
KUNSZABÓ FERENC:

SZABADIDŐ ÉS NÉPMŰVELÉS
Sokat beszélünk mostanában a népművelés hatékonyabbá tételéről, a vonzó

erő növeléséről, új módszerek keresésének szükségességéről. Mindez reális és idő
szerű. Népművelési intézményeink és módszereink az utóbbi tíz-tizenkét évben va
lóban vesztettek vonzóerejükből, amit sokszor persze nem a látogatottság csökke
nésén mérhettünk le elsősorban, hanem inkább azon, hogy ez a látogatottság nem 
növekedett a kellő mértékben.

A  kétségtelen ténynek több oka van. Egyik ilyen, hogy míg az utóbbi tizenöt- 
húsz évben az emberek többsége új lakásba költözött, szinte minden család új búto
rokat vett, egész osztályok és rétegek ismerkedtek meg olyan dolgokkal, mint a 
szőnyeg, a fotel, a csillár, addig művelődési házaink nagy része — főleg a tanácsiak! 
— nem tudja ugyanazt a komfortot nyújtani, mint amihez mára az emberek otthon 
hozzászoktak. A  másik a hírközlő orgánumok elterjedtsége — újság, folyóirat, rádió, 
tv — , amely mind házhoz megy, hazaviszi az ismereteket, otthon elégíti ki az 
igényeket. A  harmadik az általános műveltségi szint megemelkedettsége: ma már 
nem nyújthatunk akármit, nem adhatjuk azt, amit akár két évvel ezelőtt. (S itt kü
lön is differenciálnunk kell: az érdeklődőknek, az igényeseknek az átlagosnál is 
magasabb a műveltsége, nem biztos tehát, hogy nekik megfelel egy általános szint
hez méretezett előadás például; míg a kultúra, az új ismeretek iránt kevéssé érdek
lődők még esetleg azt sem értik, s így” tulajdonképpen saját magukat rekesztik ki.) 
További kétségbevonhatatlan ok, hogy az elmúlt két évtizedben bizony sok esetben 
értéktelent, színvonaltalant vagy a közönségtől teljesen idegent adtunk, minek kö
vetkeztében csökkent a bizalom népművelő munkánk iránt.

Az alapvető ok azonban talán mégsem ezek között keresendő, hanem abban, 
hogy népművelő munkánk egésze lényegében még ma is a tizenöt évvel ezelőtt ki
alakult és elfogadott módszereken és elveken alapul. Egész egyszerűen és magyarul: 
ilyen munkánk nem tartott lépést a kultúra, a tudományok fejlődésével, az em
berek műveltségi szintjének emelkedésével, módszereiben kellően nem fejlődött, 
nem alkalmazkodott. Számos művelődési objektum még ma is azt és úgy akarja 
adni, ami és ahogyan az embereknek esetleg sohasem kellett, vagy — ami sokkal 
gyakoribb jelenség — ami már nem kell.

Tizenöt-húsz évvel ezelőtt kultúrpolitikánkban eluralkodott a marxizmus— 
leninizmusnak az a helytelen értelmezése, amelyik a dolgozó osztályok művelődési 
vágyát nem objektív törvényszerűségnek fogta fel, hanem olyan folyamatnak, ame
lyiket ráhatásokkal, rendeletekkel szinte korlátlanul szabályozni, terelni és nö
velni vagy csökkenteni lehet.

Ez mostanra kulturpolitikánkban, népművelés-elméletünkben már csak nyomok
ban fedezhető fel, a gyakorlati munkából viszont még nem sikerült eléggé szám
űznünk. S hogy ez így van, annak egyik biztos jele, hogy sokszor nem vesszük még 
kellően figyelembe: az adott művelődési objektum hatókörében mi az emberek 
igénye, mi érdekli őket, mit fogadnak el és mit utasítanak vissza. Számos népmű
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velőnk nem térképezi működési területét, hanem korábbi tapasztalataira épít, s 
közben elfelejti, hogy esetleg azok a tapasztalatok hibás elméleti következtetéseken 
alapultak és alapulnak.

A  felismerés persze egyre szélesedik. Így került sor arra, hogy a Salgótarjáni 
Öblösüveggyárban egy brigádnál ilyen célú megfigyelést végezzünk.

I .

Az egész vizsgálat célja tulajdonkeppen annak megállapítása volt, hogy mit 
csinálnak szabadidejükben az emberek, nevezetesen és konkrétan az az öt fiatal, 
akiket a kiválasztott brigádban találtunk. Terjedelmi okoknál fogva, és e dolgozat 
témaegységének érdekében a másik két kontrollcsoport vizsgálati eredményeit csak 
akkor említjük, ha azok motiválólag hatnak, vagy érdekes összevetésekre adnak 
alkalmat.

A  kontrollcsoportok adataiból, és a gyár dolgozói között végzett tájékozódásból 
az derül ki, hogy ez az ifjúsági szocialista brigád az átlagosnál valamivel jobban 
dolgozik, érdeklődőbb, többet olvas és művelődik — de nem annyira, hogy az átla
gost lényegesen fölülmúlná.

Mind az öten nyolc általánost és ipari tanuló iskolát végeztek, üvegipari szak
munkások. 1939 és 46 között születtek. Négy tarjáni lakos, egy pedig vidékről jár 
be, munkásbusszal. (A továbbiakban az ábécé öt betűjével jelöljük őket.)

A. munkáscsaládból származik, huszonnégy éves, másfél éve nős, gyermek nincs, 
egyelőre nem is akarnak, legalább addig, amíg az anyóséknál laknak, az pedig; 
még egy pár évig eltarthat. Felesége és apósa szintén a gyárban dolgozik, mind
kettő betanított munkás, az anyós pár éve van csak otthon, főz, mos, takarít a 
három dolgozóra. Rádió van, tv és jármű nincs, még kerékpár sem, mert az egész 
csalód a fiatal párnak takarékoskodik. A.-ban föltétlenül van intellektuális hajlam: 
csendes, elgondolkodó, sokat olvas és lemezeket hallgat. Mindez azonban nem za
varja teljes szakmai és munkaköri indentifikációját. Meg van elégedve a sorsával, nem 
tör „följebb”. Nem szereti a társaságot és az üres fecsegést.

B. huszonöt éves, nőtlen, most állítólag komolyan udvarol. Ő is, apja is bejáró 
munkás, anyja tsz-tag. Szereti a társaságot, a sör melletti beszélgetést, a táncot. Ezzel 
és az udvarlással elég sok ideje elmegy. Tv nincs, jármű csak kerekpár. Motorra 
gyűjt. Van egy hobbyja mégpedig az, hogy szinte ingyen vetíti a filmeket a falujá
ban. Szakmájával, munkakörével való azonosultsága teljesnek mondható.

C. apja kistisztviselő volt, most nyugdíjas. Saját házukban laknak, a város 
külterületén. Férjezett nővérének most építenek ugyanazon a telken másik házat. C. 
huszonnyolc éves, nős. egy gyerek van, felesége adminisztrátor. C. valami más akart 
lenni, nem fizikai munkás, talán tovább akart tanulni, de a család akkori anyagi 
helyzete nem engedte. Vannak „úri” allűrjei. A  brigádban csak ő tud römizni és 
kanasztázni, viszonylag sűrűn fogadnak otthon vendégeket és gyakran járnak lá
togatóba. C. szereti otthon a kényelmet, de mostanában sokat segít a házépítésnél. 
Sorsába ma már belenyugodott, már csak azért is — mint maga mondja — , mert 
így többet keres, mintha valahol tanítóskodna vagy tisztviselősködne. Szakmáját, 
munkakörét szereti. A  pénzre ráhajt. A  brigádban ő az egyik legjobb munkaerő.

D. huszonkét éves, nőtlen,szüleivel lakik. Apja művezető egy másik gyárban. 
D. motorszerelő szeretett volna lenni, de protekcióval sem tudott bejutni annak
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idején. Két. lánytestvére tanul. Ő most a közgazdasági technikum második osztályába 
jár, estin. Ez persze munkájával nem függ össze. Azt mondja, nem vágyik el innen, 
csak műveltebb akar lenni, ez azonban nem hihető. Brigádjában a gyengébb munka
erők közé tartozik. Viszonylag sok selejtet csinál. Politikailag ő a legaktívabb.

E. érdekes ember. Apja szintén üveggyári szakmunkás. Felesége és apósa értel
miségiek. A  brigádban és az egész műhelyben ő a legjobb munkás. Ezt mindenki 
elismeri, neki azonban — testi hibája miatt — állandó és erős kisebbségi érzése 
van. Feleségével szemben is. Rendkívül intelligens, de nem művelt, mert a munká
ján kívül semmit sem csinál kitartóan. Van érzéke a festéshez, de nem mer átvál
tani, mert nincs önbizalma. Huszonhat éves, egy gyermekük van. Külön, új lakás
ban laknak, sokat segít a feleségének, és a gyerek is sok idejét elveszi. Szakmá
jának mestere, de nem szereti.

I I .

A  szabadidő naplóban lejegyzett időtöltéseket elemezve tizennyolc tevékeny
ségi formát állapítottunk meg, melyek négy nagy csoportba oszthatók:

I. Egyéni és csoportos időtöltések, melyeknek összefogó célja a kikapcsolódás, 
a szellemi és fizikai regenerálódás; közben persze társasági igényeiket is kielégítik.

II. Rendszerint fizikai erőkifejtéssel járó tevékenységek, melyekkel vagy a ház
tartásban, a ház körül segítenek, vagy kedvtelésből csinálják.

III. Közvetlenül művelődési, kulturálódási célokat szolgáló kedvtelések (a vizs
gálat tulajdonképpeni célja).

IV. Úgynevezett egyéb tevékenységek, melyek persze sem időben, sem fontos
ságban nem jelentéktelenek.

A hal héten keresztül regisztrált szabadidő-tevékenységek ilyen sztenderdizálása 
után mód nyílott az átfogó táblázat elkészítésére:

Személyenként 
a tevékenységi formák elő

fordulása
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Csop. Szám M e g n e v e z é s            A        B       C      D       H      Össz.

I . 1 Társas szórakozás otthon (kártyá                3 2 8 0  7 20
zás, évforduló, születésnap stb.)

2 Házon kívüli társas időtöltés (presz  15 13 9    9 48
szó, kocsma, tánc stb )

3 Napközi pihenés 11     10    19 4 2 46
4 Séta   8   0 3 2 5  18

5 Motorozás, udvarlás  0      10 0 0 0 10

II. 6 Segít a ház körül 4  10 17 3 45 79
7 Berendezést, háztartási gépeket javít  1      20 3 0 2  26
8 Barkácsol (kedvtelésből valami újat  0  0 0 0 19  19

csinál)



(Az egyes tevékenységeknek nem az időtartamát jegyeztük, hanem azt, hogy a 
negyvenkét nap alatt hányszor fordultak elő. A  különböző kedvtelések és elfoglalt
ságok idejének megállapítása egyszerűen nevetséges lett volna a vizsgált személyek 
előtt egyrészt, másrészt viszont a gyakoriság egyben időtartamot is jelez.)

B. C. és E. időnként bemennek a presszóba, mind az öten mennek néha tán
colni a Salgó étterembe, vagy különböző művelődési otthonokba, de a Karancs szálló 
küszöbét még egyetlen egyszer sem lépte át egyikük sem, még kíváncsiságból sem! 
Oda az üveggyárból a tisztviselők járnak inkább, a fizikai munkások közül pedig 
csak a focisták, jelesebb sportolók, öntevékeny művészeti csoportok résztvevői vagy 
az aktív társadalmi munkások.

A megfigyelési időszak alatt csupán A. és B. fordult meg művelődési otthonban. 
Egyikük tv-t nézni, a másik pedig minden filmvetítéskor, mert ő a gépkezelő. Az 
öt fiatalt nem érdeklik a művelődési otthonok programjai, és a megyei kulturház 
nagy műsorait sem szokták megnézni. A  megfigyelési időszak alatt nyílt meg 
az új megyei művelődési ház. Az öt fiatal közül csupán. A. ment el oda háromszor 
az országos amatőr jazz-fesztivál alkalmával, mert nagyon szereti a zenét — a 
reprezentatív épület és annak munkája különben őt sem érdekli.

Lényegében ugyanezt a képet kaptuk a két kontrollbrigádnál is — és a gyár 
egyéb munkásai között végzett szúrópróbák azt igazolják, hogy ez a szabadidő-tevé
kenység elég általános a gyárban. Nagyon kevesen tesznek ettől többet, s mintegy 
harmadrész pedig kevesebbet.

III.

Az elemzést kezdjük talán a gyakoriság sorrendjének megállapításával, ami — 
mint már említettük — lényegében az időmegoszlást is kifejezi:
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III. 9 Újságok, folyóiratok 9 6 20 8 4 47

10 Szépirodalom, szakkönyvek 13 5 4 2 3 27
11 Tv-t néz 4 3 21 10 19 57
12 Filmet néz, moziban 3 2 0 3 0 8
13 Lemezhallgatás 6 1 0 0 0 7
14 Rádióhallgatás (mikor direkt vala              3 0 1        1        1        6

melyik műsorra kíváncsi)

15 Szervezettszerű tanulás 0 0 0 32 0 32

IV. 16 Társadalmi munka 1 1 1 8 0 11
17 Egyedi esetleges elfoglaltságok (be             5 2 12 9 5 33

teglátogatás, foghúzatás stb.)

Összes előfordulás: 504, ebből
I. csoport 142, 28%
II. csoport 132, 27%
III. csoport 184, 36%
IV. csoport 44, 9%



Ha az új ismeretek szerzését célzó elfoglaltságokat nézzük — 9— 15 pontok, III. 
csoport —, akkor megállapíthatjuk, hogy az öt fiatal nem kevés időt fordít műve
lődésre: az összes szabadidő-tevékenységnek mintegy harminchat százalékát! (A 
másik két brigádnál ugyanez huszonnyolc, illetve huszonöt százalék volt.) Ez az 
arány sok értelmiséginek is becsületére válna. A  helyes kép kialakításához azon
ban még több dolgot figyelembe kell vennünk.

Mindenekelőtt azt, hogy ez az öt fiatal az olvasással, tv- és mozinézéssel első
sorban nem művelődni akar, hanem élményeket szerezni — míg az értelmiségi 
rendszerint fordítva. És ez lényeges különbség: ez az öt fiatal a lapokban elsősor
ban a sporthíreket keresi meg, aztán a gyilkosságokról és egyéb érdekességekről 
szóló tudósításokat, és csak aztán kerítenek sort a politikai közleményekre, míg a 
tudományos és kulturális rovatokat a legritkábban olvassák el.

Másodszor be kell számítanunk, hogy ezek a fiatalok — mint munkatársaik túl
nyomó többsége is —gyakran nem értékelik a látottakat, hallottakat, olvasottakat. 
S ha igen, akkor nemritkán rosszul. Így például a Lord házassága c. tv-filmet né
gyen látták, és egyikük se vette észre, hogy az szatíra a javából! A  legintelligensebb 
E. is csak a beszélgetés alkalmával jött rá erre.

Harmadszor pontosan tudnunk kell, hogy mi az, amit olvasnak, hallanak, látnak. 
A  lapok közül a megfigyelési időszak alatt a következőket vették kézbe: Népszava, 
Népszabadság, Képes Újság, Nők Lapja — a gyakoriság sorrendjében. A  következő 
könyveket olvasták: Berkesi András: Sellő a pecsétgyűrűn (hárman); Rejtő Jenő: 
Az elveszett cirkáló (ketten); Jules Verne: Lángban álló szigettenger; Emile Zola: 
Nana; Passuth László: Megszólal a sírvilág; Jókai Mór: A  jövő század regénye; 
Rejtő Jenő: A  tizennégykarátos autó; Yves Montand: Csupa napfény a szívem.

Negyedszer be kell számítanunk, hogy a vizsgálat február—márciusban folyt, 
amikoris még nemigen lehet a szabadban tartózkodni, kirándulni

Ötödször tudnunk kell, hogy ilyen regisztrálások alkalmával a valóságosnál egy 
kicsit mindig jobb eredmény születik, hiszen a megfigyelt személyek ilyenkor ösz
tönösen is vagy többet művelődnek, vagy (ez is előfordul) többet mondanak, mint 
ami van. Ez olyan emberi tulajdonság, amellyel majdnem minden szociológiai fe l
mérésnél számolnunk kell.

A  tv még hipnotizálja őket: adás kezdetekor bekapcsolják a készüléket, s ha 
nincs más programjuk, vagy nem alszanak el, akkor mindent megnéznek, válogatás 
nélkül. Ez persze ritkább eset. Törekednek azonban arra, hogy minden filmet és 
tv-játékot megnézzenek, amelyek között a krimiknek van a legnagyobb sikerük. A 
színházi közvetítések közül már csak a vidámabbakat nézik meg. Így például a 
Negyedik csigolyát négyen látták, az Oppenheimer ügyet viszont egyikük sem.

A.-nak és B.-nek nincs tévéje. Meglepő, hogy mégsem járnak lényegesen többet 
moziba, mint társaik. Rádiót négyen hallgattak mégpedig hat esetben. Háromszor 
híreket, háromszor pedig rádiójátékot, illetve színházi és zenei közvetítést. Ezek 
persze csak azok az esetek, mikor kifejezetten azzal a céllal ültek le. A  „lármadoboz” 
különben egész nap szól. A  rádió ma mintegy aláfesti az emberek életét, napi tevé
kenységüket: ébredéskor bekapcsolják és lefekvéskor néha elfelejtik kikapcsolni.

A  fentieken végigtekintve most már megállapíthatjuk, hogy ennek az öt fiatal
nak a szabadidő-tevékenysége meglehetősen egysíkú. Hiányzik belőle a színház- 
és hangverseny látogatás, egy este a K arancsban, aktív sportolás, a szellemi játékok
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teljes garnitúráját — a kártyát kivéve. A  kontrollcsoportok és szúrópróbák tapasz
talatai, valamint az általában szerzett benyomások alapján megállapíthatjuk, hogy 
ez az öt fiatal korának, osztályának és városának hű fia: csak azt olvassák, nézik és 
hallgatják, amit ma egy munkásnak az Öblösüveggyárban — Salgótarjánban — 
illik, amit egymástól elvárnak, amiről munka közben és délutáni sörözéseken szó 
esik. Ha ismerik az NB/I. állását, ha olvasnak Dumast, Jókait és Berkesit, ha meg
nézik a tv-ben a vígjátékokat — akkor ők művelt, érdeklődő munkások, akikkel a 
többiek szívesen ülnek le egy kisüveg sörre! Úgy kell azonban elképzelnünk, hogy 
ez kizárólagos erejű is: aki a fenti dolgokról nem tud társalogni, az elmaradott 
ember, aki viszont többet és mást is tud az különcködő!

A megfigyelés ideje alatt nem egy társukról jegyezték meg. hogy az tahó, mert 
ezt vagy azt nem olvasta. Ugyanakkor E. még brigádtársai előtt sem beszélt 
arról, hogy festeget. Ez csak akkor derült ki, mikor a találkozások során bizo
nyos kölcsönös szimpátia alakult ki. C. szégyenkezve — és társai előtt álszé
gyenkezve! — mondta, hogy ő ultizni nem szeret, hanem inkább römizn i. A.-ról 
mosolyogva emlegették, hogy „dilije a lemez”.

A  fentebb vázolt magatartási és érdeklődési normákat tehát nem illik átlépni, 
s aki mégis megteszi, az szinte titokban... Ezt a megállapítást egyben az általános 
következtetések legfontosabbjának is tekinthetjük.

IV.

Ezekután egészen világosnak tűnik előttünk, hogy ennek az öt fiatalnak — és 
a tarjáni munkások többségének — hiába hirdetünk bármilyen színvonalas szín
házi estet, hiába reklámozunk mégoly jól illusztrált ismeretterjesztő előadást, nem 
fognak eljönni, éspedig nem azért, mert programunk rossz, hanem mert annak 
megtekintése egyszerűen nem tartozik bele életükbe. Nincs rá sem egyéni, sem tár
sasági igényük. Hiába hirdetünk vitát a Húsz óráról (filmről, könyvről egyaránt), 
ha azt nem olvasták, nem látták; hiába hívjuk meg Illyés Gyulát vagy Illés Bélát, 
mikor azokról hallottak ugyan, írásaikat is olvasták esetleg, de nem tetszettek.

Hiába itéljük tehát programunkat bármilyen közérdekűnek és aktuálisnak, ha 
az kívül esik a meghódítandó közönség normáin; itt szólamokkal, rendeletekkel és 
agyafúrt ötletekkel semmire sem megyünk. Még a népművelési státuszok növelése 
sem megoldás. Arra van szükség, hogy pontosan és konkrétan tudjuk: működési 
területünkön mi tölti ki az emberek hétköznapjait. El kell hinnünk, hogy nem elég a 
művelődési otthon havi programját színes plakátokon és prospektusokban közzé
tenni.

Nekünk is ismernünk kell az emberek programját, legalább annyira, amennyire 
szeretnénk, hogy ők ismerjék meg a miénket!

Szélesebb körű, mostanában divatos szabadidő felmérések természetesen nyújta
nak általános tapasztalatokat, de a tömegek életprogramjába csak úgy „furakod
hatunk” be, ha ismerjük az egyes emberek napi tevékenységét, esetleges egyéni 
kedvtelését, ezek milyenségét, szintjét és tartalmát!

Mondani könnyű, csinálni nehezebb.
S most talán még általában pár szót arról, hogy miképpen ismerhetjük meg az 

emberek szabadidő-tevékenységét. Az egyre inkább terjedő kérdőíves módszer nem 
jó. Talán többet árt, mint használ. Kiosztunk bizonyos számú kérdőívet, és vissza
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kapjuk a felét. Ez azonban még mindig célravezető lenne, ha azok tartalmában meg
bízhatnánk. De nem bízhatunk meg, mert a) ha a kérdések kiegészítendők, akkor a 
kitöltő nagyon gyakran azt írja, ami eszébe jut; b) ha eldöntendők, akkor igen 
gyakran nem azt húzza alá, ami őt valóban érdekli, hanem amit „előkkelőnek” tart. 
Tehát: „Szívesen meghallgatna-e egy illusztrált előadást a jazz-ről?” és „Szívesen 
meghallgatna-e egy komoly zenéről szóló, illusztrált előadást?” — a kitöltő rend
szerint mindkettőt aláhúzza, az elsőt azért, mert szereti, a másodikat azért, mert 
nagyon jól tudja, hogy a komoly zenét kedvelni valami „előkelő” dolog. Számos 
tapasztalat igazolja, hogy népművelők ilyen kérdőívek alapján állították össze 
programjukat, és kudarcot vallottak.

Törekednünk kellene arra, hogy minél több, e dolgozatban vázolt, konkrét vizs
gálatot végezzünk. Ez azonban annyi időt és energiát igényel, amennyire még a 
főfoglalkozású népművelőknek sem igen futja. Egy-két ilyen vizsgálat után viszont 
nagyon hasznosak és célravezetőek a kötetlen beszélgetések. S elsősorban nem azok
kal kell beszélgetnünk, akiket a művelődési otthonban megtalálunk! Ez elemi dolog. 
El kell mennünk az üzemekbe, kocsmákba, presszókba, sőt az otthonokba is. (Egy 
nagyon jellemző példát: Sok népművelő hajlandó arra, hogy egy egy rendezvény 
sikere érdekében „házaljon” . Ilyenkor azonban nem jut eszébe megkérdezni, hogy: 
„mit tetszenek csinálni ma este, és holnap este, és holnapután este?” — csak azt 
ismétli makacsul, hogy: „ma este jöjjenek el, föltétlenül!”)

Ezekután pedig térjünk vissza a konkrétra:

Ezt az öt fiatalt elsősorban saját üzemi művelődési otthona nyerhetné meg. de 
mindenki más, aki azt adja nekik, amit igényelnek. Kezdeti lépésként tehát semmi 
olyat, amit amúgysem csinálnának, ami nem tartozik a munkásosztály adott cso
portjának életnormái közé.

A  tévét ma sok népművelő — ki nem mondottan — ellenfélnek tekinti. Pedig 
az egyik legjobb segítőtárs lehetne, ha igényelnénk. Ha ennek az öt fiatalnak sze
mélyre szóló értesítést küldenénk, amelyikben felhívjuk a figyelmét, hogy ekkor 
és ekkor Ivanhoe-előadás lesz a tv-ben, s utána pár nappal erről a művelődési ott
honban vitát rendeznek, kiegészítő kisfilmet vetítenek, a kérdésekre (történelmi hát
tér, csemegék a korból) választ adnak, akkor elképzelhető, hogy kettő-három el 
is megy. Ezt a módszert természetesen minden olyan tv-műsorra ki lehet terjesz
teni. amit ezek a fiatalok megnéznek. De csak azokra! Nem a közös műsor-nézés a 
lényeges, hanem az utána következő kiegészítés és eszmecsere.

Ugyancsak a tv-műsorokra lehetne építeni a különböző vetélkedők és totók 
egy részét. Képzeljük el például, hogy egy krimi kellős közepén öt fiatalnak adunk 
egy-egy ívet, ahol többek között arra is válaszolni kell, hogy ki lesz a gyilkos!?... 
Persze minden ilyen kapcsolásnál gondosan ügyelnünk kell, hogy csakis olyan ál
talános kérdéseket tegyünk föl, vagy állítsunk be a vitába, amelyek szervesen kap
csolódnak a tárgyhoz. A  „kegyes” csalásokat ugyanis mindenki hamar észreveszi, 
és akkor elmegy a kedve.

Ugyanezt lehetne tenni a rádió és a filmszínház műsoraival, ott persze kisebb 
lesz az eredmény, hisz — mint láttuk — nincs irántuk nagyobb érdeklődés... Mind
ehhez nagyon jó lennne, ha a tv és a népművelési szervek között szorosabb kapcso
latok létesülnének: A  tv nem csupán két héttel előbb közölné az érdekesebb mű
sorok tartalmát, és a tekercseket lehetőleg lepergetnék a népművelők előtt.
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A  másik nagy érintkezési felület a szépirodalom. Ha ezzel az öt fiatallal időről- 
időre közöljük, hogy általuk olvasott szerzőktől milyen új műveket szereztünk 
be, ugyanakkor névre szólóan azt is közöljük, hogy a könyvbarátoknak a közel
jövőben mit rendezünk, akkor azok nem csupán tájékozottak lesznek, hanem eset
leg el is jönnek. S nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az egyéni szín, íz, 
az újszerű témafelvetés mindig megkapóbb. Tehát: ha Berkesi Húszévesek-jéről v i
tát rendezünk, akkor a címnek nem azt adjuk, hogy: „A  főhősnek sikerült-e ön
magában legyőzni a visszahúzó erőket?” — hanem valami ilyesmit: „Szerette-e 
Ősze Miklós Verát?” (Jobbat lehet kitalálni, csak rosszabat nem.) És éppen az 
ilyen ötletek mutatnák ennek az öt fiatalnak, és a többinek, hogy végre kiléptünk 
azokból a sablonokból, amelyeknek nagy részük volt abban, hogy bennük előíté
let keletkezett népművelő munkánk iránt!

Nagyon aprónak tűnik, de rendkívül lényeges, hogy nem értesítünk mindenkit 
minden programunkról, csak azokat, akikről határozottan tudjuk, hogy érdekli őket 
a dolog; s lehetőleg nem stencilekkel (ahol a névnek és a rendezvény címének előre 
ki van pontozva a helye!), ez lehet nagyon kényelmes, az írógép-használat viszont 
rendkívül eredményes!

„Osztályuk hű fia i” — írtuk erről az öt fiatalról. Ugyanakkor azonban észre 
kell vennük, hogy mindegyikük egyéniség is, mindegyiknek van olyan kedvtelése, amibe 
„bele lehet kapaszkodnunk!” (És pontosan ezért nagyon fontos — hadd mondjuk ki: 
perdöntő — a személyre szóló, konkrét ismeretek szerzése. Ezt már igazán nem 
helyettesítheti semmiféle általános népművelői tapasztalat, legyen az bármily gaz
dag.) A. olvasni szeret és lemezeket hallgatni; B. gépekkel bajlódni; C. igen szereti 
a társaságot, a römit; D.-nek a tanuláshoz lehetne segítséget adni — míg E. kezdeti 
vonakodás után szívest-örömest kapcsoldóna be egy olyan csoportba, ahol esztétikai 
témákat vitatnak alapfokon.

Megjegyezzük azonban, hogy az egyéni kedvtelések ismeretében kiadott általá
nos felhívás nem elég. Egyáltalán nem biztos, hogy annak sikere lesz. Másik vizsgá
lat során kiderült, hogy egy kis bányatelepen viszonylag sokan szeretnek kirándulni 
az erdőbe. A  művelődési otthon ezután turista szakkör alakítását hirdette meg. de 
arra csak ketten jelentkeztek. Meggyőződésünk, hogyha az érdekeltekhez szemé
lyesen mentek volna el, a szakkör megalakult volna... Ezen okulva, a felmérés 
idején A.-nak új lemezeket, zenéről szóló könyveket ajánlottunk; B.-nek szakmai 
könyvet; C.-nek römipartnereket próbáltunk szerezni; D.-nek korrepetítort kerí
tettünk; és E.-vel több ízben képzőművészetről, általános erkölcsi témákról vitat
koztunk. És mind az öt szívesen vette. Elképzelhető, hogy ha az üzemi népmű
velők megfelelő módon közelednek ehhez az öt fiatalhoz — és a többihez —, akkor 
egy részüket be tudják kapcsolni a művelődési otthonok életébe.

Személy szerint foglalkozni mindenkivel — ez képtelenség; de személv szerint 
foglalkozni minél több — és egyre több! — emberrel — ez sem könnyű, viszont 
reális és eredményes.
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