
VALÓ VILÁG
Meditáció a közművelődésről

Az 1974-es közművelődési párthatározat megjelenése óta egy évtized telt él.
Felszabadulás utáni történelmünk talán legbonyolultabbnak is nevezhető
olyan tíz éve, amelyben az intenzív fejlődés mellett példátlan nehézségű gaz-
dasági kihívások is érték társadalmunkat. Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi
időben — a gazdasági teljesítőképesség növelésének feladatai mellett — ismét
a közművelődés helyzetének és új lehetőségeinek kérdései kerültek az érdek-
lődés középpontjába.

Szeptember—októberben két nagyjelentőségű tanácskozás is foglalkozott
ezekkel a kérdésekkel: az Országos Közművelődési Tanácskozás és a Megyei
Közművelődési Aktíva.

E két rangos társadalmi fórum — az eltelt évtized fejlődésének értékelése
mellett — megerősítette, hogy a művelődés ügye meghatározóan fontos poli-
tikai kérdés, a nehézségek kapcsán sem minősíthető másodlagosnak.

A dinamikus változások azonban e téren is gyorsabb és rugalmasabb
szemlélet-, módszer- és színtérváltoztatásokat igényelnek.

A helyi teendők egyfajta átgondolásának szándéka ösztönözte szerkesz-
tőségünket arra, hogy a JÁSZKUNSÁG hasábjain is szóljunk azokról a leg-
fontosabb összefüggésekről, amelyek a megye közművelődését jellemzik, fej-
lődését valamilyen módon meghatározzák, szolgálják.

Ezért a „VALÓ VILÁG" rovatban folyamatosan közöljük a szélesebb-
körű érdeklődésre is számottartó, e témával foglalkozó írásokat.

„A közművelődés politikai szerepe
vitathatatlan ". . .

Amikor a közművelődés teljeskörű vagy legalábbis sokoldalú áttekintése van
napirenden, kimondatlanul is jelen van az egyértelmű ítéletalkotás igénye: mit
ér a munkánk, hogy áll a kultúra ügye, jutottunk-e előbbre. Kategorikus választ
(jól vagy rosszul) nehéz adni az ilyen kérdésre, de nem is szükséges. Ogy vélem,
jobb elkerülni a pozitív tényekből levont általánosítás csapdáját, de nem kell
elfogadnunk a nehézségek és kudarcok miatt éppen megkeseredett szakember
ítélkezését sem. Nem pusztán feltételezés ez a két szélsőség és a köztük lehet-
séges vélemények széles skálája. Valóban sokféleképpen ítéljük meg a közmű-
velődést. Amennyire használhatatlan — mert nem visz előbbre — a növekvő
számsorokból egyértelmű fejlődésre következtető felfogás, annyira káros —
mert leszerel, cselekvésképtelenné tesz — a nehezebb körülményekre való örö-
kös hivatkozás.
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Egy biztos: izgalmasabb feladat, komolyabb lecke lett a közművelődés.
Talán azért is, mert jobban körvonalazódtak egyes alapvető összefüggések:
például a kultúra és a gazdaság, a kultúra és a társadalmi élet demokratizmu-
sának viszonya. S bár ez a felismerés egyenlőre közművelődésünk számára a
reméltnél még kevesebb gyakorlati következménnyel járt, azt a felfogást min-
denesetre súlyos érvekkel támasztotta alá, hogy a közművelődés politikai szere-
pe vitathatatlan, s érte ilyen szempontból nagy felelősséggel tartozunk mind-
annyian: szakemberek, az irányító szervek képviselői, kommunisták.

Felelősségünk tulajdonképpen azt jelenti, hogy a megyei pártbizottság 1983.
október 28-i állásfoglalását a maga teljességében minél pontosabban, jobban és
gyorsabban érvényre juttassuk. Nem hiszem, hogy egy év elteltével elmaradás-
ról kellene beszélni, de bizonyos dolgokban lehetnénk szaporábbak, az elvileg
helyes következtetésekhez még több céltudatos gyakorlati lépés társulhatna.
Vajon sikerült-e megfelelni annak az igénynek, hogy ,,a fő figyelmet, energiát
— támogatásban és kezdeményezésben — a nem művelődő rétegekre kell
fordítani"? Születtek-e figyelemre méltó, valóban új kezdeményezések, van-e
mit támogatni? Tudunk-e, merünk-e az értékek között különbséget tenni — a
szocialista értékek javára, s kezünkben vannak-e az ehhez szükséges eszközök,
módszerek?

Kimerítettük-e már ,,az ésszerű, főleg tartalmi szempontokat figyelembe
vevő koordináció" jelenlegi lehetőségeit? Munkahelyi pártszervezeteink újra
fogalmazták-e művelődéspolitikai feladataikat mindenütt, „ahol szükséges"?

Ez a néhány kérdőmondat — csupán tallózásképpen — az állásfoglalás egy-
két politikailag különösen fontos elemét idézte, nem a türelmetlenség hangján,
hanem egyetlen következtetés céljából: ha előre akarunk lépni, feltétlenül
nagyobb bátorságra és politikai biztonságra van szükségünk a közművelődés-
ben. Támogatni szocialista értékek szerint például csak akkor tudunk, ha képe-
sek vagyunk felismerni őket, s kiállni mellettük; ha bátrak vagyunk azt is
észrevenni, sőt elvetni, ami talmi, ami rút, vagy ami csak az igénytelenség igé-
nyének akar megfelelni.

Azt hiszem, hogy ehhez nem néhány tévedhetetlen ember biztos ítélete
szükséges. A kívánatos az lenne, ha kulturális intézményeinkben mindenütt
komoly, megfontolt elemzés alapján és politikai szempontokat érvényesítő vi-
tákban dőlnének el a kérdések, és az eredmény mérlegelése, a tanulságok levo-
nása sem maradna el. Ebben — ismét az állásfoglalás gondolatát idézve —
különleges kezdeményező szerepük van az intézményekben működő pártszerve-
zeteknek, pártcsoportoknak, minden egyes párttagnak.

Erre figyelmeztetni önmagunkat elsősorban nem azért kell, mintha a poli-
tikai felelőtlenség jelei szaporodnának megyénk közművelődésében. Hanem
azért, hogy helyes választ adjunk mai világunk új kérdéseire, jól reagáljunk a
művelődési szokások és igények változására, leszámoljunk ezerszer megcáfolt
hiedelmekkel, egyoldalúságokkal.

Végső soron arról van szó, hogy — divatos kifejezéssel élve — a közmű-
velődésben is elérkezett az intenzív fejlesztés időszaka. A megyei pártbizottság
állásfoglalása jelzi az ilyenfajta igényt, amikor a minőségi követelményekre
teszi a hangsúlyt. Ez a háttere, a magyarázata annak, hogy a szakmai, politikai
hozzáértés növekedését, vagyis a személyi feltételek javítását miért tartjuk
kulcskérdésnek.
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Fontos és feltehetően később gyümölcsöző kezdeményezésünk volt a hiány-
zó szakmai és politikai ismeretek pótlására hívatott kurzus megindítása az
Oktatási Igazgatóságon, a képzés és továbbképzés kereteinek kiszélesítése me-
gyénkben. De legalább ilyen jelentőségűek lehetnek azok a törekvések, amelyek
szerencsés módon kötődnek a népművelők és a könyvtárosok egyesületeinek
tevékenységéhez, s a közművelődési szakemberek presztízsét, önbecsülését híva-
tottak építeni. Tekintélyt aligha sikerült előlegben kapni, csak kivívni lehet.

A hozzáértő, politikailag érzékeny népművelő és a széles látókörű, felelő-
sen gondolkodó vezető —• bármiféle munkahelyen és szervezetben — igazi, jó
partnerek. Űgy tűnik, hogy ha a mai. sokat emlegetett nehezebb gazdasági
helyzetben is van jó példa — márpedig van — a munkahelyhez kötődő műve-
lődés egészséges kibontakozására, akkor az esetek többségében az ilyen viszo-
nyokon alapul. És még egy fontos tényezőn: a pártszervek és alapszervezetek
munkálkodásán.

Tapasztalataink szerint a pártbizottság múlt évi állásfoglalása újra élénkü-
lést hozott. Több városi pártbizottság is áttekintette saját irányító munkáját, a
helyi tapasztalatokat. Jó esélyünk van arra, hogy a kongresszusra való felkészü-
lés menetében, a beszámoló taggyűléseken, pártértekezleteken a közművelődést
sikerül szélesebb összefüggésrendszerben — elsősorban az ideológiai helyzet
tükrében — áttekinteni, s ezzel az élénkülést tartós élénkséggé változtatni.

JAKATICS ÁRPÁD

Ifjúság és kultúra
(A nagyüzemi munkásfiatalok tevékenység- és ízlésszerkezetének
néhány jellemzője)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1984. október 9-i állás-
foglalása — jelentőségének megfelelően — a társadalom érdeklődése és a poli-
tikai munka középpontjába állította a fiatalok nevelésének és helyzetük alaku-
lásának kérdéseit. A fő hangsúly — a jelenlegi nehezebb helyzet követelményei-
nek megfelelően — az ifjúság és a szocializmus reális, törésmentes találkozásá-
nak elősegítésére helyeződött. Ebben a folyamatban meghatározó a szerepe — a
társadalmi környezet példamutatása mellett — a művelődésnek, a kulturális
értékek megismerésének, közvetítésének, az ifjúság művelődési magatartásának.

Az ifjúsági-mozgalmi munkában ezek a követelmények felértékelik a réte-
gek szerint differenciált tevékenység szerepét. A KISZ Szolnok megyei Bizott-
sága ezt felismerve fejlesztette tovább az elmúlt időszakban rétegpolitikai mun-
káját. Létrehoztuk az Ifjúmunkások Tanácsát, a Fiatal Értelmiségiek Tanácsát
stb., s 1984-ben konstruktív légkörű tanácskozásokon vitattuk meg — az ifjú-
munkás- és értelmiségi fiatalokkal — a réteg helyzetét, szerepét és politikai
feladatait érintő legfontosabb kérdéseket és teendőket.

A szeptember végén tartott Ifjúmunkás aktívánkat alapos előkészítő vizs-
gáTódások előzték meg. Ennek részeként —-100 fős minta bevonásával — feltér-
képeztük a Szolnok megyei nagyüzemek munkásfiataljai művelődési tevékeny-
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