötetek száma
beiratkozott olvasók száma

1938
13
32

12 738
78

13 489
9 786

1958
72

116
71497

172
198 234

80 959

Fellendült az üzemi és területi kultúrotthonokban az öntevékeny kultúrmunka.
90 színjátszó együttes, 83 tánccsoport, 62 énekkar, 30 zenekar s több mint 6000 kul-
túrmunkás tevékenykedik. A mozik előadásainak egy év alatt több mint 6 millió,
a színház előadásainak 150 000 látogatója volt. A TIT és a Megyei Tanács Népmű-
velési Csoportja szinte nem tudja kielégíteni azt az igényt, ami a tudományos isme-
retterjesztés területén napjainkban jelentkezik.

Nem kisebb a fejlődés megyénkben az oktatás területén sem. Az összehason-
lító számok ezt is mutatják.

1938 1958
általános iskolai tanterem
általános iskolai nevelő
középiskolai tanterem
középiskolai nevelő
érettségizők száma
diákotthon
diákotthoni férőhely

1000
937

90
95

350
—
—

1353
2 566

143
348

1184
17

1621

Az általános iskola VIII. osztályát évenként közel 6000 fiatal végzi el.
Ha tehát visszatekintünk kulturális életünk fejlődésének útján, igen számottevő

az eredmény. Ha viszont előre nézünk, látjuk, hogy még igen sok a behoznivaló és
igen sok feladatot kell megoldani.

A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának irányelveit — rö-
viddel megjelenése után — pártszervezeteinkben, kulturális szervezeteinkben fel-
dolgozták, s az üzemekben, városokban, falvakban kialakították a legközelebbi idők
feladatait, tennivalóit. A feldolgozáshoz s a helyi program kialakításához a megyei
pártbizottság részletes határozat kidolgozásával nyújtott segítséget a párt- és kultu-
rális szerveknek. A megyei pártbizottság az irányelvek végrehajtásáért folyó harc
középpontjába a következő főbb kérdéseket állította:
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1. a munkásosztály műveltségének, kulturális színvonalának gyors és hathatós
emelése;

2. az új munkások és a vidékről bejáró munkások nevelése, művelődési és kulturális
fejlődésük feltételeinek megteremtése;

3. a felnövekvő új nemzedék egységes, szocialista szellemben való nevelése;
4. a falusi kultúrházak, művelődési otthonok tevékenységének további javítása, a

giccsek, kispolgári és ellenséges beállítottságú darabok kiszorítása;
5. a tanyai lakosok kulturális színvonalában tapasztalható lényeges lemaradás gyors

pótlása:
6. falun a szocializmus építésének támogatása a kulturális munka sajátos eszközeivel.

Pártszervezeteink és a kulturális szervek programjukat ezeknek a megjelölt
feladatoknak megfelelően dolgozták ki, és ennek szellemében tevékenykednek.

A kulturális munkában elért eredmények máris komolyan jelentkeznek váro-
son és falun egyaránt. Különösen érezhető volt ez az eredmény falun a me-

zőgazdaság szocialista átszervezésének idején. Az elmúlt évek — különösen az 1958-as
esztendő — során a kulturális szervek és intézmények számos olyan tanfolyamot,
előadás-sorozatot bonyolítottak le, és számos olyan kulturális megmozdulást szervez-
tek, amelyek megkönnyítik a dolgozó parasztság számára a régi, megszokott kisüze-
mi gazdálkodásról a nagyüzemi gazdálkodásra való áttérést, 1958-ban több mint
2000 olyan tudományos és ismeretterjesztő előadás hangzott el megyénkben a dolgozó
parasztság körében, amely a mezőgazdaság fejlődésének jövőjét, a nagyüzemi gazdál-
kodásra való áttérés szükségességét magyarázta, az ez irányú fejlődés objektíven ható
gazdasági törvényeit ismertette. A mozik, könyvtárak, ének-, tánc-1 és színjátszó
csoportok műsoraikban szintén napirenden tartották e kérdést. A párt- és állami
szervek széleskörű politikai és szervező munkáját a kulturális intézmények és szer-
vek a kultúra eszközeivel segítették. E munka során és eredményeként a dolgozó
parasztok százai és ezrei — látva a meglévő szövetkezetek eredményeit — egyre in-
kább megbarátkoztak a nagyüzemi gazdálkodásra való áttérés gondolatával. S a szé-
leskörű felvilágosító munka — benne a kultúrmunka — 1959 februárjában tovább
folyt. Kulturális intézményeink, kultúrmunkásaink bátran támogatták az előrehala-
dást jelentő, a nagyüzemi gazdálkodás kialakítását célzó szervező munkát. A tavaszi
fejlesztés a falusi népművelési és kultúrmunkásoknak is ütközet, erőpróba volt,
amelyben győztek, győzelmet arattak.

Az utóbbi időben városon és falun újabb fellendülés tapasztalható a kulturális
élet területén. Egyre jobban megtelnek a kultúrházak, művelődési otthonok. A műve-
lődési otthonokban mind nagyobb az érdeklődés a technikai és tudományos kérdések
iránt. Falun különösen néoszerűekké váltak az olyan előadások, amelyek a szövet-
kezeti élet kérdéseit, a kollektív gazdaságban a szocialista együttélés egyes problé-
máit, továbbá a mezőgazdasági termelés emelését, a mezőgazdasági tudományoknak
a termelés területén való alkalmazását tárgyalják. Soha ilyen érdeklődés nem volt
pl. a szabadegyetem előadásai iránt, mint éppen az utóbbi időben. A legutolsó elő-
adásra is a megye legtávolabbi sarkából beutaztak a mezőgazdászok, termelőszövet-
kezeti parasztok, hogy-hallják, tanulják a mezőgazdasági termelés fejlett módszereit.

Komoly fellendülés van az öntevékeny kultúrcsoportok — különösen a dal-,
tánc- és színjátszó együttesek — munkájában. Az a harc, amely a giccsek, semmit-
mondó, érzelgős, kispolgári darabok, a régi dzsentri világ személyi kalandjait tartal-
mazó egyes művek kiszorításáért folyt és folyik, máris eredményt hozott. Nem volt
igazuk azoknak, akik azt hitték és bizonygatták, hogy a kultúrházak gazdasági egyen-
súlyát csak ilyen- darabokkal lehet biztosítani; nem volt igazuk azoknak, akik azt
bizonygatták, hogy a mi munkásaink, parasztjaink igénytelenek és érzéketlenek a
magasabb színvonalú, szocialista életünkről, jelenünkről és jövőnkről szóló művek
iránt.

A legnagyobb elismerés hangján szólhatunk mind a Szigligeti Színház művészei
által előadott „Szélvihar", „Vitézek és hősök", „Lampionok ünnepe" és „Ilyen nagy
szerelem" című darabokról és azok látogatottságáról, mind az öntevékeny színjátszó
csoportok által előadott hasonló tárgyú előadásokról. A mezőtúri színjátszók pl. felejt-
hetetlen estét, művészi szempontból is elismerésre méltó teljesítményt nyújtottak
Szolnok és más helységek dolgozóinak a „Bekötött szemmel" című darab előadásával.
Hasonló példákat tucatszámra sorolhatnánk.

A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának irányelvei hosz-
szú időre megszabták a pártszervezetek, a kulturális szervek és intézmé-

nyek feladatait. A feladat nagyobb része még hátra van. Különösen nagy és sokirá-
nyú feladat jelentkezik most falun. Az új életre áttért dolgozó parasztság kultúr-
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igénye egyre inkább nő, a termelésben és a társadalmi életben elfoglalt új helyük
pedig sürgetőleg követeli, hogy mind szélesebb legyen látókörük, mind jobban lássák
és értsék meg a világpolitika eseményeinek zajlását, mind jobban ismerjék fel és
értsék meg saját helyzetüket, boldogulásukat és egész szocialista társadalmunk előre-
haladásának szerves összefüggését.

Pártszervezeteinknek, kulturális szerveinknek, intézményeinknek most kell fel-
készülniök a soronlévő feladatok megoldásával egyidőben arra, hogy az ősz, tél és
tavasz folyamán falun a termelőszövetkezetekbe belépett dolgozó parasztság körében
sokirányú, színes, tartalmas kultúrmynkát fejtsenek ki,

Csáki István .

A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok Megyei Bizottságának
a megye művelődési helyzetéről és a további feladatokról

1958. december 18-án hozott határozatából

I.
Szolnok megye kulturális fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről.

Az ellenforradalom leverése után be-
következett politikai és gazdasági kon-
szolidáció után kulturális téren jelentős
előrehaladás történt. Iskoláink, kultúr-
intézményeink egyre nagyobb eredmény-
nyel dolgoznak a szocialista kultúra ter-
jesztéséért, bár még helyenként ma is
érezhető az ellenforradalmi propaganda
rombolása.

a) Megyénkben az értelmiségi dolgozók
körében a revizionizmus és az ellenfor-
radalmi propaganda három irányban ha-
tott:

— az ellenséges beállításúak gyorsan
aktivizálódtak, s maguk az ellenforrada-
lom tevékeny részvevői lettek. Ezek szá-
ma aránylag kevés volt.

— A marxizmus-leninizmus talaján ál-
ló régi és új értelmiségiek a munkások-
kal és a dolgozó parasztokkal együtt
szembeszálltak az ellenforradalmi pro-
pagandával. Munkájukban sokban segí-
tették a helyzet konszolidálását, a munkás*-
hatalom megszilárdítását.

— Az értelmiség nagyobbik fele meg-
ingott az eszmei zűrzavarban és az ellen-
forradalmi támadás következtében. Az
értelmiségnek ez a része az ellenforrada-
lom leverése után is lassan ocsúdott fel,
s még hosszú ideig a bizonytalanság, a
kétkedés és félelem jellemezte. Ennek a
kétkedésnek, bizonytalanságnak ma is
vannak maradványai. Iskolákban, kultúr-
intézményekben ma is tapasztalható jó-
szándékú és becsületes munka mellett a
határozott állásfoglalás hiányai, tartóz-

kodás, beletörődés olyan dolgokba, ami-
vel népi demokratikus rendünk nem bé-
kélhet meg.

d) Altalános jelenség, hogy a munkás-
osztály körében nem folyik megfelelő
kulturális nevelőmunka. Az özemi műve-
lődési házak programja hiányos, alacsony
színvonalú; azokban is megtalálható a
kispolgári szemlélet, a tartalomnélküli
szórakoztatásra való törekvés.

e) A falusi kultúrmunkában nincs kel-
lő céltudatosság és következetesség. He-
lyenként az anyagi érdek és tartalmatlan
szórakozás kerül előtérbe. Pedi" a szo-
cialista építés ennél többet követel meg.
Az igény az úi szocialista szemléletű
parasztság formálása, mely túl lát saját
kis parcelláján,, megismeri a mezőgazda-
ságnak világméretekben kialakult nagy-
üzemi fejlődés útját. A jelenlegi kulturá-
lis munka inkább a régi egyéni gazdál-
kodó falu helyzetét tükrözi, nem a he-
lyenként már nem is kisebbségben, ha-
nem többségben lévő szocialista faluét.

f) Kultúrmunkánkban — az ellenforra-
dalom óta végbement hathatós változás
ellenére — méü ma is erősen hat a bur-
zsoá és kispolgári szemlélet. Még napja-
inkban is megtalálhatók — különösen a
színjátszásban — a semmitmondó, érzel-
gős kispolgári darabok és giccsek.

Dalban és zenében — a néndalfeldolgo-
zásban elért eredmények mellett — nincs
kellő előrehaladás a forradalmi dalok és
új életünket tükröző, testet-lelket üdítő
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