
tévesztik össze a szőlő igényeit a búzáéval, a kertészetet a nagyüzemmel, s ter-
mészetének megfelelően hagyták volna. De ma keveset lehet tenni ennek érde-
kében. A talaj azonban ma is a régi, az éghajlati adottságok kedvezőek, s nem
lehet ezen a tájon nélkülözni ezt a fontos növényt. A régiből meg kell menteni
a menthetőt, hiszen a gyümölcs és szőlő, a bor és a lekvár nemcsak üzlet, annak
minőségének is kell lenni, nem nézhető szocialista viszonyok között a puszta
üzleti haszon. Bizony nehéz feladat ez, s hosszú folyamat után könyvelhető
csak el valós eredmény. De remény van rá, mert mindenki akarja, hogy feltá-
madjon ez a kultúra, ismerjük a nehézségeket, tudjuk múltúnkat, jelenünket,
értékek birtokában vagyunk. Az azonban, hogy az új viszonyok olyan jelleg-
zetesen új eszközöket hozzanak létre, mint a régiek, olyan szakembergárda
jöhessen létre a közvetlen termelésben, mint hajdan volt, s részben még ma is
van, bizony időt is igényel.

Barna Gábor — Szabó László

A zebegényi szép-példaadás
Hanyatló hitű hangulatainkban bizony sokszor már hitelét veszti a szocia-

lista brigádok hármas jelszavának második-harmadika, amikor a célok eszmei-
ség nélkül való, formális, mondhatni így is, „jegyzőkönyvi" teljesítésével talál-
kozunk itt, vagy ott. író-olvasó találkozóim alkalmával néha több igazoló bri-
gádnaplót íratnak vélem alá, mint ahány a résztvevők száma. A vállalt szín-
házi bemutatókon gyakorta egyetlen „nagykövet" képviseli a brigádot. Az ol-
vasást letudjuk a kikölcsönzött könyvek statisztikájával. A tanulás közös kö-
telessége pedig annyira egyéni vállalássá ritkul, hogy gyakorta — magam hal-
lottam a kiskörei „hőskorban" —, még ilyen „kutyabilétákat" is aggatnak egye-
sek nyakába: Mi az, komám, tán le akarod váltani a főmérnököt?!

Pedig a korszakos, szocialista módon élni^ dolgozni, művelődni-tanulni-szó-
rakozni nemcsak múlandó jelszó, előírt feltétel-feladat, mint az élet parancsa,
aminek betöltése felvértez a rohanó, egyre többet követelő idő mindennapos
vizsgáira, úgy, hogy közben személyes sorsunkat is színesebbé, gazdagabbá, biz-
tonságosabbá, sőt boldogabbá teszi.

Az általánosítások azonban sohasem a megoldás kulcsai, inkább újabb mi-
értekkel és hogyanokkal szaporítják a sort, éppen ezért szóljunk ezúttal is egy
gyakorlattá kívánkozó eseményről inkább, a címadó zebegényi szép-példaadás-
ról . . . Mi is történt hát ebben a vadregényes dunakanyari helységben, mely-
nek neve a színek költőjéére, Szőnyi Istvánéra, s a századik esztendejét roha-
mozó nagy erdélyi író-építőművész, a templomát tervező Kós Károlyéra rímel?

Itt, Zebegényben rendezte 1976. augusztus 15—21-e között a Termelőszö-
vetkezetek Területi Szövetsége és a Szakszervezetek Megyei Tanácsa központi
könyvtára a Szolnok és Békés megyei ipari és mezőgazdasági üzemek szocia-
lista brigádjainak mintegy száz képviselője számára azt a jól sikerült olvasó-
táborozást, mely további hasonló kezdeményezések eredője lehet. Hiszen ele-
gendő — és emberileg felejthetetlen — eligazítást nyújtott ahhoz, hogy részt-
vevői munkahelyeiken jóidőre a hármas vállalás motorjai lehessenek.

Az, ami Zebegényben történt — közügy, gyűrűznie kell, hogy hasson szé-
lesebb körben is, éppen ezért teljes „menetrendje" idekívánkozik, méghozzá hi-
vatalos forgatókönyvük alapján.
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Délelőttönként irodalmi-szerkesztőségi ankétok, író-olvasó találkozók, mű-
velődéspolitikai-közéleti viták, tájékoztatók. Sokoldalú, színes tematika; A szo-
cialista brigádok művelődése, olvasómozgalma a testvéri, szocialista országok-
ban; hogyan lehet tartalmasabbá tenni a kulturális vállalásokat? Élménybeszá-
molók a Szovjetunióból, Finnországból. A brigádművelődés jövője; hogyan le-
het fokozni a brigádok közösségi munkáját, kulturális öntevékenységét? A to-
kaji írótábor tanulságai; a munkásmozgalmi témájú könyvek világnézetfor-
máló haszna; jó könyvek, maradandó élmények. Hogyan szolgálja a szépiroda-
lom a szocialista erkölcsöt? Sokoldalúság-korszerű műveltségeszmény. A szem-
lélet formálását, az üzemi demokrácia fejlesztését szolgáló olvasmányok. Gel-
man drámájának politikai, esztétikai, pedagógiai tanulságai. A közművelődési
párthatározat érdekében végzett munka eredményei, tanulságai. A könyvtárak,
az írók és a brigádok kapcsolata, az együttműködés fejlesztése. Egyéb aktuális
kérdések.

Vendégeink: László-Bencsik Sándor író, Czakó Tibor (Kulturális Miniszté-
rium), Gerencséri Jenő író az első napon, a másodikon Molnár Zoltán író, Kiss
Károly, a SZOT alelnöke, Huh István költő. Szerdán Abrankó Endre, a Brigád-
élet szerkesztője, Kiss Árpád, a Brigádélet munkatársa, Végh Oszkár, a Tán-
csics Könyvkiadó szerkesztője, Juhász Róbert osztályvezető látogatott tábo-
runkba. Csütörtökön Sári Mihály, a TESZÖV titkára, Iván Szalimon műfordító,
követségi tanácsos, Lengyel Boldizsár osztályvezető h. (Megyei Tanács), Sipos
Károlyné, az SZMT titkára, Sándor József az SZMT osztályvezetője. Pénteken
Fábián Zoltán író, a Magyar írók Szövetsége titkára, szombaton pedig a sajtó,
a hálózati központi könyvtárak, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ
érdeklődő munkatársai — a tapasztalatokat összegező sajtótájékoztató kere-
tében.

Délutánonként: vasárnap, 15-én az olvasótábort megnyitja Dr. Majoros
Károlyj az MSZMP Szolnok megyei bizottságának titkára, majd utána irodalmi
délután Baranyi Ferenc költő, Czigány György szóvivő, Gyarmati Vera előadó-
művész, Halász Judit színművész részvételével; pénteken az alkotmány nap-
ját Sári Mihály, a TESZÖV titkára méltatja, s az ünnepi műsorban fellép: Só-
lyom Ildikó előadóművész, Mező László gordonkaművész, Czigány György zon-
goraművész.

A többi délutánon fakultatív program: kirándulások, üzemlátogatások Esz-
tergomba, Vácra, Szentendrére, Visegrádra, Vácrátótra, Leányfaluba. Sportolás,
fürdés. Fizikai és szellemi társadalmi munka. Alkotó körök: szerkesztőség — a
tábori újság készítése —, lektorátus, előadói kör, kritikusok klubja, stb. — az
érdeklődés alapján.

Esténként műsorok, módszertani bemutatók. Hétfőn Játék és Művészet c.
vetélkedő. Vezeti: Dániel Kornél festőművész, a Szőnyi István Emlékmúzeum
igazgatója. Közreműködik: Szentpál Mónika előadóművész. Kedden filmankét.
Szerdán ÉLÖ ÜJSÁG. Szerkesztő: Tímár Máté. Csütörtökön: Könyvpremier.

Mindezeket azonban úgy kell tekinteni csupán, akár a készülő szobrok
drótvázát, amire a százrétű, és az élet teljességét jelképező valóság rakodott,
közös munkával, olykor előadásértékű hozzászólásokkal.

Így szélesedett például az olvasókörök feldolgozásában Aczél György Egy
elmaradt vita helyett című interjúkötete általános politikai kitekintéssé, Gal-
góczy Erzsébet Pókhálója a jászkunsági-viharsarki tsz-ek képviselőinek ön-
vizsgálatává, Alekszandr Gelman drámája, Egy pébé-ülés jegyzőkönyve a
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brigádmozgalom „kézikönyvévé", Kiss Károly Nincs megállás-a a munkásmoz-
galmi hagyományok élesztőjévé, László-Bencsik Sándor híres szociográfiája, a
Történelem alulnézetben a közösségi brigádiskola példájává, és Huh István szol-
noki munkásköltő Jó reggelt fény-e mindenki életérzésévé, — hogy a feldolgo-
zott irodalomnak csak egy részéről szóljak. De így általánosultak a körben ülő
„olvasóparlamenteken" vagy közös nagyelőadásokon a másirányú témák is, le-
hettek akár személyes jelenléttel színesített író-olvasó találkozók, a könyvter-
jesztés, a könyvtári munka vagy bármi, mert végső összegezésük közös munká-
val született.

De ezek közül is kiemelkedett Iván Vasziljevics Szalimonnak, a Szovjetunió
nagykövetsége neves műfordító-tanácsosának tartalmában gazdag, személyes
hangvételű előadása a magyar irodalom szovjet fogadtatásáról, és a legújabb
szovjetunióbeli kiemelkedő alkotásokról, melyeket jószolgálati szándékkal a
résztvevők figyelmébe ajánlott.

A Zebegényi Olvasótábor mindennapjai azonban — mint a programból is
kitűnik —, nemcsak értelemtágító foglalkozásokból állottak, hanem kirándulá-
sokkal, üzemlátogatásokkal, fürdőzési-sportolási lehetőségekkel is színesedtek,
s tábortüzei körül eleven barátságok születtek, ami szintén gazdagodást jelent.
Nem csoda hát, ha szert bontva mindenki hálás „viszontlátásra" köszönéssel
búcsúzott a szervezés motorjaitól, a tábor vezetőitől, Dénes Páltól és Fügedi
Lászlótól.

A zebegényi példaadás megtörtént, résztvevői ezután „vizsgáznak" üzemeik-
ben, szövetkezeteikben, s szívesen visszaemlékező tábortársuk, jómagam sem te-
hetek többet érettük, minthogy jó munkát, jó egészséget kívánok mindannyiuk-
nak a hármas jelszó égboltja alatt.

Ahogy mindnyájunknak: Bárcsak egyre több hasonló követné ezt a zebe-
gényi szép-példaadást!

Tímár Máté
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