
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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ismeretterjesztésig követhetnénk nyomon azokat a változásokat, melyek ön-
magukban is a közművelődés presztízsének emelkedését bizonyítanák. Csakhogy
ez a presztízsnövekedés bizonyos értelemben látszólagos volt, hiszen a várt
minőségi ugrás a nyolcvanas évekre nem következett be. S ez a legkevésbé sem
magyarázható és indokolható pusztán azokkal a tényekkel, hogy a gazdasági
körülmények nehezebbé váltak, vagy hogy átrendeződött a szabad idő, nőtt az
ún. második gazdaság szerepe és így tovább. Mert ha ezek látszólag vissza-
húzó erőként jelentek is meg, arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a het-
venes években inkább csak formailag folyt közművelődési munka. Mindez nyil-
vánvalóan kifejezésre jut a mennyiségi mutatókra reflektáló szemléletben. Ki-
mondva-kimondatlanul a közművelődés intézményei (színház, mozi, művelődési
ház, könyvtár, TIT, múzeum stb.) csak közönségnek akarták megnyerni az
embereket; a művelődésben itt egyedül a tervező-szervező népművelő, az isme-
reteket terjesztő előadó, a művészeti élményt kínáló művész volt az aktív.

Szociológiailag is megragadható volna ennek a helyzetnek napjainkban
megnyilvánuló következménye. A kultúra befogadásában passzív szerepre kár-
hoztatott emberek egyre kevésbé érdeklődtek a közművelődési intézmények
kínálatai iránt. S mivel a választékot számos tényező határozza meg — mint
például a művelődési intézmények anyagi lehetőségei, a személyi feltételek,
valamint a különböző műsorok, előadások, kiállítások stb. egyre tetemesebb
„előállítási" költsége —, egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy ebben a
versenyben végül is a művelődni akaró személyiség került hátrányos helyzetbe.
Akaratlanul is, hiszen a közművelődési intézmények meg-megújuló próbálko-
zásai — egyebek között a nyitott ház kísérletek megindulása, a munkásmű-
velodés újabb és újabb akciósorozatai jelezhetik ezeket — lankadatlan erővel
igyekeztek az embereket visszahozni. Ennek köszönhetően is valamelyest emel-
kedett a hetvenes évek végére a művelődési kiscsoportok, körök, klubok száma,
de ezek jórészt a hobbyra és az amatőr művészeti tevékenységre korlátozódtak.
Ha például a kórusmozgalmat nézzük — több mint 180 énekkar található a
megyében —, már ez a szám önmagában is imponáló. De ugyanígy megemlít-
hetnénk a művelődési házakban szervezett képző- és továbbképző tanfolyamo-
kat. A résztvevők száma 1970-hez képest 44%-kal, a közhasznú tanfolyamokon
pedig 250%-kal nőtt.

Jóllehet ezek a példaként felhozott adatok ugyancsak mennyiségi jellegűek,
a közművelődési intézmények megújulását némiképp mégis érzékeltetik, ha
nem is abban az értelemben, ahogyan az a közművelődés valódi stratégiája
szempontjából értékelhető volna. A statisztikai kimutatások érvényességét per-
sze semmiképp sem lenne helyes teljes egészében kétségbevonni, hiszen olyan
fogódzót, kiindulási alapot adnak, melynek segítségével bizonyos összehasonlí-
tásokat lehet végezni. S ha az adatok hátterében a mélyebb összefüggések fel-
tárására is vállalkozunk, maguk az impozáns mennyiségi mutatók más értelmet
kapnak. Mindenekelőtt azért, mert ezzel jóval egyértelműbbé válik az a tör-
vényszerűség, mely a hetvenes évek „népművelési" gyakorlatát Szolnok megyé-
ben is meghatározta. Elsőként az tűnik ki, hogy ez a gyakorlat valójában az
„áSok-veszek" elvre épült, s a művelődés csaknem egyenértékűvé vált a kul-
turális javak fogyasztásával. Az intézményrendszer egésze arra szerveződött,
hogy — egy feltételezett kulturális igényszint kielégítése érdekében — egyre
több és több programot adjon az embereknek. Lényegében csak azt lehetett
megismerni, amit a kulturális intézményekben dolgozók, a kulturális munka
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felelősei jónak láttak. E függő viszonyból következett, hogy a művelődés tar-
talmának meghatározásában az emberek nagy többségének nem volt illetékes-
sége, s e körülmény a helyenként létrehívott és később egyre szaporodó társa-
dalmi vezetőségek munkáját is formálissá tette.

A szervezetek és a különböző intézmények ugyan sok energiát fordítottak
kulturális programok szervezésére és a közönség toborzására, a résztvevők
száma azonban 1975-től kezdve mégis csökkent. Míg 1975-ben az ezer lakosra
jutó múzeumlátogatók száma 381 fő volt, addig 1981-ben 215, 1982-ben pedig
235 fő. Ám éppígy visszaesés tapasztalható az ugyancsak ezer lakosra számított
színházlátogatók esetében is; 1975-höz képest ugyanis közel száz fővel csökkent
a színházbajárók száma. Meglepő módon némi emelkedés csak a művelődési
otthon jellegű intézményeknél tapasztalható, s ez ugyanígy kifejeződik az
ismeretterjesztő tanfolyamok növekedésében, mint a műsoros estek és kiállí-
tások fokozatosan növekvő arányában. Más kérdés — s erre már az előbbiekben
utaltam —, hogy ez a növekvő létszám aligha használható fel bizonyítékként a
művelődés intenzívebbé válásához. Mint ahogy — a szellemi élettel összefüg-
gésben — azok az adatok sem lehetnek elegendőek, melyek az értelmiség szel-
lemi, közéleti, tudományos, művészeti tevékenységével kapcsolatosan érzékelte-
tik a változásokat. Kétségtelenül igaz, hogy a hetvenes években az MTESZ és
a TIT munkája is megújult (1982-re például a 6409 előadáson 297141 hallgató
vett részt, s ezeket az előadásokat többségében a megyében dolgozó értelmisé-
giek tartották), a megújulást azonban inkább a számszerű adatok jelzik. Még
akkor is, ha ehhez hozzászámítjuk, hogy a megye értelmisége hatékonyan vállal
szerepet a politikai életben, a társadalmi- és tömegszervezetek munkájában.

A hatékonyságnak ugyanis mindenképpen kifejezője lenne (lehetne) a
szakmai tevékenység eredményeit reprezentáló szellemi alkotások száma. Nyil-
ván ez azzal is összefügg, hogy az eredmények publikálására csupán egyetlen
sajtóorgánum áll rendelkezésre. (Csak összehasonlításul említve: a mintegy 240
ezres népességű Nógrád megyében a következő folyóiratok jelennek meg: Palóc-
föld, Nógrádi Szemle, Nógrádi Művelődés, Nógrádi Fórum.) Ezért is látszik
indokoltnak az eleven szellemi élethez nélkülözhetetlen publikációs fórumok
számának növelése. Mindenekelőtt egy pedagógiai—közművelődési folyóirat
megindítása lenne célszerű, hiszen ehhez már most némi elindulási alapot
jelenthetne az MMIK gondozásában megjelenő Fórum című féléves kiadvány.
Bár ez önmagában nem túl nagy változást jelentene, egyfajta szellemi műhely
kialakulásához azonban mégiscsak hozzájárulhatna. A szellemi műhelyek létre-
hozására ugyanakkor annál is nagyobb szükség van, mert nem elegendő csupán
a kulturális élet tárgyi-anyagi feltételeit megteremtem, hanem jóval inkább a
szellemi kötődés lehetőségeit kell kitágítani. Köztudomású ugyanis, hogy a
megye — és kiváltképpen Szolnok — hosszú idő óta a „tranzitállomás" szere-
pét tölti be. Ebben persze éppúgy szerepet játszik a főváros viszonylagos közel-
sége, mint a hirtelen felgyorsult városfejlődés számos negatív hatása (lakáshoz-
jutási nehézségek, kommunális gondok stb.).

A szellemi élet elevenségét vagy sivárságát persze nem lehet csupán az
előbb említett szellemi műhelyek meglétével vagy hiányával kapcsolatba hozni.
Annál kevésbé, mert fellendülésére a kulturális életben központi szerepet játsző
közművelődés — a maga intézményeivel és szervezeti formáival — jelentős
hatással lehet. A korszerű közművelődésben — melynek jeleit a nyolcvanas
évek elejétől már érzékelhetjük — a művelődésnek magának kell mozgalommá
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válnia. Vagyis a művelődőknek maguknak kell dönteniük arról, mit és hogyan
ismerjenek meg. Ez magától, spontán módon nyilván nem valósulhat meg. A
kulturális demokrácia — melynek fejlesztését valamennyi politikai, társadalmi
szervezetnek vállalnia kell — azt feltételezi, hogy a közművelődési intézmé-
nyeknek lényegében csak kezdeményezniük kell, de a döntést, végrehajtást
egyre jobban a társadalmi erőkre kell bízni. S ha látszólag nincsenek is ilyen
társadalmi erők, valójában ezek csak akkor találhatók meg, ha a kezdeménye-
zéseknek — kulturális egyesületek, körök létrejöttének — szabad utat enge-
dünk. Az öntevékenyen kialakuló művelődési közösségek hatása abban is meg-
nyilvánulhat, hogy az emberek valóban magukénak érzik a közművelődést.
Ha nem ők döntenek a művelődési lehetőségekről, formákról, mindig kívülálló-
nak fogják magukat érezni, és idegenkedve fogadják a felkínált lehetőségeket.
Ezt látszik igazolni máris a „Legyen házigazda" c. kísérlet a megye tíz művelő-
dési otthonában.

Mindezeket szem előtt tartva, azt a meggyőződést kell erősítenünk — s
akár az irányelvek szintjén is megfogalmaznunk —, hogy a közművelődési
intézményeknek elsősorban nem a kulturális programok és a közönség szerve-
zése a feladata, hanem a társadalmi részvétel (idegen szóval: participáció) állan-
dó fejlesztése. S egyúttal ennek a részvételnek a programozása, szabályozása és
koordinálása. Ehhez persze arra is szükség van, hogy az életkörülmények ala-
kulásával összefüggő tényleges kulturális szükségleteket társadalmi rétegenként
feltárjuk. (Erre utal egyébként az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának 1983.
október 28-i ülésén hozott határozata is.) Csak ha konkrétan ismerjük a külön-
böző társadalmi rétegek kulturális szükségleteit, akkor leszünk képesek kiala-
kítani olyan közművelődési stratégiát, mely valóban a művelődés, az elsajátítás
eredményességén keresztül jut érvényre. A hosszú távú tervezéshez ez elenged-
hetetlennek látszik, mivel még a nyolcvanas években is a kulturális intézmé-
nyek közművelődési törekvései csak a kultúra szélesebb körű terjesztésében
mutatkoznak meg. Bár számos kezdeményezés — mint például a mindennapi
kultúra fejlesztésével összefüggő kísérletek, a különböző szak- és közhasznú
tanfolyamok számának növelése — arról tanúskodik, hogy egyfajta nyitás és
megújulás érzékelhető a közművelődési intézmények munkájában, de ez csak
akkor vezethet tartósabb eredményhez, ha a munka kultúrájával, az emberi
kapcsolatok fejlesztésével és az életforma szabályozásával összefüggő kísérlete-
zésnek nem a hagyományos népművelői tevékenység szervetlen járulékaiként
jelennek meg.

A szemléletváltozáshoz és -változtatáshoz a megyei pártbizottság már emlí-
tett határozata vitathatatlanul jó kiindulási alapot jelent. Ám ahhoz, hogy ez a
határozat a gyakorlatban érvényre jusson, nem csupán a megyében dolgozó
népművelők egyetértő, elfogadó állásfoglalására van szükség, hanem annak á
szemléletmódnak a sokkal szélesebb elterjedésére is, „hogy fejlett kultúra, köz-
művelődés nélkül sem mai sem holnapi gazdasági, társadalmi feladatainkat nem
tudjuk megoldani." A közművelődéshez való viszony fejlesztése Szolnok megyé-
ben is megköveteli a társadalmi-politikai felelősség fokozását. Minél több új
társadalmi kezdeményezés történik, s ezek minél nagyobb számban találkoznak
a szakmai-politikai irányítás megértésével és támogatásával, annál nagyobb
esély lesz a közművelődés megújulására. Hiszen a közművelődés az a terület,
mely társadalmi részvétel nélkül, csak látszateredményeket képes felmutatni.
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