
A Szolnoki Kulturális Hetekről

A Szolnoki Kulturális Hetek (1964. ápr. 3.-május 24.) befejezése óta eltelt két
hónap elegendő időnek tűnik ahhoz, hogy kellő higgadtsággal, megfelelő tárgyilagos-
sággal levonhassuk a kulturális hetek tanulságait, okulásul a magunk számára és tájé-
koztatásul mindazoknak, akik hasonló jellegű rendezvények tervezésére gondolnak.

A végzett munka eredményeinek és hiányosságainak elemzését megkönnyíti az a
tény, hogy a befejezés óta eltelt idő alatt a városi pártbizottság végrehajtó bizottsága,
a városi tanács vb és maga városi tanács is sokoldalúan foglalkozott a Szolnoki Kul-
turális Hetek tapasztalataival.

A Szolnoki Kulturális Hetek megrendezésének gondolata pártunk VIII. kong-
resszusán elfogadott, s az eszmei offenzívával kapcsolatos határozatok, valamint az
1963. március 23-i megyei pártbizottsági határozatok szellemében született meg. Az 1963.
szeptember 2-án összeült előkészítő bizottság, amelyben a párt, tanács, tömegszerve-
zetek, kulturális intézmények képviselői vettek részt, egyértelműen állást foglalt a
kulturális hetek szükségessége mellett.

Abból a meggondolásból indult ki, hogy - bár a felszabadulás óta eltelt közel
két évtized alatt voltak a városban értékes kulturális kezdeményezések, sikeres meg-
mozdulások - különösen az utóbbi időben lanyhult az érdeklődés ezek iránt, le-
szűkült az érdeklődők köre, s nem egy rendezvény részvétlenségbe fulladt.

Azt is látta az előkészítő bizottság, hogy városunk, sőt megyénk öntevékeny
együtteseinek fejlődése érdekében szükség van országos jellegű tapasztalatcserére,
igényes bíráló bizottságok véleményének megszívlelésére.

Végül - éppen a VIII. kongresszus sugallata alapján - úgy érezte a bizottság,
hogy városunknak is hozzá kell tennie a szocialista kultúra nagy egészéhez mind-
azt, amelyre gazdag képzőművészeti hagyományai, sajátos alföldi, Tisza-táji arculata
révén hivatott. Annál is inkább meg kell ezt tennie mivel az Alföldnek ez a középső
része eléggé kiesik nagy kulturális múlttal rendelkező egyetemi városaink vonzás-
köréből.

Ezek az indokok határozták meg a legfontosabb célkitűzéseket is. Elsősorban
a város szélesebb tömegeit akartuk tartósan bevonni a kulturális és tudományos ren-
dezvények látogatóinak sorába. Szerettük volna felkelteni, illetve fokozni a város
iránti szeretet érzését, értékeinek megbecsülését, és széthinteni egy kissé szélesebb
körben is városunk jó hírét, s kellő tapasztalatot szerezni mind a magunk, mind
öntevékeny csoportjaink számára a továbbiakhoz.

E célok figyelembevételével 1963 október végére elkészítettük a részletes míísor-
tervet, amelyet tanulmányozás és véleményezés végett mintegy 70 példányban szét-
küldtünk az érdekelt szerveknek. A beérkezett vélemények, valamint a városi tanács,
illetve a városi párt vb kiegészítései alapján átdolgozott program ízléses műsor-
füzetben 1964 januárjában került ki a nyomdából. A műsorfüzet, amelyet Gácsi
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Mihály szolnoki grafikusművész alkotása díszít, elismerést keltett nemcsak városunk-
ban, hanem országszerte is.

A kulturális hetek megrendezését tudatosan széles társadalmi alapra igyekeztünk
helyezni Az egyes rendezvények lebonyolítására, bizonyos feladatok elvégzésére tár-
sadalmi bizottságokat szerveztünk. E bizottságok többsége eredményesen működött,
de még így is rendkívül nagy megterhelés jutott az egyes rendezvénysorozatot szer-
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vcző, irányító és kézben tartó városi művelődésügyi osztályra. A szervezéshez, az
egyes rendezvények lebonyolításához jelentős segítséget adtak az egyes tömegszerve-
2etek és intézmények. Különösen a Szakszervezetek Megyei Tanácsa, a Ságvári Műve-
lődési Ház, a Damjanich Múzeum és a TIT, a Megyei Könyvtár, a Népművelési
Tanácsadó, a KISZ Megyei Bizottsága, és a Hazafias Népfront Városi és Megyei
Bizottsága vállalt magára igen komoly munkát.

A Szolnoki Kulturális Hetek gazdasági alapjának biztosítására részletes költség-
vtés készült 121 500,- Ft összegben. Ebből „Népművelési célok" költségvetési címen
57 500,- Ft biztosítva volt. A költségvetési összeg másik részét bérleti rendszer kiépí-
tésével igyekeztünk biztosítani. A megyei tanács végrehajtó bizottsága 10 000,- Ft-ot
ajánlott fel a legjobb táncegyüttes jutalmazására, a Népművelési Intézet pedig szintén
10 000,- Ft-ot adott utazási és szállásköltség megtérítésére. A bérleti rendszer beveze-
tésével nem csupán az anyagi alapot akartuk biztosítani, hanem valamennyi bérlet-

98 —



ben szereplő előadás látogatottságát is. Hogy a város minél szélesebb tömegeit
csolhassuk be, a bérletek elhelyezésére a városi tanács tagjait kértük fel. A tanács-
tagok túlnyomó többsége szívesen eleget is tett a felkérésnek. A tanácstagokon kívül
az SZMT, a KISZ, a HNF és az iskolák is vállaltak bérletclhelyezést. A bérletezés
helyességét igazolja a Szolnoki Kulturális Hetek anyagi rentabilitásán kívül az a tény
is, hogy a bérletekben szereplő n előadáson 400 fős átlagos nézőszámot értünk el.

Az előkészítő munka során természetcsen felvettük a kapcsolatot valamennyi
műsorban szereplő együttessel, a tudományos programban szereplő intézményekkel,
az egyes művészekkel, és minden szükséges dolgot pontosan rögzítettünk. Ezután
került sor Budapesten egy országos sajtókonferenciára, amelyen ismertettük a kultu-
rális hetek célját, műsorát stb.

Ilyen előzmények után nyitottuk meg a Szolnoki Szigligeti Színházban a fel-
szabadulási emlékünnepélyhez kapcsolódva, a Szolnoki Kulturális Heteket, amely-
nek közönségsikerét az alábbi számok jelzik:

Az Alföldi Néptáncfesztiválon 920 fő volt a látogatók száma.
Az Országos Dalostalálkozót 816-an hallgatták meg.
A Pécsi Balett előadását 570-en tekintették meg.
Az Alföldi Tánczenekari Fesztivált 450-cn,
a Megyei Tánczenekari Fesztivált 430-an hallgatták meg.
A könyvheti irodalmi esten 420-an,
Verdi Rekviemjének bemutatóján 420-an vettek részt.
Már az említett adatok is mutatják, hogy a kulturális hetek programját össze-

állítva gondoltunk a lakosság legkülönbözőbb rétegeinek érdeklődési körére. Igye-
keztünk arányosan szerepeltetni a művészetek különböző ágazatait, és színvonalas
tudományos rendezvényekről s gondoskodni.

II.

Az i r o d a l m i rendezvények legfontosabb tartalmi értékének azt tartjuk, hogy
a város közönségének figyelmét az élő irodalomra irányították. A vidéki városok
közül Szolnoknak jutott az a megtisztelő feladat, hogy a költészet napjának záró-
ünnepségét itt rendezhettük meg. Ez és a többi országos jellegű irodalmi rendezvény
kétségtelenül sokak érdeklődését felkeltette a mai irodalom, a magyar költészet iránt.

Nagy érdeme az irodalmi rendezvényeknek, hogy állandó közönségmagot alakí-
tottak ki, olyan emberekkel ízleltették meg az irodalmat, akik eddig kívül estek
az irodalom vonzásterületén. Bizonyos mértékig hozzájárultak a helyes irodalmi köz-
vélemény kialakításához és az irodalmi ízlés fejlesztéséhez is. Egyetlen hónap lefor-
gása alatt 5 rendezvényre került sor, és a közönség száma minden esetben kétszere-
sen felülmúlta az elmúlt évek hasonló próbálkozásait. Bár az irodalmi estek forró
hangulatát nem érzékelhetik, mégis megemlítjük a látogatók számát.

Irodalmi színpadok bemutatója 370 látogató
Költészet Napja 400
Pódium Színpad bemutatója 300 „
Kortárs irodalmi est 240 „
Megyei könyvhét megnyitója 420 „

A k é p z ő m ű v é s z e t i és egyéb kiállítások sorát a Tavaszi Tárlat nyitotta
meg. A tárlaton Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Szolnok megye képzőművészeinek alko-
tásai szerepeltek. Bár a kiállított képanyag gazdagabb is lehetett volna, mégis a
három megye első közös tárlatának sikere is hozzájárult ahhoz, hogy e megyék képző-
művészeti csoportjai megtették az első lépést az azóta már megvalósult egyesülés
felé. A tárlatnak nagy közönségsikere mellett az is- jelentőséget adott, hogy az alföldi



festészet megítélését reálisabbá tette, a város közönségében pedig mélyebb megértést
ébresztett a szülőföld, a szeretett alföldi táj iránt. A megnyitóra összesereglett közön-
ség zsúfolásig megtöltötte a Szolnoki Galéria öt termét.

Az Aba-Novák grafikai kiállítás megnyitása szállítási problémák miatt némi
késedelmet szervedett ugyan, de a színház előcsarnokában kiállított képanyag szép-
sége a látogató közönségben ezt a kis technikai hibát feledtetni tudta.

A városi tnnács nagytermében került sor az országos fotókiállítás megrendezésére.
A kiállításra 17 szakkör és 18 klub küldött képeket, amelyekből 216 került kiállításra.
A.2000 fő látogató képet kapott a mai magyar fotóművészet színvonaláról.

Külön említést érdemel a Damjanich Múzeum régészeti és helytörténeti kiállí-
tása, amelynek gazdag anyaga, ízléses válogatása és értékes mondanivalója már a
megnyitáskor hatalmas sikert aratott. Az Országos Régészeti Konferencián megjelent
szakemberek is. egyhangúan elismerték a kiállított anyag rendkívüli gazdagságát.
Ugyancsak nagy közönségsikert aratott a megyei néprajzkutatás eredményeit feltáró
népművészeti kiállítás is.

T á n c o s rendezvényeink közül messze kiemelkedett az országos méretűvé vált
Alföldi Néptánc Fesztivál. Ezen Magyarország szinte valamennyi élvonalbeli együt-
tese részt vett. A zsűri megállapítása szerint az utóbbi 10 évben nem volt az ország-
ban ilyen színvonalú és jelentőségű néptáncos találkozó.

A fesztivál példát mutatott arra is, hogyan lehet a néptáncot az eredeti folklór-
elemekből továbbfejleszteni a korszerű kifejezési formákig. Ez a fesztivál azt is be-
bizonyította, : hogy az igényes, élményt nyújtó öntevékeny művészeti csoportoknak
van jövőjük. A közönség igényli, élvezi az ilyen magas színvonalú bemutatókat. Éppen .
ezqrt indokoltnak -tartjuk, hogy a jövőben is sorra kerüljön hasonló jellegű találkozó
megrendezése. A bemutatót azonban egyrészt kétnapossá kell tennünk, másrészt csak.
a Szigligeti Színházban rendezhetjük meg, mivel a Ságvári Művelődési Ház techni-
kai felkészültsége nem éri el egy ilyen szintű rendezvény követelményeit.

Z e n e i rendezvényeink közül kiemelkedett az ifjúsági hangverseny, amelyen
a Szolnok megyei kórusokon kívül újpesti és székesfehérvári középiskolás kórusok
is félléptek. A színvonalas kórus-teljesítmények a hallgatók figyelmét teljes mérték-
ben lekötötték.

Az országos minősítő dalostalálkozónak is városunk adott helyet. A 19 alföldi
kórus közül a debreceniek aranykoszorút, két szolnoki kórus ezüst-, 1 pedig bronz-
koszorút kapott.

Az Országos Filharmónia a kulturális hetek alatt két hangversenyt szervezett.
Már a kamarazenekar hangversenye iránt is nagy volt az érdeklődés, Verdi Rekviem
c. művének bemutatója pedig táblás ház előtt hangzott el. Mindkét hangverseny
élményt nyújtó előadása szaporította a szolnoki hangverseny-barátok számát. A szol-
noki zeneiskola három hangversennyel kapcsolódott be a kulturális hetek program-
jába. E hangversenyek színvonala bizakodással tölthet cl bennünket városunk zenei
életének jövőjét illetőleg.

A kulturális hetek s z í n h á z i programjában a Szigligeti Színház előadásain
kívül a debreceni Csokonai Színház Carmen előadása, valamint a Pécsi Balett ven-
dégszereplése jelentett új színt. Különösen nagy elismerést váltott ki a Pécsi Balett
szereplése. A szolnoki közönség most részesülhetett először a modern balett élményé-
ben, amelyet igen nagy tetszéssel és megértéssel fogadott.

' A t u d o m á n y o s rendelvények is országos visszhangra találtak Hat orszá-
gos jellegű tudományos konferencia került megrendezésre a kulturális hetek keretében.

Országos Régészeti Konferencia 50 résztvevővel
Történelmi Társulat Vándorgyűlése 220
Akadémiai Tiszakutató Bizottság ülése 48 „
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Országos Múzeumigazgatói Értekezlet 46 „ •
Országos Karnagyi Konferencia 80 „ ^
Országos Sajtókonferencia 50 „

A Történelmi Társulat vándorgyűlésén egyetemi tanárok, tudományos kutatók,
pedagógusok tartották, illetve hallgatták meg a magasszintű, s a legújabb kor-törté-
netével foglalkozó előadásokat, valamint a felkért hozzászólók előadásait. A tudo-
mányos ismeretterjesztés szakemberei a vándorgyűlés keretében mélyebben -megismer-
ték a városban, illetve a megyében folyó munkát is.

A Tiszakutató Bizottság ülésén elhangzott előadások méginkább meggyőzték a
hallgatóságot arról, mennyire fontos, érdekes és a gyakorlati élettel szorosan össze-
függő szép Tiszánk tudományos felmérése. Az Országos Régészeti Konferencia és
a Múzeumigazgatók Értekezlete tudományos programján kívül gazdag vitaanyagot
talált a Damjanich Múzeum új kiállításában.

A Karnagyi Konferencián a kórusmozgalom néhány időszerű problémájával, míg
a sajtókonferencián a sajtónak a magyar falu szocialista átalakításában vitt szerepe-
vei és további feladataival foglalkoztak a konferenciák résztvevői. . . . . . .

ni. :

A Szolnoki Kulturális Heteknek a felsorolt művészeti és tudományos rendez-
vényeken kívül megvoltak a maguk hasznos melléktermékei is.

Ezek közül a „Tiszta, virágos városért" mozgalom sikerét emeljük ki. A hosszú
tél ellenére sikerült városunk tereit, parkjait rendbehozni, a város tisztaságát emelni.
A szolnoki Iparcikk Kiskcr. Vállalat kirakatversenye, camping-kiállítása szintén hozzá-
járult a város külső arculatának színesebbé tételéhez.

A város iskoláiban a kulturális hetek alkalmával nyílt oktatási hetet, ill. iskola-
napot tartottak. Ezek során a szülők közelebb kerültek az iskolai oktató-nevelő mun-
kához, betekintést nyertek az új tanterv és az új tantárgyak gyakorlati alkalmazásába.
Ugyanakkor hasznos tapasztalatcserét is jelentettek ezek napok nemcsak a város
pedagógusainak, hanem az oktatási héten városunkban megfordult Heves megyei,
Hajdú megyei és Pécs városi pedagógusoknak is.

Sajnos, nem hozta meg a kívánt sikert a két előre megtervezett idegenforgalmi
nap. Sem az előzetes propaganda, sem az idegenforgalmi napok sportrendezvényei
nem jelentettek kellő vonzerőt a megyén kívüli közönség számára.

Néhány rendezvényünk, köztük a Szigligeti Színház három beütemezett előadása,
két üzemi hangverseny és a megyei társastánc verseny elmaradt. Bár. az amúgy is
zsúfolt program sikerét ezek nem befolyásolták, mégis tanulságul szolgál jövőbeni
tervezésünk szempontjából. A kulturális hetek a gyakorlatban is igazolták a vár-osi
párt és tanács vb kulturális szemlékre vonatkozó határozatainak helyességét. A kul-
turális szemlék látogatottsága az elmúlt esztendőkben ugyanis rendkívül gyér volt.
Most viszont nem volt olyan bemutatónk, melyen háromszáznál kevesebben vettek
volna részt. A jövőben a kulturális szemlék városi bemutatóit a város peremkerü-
leteinek művelődési otthonaiba helyezzük, hogy ott is színvonalas műsorokat, gazda-
gabb programot tudjunk adni.

Míg a szervezéssel, a rendezvények színvonalával, a tervezett műsorok zökkenő-
mentes lebonyolításával a rendezők és résztvevők egyaránt elégedettek lehettek, addig
a Szolnoki Kulturális Hetek propagandája nem ütötte meg a kívánt mértéket. Orszá-
gos rendezvényeinket a fővárosi lapok, a Kossuth Rádió, a Televízió nem készítette
elő, és jórészt nem is méltatta kellőképpen. Az MTI hírszolgálata és tájékoztatása
sem volt megfelelő. Néhánysoros hírecske is csak elvétve akadt a fővárosi lapokban,
kivéve a sajtókonferenciát követő cikkeket. Különösen fájdalmas volt a Népszabadság
tartózkodása, valamint a TV teljes közömbössége. A Szolnok megyei Néplap becsü-
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lettel kivette részét a kulturális hetek propagandájából, előzetes és értékelő cikkei-
ben ébren tartotta a figyelmet és fokozta az érdeklődést a rendezvények iránt.
A Néplap szerkesztőségének az erdeme, hogy a vidéki lapok is elég széles mére-
tekben foglalkoztak a Szolnoki Kulturális Hetek eseményeivel. Szépen dolgozott a
szolnoki rádió "is. Képes riportokat láthattunk az Ország-Világban, a Képes Újság-
ban és a Népmüvelés c. folyóiratokban. A propaganda hiányosságának oka abban
rejlik, hogy a propagandabizottság tagjai leszűkítették tevékenységüket saját terüle-
tükre (Néplap, helyi rádió, MTI) és nem dolgozták ki egy nagyobb méretű propa-
ganda lehetőségeit. Pedig a Szolnoki Kulturális Hetek programja nagyobb nyilvá-
nosságot érdemelt volna.

IV.

Az elmondottak alapján joggal állíthatjuk, hogy a Szolnoki Kulturális Hetek
elérte a kezdetben rögzített célkitűzéseket.

Lakosságunk érdeklődése megnőtt a színvonalas rendezvények iránt. Rendezvé-
nyeinket összesen mintegy 30 000 néző látogatta meg.

Saját művészeti csoportjaink megálltak a helyüket, s egyben tanultak is az orszá-
gos, vagy táj-jellegű bemutatókon. Kiemelkedő volt a Tisza Táncegyüttes Bartók:
Sirató c. tánca, a Ságvári kamarakórus és vegyeskar, valamint az FMSZ énekkarának
fellépése. Tánczenekarainknak viszont a többi alföldi városhoz viszonyítva bőven van
pótolni valójuk.

A kulturális hetek alatt a városban megforduló mintegy háromezer vendég jelen-
tős része kedvező benyomással távozott városunkból. Megismerték fejlődő, szinte
napról napra szebbé váló városunkat, és többen kifejezésre juttatták, hogy városunk
valóban méltó arra, hogy az Alföld kulturális megmozdulásainak egyik jellegzetes
székhelye legyen.

A megrendezés jogosultságát és időszerűségét tehát igazolták a tények. Bár
tapasztalatlanságunk következtében kisebb hibák adódtak, a Szolnoki Kulturális
Hetek sikere mégis válasz volt a kishitűeknek, akik megbékéltek azzal a gondolat-
tal, hogy városunk lakóiból hiányzik a kulturális érdeklődés. A kulturális hetek
végső tanulsága az, hogy kellő felkészüléssel, jó szervezéssel fel kell kelteni a kul-
túra iránti éhséget, s annak megfelelő, a város és a táj sajátos értékeit is bemutató,
kielégítéséről kell gondoskodni.

Éppen ezért a Szolnoki Kulturális Heteket a jövőben is megrendezzük, kissé
levegősebb, de annál színvonalasabb programmal. Legközelebb felszabadulásunk 20.
évfordulója alkalmából kerül erre sor.

Ennek programja már készülőben van, ismertetése helyett csak annyit, hogy az
ideinél még színesebb, még gazdagabb, még tartalmasabb lösz.

Seurmay Ernő
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