
SZOLNOK MEGYE 1945-1965

A művelődésügy 20 eve Szolnok megyében

I.

A felszabadulás óta' eltelt 20 év története: a szocializmus felépítéséért folyó harc
története. A politikai, gazdasági harc és munka mellett a kulturális felemelkedés biz-
tosítása, az emberek gondolkodásának szocialista átformálása is szerves részét képe te
és képezi ennek a harcnak. Kezdettől fogva világos volt, hogy a szocializmus ügyének
győzelméhez elengedhetetlen, alapvető feladat a kulturális forradalom végrehajtása is.

Az ellenforradalmi korszak lényegéből következő örökséget hagyott hátra a kul-
túra területén is: alacsony iskolázottságot, a burzsoá ideológia szellemi mérgét, a kizsák-
mányoló osztályok művelődési monopóliumát.

Szolnok megye sem volt elkényeztetett területe az ellenforradalom kulturális
politikájának. A megye mezőgazdasági jellegéből fakadóan az uralkodó osztályokat
a termelőerők fejlődése még kevésbé kényszerítette a termelés érdekében &z iskoláz-
tatás fejlesztésére, mint az ipari vidékeken. Ebből következően szinte korlátlanul
érvényesülhetett az ellenforradalmi rendsrer kultúrpolitikájának tömegeket sújtó
lényege, a művelődés alárendelése a kizsákmányoló osztályok politikai hatalma biz-
tosításának. Ezt a kultúrpolitikát a népellenesség, az osztályellentétek elködösíté~>ére
irányuló törekvés jellemezte. Tartalmában a nemzeti fennhéjázás és gyűlölködés, a
nacionalizmus és sovinizmus, a klerikalizmus volt az uralkodó a „kultúrfölény" hamis
jelszava mögött.

Mit takart a „kultúrfölény" Szolnok megyében?
Az 1949-es népszámlálás adatai élesen rámutatnak erre. 32 983 embernek nem volt

semmilyen iskolai végzettsége. Ez azt jelentette, hogy Szolnok megyében minden 12.
ember egyáltalán nem járt iskolába. A 15 éven felülieknek mindössze 8,3 százaléka
rendelkezett az általános iskola 8. osztályának megfelelő végzettséggel, a 18 éven
felüliek 1,8 százalékának volt érettségi bizonyítványa. (Ma az általános iskola 8. osz-
tályát elvégzők 47 százaléka tanul tovább a középiskolákban.) Nem érte el az 1 száza-
lékot az egyetemi (főiskolai) oklevelet szerzettek száma. E számok önmagukban is
rendkívül alacsonyak, belső összetételük azonban még világosabbá teszi a felszaba-
dulás előtti kultúrpolitika osztályjellegét. 1938-ban a megyében 1330 középiskolai tanuló
volt (ma - a felnőttekkel együtt - 16 941), s közöttük alig találunk fizikai dolgozó
gyermekét. Az sem véletlen különben, hogy az 1938-as statisztika kategorizálása igyek-
szik a leghomályosabbá tenni a tanulók szociális összetételét.

A népművelés tartalmilag a fasiszta nézetek uralmát, a kispolgári giccs, a ponyva,
a szórakoztató-ipar tobzódását jelentette.

A demokratikus törekvések a kultúra terén csak szűk körben hathattak, mert a
hivatalos kultúrpolitika egész hatalmas apparátusával, a hatalom minden eszközével
igyekezett elfojtani ezeket,
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II.

A szocialista kultúra megteremtéséért folytatott harcot, a kulturális forradalmat
ilyen öröksé/> birtokában kellett megindítani. A párt előtt világos volt, hogy a kultu-
rális forradalmat maguknak a dolgozó tömegeknek kell létrehozniok - a párt irányí-
tásával, az állam szervezett erejével, a kulturális intézményekre támaszkodva.

Ilyen helyzetben a kulturális forradalom fő feladatai a következőkben jelent-
keztek:

Harcot kellett indítani a volt uralkodó osztályok műveltségi kiváltságainak és
előnycinek megszüntetéséért. Ez a feladat - többek között az iskolarendszer, az iskola-
hálózat fejlesztését, c?zcl összefüggésben a pedagógusok számának jelentős mértékű
növelését igényelte. Szolnok megyében akkor nem érte cl az iooo-ct az általános iskolai,
a 70-ct a középiskolai nevelők S/áma. (Ma 2865 általános iskolai és 498 középiskolai
nevelő dolgozik.) Nem volt ritka a 100, vagy akörüli létszámmal működő tanuló-
coport, ami önmagában is mutatja az oktatás alacsony színvonalát. Biztosítani kellett
íi középfokú oktatás szélesítését, a dolgozók gyermekeinek bejutását a közép- és fel-
rőfokú oktatásba. Mindezzel együtt olcsóbbá kellett tenni az iskoláztatást. Ezen az
úton é" a népművelés fejlesztésével viszonylag gyorsan kellett emelni az egész dolgozó
nép műveltségének, tudásának, kultúrájának színvonalát.

Az egész művelődésügyet tartalmában is a szocializmus ügyéért folytatott harc
solgálatába kellett állítani. Az iskola, a népművelés feladatait a szocialista kultúra
követelményeinek megfelelően kellett kidolgozni, ami a marxizmus-leninizmus ural-
kodóvá tételét jelentette az oktatás, népművelés tartalmában.

E-zel összefüggésben új, szocialista értelmiséget kellett kialakítani. A polgári
pcvcltctésű, de a népi hatalomhoz hű értelmiség ideológiai átformálása, képzett mun-
kálok és parasztok értelmiségi munkakörökbe helyezése, a fiatal értelmiség szocialista
világnézetének megalapozása, s ilárd kommunista magatartásának kialakítása - ezek
a feladatok jelentkeztek a megvalósítás útján.

E művelődéspolitikai tennivalók nem önmagukért, hanem a szocializmus fcl-
építéfének alárendelve, annak szerves részeként állottak előttünk. Nyilvánvaló volt,
hogy a kulturális forradalom nem mehet automatikusan végbe, hanem a párt és állami
irányítás céltudatossága, a tömegek aktív szerepe biztosíthatja csak annak győzelmét.
A kulturális forradalom célkitűzései felé vezető út sem volt sima, hanem csak az
elmaradottság, a burzsoá nézetek, a reakciós polgári kultúra elleni éles harc hozhatta
és hozhatja meg az eredményeket.

III.

A kulturális felemelkedésért folytatott harc Szolnok megyei történele is szem-
léletesen tükrözi azokat az erőfeszítéseket, melyeket a párt tett hazánkban a kultu-
rális forradalom végrehajtásáért.

20 év távlatából sem érdektelen felidézni, hogy az ellenforradalmi korszak kul-
túrpolitikájának következményein túl mennyiben nehezítette a kulturális felemelkedés
megindulását a volt uralkodó osztályok egész politikájának következménye, a második
világháború. Egyetlen idézxt - a vármegyei tanfelügyelő 596 1946. számú jelentéséből
- is érzékelteti a súlyos nehézségeket: „Az általános iskola vármegyénkben minden
sooo lakoson felüli községben megnyílt, ahol annak megindítását tanterem-, vagy
tanítóhiány nem akadályozta. . . 56 tanyai iskola működő képessége az elmúlt tanév-
ben sem volt biztosítható. .. Az iskolák zavartalan működéséhez szükséges és meg-
felelő tanterem még számos községben nem áll rendelkezésre, úgyszintén az iskola
háborús sérülései, ablakok és ajtók hiányossága számos helyen még nincs a község
részéről rendbehozva... Tisztelettel kérem a Főispán Úr és a Tekintetes Közigazga-
tási Bizottság rendelkezését, hogy a községi elöljáróságok közmunka útján hozassák
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helyre az iskolai tantermek és tanítói lakások háborús sérüléseit, hogy legalább az
épület tetőzete, ablakok és ajtók hiánytalanok legyenek."

A súlyos nehézségek ellenére a felszabadulás megteremtette a kulturális fejlődés
feltételeit is. A szocialista forradalom első szakaszában, az 1945-48-as időszakban a
párt harca a kultúra demokratizálásáért, a demokratikus tartalmú művelődési refor-
mokért, demokratikus és szocialista hagyományaink helyes értelmezéséért és fel-
használásáért, a volt uralkodó osztályok művelődési egyeduralmának megtöréséért, a.
reakciós-klerikális elemek visszaszorításáért folyt.

E harc első nagy eredménye az általános iskola megteremtése volt. Nehézség
adódott bőven, hiszen az 1945-46-os tanévben mindössze 56 iskolában indulhatott meg
az általános iskola. A szelekció azonban ekkor még ennek ellenére érvényesült, a volt
polgári iskolákba és gimnáziumokba elsősorban a polgári szülők íratták be gyerme-
keiket. A szelekció fennmaradását elősegítette a tanárhiány is, hiszen a volt népisko-
lák nem rendelkeztek tanárokkal.

A gazdasági helyzetből fakadó problémák is súlyos nehézséget jelentettek. A
felszerelés hiánya nagyban rontotta az eredményes oktatás lehetőségét, a tüzelőhiány
pedig több hónapos tanítási szüneteket is eredményezett az iskolák többségében. Az
ellenforradalmi rendszer és a háború a dolgozó osztályokat sújtotta, ennek következ-
ményeként a tanszer-, ruha-, cipőhiány, nem egy esetben az étkezési gondok nagy-
mértékben hátráltatták az iskoláztatást. Az iskolák nagyobb része az egyházak kezén
volt, s ez a tény is súlyosan nehezítette az előrehaladást.

Az általános iskola megteremtése tehát nem jelenthette az iskolázottság azonnali
és ugrásszerű megjavulását. Hogy az általános iskola valóban azt a szerepet tölt-
hesse be, amiért létrejött, ahhoz politikailag, népgazdaságilag és az életszínvonal
tekintetében is előre kellett lépni. S az ilyen irányú fejlődéssel párhuzamosan nőtt
azzá megyénkben is az általános iskola, amit ma jelent közoktatásügyünkben.

Altalános iskolai tanulók,
napközis tanulók, tanerők

Ev:
1952:
1953:
1954:
1955:
1956:
1957:
1958:
1959:
1960:
1961:
1962:
1963:
1964:

száma

Tanu-
lók:

62 031
60 797
59 603
60 234
61 165
61 092
60 731
62 422
60 083
68 473
70 098
69 668
68 098

Napkö-
zisek:

—
771

1186

1483
2186
2240
2630
3363
4233
4575
5759
7169
7917

Tan-
erők
1947
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2125

2369
2486
2525
2560

2596
2614

2633
2746

2846
2863
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Grafikon az általános iskolák, fejlődéséről

Az általános iskola ma betöltött szerepét, jelentőségét látva érthetjük meg iga-
zán, hogy milyen óriási vívmány volt annak megteremtése.

Az 1945-48 közötti időszak kulturális fejlődésére jellemző volt a polgári pártok-
kal kötött koalíció. A politikai és gazdasági fronton sorozatos vereséget szenvedő
volt uralkodó osztályok a kultúra területén igyekeztek lábukat megvetni. A párt esz-
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mei befolyása azonban mind nagyobb lett, s a munkásosztály hatalomraj utasa lénye-
gesen meggyorsította az előrehaladást.

Az 1948. évi XXXIII. törvénycikk június 17-én törvénybe iktatta az iskolák
államosítását. A törvény végrehajtása során Szolnok megyében 174 egyházi iskola
államosítása történt meg. Ez a tény nagyon jelentős lépést jelenteti: közoktatásügyünk
fejlődésében. Megszüntette a szétforgácsoltságot, egy egész sor iskola teljesen osztotta
fejlesztését tette lehetővé. Az államosítás bizonyos szelekciót eredményezett a peda-
gógusok körében, mivel egyesek nem vállalták az állami iskolában a munkát. A
klerikalizmus fontos bázisát vesztette el az iskolák államosításával, s lehetővé vált
az állami tanterv egységes bevezetése.

Az iskolák államosítása éles politikai harc közepette történt Szolnok megyében
is. Már 1948 májusában megyeszerte szülői értekezleteket tartottak, s ezeken a szülők
döntő többsége is az államosítás mellett foglalt állást. A klerikális reakció teljes
befolyását latba vetve mindent megtett az államosítás megakadályozása érdekében.

Az államosítás végrehajtása után a tömegek csattanós választ adtak a reakciónak.
Megindult a „Dolgozók az iskoláért" mozgalom, mely során az ipari munkások falu-
járó brigádjai és a dolgozó parasztok társadalmi munkában 670 iskolai tantermet
állítottak helyre, tettek alkalmassá a tanításra.

Az államosítás megteremtette a feltételeit az oktató-nevelő munka demokra-
tizmusa, szocialista tartalma egységes érvényesülésének. Tömegméretekben indult meg
a nevelök ideológiai alapképzése.

Az államosítás azonban nem jelentette az iskola nevelő munkájának tartalma
körüli éles harc megszűnését. A szocialista nevelő munka kibontakozásának mozgalmi
bázisai lettek a megalakult úttörőcsapatok. 1948 őszén már 130 úttörőcsapat működött
a megye iskoláiban. De az iskolán belül dolgoztak a Szív Gárda, Mária Kongregáció,
?. Biblia körök, Soli Deo Glória szervezetei is. A tanuló ifjúság közötti befolyásért
ezeken a szervezeteken keresztül rendkívül éles harcot indítottak az egyházak, s ez
a harc egyben az úttörőcsapatok ellen is irányult. A kifejezetten egyházi jellegű
egyesületeken kívül olyan önkormányzati szervekkel rendelkező egyesületek is, mint
a Diák-kaptár, a sportkörök, szakkörök - az úttörőcsapatok befolyásának érvénye-
sülése ellen léptek fel. Határozott intézkedésekre volt szükség a reakció bázisainak
felszámolására, s ezek nyomán az úttörőcsapatok fokozatosan szélesedő befolyásra
tettek szert az általános iskolai ifjúság körében.

1949-ben az Alkotmány törvénybeiktatása után megszűnt a hitoktatás kötelező
jellege, s ugyanebben a tanévben bevezetésre került az általános iskolák felső tago-
zataiban az orosz nyelv oktatása. Ez utóbbi lépés jelentős számú nevelő kiképzését
tette szükségessé az orosz nyelv oktatására.

Az általános iskola fejlesztésének további története a teljessé tételre irányult. A
tankötelezettség érvényesítése, a tanterem és szakos tanár-ellátás fokozatos javítása
jelentette ennek a munkának alapvető feladatait.

A népgazdaság igénye, a szocialista tervgazdálkodás érvényesülése egyre több
közép- és felsőfokú végzettségű szakembert kívánt. Mindezek érdekében növelni kel-
lett a középiskolai tanulók számát úgy, hogy ezzel együtt jelentős mértékben javul-
jon középiskoláinkban a tanulók szociális összetétele is. Az első lépések ugyan már
közvetlenül a felszabadulás utáni hónapokban megtörténtek a népi kollégiumok meg-
szervezésével megyénk városaiban. De a munkás- és parasztszármazású tanulók
nagyobb tömegeinek középfokú beiskolázása 1949 őszén indult meg. Ebben az évben
1287 tanuló iratkozott be a középiskolák első osztályaiba. (1938-ban 1330 volt az összes
középiskolai tanulók száma a megyében.) Az első osztályosok 28,84 százaléka mun-
kás, 41,56 százaléka dolgozó paraszt szülők gyermeke volt. Ezzel egyidőben indultak
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a szakérettségire előkészítő tanfolyamok, s egyre több munkás- paraszt-származású
tanuló került a felsőfokú oktatási intézményekbe.

Már a felszabadulás utáni első években megindultak a dolgozók altalános és
középiskolái. 1952-ből van az erre vonatkozó első pontos adatunk. E szerint ebben
az évben a dolgozók általános iskoláiban 960-an, a dolgozók középiskoláiban pedig
425-én tanultak.

Év:

1952:

1953:

1954:

1955:

1956:

1957:

1958:

1959:

1960:

1961:

1962:

1963:

1964:

Felnőttoktatás

Alt. Isk.:

960
1385

489
442
297
261
831
3118

4137

4303

7153

7949

5647

Középisk.:

425
419
368

1109

1601

1182

1398

1928

3074

4140

5388

6529

7145
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Grafikon a felnőttoktatás fejlődéséről

Az oktatás színvonalának emelése különösen 1951-től vált központi kérdéssé. Vilá-
gos volt, hogy nem elég a munkás-paraszt származású gyermek iskoláztatásáról gon-
doskodni, hanem ezzel párhuzamosan szilárd, tudományosan megalapozott ismeretek
elsajátítását is biztosítani kell. Fel kellett lépni olyan ellenséges akció ellen, mely
a tanulók tudatos túlterhelése, maxímalizmus útján akart szelekciót elérni a hátrányos
helyzetben lévő munkás-paraszt származású tanulók rovására. Harcot kellett indítani
a burzsoá pedagógia bomlasztó módszereinek terjesztői ellen is. Ugyanakkor fel kell-
lett lépni olyan veszély ellen is, mely - a politikai nevelés feladatait eltorzítva - a
tantárgyak erőszakolt, frázisos „átpolitizálásában" jelentkezett, a szilárd tárgyi isme-
retek nyújtásának követelményét háttérbe szorítva. Jelentős intézkedések történtek
a szigorú tanulmányi fegyelem és rend megteremtése, az iskola egyszemélyi felelős
vezetésének biztosítása érdekében. Az ezzel kapcsolatos intézkedések nyomán foko-
zatosan javult az iskolai munka eredményessége is.

A proletárdiktatúra győzelme után széles tömegek érdeklődése fordult a kultúra
felé, kibontakozásnak indult a kulturális tömegmozgalom. Ugrásszerűen megnőttek
a könyvkiadás számai, gyorsan fejlődött a könyvtári hálózat. Folyamatosan növeke-
dett a könyvtárak könyvállománya, az olvasók száma. Az első időszakra azonban
az volt a jellemző, hogy túlzottan sok kiskönyvtár jött létre a megyében. Olyan
irányzat alakult ki, hogy minden gépállomásnak, termelőszövetkezetnek, állami gaz-
daságnak, üzemnek , tömegszer vezetnek stb. legyen könyvtára. Ez nagy mennyiségi
fejlesztést eredményezett ugyan, de az egységes irányítást és fejlődést lehetetlenné
tette. A fejlődés eredményeként 1952-ben már csak a közművelődési könyvtárakban
68 700 kötet könyv volt és 23 000 beiratkozott olvasó. Bár még így is alig érte el a
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i?o kötetet az iooo lakosra jutó könyvállomány, mégis nagy előrelépést jelentett,
hiszen 1938-ban csak 15 000 könyv és 10 000 olvasó volt az akkori közkönyvtárakban.

Gyors növekedésnek indult a művelődési otthonok hálózata. 1952-ben már 54
művelődési otthon működött,, s abban az évben ezeknek 325 000 látogatója volt.
(1938-ban 13 működő művelődési otthon volt a megyében.)

Jelentős tömegek igyekeztek ismereteiket bővíteni a népművelés lehetőségeinek
igénybevételével. 1952-ben 1507 ismeretterjesztő előadás hangzott cl 90 600 hallgató
előtt.

A községek villamosításának előrehaladásával együtt fejlődött a mozihálózat.
1952-ben már 76 filmszínház működött, 17 000 előadást tartott s a megye filmszínhá-
zainak ebben az évben 2 800 000 látogatója volt. - 1954 óta állandó színház működik
a megyében. Fejlődés kezdődött a múzeumok munkájában is, s egészséges bontako-
zásnak indult a képzőművészek tevékenysége.

Jellemzi a kulturális.igények fejlődését az is, hogy 1938-ban 13000 rádió-előfizető
volt, 1953-ban pedig már 41 000. Nagymértékben nőtt a sajtó-előfizetők tábora is.
..; Az 1950-es évek első fele sikereket hozott a kulturális forradalom frontján. Nem
volt azonban mentes ez az időszak a hibáktól sem. A politikai, gazdasági életben el-
követett hibák kihatottak a kulturális életre, de voltak tévedések magában a műve-
lődéspolitikában is. A valóságos helyzet, sok vonatkozásban szubjektív megítélése
egyszer a dogmatizmus, szektás tendenciákat erősítette, máskor megalkuvást, elvtelen
engedményeket szült. Nem vettük eléggé számításba a burzsoá ideológia mély gyö-
kereit, túl siettettük és túl is értékeltük a fejlődést.

E hibákat is ürügyül használva lépett fel a revizionizmus, indult meg az ellen-
'jorra^lalom ideológiai előkészítése. Az ellenforradalom súlyos megrázkódtatást jelen-
tett a művelődésügy területén is. A revizionizmus a hibák mérhetetlen felnagyításával
megtagadta a kulturális forradalom eredményeit, a „kultúra szabadsága" liberális-
burzsoá jelszavát hangoztatva a kultiira szocialista tartalmát támadta, a „nemzeti út"
egyoldalú, nacionalista hangsúlyozásával a proletárinternacionalizmus elvét vetette el.
A nyílt burzsoá propaganda is - részben az elkövetett hibák miatt - eléggé jelentős
tömegekre hatott. Mindezeket a reakciós, ellenforradalmi erők a maguk céljaira hasz- :

nálták fel, a fegyveres ellenforradalmi felkelés idején pedig igyekeztek megszerezni
a művelpdés területének kulcspozícióit.

Az ellenforradalom ideológiai előkészítése rombolólag hatott a pedagógusok és
a tanulók soraiban egyaránt. Ez súlyos zűrzavart okozott a nevelőmunkában, mely
az ellenforradalmi felkelés időszakában - egy ideig még annak leverése után is -
«ak fokozódott. A fegyveres felkelés, az ellenforradalmi erők nyílt jelentkezése
azonban a nevelők sorában is megindította a világosabb differenciálódást. A nevelők
jelentős része tartózkodó lett, egy része határozottan szembefordult az ellenforrada-
lommal, kis része pedig egyértelműen az ellenforradalom oldalára állt.

Ahol az ellenforradalmi erők pozícióhoz jutottak, azonnal hozzákezdtek konk-
rét intézkedések tételéhez. Elsősorban a Jászságban és a tiszafürcdi járásban meg-
szüntették az orosz nyelv tanítását, helyébe néhány helyen a kötelező hitoktatást ren-
delték el, a nevelőket pedig kötelezték a tanulók templomba vezetésére, vallási szim-
bólumok elhelyezésére az iskolákban. A tanítás ugyan csak kevés iskolában szüne-
telt néhány napig, de az iskolai munka viszonylagos rendje csak januárban-február-
ban állt helyre. Az igazolatlan mulasztások száma azonban még ezután is magas volt,
az es2mei zűrzavar pedig még hosszú ideig éreztette hatását.

A revizionizmus és az ellenforradalom a népművelés területén is súlyos károkat
okozott. Kisújszálláson, Öcsödön, Kenderesen pl. ellenforradalmi elemek a könyv-
tári könyvállomány egy részét elégették. A szocialista, haladó művek olvasottsága
visszaesett, a haladó filmek látogatottsága erősen csökkent. A színház műsorpoli-
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tiká átmenetileg messze került a szocialista jellegtől, az Öntevékeny művészeti moz-
gnl .íban is elburjánzott a polgári ideológiát tükröző művek bemutatása.

A fegyveres felkelés leverése után megindult a forradalmi erők ellentámadása
a kultúra frontján is, bár itt nehezebb volt az előrehaladás, mint más területeken.
Az ellenforradalmi erők azonban itt is fokozatos visszavonulásra kényszerültek, s, a
párt helyes politikája eredményeként megindult az eszmei-politikai nevelőmunka szé-
leskörű kibontakozása, az ellenforradalom által okozott károk és zűrzavar felszámo-
lása. Ez a munka azonban még hosszabb időt vett igénybe, és a párt nagyon követ-
kezetes harcát igényelte az ideológia frontján. ,

Az MSZMP sokat és alaposan foglalkozott a revizionizmus és az ellenforradalom
okozta károk felszámolásával, a kulturális forradalom soron következő feladataival.
A párt művelődéspolitikai irányelvei, az irodalom kérdéseivel, a népi írókkal, az iro-
dalomkritikával foglalkozó pártdokumentumok jelentős állomásai voltak ennek a
munkának. Az MSZMP országos pártértekezlete, a VII-VIII. pártkongresszusok egy-
aránt nagy figyelmet szenteltek a kulturális forradalom kérdéseinek. Az 1961. évi III.
tv. - a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről - közoktatásunk fejlődését
hosszú időszakra megalapozta.

Ezek a dokumentumok Szolnok megyében is jelentős fejlődést eredményeztek.
A párt művelődéspolitikai irányelveinek megjelenése után az MSZMP Szolnok Megyei
Bizottsága 1958. december 18-án átfogó határozatban jelölte meg a kulturális forra-
dalom megyei feladatait. A határozat értékelte a megye kulturális fejlődésének eddigi
útját, és leszögezte, hogy a művelődéspolitikai irányelvek megvalósítása „egész szo-
cialista építőmunkánk fontos kérdése, megvalósítása párttagságunk, egész dolgozó
népünk ügye és érdeke." A határozat nagyon határozottan fellép az ellen a szemlélet
ellen, mely szerint a kultúrforradalom feladatainak megvalósítása kizárólag a kül-
túrmunkásokra hárul.

Ezt követően 1959. végén a Szolnok Megyei Tanács határozatban dolgozta ki a
megye ötéves művelődésügyi programját. A program részletekbe menően jelöli meg
a közoktatás és népművelés vonatkozásában a konkrét tennivalókat.

A párt VIIJ. kongresszusa után az MSZMP Megyei Bizotsága újra átfogóan fog-
lalkozott a megye művelődésügyi helyzetével és 1963. március 23-án hozott határoza-
tában már azt állapíthatta meg, hogy az ötéves megyei művelődésügyi program lénye-
ges feladatainak döntő többsége megvalósult. Ezen az alapon és a VIII. kongresszus
határozatainak figyelembevételével jelölte meg e határozat a további tennivalókat.

A Megyei Tanács V. B. ebben az időszakban egész sor lényeges kérdésben hozott
konkrét határozatokat a művelődésügy továbbfejlesztésére. Határozatok születtek az
iskolahálózat fejlesztéséről és korszerűsítéséről, a tanyai általános iskolák körzetesí-
téséről, a könyvtári munka fejlesztéséről, a falusi kulturális munka kérdéseiről, a
képzőművészet helyzetéről -, hogy csak a legfontosabbak közül említsek néhányat.

A művelődés különböző területein a fejlődés lényegesen gyorsabb lett az ötéves
művelődési programban előirtaknál, s ebben egész gazdasági és politikai fejlődésün-
kön belül különösen nagy szerepe volt annak, hogy 1959-ben végbement megyénkben^
a mezőgazdaság szocialista átalakulása. Ennek a nagyjelentőségű fordulatnak kultu-l
ralis kihatásai sokoldalúan jelentkeztek, s egészében véve a kulturális forradalom!]
előrehaladásának ütemét gyorsították.

IV.
A felszabadulás óta eltelt 20 esztendő a szocializmus megteremtéséért, felépíté-

séért folytatott harc és munka két évtizede. Felmérve megyénk mai kulturális hely-
zetét, s visszagondolva az ellenforradalmi korszak kulturális örökségére jogosan álla-
píthatjuk meg, hogy nagyot, hatalmasat léptünk előre e harc közben és ennek a harc-
nak részeként a kulturális felemelkedés terén is.
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Vizsgaíjuk meg a-továbbiakban, hogy milyen konkrét eredmények születtek Szol-
nok megyében zo év alatt a kulturális forradalom frontján. Kezdjük vizsgálédásun-
k:it a közoktatás területén.

Szélesedett óvodahálózatunk. Ma már 158 óvodában 8760 óvodáskorú gyermek
nevelését biztosítjuk. Nagymértékben emelkedett az óvodai nevelőmunka színvonala,
eredményessége. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy minden 19 óvodás gyer-
mekre jut 1 óvónő. Ennek nagy jelentősege akkor tűnik ki igazán, ha összehasonlítjuk
pl.' az 1940. esztendővel, amikor minden 85 óvodásra jutott csak 1. óvónő Szolnok
megyében. Jelentős a fejlődés tárgyi vonatkozásban is. Óvodáink egészségügyi szem-
pontból kifogástalanok, ragyogóan tiszták, ízlésesen és jól felszereltek, játékkal bősé-
gesen ellátottak.

/a
Óvodai férőhelyek,

réftOHELYEKffOOD,
Kt/S ów&Á

ÓVÓNŐK C-ÍŰO)

napközis óvodások, frvónők

É v :

1952:
1953:
1954:
1955:
1956:
1957:
1958:
1959:
1960:
1961:
1962:
1963:
1964:

száma
F é r ő - N a p k ö z i -

h e l y e k
.

4772
5770 i
6070
6240
6985
7363
7529
7885
8091
8523
8864
8889

sek

2004
1874
1820
2213
4104
3444
4092
4504
4892
4211
4304
4809 '
4881

ÖVÓ
n ő k

131
153
222
252
252
307
329
369
396
412
435
460
483S3 54 SS í"6 59 SS ÍV 60 61 ÉQ. 63 &i

Grafikon az óvodák, fejlődéséről

Az óvodások több mint fele - 4800 - napköziotthonos. Ez a lehetőség még
ismeretlen volt a felszabadulás előtti Szolnok megyében.

Ma már jelentős mértékben megközelítettük az általános iskola minden vonat-
kozásban teljessé tételének célkitűzését. A beiskolázás gyakorlatilag 100 százalékos-
nak vehető. A tanulók 87 százaléka elvégzi tanköteles korban az általános iskolát.
Rendkívül jelentős tény ez, hiszen még 1958-ban is csak 59 százalékos volt ez az arány.
A felsőtagozatos tanulók 94,7 százaléka részesül szakrendszerű oktatásban. Ennek az
aránynak a jelentősége olyan összevetésben látszik a maga teljességében, ha figye-
lembe vesszük, hogy a lakosság közel 20 százaléka még'ma is tanyán él. A szakrend-
szerű oktatás teljessé tétele felé 1964-ben történt jelentős előrelépés. Az 1964-65-08
tanév kezdetén 1300 olyan felsőtagozatos tanuló kezdte meg osztott általános isko-
lában tanulmányait, akik eddig szakrendszerű oktatást nem nyújtó tanyai iskolákba
jártak. Elősegítette ezt 7 általános iskolai diákotthon megnyitása, ahol 360. tanuló
elhelyezését lehetett biztosítani. A következő években újabb általános iskolai diák-
otthonok kezdik meg működésüket, s viszonylag rövid időn belül gyakorlatilag tel-
jessé válik a szakrendszerű oktatás. - Jelentős vívmány, hogy csaknem 8000 általános
iskolai tanuló számára adva van a napköziotthoni elhelyezés lehetősége. - Az általá-
nos iskolákban ma 25 tanulóra jut egy nevelő. A felszabadulás előtt egy nevelőre
kétszer ennyi tanuló jutott, pedig akkor csak 49 000 volt a tanulók száma, ma pedig
közel 70 000. 1952 óta 298-cal növekedett az általános iskolai tantermek száma is.

Jelentős mutatója az általános műveltség emelkedésének, az ilyen irányú igé-
nyeknek a középiskolai oktatás fejlődése. Ma a középiskolák nappali tagozatain 9796
tanuló tanul. Ez a szám az 1938-asnak mintegy 7,5-szerese. Ez az országos - ötszörös
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növekedésnél — gyorsabb ütemet jelent, amit a megye korábbi- elmaradottsága ind tv-
ko!. Ez az ütem biztosította, hogy ma mát elértük az országos átlagot az általános
iskolából középiskolába lépők arányát tekintve.

A középiskolák tanulóinak
és tanárainak létszáma
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Középiskolás kollégiumainkban 1500 tanuló elhelyezését lehet biztosítani, 2100-an tanu-
lószobai, 264-en externátusi elhelyezésben részesülnek. Az utóbbi években több köz-
ségben középiskola kezdte meg működését, köztük pl. Kunhegyesen és Kunmada-
rason is. Ez utóbbiak azért bírnak különös jelentőséggel, mert ezt megelőzően az
egész kunhegyesi járásban nem volt egyetlen középiskola sern. Ezek a jelenleg közös
igazgatású iskolák a középiskoláztatás szélesítésének és területi arányosításának lehe-
tőségeit teremtették meg.

A megye területén ma már 4 felsőfokú oktatási intézmény működik: Jászberény-
ben tanítóképző, Mezőtúron és Karcagon felsőfokú mezőgazdasági technikum, Szol-
nokon tanárképző kihelyezett tagozat.

A dolgozók iskolái fontos szerepet töltöttek és töltenek be a kulturális felemel-
kedésben. Csak 1952-től számolva - innen van az első pontos adatunk - az általános
iskolát 9841-en, a középiskolát 2605-en végezték el ezen az úton. Jelenleg az általános
iskolákban 5647-en, a középiskolákban 7145-en tanulnak. Az általános iskolai létszám
1963-ban volt a legmagasabb: 7949. A csökkenés most már bizonyos mértékig termé-
szetesnek vehető, hiszen mind kevesebb lesz azoknak a száma, akiknek ezen az úton
kell megszerezniök az általános iskolai végzettséget.

Az iskolareform új iskolatípust teremtett, a szakközépiskolát. A szakközépiskolák
érettségizett szakmunkásokat képeznek. Ma már 14 féle szakközépiskolában 1414
tanuló tanul. Ez a szám állandóan emelkedik, mivel a szakközépiskolák jelentős
részének még csak az alsó évfolyamai működnek.

Az iskolareform gyakorlati megvalósítása során fokozatosan bontakozik ki a tar-
talmi célkitűzések megvalósítása is, az oktatás nagy tartalmi fejlődésen megy nap-
jainkban keresztül.

Az- általános iskolákban megkezdődött a reform előírásainak megfelelően készült
új tanterv bevezetése, s a következő tanévben a középiskolák is megkezdik az új
tantervre való áttérést. Ezzel párhuzamosan új tankönyvek kerülnek a tanulók kezeibe,
korszerűsödik az iskolák felszerelése, fejlődik a szertárak ellátottsága. Mindezek- a
tényezők az oktatási módszerek tökéletesítésével együtt azt eredményezik, hogy a
tanulók egyre szilárdabb ismeretek birtokában hagyják el az iskolák padjait.

A reform végrehajtása során a munkára nevelés eredményei széles mértékben
bontakoznak ki. A munkaoktatás, a társadalmi munkában való tömeges részvétel, a
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munkaoktatással összefüggő szakmai gyakorlatok nyomán jelentős fejlődés követke-
zett be a tanulóifjúság munkára neveléséhen.

A politechnikai képzés a sokoldalúan fejlett ember eszményének megközelítését
segíti elő, ennek részeként a gyakorlati oktatás — nevelési eredményei mellett — sok
új és hasznos ismerettel fegyverzi fel a tanulókat. A középiskolákban folyó szakmai
előképzésben ^ 5 ^ 1 - ma több mint 6000 tanuló vesz részt.

A tananyag korszerűsítése, a tanárok ideológiai és szakmai felkészültségének
állandó fokozódása, a ncvelömunka tervszerűbbé válásának eredményeként emelke-
dik a tanulóifjúság világnézeti nevelésének színvonala. A politikai nevelésben jelen-
tős szerepet töltenek be az úttörőcsapatok, KISZ-szervezetek, melyek átfogják a
tanulóifjúság szinte egészét.

A közoktatás fejlődésének eredményei a lakosság iskolázottsági szintjének emel-
kedésében realizálódnak. A rendelkezésre álló adatok alapján az 1949. és 1960. évi
népszámlálás eredményeit tudjuk e vonatkozásban összevetni. E szerint az általános
iskola 8. osztályát, illetve ennek megfelelő osztályokat végzettek száma az 1949-es
26 637-ről 1960-ra 55 559-re emelkedett. 1949-ben 5765-en, 1960-ban már 10 471-en ren-
delkeztek középiskolai érettségivel. Az egyetemi (főiskolai) oklevelet szerzettek száma
ebben az időszakban 1947-ről 3832-re emelkedett. Ha az 1964. évi helyzetet tudnánk
összehasonlítani az 1949-essel, természetesen ennél is lényegesen kedvezőbb képet
kapnánk.

Jelentős fejlődést mutat a szakmai műveltség alakulása - az ipar műszaki fej-
lesztésével, a mezőgazdaság szocialista átszervezésével párhuzamosan. Az iparban az
utóbbi 10 évben megkétszereződött a szakmunkások száma. Ma mintegy 4300 ipari
és 1000 mezőgazdasági tanuló készül szákmunkásvizsgára. Az utóbbi években több-
ezer dolgozó tett traktoros-, növénytermesztési-, öntözéses-, növényvédői- és egyéb
mezőgazdasági szakmunkásvizsgát. Ebben az évben mintegy 4000-en vesznek részt a
különböző mezőgazdasági szakmunkásvizsgákra előkészítő tanfolyamokon.

A népművelés helyzetének vizsgálata is jelentős eredményeket tükröz.
Fejlődött a népművelési intézmény-hálózat. Az 1938-as 13 művelődési otthon helyett

ma már 148-ban folyik kulturális tevékenység. Ezek között állandóan növekszik -A
korszerű és korszerűen felszerelt művelődési otthonok száma. Csak a 85 tanácsi mű-
velődési otthonban évenként másfélmillió körüli látogató fordul meg. Ugyancsak 148
a működő filmszínházak száma is, s ezek előadásait több mint 5 millió néző látogatja
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évente 1965-ban 456 színházi előadást tartottak a megyében 118 000 néző előtt. 5 nagyobb
múzeumunk 44 kiállítását 1965-ban mintegy 80 000 látogató tekintette meg. Zeneokta-
tásban 2500 növendék részesül a zeneiskolában és a zeneoktatói munkaközösségek
révén. A -79 tanácsi könyvtárban meghaladja a félmillió kötetet a könyvek száma, ez
azt jelenti, hogy ma már minden 1000 lakosra 1400 kötet könyv jut. A könyvtárak
beiratkozott olvasóinak száma több mint 80000.

!< ico ooo-ncl több a rádióelőfizető, s meghaladja a ií ooo-ct a tv-előfizetők száma.
A napi és idős/aki lapokra mintegy 90 ooo-en fizetnek elő.
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Ezek az adatok bizonyítják, hogy nagymértékben nőtt és szélesedett a népmű-
velés hatóköre. Ezzel párhuzamosan a népművelés tartalma is jelentős fejlődésen
ment és megy keresztül. A népmüvelés jelentős szerepet tölt ma már be a társadalmi
és természettudományi ismeretek terjesztésében. 1965-ban 224 258 hallgató vett részt
4067 ismeretterjesztő előadáson. Elterjedt és népszerűvé vált az ismcretterjcszíes aka-
démiai formája, mely rendszerezett ismereteket nyújt állandó hallgatóság számára.

Ismeretterjesztő előadások
cs hallgatók száma
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A népművelés a maga eszközeivel sokoldalúan kibontakozó támogatást nyújt a
felnőttoktatás eredményessé tételéhez. A népművelők hasznos munkát végeztek a
különböző munkahelyek dolgozóinak iskolai végzettsége felmérésében, s ezek alapján
a felnőttoktatás szervezésében. A művelődési otthonokban 22 előkészítő tanfolyam
indult azok számára, akik sok éves kihagyás után kívánják tanulmányaikat folytatni.
18 konzultációs központ nyújt segítséget a felnőttoktatásban résztvevőknek a tanul-
mányi anyag elsajátításához, jobb megértéséhez. Az irodalmi színpadok és a könyv-
tárak egyre eredményesebben és hasznosabban segítik a maguk eszközeivel a felnőtt-
oktatást.

A népművelés új vonásaként figyelemre méltó kísérletek folytak az általános
iskola "és szakmunkásképző tanfolyam összekapcsolása érdekében.

A tanácsi kezelésben lévő művelődési otthonokban 127 különböző szakkör mű-
ködése segítette a népművelés ismeretnyújtó munkáját.

Az irodalmi és művészeti nevelés is jelentős eredményeket könyvelhet el. A
könyvtárak a mai magyar irodalmi műveket forgalmazzák legnagyobb számban,
1963-ban pl. 65 000 ilyen művet kölcsönöztek. Az író-olvasó találkozók is fontos hoz-
zájárulást jelentenek az irodalmi neveléshez.

Csak a zeneiskolák tanárai és növendékei 42 hangversenyt tartottak egy év alatt,
s - ebből 28-at községekben rendeztek meg. 34 községben láthatott a lakosság képző-
művészeti vándorkiállításokat. Az öntevékeny művészeti csoportokban mintegy 20 000
ifjú és felnőtt művészeti nevelése folyik.

Terjed és egyre tartalmasabbá, változatosabbá válik a klubélet.
Több jelentős képzőművész dolgozik megyénkben. A szolnoki képzőművészet

hagyományaihoz méltóan az itt élő művészek jelentős helyet foglalnak el az ország
képzőművészeti életében, rendszeres kiállításaikat mindig nagy érdeklődés kíséri.

V.

Jogosan mondhatjuk tehát, hogy a felszabadulás óta eltelt 20 év alatt a szocia-
lizmus építésének részeként hatalmasat léptünk előre a kulturális forradalom frontján.
Tisztán látjuk azonban, hogy még korántsem vagyunk, a célnál, újabb nagy feladatok
várnak ránk. Teljessé kell tenni az iskolareform megvalósítását, haladnunk kell a
középiskoláztatás általánossá válása felé, fejleszteni kell az oktató-nevelő munka
eredményességét. Ehhez újabb tantermekre, újabb tanárokra, javuló felszerelésekre
és ellátottságra van szükség. - Szélesítenünk kell a népművelés hatókörét, erősíteni
szocialista eszmeiségét, növelni az általános és szakmai műveltség emelésében szerepét..

Látjuk, hogy nem egyszerű feladatok ezek. De azt is tudjuk, hogy az ellenforra-,
dalom kulturális öröksége nem véletlen következménye volt, az elmaradottság a ki.-,
zsákmányoló ellenforradalmi rendszer lényegéből következett. Ugyanígy tudjuk, hogy
a felszabadulás óta eltelt időszakban bekövetkezett fejlődés sem véletlen műve, hanem
az épülő szocializmus lényegéből fakadt. Ebből következően a fejlődés, a további
előrehaladás a kulturális forradalom területén is törvényszerű lesz.

BÁRDI IMRE .
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