
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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ségének és ízlésének szerkezetét, — közelebbről azt, hogy mivel töltik szabad-
idejüket, mely művelődési formákat kedvelnek, látogatnak leginkább és mit
„fogyasztanak". Ügy véljük, tapasztalataink közreadása hasznos lehet a műve-
lődésről folyó eszmecserében.

Az ifjúság művelődési magatartása minden korban a jövő kultúráját jelezte, s
jelzi ma is. Nemcsak amiatt a sztereotípia miatt, hogy ,,a ma fiataljaiból lesznek
a jövő felnőttjei", hanem inkább azért, mert a felnőttkor kulturális szokásai
döntően az ifjúkorban alakulnak ki. Változások természetesen később is bekö-
vetkezhetnek, de a változtatás, a megújhodás képességét is fiatal korban kell
elsajátítani. Mert aki például 25 éves koráig úgy nőtt fel, hogy sikerült „meg-
óvnia" magát a művészeti értékektől, a tudomány, a közélet iránti érdeklődés-
től, az később már sokkal nehezebben mozdul ebbe az irányba, mint az, akiben
ezek az alapok, illetve igények már tizenéves korban megszilárdultak.

Éppen ezért a művelődés, a nevelőmunka feladatainak fokozatos, egymásra
épülő tervezéséhez nélkülözhetetlen időről-időre megvizsgálni: mit csinálnak,
hogyan művelődnek egy-egy adott terület fiataljai? S ez a folyamatos vizsgáló-
dás különösen nagyjelentőségű a nagyüzemekben dolgozó fiatal fizikai munká-
sok esetében, akik a kultúraközvetítés folyamatában ma még gyakran jóval
nehezebb helyzetben vannak, mint a szellemi foglalkozású fiatalok. (Pl. folya-
matos üzemű termelés, ingázás, munkaidőn túli munkák vállalása stb. követ-
keztében.) Egy-egy ilyen vizsgálódás azért is hasznos, mert sok tekintetben az
adott réteg életmódjára is következtethetünk belőle, természetesen komoly meg-
szorításokkal és nem általánosított érvénnyel.

Nézzük meg elsőként a tevékenység mértékét, azt, hogy a fiatalok a munka
mellett még mi mindent csinálnak. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a
fiatalok sokkal nyitottabbak, általában többfajta tevékenységet végeznek sza-
bad idejükben, mint az idősebbek. A beszélgetések során kiderült, hogy a fia-
talok közel fele 14—18 féle aktivitásformát vallott sajátjának (pl. tévénézést,
rádióhallgatást, disco-látogatást, vendégségbe járást stb.), csaknem 10%-uk
pedig 23—25-öt. Ugyanezt a megkérdezést mi nem végeztük el az idősebbekkel
is, de Andrássy Mária hasonló budapesti vizsgálódásainak (Kultúra és Közösség,
1976/4. sz.) adatai azt mutatják, hogy a 45 éven felüliek több mint fele csak
hétféle formát jelölt meg. (A későbbiekben az idősebbekre vonatkozó összeha-
sonlításokban is az általa közölt adatokat idézem.) ,

A különböző korosztályok közötti tevékenységek arányának különbözősége
talán még szembetűnőbb. A 25 év alatti fiatalok közel 90%-a jár moziba, az
idősebbek kevesebb, mint egyharmada; a fiatalok háromnegyede látogatja
rendszeresen a presszókat, vendéglőket, zenés szórakozóhelyeket. A 24 éven alu-
liak közel fele jár rock-hangversenyre, discoba — ezek zöme azonban a 16—19
évesek közül való —, s az idősek mindössze egy százaléka megy el magyarnóta,
vagy nosztalgia zenei estekre.

A fiatalabbak közel fele (az ifjúmunkásoknak azonban csak 10—15%-a)
jár művelődési házba, klubba, az idősebbeknek csak egytizede.

A 24 éven aluliak kevesebb mint egynegyede hív vendégeket — feltételez-
hetően azért, mert nincs önálló lakásuk —, míg a 25—44 év közöttieknek csak-
nem háromnegyede hív vagy jár vendégségbe.
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A fiatalabbak kevesebbet járnak templomba, kevesebbet kertészkednek,
és foglalkoznak háztáji gazdasággal, mint az idősebbek.

A szabadidő-eltöltés szerkezete élesen kettéválik (hasonlóan a rokon orszá-
gos vizsgálatok tapasztalataihoz). Az egyik „térfélre" kerül a társadalmi-közös-
ségi-művelődési tevékenység, a másikra a munka és a szórakozás. A felnőttek-
nél gyakran teljesen elkülönül a mozgalmi munka és a társadalmi tevékenység
— a kissé egyoldalú ún. „mozgalmi ember"-típusnak megfelelően. Kedvező
viszont, hogy a fiatalok többségénél ez még egységben van, a KlSZ-rendezvé-
nyek ui. gyakran kapcsolódnak kiránduláshoz, discohoz, színház- és moziláto-
gatáshoz, vetélkedőhöz. A fiatalok politikai aktivitása azonban nem jár mindig
együtt a szakma elmélyült tanulmányozásával, ami viszont a felnőtteknél már
fokozottabb mértékben kimutatható.

A művelődési tevékenység alapját az ifjúmunkásoknál a tévénézés, az
olvasás, a zenehallgatás, a mozi és a színház jelenti. Ebben azonban gyakran
átfedések tapasztalhatók, vagyis ugyanazok járnak moziba, színházba, discora
stb. Ehhez kapcsolódik a szakmai tevékenység: a különböző tanfolyamokon
való részvétel, a hobby-körök, a szakkönyvek olvasása, s nagyon keveseknél a
nyelvtanulás. S ha a lazább kapcsolódásokat is figyelembe vesszük, ide sorol-
ható még a szépirodalom-olvasás, a sportolás, a fotózás és a magnózás is.

Ha valamennyi tevékenységformát figyelembe veszünk, akkor az állapít-
ható meg, hogy az erősen művelődök közé sorolható a Szolnok megyei mun-
kásfiatalok kb. 20%-a.

A fiatalok kétharmada azonban közepesen vagy alig művelődik. Egy részük
életvitelére a szórakozás-központú szemlélet jellemző, vagyis a kortárs csoport-
ban való társas foglalatoskodás: disco, rock, strand, mozi, művelődési ház, esz-
presszólátogatás.

Ennél komolyabb gondot jelez viszont az, hogy a fiataloknál csak igen kis
mértékben szerepel a családi szférával összefüggő tevékenységekkel (pl. barká-
csolás, kertművelés, hobby, rokonlátogatás, külön munka stb.) együtt a szakmai
és politikai tevékenység, és csekély a valószínűsége annak, hogy az életkor elő-
rehaladtával ebben gyökeres változás következzen be.

Sajnos a kevésbé urbanizált életmód a megyében élő 24 év alatti ifjúmun-
kások esetében is kimutatható. Különösen a kétlaki ingázóknál mutatható ki,
hogy elkülönül a a falusias házkörüli gazdálkodási-termelési tevékenység (állat-
tartás, házépítés, fóliázás), s ez legtöbbször csak kocsmázással, baráti összejö-
vetelekkel társul.

Kedvező azonban, hogy az ilyen életformát élő fiatalok sem utasítják el
olyan mértékben a művelődést, mint a hasonló helyzetű és mentalitású idő-
sebbek.

A művelődési tevékenységben való részvétel mélységében erősen meghatá-
rozó tényező az iskolai végzettség. Bizonyítja ezt pl., hogy az általános iskola 8.
osztályát el nem végzett fiatal munkásoknak csupán 5%-a, az érettségizet-
teknek 55—60%-a erősen művelődő. Ugyanilyen horderejű tényező a lakóhely
kulturális ellátottsága is, az, hogy milyen művelődési lehetőségek állnak ren-
delkezésre a településen. Egyértelműen kiderült a beszélgetések során, hogy —
az utóbbi évek jelentős fejlődése ellenére — a falu még mindig hátrányos hely-
zetűnek számít a kulturális kínálat szempontjából.

Az ízlésszerkezet elemzésekor kiderült, hogy a művészet iránti érdeklődés-
ben az életkor kevésbé meghatározó tényező, mint más tevékenységben. Sokkal
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nagyobb szerepe van az iskolai végzettségnek és a szűkebb, orientáló környe-
zetnek. Általános tapasztalat, hogy a munkásfiatalok körében a kalandregények
és -filmek, a bűnügyi történetek, a rajzfilmek és a rádió könnyűzenei műsorai
iránt jelentős az érdeklődés.

A televízió politikai és szakmai ismeretterjesztő műsorai iránt a 45 éven
felüliek több mint 70%-a érdeklődik, a 24 év alattiaknak csupán a 40—50%-a;
a napilapok és a rádió politikai információi iránt pedig az idősebbek 90%-a, a
legfiatalabbak háromnegyede. Az ifjúmunkások körében a szakmához kötődő
ismeretterjesztő és hobby folyóiratok a népszerűbbek, míg a tanulóifjúság a
tudományos ismeretterjesztő és fantasztikus irodalmat és a rádió tudományos
műsorait részesíti előnyben. De mindkét réteg érdeklődése alatta marad az idő-
sebb korosztály hasonló témájú érdeklődésének.

Az ízlésszerkezetben igen jól elkülöníthetők a művészet befogadásának
különféle szintjei. Tapasztalataink szerint fiataljaink között a következő sorrend
a jellemző: televízió, rádió, film, irodalom, színház. Ezen belül azonban az igé-
nyek erősen eltolódnak a szórakoztató műfajok irányába, illetve bizonyos divat-
tendenciák is megfigyelhetők. (Pl. pop-rock, vagy break-tánc, Csillagok hábo-
rúja-sorozat stb.)

Elgondolkodtató azonban, hogy a szakmunkástanulók közül, akiknek 80%-a
rendszeres színházlátogató, a tanulmányaik ideje alatt külön a részükre szerve-
zett bérletekkel, aktív keresővé válva — 20 éves korában már csak 40%-uk, 25
év felett pedig már csak 15—20%-uk jár rendszeresen színházba. A lemorzsoló-
dás okai között a kényelmesség, az ösztönzés (késztetés) hiánya és a kiegészítő
jövedelmek megszerzésére fordított idő növekvő aránya egyaránt közrejátszik.

A mozilátogatás gyakorisága is erősen csökken az önálló családalapítás,
különösen az első gyermek megszületése után, s majd 35 év felett erősödik fel
némileg ismét. Az általában 20 év körüli életkorral jellemezhető fizikai dolgozó
fiatalok (ui. tizenévesen még tanuló, 22 év fölött pedig már katona, dolgozó,
vagy családos) filmfogyasztási ízlése elsősorban a francia—amerikai kaland-,
bűnügyi filmekre és vígjátékokra irányul, szorosan emögött a lírai, illetve
háborús szovjet filmek következnek. Az utóbbi években kedveltebbé váltak a
mai magyar alkotások is. Keveslik azonban a saját életükről szóló filmek és a
hazai vígjátékok arányát. Az amerikai filmek kedveltsége — szerencsére — ki-
merül a mese-szerű szórakoztató filmek megtekintésében (pl. A Jedi vissza-
térése, King-Kong stb.), a franciáké pedig a Belmondo filmekben. Ez az intenzív
igény azonban mindenképpen egyfajta jelzés a hazai filmgyártás és -forgalma-
zás fogyatékosságaival, illetve felelősségével kapcsolatosan is!

Komolyabb gondot érzékeltünk az olvasás kedveltségének és a könyvtári
olvasók számának csökkenésében. A könyvtárakba olvasóként beiratkozottak
arányának mérséklődése azonban önmagában nem jelentene kedvezőtlen ten-
denciát, hiszen emögött ott van a megvásárolt könyvek évről-évre növekvő
mennyisége, illetve a barátok által egymás között kölcsönzött művek jelentős
száma. Az viszont mindenképpen elgondolkodtató, hogy mind többen a „Nem
nagyon olvasunk, mert nincs idő rá!" — vagy: „Nem fizetődik ki az olvasás!"
szerű közhelyeket hozzák fel indokként az érvek helyett. Itt az okok mélyebb
összefüggéseinek elemzése — megítélésünk szerint — már elvezetne oda is,
hogy a jelenlegi bérezési-ösztönzési rendszer valóban elismeri-e kellően a töb-
bet tudást, a szélesebbkörű műveltséget?
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Figyelmet érdemlő jelenség a disco súlyának megnövekedése is, illetve a
rock-koncertek mozgósító hatása, — különösen 16—20 évesek körében. A divat-
hatásokon és az életkori fogékonyságon túl ebben belejátszik a video-technika
térhódítása, a külföldi lemezek növekvő hazai forgalmazása, s a tömegkommu-
nikáció nyitottabbá válása is. Mivel természetes tömegszükségletről van szó, a
kielégítése mindenképpen fontos. Jobban oda kell azonban figyelni rá, mert a
14—24 éves fiatalok több mint felét vonzó, megmozgató művelődési-szórakozási
formával állunk szemben, így nem lehet közömbös számunkra, hogy a disco, a
rock-zene milyen mondanivalót, ízléstartalmat közvetít; illetve a zeneközi szü-
neteket mivel töltik ki, vagy kitöltik-e valamivel egyáltalán?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a spontán tömeges szórakozási lehe-
tőség a legtöbb helyen szinte csak önmagáért van, minden külön szándék, vagy
jól megválasztott és társított politikai cél nélkül működik (pl. hétvégeken a
művelődési házakban, vendéglátó egységekben stb.); vagy egy-egy állami-,
mozgalmi rendezvény végén, mintegy közönségcsalogatóként. A discohoz, a
rock-zenei műfajokhoz, szórakoztatási formákhoz kapcsolható ésszerű művelő-
dési- és nevelési lehetőségek tehát ma még nagyrészt kihasználatlanok.

Ez a néhány jellemző természetesen csak egy szűkebb töredékét jelenti a fiata-
lok művelődési szokásainak, inkább a hagyományos értelemben vett aktivitás-
formákat érinti vázlatosan.
Néhány következtetéslevonásra — mint egyfajta helyzetkép — talán alkalmas:

1. Napjainkban a korábbinál bonyolultabb helyzettel, s ennek megfelelően
másabb, érzékenyebb, igényesebb ifjúsággal kell számolnunk. Olyan fiata-
lokkal, akik nem biztos, hogy nem kívánnak művelődni, hanem más módon
és formákban kívánnak a kultúrával találkozni, s mást tekintenek érték-
nek, mint az idősebb nemzedékek.

Tehát a feladatok tervezésekor az egyes korosztályok és rétegek sajátos
érdeklődéséből, igényeiből kell kiindulni, amiben nélkülözhetetlen a mai
jellemzők, tevékenységek és ízlésszerkezet vizsgálata.

2. A fiatalok ma jóval nehezebb anyagi-egzisztenciális feltételek közeuette
kezdik meg az önálló életet. (Elegendő, ha csak a lakáshozjutás nehézségeit,
vagy a pályakezdők jövedelmi szintjét említjük.)

Az anyagi biztonság megteremtése ezért jelentős időt és energiát von el a
művelődésre fordítható időből. A munkahelyi, lakóhelyi, közvetlenül el-
érhető művelődés és szórakoztatás így jelentősen felértékelődött. A jelen-
legi közművelődési intézményrendszer és -gyakorlat azonban ma még
messze nem képes mindenben ott kielégíteni az igényeket, ahol azok jelent-
keznek. Ennek viszont sok esetben nem pusztán az erre fordítható anyagiak
szűkössége, hanem a rugalmatlan szemlélet az oka.
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3. A munkásifjúság művelődési szokásainak és ízlésrendszerének fejlesztésé-
ben döntő szerepe van a munkahelyi környezet kulturáltságának, a szűkebb
közösségek (pl. brigádok) orientáló erejének. Ezért ebben a folyamatban
kiemelt fontosságú a munkakultúra színvonalának és az életmód szocialista,
közösségi elemeinek fejlesztése. Ez természetesen szorosan összefügg az
egészséges ösztönzési rendszer megteremtésével, a fiatalok perspektíva-
biztonságának fokozásával, valamint az általános és szakmai műveltség
jobb megbecsülésével.

Mindezekben komoly szerepe, felelőssége és lehetőségei vannak a KISZ-nek.
Fontos, hogy az adott területen folyó mozgalmi munka szerves részeként
kezeljék az alapszervezetek a művelődést, legyenek gazdái a jó kezdemé-
nyezéseknek, a hagyományteremtésnek és -ápolásnak, szorgalmazzák a mű-
velődési igények növekedésének ösztönzését, elismerését.

4. A művelődés igazi társadalmi üggyé válásában, illetve az ezzel kapcsolatos
újszerű szemlélet széleskörű formálásában alapvető szerepe van a fiatalok
művelődési magatartásának, ízlésszerkezetük minőségének. Egyrészt erre,
mint alapra kell építenünk, másrészt olyan igény- és ismeretrendszert szük-
séges bennük kialakítanunk, amely alkalmas lesz az ezredforduló kulturális
követelményeinek befogadásához, teljesítéséhez elengedhetetlen további
műveltségépítéshez is.

HEGYI ISTVÁNNÉ

A szellemi élet és közművelődés viszonyáról Szolnok megyében

Kétségtelen tényként állapítható meg, hogy az elmúlt évtizedben Szolnok
megyében is jelentős változások zajlottak le a közművelődésben. Még ha a het-
venes években megindult dinamikus gazdasági fejlődés, a gyors ütemű urba-
nizációs folyamat jórészt a szellemi élet szférájának mennyiségi mutatókban
mérhető gazdagodását idézte is elő, a felhalmozódás máris egyfajta eredményes-
séget jelez. S ez nyilván összefügg azzal is, hogy a közművelődés ebben az év-
tizedben már nem a kulturális élet perifériáján kapott helyet, s nem vált azo-
nossá a művelődési házakban, könyvtárakban folyó népművelői munkával,
hanem a kulturális életet szélesebben átfogta. A különböző intézmények és
szervezetek a művészet és a tudomány gondozásán, s az egy irányú ismeret-
terjesztésen túl a művelődéssel, azaz a kultúra elsajátítatásával és a befogadás
nyomon követésével is foglalkoztak, annak fejlesztésében illetékesnek és fele-
lősnek érezték magukat. Hosszú távra szóló határozatok — mint például az
MSZMP MB Ii974. szept. 20-i intézkedési terve, ül. az 1976-ban elfogadott 15
éves fejlesztési programot körvonalazó tanácshatározat — igazolják, hogy a
megyében átgondoltan és körültekintően igyekeztek kijelölni a közművelődés
fejlesztésének legfontosabb feladatait.

A pontos feladatmeghatározás következményeképpen, ül. az ezt segítő tár-
sadalmi és gazdasági körülmény hatására valóban jelentősen megnőtt a társa-
dalmi érdeklődés a művelődés iránt. A közművelődés bármely területéről hoz-
hatnánk példát és még több mennyiségi mutatót a növekvő érdeklődés bizonyí-
tására. Az amatőr művészeti mozgalomtól kezdve a filmforgalmazáson át az
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