
Egyetemisták falun

(Ax egyetemisták népművelést gyakorlatánalt 3 PICS tapassíalatai
Szolnok megyében)

Harmadik éve jönnek egyetemi hallgatók Szolnok megye falvaiba, hogy segít-
ségét nyújtsanak a népművelőknek. Kik ezek a fiatalok, milyen célkitűzések vezetik
íiket, találkoitunk-e már korábban is hasonló kezdeményezéssel?

-4 „Baranyai Norma" példája.

A harmincas évek derekán és a negyvenes évek elején, főleg a népi írók hatá
sara, az egyetemisták közül sokan fordultak a falu fele. A pécsi egyetemek hallgatói
tovább is mentek a puszta odafordulásnál, a megismerésnél. Szerény eszközökkel,
de annál lelkesebb munkával és főleg kitűnő szervezési módszerekkel akarták a
baranyai falvak lakóinak műveltségi szintjét emelni. A „Baranyai Norma" tagjai
K.C7X a nevet vette fel a mozgalom) négy főnyi csoportokban járták, pontos terv
szerint a falvakat. Napköiben szinte házról-házra menve egyéni, este pedig a csa-
ládlátogatások során tapasztaltak alapján összeállított ismeretterjesztő előadásokon
csoportos felvilágosító munkát végeztek. Egymást váltó csoportokban, két-három
hétig olvadtak a falu életébe, ezalatt végezték a •különböző rudománvágakat képvi-
selő diákok kulturális, egészségügyi, nevelési és más kérdésekkel foglalkozó nép-
művelési tevékenységüket.

Odaadó munkájuk során iga? hivatástudatot érleltek magukban és egész életükre
vállalták a nép szolgálatát. Lelkes tevékenységük azonban nem tudott megoldást
találni a paraszti élet ezernyi bajára, ehheí a társadalmi rendnek kellett megvál-
toznia.

A falukutatók szemléletének megfelelően számos korlátja is volt ennek a moz-
galomnak: a társadalmi bajok forrását a gardasági viszonyoktól elvonatkoztatva,
erkölcsi síkon keresték és annak megszüntetését lelkiismereti kérdésnek tartották.
A polgári humanizmust hirdettek, és avt altalános, „örökérvényű' erkölcsi normák-
kal vették körül. Együttérző, humánus magatartásuk ugyan tiltakozást jelentett az
egyre erősödő fasizmussal szemben, de az adott történelmi és társadalmi helyzetben
lefegyverző hatása is volt. Mindez talán, annak tudható be, hogy ez a kétségtelenül
hasznos, haladó célokat zászlajára tűző csoport sem elméletben, sem gyakorlatban
nem találkozott össze a munkásmozgalommal, s elméletével, a marxizmussal, sőt
népvédelmi munkájuk közben egyenesen mellőzték a politikai állásfoglalást.

A wódszeiek ma is hasznosak.

Ha a Baranyai Norma iíataljainak munkáját megváltozott körülményeinkhez
akarjuk mérni, s eszerint vizsgáljuk módszereik hasznosságát, le kell választanunk
vóla túlhaladott nép- és történelemszemléletét. Ez egy örökre letűnt korszak ter-
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mcke. De emiatt népművelési eszközeit és módszereit kár lenne elvetni, hisz ezek
ideológiai alapjuktól függetlenül most is megállják a helyüket.

Ezeket mérlegelve a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztálya es
a KISZ Központi Bizottság Egyetemi Osztálya 1959. februárjában 30 egyetemi hall-
gatóval - akik erre vállalkoztak - kísérletképpen egyhetes népművelési munkát
szervezett állami gazdaságokban, a Baranyai Norma módszereinek és tapasztalatai-
nak felhasználásával. Az egyetemisták csoportjaiban egy-egy orvostanhallgató, egy-
egy mezőgazdász és egy-egy bölcsész és jogász volt, a szakismereteiknek megfelelő
témákon kívül politikai, társadalomismereti felvilágosítást is végeztek. A kísérlet
igen eredményesnek bizonyult, mondhatjuk tehát, hogy bevált. Világossá lett, hogy
a negyedszázaddal korábban Baranyában kibontakozott népművelési - népvédclmi -
munkának módszerei napjainkban lehetnek igazán gyümölcsözőek.

A tapasztalatok arra késztettek a kezdeményező szerveket, hogy a következő
evekben még szélesebb körben szervezzék meg az egyetemisták népművelési gyakor-
latát. Csaknem 200 egyetemi hallgatót küldtek Pest, Hajdú, Fejér, Szolnok és Bara-
nya megyébe, elsősorban termelőszövetkezeti községekbe és kisebb részben állami
gazdaságokba. Megyénk 8 községébe 32 fiatal jött 10 napra, 1960. február 27-től
március 7-ig.

Mi volt a kezdeményezés célja?

Segíteni a termelőszövetkezeti községek lakóit abban, hogy életük színesebb,
gazdagabb, kulturáltabb legyen. Ezeken a helyeken az érdeklődés felkeltése, a mű-
velődési igények ébresztése volt az egyik fő cél. A kulturális helyzet, a műveltségi
színvonal igénye, művelődési és szórakozási lehetőségek kihasználtságának felemelése
mellett a korszerű műveltség kezdeti alapozására is gondot fordítottak.

Fontos feladat volt a továbbfejlődés szempontjából számbajöhető erők megtalá-
lása, segítése és aktivizálása.

A munka módszere elsősorban a családlátogatáson nyugodott. A kiválasztott
községben minél több családot felkerestek. Az egyetemisták napi munkája elsősor-
ban beszélgetésekből állt. A beszélgetés alkalmával a meglátogatott családok érezték,
hogy a városból jött egyetemisták baráti látogatása segíteni akar. Segíteni és meg-
beszélni problémáikat, meghallgatni gondjaikat, örömüket, terveiket, vágyaikat,
elbeszélgetni jövőjükről, életükről. E beszélgetések kétféle szempontból is hasznosak
voltak: ismereteket is terjesztettek, felvilágosítással szolgáltak (természetesen nem
kioktató módon) és összeg) űjtötték a helyi problémákat, a helyiek által fel nem
ismerteket is. E problémákból alltak össze az esti kiselőadások, ankétok, amelyeket
a délutáni órákban terveztek meg naponta a népművelési munkát végző egyetemista
csoportok. A harmadik naptól kezdve lehetőleg minden estérc szerveztek valamilyen
programot. Jól beváltak a komplex jellegű estek - kiselőadás, ének, irodalmi fel-
olvasás,, vagy versmondás, beszélgetés, stb. - az ott-tartózkodás alatt lehetőleg vala-
mennyi fontos és helyi szempontból is érdekes társadalmi, polititkai, gazdasági és
kulturális kérdés megtárgyalására módot találtak.

A munkában résztvevők, kiválasztása.

Csak önkéntes jelentkezők jöttek számításba, akik tisztában voltak a munka
jelentőségével, a feladattal egyetértettek, azt szívesen is vállalták, a nehézségek -
a hideg, a sár, az egésznapos fárasztó munka - ellenére.

A munkában résztvevők fáradtságukért anyagi ellenszolgáltatást nem kaptak.
A Művelődésügyi Minisztérium csupán útiköltségüket, szállásdíjukat és napi étke-
zési költségeiket fedezte. Ez szándékosan volt így, mert e munka értékét nem is
lehet pénzzel mérni és e munka nem is lehet pénzkereseti forrás. Ez a kezdeménye-

72



7cs azokhoz szólt, akik érezve a kitűzött célok nagy társadalmi fontosságát, áldozatot
tudtak vállalni a siker reményeben.

A népművelési munkára választottak politikailag és szakmailag megfelelők vol-
tak, zömükben faluról felkerült, vagy a falust embereket jól ismerő fiatalok. Helyet
kapott azonban közöttük olyan városi, és a falun végzendő értelmiségi munkát kissé
lebecsülő egyetemi hallgató is, kikre ez a munka nevelő, hivatástudatot ébresztő
hatással volt. Elég nagy számmal vettek részt női hallgatók, akik vállalták a nehé?
körülményeket.

A munka előkészítése és szervezése.

Első évben a budapesti egyetemek és főiskolák fiataljai jöttek Szolnok megyébe
A kiválasztott egyetemi hallgatók előkészítő tanfolyamon vettek részt, amelyen meg-
ismerkedtek ennek a sajátos népművelési munkának céljaival és módszereivel.
Az ismeretterjesztő előadások szervezéséről, műsor összeállításáról, a gyűjtött tapasz-
talatok felhasználásáról volt szó. Megbeszélték a legfontosabb és ismertetésre szánl
politikai, társadalmi problémákat. Megvitatták az előadni kívánt szakmai kérdése-
ket, külön-külön szakáganként. Fontos feladat volt az ifjúsággal kapcsolatos prob-
lémák megismerése és megtárgyalása.

1960. február 27-én érkeztek meg az egjetemisták Szolnokra, ahol ismertettük
velük azokat a helyeket, ahová mentek és rámutattunk az ott lévő problémákra.
A 8 község (Jászdózsa, Jásztelek, Tiszaigar, Tiszaroff, Nagyrév, Kétpó, Tiszavárkonv..
Vezseny) lakossága 1800-4000 lelket számlál. A népművelés helyi erői valamennyien
elég gyengék, sok probléma gdódott a kultúrmunkában, a KISZ-életbcn és más terü-
leten is. Mindez azonban nem lohasztotta le lelkesedésüket. Valamennyien nagy
kedvvel jöttek, vállalták a nehézségeket, számos kérdést tettek fel, hogy alaposabban
megismerjék a körülményeket.

Előzőleg a községi tanácsok elnökcinek és a járási népművelési felügyelőknek
a segítségét kértük. Ezek nagy megértéssel fogadták őket, támogatták minden prob
lémájuk megoldását. Elhelyezési, étkezési nehézségek nem ixerültek fel. Előszöt
a falu'vezetőivel tárgyaltak, hogy tájékozódjanak az általános helyzetről. Munkájuk
további során a családlátogatáson volt a hangsúly és az igények szerinti kiselőadá-
sokon. A vezetők is, de a lakosság is nyíltan, őszintén, bizalommal beszélt velük
Mindenütt bekapcsolódtak a KISZ munkájába és igyekeztek megindítani a kultút-
és sportéletet.

A szerzett tapasztalatok.

Az egyetemisták éles szemmel jártak. Véleményüket, javaslatukat a helyi veze-
tők is elfogadták. A megyei szerveknek is megfontolandó a népművelési gyakorlaton
resztvett egyetemi hallgatók néhány javaslata: a szétaprózott KTSZ-munka egysége-
sítése, a tsz-ck" helyzetével kapcsolatos észrevételek, a pedagógusok munkája. Több
csoport kérte, hogy a későbbiek során ismét ugyanoda mehessen népművelési mun-
kára. Baráti kapcsolat, levelezési viszony alakult ki az egyetemi ták és a falubeliek
között. Az első évben itt járt egyetemisták közül 8 bölcscs,-hallgató, 8 jogász.
"' orvostanhallgató, 7 mezőgazdász- és 2 közgazdász-hallgató volt. így valóságos kis
előadói munkaközösség került egy-egy faluba. A jászdózsai csoport javasolta, hogy
inkább ősszel kellene ezt a munkát végezni, mert akkor még van idő a kezdemé-
nyezések folytatására, s a népművelési idényben felhasználhatók a kapott tanácsok.

A második népművelési gyakorlat.

A következő népművelési gyakorlatra még ugyanazon év kora-telén került sor,
amikoris a debreceni egyetemek és főiskolák hallgatói közül 32-en jöttek a me-
gyébe, 9 községbe. 1960. november 23-dec. 3-ig Jánoshida, Jászivány, Tiszadcrzs,
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Tomajmonostora, Kuncsorba. Tiszajenő, Szászberek, Mesterszállás és Jászberény-
Pórtelek községekben végeztek népművelési munkát.

Az előző gyakorlathoz hasonlóan, annak tapasztalatai alapján végeztük az clő-
készitö és szervező munkát. A 9 község tanácsának elnökét értesítette a Megyei
Tanács VB-clnökhelyettese is az egyetemisták érkezésével kapcsolatos tennivalókról.
A járási népművelési felügyelők is utasítást kaptak, hogy 2 alkalommal a helyszínen
látogassák meg az egyetemistákat és adják meg számukra a szükséges segítséget.

Az egyetemisták Szolnokra érkezésekor részletes eligazítást tartottunk, elemeztük
a megye 9 érdekelt községének problémáit, nehézségeit - mezőgazdasági, egészség-
ügyi és művelődési szempontból. - A konkrét helyi adatokon kívül a brigádok kéz-
hezkapták „Szolnok megye 5 éves művelődési programjá"-t, mely kiadvány igen
hasznos szolgálatot tett a falu kulturális életének segítésében. A legtöbb közsé.L
lelkiismeretesen gondoskodott art egyetemisták elszállásolásáról, étkeztetéséről. Az
egyetemisták fogadása kapcsán két ellentétes végletet tapasztaltunk; Tiszaderzsró]
pl. azt mondták, sok lesz az a 10 nap, mit tudnak náluk csinálni az egyetemisták'
Kuncsorbáról viszont kétsegbec:ctten telefonáltak: az este folyamán nem érkeztek
meg az egyetemisták, pedig ők meleg vacsorával, fűtött szobával várták kedve-
vendégeiket.

Az egyetemisták imtukafái>ak értékelése.

Valamennyi községi tanács has/nosnak és pozitívnak értékelte az egyetemisták
népművelési munkáját. A tomajmonostoriak külön kiemelték a színjátszásban adott
jelentős segítséget, a jásziványiak a megtartott 6 ismeretterjesztő előadást tartották
igen értékesnek, mivel előadó-hiányaik voltak. A mertei-szállásiak azt kértek, hogy
ismét küldjünk bizonyos idő után egyetemista brigádot, a tiszajenöiek kevésnek tar-
tották a 10 napot, legközelebb 20 napra kívántál; megállapíttatni a/ időtartamot.

Nyolc község tanácsa a köszönet, a; elismerés, hangján értékelte az egyetemisták
munkáját, csupán Jánoshidáról kaptunk olyan jelentést, amely a brigád munkájá-
nak állítólagos negatív oldalait igyekezett kihangsúlyozni. A község vezetői és az
egyetemisták között kialakult véleménykülönbség oka, a két fél nem talált 'módot
es lehetőséget arra, hogy alaposan és ködösen értékeljék a jelentés főbb pontjait. E?
ügyben a járási népművelési felügyelő érvelése reális, a község vezetői nem eléggé
önkritikusan ítélik meg saját munkájukat, nem adnak megfelelő segítséget a nép-
művelési tevékenységhez.

A népművelési felügyelők jelentései kivétel nélkül leszögezték, fclbecsülhetctlc-
nül értékes volt az a népművelési munka, amelyet a népművelési gyakorlaton nz
egyetemisták végeztek. A tiszafüredi és a kunszentmártoni népművelési felügyelők
azt kérték: tegyük lehetővé, hogy 1961. februárjában az egyetemista csoportok újra
visszatérjenek 10 napra.

Örvendetes jelenség, hogy a népművelési felügyelőkön kívül más beosztású,
járási vezető is felkereste az egyetemistákat. A jászberényi járásban az elnök-helyet-
test, a TIT-titkárát, a kunhegycsi járásban a tanulmányi felügyelőt, Jászberény város-
ban a KISZ-titkárt, a múzeumvezetőt, a tiszafüredi járásban a tanács elnökét érde-
keké elsősorban a népművelési gyakorlat. Ez a hozzáállás az egyetemistáknak is sokat
segített, szinte lendítőerőt adott munkájukhoz. Egynémely felügyelő elemző módon
igyekezett értékelni a népművelési segítséget. A tiszafüredi felügyelő pl. szinte mun-
kát kapott azáltal, hogy az addig elhanyagolt és ismeretlen tiszaderzsi faragó nép-
művész és a csipkeverők kérdését az egyetemisták szóvátették. A szolnoki járási
felügyelő igen elgondolkoztató és sok szempontból figyelemre méltó tapasztalatot
rögzített. Egyik legnehezebb községében. Szászberken, az egyetemisták igenis meg-
mutatták, hogy lehet népművelést csinálni, nem lehetetlen dolog ismeretterjesztő
előadást tartani 100-120 fős hallgatósággal sem,
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A brigádok jelentései.

Jelentést valamennyi bngádvezctölől kaptunk. A jelentések hű képet adnak a
brigád tagjainak felkészültségéről, olykor „lelkiállapotáról", a községekben fejtárt
rendkívül sokoldalú, sokirányú problémáról, nehézségekről, a családlátogatások által
felvetett szerteágazó kérdésekről, stb.

Majdnem minden brigád munkáját (főleg a családlátogatásokat) megnehezítette
az a körülmény, hogy ebben az időpontban tetőzött a megyében a cukorrépaszedé.;i
kampány, ami az esős időjárás miatt érthető voit. Egy-két brigád még ezt a nehéz-
séget is eredménnyel, jól oldotta meg, kölcsönkért gumicsizmában mentek a földekre
és a munka közepette méginkabb közelebbről ismerhették meg az embereket, prob-
lémáikkal együtt. Tehát nem lenne helyes olyan következtetést levonni, hogy a betci-
karítási munkálatok miatt november vége, vagy december eleje alkalmatlan lenne
a népművelési gyakorlatra. Tapasztalatunk ÍV, hogy a- februári időszakkal szemben
a mi megyénkben hasznosabb a december eleji időszak a népművelési munka meg-
indítására.

Harmadszor Szolnok menyében.

Ez évben megyénk 6 községébe ismét debreceni egyetemi hallgatók jöttek, 1962.
febr. 19-28-jg. Pusztamonostor, Rákóc?iújfalu, Karcag-Berekfürdő, Tiszapüspöki,
Jászágó, Mczőhék népművelői kaptak l n napos segítséget munkájukhoz.

Az előkészítés, a szervezés az előző két gyakorlat tapasztalatai alapján történt.
A községi tanácsok, a járási, városi művelődésügyi osztályok most is minden segít-
séget megadtak az egyetemistáknak, hogy népművelési patronálási munkájuk zavar-
talan legyen. Mindenütt megoldották - ahol mód és lehetőség volt rá - a napközi-
ben való étkezést, vagy legalábbis az előfizetéses ebédet biztosították részükre. -
Az elszállásolással sem volt probléma egyik községben sem. A Megyei Tanács VB
Művelődésügyi Osztálya megszervezte a gépkocsival való kijuttatásokat, 19-én dél-
ben, mert jónéhány községbe csak másnap reggel tudtak volna kimenni az egyete-
misták.

Az első napokban most is a falu vezetőivel ismerkedtek, tájékozódtak a község
általános helyzetéről, majd elkezdték a családlátogatásokat. Crakhamar nagyon nép-
szerűek lettek s mind a hat helyen általános volt az a tapasztalat, amit a tiszapüs-
pöki csoport jegyzett meg, hogy ha valamelyik családnál megjelentek, a szomszédok
is átmentek hozzájuk a beszélgetésre.

Szinte minden megmozduláson résztvettek; tanácsülés, s/ülői értekezlet, fmsz-
küldöttgyűlcs. a KISZ tanácskozása, mind ott találta egyetemi fáinkat. Részt vettek
a műkedvelő művészeti csoportok próbáin, szakköri foglalkozáson, ismeretterjesztő
előadáson. Az idén szervezetten minden faluban tartottak filmankétot is, nagy siker-
rel. Tiszapüspökiben még a film főszereplője, Petényi Ilona is résztvett a filmankc-
ton. (A Nosztv-fiú esete Tóth Marival c. filmet játszották.)

A gyakorlat végeztével először a helyi vezetőkkel beszélték meg a tapasztalato-
kat, hívták fel a figyelmet néhány problémára és tették meg javaslataikat. Az utolsó
napon Szolnokon volt tanácskozás, a népművelési gyakorlat tanulságairól és itt tették
meg az egyetemisták észrevételeiket is, a Szolnok megyében folyó népművelési mun-
káról.

Az egyetemisták tapasztalatai.

Valamennyi brigád azt állapította meg, hogy nagy érdeklődés van a kulturális
kérdések iránt, akarnak művelődni az emberek. A helyi vezetők viszont még ncn-
mindenütt ismerték fel ezeket az igényeket, és nem használják ki a lehetőségeket.
A fiatalok elvándorlásának is egyik oka, hogy ma még városon több a szórakozási,
kulturálódási lehetőség, mint falun. A most megismert 6 községben is ez a helyzet.
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A pedagógusok legtöbb helyen élharcosai a kulturális forradalomnak, Berekfürdőn
viszont azt tapasztalták, hogy passzívak, nem segítenek a népművelési munkásoknak
A pangó KISZ-életnek is szinte minden faluban az alkalmatlan vezető az oka.
éhhqz járul még több helyen a helyiséghiány, a fiatalok nem tudnak hol összejönni.
Nehezíti a munkát, hogy több KISZ alapszervezet van a faluban, így szétforgácso-
lódnak az erők.

Tanulságok, javaslatok.

A három esztendő tapasztalatait figvelcmbeveve megállapíthatjuk, hogy az egye-
temisták népművelési gyakorlata csak a 2-3000 lelkes, vagy annál kisebb községek-
ben lehet eredményes. Annál nagyobb helyen már viszonylag kevés családhoz jutnak
cl. a falu egészére vonatkozóan nem alakulhat ki helyes kép, s mint Jászdózsa,
Jánoshida példája mutatja, nem tudtak olyan segítséget nyújtani, mint amilyent
a kisebb faluban adhattak volna.

Felétlenül hasznosnak látszik a népművelési gyakorlaton résztvevő egyetemi hal!
gatók számának növelése, mert elkel falun a segítség, valószínűleg emelkedne a
népművelési gyakorlatra jelentkerők száma, ha az „Ifjúság a szocializmusért" moz-
galom kulturális követelményéül elismernék az itt végzett munkát.

Még hathatósabb lenne e? a támogatás, ha 10 nap helyett legalább 2 hétre men-
nének az egyetemisták, mert 4-5 nap, míg megismerik a falut, s mire kezdenének
belejönni a munkába, már ott is kell hagyni. Nehezen egyeztethető össze az egye-
lemek szorgalmi idejével, de mégis hasznosabbnak láts/ik a november végi gyakor-
lat a februárinál, mert az adott javaslatok, a kezdeményezések igy még abban a nép
művelési évadban gyümölcsöt ho?hatnak. Bár a községek érdeke azt kívánná, hogy
minél több helyre eljussanak ezek az egyetemisták, eredményesebb lehetne a mun-
kájuk, ha két-három éven keresztül ugyanabba a faluba ugyanaz a csoport menne
így látnák az általuk javasoltak megvalósulását, állandó patronálási kapcsolat ala-
kulhatna ki.

A jövőben feltétlenül gondolni kell arra, hogy a népművelési gyakorlaton lévő
csoportok munkájukról készítsenek fényképfelvételeket, mert az eddig Szolnok me-
gyében járt brigádok erröl sajnálatos módon megfeledkeztek.

Sokat segíthetnek a hivatalos szerveknek is (mezőgazdasági osztály, egészségügyi
osztály, KISZ megyebizottság) az egyetemisták észrevételei, javaslatai. A jövőben
az eddiginél nagyobb érdeklődést kellene tanúsítaniuk a népművelési gyakorlat iránt,
az egyetemisták észrevételeit meg kellene szívlelniük.

A népművelési gyakorlat jelentősége.

Sok segítséget kapott mind a 23 Szolnok megyei falu a népművelési gyakorlaton
lévő egyetemi hallgatóktól. A kezdeményezés és a ma már egyre terebélyesedő
mozgalom mégsem a falu szempontjából fontos elsősorban, mert 10 nap alatt nyilván
nem lehet gyökeresen megváltoztatni egy falu kulturális helyzetét. Sokkal nagyobb
hatással van ez a népművelési gyakorlat a benne résztvevő fiatalok gondolkodására,
felelősségérzetére. S ma, amikor állandóan arról beszélünk, hogy a végzős egye-
temisták nem akarnak vidékre menni, az új tanárok nem akarnak népművelési mun-
kát vállalni, ez igen nagy szó. Akik a népművelési gyakorlatra vállalkoztak, azok
másként gondolkodnak. Sokan közülük megszerették a falusi munkát, az egyetem
elvégzése után falura akarnak menni.

A falu és a város közeledésének, a parasztság és az új értelmiség barátkozásá-
nak szép példája ez a mozgalom. Hasznosságát, eredményességét a Szolnok megye
ben immár harmadik esztendeje folyó munka bizonyítja Hívjuk és várjuk az egye
temisták újabb csoportjait megyénk falvaiba.

Sági Páí
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