
„Szocialista módon dolgozni, tanulni és élni!"
(A Szolnok megyei szocialista brigádok kulturális életéről)

A szocialista brigádmozgalom alapja, a szocialista munkaverseny hazánkban már
több mint 15 éves múltra tekint vissza, de a szocialista brigádmozgalom alig öt esz-
tendős. Ennek ellenére már eddig is sok értékes kezdeményezés született, a verseny-
mozgalom új formáit alakította ki.

A szocialista brigádok mozgalma hű tükörképe társadalmunk gyors és egészséges
fejlődésének. Az elmúlt évek során - akárcsak közéletünkben - a termelő és alkotó
munkában is megnőtt a dolgozó tömegek aktivitása. A szocialista brigádmozgalmat
nem felülről kezdeményezték, hanem a tömegek öntevékenysége hozta létre. A Szovjet-
unió kommunista brigádjai példájára alakítottak nálunk is brigádokat. Közel egy esz-
tendős múlt állt a brigádok mögött, amikor megjelentek a SZOT Elnökség irány-
elvei. Elsőízben fordult elő, hogy a munkaverseny-mozgalom mindjárt a kezdetben
túl is lépte a termelés körét, s a nagyobb gazdasági eredményekért folyó harchoz
kapcsolódott az új típusú és öntudatos szocialista ember kialakításáért vívott küz-
delem.

A mozgalom hármas jelszava: „Szocialista módon dolgozni, tanulni és élni!"
a valóság programjává lett, ma már egy irányba hat. A következőkben vizsgáljuk meg
közelebbről a Szolnok megyei szocialista, vagy a címért küzdő brigádok kulturális
életét.

A szocialista brigádmozgalom elterjedése

A szocialista brigádmozgalom jelenlegi helyzetét vizsgálva, Szolnok megyében
iz$2 brigád küzd a megtisztelő szocialista címért, összesen // gzS fővel. A szocialista
brigádok száma $2, melyekben 3772 tag van. Ez a 1} 700 fő, a megye szervezett dol-
gozóinak Í9,3%-ÖÍ jelenti. Ma már 27 vállalatunknál 76 helyen küzdenek a szocia-
lista műhely cím elnyeréséért. Különösen jó a helyzet a számszerűséget illetően a
KPVDSZ-nál, a Vasutasoknál, a MEDOSZ-nál, az Építőknél. Néhány szakmánál
a brigádok számában csökkenés mutatkozik, ami bizonyos fokig az átszervezések miatt
következett be, ugyanakkor ez bizonyos minőségi fejlődést is jelent.

A mezőgazdaságban már korábban is jöttek létre szocialista brigádok az ÁG-
okban és a gépállomásokon, de ma már a termelőszövetkezetekben érlelődik ez a
mozgalom. Szolnok megye termelőszövetkezeteiben 50 brigád és 142 munkacsapat dol-
gozik 2900 fő részvételével a szocialista cím elnyeréséért.

Az iparban, a vállalatoknál meglévő szocialista, vagy e címért küzdő brigádok
nagy többsége alulról jövő kezdeményezésre született. A mozgalom előtt csak a cél
volt világos - az, hogy a szocializmus építéséért kinek-kinek tehetségéhez és erejéhez
mérten többet és másképpen kell cselekedni -, s a módszereket a gyakorlat alakította
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ki. A legtöbb helyen a brigádok maguk dolgozták ki vállalásaikat, figyelembe véve
a vállalat tervét, célkitűzéseit, a brigádok adottságait. A vállalásokat az üzem gazda-
sági és mozgalmi vezetősége hagyta jóvá, s így váltak véglegessé.

A mezőgazdaság szocialista átszervezése után a Megyei Pártbizottság és a Haza-
fias Népfront kezdeményezésére egymás után jöttek létre a termelőszövetkezetekben
is a szocialista cím elnyeréséért küzdő brigádok. A központilag kidolgozott irányelvek
alapján a járási szervek jelölték ki a brigádokat, alig néhány helyen találkoztunk
alulról jövő kezdeményezéssel.

Ami tehát a mozgalom számszerűségét illeti, az eddigi eredményekkel elégedet-
tek lehetünk. Már nem ennyire egyértelműen jó a kép a szocialista brigádok műkö-
déséről, tevékenységéről, a velük való foglalkozásról, különösen a kulturális tevékeny-
ségüket illetően.

A kulturális vállalások kialakítása

Általános tapasztalat, hogy a mozgalmi és gazdasági vezetők többsége felkarolja
és segíti a szocialista brigádmozgalmat. Részt vesznek a szocialista brigádok célkitű-
zéseinek meghatározásában, segítik a kötelezettségvállalások teljesítését, igénylik a
szocialista brigádok segítését, az üzem és a műhely előtt álló gazdasági és más fel-
adatok megoldásában.

Tapasztalataink szerint így van ez a Tisza Cipőgyárban, a szolnoki Fűtőházban,
az AKÖV-nél, a jászberényi Hűtőgépgyárban, a szolnoki Papírgyárban és máshol is,
ahol a szocialista brigád vezetőket és a brigádok tagjait az üzem képzett műszaki dol-
gozói segítik, megbeszélik velük a problémákat és a feladatokat.

Ugyanakkor nem ritka ennek az ellenkezője sem, s akadnak olyan üzemek, vál-
lalatok, ahol a szocialista brigádmozgalmat is divatnak tekintik. Meghirdetik, de
semmit sem tesznek annak érdekében, hogy a brigádok kötelezettségvállalása meg-
felelő legyen és azt teljesíteni is tudják. Nem egy helyen bürokratikus torzítások gá-
tolják a mozgalom egészséges fejlődését. A mozgalmi és gazdasági vezetők íróasztal
mellől jelölik ki a brigádokat, állítják össze a feladatokat, csak éppen az élő, eleven
mozgalom érdekében nem sokat tesznek; így volt ez például a Mezőtúri Téglagyárban.

A szocialista brigádmozgalom fejlődését akadályozzák az olyan jelenségek is,
hogy egyes helyeken egyoldalúak a kötelezettségvállalások, főleg csak a termelési fel-
adatokkal törődnek és a kulturális vállalásokról megfeledkeznek, vagy csak nagyon
mellékesen foglalkoznak azokkal. Ilyen és hasonló jelenségekkel találkoztunk a Gabona-
felvásárló és Feldolgozó Vállalatnál, a Nagykunsági Állami Gazdaságban és más-
hol is.

A kulturális vállalások kialakításának segítésére jó példa a martfűi Tisza Cipő-
gyár, ahol javaslatot dolgoztak ki arra, hogy a „szocialista módon tanulni" jelszó meg-
valósítására az alábbi területeken tehetnek vállalásokat a brigádok:

i. az állami oktatásban való részvétel (általános iskola, gimnázium, technikum,
egyetemen való továbbtanulás);

z. szakmai képzés és továbbképzés (szakmunkás új kulcsmunka területet tanul,
segédmunkás szakvizsgát tesz);

3. politikai oktatásba való bekapcsolódás. Havi egy politikai beszámoló (pártokta-
tás, KISZ szeminárium, szakszervezeti politikai iskola);

4. a munkásakadémia látogatása;
5. szépirodalmi könyvek olvasása, ezekről felváltva havonta egy beszámoló;
6. a kollektív szellem kialakítására közös rendezvényeken való részvétel (klubfog-

lalkozás, színház, mozi).
A megadott szempontok alapján azután a brigádok maguk készítik el kulturális

vállalásaikat. A segítségadás azonban még nem általános. Az üzemek többségében a
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szakszervezeti bizottság kultúrfelelősére bízzák a kulturális vállalások kialakítását, S
a későbbiek során az ellenőrzés, vagy a kiértékelés alkalmával sem adnak segítséget
a gazdasági vezetők.

A termelőszövetkezetekben létrejött szocialista brigád címért küzdő kollektívák
kulturális vállalása nagy többségben formálisnak tekinthető. Valamennyien a Haza-
fias Népfront megyei bizottsága által kiküldött mintát másolták le több-kevesebb
sikerrel. A vállalásokat nem konkretizálták az egyes tagokra, általánosságban mozog-
nak, „szépirodalmi könyvek olvasása", „szakmai és általános műveltség fejlesztése".
Az viszont, hogy miként, milyen eszközökkel, személy szerint ki mit tesz - a művelt-
sége fejlesztése érdekében -, ez nem derül ki. Rendszerint a vállalások mögött nem
volt semmi.

Sablonosság tapaszható, pl. a kiadott „mintán" kipontozott részeket „
egyetemen, főiskolán, középiskolában tanul" egyszerűen üresen hagyták. A túrkevei
Táncsics Tsz leánybrigád tagjai vállalták, hogy gyermekeiket - nincs nekik! - szo-
cialista módon nevelik. Jászboldogházán egy asszonybrigád azt vállalta, hogy józanul
jelenik meg a munkahelyen (azelőtt sem volt részeges közülük egy sem!).

A területi kultúrmunkások eddig nem sokat törődtek a szocialista brigádmozga-
lommal. Alig tudták néhányan, hogy területükön hol működnek szocialista brigádok.
Nem ismerik kulturális vállalkozásaikat sem, így nem is tudnak segítségükre lenni.
Még a szakszervezeti kulturális munkások - pedig hozzájuk vannak legközelebb
a szocialista brigádok - sem foglalkoznak úgy a brigádokkal, amint azt várni lehetne,
így például jónéhány szakszervezeti könyvtárosnak eszébe sem jutott, hogy a könyv-
tári olvasók között nyilvántartsa a szocialista brigádok tagjait.

A szocialista brigádok művelődési lehetőségei, módszerei

Az általános kulturális igényen túl a brigádokra jellemző az a törekvés, hogy
hiányos, vagy nem kielégítő műveltségüket elsősorban a szervezett tanulás útján fej-
lesztik. A brigádok kulturális vállalása közül szinte egyben sem hiányzik az általános
iskola befejezésének, vagy a közép- és felsőfokú továbbtanulás és szakképzés szer-
vezett formáinak vállalása.

Szép példáit találjuk annak, hogy egyes brigádokban a tagok nagy többsége to-
vábbtanul valamilyen formában. Például a szolnoki Rádióállomáson Nagy Károly
brigádjából minden tag tanul, vagy a jászberényi Hűtőgépgyárban Szabó József 12 fős
brigádjából 7 gépipari technikumba, 2 technikumi előkészítőbe, 3 munkásakadémiára
jár. Ezekhez hasonló szép példát még sokat lehetne felhozni a megyéből.

A mezőgazdaság területén dolgozó brigádoknál már lényegesen rosszabb a hely-
zet az állami oktatásba való bekapcsolódást illetően. Maguk a vezetők sem ismerik
a tagok iskolai végzettségét. A 12 megvizsgált brigád 204 tagjából - alig néhánynak
van meg a nyolc általános iskolája - mindössze 5 jár általános iskolába.

Szinte valamennyi brigád vállalásai között szerepel a marxista-leninista világ-
nézet elmélyítésére a politikai oktatás valamilyen formájába való bekapcsolódás. -
Számosan pártoktatásban vesznek részt, sokan a szakszervezeti politikai iskolák fog-
lalkozásaiba kapcsolódtak be, vagy a KISZ politikai oktatás hallgatói. Sok helyütt
találkozunk rendszeres politikai beszámoló tartásával; feladatnak tekintik a rendsze-
res sajtóolvasást, sőt a sajtó előfizetés vállalása sem ritka. Ez a terület a mezőgazda-
sági brigádok felajánlásai között is elég jelentős helyet foglal el.

Az egyre rohamosabban fejlődő technika a szocialista brigádok tagjaitól is szak-
mai műveltségük állandó emelését követeli meg. Ezt a felismerést jól tükrözik azok
a vállalások, melyek szerint szakoktatásban vesznek részt, segédmunkások szakmunkás-
vizsgát tesznek, szakmunkások új kulcsműveletet tanulnak meg, vagy technikumban
folytatják tovább tanulmányaikat. Találkoztunk a szakműveltség emelésének olyan
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formáival, hogy szakirodalom, szakkönyvek olvasását vállalják. Példának csak a mart-
fűi Tisza Cipőgyárban XayjLcs—László brigádját említenénk, ahol minden tag szak-
mai tanfolyamot végez. Gyarapítja a brigádok tagjainak szakmai ismereteit a más,
hasonló üzemekben szervezett tapasztalatcsere látogatás. Ilyenekkel találkoztunk a
Szolnoki Járműjavítóban, a Tiszamenti Vegyiművekben, a Papírgyárban, a Rádió-
állomáson.

Előfordul az is, hogy a Televízió szakmunkásképző tanfolyamát közösen hall-
gatják meg, például a jászalsószentgyörgyi Petőfi Tsz-ben.

Az általános műveltség emelésében hasznos segítőtárs lehet a szakkönyv olvasás,
az ízlés fejlesztésében pedig a szépirodalom olvasás. Bár megítélésünk szerint az olva-
sás, a könyvekkel való foglalkozás nem kapja meg azt a helyet a kulturális vállalások
sorában, mint amelyiket joggal elvárhatnánk. Több üzemben a szakszervezeti könyv-
táros brigádkönyvtárat létesített, így például a Járműjavítóban, a Tisza Cipőgyárban
és a Vegyiművekben. Nem sok példát találunk arra sem, hogy az elolvasott könyvek-
ről beszámolókat rendeznek, megvitatják, mint a kisújszállási Faipari Vállalatnál,
vagy a Tisza Cipőgyárban.

A termelőszövetkezetekben lévő brigádok ilyen irányú vállalása elég szerénynek
mondható, a téli hónapokban 3-4 szépirodalmi könyvet elolvasnak. Itt az a veszély
fenyeget, hogy a nem szocialista brigádtagok jóval többet olvasnak, ez viszont a moz-
galom lejáratásához vezethet.

Az ismeretterjesztés nagy segítséget jelent a dolgozók világnézetének fejlesztésé-
ben, szakmai és általános műveltségének emelésében. A szocialista brigádok kultu-
rális vállalásai között is szinte mindenütt szerepel az ismeretterjesztő előadások, vagy
a munkásakadémia látogatása. így a Vízügyi Igazgatóságon, a Törökszentmiklósi Me-
zőgépgyárban, a Papírgyárban és másutt is. A munkásakadémiák látogatottsága álta-
lában kielégítő, problémaként említenénk meg a Járműjavító munkásakadémiáját, ahol
a gyenge szervezőmunka eredményeképpen a közel 1000 brigádtagból még 20-25 e t n "
bért se tudtak összehozni a munkásakadémia előadásaira.

Az ismeretterjesztés egyéb formái közül még a kirándulásokkal találkozunk.
A Vegyiművek, a Járműjavító, a jászberényi Hűtőgépgyár, a martfűi Tisza Cipőgyár
brigádjainál és máshol is tapasztalható ilyen vállalás az „Ismerd meg hazádat!" moz^
galom keretében, sőt még közös külföldi út is szerepel.

A közös kirándulás költségeinek előteremtésére külön munkát vállalnak, az újí-
tások díjait, a prémiumok bizonyos hányadát közös kasszába gyűjtik; vagy van brigád,
ahol minden tag bizonyos havi összeget fizet be erre a célra.

Problémaként merül fel, hogy ismeretterjesztő szakkör, műszaki, vagy mezőgazda-
sági alig működik, a megyében a brigádok vállalásai között sem szerepel ilyen jel-
legű szakkörben való közreműködés, de az irányító szervek sem foglalkoztak sokat
ezzel a kérdéssel.

A művészi ízlés fejlesztése nem kapja meg azt a helyet a brigádok kulturális
tevékenységében, ami fontosságánál fogva megilletné. Közös mozi- és színházlátogatás
még csak szerepel a vállalások között, de elég kevés brigádnál beszélik meg a látot-
takat. Egy-két brigád vállalásában szerepel a rádióban, vagy a TV-ben elhangzó szín-
házi előadások meghallgatása, illetve megtekintése.

Ezt a lehetőséget kevésbé használják ki brigádjaink. A zenei események, hang-
versenyek rendszeres látogatásával nem találkozunk. A képzőművészeti kultúra terü-
letén sem állunk jobban. Kiállítások megtekintése, tárlatlátogatás elvétve szerepel
a vállalások között.

A műkedvelő művészeti munkában való részvételt is elég mostohán kezelik a
szocialista brigádok tagjainál, alig egy-két brigádnál találkoztunk azzal, hogy a mű-
kedvelő művészeti mozgalom valamelyik ágában résztvennének. A szocialista brigád-
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mozgalom irányítóinak, kultúrmunkásainak a jövőben erre sokkal többet kell gon-
dolniok.

A kötetlen szórakozási formákkal, klubösszejövetelekkel is találkozunk itt-ott,
így a Vegyiművek, vagy a Hűtőgépgyár brigádjainál, de ezt a lehetőséget sem hasz-
nálják fel a közösségi érzés, a kollektív élet fejlesztésére, pedig érdemes lenne,

A „szocialista módon élni" jelszó megvalósítása

Az ilyen jellegű vállalások esetében is elég sok általánossággal találkozunk.
A megvalósítás során már inkább konkrétabb megnyilvánulások tapasztalhatók.

A munkafegyelem betartása, pontos munkakezdés, a brigád egyes tagjainál tapasz-
talható helytelen magatartás (iszákosság, családi problémák, stb.) megjavítása, egy-
mással szembeni kedves figyelmességek tapasztalhatók.

A társadalmi munkából is derekasan kiveszik részüket a brigádok tagjai. Iskolák,
óvodák, bölcsődék építésénél, parkosításnál, a Tisza-liget építésénél, az árvízvédelem-
ben, a házat építő brigádtagoknál való segítségnyújtásban nyilvánul ez meg. Szép
példáját adja ennek a Szolnoki Állomás egyik brigádja, akik egyik balesetet szen-
vedett társuk házépítését fejezték be. Gyakori a termelőszövetkezeteknek nyújtott tár-
sadalmi segítség is, mint például a Vízügyi Igazgatóság brigádjainál, de másutt is.
Az üzemek udvarainak, környékének rendbentartása, parkosítása szintén szerepel
a vállalások között.

A kollektív érzést segítik a beteglátogatások, a különböző ünnepségek közös
megtartása, esetenkénti fehér asztalnál való találkozás. Sok helyen találkoztunk olyan
példával, hogy közös brigádpénztárat hoztak létre és abból a tagok kamatmentes
kölcsönt tudtak felvenni.

A szocialista brigádmozgalom fübb problémái

A dolgozók és gazdasági vezetők egy része még nem látja világosan, hogy a szo-
cialista brigádmozgalom minőségileg jelent újat, ebből fakadnak az alábbi főbbb
problémák:

A termelési célkitűzések konkrétan kidolgozott programja, felajánlásai mellett
nem kap megfelelő helyet a művelődés. Ennek oka, hogy az üzemek gazdasági vezetői,
valamint a szakszervezeti bizottságok nem segítik eléggé a konkrét, elérhető felaján-
lások kidolgozását.

A művelődés üzemi, városi, községi szakemberei, a művelődés irányító appará-
tusa nem segítenek a művelődési feladatok kidolgozásában, persze sok esetben ezt
nem is igénylik tőlük.

•Egy-egy célfeladat megoldása idején keresik fel a szocialista brigádokat, leg-
többször, amikor a felajánlások már elkészültek. A szervezés után a brigádok ma-
gukra maradnak.

A brigádtagokkal való differenciált foglalkozás elmarad és a felajánlások
(„elmegyek moziba", „három könyvet olvasok") nem segítik még teljesítés esetén
sem a kívánt ütemben a szocialista emberré válást.

A termelési eredményeket értékelik, de elmarad a kulturális vállalások minő-
ségi ellenőrzése. Megállapítják, járt-e politikai iskolára, szakmunkásképzőre, vagy tsz
akadémiára és, hogy olvasott-e. Tovább azonban az ellenőrzés nem terjed. A szocia-
lista címet, ha a termelési felajánlást teljesítették, megkapják akkor is, ha kulturális
területen nem is érték el a vállalt célt.

A szakszervezet és az államapparátus szervei, a termelési feladatok segítése mel-
lett nem foglalkoznak a kívánt mértékben a művelődési kérdésekkel, pedig ez vissza-
hat a termelésre is.
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Sok helyen probléma van a brigádértekezletek rendszeres megtartásával, és nem
fektetnek kellő súlyt a mozgalom adminisztrálására sem. Nem tartják nyilván a bri-
gádok tagjait, nincsenek meg a vállalások, a kiértékelésről, a cím odaítéléséről a jegy-
zőkönyvek. A brigádok egy része nem vezeti, vagy nem megfelelően vezeti a brigád-
naplókat.

A kulturális munka főbb feladatai

A brigádmozgalom megyei helyzetéből kiindulva a művelődési munka további
megjavítása erdekében az alábbi feladatokat kell megoldani:

Erősíteni kell a szocialista brigádmozgalom kulturális tevékenységét. Meg kell
szüntetni azt a helytelen gyakorlatot, mely a brigád termeléssel foglalkozó feladatait
tartja csak fontosnak, ugyanakkor nem foglalkozik a helytelen nézetek felszámolását,
a szocialista tudat kialakítását segítő kulturális vállalásokkal, illetve azok teljesí-
tésével.

Az üzemek gazdasági vezetőinek, a szakszervezeti bizottságoknak nagyobb gon-
dot kell fordítani a brigádokban folyó művelődési tevékenységre.

Üzemi tanácskozásokon, szakszervezeti bizottsági üléseken a termelési felada-
tokkal együtt, de külön napirendként is tárgyalják meg a kulturális tevékenységet.

Az előrelépés megköveteli, hogy az üzemeinkben, tsz-ben a termelési tervekkel
együtt kulturális tervek is készüljenek. A tervek részletesen foglalkozzanak a szocia-
lista brigádokban folyó kulturális tevékenységgel.

A szakszervezeti bizottságok gondoskodjanak arról, hogy a művelődési munka
valamennyi rcszortfelelőse, könyvtáros, munkásakadémia vezető, közönségszervező, stb.
külön tanulmányozza a szocialista brigádok helyzetét, és terveikben rögzítsék a fel-
adatokat.

Rendszeresebben kell foglalkozni a brigádvezetőkkel, részükre tapasztalatcseréket
kell szervezni. Segíteni kell a brigádvezetőket abban, hogy a kulturális vállalások tel-
jesítését is tudják irányítani.

A munka eredményessége érdekében meg kell szervezni az értelmiség patronáló
mozgalmát. A szocialista brigádok kérjenek fel értelmiségi dolgozókat (mérnök, agro-
nómus, pedagógus, közgazdász) a kulturális tevékenység támogatására. A patronálok
egyrészt a szakmai kérdésekhez, másrészt a brigád általános művelődési kérdéseihez
adjanak segítséget.

Nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani a szocialista brigádmozgalomnak. A me-
gyei sajtó és rádió rendszeresen közöljön riportokat a szocialista brigádok vállalásai-
ról és értékeléseiről.

A művelődési intézmények segítsék a felajánlások eredményes végrehajtását, szer-
vezzék meg a lehetőségeket. Korrepetálások, irodalom biztosítása, klubfoglalkozások,
ismeretterjesztés, stb.

Létre kell hozni a Ságvári Művelődési Ház keretén belül a szocialista brigád-
vezetők klubját.

A népszerűsítésből vállaljanak nagyobb szerepet a fotoszakkörök. Készítsenek
fényképkiállításokat a szocialista brigádok életéről. Az üzemi híradók is tekintsék
feladatuknak a brigádok munkájának népszerűsítését.

A fentiek megvalósításával nagyot léphetünk előre a szocialista brigádok kultu-
rális tevékenységének segítésében, így sikerül valóra váltani a jelszó második részét -
szocialista módon tanulni!

Sági Pál
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