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Szolnok és régiója fejlesztési lehetőségei*

Szolnok a római birodalom idején már Erdélyből és az Alföldről nyugatra irá-
nyuló kereskedelem átmenő forgalmát bonyolította le, mivel erre helyzete, és a Tiszán
való átkelés adottságai folytán igen alkalmas volt. A középkorban a Tiszán érkező só
és fa-3/áHítmányoka^ Szolnokon rakták át a szárazföldi szállító eszközökre Pest felé.
Később ezen felül még az Alföldről Ausztria felé irányuló szarvasmarha-export tiszai
átkelőhelye is lett. A keletről Pestre irányuló szállítások szempontjából kitűnő helyzete
folytán az elsők között a budapest-szolnoki vasútvonal épült meg, már 1847-ben. Innen
folytatódott a vasútépítés Debrecenig 1857-ben és később a Debrecen-Nyíregyháza-
Miskolc vonal megépítése után Szolnok az egyetlen kelet felé irányuló vasúti vonal
egyik legjelentősebb állomása lett. Nemcsak az alföldi, hanem az északkelet-magyar-
országi forgalom is ezen keresztül bonyolódott le. A szolnok-békéscsabai vasútvonal
1858-ban épült és ez már vasúti csomóponttá is tette Szolnokot. Ma négy irányban ágaz-
nak ki a vasútvonalak Szolnokról, de a közeli elágazások hat irányba terelik forgal-
mát és egyértelműen az Alföld gyűjtőállomása lett Budapest felé.

Természetes, hogy ez a csomóponti helyzet a várost magát is fejlesztette, mégpedig
az átmenő forgalom miatt a város természeti funkcióiból eredő jelentőségénél nagyobb
mértékben. Hasonlóan közúti csomópont és tiszai ákelőhely lett a város a közúti for-
galom fontosságának megnövekedése óta, főleg mióta itt megy keresztül a Budapestről
Záhonyon keresztül Szovjetunióba és Püspökladányon át Romániába irányuló közúti
forgalom is. Jellemző, hogy nagysága 1910-ben sorrendben a 21. helyet foglalta cl,
addig ipari munkaerő létszám vonatkozásában 13. helyen állt és Szolnokon áthaladó
személyszállító vonatok száma Budapest után itt volt a legnagyobb. A lakosság számá-
nak növekedése 1900 óta jelentősen gyorsabb volt, mint az ország városainak átlagos
lakosszámnövekedése. Erre jellemző az, hogy még 1900-ban 25-ik, 1910-ben 21-ik, 1920-
ban már 15-ik, 1930-ban 13-ik és 1960-ban 10-ik helyen állt a városok népességszámának
sorrendjében. Ez természetesnek látszik, mivel egy város regionális jelentősége minden
egyéb tényezőnél erősebben függ közlekedési szempontból központi helyzetétől. Ez
a helyzet teszi lehetővé az onnan kiágazó közlekedési vonalakon keresztül jól elérhető
települések regionális ellátó intézményekkel való kiszolgálását és egyúttal a városban
létesülő munkahelyekre való ingavándorforgalmat. Ugyancsak a város közlekedési
helyzetét jellemzi, hogy a MÁV-nál 2600-an dolgoztak 1959-ben. 1959-ben a városon
áthaladó személyszállító vonatok száma csak Budapesten és a Dunántúl szempontjából
hasonló helyzetben levő Székesfehérváron volt nagyobb mint Szolnokon. Ha a szolnoki
pályaudvar személyforgalmának nagyságát Szolnok lakosszámával állítjuk arányba,
az egy lakosra eső személyforgalom Budapest és Kaposvár utún Szolnokon a leg-
nagyobb. A vasúton szállított árumennyiség egy városi lakosra vetített aránya szem-

» Mint olvasóinknak jeleztük, a fenti cikket, amely eredetileg a Jászkunság 1966. évi —
Szolnok városrendezési, városrekonstrukciós problémáival foglalkozó — 4-4k számában került
volna közlésre, technikai okok miatt folyóiratunk jelen számában adjuk közre. (Szerk.)
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pontjából Budapest - Tatabánya után áll a harmadik helyen Szolnok. Az ipari dol-
gozók száma 1900 óta 1963-ig megtízszereződött és 1930 óta is ötszörösére nőtt. Ugyan-
csak közlekedési helyzetéből adódik, hogy jelenleg közel 10 000 főnyi ipari dolgozó
létszámából 3000 a város körüli más településekből ingázik Szolnokra, mely arány
az ország városai közül majdnem a legmagasabb.

Természetesl, hogy a városnak ezek az adottságai számításba jöttek, amikor a
főváros egyoldalúan túlzott fejlődésének ellensúlyozására elhatározást nyert az új
ipartelepítés decentralizálásának politikája, és amikor a főváros túlzsúfoltságának
ellensúlyozására gyorsabban fejlődő ellenpólusokat kellett kijelölni. Igaz, hogy ezeket
az ellenpólusokat a regionális tervezés, elsősorban Budapesttől legtávolabbra cső
nagyobb városokban találta meg, mindenekelőtt ott, ahol a városok fejlődése máris
túlnőtt a helyi szerepkörön és megyén túlterjedő regionális vonzerő alakult ki. Ezek
a városok már eddig is magyarországi viszonyokhoz mérten középvárosokká növe-
kedtek: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr. Mind az öt felsorolt- és regionális
központi szerepkörét már ma is betöltő város az országhatár közvetlen közelében
fekszik. E városok jelentőségéhez mért vonzáskörzete csak egy irányban húzott félkör
formájában terjedt ki. Ha csak ezekre a határmenti nagy régióközpontokra támasz-
kodnánk, Budapestnek még túlzottan nagy területre kiterjedő regionális szerepköre
maradna meg az országos szerepkörön kívül.

Ez volt az indító oka annak, hogy az ország belső területein is ellenpólusokat
kellett keresni, amelyeket ki lehetne fejleszteni olyan területek lakosságának munka-
helyekkel és regionális intézményekkel való ellátására, melyekre a határmenti régió-
központok vonzása már nem terjedt ki, viszont Budapest túlzottan nagy mérete és
aránytalan vonzóereje mindeddig akadályozta a helyi városok kifejlődését. Termé-
szetes módon kínálkoztak erre a szerepre az ország keleti és nyugati területeitől Buda-
pest felé futó közlekedési vonalak fő csomópontjai, vagyis az Alföld felől Szolnok,
a Dunántúl felől pedig Székesfehérvár. Ezek ma még viszonylag fejletlenebb, kisebb
városok, mint a határmenti régióközpontok, de az ország igen nagy részeire kiterjedő
közlekedési csomóponti szerepük alkalmassá teszi e városokat Budapestnek az ország
központi részein való közeli tehermentesítésére. E két városnak távlati régióközponttá
való kijelölése a regionális vizsgálatok országos összefoglalásának eredményeként tör-
tént meg 1960-ban, és a vizsgálatok bizonyító adatai alapján kerültek be hasonló minő-
ségben az országos településhálózatfejlesztési tervbe is. Az azóta eltelt évek fejlődéi!
számai máris igazolták Szolnok és Székesfehérvár fejlődési lehetőségeinek ilyen érté-
kelését, mivel az abszolút lakosszám fejlődései, vagyis a bevándorlás mértéke tekin-
tetében Szolnok számai a kijelölt régióközpontok közül sorrendben közvetlenül az ót
nagy határmenti régióközpont növekedési számai után következnek és közvetlen Szol-
nok után Székesfehérvár következik. Követte a településhálózati terv feltételezéseit az
ipari fejlődés üteme is.

Körülbelül ennek a fejlődési ütemnek folytatására lehetünk elkészülve mind-
addig, amig Szolnok jelenlegi közlekedési helyzete változatlan marad. Ez azt jelenti,
hogy addig e város regionális jelentősége és növekedése nem éri el a határmenti nagy
régióközpontokét, de nagyobbra növekszik, mint az ország többi kisvárosai. A jelenlegi
helyzetben Szolnok a keletről Budapest felé irányuló forgalom gyűjtőpontja és továb-
bítója Budapest felé, vagyis bizonyos szempontból a hatalmas Budapest elővárosa.
A város helyzetének további nagymértékű változását egy újabb fejlődési küszöb átlé-
pését a településhálózatfejlesztési tervnek az a koncepciója teszi lehetővé, mely nagyobb
távlatban javasolja a keleti alföldi forgalom gyűjtőpontjának Szolnoknak és a nyu-
gat-dunántúli forgalom gyűjtő-csomópontjának, Székesfehérvárnak egymásközti köz-
vetlen vasúti és közúti összeköttetésének megteremtését. Ez által Szolnok és Székes-
fehérvár a főváros felé eddigi lecsapoló szerepén túl közvetlen tehermentesítő szere-
pet kap, amely lehetővé teszi, hogy az Alföld felől a Dunántúl felé irányuló átmenő



Két pólusos kelet-nyugati közlekedési átkötés koncepciója a budapesti központi
csomópont tehermentesítésére

forgalomnak nagyrésze már Budapestet elkerüli és Szolnok, Székesfehérvár között
bonyolódhat le. Ez a forgalom mindaddig nem látszott túl jelentősneld, amíg Budapest
uralkodó túlsúlya mindent magához vonzott és a vidéki városok jelentősége ehhez
képest viszonylag kicsi maradt. A Budapest elkerülésével rövidebb úton bonyolítható
átmenő forgalom a nagy vidéki regionális központok és más ipari gócpontok fejlődése
által az eddiginél jóval nagyobb arányúvá válik. Ez a folyamat Debrecen, Békéscsaba,
Szombathely és Nagykanizsa, valamint Ajka, Veszprém, Székesfehérvár és Szolnok
ipari és regionális gócpontokká fejlődésével már jelenleg is megindult. Egy ilyen vasút-
vonal a jövőben a megkezdett fejlődést sokszorosára növelheti.

A javasolt Szolnok-Székesfehérvár vasútvonal az ország legfontosabb közlekedési
tengelyévé válhat, az ország földrajzi súlyvonalán halad keresztül nyugat felé, köti
össze Debrecent, Szolnokot, Székesfehérvárt, Szombathelyt és Nagykanizsát és erre
köt rá az ország észak-déli szárnyvonalainak zöme. Egy ilyen vonal létesítése az új
vasútvonal-menti városok ipartelepítésére való alkalmasságát is megnöveli. Ez által
Szolnok és Székesfehérvár új, ugyanolyan közlekedési központi jelentőségre tehet szert
az ipari kooperáció lebonyolítására), mint amilyennel ma egyedül Budapest rendelke-
zik az országban. Ennek a vasútvonalnak realitását az is növeli, hogy nem az egészet
kell megépíteni, mert jelentős része: Szolnok és Cegléd, valamint Székesfehérvár és
Adony közt megvan. A hiányzó kb. 50-60 km hosszú vonalra tanulmányterv készült,
mely bizonyítja, hogy ez a vonal a budapesti vasúti csomópont egyébként szükségessé
váló fejlesztésének költségeihez képest viszonylag jelentéktelen összegből megépíthető
volna. E vasúti tanulmány alapján úgy látszik, hogy a Szolnok-Székesfehérvár vonal
megépítésével kb. 900 millió forint költségbefektetést meg lehetne takarítani, közel
2 milliárd forintot a budapesti csomópont távlati fejlesztésénél, melynek terve a teljes
kelet-nyugati vasúti forgalom Budapesten keresztül való átvezetését irányozta elő.
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Egy ilyen vasútvonal létesítése visszahat a vonalmentén fekvő iparilag fejlődő
városok további növekedésére is, mert az a gyakorlati tapasztalatok szerint minden
vasútépítés következménye volt. Ennek megépítése teremtené meg az előfeltételét
annak, hogy Szolnok a főváros felé vezető forgalmat lecsapoló szerepe mellett az
Alföld északnyugati részének regionális központjává váljon és elérje fejlődésében a
határmenti, előzőleg már kifejlődött nagy regionális központok jelentőségét és mére-
teit. Világos természetesen!, hogy ennek a vasútvonalnak és azzal párhuzamosan szük-
séges közúti vonalnak megépítése 10-15 éves távlaton túli lehetőség. A város addig
arányos és zavaró körülmények nélküli, nyugodt ütemben való fejlesztésére van lehe-
tőség, ami által a túl gyorsan növekedő városoknál fellépő túlzsúfoltság elkerülhető
volna.

Még későbbi időpontra tehető Szolnok-Miskolc irányában hiányzó közlekedési
kapcsolatnak szükséges megteremtése. Ennek segítségével Szolnok a Miskolc és Pécs
között kiépíthető vasúti, vagy közúti kapcsolat középső állomásává válhat, ami növelné
Szolnok keleti főcsomóponti szerepét.

Szolnoknak az országos településhálózatban betöltött csomóponti, vagy regionális
központi szerepköre lehetővé teszi környezetében ipari körzet, vagyis közös műszaki
infrastruktúrán, közlekedési, közműberendezéseken alapuló kooperáló ipari komplexum
kifej lestését. Ennek üzemei és városai lényegében a szolnoki országos közlekedési
csomópont segítségével kapcsolódnának az ország többi részén fekvő kooperáló üze-
mekhez és a termelt áruk szállítási céljaihoz. Egy ilyen erősen iparosított- körzet léte-
sítését Szolnok körül lehetővé teszi a Tiszának, mint a jövőben jól hajózhatóvá kiépülő
útvonalnak a szolnoki vasúti és közúti csomóponthoz való kapcsolódása. A Tisza
kevésbé az iparok vízzel való ellátását szolgálná, mint olcsó vízi szállítási lehetőségek
bekapcsolódását az iparosítás és a termelés folyamatába. Ez által a szolnoki ipari
körzet előnyösen követheti a Tisza vonalát dél felé, Martfű, Tiszakécske irányába.

Az ipari körzet kialakításának másik fő tényezője Szolnok rendkívüli földrajzi
közelsége és kitűnő közlekedési kapcsolata négy másik, jó fejlődési lehetőséggel bíró
városhoz, keleti irányban Törökszentmiklóshoz, nyugati irányban Ceglédhez, Nagy-
kőröshöz és Kecskeméthez. Ennek az öt, igen közeli városnak közös vasúti, közúti,
energián- és vízbázison való ipari fejlesztése az ország egyik legtermészetesebben
kialakuló új ipari körzetét alakíthatja ki a tiszántúli ipari bázissal is kapcsolatban.
A három nyugatra fekvő város elsősorban a mezőgazdasági feldolgozó ipar, míg
Szolnok és a tiszamenti kis települések elsősorban a Tiszán szállítható nyersanyagokra
támaszkodó, valamint a vegyi ipari termékeket feldolgozó üzemek bázisa lehetne.

Mindezt kiegészíti az a reálisnak látszó, ugyancsak 15 éves távlaton túli perspek-
tíva, amely ennek a körzetnek vérkeringésébe kapcsolja be a leendő Duna-Tisza
csatornát, mely a tervek szerint Lakitelek környékén érné el a Tiszát és Kecskemétet
is víziúton elérhetővé teszi Szolnoktól. A csatorna vonala képezné a szolnoki ipari
körzet déli befejező szakaszát. Ez által létrejöhet a szolnoki ipari körzetnek kö/ös
vasúti, közúti és víziúti körforgalma a Szolnok-Cegléd-Kecskemét-Lakitelek négy-
szögben, amely a már ma is meglevő zárt négyszögöt képező vasúti vonalakra támasz-
kodhat. E négyszög két oldala vízi közlekedéssel kapcsolja a körzetet a hazai és kül-
földi szállítási vonalakhoz.

Ilyen előnyös közlekedési feltételekkel kevés, jövőben előirányozható ipari körzet
dicsekedhet. Egy ilyen ipari körzet munkaerőbázisa egy olyan nagyobb közintézményi
régióban helyezkedik el, amely Szolnok központtal és a vele együtt működő Kecskemét
társközponttal egész Szolnok megyét és Bács-Kiskun megye északi részét magában
foglalja Cegléddel és környékével együtt. Ez a régió a középen fekvő szolnok-kecske-
méti ipari körzet szempontjából kétféle jelentőséggel bír, egyrészt ez a terület képezi
a körzet közös munkaerőbázisát, mivel ez távolabbról való bevándorlás nélkül is ki
tudná elégíteni a kialakuló ipari körzet munkaerő szükségletét. Másrészt e régió lakos-



SZOLNOK IPARFEJLESZTÉSI KÖRZETE
ÉS REGIONÁLIS KAPCSOLATAINAK
OPTIMÁLIS FEJLESZTÉSI JAVASLATA

MISKOLC

^

SZÉKESFEHÉRVÁR

y Ipari torr.plzxum
belső líözleteedcsi
bázisa

a ipari _ .
/* külső közlekedés]

Q kapcsolatai
Viziút-

ságának magasabbrendű köz- és ellátó intézményeit előnyösen lehet Szolnokon és
Kecskeméten elhelyezni, úgy, hogy a régió lakosságát kényelmes, rövid közlekedés
közvetítésével mindennel ellássák. Itt kell rámutatnom Szolnok és Kecskemét jövőben
fejlesztés szempontjából való együttműködésének nagyfontosságára. Mindkét megye-
székhely jövőben nagyarányú fejlődésének alapját a két város egymásközti együtt-
működésében fogja megtalálni. E két város mindegyikének fejlődése egy közös ipari
körzet és ellátási régió kialakításának függvénye. Nem várható, hogy az adottságok
és lehetőségek egymagukban már a megvalósítást is biztosítsák. Ilyen nagyarányú fej-
lődési koncepciók nem valósulhatnak meg egyedül, külső vagy központi beavatkozás
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útján. Ezeknek a nagy jövőt ígérő adottságoknak és lehetőségeknek felismerése és
az abból adódó konzekvenciák levonása is szükséges, a helyi lakosság és a helyi veze-
tők részéről öntudatos közreműködésük a lehetőségek megvalósulása első feltételének
tekinthető. Nem jöhet 'étre ez a fejlődés akkor, ha a szolnokiak maguk nem bíznak
ilyen nagyarányú jövőbeni lehetőségekben, hanem a regionális összefüggések mellőzé-
sével csak a mai szűk provinciális, elszigetelt- városi helyzetükből indulnak ki. Fontos
feltétele a fejlesztési adottságok és lehetőségek kihasználásának az ehhez szükséges
szakember és szakmunkás-bázis kialakítása is, amihez megfe'elő oktatási létesítmények
idejében való megvalósítása ugyancsak Szolnok jövőbeni regionális fejlesztésének
követelménye. A fejlesztési lehetőségek helyes ismerete a helyi vezetők kezében jó
eszközzé válhat az új mechanizmus körülményei közt arra, hogy a népgazdasági és
ágazati tervezést és a beruházókat a város merész, de reális fejlesztési főtételeinek
megfelelően befolyásolják.

DR. PERCZEL KAROLY
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,4 Szolnoki Művésztelep 10 éve" című tárlat
megnyitója a Magyar JNemzeti Galériában

Tisztelt Jelenlevők!

Hadd legyen az első megfogalmazott gondolat a megnyitás perceiben annak
kifejezője, hogy a kiállító művészekkel együtt őszintén örülünk e kiállítás megren-
dezésével adott lehetőségnek. Csaknem 40 éves szünet után jelentkezik most újra a
Szolnok megyében dolgozó, alkotó képzőművészek kollektívája együtt Budapesten, s
közönsége iránti tisztelettel tárja a Nemzeti Galéria látogatói elé az utóbbi tíz esz-
tendő művészi termésének legjavát.

S ez a tíz esztendő gazdag termést érlelt, bizonyítva, hogy a szocializmust építő
társadalom minden korábbinál szélesebben szabadítja fel, bontakoztatja ki az alkotó-
kedvet, a tehetseget. Meggyőződésünk, hogy ez a korszak különös jelentőséggel bír
a Szolnoki Művészrelep történetében is, és köszönetet mondunk a Nemzeti Galériá-
nak, hogy módot adott e kiállítás megrendezésére, s odaadó gondossággal munkál-
kodott ennek sikerén.

Szolnok múltja a magyar képzőművészetben jelentős és gazdag. Mi magunké-
nak is valljuk mindazt, ami szolnoki festészetben a haladás jegyében és érdekében
fogant. S van mit magunkénak vallanunk, hiszen több mint egy évszázadnyi idő
adott lehetőségei- a válogatásra. A magyar képzőművészet olyan alakjai kapcsolódtak
jelentős szálakkal Szolnokhoz, mint Fényes Adolf, Bihari Sándor, Deák Ébner Lajos,
Ülgyay Ferenc, Pólya Tibor, Aba-Novák Vilmos és mások.

Nagyrabecsüléssel és tisztelettel emlékezünk az elődökre. De odaadó figyelem-
mel kísérjük a ma nálunk dolgozók fejlődését, alkotó munkáját.

Azok közé a területek közé tartozunk, ahol a vezetésnek megkülönböztetett figye-
lemmel kell a képzőművészet felé fordulnia. Erre köteleznek bennünket Szolnok kép-
zőművészeti hagyományai, s olyan irányú felelősségünk!, hogy a jelentős hagyományok
folytonosságának lehető legjobb feltételeit biztosítsuk.

Köt-elez bennünket a szocialista kultúra kiterjesztésének feladata, hiszen a mi
helyi kulturális életünkben a képzőművészet jelentősége - arányainál fogva - kiemel-
kedő. Mivel hisszük, hogy Szolnok az egész magyar képzőművészet helyzetét, fejlődé-
sét* tekintve sem közömbös helyet foglal cl, ez a tény tovább erősítette és erősíti fele-
lősségtudatunkat1.

Mindezek következtében magunkénak valljuk nemcsak a művésztelep múltját,
hanem jelenét is, jelenében pedig a nálunk élő és alkotó művészeket. Az eddigiekben
is igyekeztünk, a továbbiakban is igyekezni fogunk mindig jobb feltételeket biztosí-
tani alkotó tevékenységük fejlődéséhez. Ezek között a feltételek között ott szerepel
a közvetlen társadalmi környezet élénk érdeklődése, figyelme - elismerése és kritikája.

Elhangzott a Magyar Nemzeti Galériában 1966. október l-én, az Országos Múzeumi Hónap
megnyitásán^
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Ügy gondolom, ebben a vonatkozásban nincs túl sok ok panaszra képzőművé-
ízeink részéről. Rendszeresen megrendezett kiállításaikat nagy érdeklődés kíséri, s
ebben az érdeklődésben mindig benne van a vezetés közvetlen figyelme is. Nyugodtan
mondhatjuk!, hogy a Szolnoki Müvésztelep fennállása óta ilyen széleskörű érdeklődés
soha nem kísérte a művészek munkáját. Egyik bizonyítéka ennek az is, hogy köz-
véleményünk érdeklődése ide, erre a mai alkalomra is elkísérte a szolnoki festőket és
szobrászokat.

A művészi értékelés nem az én feladatom. Azt azonban e megnyitó keretén belül
is meg kell jegyeznem, hogy az itt kiállítók munkássága szorosan, sok szállal fűződik
a mai valósághoz, ök is magukénak vallják az alföldi tájat, a megyében dolgozó,
alkotó, szocialista jövőjét építő embert.

Művészi hivatástudattal ragadják meg az építőmunka örömét, s ha úgy adódik,
a nehéz helyzetben tett hatalmas erőfeszítéseket is.

Ez az együttélés, örömünkben, gondjainkban való osztozkodás, a tenniakarás a
művészet eszközeivel: ez az, amit különösen nagyra értékelünk, amit továbbra is elő-
segítünk kibontakozni.

Kultúránknak, helyi kulturális életünknek jelentős részét és értékét alkotja mind-
az, melyet a kiállítók itt a látogató elé tárnak. Ezzel a kiállítással új közönség elé
lép most kollektíven a szolnoki művészek gárdája. Ismerjük, hogy ez a lehetőség a
főváros hozzáértő közönsége előtti együttes bemutatkozásra, milyen mértékben fokozta
fel felelősségünket. Számítunk arra, hogy ez a kollektív bemutatkozás megfelelő visz-
hangra talál a művészeti közvélemény körében is.

Sajátos jelentkezés ez a kiállítás, mintegy jelzése is annak, hogy Szolnok él, alkot,
továbbra is jelentős és szerves része kíván lenni a magyar képzőművészetnek.

Mi úgy kísértük útjára e kiállítást, mint megtisztelő kötelességünket. Várjuk, hogy
a kiállítás kritikai visszhangja elősegíti a szolnoki képzőművészet fejlődését. Szeret-
ném remélni, hogy ez az esemény nem jelentéktelen epizódként szerepel az ország
képzőművészeti életében. Szeretném hinni, hogy hozzájárul kultúránk gazdagításához.

E kiállítás ezen túlmenően kifejezi azt az erőteljesebb, szervesebb bekapcsolódni
akarást, melynek vágya elevenen él az itt levő képzőművészekben. Szeretnének szeré-
nyen hozzájárulni a magyar képzőművészethez és szeretnének nagyon sokat kapni a
kritikán és közvéleményen keresztül ahhoz, hogy tehetségükkel még eredményesebben
szolgálhassák egész népünket.

Engedjék meg, hogy megköszönjem - a kiállító művészek nevében is - megtisz-
telő érdeklődésüket.

A kiállítást megnyitom.
FODOR MIHÁLY
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A képzőművészet társadalmi szerepe

Szocialista realista vita és a képzőművészet

Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő Elméleti Munkaközösség meg-
vitatta a szocialista realizmus néhány alapvető kérdését és ezekben állástfoglalt. Állás-
fogla'ását publikálta a Társadalmi Szemle 1965. februári számában. A közreadott
anyagnak nem a vita lezárása a célja, hanem ellenkezőleg, annak szélesebb alapokon
való továbbfolytatása.

Az állásfoglalás visszhangra talált Szolnokon is, aktivizálva a művésztelepen
dolgozó képzőművészeket, akik készségük és igényük szerint részt kívánnak venni az
országos vitában.

A szolnoki művésztelep hagyományai, a múlt realista és szociológiai törekvései és
a magyar képzőművészeti életben betöltött jelenlegi szerepe predesztinálja az itt dol-
gozó művészeket, hogy e kérdésben állástfoglaljanak. Nem lehet vitás, hogy Szolnok
a képzőművészetben adhat legtöbbet, országos szinten is jelentőset a szocialista realiz-
musról folyó vitához.

Szocialista realista esztétikánk sajnos iroda'omcentrikus. Ez az Elméleti Munka-
közösség állásfoglalására is - több, kevesebb mértékben - érvényes. Ezért a képző-
művészek körében folyó vita egyik igen érdekes problémája: megkeresni és megtalálni
a szocialista realizmus általános jellemzői mellett azokat a sajátos vonásokat, amelyek
a képzőművészet területén érvényesek.

Az irodalomcentrikus esztétika részben indokolt is, hiszen az irodalomban tapint-
hatók ki a legjobban mindazok a problémák, amelyek általános érvényűek. Az iro-
dalomra vonatkozó helyes megállapítások azonban nem alkalmazhatók mechanikusan
a képzőművészetre. A képzőművészet merőben más formanyelven fejezi ki mondani-
valóját és mindenkor az elszürkülés veszélye fenyegette olyankor, amikor „irodalmi"
hatásokra törekedett.

Élesen el ke!l határolniunk magunkat a képzőművészeden is a szocialista realiz-
mus eltorzításától: volt időszak, amikor a gyakorlatban még olyan alapvető esztétikai
kategóriák között sem tudtak határt vonni, mint amilyen a szocialista realizmus és
a naturalizmus. Nem egyszer az előbbit a sematizmus naturalizmusába igyekeztek be-
préselni, de ezek a korlátok - mint azt maga az élet is igazolta - szűknek bizonyultak
egy, a szocialista társadalom számára valóban adekvát művészetnek. A szocialista
realizmus c dogmatikus lejáratása tápot adott a revizionizmus támadásainak, amelyek
egyes képzőművészeknél és teoretikusoknál a szocialista realizmus kategorikus tagadá-
sára irányultak elméletben és gyakorlati, művészeti munkában egyaránt.

Restelltük bevallani, hogy még a marxista esztétika sok kérdése tisztázatlan.
Elmélyült tudományos címzés helyett mindenre azonnali választ akartunk találni és
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adni, közben pedig nem vettük észrd, hogy ezeken a gyengébb pontokon művészeti
életünkbe kispolgári nézetek törnek be szocialista frazeológiába öltözötten. Megfért
ez jó egyetértésben a személyi kultusz törekvéseivel, amelyek a képzőművészetben a
pártirányítás, az eszmei ideológiai befolyásolás helyes eszközeit mindjobban a hiányos
adminisztratív beavatkozással cserélték fel.

A képzőművészeti alkotómunkában és kritikában erős tematikai szem'élet uralko-
dott. Egy-egy művet csak a témája alapján ítéltek meg, s tartottak szocialista realis-
tának vagy éppen dekadensnek.

Nyilvánvaló, hogy egy képzőművészeti alkotás értékét sem határozhatja meg csu-
pán témája, még akkor sem, ha elismerjük, hogy a művészet feltétlenül befolyásolja
mondanivalójának kifejezésében. A műnek nem a témája, hanem eszmeisége dönti
el szocialista realista voltát. Az alkotások mindig az a'kotók eszmei, világnézeti
tudatosságának és érzelmi azonulásának hordozói kell, hogy legyenek.

Tudatosan kell vállalni a kor kérdéseit és érzelmileg is azonosulva velük kel1

vallani róluk. A művészetben döntő tényező az alkotó egyénisége. Éppen ezért a
marxista-leninista világnézeti tudatosság mellett lényegesek az alkotói szubjektum
pszichológiai összetevői is. A szubjektumnak sem az ideológiai, sem a pszichológiai
oldalát nem lehet egyoldalúan kiemelni, fetisizálni. Másfelől viszont az alkotó egyé-
nisége nem egy elszigete't individuum, része és hordozója kell, hogy legyen a társa-
dalmi létnek és tudatnak egyaránt. Így érthető tehát, hogy a szocialista realista mű-
vésznek érzelmileg is azonosulnia kell szocialista társadalmunk törekvéseivel.

Jelent-e valamiféle formai megkötöttséget a szocialista realizmus? Ezzel szoros
kapcso'atban merül fel a közérthetőség mibenlétének problémája is a képzőművészet-
ben. A művekben a közvetlen ideológiai vagy politikai probléma felvetésének hiányá-
ból még nem következik egyértelműen a világnézeti tudatosság hiánya. Egy művészi
alkotással szemben nem léphetünk fel az extenzív totalitás igényével, csupán a::t
követelhetjük meg, hogy az ábrázolás közvetlen tárgyát képező részmozzanat, a műbni
felvetett részprobléma vonatkozó rendszerében a vakság egészéhez kapcsolódjék. Vala-
mely műalkotásban lehetséges a modern képzőművészet általánosabb problémáinak,
a marxista-leninista világnézet szellemében történő megoldása is.

A szocialista realizmus nem jelenthet formai megkötöttséget. Nem stílusjegyek
által pontosan körülhatárolt stíluskategória akar lenni, de a forma mégiscsak a tarta-
lomtól meghatározott összefüggésben jelentkezhet1. Ezen belül azonban szerepe van
a forma viszonylagos önállóságának is. A forma gátja és kiteljesítője lehet a tarta-
lomnak.

A XX. század legmodernebb világnézetének kifejezése a XIX. század nagy realiz-
musának eszközeivel hiábavaló próbálkozás és enyhén szólva anakronizmus. Ezért
a. szocialista képzőművészetnek fel kell használnia azokat a formai eredményeket is,
amelyeket a modern képzőművészeti problémák megoldásában a polgári művészet ért el.

A formák, a valóságtól (a képi valóságtól) való túlzott elidegenítése azonban egy
ponton visszahathat a tartalomra, a művészetet megfoszthatja humanizmusától, már-
pedig ez a művészet csődjét jelentené.

A formai kérdések vizsgálatánál vetődik fel a közérthetőség problémája.
A szocialista realizmusnak közérthetőnek kell lenni, a szocialista tudatformálást

kell szolgálnia. A közérthetőség azonban nem jelent művészi megalkuvást, nem jelenti
a mindenki által érthetőséget. Az Elméleti Munkaközösség szocialista realizmussal
foglalkozó dokumentuma is világosan kimondja, hogy a szocialista realizmus formai
demokratizmusa a művészileg kulturált közönség számára való közérthetőséget jelenti.

A legnagyobb nyomatékkal éppen a képzőművészetben jelentkezik a közérthető-
ség problémája, hiszen képzőművészeti kultúránk, a közönség képzőművészeti ízlés-
fejlesztése még meglehetősen alacsony színvonalon áll, szinte megoldatlan feladat.
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Hagyomány és útkeresés
A több mint száztíz éves szolnoki művésztelcp mindig jelentős szerepet játszott

a magyar képzőművészeti életben. A plebejus alföldi festészet egyik fellegvára volt
Szolnok.

Az utóbbi két évtizedben művészettörténeti irodalmunk meglehetősen mostohán
bánt a szolnoki művésztelep hagyományainak értékelésével. Ez volt az az időszak,
amikor egy téves művészetpolitikai nézet furcsamódon azokat a hagyományokat igye-
kezett kirekeszteni szocialista művészetünkből, amelyek tartalmukban, törekvéseikben
talán a legközelebb álltak társadalmi célkitűzéseinkhez. Ez a művészetpolitika nagy-
realista koncepció érvényesüléseként a konzervatívabb vonalat erősítette, ezt a stílust
igyekezve egyeduralkodóvá tenni a képzőművészetben, mellőzve a progresszív tar-
talmú festészeti, szobrászat hagyományait. Háttérbe szorította a plebejus alföldi festé-
szetet és fellépett a Nyolcak, valamint a proletárfestő Dési Huber és Derkovits által
elért művészi értékek ellen.

Művészeti hagyományaink értékelésében mutatkozó torzítások megszűntetése érde-
kében örvendetes módon megindult és máris ékes eredményekkel büszkélkedhet a
szolnoki művésztelep „újra felfedezésének" folyamata is. Ez a tendencia nem méltány-
talanul érvényesül a szolnokiak vonatkozásában. A mai szolnoki képzőművészet érté-
két azonban csak a születő művek művészi színvonala és nem hagyományai vagy vál-
tozó művészetpolitikai értékelések szabhatják meg. Ezzel együtt a szolnoki művész-
telep múltja és jelen adottságai révén jelentős szerepet vállalhat szocialista képző-
művészetünk fejlődésében.

Mit jelent voltaképpen a képzőművészetben a szolnokiság fogalma? Alapjában
társadalmi érdeklődést, a dolgozó nép életéhez való közelkerülést - de semmiképpen
sem valamilyen közös stílust. A művésztelep hagyományai igazolják ezt az állítást.
Az itt dolgozó festők pikturája közelebb került a dolgozó ember valóságához és e való-
sághoz fűződő közvetlen kapcsolat megnemesítette művészetüket, a művészi hitvallás
bármely tájáról is érkeztek Szolnokra.

Amilyen örvendetes, hogy mindinkább valóságos rangjának megfelelő helyére
kerül hagyományainak rangsorában a szolnoki művésztelep múltja, olyannyira óvatos-
ságra intenek bizonyos, ehhez kapcsolódó kísérőjelenségek. Igaz, hogy csak halvány
körvonalai fedezhetők fel ennek, de úgy tűnik, hogy egyes esztéták', műtörténészek
valamiféle mondvacsinált válaszút elé kívánják.állítani képzőművészetünket. Az aiföldi
plebejus festészetet próbálják egyesek szembeállítani a városiasabb Nyolcak és a szo-
cialista művészcsoport által képviselt hagyományokkal. Ennek a szembeállításnak még
a tendenciája ellen is tiltakoznunk kell. Művészi értékeink egymás ellen való kijátszása
újból a konzervatizmus, az egysíkúság veszélyét rejti magában.

Egyetlen művészi hagyomány stílusirány abszolutizálása, legyen az bár az alföldi
festészet, mind a szolnoki művésztelep jelenlegi fejlődésére, mind az egész magyar
képzőművészetre károsan hatna. A szocialista képzőművészet kialakulásának sem a
plebejus, sem a proletár művészet hagyománya nem lehet az egyedül üdvözítő útja.
Fel kell használni a nemzeti hagyományokat az internacionális és a XX. századi mo-
dern nyugati művészet által létrehozott viszonylagos értékeket egyaránt.

A mai szolnoki képzőművészet belső fejlődése igen egészséges megnyilvánulásá-
nak tanújclét láthattuk nemrég a Nemzeti Galériában rendezett reprezentatív kiállí-
táson is. E kiállítás bepillantást engedett egy közös eszmei ideológiai platform kiala-
kulásának folyamatába is. Ez a folyamat nem a művészi kifejezési módok integráló-
dását, hanem az egységes szocialista eszmeiség kialakítását célozza, s egyre jobban
eredményekben is kifejezi ezt. Képzőművészeink megértették korunk követelményei.-
és művészi hitvallásukban tudatosan vállalják annak eszmei, ideológiai tartalmát.
Különböző művészi utakon (és ez a sokszínűség egyben erény is), de az azonos világ-
nézeti tartalom kifejezésének lehetőségeit is keresik.
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Mérhetetlenül káros lenne, ha egy téves koncepció értelmezéseképpen ez az egész-
séges fejlődés megrekedne és kifejezésmódban is az „alföldi festészet hagyományainak"'
követése jelentené az egyetlen lehetőséget. Ez egysíkúságot és provinciális szürkeséget
eredményezne. A szolnoki művésztelep hagyományait úgy kell továbbfejleszteni, hogy
az általa létrehozott értékek XX. századi szocialista társadalmunk mondanivalóját
fejezzék ki. Az új szolnoki képzőművészetnek a szocialista és a népi nemzeti jelleg
ilyen egységét kell megteremtenie.

Katarzis és tömegízlés

A képzőművészeti tömegízlés Magyarországon még mindig jobbára a naturaliz-
mushoz kötődik, holott képzőművészetünk ezt már régen túlhaladta.

Az uralkodó stílusok és a tömegízlés közötti ellentmondás és ennek az ellent-
mondásnak a feloldása érdekében vívott küzdelem néha csak a felszín alatt, szinte
észrevétlenül, de lemérhetően folyik, máskor látványos nagy katarzisokban robban ki.

Félreértés ne essen, ez elsőforban nem a kultúrpolitikusok és a közönség, hansm
a művek és a műveket befogadó tömegek között zajlik, ám a tömegízlésben ezáltal
végbement változások a kultúrpolitikusok számára is tanulságul szolgálnak.

Ilyen meggondolásokból kiindulva tanulságos Szabó László szolnoki famunkás
emlékművének fogadtatása is.

Az emlékmű művészi kvalitásai elismerten magasfokúak és megfogalmazásában
közel sem naturális. Sőt, a témának az egyiptomi előképekre emlékeztető, olyan transz-
ponáltságát adja, amely szinte véglegesen ellentmond a látott valóságnak.

Ennek ellenére az emlékművet az a munkáslakta kerület, ahol felállították, a
magáénak vallja, befogadta.

Az avatóünneprégen az alkotó megjelenése tapsra indította a résztvevő szépszámú
tömeget és ezt megelőzően, amikor még ismeretlenül állt az emlékművet szemlélő
emberek között, olyan elismerésben volt része amire talán mindmáig a legbüszkébb.

Az egyik overálos, műszakból hazafelé tartó munkás (április 30-án délután volt
az ünnepség) rummázta így véleményét: Ezt akárki is csinálta, az biztos, hogy nem
„átképzős" volt.

Ezzel a kissé szokatlanul megfogalmazott „műítélettel" egy, az anyaggal szüntelen
harcban álló szakma elismerését tolmácsolta egy másik „szakma", a szobrászművészet
iránt. Az ellenálló anyag, a vas és acél felett uralomra törő ember adózoi-t tisztelettel
a kövön uralkodó szobrász előtt.

Az emlékmű azóta a körülötte levő park padjain ülő nyugdíjasok körében is
beszélgetések témája lett. Nem művészi értékeit vitatják és nem is a látott, naturális
valósággal vetik össze. Sokkal inkább az emlékeket idézik és régi, közismert mozgalmi
emberek arcvonásait vélik a figurán felismerni, holott a művésznek közel sem volt
célja ilyenfajta egyénítés.

Az egyértelműen kedvező fogadtatás okait kutatva semmiképpen sem adhat kielé-
gítő magyarázatot a mű művészi értéke, hiszen a közönségsiker a művészi kvalitásnak
nem szükségszerű velejárója.

Számtalan példa bizonyítja, hogy esztétikailag kifogástalan alkotások is meg-
buktak a közönség előtt.

Sokkal közelebb jutunk az igazsághoz, ha a tömegízlésben végbement változá-
sokban keressük a kedvező fogadtatás valódi okát.

Ez a változás különösen az utóbbi időben követhető jól nyomon.
Feltétlenül szerepet játszott ebben Kovács Ferenc szolnoki Kossuth téren fel-

állított munkásmozgalmi szobrának hatása, amely élénk tiltakozást váltott ki a város
lakosságának legszélesebb körében. A katarzis jobb szobor esetében talán kevésbé lett
volna sokkszerű, minden esetre elgondolkoztatta za embereket, korábbi véleményük
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revíziójára késztette őket; hogy a művészi alkotásnak nem kell szükségképpen a látott
valósághoz kötődnie. Ugyancsak a tömegízlés e katarzisét mélyítette el Kondor Béla
szolnoki kamarakiállítása, amelyet az Értelemig és tovább komplex művészeti sorozat
közönségsikere folytán szintén tömegesen néztek meg, ha nem is találkozott osztatla-
nul a tömegek tetszésével.

Ebben az időszakban zajlott le a televízió vitája is Somogyi József hódmezővásár-
helyi Szántó Kovács János szobráról, amely művészileg értékesebb alkotás kapcsán
hasonló problémákat vetett feí, mint amilyenek Kovács Ferenc műve esetében Szolno-
kon is felszínre bukkantak.

A televízió-riport bizonyos új esztétikai értékrend tudatosításában is segítséget
nyújtott, amely az emberekben képlékenyen, sejtések formájában már korábban meg-
fogalmazódott.

A tömegízlés változásában közrejátszott összetevők közé sorolnám, ha közve-
tettebb módon is, a szolnoki színház képzőművészeti ízlést formáló ténykedését is.
Ezalatt nemcsak Fehér Miklós immár évek óta következetesen érvényre jutó modern
színpadképeit (vizuális hatás), hanem a más művészeti ág gondolatibb, elvontabb
tolmácsolását (verbális hatás) is értve, amely szintén a korszerűbb képzőművészeti
ízlés kialakulásának irányába hat.

A tömegízlés csak eleme, alkotó része valamely társadalom kultúrájának, de
korántsem azonos vele. Befolyásolhatja, de nem határozhatja meg. Nem a társadalom
művészetére jellemző kategória, hanem a művészetet befogadókra. Ebből következik
az is, hogy nincs feltétlenül szinkronban az adott társadalom uralkodó művészeti
stílusával sem, sőt az a természetes, ha e kettő között bizonyos feszültség, olykor
ellentmondásosság áll fent, amelynek kiegyenlítődése, az adott művészeti stílus elfo-
gadtatása csak katarzis, ízlésbeli „sokkok" által lehetséges.

A képzőművészet társadalmi hatása

Minden ember érzékenyebben, sokkal intenzívebben és közvetlenebbül reagál a
képre, a látványra, mint a szóra. Ez érthető is, hiszen minden ép érzékszervű ember
a környező világot először mint kép, mint látvány érzékeli, és szavakba, fogalmakba
csak egy másodlagos folyamat eredményeként vonatkoztatja el.

Miért van az mégis, hogy a szavak művészete, az irodalom sokszor és sokak
számára érthetőbb, mint a képek művészete? Hatásában jóval egyértelműbb és töme-
gesebb éppen ezért társadalmi szerepe is nyilvánvalóbb?

Ez a jelenség azzal is magyarázható, hogy oktatásunk egésze szinte „irodalom
centrikus". A gyermek hat éves korától kezdve az írás-olvasás tudományának elsajá-
tításától a szavak világában él. Az irodalmi, tehát kifejezetten fogalmi gondolkodás-
mód a vérébe ivódik, már az iskoláskorban készségessé válik. Elsajátítja az irodalom
sajátos jelrendszerét, és ebből adódóan a vizuális élményt is csak irodalmi „fordítás-
ban" képes megfogalmazni.

Iskolarendszerünk világviszonylatban is forradalmi jelentőségű eredménye a rend-
szeres és alapos iskolai zenei oktatás, nevelés megvalósítása. A vizuális, képzőművé-
szeti nevelésnek azonban nincs és sajnos nem is volt Kodály Zoltánja.

Az irodalmi látásmód eluralkodásának másik forrása sajátosan magyar jelenség
és önálló, nemzeti képzőművészetünk kialakulásával magyarázható.

A magyar nemzeti képzőművészet megizmosodása egybeesik a reformkor politikai
harcainak korszakával. Ebben az időben kétségtelenül és szükségszerűen a nemzeti
irodalom játszotta politikailag a leghaladóbb szerepet. És képzőművészetünk is csak
akkor válhatott valóban népi nemzetivé^ ha ennek a progresszív irodalmi tartalomnak
a hordozója lett.
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Hogy ez milyen áttételeken keresztül és milyen formában jutott kifejezésre a toi-
ténelmi és zsánerkép festészetünk alakulásában, annak kifejtésére jelen írásunkban sem
terjedelem, sem alkalom nincs.

Mindenesetre ez a sajátosan magyar jelenség még jóval később is, az úgynevezett
nagyrealista koncepció képzőművészetre vonatkozó megítélésében, egészen az ötvenes
évek közepéig érezteti káros hatását.

Visszakanyarodva az időben, könnyen belátható, hogy az irodalom és a képző-
művészet társadalmi hatásának ilyetén viszonya történelmi folyamat eredményeként
alakult ki.

Természetes, hogy az írásosság általánossá válása előtt a képzőművészetnek sok-
kal meghatározóbb, erőteljesebb mozgósító, meggyőző és informatív szerepe volt a
társadalomban, mint ma. Különösen jellemző és elementáris volt ez a hatás a nagy,
eszmeileg többé-kevésbé egységes korszakokban!, mint például a középkor teljében,
ahol a kép a templomokban az írás-magyarázatokat is helyettesíteni tudta. Népi „bib-
liák" szerepét töltötték be a falakra festett bibliai jelenetek, amelyeknek pontos és
meghatározott ikonográfiái jelentésük alakult ki idővel, és ez a képi tartalom az
azonos hitet valló emberek számára, minden műveltségbeli különbség ellenére érthető
és természetes volt.

Az irodalmi tartalmat és az abban kifejtett eszmeiséget a kép nyelvére fordították
le, helyesebben sajátos képi jelrendszerben fogalmazták meg.

Ezekben a korszakokban a képzőművészet sokkal kommunálisabb, egyetemesebb
jellegű volt. Ma a közérthetőség fogalmát előszeretettel műveltségbeli cenzusok szerint
határozzuk meg. Sokkal döntőbb azonban az azonos eszmei meggyőződés, a művek
közösségi befogadása.

A mexikói monumentalisták forradalmi művészete ugyanúgy hat az osztályérde-
két felismerő műveletlen peonra, mint a haladó mexikói értelmiségre. Legfeljebb
másképp értelmezi a képet J,szakmailag" az értelmiségi és másképp a nincstelen agrár-
proletár.

A műalkotás befogadásának nem a teljes és tökéletes stiláris megértés a leg-
döntőbb feltétele, mint ahogy azt nálunk az ötvenes években a munkások körében ren-
dezett képzőművészeti ankétokon is megkövetelték. (A Szabad Művészet című folyó-
irat korabeli számaiban ilyen ankétokról szemléletes beszámolók olvashatók.) Sokkal
inkább az dönti el a képzőművészeti alkotás társadalmi hatását, hogy a befogadók
érzelmileg, eszmeileg képesek-e azonosítani magukat a művel.

Hosszú évek vitája, vajon először a közönséget kell-e a művészi megértés magas
fokára emelni, vagy a művészi mércét kell a közönség megértésének színvonalához
alkalmazni. Ez a vita meddő, mert mindig stílusproblémákba torkollik.

Ki kell szélesíteni a képzőművészet társadalmi hatókörét. Az eszmeileg prog-
resszív és meggyőző művek számára alkalmat kell adni a közönséggel való intenzivebb
kapcsolatra.

A képzőművészeti szövetségben nemrég vita zajlott a képzőművészet egyeteme-
sebbé tétele lehetőségeinek jegyében; hogy vajon társadalmilag még jogosult-e a táb-
laképfestészet, vagy át kell adni szerepét a muralis művészetnek.

Szolnoki szempontból e vita annál is érdekesebb, mert 1932-ben a művésztelepen
dolgozó alkotókhoz, köztük a magyar muralis festészet legnagyobb alakjához Aba-
Novák-hoz intézett körkérdés tanúsága szerint a művészek jelentős többsége a művé-
szet jövőjét éppen a falfestészet uralkodóvá válásában jelölte meg.

A polgári táblaképfestészet individuális és nem közösségi célokat szol-
gált. A műfaj kérdése azonban nem döntő a művészet társadalmi hatása szempont-
jából.

Megfelelő múzeumi,, képtári hálózat kialakításával - vidéken is! - el lehet érni,
hogy a műfajtól függetlenül a kvalitásos müvek kommunális célokat szolgáljanak.

RIDEG GÁBOR
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A honvédelmi nevelés néhány időszerű kérdése

A honvédelmi nevelés intenzívebben 1964 óta folyik hazánkban. Mint bizonyos
mértékig új terület, természetesen sok új kérdést vet fel az ezzel foglalkozó szervek
és a nevelők előtt.

Ha megvizsgáljuk a politikai bizottság 1964. áprilisi határozata óta eltelt idő-
szakot, megállapíthatjuk, hogy a honvédelmi nevelés jelentős mértékben fokozódott
és megyénkben is jó eredményeket értünk el ezen a szocialista honvédelem szempont-
jából fontos területen. Az elmúlt, közel három évben kialakultak azok a keretek,
amelyek megfelelő alapot nyújtanak a honvédelmi nevelőmunkában az előrelépésre,
arra, hogy mind szélesebb tömegekhez, minél változatosabb, sokoldalúbb módszerekkel
jussunk el. A honvédelmi nevelőmunka megyénkben a területi pártbizottságok irá-
nyításával folyik. A különböző társadalmi szervezetek, elsősorban a KISZ, az MHS,
a népművelési szervek és az iskolák jelentős tevékenységet fejtenek ki a honvédelmi
nevelés vonatkozásában.

Az 1965-66-os népművelési évad elején megalakult a TIT Hadtudományi Szak-
osztálya is, amely jelentős mértékben hozzájárult, hogy felkeltsük a honvédelmi kár-'
dések iránti érdeklődést és segítséget nyújtsunk az intézményeknek és társadalmi szer-
vezeteknek a honvédelmi nevelőmunka viteléhez. Az 1966-os évben a hadtudományi
szakosztály 179 előadást tartott és országos viszonylatban, jelenleg is első helyet foglal
el mind a megtartott előadások, mind a hallgatók számát illetően. Természetesen az
előadásos propaganda a honvédelmi nevelésnek csak egy szűk területe. A honvédelmi
nevelés az új népművelési évadban ismeretterjesztés formájában eljutott már a tanyákra
is, több honvédelmi tárgyú előadás:- tartottunk a megyei könyvtár művelődési autó-
jának tevékenységével összehangolva. Megyénk pedagógusai nevelési értekezleteken
dolgozták fel a hazafias és proletárinternacionalista, valamint a honvédelmi neveles
kérdéseit. Ezek az értekezletek és megbeszélések, valamint az Országos Pedagógiai
Intézet ezzel kapcsolatos elvi állásfoglalásának megjelenése, ebben az iskolai évben
már jelentős mértékben segíthet a tanulóifjúság körében végzett honvédelmi mun-
kában.

Megnövekedett az érdeklődés az MHS tevéknyesége iránt ia, és - nagyon helye-
sen - a különböző társadalmi és állami szervek mind több támogatást nyújtanak az
MHS-nek, a honvédelmi nevelés szempontjából rendkívül fontos tevékenységéhez.

Javult a területi állami és társadalmi szervezetek és a fegyveres testületek kap-
csolata. Az együttműködés sokoldalú és a fegyveres testületek jelentős segítéget nyúj-
tottak a honvédelmi nevelőmunkához.

A munka eredményeinek fenti felsorolása korántsem teljes, ez nem is képezheti
egy ilyen jellegű cikk feladatát. Az elért eredmények ellenére megállapíthatjuk, hogy
a honvédelmi nevelőmunka még nem éri el a korszerű szocialista honvédelem és a
jelenlegi bonyolult nemzetközi viszonyok által támasztott követelményeket. E cikk
keretében a honvédelmi nevelőmunka néhány időszerű elvi és gyakorlati kérdését
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kívánom felvetni a munka megjavítása érdekében. Gátolják a lehetőségek jobb ki-
használását a honvédelmi nevelést leszűkítő nézetek. Ezek a gyakorlatban ugy jelent-
keznek, hogy a honvédelmi nevelés, nem egy helyen, kizárólag a sorköteles halálok
előképzésére a hadseregről, a katonai szolgálatról szóló felvilágosításra irányul. Nem
képezheti vita tárgyát, hogy ez rendkívül fontos, hisz a hazafias állampolgári köteles-
ségek egyik leglényegesebbjének teljesítését szolgálja. A hiba azonban abban van, hogy
a honvédelmi nevelés fogalmának tisztázatlansága oka a téves szemlélei-nek. E téren
még sok részletkérdés tisztázatlan, de az alapvető kérdésekben az egységes és helyes
álláspont elfoglalásának feltételei adottak. Találkozhatunk olyan nézettel', hogy a
honvédelmi nevelés nem más, mint a katonai szolgálatra való nevelés, illetve cló- és
utóképzés. Előfordul, hogy a tevékenységet csak az ifjúságra korlátozzák. Az tény,
hogy ez is szerves része a honvédelmi nevelésnek, de egymagában nem fedi a honvé-
delmi nevelés fogalmát.

A haza védelme és a honvédelmi készség elsősorban szilárd politikai és világ-
nézeti meggyőződöttséget és magasrendű erkölcsi szilárdságot kíván meg. Hazánk
védelme nem csupán mechanikus ismereteket, hanem értelmi, erkölcsi és fizikai erőiket
minden vonatkozásban mozgósítani tudó embereket kíván. Ezért nem elég csak ismer-
tetni a katonaélet külsődleges vonásait, illetve az egyes katonai és haditechnikai kér-
déseket. A legfontosabb követelmény az, hogy kialakítsuk a hazához való cselekvő
viszonyt, és megmutassuk a szocialista építés és a honvédelem közti összefüggést, azt,
hogy a honvédelem erősítésének legfontosabb tényezőié a becsületesen végzett munka.
Minél erősebb és gazdagabb hazánk, annál szilárdabb honvédelmünk! Az összes többi
tényező ehhez kapcsolódik.

A hadügyben az atom- és rakétafegyverek megjelenésével végbemenő forradalom
következtében, a szó régi értelmében vett hátország fogalma egy esetleges hábcruuan
erősen módosul. Ennek oka az, hogy az első tömeges nukleáris csapás éppen a hát-
ország gazdasági és politikai központjaira irányulna. A korszerű harceszközök és a
légideszant egységek tömeges alkalmazása megnöveli a néptömegek honvédelmi tevé-
kenységének jelentőségét és megköveteli, hogy a szocialista haza védelmében az egész
társadalom cselekvőképes része korra és nemre való tekintet nélkül részt vegyen.
Korunkban tehát a honvédelem fogalma alatt nemcsak a katonai szolgálatot, hanem
az egész társadalom sokoldalú aktív tevékenységét ért-jük, amelyet a szocialista ha/a
védelmében kifejt. Következésképpen a honvédelmi munka a társadalom egésze felé
kell hogy irányuljon, mindazok felé, akik koruknál és cselekvőképességüknél fogva
részt tudnak venni a haza védelmében. A fenti megállapításokból következik, hogy
a honvédelmi nevelés nemcsak a néphadsereg, a fegyveres testületek, az MHS, a KISZ,
az iskolák és a népművelési szervek, hanem valamennyi állami és társadalmi szervezet
közös feladata. Kinek-kinek sajátos lehetőségeivel kell támogatni a honvédelmi nevelő-
munkát.

A gyakorlatban nem egyszer tapasztaljuk azt, hogy a honvédelmi nevelést leszű-
kítik a honvédelmi propagandára. Egyes helyeken évente tartanak 2-3 előadást a hon-
védelmi és katonapolitikai kérdésekről, illetve elbúcsúztatják a bevonulókat és a hon-
védelmi nevelő tevékenység ezzel be is van fejezve.

A honvédelmi nevelés nem valamiféle reklámhadjárat, hanem a világnézeti neve-
lés szerves része, annak folyamatába szervesen illeszkedő állandó és sokoldalú nevelő
tevékenység. A honvédelmi nevelés a hazafias nevelésen alapul, de több annál, mert
magában foglalja a haza aktív védelméhez szükséges erkölcsi-politiki tulajdonságok
kialakítását és az ezzel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítását is. A honvédelmi
nevelő tevékenység az általános iskolában kezdődik és minden aktív és cselekvőképes
korosztályra kiterjedően egységes folyamatot kell hogy képezzen. Arra törekszünk,
hogy minden állampolgárban kialakuljon és növekedjék a haza védelméért és erősí-
téséért, a szocialista országok biztonságáért érzett felelősség. El kell érnünk, hogy tár-
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sadalmunk minden tagja előtt tudatossá váljék áz a tény, hogy a honvédelem a béke
biztosításának elengedhetetlen feltétele, s legfőbb tényezője a becsületes munka és a
haza védelméhez szükséges ismeretek elsajátítása. Éppen ezért nem szorítkozhatunk
csupán egy vagy néhány követelmény megvalósítására, illetve a módszereknek egészen
szűk körére.

Ami a helytelen nézetek körét illeti, sok helyen találkozhatunk pacifista megnyil-
vánulásokkal is. Ezek a pacifista nézetek elvetik akár az ifjúság, akár a társadalom
egyéb rétegeinek a honvédelemre való felkészítését. A „Legyen béke" elvét úgy értik,
hogy most már ne beszéljünk a háborúról, és ne végezzünk honvédelmi nevelőmunkát.
Világosan látnunk kell, hogy a békés egymás mellett élés és a honvédelmi nevelés nem
ellentétes fogalom. A honvédelmi nevelésre a szocialista országokban nem militarista
célok elérése miatt van szükség, hanem amiatt, mivel létezik a kapitalista világrend-
szer, amelynek célja továbbra is a szocializmus megsemmisítése és éppen a szocialista
országok ereje és összefogása akadályozza meg a háború kirobbantásában. A pacifista
álláspont kiszolgáltatná a szocialista országokat az imperialisták kénye-kedvének, és
szocialista vívmányaink védelmének teljes feladásával járna. Világosan látnunk kel]:
a honvédelmi nevelés és a katonai erő óriási jelentőségét és szerepét abban, hogy
békében élhetünk, abban, hogy az imperialisták nem mernek hazánk ellen háborút ki-
robbantani, mert tudják, hogy a Varsói Szerződés valamennyi tagállamával kerülnének
szembe, egy új világháború pedig - mivel az erőviszonyok a szocializmus javára tolód-
tak el - az imperializmus pusztulását jelentené. Az eddiginél fokozottabb mértékben
meg kell ismertetnünk társadalmunk minden tagjával, hogy a békés egymás mellett
élés és a honvédelem erősítése nem egymással ellentétes fogalmak. Ugyanilyen káros
az úgynevezett „atomfatalista" nézet is, amely azt az álláspontot hirdeti, hogyha világ-
háború leszi, az atombomba mindent elpusztít, az ellen nincs védekezés, ezért céltalan
mindenfajta honvédelmi nevelő tevékenység. Különösen a polgári védelem által szer-
vezett foglalkozások keretében fontos ezeket a kérdéseket tisztázni, hogy miért van
szükség felkészülésre, melyek a védekezés módjai és lehetőségei. Sajnos a polgári-
védelmi oktatás során nem egyszer elmarad a szükségesség indoklása és így az érdek-
lődés sem olyan, mintha látnánk a foglalkozások értelmét.

A hazafiság kérdésében elfoglalt különböző álláspontok szintén gátlólag hatnak.
Sajnos ebben a kérdésben sok ember, köztük a pedagógusok egy része is a régi családi
körből származó ismereteire van utalva. Ez az indítás - minden jószándék ellenére -
nem egyszer nacionalista eredetű. A szocialista hazafiság lényegének megértése hiá-
nyában egyesek nem képesek a hazafiságot az internacionalizmussal összeegyeztetni és
megérteni azt, hogy a szocialista országok sorsa közös és együttes erőnk az elsőrendű
biztosítéka annak, hogy szocialista vívmányainkat megvédj ük. Helyes lenne, ha a szo-
cialista hazafiság kérdéseiről az eddiginél szélesebb körű felvilágosító tevékenységet
folytatnánk. Szórványosan találkozhatunk még a honvédelmi nevelés körének túlzott
általánosításával, azzal, hogy mindent a honvédelmi nevelés körébe sorolnak, így
például akár a számtan, a fizikai, vagy kémia tanítást az iskolákban, vagy az egyéb
általános nevelői tevékenységet. Kétségtelen, hogy ezek szerepet játszanak a honvéde-
lemre való felkészítésben, de csak akkor, ha megfelelő céltudatossággal törekszünk is
erre. Nem egy esetben azonban az a végkövetkeztetés a túlzott általánosításból, hogy
konkrétan nem kell semmit tenni a honvédelmi nevelés érdekében, hisz a minden-
napos tevékenységben ez benne foglaltatik. Ilyen alapon az anyanyelv megtanítását is
honvédelmi nevelőmunkának lehetne tekinteni.

Melyek a leggyakrabban alkalmazott módszerek a honvédelmi nevelésben?
A legáltalánosabban elterjedt formák: a bevonulókkal való foglalkozás, illetőleg

azoknak ünnepélyes búcsúztatása, TIT előadások szervezése különböző honvédelmi
témákból, az MHS-ben folyó elő- és utóképzés, illetőleg az úttörőavatások lefolytatása
a hadsereg képviselőinek közreműködésével. Eredményesen szolgálják a honvédelmi

— 17



nevelést azok a kulturális és egyéb kapcsolatok, amelyek a honvédségi és a területi
ifjúsági szervezetek!, illetőleg az MHS és a fegyveres testületek között kialakultak.

Nézzük meg, hogy a fentieken kívül milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a
honvédelmi nevelőmunka módszereit illetően?

Az ifjúsági szervezetek tevékenységében az eddiginél is fokozottabb mértékben
előtérbe kell hogy kerüljön a haza védelmének kérdéseivel való foglalkozás, konkré-
tabban az ezzel kapcsolatos politikai nevelőmunka. Ezt meg lehetne valósítani ifjúsági
klubrendezvények keretében, amelyre lehetőség szerint meghívnák a fegyveres testü-
letek képviselőit is, esetleg előadót is tőlük kérnének. Általánossá kellene tenni a
munkás-, diák- és a katonafiatalok találkozóit, nemcsak a közös kulturális rendez-
vényeken, hanem a közös politikai tevékenység vonalán is, különös tekintettel a haza
védelmével, a hazafisággal kapcsolatos kérdésekre, és az e témából szervezett fórum-
szerű beszélgetésekre. A fórumszerű beszélgetéseknek megvan az az óriási előnye,
hogy a rövid 10-15 perces bevezető után a fiatalok - az adott témakörben - arra kap-
nak választl, amire leginkább kíváncsiak.

Rendszeresen kellene tartani közös sportrendezvényeket, különös tekintettel a
honvédelmi sportnapokra, amelyet az MHS és a KISZ, illetőleg a helyben vagy a
közelben települő fegyveres testület közösen szervezne meg. Ebbe a tevékenységbe -
az eddiginél fokozottabb mértékben - vonják be ifjúsági szervezeteink a tartalékos
tiszteket, akik helyben megtalálhatók, és amennyiben erre megbízást kapnak, jelen-
tősen elő tudják segíteni az MHS és az ifjúsági szervezetek tevékenységét. Az adott
lehetőségek keretei között nagyobb létszámban kellene küldeni fiatalokat az MHS
különböző szakköreire, hogy minél több jól felkészült fiatal kerülhessen néphadsere-
günk és a többi fegyveres testület kötelékébe.

Helyes lenne, ha elérnénk, hogy minden KISZ-tag elsőrendű kötelességének tartsa
a haza védelmére való felkészülést, az MHS tevékenységében való részvételt. A fő
hangsúly az ifjúsági szervezetek munkájában is a haza védelmével kapcsolatos politikai
nevelőmunkán van. Fel kell számolni azokat a hibás nézeteket, amelyek a fiatalok
körében még nem egyszer tapasztalhatók. Például: „Sem nem osztunk, sem nem szor-
zunk a világban, nem a mi feladatunk a védelem." Vagy: „A technika lehetetlenné
teszi a háborút és feleslegessé az egyéni hősiességet." Előfordul az is, hogy egyesek
kijelentik: „A katonai kiképzés felesleges, a technika fejlődése miatt nem lehet fel-
készülni a védelemre, a valóságban úgy is másképpen lesz." Az ilyen nézetek honvé-
delmi nevelőmunkánk gyengeségét is mutatják. A fiatalokat meg kell győznünk arról,
hogy a szocialista, a kommunista társadalom elsősorban az ő számukra épül, ennek
védelme elsőrendű becsületbeli kötelesség. Szélesebbkörűen kell propagálni a Szovjet-
unió Vörös Hadseregének és a testvéri szocialista országok hadseregeinek erejével és
haditechnikájával kapcsolatos kérdéseket. Meg kell mutatni, hogy ez a leghatalmasabb
katonai erő, ami valaha létezett a világon, és az erőviszonyok a szocializmus javára
tolódtak el.

A fenti kérdések felvetése természetesen nem azt jelenti, hogy a fiatalok döntő
többsége nem teljesíti becsületesen hazafias kötelességét a hadseregben, hanem azt,
hogy még számosan vannak, akik csak kötelességből látják el feladatukat és gyakran
találkozunk a haza fogalmát és a haza védelmének kérdéseit illetően helytelen néze-
tekkel a bevonuló fiatalok körében. Megyénkben a KISZ-szervezetek élenjárnak a
honvédelmi nevelőmunka végzésében, és a fent említett problémák ellenére is nagyon
szép eredményeket értek el az elmúlt néhány évben ifjúságunk honvédelmi nevelésében.

Az ifjúság körében végzett munkát, mivel a bevonulási korhatár 18 év lett, két
nagyon fontos területen kell különös gonddal végezni, a középiskolákban és a szak-
munkás tanuló intézetekben. Fiataljaink jórésze az általános iskola elvégzése után erre
a két területre kerül és 14-től 18 éves korig lényegében itt készül fel az életre és ezek
között a keretek között kell felkészíteni őket a haza védelmére is.

Nem arról van szó, hogy a tanulás vagy a szakma elsajátításának rovására végez-
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zük a honvédelmi nevelő tevékenységet), hanem arról, hogy a világnézeti nevelés kere-
tében, annak szerves részeként ismertessük meg a fiatalokat a hazafiság és a honvé-
delem kérdéseivel, azokkal a problémákkal, amelyekkel bevonulásuk után a hadsereg-
ben találkoznak majd. A honvédelmi nevelés folyhat a tanítási és osztályfőnöki órá-
kon, a KISZ által szervezett fórumszerű beszélgetéseken, tanulmányi kirándulásokon,
laktanya-látogatásokon, vagy katonafiatalokkal való találkozások megszervezésekor.

Az osztályfőnöki tevékenység keretében helyes, ha a nevelési tervben előírt hon-
védelmi tárgyú órákra megfelelő képzettségű tisztet hívnak meg a fegyveres testüle-
tek valamelyikétől, aki az osztályfőnökkel közösen levezeti ezeket az órákat. Itt tisz-
tázni lehet olyan kérdéseket, mint a hazafiság fogalmai és kritériumai, a bátorsággal,
a háborúval és a békével kapcsolatos kérdések megbeszélése, illetve a katonai szolgá-
lattal kapcsolatos különböző problémák.

Az országban, több iskolában eredményesen működik a „Néphadsereg Ifjú Bará-
tainak Köre". A kör tevékenységében rendszeresen megismerkedhetnek a fiatalok a
néphadseregünkkel és a haza védelmével kapcsolatos kérdésekkel. Az iskola és a
patronáló alakulatok között állandó kapcsolat van és éves együttműködési tervet dol-
goznak ki. A kör munkájának programjában szerepel laktanya látogatás, ahol megis-
merkednek a fiatalok az adott egység harci technikájával és történetével, a katonák
életével és egyéb lényeges kérdésekkel. Közös klubrendezvényeken, szellemi vetélke-
dők, közös kultúrműsorok formájában, szinte állandó kapcsolatban vannak az őket
támogató honvédségi KISZ-szervezettel. Eredményesen alkalmazzák azt a módszert,
hogy a tanulmányi kirándulásokon harci játékokat szerveznek, járőr versennyel egy-
bekötve, és például a földrajzi tárgyú kiránduláson megismerkednek a térkép és a
tájoló használatával, a vázlatkészítéssel és egyéb katonai szempontból hasznos isme-
retekkel is. Az alakulatok általában eredményesen tudják segíteni az iskolában működő
szakkörök tevékenységét és szinte mindenütt működnek lövész, rádiós, repülő-modellező
szakkörök. Az esetleges nyári táborozás előkészítésében és végrehajtásában is segítséget
tudnak nyújtani a katonák azáltal, hogy megtanítják a fiatalokat a táborépítéssel és
a táborélettel kapcsolatos különböző ismeretekre. Ez természetesen csak néhány mód-
szer az együttműködést illetően, ezeket a módszereket a helyi adottságoknak meg-
felelően kell gazdagítani.

Nagyon fontos a közép- és szakmunkástanuló iskolák eddiginél jobb együtt-
működése az MHS-szervezetekkel. Helyes, ha a fiatalok lehetőleg minél nagyobb
létszámban részt vesznek az MHS tevékenységében, különböző szakköreiben, hisz a
szakkörök megszervezése elsősorban az MHS keretében lehetséges. A honvédelmi
nevelés kérdéseivel foglalókozó tanár elvtársnak és az iskolai KISZ-szervezetnek az
eddiginél szorosabb együttműködésre kell törekedni az MHS-sel. Az iskolai testneve-
lésben gondot kell fordítani arra, hogy a tantervi követelmények betartása mellett első-
sorban azok a sportágak kerüljenek előtérbe, amelyek a honvédelmi készségek fizikai
vonatkozásainak kialakításában jelentősek. Ilyenek: a küzdő- és csapatjátékok, amelyek
gyors helyzetfelismerésre és jó kollektív szellemre nevelnek. Nem sportsztárokra,
hanem a tömegsport fejlesztésére van elsősorban szükség a közép- és szakmunkásképző
intézményekben. Helyes lenne, ha azok az üzemek, ahol a második és harmadik tanuló-
évüket töltő fiatal szakmunkásjelöltek a gyakorlati tevékenységet végzik, a tanintézeti
munka szerves részeként gondot fordítanának arra, hogy a katonai szolgálatra való
felkészítésük folyamatos legyen.

Az úttörőmozgalomban és az általános iskolában folyó tevékenységet is sokoldalú,
érdekes módszerekkel lehet folytatni. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelően,
különösen 12 éves korig, a játékos elemek domináljanak a honvédelmi nevelőmun-
kában.

Az úttörőknél is helyes megalakítani a Néphadsereg Ifjú Barátainak Körét. A
tartalmi tevékenységet illetően a középiskolai csoportokhoz hasonló programmal, de
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az úttörőmunkának megfelelő módszerekkel kell dolgozni. Az együttműködő fegyveres
testülettel az éves tervben rögzíteni kell a legfontosabb feladatokat. Ezeknek a fel-
adatoknak szervesen kell illeszkedniük az Országos Úttörő Elnökség áli-al megszabott
éves programba. Az a jó, ha a módszerek változatosak és biztosítják az egész évi
folyamatos honvédelmi nevelő munkát.

Természetszerűen), az úttörőknél létrehozott szakkörök (modellező, rádiós, vízi
stb.) alapfokúak legyenek. Helyes, ha a különböző úttörőmozgalmak követelmények-,
az expedíciós parancsot a néphadsereg vagy más fegyveres testület képviselője hirdeti
ki az úttörőknél. Élményszerűvé lehet tenni az úttörő-próbákat azzal is, hogy, ahol erre
lehetőség van, a helyi fegyveres testület laktanyájában bonyolítják le azt. Az úttörő-
táborozások, a tábori élet, kulturális- és sporttevékenység szintén eredményesen fel-
használható a terepen való tájékozódás megismertetésére, az ügyesség fejlesztésére és
a tábori élettel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítására. A patronáló fegyveres
testület segíthet az úttörőtábor előkészítésében (sátorverés bemutatása, táborrenddel
kapcsolatos ismeretek megtanítása és a táborozás programjának összeállítása). A tábo-
rozás ideje alatt a patronáló egység katonái meglátogathatják az úttörőket, részükre
hadijátékot szervezhetnek, könnyebb - elsősorban a találékonyságra és a természet-
ismeretre szorítkozó járőrversenyt szervezhetnek!, este pedig közös kultúrműsorral,
tábortűzzel lehet befejezni a táborban megrendezett honvédelmi napot. Azokban a
falvakban és városokban, ahol nem települ katonai alakulat, helyes ha a kapcsolat-öt
a helyi tartalékos tisztekkel, a rendőrséggel, vagy a munkásőrség helyi csoportjával
veszi fel az iskola, és velük alakítja ki a honvédelmi nevelés programját. Szinte min-
denütt lehetőség van arra, hogy a szülők közül azokat, akik munkásőrök, tartalékos
tisztek, vagy valamely fegyveres testület; tagjai, felkérjék, hogy vegyenek részt a hon-
védelmi nevelést szervező és támogató csoport tevékenységében.

A népművelés vonatkozásában az előzőekben már említetteken kívül számos olyan
terület és módszer, van, amely színesebbé, érdekesebbé teheti a honvédelmi nevelő-
munkát. Ilyen lehetőség a laktanyai látogaíások fokozottabb vitele, fél napos1, vagy
egész napos program keretében. A laktanya látogatásokat helyes jóelőre, de legalább
15-20 nappal előbb a meglátogatandó alakulatnak bejelenteni, hogy az fel tudjon erre
készülni, és tájékoztatást tudjon adni a látogatás végrehajtását, illetve végrehajtható-
ságát biztosító formai feltételekről.

Erre azért van szükség, mert ellenkező esetben az alakulat parancsnokának nem
áll módjában a látogatást engedélyezni. A laktanya látogatás programjában szerepel-
het az egység csapatmúzeumának megtekintése, ahol az alakulat parancsnoksága ismer-
teti az alakulat történetét és az alakulat életével kapcsolatos kérdéseket. Ezt követheti
az egység harci technikájának megtekintése, találkozás az alakulat katonáival, ahol a
kultúrcsoportok rövid műsort adhatnak, be lehet iktatni a programba egy előadást a
korszerű honvédelem kérdéseiről, amelyet katonai tárgyú filmek vetítésével lehet zárni.

Csaknem mindenütt lehetőség van arra, hogy a népművelési szervek és a filmszín-
ház közösen megszervezze a katonafilmek fesztiválját. Ezen az egy hetes fesztivál Dn
be lehet mutatni néhány kat-onaélettel foglalkozó játékfilmet, akár a rendes műsor
keretében, akár azon kívül, ahol erre lehetőség van. Erre a célra megfelelő filmek
a MOKÉP-től igényelhetők (Ballada a katonáról, Emberi sors, Patyolat-akció, Rákóczi
hadnagya stb.). A filmet - amennyiben erre lehetőség van - rövid beszélgetés követ-
heti a film mondanivalójáról és a honvédelem kérdéseiről.

A könyvtári munka vonatkozásában talán a legnagyobb az elmaradás, pedig a
honvédelmi nevelésnek jelentős lehetőségei vannak e téren. Helyed, ha a könyvtári
munka során ajánlják az olvasóknak a katonai tárgyú szépirodalmat. Meg lehet oldani,
hogy valamely kiemelkedőbb alkotásból könyvankétot szervezzenek azokkal, akik
a művet elolvasták. Ugyancsak jól segítheti a honvédelmi nevelőmunkát, ha a had-
sereg nyilvános lapjait: a Néphadsereget, az Igaz Szót, valamint a Polgári Védelem
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című lapot megrendelik a könyvtárak. Egy évben egyszer meg lehet rendezni egy Nép-
hadsereg, vagy Igaz Szó ankétot, amelyre meghívják Budapestről az illetékes lap mun-
katársait. A katonai tárgyú filmankétok levezetésére helyes, ha a megyei TIT-től igé-
nyelnek megfelelő képzettségű előadót. A megyei könyvtárhálózat sokat tehet azért,
hogy a könyvtárakban rendelkezésre álljanak a katonai szakirodalomnak azok a kiad-
ványai, amelyek a korszerű honvédelemmel kapcsolatos ismereteket bővít-hetik. Ezeket
a könyveket a Zrínyi Katonai Kiadótól be lehet szerezni.

Ritkán találkozunk azzal a módszerrel, hogy megszerveznék a bevonulok szülei-
nek értekezletét. A bevonulok szülei általában érdeklődnek az iránt, hogy gyermekük-
kel szemben a katonai szolgálat milyen követelményeket állít, és milyen körülmények
kö7p fognak kerülni a hadseregben. Nagyon helyes, ha ezt a szülői értekezletet a ki-
egészítő parancsnokság vagy valamely fegyveres testület képviselője vezeti, és ahol
erre lehetőség van, laktanya látogatást is lehet szervezni.

A polgári-védelmi oktatásban résztvevők számára is lehet filmvetítéseket, esetleg
TlT-előadást szervezni olyan kérdésekről, amelyek katonapolitikai vonatkozásban
választ adnak arra, hogy miért kell felkészülni a haza védelmére, illetve kapcsolódnak
az elsajátítandó ismeretanyaghoz.

Ahol erre lehetőség van, meg lehet szervezni évente egyszer a munkás-paraszt-
katona találkozót. A találkozót egész napos programként szervezzük a helyi MHS,
KISZ, népművelési és pártszervek segítségével. A találkozóra előzetes megbeszélés
alapján, hívják meg valamelyik közelben települő katonai alakulat képviselőit, vagy
azt az alakulatot, ahol a községből a legtöbb fiatal teljesít katonai szolgálatot. A talál-
kozó keretében klubszerű keretek között előadás hangozhat el valamely honvédelmi
kérdésből az alakulat- életéről és munkájáról, ugyanígy az illető község vagy város
problémáiról. A találkozó programjában szerepelhetnek különböző kultúr- és sport-
rendezvények, szellemi vetélkedők, filmvetítés. Este a területi és katonai szervek közös
kultúrműsorával és táncmulatsággal zárjuk a találkozót. Általában az a helyes, ha a
különböző helyi szervek honvédelmi tevékenységüket összehangolják az együttmű-
ködésre felkért fegyveres testülettel, egész éves tervet készítenek az együttműködés
módjaira és lehetőségeire, ezáltal biztosítva lesz a tevékenység folyamatossága, amely-
lyel ma még nem minden esetben találkozhatunk.

A cikkben vázolt főbb gondolatok korántsem a teljesség igényével vetik fel a
honvédelmi nevelés időszerű kérdéseit, csupán azt a szerény célt szolgálják1, hogy né-
hány jól bevált módszert általánosítsanak és felhívják a figyelmet néhány olyan lehető-
ségre, amelyet eddiga honvédelmi nevelőmunkában kevésbé használtunk ki.

NAGY LAJOS

(003)
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Szolnok megye iskoláinak politechnikai műhelyei
egy hasznos cél szolgálatában

Ismeretes, hogy megyénk sok általános
és középiskolájának van már jól felszerelt
politechnikai műhelye, ahol a tanulók
megfelelő szakmai irányítás mellett vaia-
milyen szakma alapfogalmait elsajátíthat-
ják. Ezeknek az alapfogalmaknak elsajá-
títása alaposan átgondolt munkaterv alap-
ján a tanulók által megfelelően előkészí-
tett munkadarabok segítségével is törté-
nik. Azonban gyakorta előfordul, hogy
egy-egy műhely akaratlanul is egy-egy bi-
zonyos munkadarabra szakosítja önmagát
és eközben túl sok olyan tárgy állítódik
elő - hamutálca, levélnehezék, lyukasztó,
kalapács stb. - amelyeket a továbbiakban
nem kellő célszerűséggel lehet csak fel-
használni. Ezért merült fel az a gondolat,
hogy nem lehetne-e a tanulók ezirányú
munkáján egy minden szempontból jobb
cél érdekében hasznosítani? A felvetődött
gondolatot az az elgondolás követte, hogy
politechnikai műhelyeink a jövőben olyan
munkadarabok elkészíttetésével tanítsák

meg egy-egy szakma alapfogalmait, ame-
lyek elkészültük után a különböző tan-
tárgyak oktatása' szolgálják1, megkönnyít-
ve ezzel a nevelők tanítási, a tanulók ta-
nulási munkáját egyaránt.

A megyei tanács művelődési osztálya
különösen nagyfontosságot tulajdonított
ennek az elgondolásnak. Már a tanév ele-
jén megkezdte az ezzel kapcsolatos szer-
vezőmunkát. Először is az általános és kö-
zépiskolai szakfelügyelök bevonásával
összegyűjtötte azokat a szemléltető eszkö-
zöket amelyek nem kaphatók, a tanítás
munkájában sokszorosan kipróbáltak,
aránylag nagyobb nehézségek nélkül el-
készíthetők és ezért politechnikai műhe-
lyeinkben előállíthatok, majd több éves
programozással megindította azt a mun-
kát, amely megyénk minden iskolájában
hamarosan érezteti hatását.

Az ezen a téren most folyó tevékeny-
séget ilyen rövid cikk keretében teljessé-
gében bemutatni nem lehetséges, de rövid

/. ábra: Mozgatható csatlakozó
Z, ábra: Készülék az anyagmegmaradás

törvénye szemléltetésére
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3. ábra: Kockaalakú testek a gramm-
molekula térfogat mérésre

híradásként ismertetem, hogy milyen szem-
léltető eszközök készülnek ebben a i-xi-
évben a középiskolák politechnikai mű-
helyeiben csak a középiskolai kémiaoktatás
megkönnyítésére.

Mozgatható csatlakozó (i. ábra.). Gyak-
ran előfordul, hogy a tantermekben a fali-
csatlakozók nem a legmegfelelőbben elhe-
lyezettek és így a tanári asztalhoz vagy a
tanterem más pontjához az áram elveze-
tése nehézséget okoz. E nehézségei' küszö-
böli ki az itt bemutatott eszköz. Lényege
egy olyan csatlakozó dobozból és két ba-
kelit korongból kialakított dob, ahol a
dobozrészbe egy csatlakozót süllyesztünk,
majd a csatlakozóhoz 8-10 m hosszú, vil-
lás dugaszban végződő, a dobra felcsa-
varható vezetéket szerelünk. (Készül a
szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium
politechnikai műhelyében.)

Készülék az anyagmegmaradás törvénye
szemléltetéséhez (2. ábra). E törvény iga-
zolására igen alkalmas a fényképezésnél
használt ún. villanó égő. Az alumínium-
fóliával vagy alumíniumgyapottal és oxi-
génnel töltött égőt villantás előtt és után
lemérve a súlyát változatlannak találjuk,
bár belőle az alumínium „eltűnt". Az égőt
a kereskedelem csak csapos foglalattal
hozza forgalomba és emiatt az elvillantás
a kémiát tanító kartársaknak némi nehéz-
séget okoz. E nehézséget küszöböli ki az
itt közölt kis készülék. (Készül a jászapáti
Mészáros Lőrinc Gimnázium politechnikai
műhelyében.)

Kockaalakú testek a gramm-molekula
térfogat szemléltetésére (}. ábra.) A kö-

4. ábra: Készülék a durranógép
tulajdonságainak szemléltetésére

zépiskolai kémiaanyag egyik legelvontabb
részét a gramm-molekula térfogatot álta-
lában minden szemléltetés nélkül tanítjuk.
Nyugodtan állíthatom, hogy a kémiát ta-
nulók tekintélyes része nem tudja helyesen
elképzelni sem a 22,41 literes, sem a 24
literes térfogatot. E hiányosság küszöböl-
hető ki az ábrán látható, bútorlemezből
elkészített kockaalakú testekkel. (Készül
a szolnoki Tiszaparti Gimnáziumban.)

Készülék a durranógáz tulajdonságainak
szemléltetésére (4. ábra). A hidrogéngáz
és egyben a durranógáz tulajdonságait
leghelyesebb a következő módon szemlél-
tetni: Vastagfalú palack (pezsgős palack)
talprészét ek-ávolítjuk, a palack szájiba
olyan dugót helyezünk, amely középen rö-
vid üvegcsővel ellátott, majd közel a talp-
részhez az üvegtesthez egy jól tapadó vas-
tagabb gumigyűrűt erősítünk. Ezután a pa-
lack nyitott alsó részét vastagabb csoma-
golópapírral bevonjuk és zsinór segítségé-
vel a gumigyűrű felett az üvegtesthez erő-
sítjük, ügyelve azonban arra, hogy a be-

23 —



y ábra: Készülék a vörös és sárga foszfor
különböző gyulladási hőmérsékletének

szemléltetésére

vonásra használt papír alsó részének a kö-
zepén egy lyuk legyen. Ennek megtörtén-
tével a palackot az asztallaptól 20-30 cm-
re felfüggesztjük, hidrogénnel felülről fel-
töltjük, majd az üvegcsőnél a hidrogént
meggyújtjuk. A hidrogén először lassan eg,
majd amikor az alulról beáramló levegő-
vel összekeveredik nagy hang kíséretében
felrobban. A kísérlet veszélytelen. (A kí-
sérleti eszközt elkészíti a törökszentmiklósi
Bercsényi Miklós Gimnázium.)

7. ábra: Szemléltetőeszköz a konyhasó
kristályrácsának bemutatására

Készülék a vörös és sárga foszfor Kü-
lönböző gyulladási hőmérsékletének szem-
léltetésére (5. ábra). A készülék egy talp-
pal ellátott vasrúdból áll, melyhez az áb-
rának megfelelően réz vagy alumínium-
lemez csatlakozik. Rögzítés céljából a be-
rendezést három facsavarral egy deszka-
laphoz erősítjük. Használata oly módon
történik, hogy a lemez egyik végére vörös,
a másik végérc sárga foszfort teszünk, kö-
zépen pedig melegítést alkalmazunk. (Ké-
szül a jászapáti Mészáros Lőrinc Gim-
náziumban.)

Szilárd széndioxidot előállító készülék
(6. ábra). Ezen készülék segítségével nem-
csak szilárd széndioxidot lehet előállítani,

6. ábra: Szilárd széndioxidot előállító
készülék

8. ábra: A fémek korrózióját szemléltető
készülék
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g. ábra: A nagyolvasztó makettje

hanem kitűnően szemlélhető az a jelenség
is, hogy a gázok kiterjedésekor a környe-
zetből hőt vonnak el. A készülék egy jól
kézbefogható fanyélből áll, amelyhez az
ábrának megfelelően egy autószifon sze-
lepháza csatlakozik patrontartóval egye-
temben. A készülék használatkor egy
használatlan patront a szokásos módon
átfúrunk, majd a kiáramló gázt egy kém-
csőbe, vagy egy sűrűbb szövésű textiliából
kialakított tasakba vezetjük, amikor is szi-
lárd széndioxidot kapunk. (Készül a jász-
apáti Mészáros Lőrinc Gimnázium poli-
technikai mühelyében.)

Szemléltetőeszköz a konyhasó kristály-
rácsának bemutatásához (j. ábra). Az esz-
köz alumíniumgolyókból és vasdrótokból
készül, szilárd kivitelben, hogy a tanulók
tanulmányozás céljából kézbe vehessék.
(Elkészíti a törökszentmiklósi Bercsényi
Miklós Gimnázium.)

A fémek korrózióját szemléltető ké-
szülék (S. ábra). Az eszköz egy olyan fa-
lapra szerelt réz és cinklemezből áll, ahol
a két lemez egy törpe foglalaton keresztül

egymással vezetékkel összekötött. Ha a
törpefoglalatba zseblámpaizzót teszünk,
majd a készülék két lemezét valamilyen
koncentráltabb elektrolitba mártjuk, úgy
az izzó izzani kezd, miközben a cinklemez
lassan oldatba megy. (Készül a szolnoki
Verseghy Ferenc Gimnáziumban.)

A nagyolvasztó makettja (<). ábra). A
makett i mm-es vaslemezből készült, a
körcsatorna és a fúvókák rézcsövekből.
Erős kivitelű, nyugodtan a tanulók kezébe
adható, szétszedhető makett. (Készül a
szolnoki Tiszaparti Gimnáziumban.)

A frakcionáló torony makettja (10. ábra).
Azért is fontos ez a makett, mert a közép-
iskolai szerves kémia teljes egészében a
petrokémián épül fel. - A torony ónozott
vasbádogból készül. Minden tányérjában
egy-egy szelep található. A visszafolyók
elhelyezésére gondosan ügyelünk. (Készül
a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium po-
litechnikai műhelyében.)

10. ábra: A frakcionáló torony makettje

Bessemer konverter makettja (n. ábra).
Egyszeri?, de nagyon hasznos makett, a
főhangsúly a felfüggeszthető tengelyen át
vezetett fúvócsatorna megértetésére he-
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//. ábra: A Bessemer-konverter makettje

lyezve. A konverter mozgatható és szét-
szedhető, segítségével a gyártási elv köny-
nyen megérthető. (Készül a szolnoki TÍS:JI-
parti Gimnáziumban.

Az itt felsorolt szemléltető anyagot az
emlí'jctt iskolák politechnikai műhelyei
50-30 példányban készítik el, hogy me-
gyénk minden középiskolájának jusson
egy-egy darab. Reméljük, hogy az egyes
iskolák kémia tanárai tanítási munkájuk-
ban olyan lelkesedéssel fogják használni
ezeket, mint amilyen önzetlen lelkesedés-
sel dolgoznak elkészítésükön az egyes is-
kolák tanárai és tanulói.

KOVÁCS GYULA

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI

Fodor Mihály, a Szolnok Megyei Tanács V. B. elnöke (Szolnok); Dr Hegedűs
György, az Országos Közegészségügyi Intézet tudományos főmunkatársa (Budapest);
Kaposvári Gyula múzeumigazgató (Szolnok); Kovács Gyula szakfelügyelő, a Verseghy
Gimnázium tanára (Szolnok); Mándi Gábor könyvtáros, a Verseghy Könyvtár mun-
katársa (Szolnok); Nagy Lajos őrnagy (Szolnok); Dr. Perczel Károly, az Építésügyi
Minisztérium főosztályvezetője (Budapest); Rideg Gábor művészettörténész, a Szolnok
Megyei Néplap munkatársa (Szolnok); Szabó László muzeológus, a Damjanich
zeum munkatársa (Szolnok); Szüádi János tanár, a TIT Megyei Szervezetének munka-
társa (Szolnok).
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A jászsági falusi iskolásgyermekek kialakult napirendje
és annak hasznosítható tanulságai

Az emberi szervezet legdöntőbb sajátossága a különböző folyamatok élettani rit-
musossága. Mint ahogy ritmikusan váltakoznak a szív működésének, vagy a ki- és
belégzésnek fázisai, úgy mindig azonos időpontban történő étkezés esetén meghatá-
rozott időben megkezdődik az emésztőnedvek kiválasztása - fellép az chsegérzet.
Mindig azonos időpontban történő lefekvés eredménye a gyors elalvás, mély álom.
Ennek felismerése lehetővé tette, hogy az ember az élettel kapcsolatos mindennemű
tevékenységét időben korlátok közé szorítsa. Később, az iskolai élet megfigyelései
alapján az is igazolódott, hogy a házi feladatok azonos időpontban való készítése
bizonyos begyakorlást eredményez, miáltal a gyermekek eredményesebben és gyor-
sabban tudják feladatukat elvégezni.

Másképpen megfogalmazva: a célszerű napirend alapja a feltételes reflextevé-
kenység. Az idegrendszer fejlődésével párhuzamosan egyre hosszabb lesz az ébrenlét
időtartama, bővül a külvilággal való kapcsolat - megváltozik a gyermek tevékeny-
ségének jellege. Az étkezés, alvás, munkavégzés időpontjaival kapcsolatban kialakult
és rögződött bonyolult feltételes reflexek dinamikus stereotípiává válnak. Ennek ered-
ményeképpen lehetőségünk nyílik arra, hogy helyesen és gazdaságosan osszuk be
időnket, viszonylag gyorsan kapcsolódjunk a munkába és azt eredményesen végezzük,
továbbá, hogy észszerűen és megfelelően pihenjünk.

A stereotípia a szervezet és a környezet között kialakult egyensúly, a feltételes
és a feltétel nélküli reflexek érvényesülésének meghatározott rendszere. A napirend
szigorú betartása, a tevékenység különböző fajtáinak egyazon időben való megkezdése
és befejezése a gyermekekben tartós feltételes időreflexet alakít ki. Ennek eredménye-
képpen a gyermeki szervezet minden pillanatban készenléti állapotban van éppen arra
a tevékenységre beállítva, amely - korábbi tapasztalatai alapján - adott időpontban
reá vár. Ennek következtében valamennyi folyamat gyorsabban és könnyebben zajlik
le. Éppen ebben van a napirend betartásának, a stereotípia megőrzésének nagy jelen-
tősége. A gyermek fejlődésével és növekedésével, az életkörülmények megváltozásával
az agykéregben újabb időleges kapcsolatok jelennek meg, a régiek elhalványulnak,
sőt meg is szűnhetnek - újabb dinamikus stereotípia léphet fel. Ez a folyamat hosz-
szadalmas és bonyolult, másrészt pedig a már kialakult reflexkapcsolatok szétbomlása
nem közömbös a gyermek számára - minél fiatalabb, annál kedvezőtlenebb reá nézve.
Mindezek alapján a gyermek életének kötelező törvénye: a helyesen felépített és min-
denkor betartott napirend.

A napirend tehát nem más, mint az idő felosztása a tevékenység és a pihenés
valamennyi fajtájára. A helyes napirend fogalmát két pontban határozhatjuk meg.
Először: biztosítson elegendő időt az élettevékenység legszükségesebb elemeire; másod-
szor: az ébrenlét teljes időszakában biztosítson magasfokú teljesítőképességet, vagyis,
óvja meg a szervezetet a túlzott kifáradástól.
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Az iskoláskorú gyermek fejlődése szervezett, ugyanakkor formájában és időtarta-
mában igen változatos tevékenység közben történik. Amennyiben a tevékenységet a
gyermek erejéhez és képességeihez igazodva adagoljuk, úgy ez stimulálja az idegrend-
szert, a beszéd, az érzékszervek tökéletesedését, fokozza a szervezetben zajló energe-
tikai folyamatokat, amelyek egyáltalán lehetővé teszik a normális növekedést és fej-
lődést. A gyermek aktivitása azonban nem végtelen; az aktív állapotot a kifáradás
állapota váltja fel, ami viszont az agykéreg sejtjeinek funkcionális kimerüléséből kö-
vetkezik.

A jászberényi járás néhány községében folytatott egyéb vizsgálatok idején olyan
jelenségeket is tapasztaltunk, melyeknek okát szükségesnek látszott kideríteni. így
merült fel - több tisztázandó kérdés mellett - a tanulók életkörülményeire, ezen belül
napirendjére vonatkozó felmérés gondolata. Reprezentatív felmérés céljából öt község-
ben kértünk segítséget - három iskolaigazgató biztosította a szükséges adatgyűjtés fel-
tételei.-1. Összesen ezer gyermek adatait dolgoztuk fel, nemenként és korcsoportonként
megközelítően arányos felosztásban. Sem az adatok begyűjtése, sem feldolgozása köz-
ben nem alkalmaztunk válogatást. Minden gyermek válaszát ellenőrizte az őt ismerő
osztályfőnök. Az értékelést életkor, nem pedig osztály szerint végeztük. Mindezek
alapján a következőkben ismertetett tényeket a jászsági falusi iskolásgyermckekre álta-
lánosan jellemzőknek tekinthetjük.

A gyermekek tevékenységé.- 24 órán belül a következő kategóriákra bonthatjuk.
1. Iskolai és az iskolával kapcsolatos elfoglaltság:

a) iskolai foglalkozások;
b) otthoni tanulás (házifeladat elkészítése);
c) közlekedés (az iskolába és haza).

2. Hasznos munka a családban:
a) kötelező, megszokott, naponta ismétlődő tennivalók;
b) véletlen, vagy rendkívüli elfoglaltságok.

3. Étkezés.
4. Önápolás, vagy személyi higiénia.
5. Pihenés különböző fajjái, alvás:

a) szabad idő, amit a gyermek személyes óhaja, vagy érdeklődése szerint tölt el;
b) játék a társakkal, vagy testvérekkel; testnevelés, sport;
c) alvás.
A tanórák száma és időtartama meghatározott és régen beidegződött. Más kér-

dés, hogy mennyiben biztosított egyrészt a túlterhelés megakadályozása, másrészt az
egyes órák utáni regeneráció feltétele. Az első kérdésben a tanterv átgondolt össze-
állítása játszik nagy szerepet (kettős órák mellőzése nehéz elméleti tárgyak esetében,
a lazító tárgyak helye az órarendben, e tárgyak - pl. testnevelés, ének - lebonyolítáJ

sának febítelei), de igen fontos az egyes órák levezetése is - tekintetei arra, hogy a
tanulók szellemi aktivitása nem egyenletes egy tanórán belül sem stb. A teljesítő-
képesség helyreállásal, ugyanakkor a következő órára való átkapcsolódás érdekében
az óraközi szünetek minden percére nagy szükség van, mégpedig lehetőleg aktív pihe-
nés formájában.

Az úgynevezett társadalmi munka, mely főképpen az iskolán belüli úttörőéletet
jelenti, egyelőre nem tesz ki annyi időd, amennyi napi lebontásban számottevő lenne.
A gyermekek társadalmi aktivizálásának ez a formája viszont fejlődőben van és belát-
ható időn belül a mainál nagyobb számú tanulóra fog kiterjedni. A tapasztalatok
azt bizonyítják, hogy a gyermekek akkor érzik jól magukat az úttörőszervezet össze-
jövetelein, ha kevesebb gyűlésszerű és több szórakoztató, érdekes motívum jellemzi
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azokat. Átgondolt szervezés mellett ez nem mond ellent az úttörőélet nevelési fel-
adatainak.

A házi jeladat elkészítése nagyjelentőségű kérdés egy iskolás életében; a szülők
nagymértékű felelőssége- kell, hogy erezzenek az anyag elsajátításáért, az elkészített
lecke minőségéért. Ami a házi feladat elkészítésére fordított időt illeti (i. táblázat),
az alsó tagozatos tanulók esetében feltétlen kedvezőnek mondható. A legkisebbeket.,
nagyon dicséretesen, nem terhelik túl a pedagógusok. A harmadik osztályosok közel
egyharmada 2 óránál többet fordít a leckékre - valószínűen nehéz volt az átmenet
a magasabb színtű tantárgyakra.

1. Táblázat

A házifeladat elkészítésének időtartama a tanulók százalékában
Időtartam (óra) 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8-

—0,5
0,5—1
1 —2
2 —3
3 —

13,6-
78,3

4,7

3,4
—

11,5
73,4
13,3

1,8
—

8,2

27,0
33,6
20,0
11,2

8,6

44,3
36,9

6,4

5,8

4,2

25,0
63,1

4,2

2,5

4,1

20,2
51,2
20,8

3,8

6,6

16,4
56,4
18,5

2,1

1,7

23,3
59,9
13,4

1,7

Higiénés szempontból örülni kellene annak is, hogy a felső tagozatos tanulók
döntő töbsége ugyancsak két órán belül megbirkózik a másnapi feladatokkal. Azt hi-
hetnők ugyanis, hogy megfelelő tanulmányi előmenetelük, lám, így is biztosított, idejük
nagyobb részét tehát játékra, sportra, szépirodalom olvasására stb. fordíthatják. Azon-
ban egyéb momentumok függvényében a helyzet nem túlságosan örömkeltő. Anélkül,
hogy pedagógiai értékelésre vállalkoznánk, megjegyezzük, hogy a jeles és jó tanulók
száma felső tagozatban egyre csökken; a közepes átlagok a leggyakoribbak. Milyen
szerepet játszhat ebben a helytelen időbeosztás?

A házi feladatok elkészítésének nemcsak időtartama, de időpontja is igen fontos
kérdés. A gyermekek válaszaiból kitűnild, hogy délelőtt-i tanítás esetén a másnapi fel-
adatok elkészítését és megtanulását nagy többségben (63 százalék) délután 2 órakor
kezdik el.

A felső idegtevékenységgel kapcsolatos kutatások bebizonyították, hogy az élet-
funkciók állapotában a nap folyamán jól következő szakaszosság tpaasztalható. Így
a szellemi munka teljesítőképességét illetően két maximum van: délelőtt 9-11 óra
között és délután 3-5 óra között. Utóbbi szoros összefüggésben van az ebéd idő-
pontjával, illetve az emésztés időtartamával - emez megint csak függ az ebéd minő-
ségétől és mennyiségétől. Az iskolás gyermekek nagy többségére - V21-1 óra körüli
leggyakoribb ebédidő mellett - mégis éppen az említett időpontot fogadhatjuk el
jellemzőnek.

Mivel mindenkor a legaktívabban működő szerv vérellátása a legfontosabb, az
ebéd utáni emésztésben részt vevő szervek jelentős mennyiségű vért vonnak le egyéb
területekről - ilyenkor az agy vérellátása minimális. Következésképpen, azok a
tanulók, akik összesen legfeljebb 1 órát fordítanak a házi feladatokra, „ledolgozzák"
szokásos idejüket az ebéd utáni álmos időszakban, még mielőtt a vérkeringés olyan
egyensúlyi állapotba jutna, hogy az agy aktív működése bekövetkezhetnék - azaz,
mielőtt szervezetük optimálisan felkészülhetne a szellemi tevékenységre. Ebbe a kate-
góriába tartozik az 1-2. osztályos tanulók kb. 90 százalékai, a 3-4 osztályosok 35-50,
az 5-8 osztályosoknak pedig 23-29 százaléka. Utóbbiak 51-63 százaléka 1-2 órát fordít
a házi feladatokra. Az elmondottak alapján érthető, hogy ebéd utáni kezdés esetén

29



a lecketanulás nemcsak kedvetlenül megy, de igen alacsony hatásfokú is. (Tegyük
hozzá, hogy a felső tagozatban a nagyobb óraszám miatt gyakran \'22 után kerülhet
sor az ebédre.)

E gondolatsor folytatása alapján megállapítható, hogy a könnyen tanulók kivé-
telével a gyermekek nagyobb része - ha másnap tud is felelni - tartósan nem sajá-
títhatja el a szükséges ismeretanyagot. Ebben megintcsak közrejátszik a napirendtől
független körülmény is: a házi feladatok ellenőrzése otthon. Az iskolások előmenetele
szempontjából a szülők, vagy nagyobb testvérek segítségére is szükség van, de a
pontos munka igénye csak akkor alakul ki és szilárdul meg, ha a rendszeres ellen-
őrzés eredményeként a megfelelő feltételes reflex létrejött.

Az első osztályosok otthoni tanulmányait 4,5 százalék kivételével rendszeresen
segítik és ellenőrzik. Az alsó tagozat következő osztályaiban is alkalmazható a "ki-
vétel" kifejezés: 14,8 százalékban nem ellenőrzik a házi feladatokat. Később a gyer-
mekek egyre inkább magukra maradnak és az utolsó osztályokban 36-41 százalékuk
segítség és ellenőrzés nélkül végzi otthoni tanulmányait.

Azokban az esetekben, amikor a tananyag jellegéből eredően a gyermek nem
várhaj otthon segítséget, szervezett konzultáció és korrepetáció válik szükségessé.
Kívánatos lenne erről gondoskodni legalább azok számárai, akik az alsóbb osztá-
lyokban jó, vagy jeles tanulók voltak és akik tanulmányi átlaga a felső tagozatban
ijesztően zuhan.

A családban végzett hasznos munka a falusi gyermekek életkörülményeit döntő
módon megkülönbözteti a városiak életétől. A gyermekek kizsákmányolásáról, vagy
kegyetlen hajszolásáról, szerencsére, ma már nincs szó. Ha a gyermekre bízott fizikai
munka arányban áll képességeivel és nem sokkal több, mint amennyit szívesen, vagy
legalább is fegyelmezetten el tud végezni, akkor az nemcsak élettanilag, de érzelmi-
leg is hasznosnak tekinthető. Amikor a család belső kapcsolatai, a szülők és gyer-
mekeik közötti viszony a nagy városokban tanulmányozást igénylő problémává érett,
üdvözölni és támogatni kell minden olyan tevékenységi formát, amelyben a szülő
és a gyermek közösen vesz részt. Nemcsak a közös munka élményd, a végeredmény
közös öröme jelent összekovácsoló erőt. A munka közben lehetőség nyílik számtalan
téma megbeszélésére; a felnőttektől függ, hogy ezt a lehetőséget mennyire ered-
ményesen használják ki.

2. Táblázat

A családban hasznos munkát végző gyermekek százalékos aránya
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Természetesén nem közömbös, hogy milyen munkakörökben és merinnyi időn át
foglalkoztatjuk az iskolás korú gyermekeket. A rendelkezésre álló adatok (2. táblázat)
szerint a fokozatosság elve érvényesül: a legkisebbek többsége nem dolgozik napi egy
óránál többet. 1,5-2 órás elfoglaltságuk csak akkor megengedhető, ha könnyű munkát
végeznek, azt is legalább két részletben. Ugyanezt mondhatjuk a következő korosztá-
lyokkal kapcsolatban - a megfelelő időtartammal kiegészítve. A három órát meghaladó
fizikai munka már sok, különösen a 9-10 éves gyermekek számára. Hogy a gyerme-
kek által kedvelt és fejlődésük szempontjából szükséges egyéb tevékenységre elegendő
idő jusson, a túlterhelés veszélyével járó munkaidőt a fiúk 12 százaléka, a leányok 13
százaléka esetében csökkenteni kell.

Optimálisnak tekinthető az a napirend, ahol a 6-8 évesek fizikai munkája kb.
1 órát, a 9-10 évesek 1,5 órát!, a n-14 évesek pedig nem több, mint 2 órát fordítanak.
Az elméleti megfontolások mellett ezt bizonyítja a jászsági gyermekek napirendjének
tanulmányozása is. Összevetettük a tanulmányi átlagok évenkénti alakulását, a házi
feladatokra és a családban végzett munkára fordított időt. Azt találtuk, hogy ha a két
utóbbi egyaránt napi 2 órát tett ki, a tanulmányi átlag az évek során változatlan
maradt, vagy legfeljebb 1-2 tizeddel változott hol egyik, hol másik irányban. Azok
a gyermekek, akikre a család évről évre nagyobb terheket ró, nem tudnak a fokozott
tanulmányi követelményekkel lépést tartani. Minél nagyobb a gyermek, ébrenléti ideje
annál hosszabb. Sajnos!, a nagyon igénybe vett gyermek ebből a hosszabb ébrenléti
időből sem tud tanulmányaira többet fordítani, mert a fizikai munka veszi igénybe
a többletet. íme, néhány példa:

N. A. 11 éves fiú. Első osztályban jeles tanuló volt, később közepes, az 5. osztály-
ban félévi átlaga 3,1. Másnapra 2 órát készül, a háztartásban, állattartásban, kerti
munkában napi 4 órát dolgozik.

M. G. 13 éves fiú. Tanulmányi átlagainak alakulása az első osztálytól a hatodikig:
jó, közepes (négy éven át), elégséges. Házi feladataira 1 órát, házkörüli munkákra
6 órát fordít.

Ny. B. 14 éves fiú. Tanulmányi átlagai az egyes tanévek végén: jó, jeles, jó, jó,
közepes, 2,7, 2,8. Nyolcadik osztályban félévkor ugyancsak 2,8. Másnapi házi felada-
tokra 1,5 órát háztartásban és házkörüli munkára 4 órát fordít.

N. G. 10 éves fiú tanulmányi eredménye egyelőre még jó: a negyedik osztály-
ban a félévi bizonyítványban 4,3 szerepelt. Az első osztályban viszont 4,8 - a második-
ban 4,6 - a harmadikban 4,3 átlaggal végzett. Jelenleg elég a napi 2 óra a házi fel-
adatokra - de negyedik osztályos korában már napi 5 órát dolgozik . . .

A gyermekek munkája négy csoportra osztható (1. ábra): dolgoznak a háztartás-
bari, mezőgazdaságban (pontosabban - növényekkel), állattartásban és egyéb területe-
ken. Ide soroltuk pl. az iparosok gyermekeinek anyagbeszerző, szállító stb. tevékeny-
ségét.

Mint az időtartam esetében, a munkafajták megoszlásában is helyes a tapasztalt
fokozatosság. A kisebb fiúk főleg a háztartásban és a kerti munkákban vesznek részt.
Kilenc éves kortól a növény- és állatgondozás viszi a főszerepet - csökken a háztartási
munka részaránya (a 13-14 évesek esetében ez főleg vízhordásban merül ki). A lányo-
kat - igen helyesen - főképpen a háztartásban foglalkoztatják. A nagyobbak esetében
ez az összes munkafajtákra fordított idő felével egyenlő.

Az étkezés problémája csak kisebb részben a napirend kérdése, mégpedig annyi-
ban, hogy a fő étkezésekre lehetőleg mindig azonos időpontban kerüljön sor. Meg-
követeli ezt maga a fejlődés és a különféle tevékenységek energiaszükséglete is, de
nem kisebb mértékben az emésztőszervek normális működésének érdeke is.

A fejlődésnek abban a szakaszában, ahol az iskolás korúak tartanak, kevés a
napi háromszori étkezés. Különösen a délelőtti táplálékfelvételt kell növelni: a
tapasztalat azt bizonyítja, hogy a reggeli étkezés csak formális - sem mennyiség,
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sem választékosság tekintetében nem biztosítja a kellő erőnlétet és közérzetet áz
ebédet megelőző hosszú időszakban. (A felmért gyermekek 23 százaléka 15-30 perc
alatt ér az iskolába, illetve onnan haza, 3 százaléka pedig 30 percnyi útnál távolabb
lakik.)
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egyéb munkák

Felmérésünk szerint a tanulók 40,3 százaléka ebédig csak egyszer eszik; ezek
közül aki reggelizik, az nem visz tízórait, nagyobb részük azonban éhesen megy el
otthonról, és 10 óra tájban eszik először. A gyermekek 13,1 százaléka nem ebédel
frissen főtt ételt. Még ha vacsorára frissen főt ételt kapnak, akkor is csak úgy kom-
penzálható a teljesértékű ebéd, ha napközben jól megválogatott és elegendő hideg
ételt fogyaszthatnak.

A szülők munkakörülményeiből eredően nehéz lenne a tanuló ifjúság helyes
étkezését minden családon belül megoldani. Várható, hogy a napközis étkeztetés
mind több községre fog kiterjedni. Egy korábbi felmérés szerint a napközibe beirat-
kozott falusi tanulók az első hónapban 3-4 kg-ot híztak, ami azt bizonyítja, hogy
az otthoni étkezés rendszere nem lehetett helyes.

A személyi higiéné azokat a tennivalókat foglalja magában, melyeket régebben
az „önkiszolgálás" szó jelentett. A mindennapi tisztálkodás, fogmosás, a fehérnemű-
váltás stb., természetesen nem vesz el számottevő időt - mégis, e mozzanatok a
tapasztaltnál nagyobb helyet igényelnek az egészséges életrend kialakítása érdekében.

A gyermekek 16 százaléka hetenként kétszer fürdik, 82 százaléka pedig heten-
ként egyszer. A többi (összesen 20) gyermek fürdése bizonytalan időközönként tör-
ténik. A fehérneműváltás „statisztikája" kedvezőbb, bár szintén nem megnyugtató
képet mutat: a gyermekek 32 százaléka hetenként kétszer, 66,8 százaléka pedig egy-
szer kap tiszta fehérneműt. A „bizonytalan" esetek száma összesen 11 (i',2 százalék).

A gyermekek alig több, mint fele - 58 százaléka - mos fogat, ezeknek is nagyobb
része csak naponta egyszer, reggelenként. E néhány kiragadott példa - mégoly szűk-
szavú leírásban is - fel kell hívja a figyelmet a felvilágosító munka fokozásának
szükségére területi és lakosságon belüli vonatkozásban egyaránt. Egyes községekben,
sőt iskolákon belül is meg kell találni a megfelelő hangot egyrészt a szülők, más-
részt a gyermekek felé. Véleményünk szerint a szülők számára még napjainkban is
könnyebb - mert megszokottabb - a sajátkezű munkavégzés, mint a gyermeket rend-
szeresen figyelmeztetni olyan tennivalókra, melyek csak a mai generációban kezde-
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fieíc meggyökeresedni. Éz két példával támasztható alá. i. Kétszer annyi gyermek
vált megfelelő időközönkén;: fehérneműt, mint amennyi elfogadható időközönként
fürdik - a mosás elsősorban az anya feladata (hogy a lánygyermekek besegítenek,
az egyáltalán nem ellentmondás). 2. A testi fejlettség vizsgálata közben azt tapasz-
taltuk, hogy közel 2500 falusi iskolásgyermekből az első, második osztályosok között
alig vok- olyan, akinek tisztasága kifogásolható lenne (megintcsak az anyai kezek
munkája). Minél magasabb osztályban vizsgáltunk, annál kisebb volt a kifogástala-
nul tiszta testű (mell, hát) gyermekek száma.

A személyes érdeklődés szerint eltöltött szabad idő nem jelenti azt, hogy ilyen-
kor a gyermek nem csinál semmit. Ellenkezőleg, gyakran az ilyen időtöltés igen
intenzív (szépirodalom olvasása, barkácsolás, önként vállalt munka stb.). Bármit
csináljon is eközben a gyermek, pszichés hozzáállása döntően különbözik minden
egyéb tevékenységtől. A gyermek ilyenkor önmaga gazdája: alkotó, mindenkitől füg-
getlen lény; néha a szokásostól egészen eltérő vonásokat fedezhetünk fel benne -
fellelkesül, alkotó ereje megsokszorozódik, könnyen legyűri az akadályokat, a fáradt-
ságot.

Az ilyen tevékenység egy nap folyamán több részre oszlik fel. Ha a gyermek
rendelkezik önálló területtel (a szoba egy része, valamelyik sarok) és az érdeklődé-
sének megfelelő használati tárgyakkal, úgy éppen ezek a félórák és órák a legbecse-
sebbek számára. Itt is nélkülözhetetlen a szülők megértése, tapintata. Ha a gyermek
elmélyülteti játszik, vagy valami, számára komoly dologgal foglalkozik, ne vonjuk el
ettől indokolatlanul, ne „ugráltassuk"1, ha más is elvégezheti az adott feladatot, vagy
ha az későbbre halasztható. A gyermekkel megértethetjük helyzetét és rangját a
családon belül anélkül, hogy formálódó egyéniségét és önérzetét tudatosan, vagy
anélkül megsértenénk

Közös játék a társakkal, testnevelés, sport. Hogy faluhelyen nincsenek olyan
telekgondok, mint a nagy városokban, ahhoz a téves önmegnyugtatáshoz vezethet,
hogy falusi gyermekeink játékos elfoglaltságának lehetőségei korlátlanok. Talán ezzel
magyarázható, hogy a számításba jöhető szakfolyóiratokban és a napi sajtóban ilyen
kérdések fel sem merülnek.

A gyakorlat ugyanakkor azt mutatja', hogy valamennyire is igényesen kiképzett,
különféle hintákkal, mászókkal, homokozóval, medencével felszerelt, labdajátékokra
alkalmas játszótér községeinkben egyáltalán nincs. (Az általában fellelhető egyetlen
futballpálya sem felel meg a különböző sportágak igényeinek, de az iskolai torna-
termet sem helyettesíti.)

Másrészt a gyermekek játékismerete is szegényes; tájanként néhány jellemző -
generációkon keresztül továbbadott - szokás és forma uralkodik a csoportos játé-
kokon. Ezen a téren több forrásból is gazdagíthatnánk a gyermekek ismereteit. így
pl. a távolabbi vidékek iskolásaival folytatott cserelátogatások idejéből valamennyit
arra fordítanánk, hogy a gyermekek kölcsönösen bemutatnák a többiek előtt ismeret-
len játékokat. A nyári úttörőtáborozás idején megtanult játékokat a pajtások nagyon
szívesen megismertetik a többiekkel. Szerepeljen tehát a megyei tábor programjában
még több új játék, a község úttörővezető pedagógusa - a többi pedagógussal együtt
- az első próbálkozások idején igyekezzék biztosítani a gyermekek csoportos játé-
kának feltételeit. Feltehető, hogy a helyi tanácsok sem zárkóznak el a tőlük telhető
anyagi hozzájárulástól, ha ezáltal saját községük gyermekeinek életét tartalmasabbá,
színesebbé, gazdagabbá tehetik.

Az alvás a szervezet teljes mértékű regenerálódását szolgálja1, ami viszont csak
akkor következhet be, ha az alvással kapcsolatos követelmények fennállnak. Első
helyen az alvás időtartama szerepel, ami az életkortól függően változik. A 3. táb-
lázatban ismertetett tényeket értékelve, a 6-8 éves gyermekek 53,9 százaléka, a 9-10

33 —



évesek 66,5 szá2aléka, a 11-12 évesek 60 százaléka, a 13-14 éveseknek pedig 74,1 szá-
zaléka alszik annyi időt, amennyire szüksége van (a körülkerített zónán belüli rész).

3. Tábláéit

Az alvás időtartama a különböző korú gyermekek százalékában

Életkor (év) —8 8—8,5 9—9,5 10—10,5 11—11,5 12
ó r á t a l s z i k (•>/,,)

6— 8

9—10

11—12

13—14

—

0,9

1,1

1,9

0,5

4,8

6,0

6,1 1

8,5

22,5

31,0

32,0

1
37,1

43,2

43,3

42,1

|

1

43,9

23,3

16,7

15,7

1
10,0 |

5,3

1,9

2,2

Már a 6-8 éveseknek sincs élettanilag 12 óra éjszakai alvásra szükségük, de ha
a 12 órából nappal alszik egy órát?, az a kisgyermekkorból való átmenet idején fel-
tétlen hasznos. Nem helyeselhetjük, hogy a gyermekek jelentős része a szükségesnél
kevesebbet alszik, különösen, ha napi munkájuk amugyis fárasztó. De azt sem helye-
seljük - s ez az alvással kapcsolatos második követelmény -, hogy a gyermekek
lefekvésének és ébredésének időpontja az esetek nagy részében irreális. A keveset
alvók egyik része este 11 órakor, vagy még későbben fekszik le, másik része már
4-5 órakor felkel, hogy napi munkája első felét már iskolába menet előtt elvégezze.

A másik véglet: a 9-14 évesek 8,5 százaléka a szükségesnél többet alszik. A
gyengébb, vagy betegségből gyógyult gyermekek esetében ez érthető és kívánatos -
ám itt nemcsak erről van szó. A családok egy része este 6-kot fekszik és reggel
6-kor kel (két esetben este hét és reggel hét óra szerepel). Itt a falusi élet petróleum-
kímélő szemléletének nyomai gyaníthatok, melyek azonban szegényessé teszik, sőt
elpazarolják a koraesti órákat?, amikor a család végre együtt lehet, amikor sor kerül-
hetne meghitt beszélgetésekre, olvasásra, rádióhallgatásra stb. Elképzelhető, hogy
a nagyobb gyermekek is átalusszák a jelzett időt, hiszen eddigi életükben mindig ez
volt és senki nem tett semmit a változtatás érdekében.

Az alvással kapcsolatos harmadik követelmény az önálló fekhely (természetesen
a célnak és az időjárásnak megfelelő ágyneművel ellátva).

A 7-8 évesek 42,3 százaléka, a 9-10 évesek 53,4 százaléka, a 11-12 évesek 60,7
százaléka, míg a 13-14 évesek 74,8 százaléka rendelkezik külön ággyal. Valamennyi
korcsoportban keveseljük az adott arányt!, de különösen kifogásolható a n-14 évesek
esetében. Ebben a korban nemcsak az ágytárs esetleges nyugtalansága és a keskeny
férőhely zavaró, de a szexuális érdeklődés felléptével az ingerlékeny testrészek
érintkezése és a kapcsolódó gondolatok hosszabb időre lehetetlenné teszik az elalvást.
Testvérről, mégpedig általában azonos nemű testvérről van szó - ilyen zavaró mo-
mentumokkal mégis számolni kell.

Az esti elfoglaltsággal kapcsolatban megemlítjük, hogy rádió a családok 84,5
százalékának, televízió pedig 12,8 százalékának van. Űjságra 73,1 százalék fizet elő,
könyvek a családok 76,5 százalékában vannak. A gyermekek szépirodalom iránti
érdeklődése mérsékelt. Az alsó tagozatban tizedrészük egyáltalán nem olvas, de a
felső tagozatosok között is van 12 gyermek, aki egy tanév alatt egyetlen könyvet sem
olvasott. Az 5-8. osztályosok több, mint fele 1-10 szépirodalmi könyvet olvasott el
egy év alatt (nem számítva a kötelező olvasmányokat). 38 felsőtagozatos tanuló
átlagosan egy könyvet olvas hetenként.

A tapasztalt napirend helyett olyan összeállítást javasolunk, amely figyelembe
veszi a gyermekek eddig kialakult tevékenységi formáit.
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Több időt javasolunk a gyermekek játékára és egyéb kötetlen foglalkozására,
mégpedig a házi munka jelenlegi időtartamának rovására. Megjelöltük a legfőbb
tevékenységi formák időpontját is. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden család
számára azonos napirendet javasolni és betartani lehetetlen. Egy séma mégis kívá-
natos, hiszen annak főbb szempontjai feltétlen hasznosíthatók. A legfontosabb, hogy
a szülők alakítsanak ki a családon belül egy meghatározott életrendet, amely egy-
úttal meghatározná a gyermek otthoni időbeosztását is.

Tanulmányunk címe csak a napirend kérdéseire utal. Lehetlen azonban kikerülni
azokat a tényezőket, amelyek a legkülönbözőbb irányból és különböző erővel hatnak
a gyermeknek szinte minden megnyilvánulására. Következésképpen, a gyermekek
egészséges testi és pszichés fejlődése érdekében egy sor céltudatos megelőző intéz-
kedés szükséges. Ezeknek egy része az egész társadalmat érinti - helyi viszonylatban
a megfelelő szervekre lebontva -, más része a társadalmi ráhatás egyik igen fontos
bázisára: az iskolára vonatkozik, de legjelentősebb mégiscsak a szülők szerepe.

A társadalom - ezen belül az iskola - és a szülők kölcsönös felelősségének
igen jól ismert megfogalmazásából mindenki elsősorban a saját feladatát érezze át.
Csakis az a lánc tekinthető biztonságosnak", amely ép és egymással jól összeforrott
szemekből áll.

DK. HEGEDŐS GYÖRGY
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FORUM

A „Dőlt vitorla" ürügyén

Illyés Gyula költészetének erkölcsvilágáról

A művész igazi értékét az adja, hogy művésziségének teremtőereje mennyivel
gazdagította az egyetemes emberiség, az egyetemes művészet világát. Hogy az isme-
retlen világnak milyen új Amerikáját fedezte fel, s ezt hogyan, milyen lüktető erekkel
kötötte hozzá az Óvilághoz. Mennyiben változott az Óvilág képe c kapcsolat, e fel-
fedezés révén.

Illyés Gyula egész életműve egy nagyszerű felfedező út hajónaplója, mely csillogó
aranyat ígér olyan földrészről, ahol ugyan korábban is megfordultak bolyongó hajósok,
de csak néhány földön heverő kincset, érdekességszámba menő egzotikus tárgyat
hoztak magukkal. Illyés leásott a föld mélyébe megkereste az igazi kincsek forrását, s
a maga felfedezte és velejéig megismert földrészt elszakíthatatlanul hozzákötötte a
valóság és a művészet már ismert világához. „Dőlt vitorla" című műve eddigi útjának
nemcsak foglalata, hanem leghatalmasabb csúcsa is. Itt érik kristálytisztává, nemese-
dik tökéletes fínomságú művészetté egy élet hosszú küzdelme, hite valamennyi törek-
vése. Ezért jelen írásunkban elsősorban a „Dőlt vitorla" című kötetének fényében
tekintjük át a gazdag életmű sajátos erkölcsvilágát.

Milyen is az Illyés felfedezte világ?
A paraszti élet egyetlen véres és eleven valósága a kíméletlen, éjt nappá tevő,

mindent kitöltő munka, mely szigorú kényszer, ellenkezést nem tűrő zsarnok. Ott
leselkedik a vidám gyermekek, a szerelmes fiatalok, a várandós anyák, a déli pihenőre
dűlő aratók, a fáradt öregek körül, hogy minden nevetés, csók, köhögés, rövid álom
hóhéra legyen, megbosszulja a legkisebb tőle-elfordulást. Minden pillanatban eszébe
idézze a föld népének, nincs megállás, pihenés, hogy minden tőle rablott percért súlyos
árat, keserű izzadságot kell fizetni.

A paraszti élet egyetlen nagy törvénye a munka. Ez alól nem kivétel a nincstelen
cseléd, az öt holdas gazda vagy a jómódú kulák sem. A munka és az élet közé egyen-
lőségi jelet tett a paraszti világ.

Az éppen csak eszmélő gyermek a munkába nő bele, bölcsőjénél is az vigyáz.
Amint járni tud, már az aprójószágra van gondja, alig nő ki a földből tehenekre, lo-
vakra ügyel. A paraszti világban a szépség nem hamvas virág, hanem sziket, napot jól
bíró búza. Nem azt nézik ki szép, hanem ki jó. Ki milyen serény a munkában, hogy
forgatja az orsót, neveli a jószágot, hogy bírja a kapát, a markot. S egy munkában
eltöltött élet nem a biológiai halállal zárul, hanem egy derékroppanással, amikor már
nem tehet arrébb egy kanna vizet, nem emelhet meg egy szakajtó tengerit sem. Amikor
örökre a ronggyal, pokróccal letakart dikóhoz láncolta kérlelhetetlen zsarnoka, a
munka, melyet egész életében szolgálnia kellett.
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Az embert körülvevő szorító hatalmak vagy elfásítják, kiszikkasztják a lelket,
vagy örök, megmásíthatatlan és elejétől fogva természetes dolognak tekintik, igyekez-
nek hozzá alkalmazkodni, megtalálni szépségeit, megkeresni a kegyetlenben, a zsar-
nokban is az embert. A paraszti világra évezredes lidércnyomásként nehezedő munka
az élet természetes ütemévé vált. S bár kérlelhetetlen istenként mindenütt jelen volt,
mégis hagyott utat, nyitott réseket szíve felé, s az emberek felfedezték nemes vonásait,
szépségeit, mert élni akartak, s állandó félelemben az élet elsorvad.

A paraszti világ a megtalált szépet és a kegyetlent ötvözte és nemesítette szilárd
erkölccsé. A föld népének ezért a munka nemcsak gyötrő zsarnoka, ellentmondást nem
tűrő törvénye, hanem legnemesebb és legtisztább erkölcse is, mely élteti és megszépíti
mindennapjait. A munkáját kitűnően végző ember a közösség legbecsültebb tagja,
kire mindenki tisztelettel, áhítattal tekint fel. Aki munkájával írja be nevét községe
történetébe, s példásan rakott kazlakkal, széles rendekkeí, szalmatetős ólakkal állítja
fel örök, márványnál és ércnél maradandóbb emlékművét. Nemzedékek ejtik csodá-
lattal elhunyt őseik nevét, ha kérges kezükhöz engedelmesen simul egy jól faragott
szerszám, ha napszítta testükről fehéren hullik alá ünnepeken a régi szerszámon szőtt
ruha. Ha névtelenül is, de legendákat mesélnek a régi öregekről, akik maguk fonták,
verték házaikat vesszőből, sárból, s még ma is dacolnak az idővel, maguk fonták
szőtték valamennyi testi ruhájukat. Minden darab szántó, kis erdei irtás, lekaszálfc rét
az ő hatalmas emlékművük egy-egy mellékalakja. A munka és az élet, a munka és az
öröm egyet jelent. A párválasztás, a nyiladozó szerelem helyei a fonók, tengerihántók,
a szénakaszálás, gyűjtés, lekvárfőzés, mely próbája a szerelemnek, próbája az ember-
nek. A parasztember nemigen ér rá betegeskedni. Amíg csak vonszolja magát- legalább
a ház körül tesz-vesz, igyekszik magát hasznossá tenni, nemcsak mások előtt, de maga
szemében is bizonyítani akar!, élni akar, mert az élet a munka. Boldog az, akit munka
közben ért utol a halál, nem szenvedett. A beteg, nyomorék, gyermek a szülők örök
gondja, lelkűk lidérce. Kétségbeesetten hisznek gyógyulásában, csodálatos hittel viszik
a templomba, búcsúba egy életen át, bízva, hogy csak elcserélt, váltott gyermek.
Hiszik, hogy valamikor ő is dolgozhat, valamikor ember lehet.

Ez a paraszti világ véres valósága, mely a kegyetlenséget, a kényszerűséget min-
dent átható, kezes erkölccsé szelídítette. Ez Illyés Gyula világa, felfedezett földié.

Illyésnek nemcsak az az érdeme, hogy társaival együtt részt vett Magyarország
felfedezésében, hogy megmutatta a szociális nyomort, az elesettséget, a kiszolgáltatart-
ságot Nemcsak az. hogy egy korban kiállt övéiért, megmutatta életüket a maga ke-
gyetlenségében. Ehhez elegendő a bátorság és a tiszta erkölcsiség. Illyés a
paraszti erkölcsöt fedezte fel, tárta elénk magas intellektuális fokon, mély és benső
átérzéssel. És mindezt tiszta művészetté avatta, költészetté emelte, örök értékké vál-
toztatta.

A paraszti világból indult művész a hétköznapok hőseinek, a minden mozdula-
tukkal alkotóknak örömét, alkotásukba vetett hitét fogalmazta meg számunkra. Egész
eddiri költészete az emberi alkotás himnusza, melyet ilyen mély érzéssel, ennyi természe-
tességgel előtte még nem énekelt senki. Nagy és hátborzongató szépség ez, mint a
fehér falusi templomok orgona nélküli zsoltárai.

„Ebéd a kastélyban" című kötetének első oldalán maga fogalmazza meg leg-
tökéletesebben ezt a mindent átfogó, belé áramló sajátos szemléletet: „Nekem ember
csinálta táj kell. Szelídnek, kezesnek, megidomítottnak, szinte háziállatszerűnek sze-
retem a vidéket. Emberies természetre vágyom. A táj nekem ott kezdődik, ahol ész
és emberi kéz nyomát látom rajta, zöld lucernást, sárga tarlót, a dombon sarkosra
vágott erdőt, szép, fekete barázdákba fésült szántókat. Nekem még a mocsarat is
tegyék rendbe, nyírják le róla a sást és a nádat, mert különben söpretlen szobában
érzem magarö, kócos asszonyok és purdék között." Az ő világa az „ember csinálta
táj", mely az alkotás, a munka nyomát hordozza. A legfőbb szép, az emberi alkotás;
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legyen bármi, egyszerű faragott szerszámnyél vagy évszázadokkal is dacoló hatalmas
' -'tmény. Világa egyszerű, de nyílt. Az ember világa:

„A tárgyakkal maradtam. Velük
szólok végül, ha még beszélek.
Hang nélkül rajtuk át eresztem
magamhoz az emberiséget.

Halandó hetven-nyolcvan évig
nem növi ki az álnokságot. '
Nyíltan szóltok tízezer évvel ^
bölccsé érett fejszék, lapátok. '"' ,.,:,,

Megköszönöm a szívességet.
«" amit e zord bolygón találok, •"*' '

M** r:' a kéznyújtásü, amit fűrészek. "*
kancsók és kilincsek, kínáltok.

(A tárgyakkal)

Igen. Az ember maga nem növi ki az álnokságot, az ember lehet gyarló életében,
de amit a munka súlya és terhe alatt saját testéből szakított ki, maga alkotott, az nagy
és őszinte, mert oda igazi lényét, emberi valóságát öntötte át.

A kötet talán legcsodálatosabb gyöngyszeme a „Munka", ez a kristálytiszta
formájú próza-verc. Az épp tudatára ébredt, munka világába belenövő gyermek első
súlyos, komoly élménye, mely az ősi törvények szerint örökre a paraszti erkölcsvilág-
hoz láncolta a művészt. Az ember és a munka frigyre lépésének nagyszerűségét meg-
formázó vers borzongató szépségű Cantata. A héroszi küzdelmet vívó hétköznapi
emberek szigorú rendbe szorítva térdrekényszerítik a megelevenedett, háborgó ele-
met. Ez a naponta megvívott küzdelem a gyermek első igazi élménye. Megtanulja,
hogy mindenkinek szigorúan és pontosan végzett munkája a csodák kútfeje. „Semmi,

•egy rezzenet sem történhetett másképp." A munkájukat végző emberek mozdulataiban
ott él valahány ősük beidegzett, gyakorlott, de kínnal végzett mozdulata, s ez évszá-
zadokkal, nemzedékekkel köti össze a ma emberét.

A munkának ez az első élménye irányítja a művész egész életét. A fiatalon fel-
fedezett világ kiépülő rendszerébe a munka illeszti bele. rendezi el az új elemeket.
A gyermekkori tájnak minden eleme a munkához hajolva él benne: a zivatarok, lan-
.•íyos esők illata a gyarapodó vetést, gonddal-bajjal növő aprójószágot idézi. Az esti
dalt fáradt aratók, kocsisok, vadászok munkájának, törődésének emléke szövi át. A
hazai táj illcmtudó jegenyesorai rég elhunyt ősük „ültetői kedvét" repítik szét vidám
bakanótaként. Az elgurult pénzdarab, a belvárosi járdán átringó fiatal nő a munkát
idézik, melyet az alázatos nép életté szépített.

Ez a mély erkölcsi felfogás teszi fogékonnyá minden alkotás iránt. Nosztalgikus
vágy helyett örömmel szemléli a szülőháza, régi faluja helyén növő újat, az emberi
alkotás még tökéletesebb, hatalmasabb megnyilatkozását, a kézzel pörgetett orsók gép-
zajba fulladását. S elkomorul az emberi értékek pusztulásán, a háborún, mely a „ten-
gerit, krumplit, diót, majd az őszi hold fordulata után - áldomásra - sárga bort"
termő ősanyát, a földet fullasztja viszkető mocsokba:

„ . . . Most meddő, morcos. Üjra durva lett.
Hallgat bár itt a kikelet

s minden fogan -
Mit tettünk vele? Óh, mit tettek
a föld boldogságával, daltalan

hazátlan emberek!?
\ (Háborúk után)
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Ez a hatalmas zárt rend nemcsak a paraszti világot, a paraszti világ értékeit öt-
vözi eggyé. A munka erkölcsi talapzatára épített szilárd rendszer közel hoz hozz.i,
megértet vele minden emberi alkotást. A szerszámok, felépített háizak, ólak, felásott
kertek, magasra rakott kazlak és Giottó, Tersánszky, Borsos Miklós, Bernáth Aurél,
Kodály Zoltán örökbecsű alkotásai ebben az erkölcsben édes testvérek. Mert a tudat-
lan vagy tudatosan alkotó dolgát hittel végző ember „a Lét, a Rend szabad össz-
hangját" kereste.

Ezt a szilárd rendet maga is a paraszti világ szokásai szerint építette ki, szinte
öntudatlanul, természetcsen, csak később eszmélve rá. Mert a munka erkölcsét is az
öntudatlan erők, szigorú csapások, önmagukat megbosszuló vétségek formálták erőssé.
A maga erkölcse is ilyen törvény szerint növekedett benne:

„Vád, rágalom, gyanú - öreg szerzetesek
módján dicsérem a Gonosz

dolgát is. Mert mi baj? Bár nincs, aki
vezet, van aki - jókor - ostoroz!
Köszöntöm mind a fényt - legyen bár pokoli, -

mely - épp azáltal1, hogy komisz -
átsütve lelkemen árnyként elém veti

még rejlő bűnöm is!"
(Ti, kalauzaim .. .)

A csapások, bukások, ostorozások teszik, hogy emelt fővel várhatja a halílt,
melyre ősz, munkában pontos, hitben erős parasztemberek módjára készül:

„Mint Ádám azt a bordát,
akiből Éva lett),

hordok egy titkos mátkát
egy félelmetes szüzet:

halálomat, - leghűbb -,
érzékibb szeretőt,

a legjobb baj-csitítót
és búfeledtctőt."

(Éva)

Mert a végső számadás sem zárulhat másképp, mint minden a világon olyannak,
aki becsületcsen, kedvvel, pontosan tette dolgát: „Rettentő csoda lesz, de éppoly ter-
mészetes." Utóbbi kötetét éppen ez a végső számadásra való készülődés, az elmé-
lyült és gondos értékelés, a bölcs nyugalom emeli eddigi munkái fölé. Életének, alko-
tói pályájának csúcsáról néz vissza1, készít leltárt összes értékeiről, melynek súlyát az
öregség és a munkában töltött élet újra hitelesíti. Mindez a gyermekkor örömeit, a
szerelem és a férfikor küzdelmét, a környező világot, az emberi alkotást sokszoros
értékké növeli. A fiatalon felfedezett világ itt összegeződik zárt renddé, s mélyül el
tartalmában. Mert a művésszel, az emberrel együtt ott él egész addigi élete, aki húsz
éve volt, s az akkori küzdelmek, keserűségek már csak súlyát adják meg mindennek,
az igaztalan indulatok, a keserű szájíz nélkül.

Most válik a múlt tiszta, igaz költészetté, nemes szépséggé, súlyos erkölcsiséggé.
A teljes tömböt alkotó életműnek még minden bizonnyal lesz folytatása, de tökéle-
tesebb aligha lehet.

Illyés művészete lényegi művészet. Nála a tökéletesen kiépített belső rendszer
párhuzamosan fejlesztette ki az egyre egyszerűbbé váló formai elemeket. Ahogyan
fokozatosan tömbszerűvé zárult belső erkölcsi mondanivalója, úgy csiszolódott foivó-
ban görgő kőként zárttá, egyszerűvé és tökéletessé formálja. A nagy latin költők tötnör-
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sége, nemessége, puritán pátosza lépett itt frigyre Petőfi egyszerűségével, szenvedé-
lyével és világosságával, s szülte meg a michelangeloi szobarelv törvényei szerint a
nagy életművet.

A néptől kapott anyagot, egy kebléből származó igaz művész szűrte tisztává,
változtatta nemes anyaggá magas színvonalon, hogy ismét utat találhasson azokhoz,
akik teremtésének maguk is részesei voltak. Olyan korban keresi és találja meg a har-
móniát, az örök emberi értéket, amikor mások a céltalanság, az elidegenülés, elember-
telenedés rémmé nagyított képével kísértik az embereket, művészi rangot követelve
maguknak.

Ha életpályáját, életmüvét legutolsó művével helyezzük mérlegre, csak a leg-
nagyobb értékek egyensúlyozhatják ki a mérleg nyelvét. Mert a közönségtől kapott
anyagot művészi egyéniségének tüze olyan fokra hevítette, olyan zárt és pontos világg.í
formálta, melyben „Semmi, egy rezzenct sem történhetett másképp."

SZABÚ LASZLO

Beszélgetés a Baumgarten-díjas Nagy Lajossal

A Szolnoki Üjság 1932. március 27-i számának 5-ik oldalán a fenti címmel közölte
az alábbi interjút, amely véleményünk szerint nemcsak Szolnok irodalmi emlékeit gaz-
dagítjal, hanem értékes adalék Nagy Lajos életrajzához, írói munkamódszeréhez és
művészi ars poeticájához is.

Nagy Lajos szolnoki látogatása arra az időre esett, amikor a Szociofoto kiállítást
a bemutatott képek és a vele kapcsolatos Kassák előadás haladó mondanivalója miatt
1932. április 3-án a rendőrség betiltotta. Nagy Lajos akkor már csaknem egy hete
Szolnokon tartózkodott, Kassák előadását meghallgatta, de a kiállítás nyitásán nem
vett részt. Idejének jó részét a Nemzeti Szálló kávéházában töltötte (ma a szolnoki
Verseghy Ferenc Gimnázium diákjainak tevékenysége nyomán emléktábla örökíti meg
a Nemzeti Szálloda falán Nagy Lajos szolnoki tartózkodását), ismerkedett a várossal,
emberekkel. Megállapítható azonban, hogy Nagy Lajos - amikor a Szociofotó kiállítás-
sal kapcsolatos rendőri intézkedések tudomására jutottak - az eredetileg tervezett
időnél hamarabb eltávozott Szolnokról.

Az alábbiakban közreadott szöveg kurzív szedése az újságíró hozzáfűzése, a
többi Nagy Lajos válasza.

(Nagy Lajos a magyar irodalom sokat- itt maradok, azután nagyobb körutat te-
igérö reménysége. TCLecke és a Bérház és szék vidéken. Elmegyek Hódmc^ővásár-
a többi novellas kötetével általános fel' helyre, szülőfalumba, alföldi városokat
tünést keltett, beérkezett író lett, s az idén keresek fel mert kisvárosi témájú regényt
eddigi irodalmi munkásságának méltó fogok írni.
jutalmául megkapta a 4000 pengős Battm- (Azért jött tehát Szolnokra, hogy élet-
garten-díjat. Nagy Lajos pár nap óta Szol- hűek legyenek zsáneralakjai, s regényében
nokon tartózkodik. Sohasem volt itt, most tökéletes legyen a coideur local?)
hosszabb időt szándékozik nálunk eltol- - Ezt nem mondhatom. Én a zsáner-
teni. Megkérdeztük mi indította erre.) alakokat olyannak tartom, mint cifrasá-

- Hosszú éveken Pesten éltem, éjsza- gokat a szűrön, az új regénynek mást kell
kázva a kávéházak legmélyén. Most, ott- mondania; nagy, az egész emberiség sor-
hagytam, Szolnokra jöttem, április végéig sába, elevenjébe vágó kérdésekről van
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most szó, a művésznek ezekre kell választ tént, mióta elmentem, mennyire változtak
adni írásában. Különben is a kisváros ta- meg az ottani emberek, milyen a mai éle-
nulmányozásával, az alakok megfigyelésé- tük, s hogyan látják jövőjüket,
vei úgy vagyunk, hogy vannak írók, akik Ami az emberiség nagy problémáira
éveken át hangyaszorgalommal gyűjtik az való válaszadást illeti, erre az író kávé-
adatokat, ellesnek beszélgetéseket, min- házi elmélkedéssel vagy az íróasztala mel-
dent megfigyelnek s feljegyeznek, s írásuk lett éppen úgy választ tud adni, mintha
mégis meg sem közelíti például Flauber- folyton az emberek között élne. Egy bizo-
tet, aki nem mozdult el asztala mellől. nyos: vajúdik az emberiség, próbál vala-

A kisvárosba inkább pihenni és dolgoz- merre mennf, keresi az utat, amelyen eljut
ni jöttem. A fanyar pestiek helyett egész- oda, ahol jobb lesz a gazdasági és társa-
ségesebb vidékiekkel beszélgetni. Tavaszi dalmi szervezet. Kis ország vagyunk, ezt
napfényben fürdeni, sétálni a mezőn s a a problémát nem mi fogjuk megoldani,
Szülőfalumban fogom inkább megfigyelni mi majd utána megyünk azoknak, akik
a mai vidéki életet, ott jobban ismerem megtalálták a helyes utat. De érdekes
a keretet, s jobban megláthatom, mi tör- megfigyelni, hogy a nagy vajúdásból mit
Tisza partján. Ez a szolnoki program. érez a magyar vidék.

A közreadott anyag kapcsán kérdésként vetődhet fel, ki írta vagy írhatta a cikket?
Ez a korabeli helyi sajtó és foKóiratok áttanulmányozása során szinte kétséget kixáróan
megállapítható: Rusznák Sándor, haladószellemű szolnoki újságíró. Bizonyítékul elég
felhozni, hogy az Irodalmi Kurír című szolnoki folyóirat 1932 februári számában a
kultúrkrónika rovatban (Irodalmi Kurír, II. évf. 1. szám, 20. p.) „Kiosztották a Baum-
garten-alapítvány díjait" címmel ismertetést közöli, amelyben Nagy Lajost „ ... az újabb
magyar elbeszélő próza elismert munkása .. ."-ként méltatja.

Nagy Lajos szolnoki látogatásának nyomán született meg a Szolnokról készült szo-
ciográfiai riportja, amely a Századunk című folyóiratban jelent meg először 1932-ben,
majd Három magyar város című kötetben is kiadta a Kosmos Könyvkiadó Vállalat
1933-ban. A kötet elején található „Magyar város ig^z-ben (Szolnok)" címmel (5-27. p.),
ezt követi a Hódmezővásárhelyről és Győrről készült szociográfiai riport.

A közölt nyilatkozatból kitűnik, hogy a Szolnokról és Hódmezővásárhelyről szóló
szociográfiai írások még csak készülőben voltak. Ezután ment el Nagy Lajos szülő-
falujába, Apostagra. Mint mondja: „Szülőfalumban fogom inkább megfigyelni a n ai
vidéki életet, ott jobban ismerem a keretet, s jobban megláthatom, mi történt, mióta
elmentem, mennyire változtak meg az ottani emberek, milyen a mai életük, s hogyan
látják jövőjüket."

S hogy írói programja megvalósult, mutatja a Kiskunbalom című, drámai feszült-
séggel teli, szülőfalujának szegényparaszti életét, küzdelmeit bemutató ragyogó írása,
amely először 1934-ben jelent meg, s amelyet Nagy Lajos alkotásai legjobbjai közt tar-
tunk számon.

KAPOSVÁRI GYULA
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A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

A TIT mezőgazdasági
ismeretterjesztésének új feladatairól

Az MSZMP IX. kongresszus határoza-
tainak a szocialista mezőgazdaság fejlesz-
téséről, s a gazdasági mechanizmus reform
teladatainak megvalósítása a mezőgazda-
ságban - további történelmi jelentőségű
változásokhoz vezet a mezőgazdaság és az
egész falusi élet társadalmi-gazdasági ai-
culatának szocialista alakításában. A me-
zőgazdaság fejlődése az egész magyar
népgazdaság továbbfejlődésének egyik
kulcskérdése, szelepe, jelentősége tovább
nő szocialista társadalmi-gazdasági rend-
é i rünkben.

A mezőgazdaság előtt álló olyan jeien-
tős feladatok megoldása, mint a termelés
növelésének megkívánt ritmusa, a 4c mil-
liárd forintot meghaladó beruházás, ezen
belül az ipari eredetű műszaki eszközök
és ráfordítás további nagyarányú növelése
(1960 = 31 százalék, 1965 — 46 százalék,
1970 = 60 százalék) a termelésben, 37 000
új traktor*, 6700 új kombájn, 30 800 új
pótkocsi; kat. holdanként a műtrágya fel-
használásának növelése az 1960. évi 81 kg
és az 1965. évi 164 kg-ról 1970-ig 320 kg-ra;
a korszerű termelési eljárások, technikák
és technológiák jelentősen nagyobb mér-
tékű alkalmazása, elvileg í'ij módon vct'k
fel az ipar és a mezőgazdaság viszonyát,
a kettő egymást kiegészítő voltát s egyre
erősödő kölcsönhatását. A tsz-ek vállalat-
szerű gazdálkodásának és vezetésének ki-
alakítása, a tsz-ek belső szervezeti életének
további demokratizálódása, a tagsági vi-
szony új módon való rendezése, a sióvet-
kezeti képviseleti szervek létrehozása és
jó működése stb. pedig jelentő hatást
gyakorol a parasztság arculatának további

fejlődésére. E feladatok megvalósítási
csak úgy lesz eredményes, ha abban az
érintett paraszti tömegek is alkotó, akti»r
közreműködést tanúsítanak.

A TIT ismeretterjesztő tevékenységé-
nek legjelentősebb területét eddig is a
mezőgazdasági terület jelentette, most
azonban különösen fontos a TIT egeszé-
nek összehangolt munkája, a mezőgazda-
ságban reá váró szerteágazó feladatok
eredményes megoldása. Annál is inkább,
mert a TlT-nek továbbra is fontos társa
dalmi feladata, hogy sajátos nevelő, fel-
világosító eszközeivel szocializmust építő
nemzeti ügyünk mögé állítsa a dolgozó
tömegeket, és ez lehetséges, mert a TíT
egyik alapvető társadalmi fóruma - a me-
zőgazdasági, falusi dolgozók legszélesebb
rétegei közölt az élőszóval, tömegesen és
szervezetten, a legszélesebb rétegek szá-
mára hozzáférhető módon végzett - tudo-
mányos alap- és alkalmazott ismeretek
terjesztésének.

Ezért, ha a TIT fő feladatait helyesen
akarjuk megszabni a következő évekre,
úgy a TIT munkájában - szocialista-tti:a-
dalmi, gazdasági fejlődésünk következmé-
nyeinek megfelelően - kiemelt helyet kuli
biztosítani a mezőgazdaság, a falu terii'e-
tén végzett tudományos ismeretié'xsztő
munkának.

E területen az MSZMP IX. kongresszus
határozatai széleskörű lehetőséget adnak
a TIT munkájához. Az a fontos, hogy az
ismeretterjesztés az emberekhez jól címzett
és pontos legyen: következésképp a mező-
gazdasági ismeretterjesztőktől a szakmai-
pedagógiai igényesség fokozását, az adott
feladatok több tudományág területéről
való együttes megközelítését várjuk, h
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komplex módon összefüggő munkában a
TlT-ben dolgozó minden szakterületnek
megvannak a maga sajátos feladatai: az
agrár, közgazdasági, jogi, irodalmi és a
többi társadalom- és természettudományi
választmányoknak és szakosztályoknak.
Az eddiginél átgondoltabb, tervszerűbb,
s minden társadalmi erőt és eszközt össze-
fogó, céltudatos, folyamatos és hosszútáv-
ra szóló munkára van szükség a mező-
gazdasági dolgozók nevelésében, általános
és szakműveltségük emelése érdekében. E
nagyarányú, tömeges oktató-nevelő felada-
tokat a termelés és a nevelés érdekeinek
szoros összefüggése, tudatos összekapcso-
lása alapján lehet jól megoldani.

(A TIT Országos Elnökségének határo-
zatából.) * * *

Az 1966. évi ismeretterjesztésről
Az MSZMP IX. kongresszusának a me-

zőgazdaság fejlesztéséről szóló határozata
megszabja a mezőgazdaság, valamint a
falusi élet gazdasági-társadalmi arculatá-
nak szocialista alakítását, a gazdasági me-
chanizmus feladatainak megvalósítását.

Az ipar és mezőgazdaság előtt álló fel-
adatok megvalósításához az ismeretter-
jesztés terén a népművelés munkásai, a
TIT előadók kívánnak segítséget adni. Az
ismeretterjesztő előadások nemcsak szóra-
koztatnak, hanem szakmai téren is segít-
séget adnak idősebbeknek és fiataloknak
egyaránt. Vannak, akik élnek a lehetősé-
gekkel1, vannak akik közömbösek, érzé-
ketlenek minden hívó szóra, mellyel elő-
adásra, filmestre vagy egyéb ismeretter-
jesztő rendezvényre hívják.

Megyénkben az elmúlt évben 4532 elő-
adás hangzott el 228 417 hallgató előtt. Ha
a megye 76 helységére arányosan eloszta-
nánk!, akkor 59 előadás jutna egy községre
vagy városra. Ez azonban nem így van.
Az előadások számát egy-egy helységben
sok tényező szabja meg. Így a település
nagysága, az ott levő üzemek, kultúrotriio-
nok és a sok egyében kívül az érdeklődés
és a szükségszerűség is.

Az összes előadás 56,7 százaléka ("2573
előadás) hangzott el falun és tanyán, te-
hát 69 községben. A megye 7 városában
pedig 1959 előadás, az előadások 43,3 szá-
zaléka. Az 1965-ös adatok szerint a váro-

sok lakossága 182 S43 fő. A városokban
tartott előadásokon 107 045 fő vett részt.
A falvak létszáma 259 720 fő. A falusi
előadásokat 121 372 fő látogatta. A számok
azt mutatják, hogy a falusi lakosság 47
százaléka és a városi lakosság 58 százaléka
vett részt az előadásokon. A valóság azon-
ban az, hogy a városok és falvak lakossá-
gának csak 10-20 százaléka hallgatta az
előadásainkat. A nemek szempontjából
falun főleg az asszonyok, városon a fér-
fiak és nők körülbelül egyforma arány-
ban.

Hogy mi érdekli az embereket? Erre
néhány adattal szeretnék válaszolni. A
legtöbb előadás (509) pedagógiai1, egész-
ségügyi (473), agrár (439) és közgazdasági
(364) témákból volt. Legnagyobb hallgatói
átlag pedig a művészeti (81 fő), az egész-
ségügyi (61 fő), a hadtudományi (61 fő)
és történelmi (60 fő) előadásokon volt.

Mi a helyzet a többi tudomány terüle-
tén? A legkevesebb előadás földtani (22),
kémiai (40), matematikai (49), biológiai
(96) és fizikai (99) témákból volt. Előadá-
saink 19 tudományterületen oszlanak r>)eg.
A megye 76 helységéből 71 helyen volt
egészségügyi, 67 helyen pedagógiai és 61
helyen volt agrár előadás. A városokban
és nagyobb községekben több tudomány-
területről tartottak előadást. Vannak
azonban falvak, ahol gyér az érdeklődés
az egyes tudományterületek eredményei
iránt. Tiszasas községben pl. nem volt
egyetlen természettudományi előadás sem,
Besenyszögön, Kuncsorbán, Mezőhéken,
Tiszagycndán1, Tiszainokán, Tiszaro'fon
és Örményesen pedig csak egy természet-
tudományi ágban volt előadás, pedig igen
sok új, érdekes tudományos eredminyt
értünk el a technikában, ha csak a házt.ir-
tási, mezőgazdasági és iparban használa-
tos új gépekre gondolunk is. Kit nem ér-
dekelnek a világűr meghódításának esz-
közei az űrhajók, vagy a Földünkkel
együtt száguldó, számokkal ki sem fejez-
hető csodálatos csillagvilág. Csillagászati
előadásaink egyre kedveltebbek, mert 144
előadás mellett 65 távcsöves bemutató is
volt.

29 községünkben 99 műszaki előadást
tartottunk, főleg a mezőgazdasági gépek-
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rőí, azok javításáról, a házépítésről, a ra-
kétákról és a technika fejlődéséről. Köz-
ségeinkben sokkal több műszaki előadásra
van szükség, hogy a termelés műszaki
problémáiról, a legújabb eredményekről
vagy a gazdaságos üzemeltetés feltételei-
ről adjunk tájékoztatást és tanácsot.

Legkedveltebb előadásformák egyike
az akadémia, ahol többé-kevésbé azonos
kis közösségek hallgatják végig a 6-10
előadásból álló sorozatokat. Az év első
felében 247 akadémia zárult, a második
félévben pedig 152 tagozat indult. Ebből
legtöbb a munkás, a tsz, és a szülők aka-
démiája.

Kedveltté vált a komplex előadás is,
amikor egy témát 2-3 tudományág elő-
adója tett szemléletesebbé. 28 alkalommal
66 előadó tartott ilyen jól sikerült előadást
s ezen előadásokon 8} fő átlagos halka-
tóság volt jelen.

A mezőgazdasági termelés jobbátétclé-
nek egyik feltétele a szakmunkások szá-
mának az emelése. A TIT azt a feladatot
kapta, hogy mezőgazdasági előkészítő tan-
folyamokon készítse fel azokat a mező-
gazdasági munkásokat, akiknek nincs meg
az általános iskolai végzettségük és akik
a 150 vagy 250 órás tanfolyam elvégzése
után szakmunkásképző tanfolyamra me-
hetnek. Ilyen tanfolyamokat évek óta nem
sikerült szervezni, ill. ha szerveztünk is, né-
hány óra megtartása után megszűnt, mert
az idős hallgatóság nem vállalta a tanu-
lással járó feladatokat. A 250 órás tanfo-
lyamokkal szemben az elmúlt év végen
sikerült 4 helyen 150 órás előkészítő tanfo-
lyamot szervezni.

A nyelvtanfolyamok sokkal sikeresebbek
voltak. Egyre többen látogatnak el kül-
földre és a külföldiekkel való kapcsolatok
felvétele sok embert nyelvtanulásra kész-
tet. A két félévben 32 nyelvtanfolyami ta-
gozat működött 621 hallgatóval. Legtöbb
tagozat a német nyelvből volt.

Baráti köreink közül egészen fiatal, a
fiatalokból álló Kis Matematikusok Baráti
Köre, melyen VII. osztályos általános isko-
lai tanulók (24 fő) bővítik matematikai
tudásukat.

Az Ország-Világjárók Baráti Köre tag-
sága (131 fő) számára havonként tartunk

égy-égy színes díaképekkel szemléltetett
előadást az ország és a világ tájairól.

A Csillagászat Baráti Köre a csillagá-
szati előadásaink látogatója. Az őszi Csil-
lagászati Hét alkalmával a megyében 8
helyen 14 előadást tartottunk kiállítással
és távcsöves bemutatóval. A csillagászati
szakosztály és a szakkör tudományos meg-
figyeléseket is végez.

Évek óta kísérleteztünk a szabadegyete-
mi forma bevezetésével. Az elmúlt év
őszén sikerült is a szabadegyetemet meg-
szervezni 14 tagozattal. Az előadásokat a
legjobb helyi és budapesti előadók tartják.*

A művelődésre sokféle lehetőséget biz-
tosítanak a TIT rendezvényei. Az i;gyik
legszórakoztatóbb, legkomplexebb lehető-
séget az országjáró kirándulások biztosít-
ják. Az országjárásokon résztvevők megis-
merik a táj gazdasági, földrajzi, történel-
mi stb. nevezetességét s emellett a szabnd
levegőn eltöltött kollektív séta, hegymá-
szás, üzemlátogatás stb. a legjobb kikap-
csolódást, tanulást és szórakozást jelenti
a szellemi és fizikai dolgozóknak egyaránt.
Az elmúlt évben 51 alkalommal összesen
90 napot kitevő időtartammal vezetrek
előadóink országjáró kirándulást. E túrá-
kon szép számmal voltak mezőgazdasági
dolgozók.

Tagságunk létszáma 1359. A 4532 előadást
1547 személy tartotta. Ebből 1304 Szolnok
megyei és 243 budapesti előadó volt. Az
1304 megyei előadó 90 százaléka TIT-tag.
Az összes előadásból 60 százalék társada-
lomtudományi, 40 százalék pedig termé-
szettudományi.

Az új gazdasági mechanizmus felada-
tainak megoldásához a TIT minden szak-
osztályának megvan a feladata. Különös
érdeklődéssel fordulunk a mezőgazdaság-
ban dolgozók felé és várjuk igényeiket.
Előadásaink, tanfolyamaink megyénk la-
kosságának zöméhez még nem jutottak el.
Több előadást szeretnénk a fiatal dolgo-
zók számára tartani, hogy segítsük őket
szakmai, ideológiai és kulturális igényük
kielégítésében.

SZILADI JÁNOS

* A szabadegyetemek eredményeiről külön
beszámolót adunk közre a Jászkunság követ-
kező számában. J3zerk.)
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SZOLNOK MEGYÉI REPERTÓRIUM
Fontosabb cikkek 1966-ban

í. Ipar, kereskedelem, szolgáltatások

Üzemel a Tiszamunti Vegyiművek. Ifjú Kom-
munista, 19B6. jan. Fotoriport.

Süoinok megye 1966-os fejlesztési tervei.
Népszava, 19Wi. jan. 6.

Budapestről Szolnokra költözik az Ultra
Nepszaoadsag, 1906. jan. 13. Tudósítás.

Induló életek. Kisipari Üjság, l!)-.)6. febr. 3
Jászberényi kisiparos tanulOK.

'i'ALAS László: Csibenevelési eredmények a
jászladányi Petőfi Tsz-ben. Baromfitenyésztés,
1968. máre.

BÁRDOS István: Nyereséges vállalkozás. Ta-
nácsok Lapja, 1966. mára 17. A csökkent ké-
pességek foglalkoztatása a jászberényi járás-
pan.

FARKAS Lajos: Helyzetkép Szolnok város
ipari munkavállalóiról Megyei és Városi sta-
tisztikai Értesítő, 1966. ápr.

Vidtóki ipartelepítés. Szövetkezeti Hírlap.
196J. máj. 5.

Sok balsiker után megérdemelten nyertük e)
az élüzem címet. Építők Lapja, 1966. maj. n.

Új partnerünk a szolnoki vasipari. Fényszóró.
19«6. máj. 18.

Jászberényből a körúti Luculluson át a Tiha-
nyi Motelba. Mérleg, 1966. jún. Jászberényi
Koz/naring eszpresszó.

Jászberényi jelentés. Ifjú Kommunista, 1C66.
jún. Hűtőgépgyár.

Közlekedési érpálya: a Tisza. Figyelő, 1966
jún. 15.

Az ellenőrök jelentik (a tiszafüredi művelő-
dési ház építkezéséről). Magyarország, 1906.
jún. 19.

A cserkeszöllői fodrász. Kisipari Ojság, 1966
jún 23.

Szolnokon. Közlekedés, 1966. jún. 25. 7-es
AKÖV.

Kongresszusi vállalások a (kunhegyest) víz-
gépészeti vállalatnál. Földművelő, 1966. jül. 1.

Megnyilt a Jászság legnagyobb ruházati áru-
háza (Jászapátiban). Szövetkezet, 1966. júl. 4.
Tudósítás.

Szolnoki örömök és gondok (a Vasipari vál-
lalatnál). Turbó, 1966. júl. 14.

A grafikon csúcsa felé. Fridzsiderbébik szü-
lőhelyén (a jászberényi Hfltőgépy árban). Fsti
Hírlap, 1966. júl. 23.

Versenyeznek az ország halászcsárdái. Békés
megyei Népújság, 1966. júl. 27.

Egy év után — vlvják-e még a szélmnlom-
harcot? Esti Hírlap, 1966. aug. Megemlítve: a
jászberényi Hűtőgépgyár.

Kisspál Gyula megyei ruházati intsruktor .be-
számolója). Kirakat, 1966. aug. 4.

A kenyér. Képes Ojság, 1966. aug. 20. Meg-
emlf'tve: a jászberényi Kenyérgyár.

Gyárunk külső munkatársakra talált a népi
ellenörökben. Népi Ellenőrzés, 1965. szept. Tö-
rökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár.

Kisiparosok a lakosság szolgálatában. Ma-
gyar Kisiparos, 1966. szept. 1. Képriport a kun-
szentmártoni járás kisiparosainak kiállít.'.sá-
ról.

Főzzünk kuktában! Szabad Föld, 1966. srepl.
4. Megemlítve: a jászberényi Hűtőgépgyár.

Bemutató az fmsz-ek ipari termékeiből (Jász-
apátiban). Szövetkezet, 1966. szept. 5.

Túlteljesítik kongresszusi vállalásaikat a sro-
cialista brigádok (a jászberényi Aprítógépgyár-
ban). Népszabadság, 1966. szept. 7.

A minőség nem lehet alku tárgya (a szolnoki
Hegesztett Szerkezetek Gyárában). Turbó, 19C6.
szept. 8.

Zsűri és közvélemény. Magyar Nemzet, lf.O6.
szept. 9. Megemlítve: jászberényi Hűtőgépgyár

Nagy munka előtt a Búzás! csoport' (Török-
szentmiklóson). Mezőgépgyári Dolgozó, 19C6.
szép!. 6.

Földgázprogram — akadályokkal. Figyelő,
1966. szept. 21.

Otthon gyártott valuta. Magyarország,
szept. 25. jászapáti, Háziipari Tsz.

Ü maszereio nyugdíjba ment. Magyar Nem-
zet iwso. szept. ü8. Kocka András.

A Lc-nel-csaiad. Népszabadság, iat>6. szept. 29.
SZAK VAS András: A szoinuK megyei KISKC-

reskecueiem hálózatának, alapterületének es íei-
s/ertíiisegenek adatai. Megyei es Városi Siaiisz-
ukai trtesito, 1966. okt.

A tiszta jutalékos bérezési rendszer kísérleti
tapasztalatai a Szolnok és Vidéke Vemteglaio-
ipari Vállalatnál. Vendéglátás, 1966.

KAPOSVAKI Ferdinánd: Nyitott ajtók a láto-
gatok előtt, szóvetkezet, 1966. okt. 10. Kari.ugl
Dutorkiállítás.

A nyárfák nagyra nőttek. Népszabadság, 1Ü6S.
okt. lü. Lakatos József, a szolnoki új Tisza-niu
építője.

Miért késik a házgyárak építése? Műszaki
Élet, 1966. okt

Csuhéj, gyékény, fűz vessző. Dél-Magyaror-
szág, 1966. okt. 23. Jaszalsoszentgyörgy.

ScHMIDT Tibor: Tízmillió forrni nyereség a
kongresszusi verseny eddigi merlege. Epnők
Lapja, 196B. okt. 24. Szolnoki Építőipari Vuli.

Felidő a cukorgyárakban. Élelmezési Dolgo-
zó, 1966. nov.

Tanácskozáson (a szolnoki cukorgyárban)
Élelmezési Dolgozó, 1966. nov.

Javítsuk az üzemi szakszervezeti tevékenysé-
get. Foiaművelő, 19S6. nov. 1.

SEBEST YEN János: Szocialista szerződést kö-
töttek a szolnoki rekonstrukción dolgozó válla-
latok. Magyar Vasutas, 1966. nov. 1.

Tízezer alumínium söröshordó. Észak-Magyar-
ország, 1966. nov. 1. Jászberényi Hűtőgépgyár.

Felelénkül a vízi szállítás a Tiszán. Népsza-
badság, 1966. nov. 2.

FEKETE Judit: Hidak és emberek. Ganz-
MAVAG, 1966. nov. 11.

Vállalja vagy nem váüalja? Tanácsok Lapja,
1966. dec. 8. Mezőtúri Fmsz tejboltja. ,

BAKOS IMRE György: A szolnoklak kong-
resszusi munkahetet tartottak. Turbó, 1966. d<"C
is.

II. Mezőgazdaság
Kertészek a kongresszusi versenyben. Kerté-

szet és Szőlészet, 1967. jan. 2.
Atszállójegy az iparba. Képes DJság, 1966.

jan. 6.
Üt a majorba (a jásziványi Szabadság Ts/;-

ben). Szabad Föld, 1966. jan. 9.
Zárszámadás idején (a Lenin Tsz-ben). Ma-

gyar Nemzet, 1966. jan. 15.
Téli munkák, tavaszi tervek Szolnok megyé-

ben. Magyar Mezőgazdaság, 1966. jan. 17.
Tlzholdas fixesek ja jászjákóhalmi Béke Trz-

ben). Hétfői Hírek, 1966. jan. 17.
VERTES József: Az Alföldön — zárszámadás

előtt. Tanácsok Lapja, 1966. jan. 20.
Ha megtalálják a számítást (a zagyvarékasi

Béke Tsz nődolgozói). Nők Lapja, 1966. jan. 15.
Ki a fekete bárány Tiszaugon? Szabad Föld,

1966. jan. 23.
Kilencezer hold gazdái (a jászfényszarui Bcke

Tsz-ben). Szabad Föld, 1966. jan. 29.
Ahonnét nem mennek el... Szabad Föld',

1966. jan. 23.
BAN Béla: A földvári lányok. Szabálytalan

nyilatkozatok az egyenjogúságról. Ifjú Kom-
munista, 1966. febr.

HAJDÚ Júlia: Ne legyen mostoha növény a
burgonya! Szabad Föld, 1966. febr. 6. Megem-
lítve: a törökszentmiklósi Aranykalász Tsz.

A csoportok életéből. Mezőtúr, Túrkeve,
Jászberény. Méhészet, 1966. ápr.

KERESZTÉNYI Nándor: Laboratórium a tö-
rökszentmiklósi Aranykalászban. Szabad Föld,
1966. ápr. 24.

FEKETE-SZABO Sándor: A lucernatermesz-
tés helyzete Szolnok megyében. Megyei es Vá-
rosi Statisztikai Értesítő, 1966 máj.
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Kettős ünnepség tiszaföldváron. Szabad Füld.
1966 máj. 29.

BORZAK Lajos: A hírnév útján. A Tiszaföld-
vari Lenin Tsz fejlődése. Jászkunság, laoti. jun.

MIHALYFALV1 István: A műtrágyázás haiása
Szolnok megye 1961—65. évi mezőgazdasági ter-
melésére. Jászkunság, 1966. jún.

KASZA Béla: A mezőgazdasági szakmunká-
sok helyzete Szolnok megyében. Magyar Me-
zőgazdaság, 196J. jún. 1.

FABIAN László: Ahol megszerették a mező-
gazdaságot.

KOVÁCS Béla: A madarak védelmében.
Hajdú-Bihar megyei Népújság, 1966. jún. 18.
Karcag környékén.

Egy a legjobbak közül: Megfiatalodik a rá-
kóczifalvi Rákóczi Tsz. Népszabadság, 1966.
jún. 21.

Biztatás a felületi öntözésre Kisújszállásról.
Magyar Mezőgazdaság, 1966. jún. 22.

A cibakházl vörös Csillag Tsz-ben. Taná-
csok Lapja, 1966. jún. 23.

Hol a rendelet? Tanájs.il: lapja, 19G6. jún. l'>.
Megyei tsz-ek tűzvédelme.

Hazai körkép. Ifjú Kommunis-d, 1966. júl.
Termelőszövetkezeti gazdák jutahni~4sa Török-
szentmiklóson.

TÖVARI György (Jászapáli): A pulykák fer-
tőző máj- és vakbélgyulladása. Baromfitenyész-
tés, 1966. júl.

Miért sok az állatorvos, amikor kevés? Tü-
kör, 196G. júl. 5.

Karcagi 259-es. Pest megyei Hírlap, 1966.
júl. 6.

Korszerű „halgyárat" létesítettek (a szolnoki
Felszabadulás Halászati Szövetkezetben). Nép-
szava, 1966. júl. 7.

,,A lakosság gondja a mi gondunk" Kisipari
Üjság, 1966. júl. 7. Kunszentmárton.

Szocialista brigádok munkája a cibikházi
Vörös Csillag Tsz-ben. Magyar Mezőgazdaság,
1966. júl. 13.

Tsz-építkezés (Törökszentmiklóson) Szövet-
kezeti Hírlap, 1966. júl. 14.

LOCZI Béla—CSAPÓ Gyula: A termelőszö-
vetkezetek és a feldolgozó Ipar kapcsolata a
jászberényi járásban. Magyar Mezőgazdaság,
1966. júl. 20.

A szakmunkásképzés szerepe a korszerű me-
zőgazdaságban. Magyar Mezőgazdaság, 1966.
júl. 21. Törökszentmiklósi Aranykalász Tsz.

Ezerholdas teherbői virágzó ezer hold. Nép-
szabadság. 1966. júl. 21. Jászberényi Lenin Tsz.

Aratás, 1960. Népszabadság, 1966. júl. 22.
Nyárfaerdők a jászsági homokon. Magyar

Nemzet, 1966. júl. 23.
Nyúltenyésztés nagyüzemben (Jászkiséren).

Figyelő, 1966. júl. 27.
Befejezéshez közeledik az aratás. Népsza-

badság, 1966. júl. 28.
Négyezer szövetkezeti tagnál látogatóban

(Túrkeyén). Szövetkezet, 1966. aug. 1.
A zölcPterület fejlesztése elmarad Szolnok

megyében. Tanácsok Lapja, 1968, aug. 4.
A jó gazda gondosságával. Szabad Föld, 1966

aug. 7. Tiszaföldvár.
BERTALAN Zoltán: Vágógalamb-felvá-ftrlás

Szolnok megyében. Baromfitenyésztés. 1S66.
szept.

Termelőszövetkezetek kongresszusi munka-
versenye Szolnok megyében. Magyar Meí-'Jgaz-
daság, 1966. szept.

Termelői gondok (Cserkeszöllőn). Szabad
Föld, 1966. szept 11.

MUDRI Mihály—PATAKI Vince: Karbimicfos
szilázs készítése — silőkombájnnal (a jászapáti
Alkotmány Tsz-ben). Magyar Mezőgazdaság,
1966. szept. 7.

A ..hüszmáZFásoké" a iövfl. Figyelő, 19f«
szept. 14.

Üjítás a mezőgazdaságban (a jászapáti Alkot-
mány Tsz-ben). Fejér megyei Hírlap, Ií66.
szept. 14.

Kis kertek, kis telkek (Túrkevén). Magyaror-
szág, 1966. szept. 16.
NAGY Mihály, Cs—HINT ALÁN EDE: A gépi
kukoricabetakarítás tapasztalatai a Tászságl

Állami Gazdaságban. Magyar Mezőgazdaság1,
1966. szept. 28.

Legerősebb élmény: a jászsági termelőszövet-
kezet. Magyar Hírek, 1966. okt. 1. jaszjaKoiialmi
Béke Tsz.

Mezőgazdasági dolgozók kongresszusi verse-
nye (a jászfény szarui Béke Tsz-ben). .Szó vet-
kezet, 1966. okt. 10.

ötödször a föld körül — rossz utakon. Figyelő
1966. oKt. IZ. Megemlítve: a Karcagi L e n n j.az..

Az őszi munkák ösztönző bérezése (a jász-
berényi Állami Gazdaságban). Földművelő.
1966. okt. 15.

KOVÁCS József (Mezőtúr): Hogyan védekez-
zünk a patkányok ellen? Baromfitenyésztés.
1966. okt.

KAPOSVÁRI Ferdinánd: Tizennyolcmilliós
forgalom (az öcsödi takarékszó vetkezeiben).
Szövetkezet, 1966. nov. 7.

BOGNÁR János : Nyertes az unokaöccs. Esti
Hírlap, 1966. nov. 8.

Készül a szolnoki épületelemgyár. Építők
Lapja, 1966. nov. 8.

huMTALÁN Ede: Takarmanydinnye termesz-
tése a Jászsági Állami Gazdaságban. Magyar
Mezőgazdaság, 19G6. nov. 9.

SAKKOZY Péter : Eke és szántás Szolnok
megyében. Magyar Mezőgazdaság, 1966. nov. 21-

G K I F F Sándor: Tel előtti gondok a (jaszja-
kóhalmi) Kozma családnál. Szabad Föld, i!iG6.
nov. 27.

MÓRA Lajos v1Cisújszállás): Egy időszerű
kérdés: a mixomatózis elleni védekezés, ba-
romfitenyésztés, 1966. nov.

GALAMBOS Béla (Szolnok): A mezőgazdasá-
gi gépi berendezések tárolásáról. Magyar Me-
zőgazcíaság, 196ÍS. nov. 30.

GYŰRI Béla: Üj borjúitató kocsi. Magyar
Mezőgazdaság, 1966. nov. 30. A ciDakházi tíep-
javíto Állomás terméke.

Villanypásztorokat gyárt a karcagi Lenin Tsz.
Esti Hírlap, 1966. dec. 12.
III. MŰVÉSZET

KÜRTI Katalin, Sz.: A kilencedik Alföldi
Tárlatról. Alföld, 1966.

Miller és Huszka. Zalai Hírlap, 1966. jan. u .
A Salemi boszorkányok előadásáról.

Az új év első hetének műsorából, fijzalc-
Magyarország, 1966. Jan. 11. Miller: Saleini ix>-
szorkányok c. darabja Szolnokon.

ILLÉS J e n ő : Stílusok, sikerek, találkozások.
Boldogtalan hold. Film, Színház, Muzsika, 11-66.
jan. 21.

GÁBOR István: Boldogtalan hold. O'Neill-
drama bemutatója üzolnoicon. Magyar Neaizec,
1966. jan. 22.

SÓLYOM László: O'Neill-bemutató Szolno-
kon. Lobogó, 196G. jan. 26.

Szolnoktól Anklamig. Film, Színház, Muzsika,
1966. jan. 28.

Városról városra — Szolnok. Magyar Ifjúság,
1966. febr. 12. Szigligeti Színház.

Szolnoki Abigale. Magyarország, 1966. frbr.
18.

Kántor Sándor karcagi népművész (kiá'lítísa
Párizsban). Magyar Nemzet, 1966. febr. 19.

KAPpSVÁRI Gyula: Szolnoki Téli Tárlat —
1965. Jászkunság, 1966. márc.

KÜRTHY László: Gondolatok Szolnok szín-
házi és zenei életéről. (Befejező közi.). Jász-
kunság, 1966. márc.

Berényi Ferenc. Munka, 1966. máj.
Arcok a tegnapról. Székely Mihály. Film,

Színház, Muzsika, 1966. máj. 20.
Vidéki színház. Magyarország, 1966. máj. 20.
HERNÁDI Tibor: A középmagyarországi kép-

zőművészek tavaszi tárlata, 1966. Jászkunság,
1966. jún.

GÁBOR István: Ütőn. Rozov színműve Szol-
nokon. Magyar Nemzet, 1966. jún. 4.

Pódium színpad. Kisalföld, 1966. jún. 5.
Szolnok: Ütőn. Film, Színház, Muzsika, 1966.

jún. 10.
TV-figyelő. Máris uborka...? Zalai Hírlap

1966. jún. 21. Megemlítve: az Úton szolnoki köz-
vetítése.

— 47 —



TARNAÍ Andor: Verseghy Ferenc ííarsé-
illalse-forclításai. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 1966. 3—4. sz.

Száz éve született Perimutter Izsák. Népsza-
badság, 196. júl. 2.

DÉVÉNYI Iván: Perimutter Izsák (1866—!93:í).
Művészet. 1966. aug.

ECSERY Elemér: Palicz Józseí. Művészet,
1966. augi

Jegyzetek kiállításokról. Népszabadság, 1ÍW6.
aug. 31. Nagy Sándor, a szolnoki müvés/telep
volt lakója.

KAPOSVÁRI Gyula: Képek, alkotói gondola-
tok, jászkunság, 1966. szept.

K(APOSVARI) Gy(ula): A ml életünkből —
19632. szociofoto kiállítás. Jászkunság, 1966.
szept.

KAPOSVÁRI Gyula: A szolnoki művéiztelep
művészei önmagukról 1932-ben. Jászkunság,
19CG. szept.

KOVÁCS Gyula: Timár Lajos (1918—1956)
Jászkunság, 1966. szept.

Kiállítások. A szolnoki művésztelep tíz éve.
Esti Hírlap, 1966. okt. 8.

SZABÓ György: A szolnoki művésztelep ki-
állítása Budapesten. Élet és Irodalom, lll6G.
okt. 8.

A szolnoki művésztelep kiállítása. Népszava,
1966. okt. 16.

OELMACHER Anna: A szolnoki művésztelep
kiállítása a Nemzeti Galériában. Magyar Nem-
zet, 1966. okt. 20.

fÍAVAS Lujza: Alföldi mesterek kiállítása
Székesfehérvárott. Népszava, 1966. okt. 30.

,,A ml életünkből — 1932" című szolnoki szo-
ciofoto kiállítás anyagéból. Nénfront. 1966. m ' -

MAJOR Ottó: Három kiállítás. Tükör, 1866.
nov. 1.

Harmincnégy év. Nők Lapja, 1966. nov. 5.
Szolnoki szociofoto kiállítás.

GESZTI Pál: III. Richárd. Film, Színház, Mu-
zsika, 1966. nov. 11.

ROZSA Gyula: Kiállítás után. Tervek és
munkák a szolnoki művésztelepen. Népszabad-
ság. 1966. nov. 19.

HEIL Olga, M.: A szolnoki művésztelep kiál-
lítása. Népmüvelés, 1966. dec.

JANTNER Antal: (A szolnoki irodaházról)
Magyar Építőművészet, 1966. 4. sz.

A mi életünkből — 1932. Szociofoto kiállítás
Szolnokon. Foto, 1966. dec.

SALLAI Mihály: Irodaház. Szolnok. Magyar
Építőművészet, 1966. 4. sz.

SZELES Csaba: Egyszerű, csendes élet. S7ö-
vetkezeti Hírlap, 1966. dec. 1. Szabó Miklós me-
zőtúri fazekas.

Megnyitották a megyei téli tárlatot. Petőfi
Népe, 1966. dec. 20. Chiovini Ferenc díja.

Párizs után Moszkvában és Londonban Ma-
gyar képzőművészeti kiállítások külfökNin,
Hétfői Hírek, 1966. dec. 27.

MANDI GABÚB
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