
A VIII. KONGRESSZUS ELŐTT

Az elmúlt nyár újabb nagyfontosságú dokumentummal gazdagította politikai,
gazdasági és társadalmi életünket. A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresz-
szusának előkészítéseként megjelentek a kongresszusi irányelvek.

Az Irányelvekből áradó őszinteségnek, egyszerűségnek a páthosza már első olva-
f-ásra megragadott minden becsületesen dolgozó, népe jövőjéért munkálkodó magyar
állampolgárt. Megállapításai és feladatmegjelölései tartalmukban nagyszerűek, for-
májukban pedig frázis- és sallangmentesek. Ezért érzi minden magyar azt, hogy az
Irányelvekben megfogalmazottaknak így kell lenniök és nem lehetnek másként. Nem
\ életlen, hogy a magyar társadalom legkülönbözőbb rétegeihez tartozók a napilapok
es folyóiratok hasábjain kifejezést adnak egyetértésüknek. Az Irányelvek valóban
a magyar nép millióinak akaratát foglalja nagyszerű, elvileg megalapozott egységbe.
Hiszen van-e olyan józanul gondolkodó, becsületes magyar állampolgár, aki ne
mondana határozott igent az Irányelvek megfogalmazta külpolitikára: a békés egy-
másmellen élésre, a teljes és általános leszerelésre, a népek kölcsönös kapcsolatainak
erősítésére, a Varsói Szerződés melletti hűségre, a Szovjetunióhoz fűződő barátság
további elmélyítésére és fejlesztésére.

A felszabadulás óta eltelt évek, de különösen az utóbbiak kissé elkényeztettek
bennünket a nagy dolgok észrevétele és megcsodálása iránt.

A világűr meghódításának napjaiban az emberi megismerés újabb és újabb
diadalainak láttán szinte természetesnek tűnik az Irányelveknek az a formailag pró-
zainak tűnő megállapítása, hogy „A mezőgazdaság szocialista átszervezésével.. .,
a magyar nép a szocializmus teljes felépítésének korszakába lépett". Pedig mennyi
hősi erőfeszítés, mennyi meggyőző érv, régi szokásokban megkövesült, hány konok
koponya megvilágosítása kellett ahhoz, hogy a lenini elvek megsértése nélkül 900 000
parasztcsaládot a közös gazdálkodás útjára vezessünk anélkül, hogy egész mezőgazda-
ságunk számottevő zökkenőt élt volna át.

Ez az áttérés életformaváltáíban évszázadokkal taszította előre a magyar pa-
rasztságot. Hogy ez a korszakos előrelépés a gondolkodásban is megtörténjék, éppen
abban van megváltozott arculatú értelmiségünknek nem kis szerepe.

Mennyi és milyen sokrétű feladat vár még társulatunkra csak ennek az egyet-
len gondolatnak megvalósításában is. Bár egyre kevesebb a művelődési szempont-
ból „fehér folt" megyénkben, a paraszti gondolkodás formálása, az új közösségi tudat
es erkölcs fejlesztése, s nem utolsó sorban a korszerű mezőgazdaság követelményei-
nek ellátására alkalmas, általánosan művelt emberek képzése még jórészt hátra van.
Pártunk bizalmának nagyszerű bizonyítéka, hogy ennek a munkának a végrehajtását
tőlünk, magyar nevelésügyi, mezőgazdasági, műszaki és egészségügyi, jogi és köz-
gazdasági értelmiségtől várja.
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Öndicséret nélkül mondhatjuk - az utóbbi évek eredménye alapján -, hogy
értelmiségünk, amely éppen pártunk ellenforradalom utáni politikája révén meggyő-
ződésben, világnézeti szilárdságban oly nagyot lépett előre, meg tud felelni a reá
váró feladatoknak.

Ehhez adja meg az anyagi alapot az Irányelvek azon megállapítása, hogy a tár-
sadalom és az állam erejét a gazdasági építés mellett elsősorban a kulturális építő-
munka fellendítésére fordítjuk. Ezen az alapon érthető és reális pl. az a gondos-
ság, amellyel ez a dokumentum - szinte visszatérően - a szakmunkásképzés fontos-
ságáról, a magasabb szaktudáson alapuló kezdeményezésekről, a tudományos alapon
nyugvó tervezésről, a tudósok, szakértők bevonásáról beszél. így válik igazán a tudo-
mány termelőerővé.

A művelődés, a tudomány és kultúra jelentőségét formálisan is érzékelteti a
kulturális eredményeinkről és feladatainkról szóló cikkely gazdagsága. Itt érezzük
legjobban azt az első cikkelytől kezdve önkéntelenül jelentkező belső szükségszerű-
séget, amely arra késztet bennünket, hogy e feladatokat önmagunkra, illetve arra a
szűkebb körre vonatkoztassuk, amelynek magunk is tagjai vagyunk. így érezzük
szinte személyre szólóan magunkénak mi, TlT-tagok azt a - már a VII. kongresz-
szuson is megfogalmazott, s most megújított - feladatot, hogy tanítsuk az embereket
szocialista módon élni, dolgozni és gondolkodni.

A szocialista életforma és gondolkodásmód alapjait rakja le az iskolareform.
Bár az iskolareform végrehajtásával kapcsolatos gondok: az új tantervek kimunká-
lása, a szakirányú előképzés rengeteg szervezési feladata, a szakközépiskola új, még
nem, vagy alig próbált útjai, stb. elsősorban pedagógus tagtársaink vállán nyugsza-
nak, de végrehajtásában az egész társadalom érdekelt. Tagtársaink közül pedig
számos mérnök, agronómus tevőlegesen is részt vesz a mindennapok aprómunkájában.

Azok az anyagi és szervezeti könnyítések, amelyek az iskoláztatásban életbe-
lépnek, sőt már léptek (körzeti iskolák szervezése, középfokon a tandíj eltörlése,
a származási kategóriák megszüntetése, felsőfokú oktatási intézmények hálózatának
kiépítése, stb.) jelentős mértékben hozzájárulnak egész népünk kulturális színvonalá-
nak további emeléséhez. Nagy öröm minden értelmiségi számára, hogy az Irányelvek
egész struktúrája sugalmazza a gazdasági szervező munka elsődlegességének hang-
súlyozása mellett a tudomány megnövekedett szerepét.

Az Irányelvek külön is kiemeli a műszaki és társadalomtudományok jelentősé-
gét. Az utóbbiét főleg abban a vonatkozásban, hogy „a társadalomtudományok mű-
velői segítsék a szocialista építés tapasztalatainak elvi általánosítását, a fejlődés
távlatainak tudományos megvilágítását, az antimarxista ideológiák elleni harcot, a
pártosság lenini eszméinek védelmét és érvényesítését".

Az Irányelvek a kutatók, tudósok viszonylatában beszél a tapasztalatátadásnak,
a fiatalok nevelésének jelentőségéről. Nem tűnik azonban nagyképűségnek, ha mi
is gondolunk a magunk portáján az utánunk jövök nevelésére, népművelésben szer-
zett gazdag tapasztalataink átadására. Szakosztályaink belső életének éppen ez lenne
egyik szép és termelékeny epizódja.

A mi számunkra megszívlelendő az a megfogalmazás, amely a szellemi erők
szétaprózásáról, célszerűtlen felhasználásáról, a konzervatívizmus és szubjektívizmus
okozta hibákról szól. Bizony a múltban a TIT munkáját is erősen gátolta, helyte-
lenül befolyásolta az erők helytelen felhasználása és szétosztása.

A tömegek igenlésével találkozik a művészi tevékenységre vonatkozó megálla-
pítás és feladatmegjelölés is. A párt következetesebb eszmei irányításának jótékony
hatása máris érződik egész művészeti életünkben. Örülünk a kísérletezés szabadsá-
gának, a tematikus és formai gazdagodás lehetőségeinek, s egyetértünk az öncélú
modernkedés, a rosszízű sematizmus és dekadencia elutasításával. Irodalmi-művészeti
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ismeretterjesztő munkánk alapvonalait is kijelöli ez á megállapítás. Ha ez alapvona-
lakat ad, akkor az alapelvet pedig a következő feladatmegjelölés tartalmazza:

„A népművelés is terjessze a szocialista hazafiság és a proletárinternacionalizmus
eszméit, segítse elő a szocialista együttélés szabályainak meghonosítását, a tömegek
ízlésének formálását, a polgári-kispolgári ideológiai életfelfogás és erkölcs elleni
harcot." ^ ^

Úgy hiszem, ehhez nem szükséges bővebb kommentár. Talán csodálkoznak egye
sek, hogy az Irányelvek nem szab új feladatokat, hiszen népművelő - ismeretterjesztő
munkánkban eddig is az igaz hazafiság, proletárinternacionalizmus szellemében dol-
goztunk, s részesei voltunk eddig is a szocialista erkölcs diadaláért vívott harcnak,
fiz így igaz. S éppen az a jó, hogy új, hangzatos feladatok helyett módunkban lesz
a már megismertet sokkal mélyebben, tartalmában átgondoltabban végrehajtani.
Valamennyi területen van tennivalónk, s azt tartanám a szakosztályi munka legered-
ményesebb formájának, ha a tagság végiggondolná - számbavéve saját erőit és a
központi szakosztályok adta segítség lehetőségeit is - hogy milyen módszerekkel,
milyen sajátos eszközökkel tudna előbbre lépni akár a tömegízlés formálásában,
akár a régi erkölcs és annak maradványai elleni harcban.

S itt újra idézem az erők összefogására vonatkozó passzust. A népművelési
főhatóság irányításával pontosan el kellene határolni azokat a területeket, amelyeken
a TIT sajátos adottságainak megfelelően a legjobban teljesítheti a maga feladatát.
Az értelmiségi tömegek aktivitását a fiatalok bevonásával az eddiginél nagyobb
mértékben ki lehet és ki is kell fejleszteni.

Sokkal bátrabban nyúljunk hozzá a szocialista ember nevelésének problémájá-
hoz, a XXII. kongresszuson olyan klasszikus tömörséggel megfogalmazott kommu-
nista erkölcsi tézisek új módszerekkel történő terjesztéséhez. Már voltak hasznos kez-
deményezések olyan „népbetegségek" leküzdésére, mint az alkoholizmus, rendszere-
sen folyik a társadalmi tulajdon védelmének, az emberi együttélés szabályainak ismer-
tetése, stb. Közelebb kellene azonban vinnünk ezeket oda, ahol a legtöbb probléma
van. Előadásainkat, ankétjainkat stb. azokban a körzetekben kellene megtartanunk,
ahol még sűrűbben előfordul az alkoholizmus, ahol a válások száma, a szülők hibá-
jából apátlanná, anyátlanná vált gyermekek száma a legmagasabb, hogy közvetlenül
azokhoz jusson el a felvilágosító szó meggyőző ereje, akiknek legnagyobb szükségük
van rá. Vigyük ki a pedagógiai problémákat, a gyermeknevelés alapvető kérdéseit
azok közé, akik saját hibájukon kívül nem juthattak ezeknek az ismereteknek a bir-
tokába. Nem jelenti ez azt, hogy vakon bízunk a szó erejében, de társulatunk lété-
nek szükségességét is tagadnánk, ha kétségbe vonnánk az ismeretek terjesztésének
tudatformáló jelentőségét.

Ha szakosztályaink munkájában valóban uralkodóvá válik az elmélet és gya-
korlat egysége, ha az előadások, rendezvények témája valóban mai életünk lényeges
kérdéseivel, dolgozóink általános és szakműveltségének emelésével van összefüggés-
ben, akkor és csakis akkor felelhetünk meg az Irányelvek által a kultúra munkásai-
val szemben támasztott igénynek, amelyet az Irányelvek szövege - más helyen ugyan,
de a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tagjaira nem kevésbé vonatkozóan —
igy fogalmaz meg: „ . .. Legyenek a szocialista ember nevelésének, az egységes szo-
cialista társadalom formálásának élenjáró munkásai, terjesszék a szocialista kultúrát".

Szurmay Ernő


