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Ifjúság — művelődés — szabad idő
(Meditáció és helyzetkép a Szolnok megyei fiatalok
művelődési lehetőségeiről, színtereiről)

A '80-as évtizedben társadalmunk igen fontos feladata, hogy az új, felnövek-
vő nemzedékek számára — a megváltozott feltételek ismeretében — elősegít-
se a találkozást és az azonosulást a mai magyar társadalom szocialista érté-
keivel és annak eszmei alapjával, a marxizmus—leninizmussal.

Ebben a komoly erőfeszítéseket igénylő szemléletformálásában meghatá-
rozó szerepe van a közművelődésnek, amely tudati oldalról vizsgálva min-
denképpen hosszabb távon megtérülő, nélkülözhetetlen „beruházásnak" mi-
nősül. Az igényes, a fiatalok igényeivel számoló közművelődés fontos eleme
és színtere: a szabadidő, valamint azok a szervezeti kereifiek, amelyek az egyé-
ni és közösségi művelődés lehetőségeit nyújtják.

Ezt a lényegi összefüggést felismerve tekintettle át a közelmúltban a
KISZ Szolnok megyei Bizottsága a megye ifjúsága szabadidős-művelődési
helyzetét és lehetőségeinek alakulását.

Ügy ítéljük meg, hogy a kérdés fontossága megkívánja a nyilvánosságot,
a helyzetáttekintés pedig tanulságos lehet az ideológiai munka időszerű teendői-
nek pontosításában is.

* * *

Az elmúlt években rendkívüli mértékben felgyorsult a társadalmi és gaz-
dasági változás, módosultak az alapvető lehetőségek és szükségletek mind az
egyén, mind pedig az egyes intézmények részéről. A felszínre került feszült>-
ségek közvetlen hatásti gyakorolnak a társadalomra, így a fiatalok életmód-
jára is.

Az ifjúságpolitika terén elért jelentős eredmények ellenére az ifjúság és
a társadalmi valóság viszonya ma feszültebb, a generációs konfliktusok éle-
sebbek, mint tíz évvel ezelőtt.

A szabadidős szokások kialakulására jelentős hatással van a kulturális
kínálat, a művelődés intézményrendszere. Ezen a területen inkább mennyi-
ségi változások történtek. Sok esetben az anyagi, tárgyi feltételek, a környe-
zetkultúra, a műszaki ellátottság színvonala nem kielégítő.

Az egyén oldaláról a szabadidős formákkal való élés kereteit meghatá-
rozza az életkor, a nem, az iskolai végzettség, a végzett munka jellege, a te-
lepülés formája (1970. és 1980. között Szolnok megyében 12 000-rel nőtt a vá-
roslakók száma).

Napjainkra felgyorsult a fiatalok biológiai és szellemi érése, növekedett
az iskolában eltöltött! évek száma, nőtt az iskolázottsági szint. Az ifjúság
nemcsak kultúrafogyasztóvá vált, hanem igénye van önálló kultúraterem-
tésre is.



Ezt a folyamatot az is gyorsítja, hogy a szülők és a családok többsége
egyre kevésbé tud követhető szabadidős modellt adni az erősen munkacentri-
kus életmód miatt. Az értékszemlélet sajátos átrendeződése követhető nyo-
mon: a szülők számára a hétvége legtöbbször a család anyagi biztonságának
szélesítésére fordítható idővé vált. így jelentősen csökkent a szórakozásra,
művelődésre szánt idő mennyisége. Az együttlétet leginkább a személytelen
tömegkommunikációs eszközök rabságában élik meg a családok.

A fiatalok szabadidős lehetőségei

„A szabadidő, mint időkeret a munkán kívüli időnek az a része, mely az
anyagi, tehát gazdasági — fiziológiai kényszer alapján a feltétlenül szükséges
elfoglaltságok idején kívül, e kényszereken kívül eső tevékenységekre fenn-
marad." (Szántó Miklós: A szabad idő növekedése a műszaki-tudományos for-
radalom korszakában; Magyar Filozófiai Szemle 1963. 940. old.)

Az elmúlt időszakban az így fennmaradó szabadidő jelentős módosuláso-
kon ment át, s ez az átrendeződés eltérően érintette az ifjúság egyes rétegeit.
Az ötnapos tanítási hét hatására jelentősen megnövekedett a tanulók hétköz-
napi terhelése. Az un. „nulladik" és a 7—8. órák a korábbi évekhez képest
újszerű feladatok megoldását kívánják meg tizenéveseinktől, különösen a sok
bejáró fiataltól. A tanulás eredményessége iránti elvárás arra készteti a diá-
kokat, hogy a hétvégi szabad idejük jó részét tanulásra, illetve a következő
hét feladatainak előkészítésére fordítsák. Ezzel párhuzamosan gyakorta a hét-
közi fáradtság kipihenése jelenti a szombat-vasárnapot.

A megváltozott körülményekhez még nem sikerült kellő rugalmassággal
alkalmazkodni az egyéneknek, a közművelődési és közoktatási intézmények-
nek, és a KISZ-szervezeteknek sem. Néhány kivételtől eltekintve nem sike-
rült újszerű, alternatív programot biztosítani az ifjúság számára.

A főiskolás fiatalok is — hasonlóan a középiskolásokhoz — az útkeresés
időszakában vannak, a művelődési, szabadidős szokásaikat illetően. Nehéz
feloldani azt az ellentétet, amit a feszített iskolai tempó és a „laza hétvége"
okoz. Általános megítélés szerint a hétvégi szórakozás és művelődés nincs
olyan intenzív, és a formák nem olyan kiforrottak, eredményesek és egyér-
telműek, mint az iskolai tanításé.

A munkásfiatalok élet- és munkakörülményeit, a művelődésre, szórako-
zásra fordítható időkeretét az elmúlt esztendők változásai több módon befo-
lyásolták. A 42 órás munkarend, a szabad szombat általánossá tétele jelen-
tősen növelte szabadidejüket, ezzel párhuzamosan azonban a gazdasági élet-
ben bekövetkezett változások kedvezőtlenül hatottak ugyanerre az időkeretre.
Az egzisztenciális problémák fokozatosan terelték át a figylemet a művelő-
désről a gazdasági tevékenységre.

Az 1982-es esztendő meggyorsította ezt a folyamatot. Országszerte ekkor
11 000, Szolnok megyében 460 új kisvállalkozói szervezeti egység alakult. Me-
gyénkben a vállalkozók 80%-a tevékenységét főfoglalkozása megtartásával
végzi. Tehát a biztosabb anyagi lét megteremtése egyre több időt von el a
rekreációs tevékenységtől, a szórakozástól és művelődéstől.
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A magasabb szakmai műveltség megszerzésére fokozódó igény tapasztal-
ható. Az üzemi, vállalati vezetéssel együttműködve tevékenységünkben nagy
hangsúlyt kapott a fiatalok szakmai képzése és továbbképzése. A Ki Minek
Mestere, az Alkotó Ifjúság pályázat, az FMKT és FAT szervezetek jó keretei
a szakmai fejlődésnek, bár nem minden területen sikerült kihasználni, tarta-
lommal megtölteni azokat.

Az elmúlt években jelentősen növekedett Szolnok megyében a fiatál ér-
telmiségiek száma. (1980-ban 13 709 fő.) Más réteghez viszonyítva az ő esetük-
ben az önálló életfeltételek kialakításával járó gondok (családalapítás, lakás-
szerzés, stb.) az életkort tekintve később jelentkeznek. A munkahelyi beillesz-
kedés, a kezdő fizetés mértéke, a szakmai ismeretek kibontakoztatása, a meg-
felelő perspektíva gyakori hiánya, a további ismeretszerzés lehetősége meg-
határozó kérdéssé válnak számukra. A közművelődési formák közül elsősor-
ban a szakirányú művelődést helyezik előtérbe. A permanens művelődésre
való igény is leginkább az ő esetükben szilárdult meg.

Tevékenységi formák, színterek
Mit tett és tehet ezen a területen a fiatalok jelentős hányadát tömörítő Kom-
munista Ifjúsági Szövetség? A KISZ-szervezetek a „Művelt Ifjúságért, kor-
szerű műveltségért!" akció sorozat jegyében kiemelten figyelnek a fiatalok
szabadidős, közművelődési tevékenységére. Egyéni feladatvállalásokban, ki-
sebb közösségeknek, alapszervezeteknek, vagy szélesebb ifjúsági körök részé-
re meghirdetett felhívásokhoz, akciókhoz kapcsolódnak. Nem egyszer azonban
nagyfokú kampányszerűség tapasztalható ezirányú tevékenységükben.

A tömegpolitikai rendezvények programkínálata gazdagodott, egyre in-
kább találkozik a fiatalok igényeivel. Jelentős tartalmi és formai változások
tapasztalhatók a FIN megyei és városi-járási rendezvényein. Az ifjúság széles
rétegeit mozgósító béke és szolidaritási akciók olyan fiatalokat is aktivizál-
tak, akikhez eddig nem sikerült eljutnunk. Az immár hagyományossá váló
főiskolai találkozó is új színfoltja közművelődési tevékenységünknek. Nő
azoknak a rendezvényeknek a száma, ahol a családok közös szórakozására és
művelődésére van lehetőség, (pl. lakótelepeken szervezett szabadidős progra-
mok, XI. Ligeti Napok Kisújszállás, XXI. Tiszaligeti Napok Szolnok . . . sUb.)

Az ifjúsági szórakozási lehetőségeink további gazdagítására kezdemé-
nyezte a KISZ MB és az Express a Szolnoki Szabadtéri színpad működőké-
pessé tételét. A jelentős társadalmi összefogás eredményeképpen 1982. nyarán
öt koncert, 3 építőtábori nap és az Ifjúsági Magazinnal közösen szervezett
diákjuniális, illetve szabadtéri filmvetítés biztosított jó lehetőséget több ezer
fiatal számára a szórakozásra, kikapcsolódásra.

A jászberényi és szolnoki diákcentrum is további lehetőségeket biztosít
a fiatalok szabadidejének közösségi eltöltésében. Nemcsak a téli-nyári szün-
idő megszervezéséhez adnak ötletet, hanem az évközi — elsősorban hétvégi —
programok kínálatával folyamatos működésre törekednek.

Az amatőr művészeti mozgalom legfőbb bázisát az iskolák, illetve a mű-
velődési otthonok jelentik. Tagjai elsősorban tanulók és kisebb arányban dol-
gozó fiatalok (1982-ben iskolai hálózatban 156 csoport 3165 fiatalt foglalkoz-
tatott). Körünkben nagyon népszerű az önkifejezésnek ez a formája. Az elő-
adók és csoportok működésében megméretés, a közönség elé kiállítás minden
esetben egyfajta „mérföldkövet" jelent az addigi munka megítélése és az el-
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következő időszak feladatainak megállapítása szempontjából. (Pl. Ki Mit
Tud? és az Országos Diáknapok.)

A megyei kórusmozgalomban sikerült megőrizni az előző évek magas
színvonalát. Az Éneklő Ifjúság kórusbemutatói rendszeresen mozgósítják a
megye diák énekkarait. Emellett a tanulói KISZ-alapszervezetek számára új
formát jelent az évente Tiszaföldváron megrendezett mozgalmi dalverseny.
Az országos kórustalálkozók a megye kiemelkedő rendezvényei. Az együtte-
sek művészi vezetése alapvető biztosítéka a színvonalas tevékenységnek. El-
ismertségét és eredményességét jelzi a megyei kórusokkal készített lemezfel-
vétel és a rendszeres rádió szereplés is. Ugyanez a magas művészi színvonal
mondható el a munkás-kórusainkról is.

Folyamatos fejlődés és szintén magas színvonal jellemzi a diákok köré-
ben a hangszeres szólisták és kamaraegyüttesek munkáját.

Eredményesen fejlődik a megye néptáncmozgalma is. Mind a Jászsági
Népi Együttes, a Jászapáti csoport, mind a szolnoki Tisza Táncegyüttes mun-
káját nagy érdeklődés, kiegyensúlyozott, magas művészi színvonal és az után-
pótlással való kiemelt törődés jellemzi. Bemutatkozási lehetőségeik széleskö-
rűek, országos, sőt határainkon túli eredmények bizonyítják ezt.

Az irodalmi színpadok tevékenységét sajnos stagnálás, megtorpanás jel-
lemzik. Aránytalanságok érezhetők a folyamatos belső közösségépítő munká-
ban, a választott irodalmi alapanyagok színvonalában, a bemutatott produk-
ciók átgondoltságában, színvonalában. Az ifjúságot érintő gondolatok, prob-
lémák egyre ritkábban fogalmazódnak meg világosan a bemutatott produk-
ciókban, a sajátos diákhumor szinte kiveszőben van. A műsorválasztást a
klasszikus irodalom kínálja legtöbb esetben, a modern, mai művek kevéssé
népszerűek. A fél éve alakult Amatőr Színház együttese a KISZ MB és a
HNF Szolnok városi Bizottsága támogatásával működik. Tagjai a korábban
jól működő, de felbomlott csoportok aktív színjátszói. Bemutatkozási- és
munkaterv alapján dolgoznak, melyben a résztvevők elhivatottsága, művészi
szándéka is tükröződik.

A vers- és prózamondás változatlanul népszerű a fiatalok körében. Az
1983-as esztendő bő lehetőséget nyújtott az egyéni képességek bemutatására.
A különböző versenyek, bemutatók alapján elmondható, hogy a vers- és pró-
zaválasztás korábbi nagy „dilemmái" elmúltak. Az irodalom széles skáláján
kutatnak az érdeklődők. Az előadások többsége alapos felkészülést tükröz.
Jelentős hiányosságok inkább a beszédkultúra területén tapasztalhatók.

A pol-beat és pop-rock zene hívei között csökkent az „együttes alapítási"
kedv. Szórványosan, alkalomszerűen dolgoznak. A bemutatott produkciók
színvonala mérsékeltebb a korábbi évekhez viszonyítva. A fiatalok elsősorban
„klasszikus" beat-zenét és kemény rockot játszanak; az újhullám még nem
érezteti hatásáti zenéjükben és szövegükben. Az évenként megrendezett ama-
tőr zenekari találkozó jó lehetőséget biztosít az egymás előtti bemutatkozásra.

A fiatal amatőrök képzőművészeti mozgalmában egyre nagyobb népsze-
rűségű a fotó és film. Ennek oka, hogy a legtöbb helyen sikerült biztosítani
a szükséges tárgyi, technikai feltételeket. Itt olyan fiatalok is sikerélményhez
juthatnak, akik az amatőr mozgalom egyéb területein nem tudnak kibonta-
kozni. A művészi színvonal elismeréseként 1982-ben a szolnoki AmatSrfilm
Stúdió KISZ-díjat kapott.

A Szolnok megyei Fiatal Alkotók Klubja 1982-ben alakult, a megyében
élő fiatal alkotókat fogja össze, lehetőséget biztosítva az egyéni kibontakozás-
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ra, közéleti bemutatkozásra. Ösztönzésükre és elismerésükre a KISZ MB havi
ösztöndíjat és külön nívódíjat alapított.

A FAK tevékenységét azonban még mindig a szerveződés, a kibontakozás,
a rendszeres műhelymunka formáinak keresése jellemzi. Az irodalmi és
képzőművészeti stúdió több alkalommal bemutatkozott irodalmi est és kiállí-
tás keretében. (Jelentősebb kiállítások: Fiatal Művészek Találkozója Buda-
pest, MMIK Szolnok, Abádszalók, Kecskemét, Békéscsaba, Debrecen.)

A megyében több nagy hagyománnyal rendelkező és egyenletesen magas
színvonalat képviselő képzőművészeti csoport is működik: a KEVI-kör, az
Amatőr művészeti ösztöndíjas ALKOTARS, a TVM képzőművészeti köre. Tö-
megbázisuk azonban még nem kellően széles.

Sajátos művelődési keretet jelentenek az ifjúsági klubok. Szolnok megyé-
ben 1980-ban 163 működési engedéllyel rendelkező ifjúsági klub élt, 1982-ben
143. Ez a csökkenés is jelzi, hogy a fiatalok érdeklődése megcsappant a klub-
élet iránt. Ügy tűnik, hogy a klubok egy része jelenleg nem találja helyét,
szerepét, funkcióját. Az ifjúsági klubok többsége napjainkban az útkeresés
időszakát éli. Az egyik legfőbb gondot — néhány kivételtől eltekintve — az jelenti,
hogy a klubok egyre kevésbé kisközösségek, inkább állandóan változó össze-
tételű alkalmi csoportosulások. A legjobb klubok kis létszámmal működnek
még ma is. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonvítják, hogy jól működő klubkö-
zösségek többnyire rátermett klubvezetők körül alakultak ki (pl. Kisújszál-
lás: Delta, Jászberény Lehel Vezér Gimnázium, Szolnok: ívfény, Törökszent-
miklós: Csikós József Klub . . .) . Az elmúlt években kialakított klubhelyiségek
ma is megvannak, egyrészük azonban kihasználatlan. Az öt-tíz éve beszer-
zett felszerelési tárgyak, audovizuális eszközök többsége elhasználódott, pót-
lásukra ma mind kevesebb lehetőség nyílik.

A rendszeres klubélet szokásának kialakításában, a KISZ-életre való fel-
készítésében és az ifjúsági klubok utánpótlásának nevelésében egyre komo-
lyabb szerepet tölt be az 1980. óta több helyen megalakult nyolcadikosok
klubja.

Az iskolákban az úttörőcsapatok és a KISZ-szervezetek tartalmi tevé-
kenysége egyre inkább az iskolai nevelőmunka szerves részévé vált. Közös
feladatuk a művelődési igények felkeltése, a művelődési szokások kialakítása
és megszilárdítása is oly módon, hogy az iskolákból kikerülve a fiatalok leg-
szélesebb rétegei a mindennapi kultúra széles skáláján önállóan is megtalál-
hassák a számukra legmegfelelőbb formákat.

Napjaink fokozott közös felelőssége a hátrányos helyzetű, és a nehezen
nevelhető fiatalok sorsának, körülményeinek enyhítése, segítése. A pedagó-
gus KISZ-alapszervezetek ebben a kérdésben is sokat segíthetnek — mint
ahogy némely területen eddig is tették.

Az iskola és a KISZ-szervezet közötti kapcsolat minősége a fiatalok több-
ségének alapvető és meghatározó munkát, modellt nyújt. Sajnos az iskolai
KISZ-szervezetek munkájának segítése nem vált mindenhol a nevelőtestület
közös ügyévé.

Az iskola nyitottsága, a lakóterületen élők szabadidejének eltöltésében, a
szórakoztatásban komoly tényezővé válhat, sokat segíthet az egyén — család
— iskola jelenlegi távolságának csökkenésében.

A művelődési házak és a KISZ-szervezetek között szinte minden telepü-
lésen széleskörű az együttműködés, melynek tartalma azonban nagyon eltérő.
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Ez nagymértékben a kialakult személyes jó kapcsolatok függvénye. A szóra-
koztatva művelődés színvonalas modellje nagy segítséget nyújthat az egyének
számára az önálló művelődés formáinak keretében. A KISZ kezdeményező
szerepét a már művelődő rétegek igényeinek kielégítésén túl a még nem mű-
velődő fiatalok kulturális életbe való bevonása területén sürgető erősíteni.

Az ifjúság számára elsősorban az amatőr művészeti mozgalomban és az
ismeretterjesztési formákban nyújtanak művelődési házaink megfelelő lehe-
tőségeket. A jövőben fokozottabban kellene arra törekedni, hogy a meglévő
és eredményesen működő kisközösségek stabilizálódjanak, és a gazdasági fej-
lődést nyomon követve vonzó formákat tudjanak kínálni a fiatalok számára.
(PL: számítógép-építők klubja...)

A könyvtárakkal való együttműködést nagyban segítette a most befeje-
ződött három éves „Olvasó Ifjúságért" mozgalom. Az első év döcögő indítását
követően egyre több településen erősödött a kapcsolat a könyvtár és a KISZ-
szervezetek között. A három év alatt 180 KISZ-alapszervezet és 1982-ben 42
könyvtár kapcsolódott a mozgalomhoz. A könyvtári adatot figyelembe véve
ez a szám országosan a legjobb eredmény volt. A pályázat nagyfokú önálló-
ságot biztosított a résztvevők számára. Ennek eredményeként a könyvtárak
egyre több klubszerű programot szerveztek, (író-olvasó találkozókat, vitákat,
beszélgetéseket...)

Kedvező törekvés, hogy akkor, amikor az olvasásra fordított idő általá-
nosan csökken, és az olvasás szerepét egyre inkább a tömegkommunikációs
eszközök veszik át, megőrizzük a fiatalok körében az olvasás presztízsét.

Fejlődés tapasztalható a múzeumi hálózattal való közös munkánk szín-
vonalában is. A honismereti gyűjtőmunkába és mozgalomba a fiatalok szíve-
sen és eredményesen kapcsolódtak be. A Hazai tájakon pályázat azonban
még mindig nehezen jut el a fiatalok szélesebb közösségeihez. Ezen a terüle-
ten a jövőben nagyobb eredményre törekszünk, elsősorban újszerű akciók,
formák keresésével.

A megyei Moziüzemi Vállalattal elsősorban az Országos Ifjúsági Filmna-
pok szervezésével és lebonyolításával erősödött a kapcsolatunk. A filmklubok
alakításában azonban a KISZ-szervezeteknek a jelenleginél nagyobb kezde-
ményező szerepet kell vállalniuk, hiszen ez a forma nagyszerű lehetőséget
nyújt a kisebb közösségek, (a mikroréteg) igényének kielégítésére.

A Szigligeti Színház előadásai eljutnak a fiatalokhoz. Ifjúsági bérletek és
tájelőadások tartásán túl az „iskolaszínház" produkciói jelenthetnek az ifjú-
ság irodalmi és színházi nevelésében példát.

Támogatjuk az olyan kezdeményezéseket, ahol egy-egy pedagógus KISZ-
alapszervezet védnökséget vállal az előadások előkészítése, szervezése felett
(pl.: 633. sz. SZKI).

Az amatőr együttesek örömmel fogadták a színházi szakemberek „nyitá-
sát", egyre több csoport munkáját segíti és kíséri figyelemmel a színház egy-
egy fiatal művésze.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat sajátos lehetőségeivel vesz részt
a fiatalok szabadidejének eltöltésében: előadások, tanfolyamok, sorozatok
szervezését vállalják. Együttműködésünket eddig alkalomszerűség jellemezte.
Jóval lényegesebb szerepet tölthetnének be a szórakozási igények kielégítésé-
ben a vendéglátóipari létesítmények. Ezen a területen azonban még mindig
az üzleti érdekek a meghatározók. Az alkoholmentes szórakozás nem tartozik
a támogatott fonnák közé.
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Vannak olyan fiatalok is, akik az eddig felvázolt lehetőségek egyikével
sem élnek, és zömmel álközösségekben, álértékeket követve „szórakoznak",
„művelődnek". A deviáns magatartású fiatalok azonban legbelül ugyanúgy
elvárják a törődést mint azok akik már megtalálták a számukra megfelelő
formákat. Felismerve azt, hogy a hagyományos módszerekkel velük nem tu-
dunk szót érteni, új, az eddigiektől eltérő módon kell közelítenünk feléjük.
Nem nyugodhatunk bele abba, hogy velük főleg rendőrségi hírekben, és je-
lentésekben találkozzunk.

E néhány adat és összefüggés felvázolása csupán a jelenlegi helyzet és le-
hetőségek regisztrálására alkalmas. Az új követelményeknek megfelelő tar-
talmi munka kibontakozását erősítő tényezőket tovább vizsgáljuk, melynek ta-
nulságait a Jászkunság egy későbbi számában szeretnénk a nyilvánosság elé
bocsátani.

VASS LAJOS—BUDAINÉ KISS MÁRIA—GYURICZA PÉTER
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