
POLITIKAI MUNKA A HADTAPBAN 

Az aktív, eredményes pihenést segíti elő néphadseregünk 
üdülőiben folyó eredményes közművelődési tevékenység 

D r. S (l n d o r G y ö r g y ezredes 
a hadtudományok kandidátusa 

A mögöttünk lévő öt esztendő eredményeinek és meglévő gondjainak szám
bavétele kedvező feltételt biztosít a munkában szerzett tapasztalatok elemzéséhez 
és a legjobbak általánosításához. Írásunkban a néphadsereg egyik igen fonto~ 
szociálpolitikai területéről a hivatásos és polgáci dolgozók üdültetésének hely
zetéről, azon belül a beutalt vendégek körében folyó tájékoztató, közművelődési, 
szórakoZJtató munka néhány főbb kérdéséről kívánunk szólni. 

Bevezetőként tekintsük át hadseregünk üdültetésében végbement legfonto
sabb folyamatokat. Ennek egyik legjelentősebb vonulata az üdültetésben részt 
vevők arányának lényeges növekedése. Ezt a növekedést úgy sikerült biztosítani, 
hogy egyrészt a csere és bérlcményes üdültetést tovább bővítettük, másrészt a 
hétvégi csap:1tüdülők egy részének bekapcsolásával - tulajdonképpen beruházás 
nélkül - lehetővé tettük a meglévő lchetiiségck racionálisabb kihasználását. 

Másik nem kevésbé fontos jellemzője volt üdültetési munkánknak az üdü
lők szolgáltatásainak további bővítése, a szolgáltatások színvonalának növelése, 
illetve a változó árak ellenére is azok szinten tartása. 

Igen fontosnak tartjuk, hogy ezekben az években j::ivult az üdültetési bizott
ságok munkája is. Eredményeként igazságosabb az elosztás és szociálpolitikai cél
jainkat jobban szolgálja például a nagy családosok gyakoribb beutalása. A válto
zás ellenére még mindig sok lehetőség húzódik a beutalás korszerűbb rcndjCnek 
fejlesztésében. Egyrészt változatlanul szélesebb körben szükséges teríteni a beu
talókat, mert az az elméleti számvetés, amely szerint minden 6-7 évben kerülhet 
főidénybe beutalásra az igényjogosult nem egy esetben a gyakorlatban úgy érvénye
sül, hogy egyesek 2-3 évenként, mások pedig esetleg 10 évenként kerülnek üdü
lőbe. Ez a kérdés látszólag távol esik a témánktól, de valójában nem így van, 
mert az üdülőkben folyó közművelődési munka hatékonysága nagymértékben 
függ a beutaltak összetételétől, közérzetétől. Ezért változatlanul a következő 
években is nagy- figyelmet kell fordítani az üdültetési bizottságok munkájára, 
biztosítva azokat a követelményeket, amelyek az üdültetési előnyök igénybevéte
lének igazságosabb elosztását nyújtja. Van persze itt egy olyan gyakorlat, amely 
nem engedi, hogy az üdültetési bizottság az üdülést soha vagy csak ritkán igénybe 
vevők körében felvilágosító munkával ösztönözzenek beutalók igénylésére. Hiszen 
a bizottságokat állandóan ostromolják azok akik rendszeresen veszik igénybe ezt 
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a lehetőséget és a dolog természetéből fakad, hogy örülnéoek, ha megközelítőleg 
őket ki tudnák elégíteni. Mégis azt ajánljuk, hogy a beutalók elosztásánál a már 
említett okok miatt szorgalmazni kell azoknak a családoknak az elküldését, akik 
még nem voltak üdülőben. Talán még ennél is jelentősebb azonban a fő idényen 
kívüli igénybevétel lényeges javitása ami nagymértékben a bizottságok munkájá
tól függ. 

Végül a változások futólagos áttekintése során meg kívánjuk említeni a csa
patüdülök központi üdültetésbe történt bekapcsolásával összefüggő helyzetet. Az 
itt biztosított szolgáltatások szintje több vonatkozásban azonos, sőt némely dolog
ban meg is haladja a központi üdülőkben biztosított lehetőségeket. Annak is 
van egy vonzó vonása, hogy a csapatüdülők méreteikkel családiasabb, meghittebb 
jelleget nyújthat és ez sokak számára elsőrendű dolog. Mégis a közművelődés 
tekintet-ében nagyobb eltérésekkel kellett számolnunk annak ellenére, hogy lehe
tőségein belül a Politikai Főcsoportfőnökség segítette anyagilag is az alapvető 
szükségletek kielégítését. 

Már az eddig elmondott-akból is kitűnik, hogy az üdültetésben résztvevők 
körében folyó munka eredményessége igen sok ember közreműködését, segítését 
feltételezi. Persze a legnagyobb felelősség az üdülök állománya, az üdültet.ési 
igazgatóság vállán nyugszik, de egyrészt a beutalók elosztásával, másrészt a csa
patüdülők szolgáltatásainak szervezésével szinte az egész hadsereg közreműködé
se fontos tényezője ennek a szolgáltatásnak. Vázlatos áttekintésünk mellett e kér
dések részletes kifejtése megtalálható Bagi Zoltán alezredes elvtársnak a Hon
védségi Szemlében megjelent beszélgetésében.1 

Milyen célokat tűztünk magunk elé az üdülőkben folyó közművelődési 

munka során és mennyire sikerült ezeket teljesítenünk? 

Azzal kell kezdenünk, hogy az elmúlt ötéves időszak igen kedvező felté
teleket, jó körülményeket jelentett a közművelődési munkához. Ennek egyik 
oka az üdültetés már említett prosperitása, színvonal növekedése, amely kultú
ráltabb feltételeket nyújtott, s a beutaltak közérzetét is javítja. Másik igen fon
tos oka a jobb körülmények létrejöttének, hogy ezekben az esztendőkben bon
takoztak ki azok a törekvések, amelyek a párt közművelődés-politikájának, az 
állami közművelődési törvénynek a gyakorlati végrehajtását eredményezték. 

Egyszóval a jó légkör, a javuló feltételek és az áillomány körében meglévő 
aktív, kezdeményező készség lehetővé tette és indokolta az üdülőkben folyó köz
művelődési munkával szemben támasztott korábbi követelményeink fokozását. 
Talán a dolog azzal kezdődött, hogy Hadtápfőnökségünk pártbizottsági ülésén, 
amikor i-s a közművelődési feladatainkat alakítottuk ki, az üdülőkben folyó mun
káról külön is szóltunk és tartalmi, formai vonatkozásban egyaránt részletesen 
megjelöltük a tennivalókat. 

E feladat-állít.as arra az elméleci-gyakorlati tisztázódásra épült, amely vi
lágosabbá, dhatároltabbá és pontosabbá tette az üdülők közművelődési munká
jával szemben támasztott követelményeket. A gyakorlati igényekből kiindulva az 
üdülőkben folyó feladatokat három egymástól elválaszthatatlan területre osz
tottuk fel. 1 gy: 

1. A beutalt vendégek általános és politikai tájékoztatása feltételeinek biz
tosítása és a szükséges mérvű szervezése. 

1 Honvédségi Szemle . 1980. 7. szám. 91. oldal. 
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2. Közmúvelódési és kulturális igényeik kielégítése az adott üdülő helyi 
lehetőségeinek, környezeti adottságainak felhasználása révén. 

3. A vendégek szórakozásának, kellemes időtöltésének szervezése, feltéte
leinek biztosítása. 

Már a felsoroltakból is kitűnik, hogy e feladatok megoldása csak tervszerű, 
szervezett, ezt a munkát szerető és szívesen végző vezetőkkel, közművelődési 
szakemberekkel lehet eredményesen végezni. Az üdültetés saját0S1Ságából faka
dóan a közműve1ödés szervezésének hallatlan nagy előnye, hogy az üdülők kö
zön'Sége két hetenként változik, két hetes -programok forgószínpad szerűen ismét
lődhetnek és azok magas színvonalú végrehajtása ezért jól binosítható. 

Ugyanakkor sok a munka hatékonyságát nagymértékben befolyásoló és ne
hezítő körülményt is számba kell vegyünk. lgy mindenekelőtt az állandóan vál
tozó vendégkör mindég új - és új közeget jelent akiknek sajátosságait igen nehéz 
figyelembe venni. A másik ilyen gond az időjárástól való függöség, bizony igen 
eltérő igény és intenzitás jellemzi a közművelődési programok igénybevételét 
attól függően, hogy jó vagy rossz az idő. Ezt sajnos nem lehet tervezni, vagy be
folyásolni. 

Ezeknek és más sajátosságoknak a figyelembevétele arrn. késztetett bennün
ket, hogy a követelmények többségét keretjelleggel határoztuk meg és inkább el
érendő ·Célokat, optimálisnak ítélhető programokat kívántunk semmint esetleg 
olyan részletes szabályozást, aminek teljesítését objektív körülmények akadá
lyozhatják. 

A mintegy öt évvel ezelőtt megjelölt feladatok kialakításában nagy segít~ 
séget kaptunk a Politikai Főcsoportfőnökség Szervezési és Kulturális osztályá
tól, akik több üdülőnkben áttekintve a gyakorlati munka tapasztalatait fontos 
útmutatásokat nyújtottak. 

A tájékoztató munkában többirányú igény kielégítését mégpedig javuló 
színvonalon állítottuk az üdülők elé. Elsősorban időben és kultúrált módon már 
ta megérkezést követően biztosítani kell a beutaltak informálását mindazokról a 
kérdésekről, amelyek a zavartalan pihenés feltételeihez tartoznak. Az üdülő ál
tal biztosított szolgáltatások igénybevételének rendjéről, a szervezett programok
ról, az elvárható maga-tartási, viselkedési normákról egyszóval minden hasznos 
tudnivalóról, amely a kéthetes élet nyugodt feltételeit biztosítják. 

A tájékoztatás másik fontos feladata megteremteni a világ és az országban 
végbemenő eseményekről szóló tudósítások megismerésének lehetőségét. Persze 
itt nem valamiféle „szabadnép" félórára gondoltunk, hanem a tömegkommuni -
kációs eszközök hozzáférhetőségének megteremtésére és a sajtó biztosítására. 
Ennek érdekében egyrészt jelentős színvonalnövekedés ment végbe, tovább emel
kedett a rádiók és a televíziók száma, sőt valamennyi üdülőnkben megjelentek 
a színe.s televíziók is. A másik fontos lépés arra irányult, hogy a beutaltak sajtó 
ellátását szervezetten oldjuk meg helyi árúsítás útján. Ezen a területen külön 
feladatnak tekintettük a katonai sajtókiadványok preferálását, amelynek előfi
zetését központi támogatásból növeltük. 

A szabadságra induló, az üdülőbe érkező emberek jelentős része úgy kezdi 
pihenését, hogy megfogadja: ,,most pedig két hétig semmit sem fogok csinálni." 
Ez a fogadalom azonban csak egy-két napig érvényes, hiszen magunkról tudjuk 
már a harmadik nap rosszul érezzük magunkat, ha még nem láttuk az újságot. 
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A pihenni érkezők időbeosztását kedvezően tudják befolyásolni azok a tá
jékoztatók, esetleg tablók, amelyek az üdülő környezetéről, az adott. táj jelle
géről, nevezetességeiről, kiránduló helyeiről, séta útjairól nyújtanak fe"lvilágo
sítást. E tekintetben is javult az üdülőkben folyó munka, formáiban is változa
tosabb lett. Így például a közös helyiségben elhelyezett térképvázlat és ·a hozzá
kapcsolt rövid leírások felhívják a figyelmet és persze eligazodást is adnak. Más 
heylen diafilmvctítéssel, a környezetről szóló TIT előadással irányítják a fi
gyelmet a környék érdekességeire. 

A tapasztalatok igazolják ezeknek a törekvéseknek a helyességét, hiszen a 
pihennivágyó ember számára nem a semmittevés, hanem mindenekelőtt a ki
kapcsolódás, a ritmusváltás, az új környezet, az új közösség és így tovább te
remt kedvező feltételeket az aktív, valóban felüdülést jelentő pihenéshez. 

A csapatpihenő helyeken a tájékoztatással kapcsolatos feladatok egy része 
az első perctől kezdve biztosított volt. De a környékről, a látnivalókról szóló 
felvilágosítás anyagát még most kell kialakítani. Hiszen korábban ide csak olyan 
vendégek érkeztek, akik számára a környezet ismert volt és így nem volt való,; 
igény a tájékoztatásra. 

Nagy fejlődés, színvonal növekedés jellemezte ezekben az években a köz
művelődés, a kulturális életet az üdülőkben. Egyrészt bővültek és mlnőségileg 
javultak a közművelődés feltételei másrészt új formákkal gazdagodtak a kulturi
lis rendezvények és jobban igazodva a beutaltak összetételéhez nőtt látogatott
ságuk is. Lényegesen emelkedett üdülőink eszköz, anyagellátottsága, nagy arány· 
ban nőtt a televíziók, rádiók száma. 

Nélkülözhetetlen és tényleges szükségletek kielégítését biztosítják könyvtá
raink. Ezekben az lvekben tovább gazdagodott könyvál \ománynnk, javult az 
összetétel, lépést tartanak a könyvkiadással és korszerűsödött nyilvántartási rend
jük is. Megkönnyítette a vendégek könyvcllátását a s;,,:badpoL:os rendszer be
vezetése, ·a javuló könyvpropaganda. Szinte valamennyi üdülőben népszerűvé 
vált a turnusonként ismétlődő könyv-vásár. Rendszeressé tettük a könyvtárosok 
értekezletú, továbbképzését és javult szakmai irányításuk az olvasói igények fe!
keltése és befolyásolása érdekében. Az olvasótermekben az érdeklődők számára 
biztosítják a folyóiratokat, az új·ságok zavartalan áttekintését. 

A csapatüdülőkben és a kisebb központi üdülőkben a kihelyezett kiskönyv
tárnk persze korlátozott lehetőségeket nyújtanak, de ennek könyvállományát is 
a korábbiaknál gyakrabban frissítik fel. Az új könyvtár-törvénynek megfelelően 
a vezető könyvtár kijelölése és megerősítése útján még tovább javíthatjuk fel· 
tételeinkct. 

Eredményes volt a filmellátás javítása érdekében kifejtett központi erőfe
szítés, amelynek következtében lényegesen javult az üdülők játék-filmmel tör
ténő ellátása. Hasonlóan növeltük a filmvetítések kultúráltságát, színvonalát. A 
beutalt vendégek körében változatlanul az egyik legkedveltebb kulturális idő
töltés mozilátogatás. A terjedő televízió ellátottság és növekvő műsoridő sem 
csökkentette a film vonzását. Ebben persze hallatlan nagy előnyt jelent a film
vetítések időpontjának helyes megválasztása, amely nem kényszeríti választásra 
a beutalt vendégeket. Dicséretes kezdeményezésnek ítélhető, hogy Balatonkene
sén a gyermekek részére a mese- és kalandfilmeket vetítenek, s ennek a korosz
tálynak az igényeit népszerű módon elégítik ki. Úgy hisszük elismerés illeti azo
kat akik követik ezt a példát é·s turnusonként egy-két mesefilmmel gazdagítják 
a filmvetítések programját. 
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Bár nem a kívánt mértékben, de növekedett az egyéb kulturális rendezvé
nyek száma. Itt elsősorban az alőadóestek, műsoros rendezvények és egyéb az 
irodalmi, zenei igénykeltés, ·szórakozás, nevelés lehetőségeiről van ·szó, amelyek 
alkalomkénti megrendezése még nem illeszkedi1k kellően az üdülők közművelő
dési programjaiba. Igaz az anyagi korlátok igen komolyan befolyásolják a lehe~ 
tóségeket, de úgy ítélhetjük meg, hogy ennek ellenére a kulturális rendezvények 
szervesebben beépülhetnének az üdülők programjafüa. 

Végül röviden tekintsük át az általános szórakozás-művelődés játékos ve
télkedők terén meglévő helyzetünket. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezen a te
rületen is komoly fejlődés ment végbe, amelynek alapjául a komzerúsítés, az 
igények alaposabb felmérésére épülő magasabb szervezettség szolgál. A teljes 
felsorolás helyett néhány fontosabb rendezvény megítéléséte vállalkoznánk. Így 
elsőként a kirándulások, múzeum, városlátogatások és egyéb kollektív formák 
népszerúségéről. Mindenekelőtt szinte valamennyi üdülőnkben - a bérleményes 
üdültetésnél is - kialakult ezeknek a kirándulásoknak a rendje és rendszeres 
ismétlődésükkel magas szinten kerülnek megszervezésre. Tapasztalatunk megcá
folt korábbi két elófelvetést is. Az egyik arra vonatkozott, hogy miután a beutal· 
tak jelentős aránya személygépkocsival érkezik az üdülőkbe, csökkenni fog az 
igény az ilyen kollektív autóbuszhoz-hajóhoz kötött megmozdulások iránt. 

Ez egyáltalán nem így van. A kocsival érkezők többsége csak a visszauta
zásnál veszi elő újból kocsiját. Másrészt az az előfelvetés is túlzott aggályosság
ra utalt, amely szerint a kirándulások önköltsége visszafogja tartani a beutalta
kat a jelentkezésektől. Ez sincs így, mert ezeknek a kirándulásoknak olyan jó 
a visszhangja, hogy egy jelentős részük nem tudja kielégíteni a turnusonként: 
megnyilvánuló igényeket. 

Fontos eseményei a turnusoknak az ismerkedési estek, a tánc és disco ren
dezvények ahol is a vendégek kultúráit körülmények között tölthetik el estéjü
ket. Megszűntek ezeknek az estéknek a korábban még előfordult túlzásai, a mér
téktelen italfogyasztás vagy ha akad is magáról megfeledkezett ember, azt a 
többiek ma már elég nehezen viselik el. Az ismerkedési est a nevében hordja 
funkcióját és a szórakozáson túl arra is hivatott, hogy a kéthetes együttlét em
beri kapcsolatait is elősegítse. A kisebb létszámú üdülöinkben jó szolgálatot 
tesznek az üdülés ·során rendezett egyszerű kis vetélkedők, játékok, még a na
gyobb létszámnál a tombola örvend változatlan népszerűségnek. 

Lényeges szinterei az emberi kapcsolatteremtésnek a sport és ügyességi já
tékokból álló vetélkedők, amelyek a kellemes idötöltésen, mozgáson túl segítik 
a barátságok, ismeretségek kialakulását is. 

Hangsúlyozni szeretnénk azoknak a jó hagyományoknak az ápolását, amely
lyel Mátraházán, Bujákon és másutt i,s találkozhatunk ahol is közös rendezvé
nyek egyik legfontosabb színterévé a turisztika, a gyalogtúra vált. Ilyen és ehhez 
hasonló rendezvények iránt épp elkényelmesedő életmódunk miatt is megnőtt 

az igény, de egyáltalán az egészségvédelem tekintetében is szoktató szerepe van. 
Az eddig felsoroltak áttekintése úgy gondoljuk szemléltetően mutatja be azt 

a sokszínű és gazdag tevékenységet, amellyel beutalt vendégeink kultúráit pi
henését elő kívánjuk segíteni. Már említettük, hogy e munka szervezése nagy fi
gyelmet és szakértelmet kíván. De talán még ennél is fontosabb az az elkötele
zettség és szeretet, amely jellemzi közművelődési dolgozóinkat akik hivatásszere~ 
tete nélkül nem számolhatnánk be ilyen jó eredményekről. 
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Az üdültetés színvonalának emelésében jelentős szerepet játszott az igaz
gatóság által szervezett módszertani bemutató, amelynek Babtonkenesén történt 
megrendezése nemcsak a követelmények egységesebb értelmezését, a minőségi 
fejle.sztés feladatait érzékeltette, hanem alkalmat teremtCtt egy olyan széleskörű 
tapasztalat cserére, amely gazdagította :a pihenést irányító, szervező állomány 
felkészültségét. Már ott és most is ·szóvá kívánjuk ismételten- tenni, hogy persze 
az üdültetés kollektív munkát' igényel és minden reszortnak megvan saját funk
cionális felelőssége és tennivalója a határok itt nem lehetnek merevek. Különösen 
a közművelődés több olyan területén ahol a beutaltak jelentős része foglal
koztatva van, megkívánja az egész üdülővezetőség szerriélyes közreműködé
sét. Az üdülővezetők személyes kapcsolatának és mindenilapi elfoglaltságának 
részévé kell vállnia a közművelődési feladatokkal való foglalkozás. Nem le
het oly.an turnus, amelyiknek egy-egy közművelődési rendezvényén ne jelen
jen meg, vagy épp ne· maga vezesse azt· az üdülő parancsnoka, helyettese. Külö
nösen egyértelmű ez a kisebb és a csapatüdülök tekintetében ahol nincs is e 
feladatra külön rendszeresített állomány. · 

· Az eredmények· áttekintése során szólnunk kelI arról is, hogy természete
sen a közművelődési-·szórakozási · programok ·szervezésénél figyelembe kell ven
ni a beutalt vendégek változó életformájából· kialakuló új igényeiket, szokásai
kat. A pihenni vágyók ·nagy többsége - és ehhez kell· igazítanunk programjain
kat - a tartalmas, színvonalas kulturális rendezvények híve és azoknak hálás 
közössége. Van a beutaltaknak egy igen szűk rétege, akik szeretnének magasabb 
és színvonalasabb ellátáshoz jutni, de ezek kielégítését részben :az anyagi felté
telek hiánya, másrészt az ilyenre igényt tartók alacsony aránya nem, vagy csak 
alig teszi lehetővé. 

Végül megtalálhatók turnusonként azok, akik mindennel elégedetlenek, 
akik „tavaly" a Krimben vagy a jugoszláv tengerparton vagy épp Velencében 
voltak és élményeikkel szeretnék elkáprázt.atni egyrészt környezetüket, más
részt lekicsinyelni a közösség érdekében tevékenykedőket. 

Náluk talán csak a kártya megszállottjai képeznek inaktívabb réteget. Ne
vetséges és bizony szomorú látványa üdülőinknek ez a csoport, akiknek szabad 
idejében másra nem futja úgy-annyira, hogy még esetenként a vacsorát is utá
nuk viszik, mert nem tudják arra az időre sem abbahagyni. 

Az üdülés kultúráltságának szintje tehát nemcsak a küzművelödési prog
ramok gazdagságától függ. Örökzöld téma például az üdülőben az öltözködés. 
Legtöbbször két véglet csap össze. Az egyik amellett kardoskodik, hogy azért 
van az üdülőben, hogy ne kelljen öltözködnie, ne kelljen „viselkednie", másik 
pedig a napi div.atbemutatók híve és minden alkalomhoz más és más öltözetet 
venne elő. úgy gondoljuk, hogy az a vélemény és magatartás követendő, ame
lyik az üdülőben az időszaknak és az alkalomnak megfelelő öltözködést tart
ja etikusnak, esztétikusnak. Hiszen az üdülés során sem veszíti el a ruha a test 
védettségét szolgáló funkciója mellett a csinos és kultúráit, ízléses, előnyös meg
jelenést biztosító oldalát. Mintahogyan a nudista strand öltözete a meztelenség, 
úgy az étkezdében a „bikini" nem szolgáltat jó esztétikai benyomást, de mo
solyt kiváltó az is, ha vala·ki a partra nyakkendővel vonul le. Üdülöinknek 
nem kell divatbemutatóra kényszeríteni a vendégeket, de az ízléses, kultúráit 
öltözködést, az alkalomhoz illő megjelenést sugallhatják általános légkörükkel, 
rend tartásukkal. 
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Szándékosan nem szólunk most az üdülőkben folyó regenerálás és kon
dicionálás .közművelődési teendőiről, mert egyrészt . ennek néhány kérdése még, 
teljesen nem is tisztázott, másrészt, mert az esetek túlnyomó többségében a 
programok automatikus résztvevői ők, akárcsak a beutalt üdülő vendégei. Itt 
még az illetékes fegyvernemek, az egészségügyi szolgálat együttes áttekintése 
várat magára, amelynek birtokában az üdülők pontosabban körvonalazhatják 
majd a feléjük irányuló munkájukat. Hasonlóan most nem volt célunk szólni az 
üdülő dolgozói körében folyó közművelődésről, amely napjainkban . már több 
annál, hogy esetenként egyszerűen bekapcsolódnak ebbe vagy abba a rendez
vénybe, de kevesebb legtöbbször a közművelődési politikából !akadó és lehet
séges követelményeknél. Ez egyáltalán nem csökkenti annak a számtalan kez
deményezésnek az értékét, amelyek ezekben az években gazdagították ebben az 
állományrétegben is a kultúra közvetítésének módját. 

Melyek azok a feladatok, amelyek végrehajtása tovább javíthatja az elkö· 
vetkező években az üdülőkben folyó közművelődési tevékenységet? 

Minden bizonnyal a jövőre vonatkozó elvárásaink megfogalinazásánál is 
tartanunk kell magunkat az útmutatás jellegű követelménytámasztáS módsze-:
réhez, mert hiszen az üdülők között eltérések és a már érzékelt sokfajta egy-:
mástól. különböző körülmények és feltételek ezt indokolják. 

Elsőként a követelmények közül azt tekintjük legfontosabbnak, hogy va
k~mennyi üdülőnk közművelődési tevékenysége a beutalt vendégek igényeinek 
színvonalas kielégítése mellett válljon alkalmassá meghatározott igények fel· 
keltésére és új közművelődési .szükségletek kibontakoztatására. Ennek egyik fel· 
tétele akkor teremtődik meg; ha a jól bevált programok színvonalát tovább 
növeljük, a másik pedig, hogy új, a művészeteket hatékonyan közvetítő formá
kat és módszereket vezetünk be a vendégek számára. Ennek követendő pél
dájaként említjük· meg azt a próbálkozást, hogy a Képzőművészeti Alap segít
ségével Balatonkenesén az új idényben térplasztikai kiállítást, a serdülők szá
mára pedig olyan foglalkozásokat terveznek, ahol alkalmuk lesz képzőművé
szettel, szobrásuttal, faragással megismerkedni, azzal foglalkozni. 

Az első követelményből fakadóan következik a második, amely arra biz
tatja az e területen dolgozókat, hogy fel kell frissíteni a programokat, egyrészt 
újak keresése, másrészt a régiek kiegészítése révén. Ennek azonban van egy 
másik vetülete is. Az üdülő vendégeinek épp adott összetételét figyelembe vé· 
ve kiegészítő programok előkészítésével és szervezésével választékot kell biz
tosítanunk. Ez nemcsak azért indokolt, mert természetesen is visszakerülnek 
egy-egy üdülőbe ugyan azok a vendégek, hanem azért is, mert más-más érdek
lődés is megosztja az igényt. 

A következő és egyáltalán nemcsak a közművelődésre háruló növekvő 

feladat :a beutalt vendégek gyermekeinek körében szervezni olyan elfoglaltsá
gokat, amelyek egyrészt életkorukhoz igazodó közművelődési programjuk ide
jére szervezett és felügyelt foglalkozások nyugalmat biztosítanak. 

Változatlanul fontosnak tartjuk azoknak a közművelődési formáknak a 
szervezését, amelyek ·a közösségi formák, az egymásközötti kommunikáció, kap
csolatteremtés hordozói is, azok elősegítői. Ezen a területen még számtalan ki
használatlan lehetőség van. Törekedni kell a könnyed, egyszerű, játékos for
mák kibontakoztatására. Olyan versenyek, játékok szervezéséről van szó min-
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denekelőtt, amelyekre ne csak a valóban kiemelkedők merjenek benevezni és 
ebből a célból változtatni kell az elismerés formáját is, jutalmazva a részvételt 
is. 

A következő szintén nemcsak a közművelődésre háruló feladatnak állít
juk az egészséges életmód, a szocialista életforma olyan típusainak eredménye
sebb közvetítését, amelyek a szabad idő hasznos, aktív, a szellemi és fizikai 
regenerálódást biztosító formáit népszerűsítik. 

A felsoroltakból kitünik, hogy a jövő feladatainak szóbavétele során el
tekintettünk :azoknak a tartalmi követelményeknek a :felsorolásától, amelyek 
közművelődési határozatainkban megfogalmazódtak. Azért tekintettünk ettől 
el, mert a tartalmi feladatok az egyes művészeti, közművelődési formával szem
ben állított követelmények változatlanok, azokat kell minél eredményesebben 
megvalósítani. Változnak azonban az üdültetés körülményei és erre bizony fi
gyelemmel kell lennünk. Egyik legfontosabb összefüggésére az anyagi-pénz
ügyi források alakulására még v1s·szatérünk. 

A továbbiakban néhány gyakorlati kérdésről kívánunk röviden szólni, 
amelyek megoldása segíthet célkitüzéseink jobb teljesítésében. Vitathatatlan fel
adata a politikai osztálynak az igazgatóság segítése az üdültetéssel kapcsolatos 
propaganda-felvilágosító munka javítása. Egyrészt üdülőink népszerúsítése, az 
egyes üdültetési .formákra való figyelem felhívás, a főidényen kívüli kapacitás 
kihasználása érdekében. Az üdülőkben folyó közművelódési szakemberek még 
eredményesebb felkészítése, továbbképzésük színvonalas szervezése, a jó kez
deményezések és bevált tapasztalatok terjesztése, amellyel eredményesen segít
hetjük ezt a munkát. Igen egyszerű dolgok is sokban javíthatják a vendégek 
körében folyó szolgáltatásokat. Gyakori jelenség például, hogy az üdülőbe ké
szülő család elfeledkezik a sajtó átirányításáról. Úgy tűnik nem okozna nagy 
gondot, ha a beutalóhoz akár egy nyomtatványt is -csatohiánk, amelyen auto
matikusan, az üdülés idejére újságait átirányíthatná a vendég az üdülőbe. 

A másik nem nagy erőfeszítéseket igénylő, de a tájékoztatást javító lehe
tőség a filmvetítéseket kiegészítő híradók katonai rövid filmek vetítése. Gya
kori, hogy kényelmi vagy egyéb okok miatt egyszerűen nem vetítik ezeket az 
általános és a honvédelmi propagandát szolgáló ki,sfilmeket. 

Ugyancsak lényegesen javíthatja vendégeink részvételét az a módszer, 
amely a közösség kívánságára épít egy-egy rendezvényt. Ennek egy fejlettebb 
megnyilvánulási formája amikor egy-egy kiemelkedő ügyességgel, jártassággal 
bíró beutalt vendég maga is közreműködik a rendezvény sikerének elősegíté-
sén. 

Javítanunk kell a könyvpropagandát is. Igen sokan tanácstalanul érkezünk 
a szabadság kezdetén az üdülőbe, de azzal a fogalommal, hogy most bepótol
juk elmaradásunkat elsősorban is a szépirodalom terén. Igen, de ehhez kellene 
épp a szakember aki irányítani tudná ezt az elhatározást. Sajnos esetenként el
elmarad ez a segítség. Így például néhány ügyesen összeállított plakát esetleg 
egy-két oldalon felsorolt és sokszorosított ismertető a legutóbbi évek siker~ 
terméséről az irodalmi élet területéről. 

A csapatüdülők közművelődési feladataival csak úgy tudnak megbirkóz
ni az ott dolgozók, ha továbbra is élvezik a helyőrség politikai szerveinek tá
mogató közreműködését. Ezért az üdültetés általános gondjaival törődő had
tápszakemberek nem feledkezhetnek meg ezen politikai szervek felkéréséről a 
szükséges támogatás megszervezéséről. 
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Befejezés előtt ígéretünknek megfelelően néhány anyagi-pénzügyi ossze
függését is fel kívánjuk vázolni az elkövetkező esztendőknek. Bár hovatovább 
közhelynek számít, de mégis azzal kell kezdenünk, hogy az előttünk álló évek· 
ben nem növelhető az üdülőkben folyó közművelődési-kulturális tevékenység 
pénzügyi fedezete. Sőt. Jelenlegi megítélésünk szerint a rendelkezésre álló anya
gi eszközök valamelyest csökkennek is. Ennek egyik jelentős okát abban kell 
keresnünk, hogy a mintegy 6-8 évvel ezelőtt rendszerbe állított játékautoma
ták (amelyeknek bevétele lényeges összetevőjévé vált az üdülők költségvetésé
nek), elhasználódásukkal fokozatosan csökkentik a saját bevételi forrást. A má
sik költségvetést csökkentő tényező a televíziók és rádiók számának növekedé
se. Amíg ugyanis ezek száma csekély volt és a készülékek újak voltak alig vagy 
csak igen keveset kellett javításukra költeni. Most amikor a készülékek száma 
már több száz és jelentős rész már idős készülék, javításuk egyre többe kerül, 
s a pénzügyi eszközök mind nagyobb hányadát leköti. Ezt is számba kell ven
nünk terveink készítésénél. 

Milyen megoldás kínálkozik ebben a helyzetben? Abból kiindulva, hogy 
eddigi szolgáltatásaink szintjét nem szeretnénk, (legalább is nem nagyon) csök
kenteni két lehetőség mutatkozik. Az egyik lehetőség, hogy közművelődési prog
ramjainkat felülvizsgáljuk a gazdaságosság szempontjából is. Nem könnyű ezek 
mérlegelése, hiszen a kultúra gazdasági haszna alig kimutatható. Mégis azt kell 
tennünk, hogy bizonyos mutatók alapján egy-egy kulturális programot előnybe 
kell részesítenünk, míg másokat nem. 

A másik lehetőség, hogy növeljük a rendezvények látogatási díját, illetve 
keresünk olyan új lehetőségeket, amelyek a saját bevétel szintentartását esetleg 
növelését eredményeznék. Ilyen elgondolás formálódik például Balatonkene
sén ahol felmerült az a gondolat, hogy bevezetik a csónakkölcsönzési-díjat. Ami 
a televíziós készülékek jövőjét illeti itt is elképzelheő, hogy üdülőkben hozzunk 
létre hordozható készülékekből egy bázist és a beutalt vendég használati díjat 
fizet a készülék igénybevételéért. Ezzel megoldhatnánk a javítás költségeit és 
tulajdonképp követnénk az üdülésben általánossá válló gyakorlatot. 

Ezek a gondolatok azonban még csak arra szolgálnak, hogy most a jövő 
évi tervek összeállításánál osszuk meg gondjainkat és keressük közösen a meg
oldás legjobb formáit. 

Összefoglalva írásunk szándékát, voltaképpen az elmúlt évek jó tapasz
talatainak általánosításával szerettünk volna segítséget nyújtani az üdülőkben 
folyó közművelődési munka színvonalának további javításához. Eredményes 
munka áll mögöttünk és megvannak azok a szilárd alapok, amelyekre támasz
kodva meg tudjuk őrizni az elért színvonalat és együttes gondolkodás, erőfe
szítés révén további fejlődés is biztosítható. Reméljük írásunk hozzájárult ezek
hez a törekvésekhez. 
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