
A munkások művelődésének Szolnok megyei tapasztalatai*

Minden társadalmi osztály és réteg helyzetének, változásainak, fejlődésének
vizsgálata nagyon fontos kérdés volt és aktuális ma is, de mindig különös jelentő-
séggel bírt, illetve bír a hatalom birtokosának, a társadalom vezető erejének, a
munkásosztálynak az életével, munkájával, belső mozgásával való foglalkozás.

Ennek fontossága legalábbis két szempontból aláhúzandó:

1. Minél jobban, mélyebben vagyunk képesek megismerni az osztály belső
alakulását - egy adott időben -, annál jobban tudjuk szolgálni az osztály törek-
véseit, és jobban közre tudunk működni a munkásság kulturális arculatának vál-
tozásánál, fejlődésénél.

2. A fentiekben aláhúzott szolgálattal a társadalom egész fejlődését támo-
gatjuk. A munkásság a fejlődés fő meghatározó társadalmi ereje.

S nekünk — akik ideológiai munkások lévén, elkötelezettek vagyunk a szo-
cializmus irányában - mindent meg kell tennünk, hogy segítsük az intenzívebb
fejlődést a politika, a gazdaság, az ideológia, a kultúra területén.

Úgy vélem, a szocialista demokratizmus, az üzemi demokrácia fejlesztésének,
a közéletiség pozitív irányú befolyásolásának fontos feltétele a dolgozók, a mun-
kások kulturáltságának alakulása.

A munkásság kulturáltságának megítélése a végletes ítélkezések egyik köz-
kedvelt harcmezeje.

Melyek ezek a végletek?

1. Hihetetlen, hogy milyen alacsony a munkásság kulturális igényszintje. Ezt
többek között a közművelődésben dolgozó értelmiség egy része mondja: enyhe cso-
dálkozással, intellektuális borzongással, némi lebecsüléssel. (Ez a felfogás inkább
taszít és nem vonz.) Valahol a gondolat mélyén ott rejtőzik a szellemi munka
magasabbrendűségének - véleményem szerint - hamis felfogása. Ez a gondol-
kodás véleményét nem a munkásságról, mint tömegről alakítja ki, hanem rend-
szerint munkásokról - mint egyedekről - kölcsönzi állításához a példát.

2. A másik véglet: minden rendben van: a műveltség alakulása az anyagi
lét fejlődésének, mint objektív alapnak a függvénye, és így annak fejlődésével,
parallel, szinte automatikusan megy végbe a kultúráltság fejlődése is. Ez a fel-
fogás - nyilván nem a közművelődési szakemberek véleménye - mindenképpen
lebecsüli a tudatos ráhatás jetentőségét, nem tartja szükségesnek, vagy lehetséges-
nek az igények befolyásolását.

* Elhangzott Szolnokon az alföldi megyék részvételével 1973. június 19—21-én rendezett
munkásműveltségi táj konferencián. (Szerk.)
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E felfogással nagyon rokon az a praktikus gondolkodás, amely - Szolnok
megyében nem egy gazdasági vezetőnél lehet tapasztalni - közvetlenül, forint nö-
vekedésben érzékelhető kiadásokat lát célszerűnek, és így a kulturális kiadásokat
előírt (tehát szükséges) rossznak tartja.

A műveltség megszerzése, fejlesztése, a művelődés: sok irányú folyamat ered-
ménye. E folyamatokban jelentős szerepet játszanak az objektív körülmények.
Ezek figyelembevételével röviden jellemezni szeretném a Szolnok megyében élő
munkásságot.

A megyében élő munkásság

1. a számát tekintve igen gyorsan növekedett. Manapság a keresők leg-
nagyobb rétegét alkotják. A megyében élő keresők 49,9 százaléka munkás. Ter-
mészetesen nemcsak az ipari munkásokról van szó, ide soroljuk az építőiparban,
a mezőgazdaságban, a közlekedésben, a szolgáltatásban dolgozó munkásokat is.
Különösen az utóbbi 10 évben nőtt viharos gyorsasággal a munkások száma.
A szocialista iparosítás következményeként megnövekvő munkástömeg forrása:
részben a parasztság, azután az iskolából kikerülő fiatalság és a háztartás. Itt első-
sorban a nők munkábaállítását kell számításba venni. Eme források azt is ered-
ményezték, hogy a megyében igen jelentősen növekedett a vegyes családok száma
- részben paraszti, részben ipari foglalkozásúak -, és mintegy 10 ezer munkásnak
nem esik egybe a munka- és lakóhelye.

2. Igen fiatal a megyében kialakult munkásság, két szempontból is: a kor-
összetételt tekintve is fiatal, és munkásnak is fiatal. A munkában lévő lakosság
75%-a 1945 után lépett be a termelésbe, 20%-a 1960-ban még nem dolgozott.
Az iparban foglalkoztatottak 43%-a 30 éven aluli. (A mezőgazdaságban ez az
arány 26%.)

Mindezekhez még hozzá kell tenni azt, hogy a munkások jelentős része első
generációs munkás, ők a családban az el!ső munkások. így a tekintetben is fia-
talok, hogy soraikban a munkás életvitel-tradíciók még nem alakultak ki, illetve
kezdeti fokon élnek e tradíciók. Egy részük a háztartásból nem régen került
a termelésbe, főleg az újonnan telepített üzemekbe.

Az eddig elmondottak igen intenzíven utalnak arra, hogy a munkásságunk
összetétele, származása szerint igen differenciált. Ebbőll már most levonhatjuk
azt a konzekvenciát, hogy a műveltség tekintetében is igen differenciált képet
kapunk a munkásokról és a műveltségük, művelődésükről szóló elemzések csak
akkor lehetnek elfogadhatóak, ha differenciáltan vázolják fel a helyzetet.

3. A megye munkásságának viszonylag kis hányada került szoros kapcsolatba
a kiemelkedően korszerű technikával. Bár a szocialista iparosítás folyamatában
sok, új üzem épült és régit rekonstruáltak, mégis a termelőapparátusok kétségtelen
fejlődése ellenére - a magas kvalifikációja technika és technológia még kisebb-
ségben van, a termelőberendezéseknek mintegy fele már vagy még korszerűtlen,
nem ösztönöz eléggé korszerű ismeretek megszerzésére. Sok még a gép nélkül
végzett kézi munka, amely nagy fáradtsággal, vesződséggel jár (pl. az anyag-
mozgatás).

A fentiekben röviden áttekintett helyzet és vázolt jellemzők már némi alapot
adnak a munkásság kulturáltsága, kulturális helyzete megítéléséhez. Ezek után
- elkerülve a túlzásokat — hogyan lehet Szolnok megye munkásságának kulturált-
ságát 'jellemezni'?

1. A megyében élő munkásság általános, szakmai és politikai műveltségi szín-
vonala - a fő területeket és arányokat tekintve - folyamatosan emelkedik.
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2. Ugyanakkor a munkásság kulturális érdeklődésének, igényének változása,
növekedése - a szükség és lehetőség prizmáján keresztül! vizsgálva - lassú folya-
mat, gyorsítani kell.

Mielőtt állításaimat bizonyítani kívánnám, engedjék meg, hogy egy megjegy-
zést tegyek: Amikor elismerem, hogy a kulturális igény alakulásának üteme nem
dicsérendő, azt is meg kell mondani, hogy a munkásság művelődési igénye relatíve
nem rosszabb, mint bármely más réteg érdeklődése, igénye, kivéve néhány, külö-
nösen kvalifikált értelmiségi réteget. Másirányú felmérések és információk is
arról tanúskodnak, hogy egyes alkalmazotti, értelmiségi rétegek is hadilábon állnak
a rendszeres kultúrálódással; egyfelől túlságosan eltölti őket a befejezett tanulás
gondolata, másfelől soraikban lelhető fel leginkább a sznobizmus, amely a „társa-
sági élet" tartozékaként írja elő a színházlátogatásokat, a múzeumok, kiállítások
megtekintését.

A megye munkásságának jelenlegi általános iskolázottsági végzettsége maga-
sabb, mint a megye egész népességének átlagos színvonala. Ez főleg a mezőgazda-
sági termelőszövetkezeti tagok viszonylag alacsony iskolázottsági szintje miatt
van. Például a gépiparban dolgozó fizikai munkások 63%-ának van befejezett
általános iskolai végzettsége. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek fizikai dol-
gozóinak 26%-a érte el ugyanazt a szintet. Ugyanakkor a megye egész népessé-
gének iskolázottsága az országos átlag alatt van, a fejlődés ellenére a régi, mű-
velltségbeli elmaradást csak részben sikerült felszámolni. Ez nagy mértékben annak
is betudható, hogy az 1960-as évtől telepített középfokú intézmények között ará-
nyaiban lényegesen alacsonyabb volt a szakmai jellegű intézmény, mint a gim-
názium.

Szükséges azt is megemlíteni, hogy a szakmunkásképző intézmények társa-
dalmi rangját nem sikerült megfelelően emelni. Szolnok megye a lakosság általános
iskolai végzettsége tekintetében a megyék között a 16-17., a középfokú végzettség
vonatkozásában a 14-15., felsőfokú végzettséget illetően pedig a 15-16. helyen áll.
A munkások, főleg a szakmunkások nagy tömegei, elsősorban a 20-45 éves kor-
osztályok, a népesség átlagos kulturális színvonala felett állnak. Magasabb az is-
kolai végzettségük, korszerűbb ismeretekkel rendelkeznek. Megjelentek a terme-
lésben az emeltszintű munkásképzésben részt vett fiatalok, valamint az érettségi-
vel1 rendelkező szakmunkások első csoportjai.

Most már elérkezett az idő, hogy középiskoláink vizsgáznak a hallgatóik
indításából, abból, hogy olyan szituációban, mint a munkásélet, hogyan él a fiatal-
ban az önművelés igénye, milyen tartós szükségletei alakultak ki. Szerény isme-
retem szerint azt a kétségtelenül növekvő réteget a közművelődés még nem vette
igazán szemügyre. Jelenleg a munkásságnak 48,3%-a a 8 általános iskolai bizo-
nyítvánnyal, 3,3 %-a közép-, 0,1%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az anal-
fabéták aránya 1,6%, de a nem teljes általános iskolai végzettségűek aránya is
még 46,7%. A munkások 21,5%-a esti vagy levelező tagozaton szerezte meg a leg-
magasabb iskolai végzettségét. Ez a törekvés mindenképpen dicséretes.

Természetesen ez a forrás az iskolázottság emelésében nem lehet olyan volu-
menű, mint a nappali tagozatok, de mégis ki kell hangsúlyozni, hogy a kívánatosnál,
az objektív lehetségesnél sokkal kevesebb munkás vesz részt iskolarendszerű
felnőttoktatásban. Az üzemek jelentős részében kevés ösztönzést kapnak a mun-
kások a tanuláshoz. Az üzemek vezetőinek gond, hogy a munkaidő-kiesést nem
tudják pótolni. Mindezek alapján a felnőttoktatás a legtöbb helyen stagnál, illetve
visszaesett. A bejáró munkások között a továbbtanulásban résztvevők száma igen
nlacsony. Ehhez a tényhez azt a megjegyzést szeretném fűzni, hogy egyes felfo-
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gások igen eMtélik a bejáró, eljáró munkások magatartását, azt tudniillik, hogy
nehéz őket bevonni a művelődési programokba. Azt hangoztatják, hogy ezeknél
az embereknél erősen hat az „anyagiasság elve", amely háttérbe szorítja a műve-
lődési igényüket.

Megragadom az alkalmat, hogy a bejáró-eljáró munkásokat e nézettel szem-
ben megvédjem. A be- és eljárás ténykérdés, történetileg alakult ki, a nagy osz-
tályrendeződések terméke. Itt tulajdonképpen és rendszerint vegyes családokról
van szó. A férj a gyárban, a felieség a tsz-ben dolgozik, tehát háztáji gazdasággal
rendelkezik. Ez a termelőszövetkezeti tagság jövedelemforrásainak egyike, s mint
jövedelemforrás teljesen megfelel politikai céljainknak, morális érzékünknek. Min-
den bizonnyal társadalmunknak nagy szüksége van ezekre a kisegítő gazdaságokra,
a megjelölt családoknak pedig az itt szerzett jövedelemre. Ez a jövedelemszerzés
nem azonos azzal a jövedelemszerzéssel, amelyik éppen más rétegeket jellemez
inkább az esetenként erős kifogások alá esnek a manipulációk miatt. Más vonat-
kozásban: az anyagi létfeltétel javítását célzó törekvéseket nem lehet a művelő-
dési igénnyel szembeállítani. Ellenkezőleg: az anyagi jólét növekedése, a termelés-
ben elfoglalt hely korszerűségi színvonala egyenes ösztönzője a kulturális igények
növekedésének. Ez természetesen nagyon lassú folyamat. A türelmetlenség e kér-
désben csak részben jogos, iránya pedig csak egy lehet, nevezetesen az, hogy a
művelődési szervek tovább keressék a jobb megoldásokat, figyelembevéve ezen
réteg mai és esetleg holnapi igényeit, irányultságát.

Csak példaképpen említem a szolnoki vasúti csomópont tevékenységét. A dol-
gozók 70-% bejáró. A vállalati érdek elismerése és egveztetésc az egyének érde-
keivel nem Ilebecsülendő eredményeket hozott az iskolarendszerű felnőttoktatás-
ban. Ténykérdés azonban az is, hogv a be-, illetve eljáró munkások szabad ideje
(az utazás, a házkörüli munka miatt) igen kevés és főleg a pihenés azt a lehető-
séget biztosítja, amit a televízió és rádió nyújt. Egyébként is azt hiszem: ezek
az emberek még sokáig nem fognak szakkörbe járni, ezt most célként kitűzni illúzió
vo'lna. Ezek az emberek leginkább olyan közösségekben fognak a művelődés ára-
mába bekapcsolódni, mint a szocialista brigádok.

Annak hangoztatása mellett, hogy a munkások iskolázottsági színvonala egyre
növekedik, egv másik ezzel szorosan összefüggő, de inkább a családok helyzetérc
utaló tendenciáról is kell szólni. Reprezentatív jellegű felmérés aliapján azt állapí-
tottuk meg, hogy a munkás generációkon belül a szülők iskolázottsági szintjéhez
képest különösen jelentős a gyermekek iskolázottsági szintjének növekedése. A
gyermekek esetében (akik már szintén dolgoznak) jelentősen csökken a 8 általlános
iskola alatti végzettségűek aránya. Az első, kereső foglalkozású gyermekek eseté-
ben ezek aránya 3,8?%, a szülőké 2i,4n'(). Emelkedett a teljes 8 osztályt vég-
zettek aránya: 49,11%, a szülőké 17,89%. (Ezen túlmenően az első, kereső fog
lalkozású gyermekek 7,64%-a szakmunkásbizonyítvánnyal is rendelkezik.)

Növekedett a középfokú végzettségűek aránya is: 33,2 3°'(). a szülőké 14,69%.
Az első. kereső foglalkozású gyermekek 5,87%-a felső fokú végzettséggel rendel-
kezik. Ugyanakkor 0,29%-os arányban még előfordul közöttük analfabéta is.

A második, legidősebb - kereső - gyermekek esetében az általános iskolai
és szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők aránya további emelkedést mutat
(66,85%), azonban növekedett a 8 általános iskolánál kevesebbet végzettek ará-
nya is, és kisebb arányban végeztek középiskolai tanulmányt.

Ezekből a számokból érdemes konzekvenciát levonni: Sajnos - igaz nem
nagy mértékben -, de újratermelődik az analfabétizmus. A második, legidősebb
gyereknél gyakrabban előfordul, hogy nem végzi el a teljes általános iskolát. Az

93



ilyen esetekben leginkább a családi környezet negatív hatása, vagy anyagi meg-
fontolások játszanak szerepet. Ez a tény ismét a felnőttoktatás szükségességére
utal.

A szakmai végzettség és munkaköri beosztás tekintetében az utóbbi évek-
ben jelentős változás következett be a munkások egyes csoportjai között. Bar
a szakmunkások száma növekedett, aránya csökkent az összmunkásságon belül.
1965-ben a munkások 50%-a volt szakmunkás, 1970-ben ez 34%-ra csökkent.
Ugyanakkor némileg emelkedett a betanított munkások száma és aránya (jeltenleg
32,9%) és jelentősen emelkedett a szakképzetlen, segédmunkások száma és ará-
nya (jelenleg 33,1%).

A változások következtében a megye munkásságának szakmai felkészültségi
szintje az országos átlag alatt van. Ez szorosan összefügg az utóbbi években vég-
bement nagy létszámemelkedéssel, többek között a szakképzetlen nők nagy töme-
geinek az iparba áramlásával. Ezen munkástömegek szakmatanulása tömegesen
még nem indult meg. A vállalati, üzemi szaktanfolyamok, szakmunkásképző tan-
folyamok szerepe a megyében különösen megnövekedett, elsősorban az újonnan
telepített üzemekben és az állami gazdaságokban. Ez utóbbiakban jelenleg a mun-
kásság 23-25%-a szakmunkás.

1966 és 1971 között az iparitanuló-intézetekben 9439 fiatal és 1567 munka-
viszonyban álló felnőtt tett szakvizsgát, ezenkívül mezőgazdasági szakmunkás-
vizsgát 60 fiatal és 656 felnőtt, kereskedelmi és vendéglátóipari szakvizsgát pedig
596 fiatal és 174 felnőtt. Ez az igényeket nem elégítette ki. A jövőben az igények
és lehetőségek szinkronba hozása csak a felnőttoktatás fejlesztésével lehetséges.

A munkások jelentős tömegeiben a szervezett szakmai ismeretszerzés igénye
viszonylag alacsony szinten áll. Több okra vezethető vissza:

- a már említett technikai színvonal több üzemnél nem hat ösztönzőleg, igen
sok a régi berendezés, a korszerűtlen eéo:

- a bérezés differenciáltsága még nem felel meg a szakmai műveltség emelé-
sére irányuló ösztönző követelményeinek;

- a termelőegységek vezetőinek egy része a szakképzést és a továbbképzést,
mint a termelés hatékonyságának egyik forrását, csak az általánosság szintjén
preferálja;

- a műveltség iránti tisztelet fontos helyet foglal ell a munkásság gondolkodá-
sában, azonban ez a tisztelet nem aktivizál eléggé. A munkásság jelentős
részét a családi környezetben ipari műszaki hagyományok hatása alig, vagy
egyáltalán nem érte, az ipari munkához szükséges intellektuális és manuális
készségek kifejlesztése - a már régebben iparosított terültetekhez viszonyítva -
jobban a munkahelyekre hárul.
Itt már érdemes megállni egy kérdés erejéig. Vajon a mi közművelődésünk,

mely eltérő módon és intenzitással, de azért főleg a műveltség humán elemeit
terjeszti a munkásság között (és más rétegek között is, nem éppen azért kcriil-e
nehéz helyzetbe, mert az ipari munkához szükséges ismeretek terjesztésénél, kész-
ségek fejlesztésénél nem tud elég hatékony lenni. Szeretném remélni, hogy nem
fogják rám: a termelési agitáció sematikus felfogásáért és gyakorlatáért kardos-
kodom, de minden lehetséges, és illetékes szerveknek abból kell kiindulnia, hogy
a jelenlegi munkaerőforrás adott, ez alapvetően távlatban sem fog változni, ugyan-
akkor - reméljük - a technika gyorsan fog változni, vagy éppen a szakmai szín-
vonal lesz esetenként a gyorsabb fejlődés akadálya. Márpedig, amennyiben a szak-
mai kultúra nem fog kellő mértékben változni, fejlődni, akkor az életkörülmények
fejlődése is nehézkessé válik.
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Természetesen lehet a felfogás ellen más érvet is felhozni. Nevezetesen azt,
hogy ez a kérdés elsősorban a közoktatásra vonatkozik. Erre a közművelődésnek
nincs különösebb lehetősége. Én mégis azt mondom, hogy a technikai kultúra
(s nem csak a szabás-varrás) terjesztése, megfelelő természettudományos alapo-
zással és tervszerűséggel a közművelődésben növekvő igényt jelent, ez elől nem
lehet kitérni. Köztudott, hogy nem idegen ez a tevékenység az üzemi művelődési
szerveknél, de ennek mindenütt történő kapacitálása és felkarolása még előttünk
álló feladat. Itt kell azt a tapasztalatot is hangoztatni, amelynek a lényege a kö-
vetkező: a munkásságnak a műveltséggel kapcsolatos beállítottságát elsősorban
az jellemzi, hogy érdeklődése a munkájához közvetlenül kapcsolódó technikai mű-
veltség irányába tolódik el. Ez az érdeklődés jelenti a bázist az önművelés folya-
matának kibontakoztatásához. E folyamat kibontakoztatásához, erősítéséhez kell
segítséget adnia a közművelődésnek, az üzemi közművelődési szerveknek. Ugyan-
akkor azt is el keM ismerniök az üzemi művelődési szervezeteknek, hogy az a
munkás, aki ugyan nem jár rendszeresen, de még ritkán is alig fordul meg a mű-
velődési házban, de valamilyen oktatási formán részt vesz, képezi magát, bekap-
csolódott a művelődés folyamatába, legfeljebb nem sokoldalúan. Ezt azért emlí-
tem, mert éppen közművelődési szakemberek felmérése igazolta, hogy - többek
között - sokan azért nem látogatják a művelődési házakat, mert valamilyen
oktatásban vesznek részt. S itt kapcsolódnék a műveltség harmadik eleméhez: a
politikai műveltség kérdéséhez-

Különösen örvendetes, hogy az utóbbi években jelentősen fejlődött a mun-
kásság politikai műveltségi szintje, emelkedett politikai iskolázottsága. Az a vég-
zettségi szintnövekedés, amely az állami oktatásban való részvételben kifejeződött,
megtalálható a politikai iskolázottság vonatkozásában is. 1966 és 1971 között
57 ezerről 95 ezerre nőtt a politikai oktatásban résztvevők száma a megyében.
Az 1971/72-es oktatási évben szervezett politikai oktatás résztvevőinek kb 30"/0-a
fizikai munkás volt. A munkásság, elsősorban a koncentrált, mozgalmi hagyomá-
nyokkal rendelkező nagyipari munkásság politikai ismeretszintje általában meg-
felelő.

A munkások politikai műveltsége fejlesztésében - a tömegkommunikációs
hatások, valamint a politikai jellegű rendezvények mellett - igen fontos helyet
foglal el a pártoktatás, de számottevő voltument jelent a szakszervezeti, illetve
a KISZ politikai oktatás is.

A politikai műveltség, illetve képzettség jelentőségét, szükségességét a mun-
kások nagy része elismeri. A párt- és tömegszervezeti oktatás különböző szférái-
ban, elsősorban a tömegpropaganda-tanfolyamokon a munkások száma és aránya
rendszeresen emelkedett, részvételük a pártoktatásban számarányuknak megfele-
lően alakult. Ennek eredményeként a megyében élő munkásság politikai művelt-
sége egyes alkalmazotti és némely értelmiségi kategóriák kivételével a legma-
gasabb.

A jelentős eredmények ellenére a munkásoknak egy kisebb része nem tartja
szükségesnek a politikai képzettséget. Sokan vannak olyanok - a munkásságnak
mintegy a fele -, akik bár elismerik a politikai műveltség jellentőségét, nem, vagy
csak alkalomszerűen vesznek részt - rendszerint külső hatásra - politikai oktatás-
ban, valamilyen politikai ismeretszerzésben.

A politikai műveltség emelésének második akadálya a munkásság viszonylag
alacsony, általános iskolai végzettségi szintje, amely a politikai fejlődéshez is bi-
zonyos alapokkal szolgál. Ez a magyarázata annak, hogy ma is igen alacsony
a magasabb marxista műveltség megszerzésének igényszintje a munkások között.
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Főleg az általános, szakmai és politikai műveltség és részben az ehhez kap-
csolódó igények bemutatására törekedtem, illetve megpróbáltam néhány követ-
keztetést is levonni. A műveltség előzőekben tárgyalt elemei, vagy mutatói szo-
rosan kapcsolódnak a vállalati, üzemi tevékenységhez. Ug}ranakkor még szép szám-
mal vannak a művelődésnek olyan elemei, részei, amelyek talán nem szorosan
tapadnak az üzemi közművelődési tevékenységhez, de természetesen azzal együtt
alakulnak. Itt főleg az ízlésvilág, a munkások ízlésvilágának alakítására gondolok.

Azt hiszem nemcsak Szolnok megyében, máshol is ez a kérdés szintén nagy
differenciáltságot mutat, és azt hiszem, hogy a lemaradás, elmaradás is jelentős.
Valóban az a helyzet, hogy a munkások jelentős részénél háttérbe szorul a külön-
böző művészetek iránti érdeklődés, a művészetek eredménj-eivel' való személyes
és rendszeres találkozás, élményszerzés. ízlésviláguk sok konzervatív elemet hor-
doz. Ez különösen a zene és a képzőművészetek terén nyilvánul meg. A képző-
művészeti alkotások megítélésében uralkodónak mondható az a felfogás, miszerint
- azok a képzőművészeti alkotások érdekelnek, amelyek a valóságot olyannak
ábrázolják, mint amilyen.

Viszonylag kevesen és rendszertelenül járnak színházba, más művel ;dési in-
tézménybe.

Természetesen ezek a negatív előjelű észrevételek számbavétele nem jelenti
azt, hogv csupán ezekkel lehet és kell1 számolnunk. Ennek ellenkezője is meg-
figyelhető, csak ennek mennyisége, minősége nem elegendő. Igaz. az ízlésvilág
alakulása, alakítása igen bonyolult folyamat, ezt a folyamatot befolyásolni nehéz
feladat. E folyamat befolyásolásában jelentős szerep jut az amatőr művészeti
tevékenységnek. Természetesen helyes műsoroolitikával és elsősorban az önmű-
velési igénvének kielégítésére. Sajnálatos módon az öntevékeny művészeti moz-
galom, az iskoláskorú fiatalok kivételével, erősen visszaesett, különösen a munkás
színjátszás, de még nagy tradíciókkal rendelkező munkásénekkarok is nagyon vál-
tnozó aktivitással működnek, illetve vegetálnak. A legutóbbi időben helyes és
sikeres vállalkozás indult el a munkás dalkultúra fejlesztésére.

Hasonlóan sikeres kezdeményezés indult az elmúlt 3-4 évben a szakmunkás-
tanulók kulturális nevelésére, művészeti ízlésének fejlesztése érdekében., sz-iknv'n-
kástanullók színháza" elnevezéssel. E sajátos funkciójú színházi előadások révén
2500 szakmunkástanulót sikerült bevonni a Szigligeti Színház hatókörébe. Leg-
utóbb a színházi előadássorozathoz szimfonikus zenekari hangverseny meghallga-
tását is kapcsoltuk.

A kulturális nevelésben jelentős helyet foglalnak el a Ságvári Endre Megyei
Művelődési Központ munkásszállási körműsorai, bár ezek a rendezvények - azf
hiszem érthetően - váltakozó sikerrel jártak.

Az eddig elmondottak csak villanásnyi bepillantást engedtek n megyében élő
munkásság kulturáltságáról, kulturális helyzetéről, de azt hiszen többről - az idő
rövidsége miatt - sem lehet szó.

Befejezésül még egy kérdéssel szeretnék foglalkozni: ez a művelődési lehető-
ségek értékelése a megyében.

Hadakozva mindenféle objektum-szemléletű közművelődési felfogással, le
kell szögezni, hogy a művelődési lehetőségek mennyisége, milyensége igen fontos
szerepet játszik az igények élesztésében, kielégítésében, újabb igények éfetrekcl-
tésében.

Igen röviden az alkalmazott formák változásairól, majd a tárgyi és személyi
feltételekről, azok alakulásáról szeretnék szólni.

Az elmúlt 8-10 évben változások következtek be a közművelődés üzemi for-
náiban. A hagyományos ismeretterjesztési formák, p l az előadások, némileg hát-

96



térbe szorultak. Ezzel szemben megjelentek a klubok, szakkörök. Elterjedt, külö-
nösen a fiatalabb korosztályok között, az országjáró kirándulások hasznos gya-
korlata.

Változást hozott a munkásság életének fejlesztésében a szocialista brigád-
mozgalom terebélyesedése, elsősorban az önművelődés igényét és lbhetőségét - a
formális vonások ellenére - szélesítette. Elterjedtek a szocialista brigádok szak-
mai, politikai, kulturális vetélkedői. Egyre nagyobb figyelmet fordítanak az üze-
mek a különböző társadalmilag szervezett családi ünnepségek támogatására.

A szocialista brigádmozgalomról, annak megítéléséről főleg a kulturális kap-
csolatok miatt, meglehetősen eltérő a vélemény. Természetesnek kell venni, hogy
egy nem uniformizált mozgallomban erős eltérések vannak. Magam azt tapasztal-
tam, hogy ezek a kis közösségek alkalmasak, illetve alkalmasak lehetnek arra,
hogy a művelődési folyamatban is szerepet játszanak, annak kihangsúlyozásával,
hogy ezek az együttesek elsősorban termelési kollektívák. A művelődési lehető-
ségek változásához kell sorolni a szabad idő hosszabbodását is. Ez potenciálisan
magában hordja a kultúrálódásra fordítható időt. Azonban ez automatikusan nem
valósul meg, nem valósulhat meg, mert egyrészt a szabadidős tejvékenységben más
elemek is megjelennek, másrészt a kulturális igények növekedése alapvetően nem
a szabadidő nagyságával van kapcsolatban. Mindenesetre bizonyos közművelődési
felfogás különösen nagy reményeket fűzött a szabad idő növekedéséhez, és miután
ez cgycsapásra nem igazolta vissza a reményeket, meglepetést keltett a helyzet.

Azt hiszem, hogy - persze majdnem a ncvetségcsségig leegyszerűsítve - még
jó ideig kemény harcban fognak állni a művelődési intézmények a ház körüli
munkákkal, a telkeken folytatott hobby-val, az autókirándulásokkal, a horgászat-
tal és így tovább. Természetcsen nem belenyugvásra akarok ösztönözni, csak a
helyzet bonyolultságát akartam aláhúzni. Egyébként időben tett lépésekkel - vi-
szonylag jól - alkalmazkodtak a művelődési intézmények a megváltozott szabad
időhöz, a szombati nyitvatartások meghosszabbodtak, némileg javult a péntek
esték kihasználtsága. A klubok, szakkörök, tanfolyamok, könyvtári órák idejét
módosítva, valóban növekedtek a művelődési lehetőségek. A múzeumi kiállítások
minden szombaton díjtalanul tekinthetők meg.

Ami az üzemek munkáját illeti, le kell szögezni, hogy az a törekvésük, amely
a munkások művelődési lehetőségeinek növelését célozza, igen dicséretes, azonban
a művelődési lehetőségek tartalmával) és mennyiségével nem lehetünk egyértelműen
elégedettek. Kiépült az üzemi kultúrfelelősi hálózat minden ioo-nál több dolgo-
zót foglalkoztató üzemben. 8 nagyüzemben függetlenített szakszervezeti kulturális
vezető dolgozik. 130 egységgel működik az üzemi könyvtárhálózat. Anyagi támo-
gatást kapnak a különböző szakkörök, művészeti csoportok, közös színházlátoga-
tások. Itt csak röviden azt jegyzem meg, hogy nem tartom szerencsés dolognak
a színházlátogatásokat jutalomképpen felfogni.

Jelentős erőfeszítéseket tesznek az irodalmi érdeklődés fejlesztésére az írók-
költők és a közönség találkozóinak szervezésére, az irodalom jeles eredményeinek
bemutatására.

A vállalati munkásszállások kulturáltsága (technikában, tartalomban) növe-
lésére, főleg a legnagyobb vállalatok nagy gondot fordítanak.

Jelentős kezdeményezésnek kell elismernünk az SZMT törekvését a szocia-
lista brigádok klubja megteremtésére a nagyobb üzemekben, valamint a „Bejáró
munkások klubja" szervezését a községekben, sőt tanyacsoportokban.

A formák változása, fejlődése ellenére igen sok üzemben a továbblépést tár-
gyi, néhol személyi feltételek hiánya is nagymértékben akadályozza. Hullámzó
az üzemi művelődési szervek anyagi támogatásának mértéke. Az új üzemek kul-
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turális alappal rendszerint nem rendelkeznek, az anyavállalatok - kevés kivételtől
eltekintve - nem juttatnak számukra a központilag kezelt kulturális alapból.
Néhány helyen a szakszervezeti bizottságok költségvetéséből vagy az igazgatói
alapból fedeznek kulturális jellegű kiadásokat.

Az új üzemek kulturális helyzete különösen fontos kérdés. Egyrészt szám-
szerűen jelentős terület, másrészt a munkások jelentős része első munkahelyes,
most és ott ismerkedik az üzemi körülményekkel, így a munkakultúrával, a szociá-
lis-kulturális lehetőségekkel. Igen pozitív törekvésük ezeknek az üzemeknek, hogy
szűkös viszonyaik ellenére, főleg a fiatalok művelődési és szórakozási igényeit
igyekeznek kielégíteni. Ez érthető, hiszen munkásaik igen fiatalok, szinte együtt
nőnek a gyárral és válnak majd a gyár törzsgárdájává. Ennek formája a szocia-
lista brigádmozgalom kibontakoztatása. Ezekben a gyárakban van rendkívül nagy
szerepe a szakmai képzés fejlesztésének, a műszaki-technikai ismeretterjesztés
fejlesztésének.

S végül, külön kell szólnunk a megye legnagyobb művelődési egységeiről,
a művelődési központokról, művelődési házairól. Mit nyújtanak ezek a munká-
soknak? Milyen kapcsolatban állnak a munkástömegekkel?

Ezek a művelődési centrumok alapjában véve jól érzékelik azt a helyzetet,
amiben dolgoznak, felmérő munkáikkal kutatják az igényeket, rendszeresen kon-
dicionálják ismereteiket és ez alapján próbálják tevékenységüket szervezni. Ter-
mészetesen nem minden hiba és téves felfogás nélkül.

Egy, a Ságvári Endre Megyei Művelődési Központ munkatársai által végzett
felmérés szerint a munkások az alábbi felsorolásban, mértékben és irányban kap-
nak legtöbb segítséget a szabadidő jó felhasználásához a művelődési házaktól:

1. a szórakozás (pl. hobby) és a szabadidő más, kötetlen, szóra-
kozás jellegű eltöltéséhez 55%-ban

2. közhasznú ismeretek szerzéséhez 9%-ban
3. önképzéshez 15%-ban
4. munkahelyi problémák vitatásához 13%-ban
5. iskolarendszerű képzésben, továbbképzésben 8%-ban

Ezek az arányok átlagoltan adják a művelődési házak munkájának keresztmetsze-
tét. Ez a struktúra a jelentkező igények és a művelődési házak gazdálkodási szisz-
témája által meghatározott, de természetesen a közművelődési szervezők felfogása
is benne van.

Úgy véltem, ha egy felmérés nem is adhat teljes képet a kulturális szervek
működéséről, az igényekről, mégis alkalmas arra, hogy összevessük az eddig el-
mondottakkal, valamiféle szintézist tegyünk.

A megye munkásságának általános s szakmai műveltségi színvonala tovább
fejleszthető, méghozzá nagyon fontos feladatként és lehetőleg gyorsan. Ez - más
rétegek (parasztság, értelmiség) műveltségi színvonalának emelésével paralel -
a különböző szervek összehangolt tevékenységét tételezi fel. Meggyőződésem, hogy
a közművelődési szerveknek is a jelenleginél jobban be kell kapcsolódniok ebbe
a folyamatba. Az úgynevezett közhasznú ismeretek (amely munka jelenleg 'is igen
sokrétű tartalmú), bővítésére irányuló munka, ezen belül is a természettudomá-
nyos, műszaki és technikai ismeretek erőteljesebb közreadása különös figyelmet
érdemel. De hasonló jelentőséget kell tulajdonítani az iskolarendszerű képzés,

98



továbbképzés fejlesztésének is, természetesen nem elhanyagolva az ízlésnevelés,
a világnézeti formálás ismert és gyakorolt tevékenységét sem.

A munkásság között végzett tevékenységben végső soron a műveltség külön-
böző összetevőinek, az általános, szakmai, politikai műveltségnek, mint egységes-
nek a fejlesztését végezzük. Ezt a sokrétű, nagy erőfeszítést igénylő munkát poli-
tikai-ideológiai felfogásban egységes, a szocializmus eszméjével azonosult közmű-
velődési szakemberek tudják igazán és sikeresen vezetni. Olyanok, akik jól tud-
ják, hogy nem valamiféle irgalmas szamaritánusi tevékenységet végeznek, nem
valami missziót teljesítenek, hanem az anyagi javak termelőit szolgálják, azokat
szolgálják, akik valóban missziót teljesítenek, a társadalomvezetés gondját és fele-
lősségét vállallva, elsősorban küzdenek az egész társadalom felemelkedéséért, vala-
mennyiünk jobb életéért és hadd tegyem hozzá, valamennyiünk kulturáltabb
életéért.

A munkásosztályt szolgálni nagy tisztesség.

Szigeti László
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