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I. Az Országos Diáknapok rendszere, funkciói és  

tartalma a diákok müvelődésében'és nevelésében 

1. Diákművelődés 

Témám szempontjából elengedhetetlennek látszik a 

müvelődés - müvelődési tevékenység és ennek össze-

tevőire használatos fogálmaink felelevenitése, va-

lamint a szervezett oktatás kereteiben résztvevő 

tanulókra történő leszükitése. 

Kiindulásként a Vitányi Iván által már leegyszerüsi-

tett müvelődésfogalmat idézem: 

"A müvelődés ebben az értelmezésben az objektiváci-

ók teremtése, elsajátitása és a mindennapi gyakor-

latban való használata: művelődés, önmüvelés és a 

kultura által meghatározott társadalmi gyakorlat egy-

szerre" - a  tanulók  esetében tovább szüleül a megha-

tározás, az objektivációk megszerzésére, a tanulás 

folyamatában történő alkalmazásra. 

Ezen fejezet alcime körüllir egy olyan tevékenységet, 

melyet a tanulók közművelődésben való részvételének 

szoktunk nevezni, vagy még pontatlanabbul tanulói 

/diák/ közmüvelődésnek. Hogyan szűkithető, alkalmaz-

ható a közművelődés fogalma a tanulói "köz"-re? 

Először is, ha a közmüvelődést az egész társadalom 

egyetemes müvelődéSónek fogjuk fel, akkor szükiteni 

kell arra a keretre, melyet a közmüvelés X , de még 



inkább a közoktatás xx  rendszere behatárol. /Jelen 

esetben a középfoku oktatás intézményrendszere/. 

A "köz" szónak más jelentéseit már egyértelmübbé 

teszi az a tény, hogy tanulókról van szó. 

Némi zavart okozhat a köz szó "nem professzionista" 

értelmezése, mivel a tanulók oldaláról nézve a mü-

vészeti iskolák tanulói professzionisták. Ettől 

eltekintve /illetve ezen tanulókat müvelőként is 

felfogva/ elfogadható tehát a köz-nek a tanulók tö-

mege. A mindennapi gyakorlatban a müvelés a közok-

tatáshoz, a müvelődés a közneveléshez kapcsolódó 

fogalomként fogadtuk el. Igy bizonyára egyszerübb 

lenne és bizonyos korlátokon is lazitana - a tanulók  

müvelődéséről  beszélni akkor is, ha az nem a tanórán 

és nem iskolán belül történik. 

Bár ez igy számomra elfogadhatóbb lenne, a további 

tárgyalás folyamán nem tudom megkerülni a tanulói 

/vagy diák-/ közmüvelődés megnevezést, mert állami 

és mozgalmi határozatukban, rendeletekben stb. igy 

szerepel, és ezért megkerülése - félreértések for-

rása lehetne. Viszont a hétköznapi szóhasználatban 

elfogadott jelentés, mely szerint a közmüvelődés 

nem kőznevelés és nem alkotó kulturális tevékenység, 

sem érthető ezalatt, hiszen a szubjektum a tanuló, 

X 
XX: mindkét fogalom értelmezése is szükséges ebben 

a relációban 



a köz, a tanuló ifjuság, azaz a tanuló, mint jel-

ző máris kitágitja a fogalmat nevelődésre és a kul-

tura alkotó müvelésére egyaránt. 

Iskoláinkban mindig meg volt az a törekvés, hogy ta-

nulóik megszerzett müveltségét a közvetlen társadalmi 

környezetnek felmutassák. Ez hol csupán az iskolával 

közvetlen kapcsolatban álló emberek - szülők, hozzá-

tartozók, - iskolát támogatók - körében tették, hol / 

szélesebben az iskola müködési területén /település 

vagy megye/. Az irányitól, is szivesen kezdeményeztek 

tájegységre, vagy az országra kitegedő versengési, be-

mutatkozási alkalmakat. Ezeknek formája többnyire a 

település és iskolája hagyományaira épült, és igy elég 

változatos és szines rendezvények alakultak ki. Tartal-

mában mindig a tehetségek felmutatására /az iskola jó 

hirének terjesztése/ törekedtek, de hasznos cselekvést 

biztositottak a többi tanuló számára is /rendezés, köz-

remüködés, szórakózás/. 

Az iskola profiljának megfelelő "szakmai" müveltség be-

mutatásán tul az egyéb kulturális tevékenység is jelen-

tős szerepet kapott - arányában az iskola képzési funk- 

ciója ezt befolyásolta. Régebbi időkben, amikor - mai 

szóhasználattal - még az iskola közmüvelődési szerepe 

nagyobb és helyenként meghatározója volt a település 

életének, folyamatos és jelentősebb hatásu kulturális 

tevékenységet igényelt környezete. 



A felszabadulás után végbement kulturális forradalom 

olyan fejlődést eredményezett, melynek során kialakult 

a közmüvelődés intézményrendszere, igy alapvető funk-

ciójuknak jobban eleget tehettek iskoláink /itt kö-

zépiskolák/. 

2. Szeméix isé2 fel lesztés ------------------ 

Nem kevés gond és polémia kiséri azon kutatásokat és. 

állásfoglalásokat, melyek a szocialista müveltségesz-

ményt a müvelt ember ideálját körvonalazzák: - száza-

dunk végén milyen ismeretekkel kell rendelkeznie egy 

középiskolát végzett fiatalnak ? 

Vitathatatlanná válik lassan, hogy az általános müvelt-

ség terjedelmi szemléletét meg kell haladnunk. Gramsci 

irja: "A kultura egészen más dolog. A magunk belső én-

jének megszervezése, fegyelme, saját személyünk birtok- , 

bavétele ,: olyan magasabbrendű öntudat megszervezése, a-

melynek révén az embernek sikerül megértenie a maga tör-

ténelmi értékét, rendeltetését az életben, jogait és kö-

telességeit." /2/ 

Cinmagunkban viszont az emberiség történelme folytatódik 

- igy kapcsolódik ez a müveltségeszmény a valóság tör-

ténelmi materialista értelmezéséhez, a szocialista ide-

álok vállalásához. A természeti és társadalmi valóságot 



egészként felfogó marxista filozófia alapján a tan-

tárgy centrikusságainak az integrációval való felvál-

tása következik - Marx György szavaival: "Minél job-

ban szakosodik és differenciálódik századunkban a tu-

domány, minél több új területet fedez fel és ir le, 

annál nyilvánvalóbbá válik a legkülönbözőbb és egymás-

tól távol eső területek belső materiális összefüggése." 

/3/ 

Vizsgálódásaim során a szakirodalomban éd dokumentumok-

ban is a személyiség "sokoldalú", "mindenoldalú", "har-

monikus" jelzővel találkoztam. Anélkül,.hogy ezekről 

itt szólnék /bár később ezek a megjelölések szerepelnek/ 

a harmónikus személyiség  fejlesztése számomra a legel-

fogadhatóbb: 

"A harmónikus'személyiség nemcsak harmónikus struktúrát, 

hanem harmónikus viszonyulást is jelent a környezettel 

/külső harmónia/ és önmagával /belső harmónia/." /4/ 

A köznevelés alapvető feladata a személyiségfejlesztés, 

a fejlett szocializmus megteremtésének feltétele: 

"tudományos világnézetü, tudatosult személyiségeket ne-

velni a tudományos világkép és meggyőződésrendszer kia- 

lakitása által." /4/ Mindehhez olyan közösségek müköd-

tetésére van szükség, ahol "az önállóság képességének 

kifejlesztését az önállóság - gyakorlása révén segitik 

elő." /4/ 



Olyan tudatosult személyiségeket kell nevelni= melyek-

ben szokásrendszerré /habitussá/ a kommunista erkölcs 

normái rendeződtek. 	. 

A személyiség társadalmi produktum, és célja a társada-

lom szolgálata - a munka. Tehát alkotóképes személyisé-

geket kell kifejleszteni. "Az alkotó tevékenység végzé-

sére /helyzetelemzés, célképzés, tervezés, megvalósitás, 

a folyamat és az eredmény értékelése/ nyilvánvalóan nem 

elegendő szituáció az osztályórarendszer keretei közé 

szoritott tanitás-tanulás. Kell hozzá a 	iskolán kivü- 

li foglalkozás is, akárcsak a társadalmilag hasznos mun-

ka." /4/ Többek között igy bir nagy jelentőséggel egy 

jól szervezett tanulmányi mozgalom, verseny, egy kultú-

rális rendezvénysorozat - ODN és az épitőtábori tevé-

kenység. Ez összehangolt tevékenység eredménye lehet, 

hogy később a személyiség nemcsak munkájához, hanem ön-

maga fejlesztéséhez is alkotó módon közelit, azaz kia-

lakul az önfejlesztés képessége. 

Eddig főként a személyiség ontogenetikus fejlődéséről 

volt szó, emlitve ugyan, hogy a személyiség társadalmi 

termék, tehát filogenezisét a társadalom alakitja. A 

jövő köznevelését tehát ugy kell fejleszteni, hogy ké-

pes legyen folyamatosan értékelni az egymást követő ge-

nerációk személyiségében bekövetkező fejlődést - a fej- 



lődést - a fejlődés várhatóan továbbra is növekvő 

különbségeit, - és képes legyen e tényekhez folyama-

tosan alkalmazkodni is." /4/ 

Nagy József á Köznevelésben irja: 	a 3-17 éves é- 

letkori szakaszra egységes személyiségfejlesztési prog-

ramot dolgozzunk ki", és ajánlja: "az egységes és átfo-

gó személyiségfejlesztési program kidolgozása-a nyolc-

vanas években, éé fokozatos bevezetésének megkezdése a 

kilencvenes években." /5/ 

3. A diákmüvelődés a permanens nevelés-müvelődés folya-  

matában:  

"Legáltalánosabb és politikai aspektusú megközelitésben 

a permanens nevelés-müvelődés egyszerre eszköze és ered- 

ménye azoknak az erőfeszitéseknek, amelyeket a szocialis-

ta társadalmak tesznek annak érdekében, hogy minden e-

gyén számára minél teljesebben biztositsák az egyenlő 

lehetőségeket személyisége teljes kifejlesztéséye, a tár-

sadalmi munkamegosztásban /a társadalmilag hasznos mun-

kában/, a közéletben  /a  társadalmi-politikai hatalom 

gyakorlásában/, és a kultúrális értékek alkotó elsajáti-

tása folyamatába való tevékeny bekapcsolódásra, és mind-

ezeken keresztül az egyénileg változó, de mégis egysé-

ges, anyagi és szellemi tekintetben egyaránt magas szin- 
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vonalú szocialista életmód kialakitására." /6/ 

A permanens nevelés-müvelődés rendszere horizontáli-

san /életkornak megfelelően - itt a tizenévesek/ át-

fogja a nevelési, képzési müvelődési tevékenységek va-

lamennyi formáját és szintjét. Lehetőséget nyújt /szo-

cialista viszonyok között/ a mindenoldalúan kifejlődő 

nembeli képességek és az egyén részleges, egyoldalú 

fejlődésében mutatkozó antagonizmus feloldására. 

A diák- /köz/ müvelődésnek a permanens nevelés-müvelő-

dés kifejlesztésének szempontjából három területen le-

het fokozottabb jelentősége: 

1. A középfokú iskoláztatás általánossá váló folyamatá-

ban, mint a tanuló szabad idejében végzett öntevékeny 

müvelődés - mely az iskolai hatásokat erősitve - ki-

alakithatja a permanens müvelődés igényét és készsé-

gét. 

2. Másrészt a nevelés-képzés tartalmának kiszélesitésé-

vel /gyakorlati alkalmazásával/ az ember teljes és 

mindenirányú kifejlődése irányába hat. 

3. A szocialista életmódra való készség és képesség for-

málásának is eszköze. 



A permanens nevelés és müvelődési rendszer feltétele 

egy integrált köznevelési és közmüvelődési rendszer, 

s e rendszerben egy jól funkcionáló kultúrális mozga-

lom /keret, jelen esetben az ODN/ segitheti ezen fel-

tételek megvalósulását: 

- a politikai feltételek terén a korszerü irányitás 

megvalósitásával; 

- struktúrális vonatkozásban az általános nevelés kiter- 

jesztését; a tanulás "helyeinek" jobb kapcsolatát:,."., 

szervezési feltételekben a nyitott iskola megvalósu- 

lását; 

- pedagógiai feltételekben az iskola és a szabadidős te-

vékenységek összekapcsolódását; 

- a kötelező és választható tevékenységiek egységét, és 

a közösségek fejlődését az önirányitó közéleti és po-

litikai tevékenységben. 

Az iskola fejlődésének vonatkozásában az általánosan mű-

velő iskola, mint a permanens müvelődés egyik szakasza, 

lépcsője és intézményes kerete az egyoldalú oktató in- 

tézményből a társadalmi élet teljességére felkészitő in-

tézménnyé válik. 
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4. Az ODN szerepe a müvészeti nevelésben _ 
Elöljáróban megjegyzem, hogy csupán a téma /ODN-EDU/ 

vizsgálata indokolja, hogy az esztétikai nevelés szin-

tereiből a müvészeti nevelésről szólok. Jausz Béla ir-

ja: "A marxista esztétika határozott egyértelmüséggel 

mutat ró, hogy az embernek a valósághoz való esztéti-

kai viszonya nem korlátozható pusztán a művészetre, bár 

tagadhatatlan, hogy az esztétikai viszonyok a müvésze-

tek területén nyernek legegyetemlegesebb kifejezést." 

/7/ 

A müvészeti nevelés - melynek ösztönzője, egyik kerete 

ás mércéje is lennének a diáknapok - a közösségi, világ-

nézeti, érzelmi és erkölcsi nevelés szempontjából is 

nagy jelentőségü. 

A sokoldalú személyiség fejlesztésének területén a diák 

alapvető ismeretekre, jártasságra és készségre tehet 

szert a müvészet egyes ágaiban, és ha valamely területen 

különleges adottságokkal rendelkezik, müvészi alkotó 

szintig is fejlesztheti képességeit. A művészi alkotó-

képesség fejlesztésében ugyanazon pedagógiai alapelvek 

érvényesek, mint az esztétikai nevelésben, hiszen a mü-

vészet a társadalmi tudatnak az a formája, amely a maga 

különleges módján ugyancsak a társadalmi létet tükrözi. 
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Belinszkij szerint: "a müvészet és tudomány különb-

sége egyáltalán nem á tartalomban, hanem csupán egy 

bizonyos tartalom feldolgozásának módjában áll." /7/ 

A müvészet különböző fajai másrimás módon általánosit-

ják az objektiv világ törvényszerüségeit: - "E folya-

matban a logikai általánositásból visszatér az élet-

szerű. egyeshez, s a kettő szemléletes egységét terem- 

ti meg, amit logikailag a különös, esztétikailag a ti-

pikus jelez.." /7/ 

E folyamatban a megismerés érzelemmel szineződik, ezen 

keresztül irányt ad a gondolatnak,' mely elvezethet a 

megértéshez /meggyőződést, világnézetet alakithat/, majd 

a cselekvéshez. Azonban a müvészeti nevelés elsősorban 

nem müvészi nevelés, hanem a müvészéti élmény befogadá-

sára történő felkészités - ezen keresztül a tudat for-

málás a , azaz életmódalakitó tényező.  

A tudatformálásban igen jelentős a hatások tartóssága, 

ez /bár közvetve történik/ a müvészettel sokszor ered-

ményesebb. Korunkban a tudományos-technikai forradalom 

szocialista viszonyok közötti kibontakozása során az 

emberi szükségletek tudatos formálására gondot kell for- 

ditanunk. Marx: "Az ember önmegvalósitásában élettevé-

kenységének valamennyi területe részt vesz, mindenek-

előtt a munka, s erre támaszkodva az esztétikai és mü-

vészeti értékek alkotása is." /7/ 
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Ezért nő a jelentősége a müvészeti és müvészettel va-

ló nevelésnek, melynek az óvódón és általános iskolán 

»belül és kivül egyaránt/ túl az egyre inkább teljes-

körüvé váló.középfokú iskoláztatás során s. tanulók 

személyiségének sokoldalu kibontatkoztatásához keltsa-

játos hatásával hozzájárulnia. 

Az amatőrséd: a résztvevők számára nem a megélhetés, 

hanem az öntevékeny élmény és örömszerzés a cél. A mü-

vészi érték létrehozása nem közömbös, csupán másodla-

gos. Tömegességével, sokrétű szerepével nagy jelentősé-

gü a szocialista müvészet fejlődésében. 

Az amatőr mozgalomban való részvétel, az általuk terem-

tett müvészi értékek bemutatása, igen széles 'körben for-

málja a müvészi izlést. Közel 300 ezer amatőr tevékeny-

kedik Magyarországon. /8/ 

Nehéz és célszerütlen lenne a mozgalomban résztvevő kö-

zépiskolás diákok különválasztása. A diákegyüttesek mel-

lett jelentős számban vesznek részt más intézményi, ü-

zemi körökben és együttesekben. Érdemes azonban számba-

venni tevékenységük főbb sajátosságait: 

- meghatározó az életkoruk, 

- az iskolatipus, ahol tanulnak, 

- a továbbtanulási vagy munkábaállási lehetőség, 

- az amatőr tevékenység szintere az iskolán belül vagy 

kivül van, 
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a belső hajtóerő a kiteljesedés igénye, vagy müvé-

szitpálya felé orientálódás?, 

- az iskola elismeri, támogatja vagy csak türi tevé-

kenységüket, 

- stb. 

A kifejezetten középiskolai amatőr körök és együttesek 

számára igen lényeges, hogy folyamatosan tudnak-e te-

vékenykedni, figyelembevéve azt is, hogy négy év alatt 

egy teljes együttes kicserélődik 

5. Az ODN rendszere d  ifj,usáHolitikai és kulturális 

szereEe  

A felszabadulást követően a középfoku oktatási rendszer 

és intézményei is jelentős átalakuláson mentek keresz-

tül. A kulturális forradalom problémáktól nem mentes 

időszakában különösen 1956-ig nem volt egyszerü eldön-

teni, hogy a múlt örökségéből mit kell megőrizni, tovább-

fejleszteni és milyen uj tartalmakra és azoknak megfe-

lelő formákra van szüksége a szocializmus nevelési-okta-

tási rendszerének. Ebben a nagy feladatban az 195o-es év- 

tized második felében már viszonylag kisebb jelentőségü 

/az egészhez viszonyitva/ kezdeményezésekre, mozgalmak-

ra is jutott figyelem. Igy a diákság tanulmányaihoz nem 

közvetlenül kapcsolódó kulturális nevelőmunkában elért 
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eredmények időszakonkénti számbavételére, ösztönzé-

sére és a bemutatkozás kereteinek kialakitására. Egy 

régi hagyományt felélesztő, a keszthelyi tanároktól 

és diákoktól elindult kezdeményezés a "Helikoni ünnep-

ségek" szolgált alapul a KISZ KB és a Művelődési Mi-

nisztérium számára ahhoz, hogy:4ciépitsenek egy olyan 

kultúrális szemlerendszert, amely horizontálisan és 

vertikálisan is átfogja a közép- és szakmunkásképző is-

kolákban tanuló diákság kultúrális törekvéseit. 

Ezen rendszer kifejlesztését a kultúrális politikai ha-

tározatok /MSZMP,KISZ/ és az állami törvények, rendele-

tek szabta keretek és irányok között a KISZ szorgalmaz-

ta. 1958-ban az MSZMP KB meghatározta müvelődéspoliti- 

kájának irányelveit. Az irányelvekben fő feladatnak a 

szocialista tudat formálását, a szocialista kultura ter-

jesztését jelölte, szorgalmazta a világnézeti nevelés és 

az ideológiai munka fontosságát és megjavitását. /9/ 

Az MSZMP VII. kongresszusa /1959/ iránymutatásai alap-

ján 1961-ben törvény jelent meg az új oktatási rendszer-

ről, mely többek között célul tüzte ki, hogy lényégében 

minden fiatal elvégezzen valamilyen középiskolát. 

Az 197o-es Országos Népmüvelési Konferencia vitaanyaga 

a közmüvelődést nem az oktatásra épülő továbbmüvelődés-

nek tekinti: "A közmüvelődés a különböző müvelődési, 
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közoktatási, közmüvelődési, tudományos és müvészeti 

intézmények, a tőmegközlési eszközök, a társadalmi 

szervezetek kultúrális nevelőmunkája révén megvalósu-

ló, a társadalom fejlődő  szükségleteire épülő, az e-

gyének és csoportok müveltségét, személyiségét fej-

lesztő, mindezt az egyének öntevékenységének állandó 

erősitésével megvalósitó tevékenység." /ONK Bpest, 

197o. 148.o./ 

Az 1971. évi IV. törvény az ifjúságról Vi.fejezet 24.g: 

"Az ifjúságot meg kell ismertetni az emberiség haladó 

kultúrájéval és müvészeti alkotásaival: lehetővé kell 

tenni, hogy saját kultúrális tevékenységének fejleszté-

sével is tartalmas, szocialista életmódot alakitson ki." 

Az MSZMP oktatáspolitikai határozatának /1972/ III/1. 

fejezetében e témával kapcsolatban a következőket olvas-

hatjuk: "Az iskola ne csak a tanulást, hanem a tanulók 

társas életét, közösségi, társadalmi tevékenységét is 

szervezze: váljék a fiatalok müvelődésének, alkotó kedv-

teléseinek, értékes szórakozásának szervező központjává. 

Ez szükségessé teszi az iskolák zártságának feloldását, 

a társadalom különböző intézményekhze -.igy a közmüve-

lődési intézményekhez - füződő kapcsolatainak erősité-

sét, az iskolán kivüli egyéb nevelési tényezők fokozot-

tabb közremüködését." 
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A közmüvelődés fejlesztésének feladatairól szóló párt-

határozat /1974. március 19-2o./ igy nyilatkozik az 

ifjúság körében teendőkről: "Tovább kell fejleszte-

nünk az ifjúság müvelődési lehetőségeit, a közösségi 

müvelődési formákat, az ifúsági kórusokat, szinjátszó 

köröket. Meg kell találni, és fel kell használni azo-

kat a mödszereket, amelyek tartalmasan kielégítik az 

ifjúság közösségvágyát, aktivitásigényét." 

A KISZ határozatai már konkrétabban formálták az ODN 

rendszerét. 

A közmüvelődési határozat és a közmüvelődési törvény i-

ránymutatásai alapján a KISZ KB Intéző Bizottsága állást 

foglalt, és meghatározta a KISZ feladatait a határozat 

végrehajtásában. Az ODN-t elsősorban a következő véle-

mények és feladatok befolyásolták. 

Az állásfoglalásból: "A KISZ közvetve és közvetlenül 

vesz részt ebben a munkában. A feladatok egy részét a 

szervezeti életen belül, a saját eszközeinkkel valósit-

jéik meg, más részét pedig kezdeményezően a társszervek-

kel közösen, illetve a közmüvelődési intézmények, tu-

dományos és müvészeti mühelyek tevékenységéhez kapcso-

lódva." 

"Az életmód szerves részévé váló folytonos müvelődés, 

teszi alkalmassá az embert az állandó megújulásra... 
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Az egyéni müvelődés, az önképzés a szocialista mü-

velődés fontos része, s jelentősége egyre fokozódik... 

... elébe kell mennünk a még kialakulatlan igények-

nek, illetve kapcsolódnunk kell a fiatalok spontán jel-

legü mozgalmaihoz - megtöltve őket tudatos szocialista 

tartalommal." 

A határozat az aktiv közösségi müvelődés szinterei és 

formái fejlesztéseként külön megfogalmazta: 

- A müvelődési otthonok szerepét: 

"Ez az intézmény tartalmilag és nevelési céljai, for-

mái tekintetében is váljon az ifjúság otthonává." 

- Az ifjúsági klubmozgalom feladatait: 

a klub a közösségi élet, a közéletiségre nevelés 

szintere legyen." 

- A mükedvelő müvészeti mozgalomban: 

"Szükségesnek tartjuk a mükedvelő müvészeti mozgalom 

müvészi szinvonalának fejlesztését, épitve az e cso- 

portok nagyrészénél tapasztalható erőteljes társa-

dalmi, közéleti érdeklődésre, a haladó népi hagyo-

mányok ápolásának igényére, a modernségre és a köz-

érthetőségre való együttes törekvés bizonyitékaira... 

Az irányitásnak, útmutatásnak itt különösen nagy je-

lentősége van." 

- A fiatalok spontán közösségi kezdeményezéseiről: 
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/pl. táncház, városi népzene, beat, stb./ 

"Biztosítani kell számukra a megfelelő müködési he-

lyet, a szükséges felszereléseket, a képzett veze-

tőt és általában a továbbfejlődés lehetőséget." 

.A határozat 5. pontjában a müvészetek szerepe fogal-

mazódik meg: "Az ifjúság kultúrális, müvészeti nevelése 

szempontjából megkülönböztetett figyelmet kell fordi-

tanunk a müvészetek müveltség és személyiségépitő ha-

tásának tudatosabb felhasználására: müvészet és társa-

dalom, müvészet és ifjúság, müvészet és közmüvelődés kö-

zelitésé re." 

A II. fejezetben a feladatokról: "A fejlődést két irány-

ba kell előmozditani: - egyrészt a szervezeti életben 

kapjon jelentőségének megfelelő hangsúlyt a közmüvelő-

dési munka; másrészt szorosabban kell kapcsolódnunk az 

állami és társadalmi szervek, intézmények ifjúsággal 

összefüggő közmüvelődési tevékenységéhez, és gyakrabban 

kell kezdeményeznünk és ösztönöznünk az ifjúsági kultú-

rálisfi4kciókat, mozgalmakat és az állami és társadalmi 

szervek együttmüködését ezen a területen. 

Részletezve: "A klubok munkájában érvényesiteni kell a . 

KISZ réteg szerint differenciált elveit és gyakorlatát. 

...A következő években a diákklubok hálózatát is tovább 

kell fejleszteni... , hogy valamennyi középiskolában és 
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szakmunkásképző intézetben létesüljön ifjúsági klub." 

A mükedvelő müvészeti mozgalmat illetően: "A KISZ 

Központi Bizottsága - az érintett állami és társadal-

mi szervekkel együtt pályázatok meghirdetésével, ki-

tüntető elismeréssel, dijakkal - s ha kell birálattal 

segitse a mozgalmon belüli pozitiv müvészetpolitikai 

tendenciák kibontakozását." 

"Országos jelentőségü kultúrális akcióink /pl. ODN/ 

népszerüsitése és hatékonyságának növelése érdekében, 

fokozottan támaszkodnunk kell e mühelyek, orgánumok 

lehetőségeire." 

A KISZ KB 1975. julius 8-án jelentést tárgyalt az 1974. 

áprilisi határozat végrehajtásáról. Itt külön is elem-

zik az Országos Diáknapok rendezvényét: 

"Az iskolai diáknapok, majd a megyei bemutatók jól tük-

rözték az iskolai közmüvelődés fejlődését, a diákifjú-

ság politikai aktivitásának fokozódását. A megyei diák-

napokon a részvétel jóval meghaladta a korábbiakat. 

A bemutatókon előtérbe kerültek a haladó eszmei-politi-

kai mondanivalót tartalmazó müsorok. A versmondók, az 

irodalmi szinpadok, a szinjátszó együttesek müsorán a 

felszabadulást, a haladásért harcoló népekkel való szo-

lidaritást bemutató müvek voltak túlsúlyban. 

Eredményes volt az Országos Diáknapok rendszerének át-

szervezése. A megyei diáknapok rangját növelte, hogy 
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országos minősitésekre is itt kerül sor. Igy országosan 

egységes értékelési rendszer alakult ki, amelynek ked-

vező hatása az országos diáknapok szinvonalában máris 

érezhető volt. A pályázók önálló rendezvényekké vált 

találkozói mind a diákok, mind a pedagógusok körében jó 

visszhangot keltettek. 

/Megjegyzésem: - egy év telt el az áprilisi határozat 

megjelenése óta - a határozat feldolgozásának éve - 

1975-ben volt a felszabadulásunk 3o. évfordulója, a me-

gyei diákünnepeket a FIN keretében szervezték./ 

A tizenéves diákifjúság mozgalmi munkájának továbbfej-

lesztésére hozott KISZ KB  /1-1982/1/III.lo./.számú ha-

tározatában a következők szerepelnek. 

"A,társadalmi környezet felé nyitott és a diákfiatalok 

egész tevékenységének szervezésére képes iskola kialaki-

tását szorgalmazzuk." 

I/ 4.a. "...kezdeményezzük diákcentrumok létrehozását. 

A diákcentrum az iskolán kivüli müvelődés, szó-

rakozás központjaként szervezzen és ajánljon 

programokat." 
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4.c. A KISZ területi szervei a lakóterületen, az 

iskolai KISZ-szervezetek a tanintézeteken be-

lül hozzanak létre tinédzserklubokat.  

4.d. "Az amatőr müvészeti mozgalomban ösztönözzük 

új csoportok, mühelyek kialakulását, adjunk több 

alkalmat tevékenységük bemutatására. A KISZ-szer-

vezetek az amatőrmozgalom hagyományos formái mel-

lett támogassák a népszerü müfajokat müvelő cso-

portok szerveződését /rock-, jazz-zenekarok, pan-

tomim együttesek, modern tánccsoportok, diszitő-

müvészeti, formázó, fotó és diaklubok stb./: 

A Középiskolai és Szakmunkástanuló Tanács szervezzen al-

kotótáborokat a központilag meghirdetett amatőr.filmes, 

diákiró-költő, képző, ipar és népi diszitőmüvészeti, fo-

tó, diapályázatok résztvevői, valamint amatőr művészeti 

. csoportok számára." 

4.e. "Az országos diáknapák kétévente megrendezésre 

kerülő eseménysorozata adjon keretet az amatőr 

müvészeti tevékenység eredményeinek széleskörü 

bemutatására. Ki kell dolgozni az országba diák-

napokhoz kapcsolódó iskolai és területi diáknapok 

rendszerét. 
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4.f. "A KSZT hozza létre a diákirók, diákköltők kö-

rét..._8lapitsa meg az "Ady Endre dij"-at. Rend-

szeresen jelentesse meg a diákirók, diákköltők 

antológiáját." 

4.g. "Az iskolai KISZ-bizottságok ápolják ás eleve-; 

nitsék fel a régi diákhagyományokat, rendezzenek 

iskolai forditott napokat, diákórákat, tanévzáró 

diákünnepeket. A városi KISZ-bizottságok szer-

vezzenek városi diákavatókat, diákhumor-feszti-

válokat, diákjuniálisokat." 

A KISZ KB IB állásfoglalása: az amatőr müvészeti mozga-

lom fejlesztésének feladatairól /1981/ 

" ...lehetőséget kell teremteni a müvészetek olyan alko-

tó müvelésére, melynek célja nem eléősorban a közönség 

előtti bemutatkozás, hanem a készségek, az alkotókedv 

fejlesztése, a mövészetekkel való közvetlenebb találko-

zás, a közös müvészi élmény szerzése." /1o/ 

Vitathatatlanul nemes törekvés ez, de: 

ha másodsorban is, de a bemutatkozás jelentőségére is 

ügyelni kell - még a táncház, pávakőrök, szakkörök 

esetében is; 

- Az amatőr müvészeti mozgalommal, mint eszközzel is /a 

közmüvelődési munka során/ tömegeket nevelünk. 
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Az állásfoglalás fontosnak tartja, hogy "minden ifjú-

sági réteg számára az életmódjának és érdeklődésének 

megfelelő tevékenységi formákat" kell megkeresni, va-

lamint: "A minősitések, bemutatók, fesztiválok olyan 

egységes rendszerét kell kialakitani, amely alkalmas 

a csoportok, együttesek és egyéni alkotók differenci-

ált és hatékony ösztönzésére." / lo/ 

"A minősités az együttesek vagy alkotók egész tevékeny-

ségét folyamatában vizsgálja és értékelje - még oly . 

jól sikerült - fellépés ne legyen a minősités alapja."/1o/ 

/Félő, hogy ez a minősités nehézkes lesz és bürokratikus, 

valamint a szükségesnél több szubjektiv vonásokat is 

hordozhat! 6.A./ 

"Olyan irányitási rendszert kell müködtetni, amely ké-

pes a mozgalom új jelenségeinek, az ij igényeknek a fel-

ismerésére, felkeltésére és kielégitésére." /lo/ 

Végül emlitem az állásfoglalásból a Müvelődési Minisz-

térium feladatai közül: 

- "A Népmüvelési Intézet segitségével dolgozzon ki új, 

átfogó, ösztönző minősitési rendszert. 

- Az országos szervek bevonásával készitse el a bemuta-

tók, fesztiválok és versenyek egységes rendszerét." lo/ 
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Ez utóbbi kettő nem kis feladat, az ODN szempontjából, 

jövője alakitásában döntő lehet. 

Az 1978-8o-as években kiadták a középiskolai és szak-

munkásképző intézeti ú ,j nevelési terveket és rendtar-

tásokat.  Az új dokumentumok nagyobb szerepet szánnak az 

együttmüködésnek a környezet különböző tényezőivel, igy 

a más intézményekkel: - "A közmüvelődési és kultúrális 

intézmények egyre nagyobb szerepet kapnak az ifjúság ne-

velésében. Sajátos "szolgáltatásaikkal" kiegészithetik, 

elmélyithetik a müvelődési anyagot, kielégithetik az e-

gyéni érdeklődést..." /11/ - A szakközépiskolák tervé-

ben:"A harmónikus személyiségfejlesztés, a tehetségek 

kibontakoztatása és a permanens önképzésre való előké-

szités érdekében különösen indokolt ,  hogy a közmüvelődé- 

si intézményekkel való együttműködés közös programok szer-

vezésében is megvalósuljon /11/ 

A szakmunkásképző intézetek - tanórán kivüli nevelés ter-

ve részletesen foglalkozik a kultúrális tevékenységgel: 

"Az öntevékeny irodalmi, müvészeti csoportok tagjai előa-

dásaikkal, bemutatókon, versenyekre készülésükkel a töb-

bi tanulóban is felébreszthetik az irodalom, a marvészet 

iránti érdeklődést." /13/ 

Valamennyi iskolatipusban az új tervek /11;12;13/ az 

elveknek megfelelően tartalmazzák a kultúrális nevelő-

munka /diákközmüvelődés/ célkitüzéseit, tartalmi köve-

telményeket igy biztositott az ODN célkitűzéseinek meg- 
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valósulása a legfontosabb - az iskolai szinten - il- 
k,v' - i 

letve, az iskolán belülvagy/gazoknak az alapvető kö-

zösségeknek a müködtetése /szinjátszókör, énekkar, ze-

nekar, klub, stb./ amelyek tevékenysége során a meg- 

születő produkciókból válogathatnak az iskolai, megyei, 

országos diáknapi rendezvényekre. 

Usszegezve a fejezet témaköreiben tárgyaltakat, az Or-

szágos Diáknapok rendszerének kialakulásában a tanulók 

és tanáraik, valamint közvetlen környezetük igénye és a 

hagyományápolás, hagyományteremtés volt döntő. Az ODN 

mint rendszer alkalmas a következő funkciókra: 

a./ A személyiségfejlesztésben az önmüvelődés képessé- 

gének kialakitására és ezzel felkésziteni a per- 

manens müvelődésre; 

b./ Az esztétikai, etikai, érzelmi-akarati nevelés 

gyakorló tere; 

c./ Közösségi nevelés szintere; 

d./ Tantárgyak közötti integrációra és.a tanórán ki-

vül szerzett ismeretek integrálására; 

e./ A közoktatási és közmüvelődési intézményrendszer 

együttmüködését fejleszti; 

f./ Az ifjúsági szervezet és iskola - tantervi és moz- 

galmi követelmények - együttmüködését erősiti; 
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g./ Hagyományápolásra és hagyományteremtésre; 

h./ Tanár és diák 1 müvészeti vezető és diák kapcso-

latok bővitése és ezen kapcsolatok tartalmának 

gazdagitása; 

i./ Az iskola és társadalom kapcsolatainak szélesi-

tése , -"nyitott iskola". 

Ezek a főbb funkciók, amelyeket mint lehetőségeket tar-

talmaz az OON rendszere, elsősorban az iskolára és még-

inkább az alapvető müvelődő és müvészeti kiscsoportok-

ra /pl.:  énekkar, klub, stb./  vonatkoznak. A felmenő 

rendszerü minősitők /megyei szinvonalversenyek/ és be-

mutatók /országos fesztiválok/ ösztönzőleg hatnak, va-

lamint megyei és területi t'átekintést nyújtanak és to- 

vábbi egyre kvalifikáltabb szakemberek /zsürik, szaktanács-

adók/ bekapcsolódásának lehetőségét kinálják. Országos 

szinten /néhol a megyein is/ olyan aktuális politikai 

tartalommal töltheti meg a rendezvény, amely az egész or-

szág /megye/ diákságát mozgósithatja. Ez utóbbi már tar-

talmi kérdés is. Az ODN politikai tartalommal biró kul-

túrális rendezvénysorozat, amely a szakmai-tanulmányi 

versenyekbe /és sportversenyekbe/ nem illeszthető /bár a 

pályázatok esetében ez elképzelhető/ kultúrális tevékeny-

ségek számára keretet, cselekvési lehetőséget, az e te-

rületen elért eredmények bemutatását, elismerését bizto-

sítja. 
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A diákok müvelődésében és nevelésében az ODN rend 

szere egy lényeges területet fog át. Szükség volt egy 

ilyen keretre az elmúlt 25 évben és a jövőben is i-

gény van rá. A mozgalom irányitól, szervezői ennek 

megfelelően igyekszenek korszerüsiteni mind tartalmi, 

mind formai vonatkozásban. Ez nem kis feladat, hiszen 

az irányitóknak meg kell találniuk azokat az eszközö- 

ket, módszereket és formákat., amelyekkel a valós fejlő-

dés irányába haladhatnak. Itt lehet tévedni is, de arány-

lag rövididő alatt /a kétévenkénti rendezvények közötti 

idő/ korrigálhatók a tévedések. Nem lehet mereven ra-

gaszkodni mégoly helyes, távlatokba vezető koncepciók-

hoz sem, melyek a ma gyakorlatában még gátolják a cse-

lekvést, jelen esetben az ODN mozgalmat. A rendszer ál-

landó kontrolljára nagy szükség van, megalapozott infor-

mációkat kell szerezni a közvetlen végrehajtóktól és ma-

guktól a szereplőktől,a diákoktól és felkészitő tanára-

iktól, szakemberektől egyaránt. 
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II. Az Országos Diáknapok eredete, a felhivások története n:' 

1. Helikon 

Dr. Tóth Józsefnek, a Helikon jubileumára /gondolatok 

a keszthelyi Helikoni Ünnepségek 15o. évfordulóján/ 

/14/ irt köszöntője a rendezvény történetével ismertet 

meg: 

"A park hatalmas fákkal ékesitett sétányáról mintha vég-

telennek tünnék a magyar tenger hullámzó viztükre. A szem 

elé táruló varázslatosan szép körkép távoli horizontját 

egyik oldalról a magasba emelkedő, régi várak hősi har-

cait és romantikáját őrző kúpalakú hegyek sokasága, má-

sik oldalról a fonyódi hegy kettős kúpja zárja el, cso-

dálatosan szép panorámában keresztezve a csillogó Bala-

ton északi és déli partjait .  

• A természet pompáján és a világhirü fürdőhely nyári ö-

römein túl azonban más értékei is tartogat látogatói szá-

mára a Balaton fővárosa. d.kori és középkori történelmi 

emlékei kultúrkincsei hazánknak és az egyetemes kultú-

rának. A város régi, nemes hagyományainak, az utókor szá-

mára is figyelemre méltó emlékeinek és értékeinek leggaz-

dagabbjai közé tartoznak a másfél évszázadra visszatekin-

tő Helikoni Ünnepségek. 

Mi volt hát ez a Helikon, jelentett-e valamit a magyar 
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szellemi megújhodás számára? 

Régi görög hitrege szerint a múzsák a Helikon-hegy-

ségben tartózkodtak, ahol üde források mellett, hüs 

lombok árnyékában Apolló, a müvészetek istenének védőpaj-

zsa alatt végezték szellemi munkájukat. A görök népnek 

a tudomány és a müvészet iránti olthatatlan vágyakozá-

sa a mitológia világába vezetett, hogy hosszú és hősies 

harcok eredményeként, a demokrácia megvalósitásával e- 

gyütt, az ókori tudományosság és müvészet bérceit is meg-

hóditsa. 

Másfél évszázaddal ezelőtt hazánkban, a nagy magyar par-

lagon a hazafiak egy kicsiny csoportja is egy ilyen He-

likon után vágyakozott, hogy a Habsburg-absz©litizmus 

fojtogató légkörében ébrentartsa aJnemzeti függetlenség 

ás a polgári átalakulás - akkori viszonyok közötti -

démokratikus koncepcióját. A felvilágosodás legnagyobb 

magyar költője, a Keszthelyen gyakran megfordult Csoko-

nai Vitéz Mihály.,: az első somogyi iskola születését jö-

vendölő versében ezért faragta rimekbe egy ilyen magyar 

Helikon megvalósulása iránti vágyakozását. Ez a vágyako-

zás azonban, valamint a magyar felvilágosodás kezdemé- 

nyezései egy olyankorban, amikor idegen a magyar szó, 

és nem lehet érdemeket szerezni a nemzeti kultúra érté-

keinek népszerüsitésével'- csupán jámbor szándék maradt. 

Ahogy a pozsonyi Diétán hiába keres pártfogót müvei ki- 
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adásához Csokonai, éppúgy a magyar dráma legnagyobb  al-

kotójaként induló Katona József hiába várja a választ 

pályázatra elküldött Bánk bánjára. Nagyurainknak és a 

hivatalos politikai közvéleménynek nem kell a független-

ségi gondolat. A magyar szó lelkes hirdetőinek, az ellő 

magyar szintársulat tagjainak is hasonló sors jut osz-

tályrészül. Több évi hősies erőfeszités után feloszlanak, 

nincs életlehetőségük, nem tudnak versenyezni a német 

szinházzal. A régi Helikon tárgyilagos kutatójának meg-

állapitása s mrint a XIX. század első évtizedei hivatalos 

politikai és kultúrális életének közszellemét minden más-

nak inkább nevezhetjük, mint magyarnak és haladónak. 

Nagyuraink akkoriban a fényes bécsi ás párizsi szalonok-

ban élvén, nem sokat törődtek a magyar nyelvvel, a ma-

gyar irodalommal. Jórészük magyarul sem tudott, s igy a 

magyarul irni akarók hiába fordultak segitségért feléjük. 

Annál nagyobbra kell tehát értékelnünk azon kevesek ér-

demeit, akik a nagyúri közvélemény.ellenére pártfogásuk-

ba vették a lenézett magyar irókat. E hazafiak kicsiny 

táborának talán legelső és legkiemelkedőbb alakja volt 

az a Festetics György, aki Keszthelyen megalapitotta a 

Georgikont, Európa és a világ első mezőgazdasági főis-

koláját; aki Laczkovics századossal együtt első aláió-

ként, a bécsi udvar megkerülésével beadványban követél-

te az országgyüléstől, hogy a magyar hadseregben a .-' német 
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helyett a magyar legyen a vezényleti nyelv. Laczkovics 

századost a Habsburg-ellenes magyar jakobinus mozgalom-

ban való részvételéért kivégezték - Festetics Györgyöt 

fogságba vetették. 

Másfél századdal ezelőtt nem a csatatereken, hanem a 

szellem nagy küzdőterén, a nemzeti nyelv győzelméért 

folytatott harcban dőlt el a magyarság sorsa. A nemzet 

kezéből kiütött fegyver helyett a nemzeti nyelv munká-

sai, magyar irók és költők ragadták meg a tollat, és a 

Bécsből kitiltott Festetics Györggyel együtt, a legke-

gyetlenebb Habsburg-elnyomás légkörében a szellem fegy-

verével harcoltak a magyar függetlenségért, a társadal-

mi haladásért, dolgozó népünk emberibb életéért. 

Nem volt göröngyöktől és ellentmondásoktól mentes az az 

Ot, amely a keszthelyi vendéglátó, a lelkes és a tehetős 

hazafi hivó szavára százötven évvel ezelőtt Berzsenyi 

Dánielt, Kisfaludy S ndort, Pálóczi Horváth Ádámot, 

Dukai Takách Juditot és a többi, elsősorban dúnántúli 

költőt elvezette a keszthelyi Helikonra. Az elnyomatá-

sok korának költői gyakran kénytelenek az allegória kön- 

tösébe öltöztetni mondanivalóikat. A bécsi udvar kegyeit 

nélkülöző Festetics György a Helikoni Ünnepségek megren-

dezésénél a módszerekben alkalmaz bizonyos allegórikus 

vonásokat. Az uralkodó iránti lojalitásból, a diákok és 
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a költők helikoni találkozóját Ferenc király születés-

napja alkalmával rendezi meg. De lehet-e ezt bünéül fel-

róni annak a Festetics Györgynek, aki már 1799-ben el-

rendelte, hogy Georgikonjában az előadások nyelve csak 

a magyar lehet. Hiszen még jóval később, nagytradiciójú 

kollégiumainkban is tilos volt a magyar szó használata. 

Lehet-e ezt a kényszerü alkalmazkodást felhánytorgatni 

annak, aki a mindenkitől, még Lillájától is mellőzött 

Csokonait pártfogásába vette, s reáTbizta csurgói is-

kolájának vezetését. Aki szigorúan elrendelte, hogy a 

tudós, külföld által is irigyelt Georgikonjában szárma-

zásra, fajra, vallásra való tekintet nélkül bárki bejut-

hasson. 

Tárgyilagos értékeléssel arra is rá kell mutatnunk, hogy 

a diákok és a költők - százötven évvel ezelőtti el§ő heli-

koni találkozói nem voltak mentesek a sokszor önképzőkö-

rösdi és teátrális külsőségektől, hiszen ezekkel: még ma 

is találkozunk, nem egy esetben jogos birálattal kisérve. 

Ne feledjük azonban, hogy a másfél évszázaddal ezelőtti 

kezdeményezésnek nem volt előzménye, nem volt példája. 

Mégis megható lehetett pl. az a szinielőadás, melyet az 

ünnepet megelőző este rendeztek a Georgikon ás a gimná-

zium' akkori növendékei. Ahogy a későbbi visszaemlékező 

leirja: "A szinielőadás alatt örömkönnyek tódultak a né- 
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zők szemébe, amidőn a magyar nyelvet hallották a jö-

vő reményeinek ajakán megnyilatkozni olyan időkben, 

mikor a haza szinpadján idegen emberek idegen nyelven 

beszéltek a magyarnak." 

Egyszerü kis epizódja ez a százötven éves Helikonnak, 

de m`ég-is azt bizonyitja, hogy a magyar nyelv és iroda-

lom ápolásával és támogatásával nem lebecsülendő nemze-

ti, politikai jelentőségü szerepet játszott. S ebből a 

munkából a. középiskolás elődök példát adó módon vették 

ki részüket. A költőkkel közösen rendezett diákünnepsé-

geken a Georgikon és a gimnázium növendékei saját szer-

zeményü versekkel, elbeszélésekkel, tanulmányokkal sze-

repeltek, de a versmondás, a népdal és a néptánc is ál-

landó müsorszáma volt a keszthelyi Helikonnak. A keszt-

helyi Helikon a magyar irodalom fejlődésében nem volt 

döntő jelentőségü. A Helikon sok volt, talán a legtöbb, 

-ami lehetett a maga korában. Nemcsak azért volt jelen- 

tősége, mivel ez volt a magyar irók első szervezett sze-

mé3'es találkozása, vagy - mai értelmezéssel - az első 

iró-olvasó találkozó, költők és diákok találkozása, ha-

nem azért isi mivel a Helikon fellobbanó fénye előre vi-

lágitott a magyar irodalom új útjaira is. 

A Helikon Ünnepeken bizonyára gyarló verseket is olvas-

tak, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a nagy nemzetéb-

resztő harsonaszónak legelső akkordjai közé tartoztak. 
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A másfél évszázaddal ezelőtti keszthelyi Helikon a ma-

gyar nyelv tisztaságáért való féltő aggódás mellett a 

magyar költészet ébredése volt, amely jelentős mérték-

ben hozzájárult a magyar irodalom reneszánszának meg-

teremtéséhez. 

Méltán emlegették Keszthelyt magyar Weimárnak, s méltán 

irta Berzsenyi Dániel is helikoni ódájában: 

"S e kis magyar Weimár öléből 

Lássa hazám kiderülni napját." 

A másfél századdal ezelőtti Helikon elsősorban az ifjú-

ság találkozója volt, melyhez a meghivott költők jelen-

léte adta az ünnepi keretet. 

A régi Helikon nemes hagyományainak folytatását is csak 

az az ifjúság vállalhatta, amely az osztálytársadalom 

korlátaitól mentesen a legnemesebb eszmék hordozója. 

Azok az események, melyek százötven évvel ezelőtt a He-

likon ifjúságát lelkesitették ma már elhalványultak. A 

fejlődő élet, a megváltozott körülmények új eszmáhyek 

megvalósitását igénylik a mai Helikon ifjúságától. A 

régi Helikon neve és patinája azonban méltó keretet nyújt 

az ifjúság találkozására. Ez a keret éppen a hagyomány 

szilárd alapjaira épülve, nagyszerü lehetőséget nyújt 

olyan müvészeti területek megismerésére, amelyek a tani- 
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tási anyagban alig szerepelnek, viszont a korszerü 

szocialista müveltség nélkülözhetetlen elemei. A He-

likonra készülés lehetősége növeli az ifjúság körében 

a müvészeti foglalkozások tekintélyét, tartalmat és 

célt ad sok-sok iskola egész évben folyó, széleskörü 

müvészeti, kultúrális munkájának. 

A mai életünk kohójában megújhodott Helikon olyan esz-

ményeket állit megvalósitandó célként az ifjúságunk elé, 

mint a becsület, a közösség érdekében végzett önzetlen 

munka, a szerénység, a szocialista humanizmus, s mind-

azokat a jellemvonásokat, amelyek együttesen adják a 

szocialista társadalom emberét." /14/ 

'"Kiváló iróinkkal és költőinkkel való személyes talál-

kozás egész életre ható élményt jelent a Helikon fiatal-

jai számára. A megelőző Helikonon Váci Mihállyal való ta-

lálkozás mellett különösen maradandó emléket hagyott az 

élete alkonyához érkező Kodály Zoltánnal való - joggal 

mondhatjuk - történelmi találkozás, aki négy napon ke-

resztül fiatalos érdeklődéssel vett részt az ifjúság 
i 

minden megmozdulásán. A halhatatlan emlékü nagy magyar 

zeneszerző és zenetudós elsősorban ezzel juttatta kife-

jezésére a helikoni fiatalság iránti elismerő érzéseit. 

A helikoni tanulság éppen azt bizonyitja, hogy a mi if-

júságunkban a legnemesebb emberi érzések élnek, csak 

ezeknek az érzéseknek megnyilvánulási lehetőséget kell 
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biztosítani, ezeket az érzéseket helyes irányban, a 

szocialista humánum irányában, a kollektivitás ere-

jével kell kibontakoztatni." - részletek az 1967-es 

Helikon Tájékoztató-ból. /14/ 

2. A Helikon követői 

Sárospatak 1962, Gyula, Budapest 1963, majd Sopron,  E- 

. gerA.967. Az új Helikon után elsőként Sárospatak hivta 

össze 1962-ben Sárospataki Diáknapok megnevezéssel Bor-

sod, Hajdú és Szabolcs megyék középiskolás diákjait kul-

túrális fesztiválra, melyen 3o középiskola 13óo diákja 

vett részt. 

A kezdeményező a Rákóczi Gimnázium, támogatója az ügy-

nek•a Borsod megyei Tanács és a KISZ Bizottság. A He-

likon mintájára szervezték meg programjaikat. A Kultú-

rális Szemle Országos Operativ Bizottságának megbízá-

sából 1963-ban már kiegészülve Heves és Nógrád megyei 

diákokkal Észak-Magyarországi Fesztivált rendeztek./28;29/ 

A gyulai EDO is a Helikon tapasztalatain indult el. Az 

első EDO-felhívás az 1962-es Helikon felhivásnak /elne-

vezésnek és időpontok változtatásával/ pontos mása. /3o/ 

1963-ban először rendezi meg a KISZ Budapesti Bizottsága 
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a Fővárosi Tanács VB Oktatási Osztálya és az Iparita-

nulók Kultúrális Bizottsága az összes budapesti közép-

iskolák és iparitanuló intézetek bevonásával a Buda-

pesti Diáknapokat. /31/ 

A bemutatók 14 területi és budapesti szinten kerültek 

megrendezésre lo művészeti ágban. A területi bemutató-

kon arany szintet elért produkciók jutottak a budapes- 

ti bemutatókra. Igy 12oo diák szerepelt, közülük 112-en 

résztvettek a Jókai Szinházban megrendezett gálán. A 

tiz kategória - benne a szellemi vetélkedő és a pályá- 

zatok - megegyezik a Helikon, a Patak és EDÜ által kiir-

takkal. Igy ezen négy területi bemutató fogta át az or-

szág középiskolás diákifjúságának tudományos és müvé-

szeti törekvéseit, adott lehetőséget a bemutatkozásra. 

Valamennyien a "Helikont" alkalmazták sajátos körülmé-

nyeik között, és a rendezvények feltételeiben mutatkozó 

hiányosságokat az ügy szeretete, a lelkesedés egyenli-

tette ki. 

Érdemes tehát az 1963-as Országos Kultúrális Szemlét 

összességében vizsgálni: 

- Miit láttuk a kiirások /felhivások, tájékoztatók/. meg-

egyeznek. 

- Csak előzetes bemutatók /iskolai, városi vagy járási, 

megyei/ után kerülhettek a diákok a területi / országos 

rendezvényekre. 



- Tiz kategória van /benne a pályázatok és szellemi 

vetélkedők/. 

- A diáknapok országos ünnepségein szinvonalverseny fo-

lyik, és a legjobb téljesitményt elért iskola "Vándor-

serleget" kap. 

- Statisztika:/1963. ODN/ 

Területi diáknap R észtvevő  k 

helye terület 	iskola diákok sz. 

Keszthely-Helikon Dunántúl 85 3.500 

Sárospatak É-Magyarország 5o 2.500 

Gyula-EDO Duna-Tisza köze 

Tiszántúl 65 2.600 

Budapest Budapest 5o 1.400 

Összesen: 15o lo.000 

Igy 1963-ban mintegy másfélszáz iskola tizezer diákja 

volt területi szintü résztvevője a kultúrális szemlének. 

- A rendezést mindenütt a KISZ megyei /fővárosi/ és he-

lyi bizottságai, a megyei /fővárosi/ és helyi taná-

csok, a kezdeményező középiskolák, azok KISZ-szerve-

zetei, tanárai végzik. Mindenütt 14-18 fős rendező bi-

zottság tevékenykedik. 
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1967-ben  Sopron és Eger  is Országos Diáknapokat ren-

dez. /Budapesti Diáknapok "szétosztása"/, bár mind-

kettő átvett tapasztalatokat /Sopron a Helikontól, E-

ger a patakiaktól/ 4  azért más arculatot alakitottak ki. 

Talán elsősorban a kevesebb szereplő diák teszi lehe-

tővé, hogy a 3-4 napból elegendő egy nap a bemutatók-

ra /egy nap megnyitásra; egy nap a zárásra/, a többi 

napokon politikai, protokoláris, szórakoztató progra-

mok zajlanak. A törekvés az, hogy a bemutatókra felké-

szült diákok több és más formájú szerepléshez jussanak, 

mint pl. az EDO-n a "Te szinpadod", klubestek "vendége-

inkXé a klub" cimmel stb. Ez a törekvés erősödik fel 

1975-től, amikor a "fesztiváljelleg fokozása" indokán 

diáktalálkozókban /1-2 megye loo-2oo küldötte/ oldódik 

fel a diákok közmüvelődési bemutatója. 



3. Erkel Diákünneeek 

/A felhivások története 1963-83./ 

A Kultúrális Szemle Országos Operativ Bizottságának meg-

bizásából a KISZ Békés megyei Bizottsága, a Békés me-

gyei Tanács VB müvelődésügyi osztálya, a gyulai Városi 

Tanács VB és müvelődésügyi osztálya, a gyulai Erkel Fe-

renc Gimnázium KISZ-szervezete és tanárikara az alábbi 

felhivással fordul Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest  

és Szolnok megye, valamint Szeged város középiskolás 

ifjúságához. 

FELHIVAS  

A KISZ Kultúrális Szemle országos mozgalom. Átfogja az 

egész magyar ifjúságot, benne az ifjúság szocialista 

nevelése a legváltozatosabb'keretek között folyik, szin-

nel és élettel telitődik. Alkalmas rá, hogy a magyar 

ifjúság kialakítsa magában az új ember legszebb jellem-

vonásait, megtalálja azt a legjobb nevelési formát, mely 

az ifjúságot közös élmények és közös érzések által kö-

zösségbe forrasztja össze, társas tulajdonságait ki-

fejleszti, módszert és lehetőséget ad az élettel való 

állandó és eleven kapcsolatra, s közben megismerteti a 

fiatalokat a szocializmus épitésének mindennapos fela-

dataival. Ez a mozgalom az iskolák életében is jelentős 

42 
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szerepet játszik, feladatai roppant sokrétüek, szer-

teágazóak, az iskolai nevelőmunkának mindenképpen szer-

ves, kiegészitő részei. 

Mindezt kifejezte a keszthelyi Helikon immárom 5 éves 

tapasztalata, és az ez évi sárospataki diáknapok si-

kere. Ugyanakkor felvetődött az egész országra való ki-

terjesztésének igénye, hiszen a mozgalom teljes sikeaét 

a benne résztvevő tömegek biztositják. Megvalósitásával 

kialakul a középiskolás ifjúság különféle müvészeti á-

gakban folyó kultúrális tevékenységének szervezett for-

mája és rendszere. Ezért 1963. május 23, 24, 25 és 26-án 

Gyulán is megrendezésre kerül a középiskolás ifjúság ön-

tevékeny müvészeti találkozója, az 

ERKEL DIÁKÜNNEPEK, 

amely mem más, mint a Kultúrális Szemle Duna-Tisza közé-

re és a Dél-Tiszántúlra kiterjedő középiskolás területi 

bemutatója, amelyen az emlitett országrészek diákifjú-

sága méri össze felkészültségét, és mutatja meg öntevé-

keny mozgalmának szinvonalát. 

Az operativ bizottság a gyulai gimnázium KISZ-szerveze-

tére bizta a találkozó megrendezését, mert a város a 

Körös-köz művelődési hagyományainak egyik igen fontos 

bázisa, a hagyományok továbbfejlesztésében a felszabadu-

lás óta eltelt idők folyamán országos szintű rendezvé- 
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nyekkel hivta fel magára a figyelmet, és szerzett el-

ismerést. 

A találkozó pedig Erkel Ferenc nevét viseli4 aki a 

város neves szülöttei közül maradandó életmüvével a 

legjobban kiemelkedik. Nemcsak a magyar operát terem-

tette meg, hanem a dalosmozgalom kibontakoztatásával 

az öntevékeny müvészeti mozgalmak elindítója lett. 

Az Erkel Diákünnepekre hivjuk Duna-Tisza köze és a Dél-

Tiszántúl középiskolás ifjúságát, s kérjük, készüljön 

fel a nemes vetélkedőre, s együttesen biztositjuk si-

kerét. 

Az Erkel Diákünnepek a következő müvészeti ágakban 

kerülnek megrendezésre: 

1. Irodalmi pályázat:  

a./ Saját szerzeményü költemény 

b./ Helyismereti tanulmány 

c./ Irodalmi riport 

A helyismereti tanulmányban és az irodálmi riport-

ban óvakodjanak a pályázók az egyoldalú, a valósá- 

got megszépitő ábrázolástól. A szocialista épités-

re jellemző új vonások mellett bátran mutassák meg 

és birálják azokat az erőket, amelyek hátráltatják 

a fejlődést. 
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2. Néprajzi pályázat  

3. Vers- és prózamondás  

Minden pályázó három verset köteles választani: e-

gyet a klasszikus iróktól, egyet-egyet pedig a mai 

világirodalomból és a mai magyar iróktól. Próza-

mondás esetében két prózai mü választandó: egyet 

a klasszikusoktól, egyet pedig a mai magyar vagy 

világirodalomból. 

4. Irodalmi szinpad  

5. Szólóének  

6. Szólóhangszer  

A résztvevők három csoportban szerepelnek: 

a./ vonósok 

b./ zongoristák 

c./ fúvósok és népi hangszeresek 

7. Énekkar  

Az Erkel Diákünnepségek diszhangversenyén a bene-

vezett énekkarok összkara szerepel. 

8. Zenekar és hangszeres kamaraegyüttes  

9. Tánczenekar  

A  zenekar müsorszáma három müből áll összesen. Az 

egyik szám feltétlenül magyar szerző müve legyen. 
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A zenekar az Erkel Diákünnepek célkitüzéseinek meg-

felelő, szolid, versenyképes számokat tüzzön müso-

rára! 

lo. Néptánc  

A tánccsoport belső életét, a felkészülés folyama-

tos voltát, s szakmai kérdésekkel való foglalko-

zását a zsüribizottság a bemutatott munkanaplók a-

lapján ellenőrzi. A munkanaplót a tánbsoport veze-

tője, a KISZ-titkár és az Erkel Diákkünepekre való 

felkészitéssel megbizott tanár irja alá. 

11. Társastánc  

Az egészséges szellemben lezajló táncversenyek jó 

irányba terelik a vetélkedést, és a nézőket is ser-

kentik a táncok kultúrált, izléses formáinak elsa-

játitására. 

A bemutatón való megjelenés leányoknak szolid ru-

hában /tánc/ vagy bő szoknyás nyári ruha, fiúknak 

sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő. Ha az iskola 

nem koedukált, a leányiskola a fiúiskolával közösen 

szervezze a klubfoglalkozásokat, s ennek alapján 

nevezzenek be a bemutatóra. 

12. Képzőművészeti és fotópályázat  

13. Szellemi vetélkedő  
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ÁLTALÁNOS SZERVEZÉSI TUDNIVALÓK  

Az 1963-as Erkel Diákünnepekencsak azok a középisko-

lás tanulók, illetőleg csoportok vehetnek részt, akik 

saját megyéjük területén bekapcsolódtak a Kultúrális 

Szemle tömegmozgalriábe. 

A merev versenyzési formák kiküszöbölése céljából a 

jól bevált szinvonalversenyt alkalmazzuk. A szólisták 

és a csoportok rangsorolása helyett a zsüri arany, 

züst és bronz fokozatokat állapit meg /egy-egy müvé-

szeti ágon belül pl. több arany fokozat is kiadható./ 

A pontozásos rendszer fenntartása mellett a zsüri az 

összes résztvevők egyéni értékelésére törekszik. Igy 

lehetőség nyilik az iskolák közötti erőviszonyok reális 

felmérésére. A legkiemelkedőbb teljesitményt elért 

középiskola /gime ázium vagy technikum/ nyeri el az Er- 

kel Diákünnepek vándordiját, az Erkel Vári orserleget." /15/ 

Talán kicsit már idegen, a mai diákot imitt-amott no- 

solyra késztető - de ilyen volt az első EDO felhivás, 

• mely 1962. októberében eljutott Bécs-Kiskun, Békés, 

Csongrád, Pest és Szolnok megyék, valamint Szeged vá-

ros középiskolás ifjúságához. 

Az 1965-ös felhivás mér az ipari tanulókat is várja a 

hazánk felszabadulásának 2o. évfordulója jegyében ren-

dezendő EDO-re.  Igy kerül programba a Szakma Ifjú Mestere 
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kiállitás és a mesterségrajzi pályázat. 

"Nyitnak" a szervezők, nemcsak a résztvevőkben, tar-

talomban is: "Az Erkel Diákünnepekre ne csak néhány 

kijelölt tanuló és müvészeti csoport készüljön. Ter-

jedjen ki a felkészülés az egész iskolára, intézetre. 

... Lehetőséget biztositunk arra, hogy iskolai klub-

vezetők, újságok szerkesztő bizottságai tapasztalat-

cserét tartsanak. Versenyen kivül ugyan, de a test-

mozgás müvészetét is be kivánjuk mutatni." /16/ 

Tökéletesedik a szemle rendszere, elhatározzák, hogy 

csak járási-városi, majd megyei szinvonalversenyek és 

kiállitások után 1 ehet eljutni az  EDO-re.  

"1967-ben a kultúrális munka főbb tartalmi célkitüzé-

seit a párt IX. kongresszusa, a forradalmi ifjúsági na-

pok, és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfor-

dulója határozza meg." /17/ 

Az akkori felhivás mér nem Gyulára szólitja Pest és 

Szolnok megye diákjait. 

A KISZ zászlóbontásának lo. évfordulójára 1967-ben "For-

radalom és ifjúság" cimmel pályázat indult, mellyel az 

EDO-re is lehetett nevezni. A külön munkásmozgalmi pá- 
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lyázat témái a felszabadulástól napjainkig várja az 

ifjúságmozgalmi kutatókat. 

A felhivás ráirányitja a figyelmet arra,  hogy  a kultú-

rális tevékenység vonzóbbá teheti a KISZ-alapszervezeti 

életet - a Napló-pályázat beszámolót kér a KISZ-szerve-

zetek, csoportok, szakkörök és kollégiumi közösségek 

életér V1. 

Ismét érdekesség: "hegrendezzük a táncdalénekesek be-

mutatóját is. A külföldi szerző művét a táncdalénekes 

csak magyarul adhatja elő." 

A táncversenyt mér két csoportban hirdetik: amatőrök és 

profik, azaz a Di és D 2  kategóriában indulásra jogosult 

diáktáncosok számára. 

Az 1967. évi felhivást két körlevél is követte. Egy meg-

szivlelendő gondolat a másodikból: "javasoljuk, hogy az 

utazás és részvétel költségeinek előteremtése végett 

tartsanak városukban bevételes bemutatókat, esetleg úgy, 

hogy több  EDO-re  jutott iskola összefog, és közös mű-

sort ad." /17/ 

Az 1969. évi felhivás nem sokban különbözik az előzőtől. 

Uj az "Igy:élünk" pályázat, az irodalmi szinpad mellett 

egyfelvonásos müveket is bemutathattak, külön kategória 

a kamarakórus és a pol -beat. 



5o 

Ismét egy körlevél, amelyben figyelembe méltó gon-

dolat: "Az EDÜ Operativ Bizottsága úgy döntött, hogy 

az 1969-es Erkel Diákünnepeket fesztivál jelleggel 

rendezi meg. Elképzelésünk szerint az  EDO  fesztivál 

jellegét az eddigieknél sokkal szervezettebb és lát-

ványosabb felvonulás, valamint a szabadidők kitölté-

se, a csoportok rögtönzött szabadtéri fellépései ad-

nák." /18/ 

A budapesti fiatalok is az  EDO  vendégei 1971-ben: 

- "Készüljetek és jöjjetek hozzánk - a diákfiatalok po-

litikai, szakmai és kultúrális találkozójára..." /19/ 

Először FÓRUM! - A résztvevő iskolák KISZ VB-titkárai 

és kultúrális felelősei kérdeznek majd, és felelnek a 

megyék, városok vezetői. Megrendezik a nyomdaipari 

szakközépiskolások és a fiatal nyomdászok találkozóját. 

Ifjúsági naggyülés: "Három tavaszra emlékezünk." 

A pályázatok és bemutatók egy kivétellel megmaradtak 

/a táncdalénekeséktől búcsút vett az EDÜ/. 

Petőfi Sándor születésének 15o. és Erkel Ferenc halá-

lának 80.évfordulója jegyében készülnek a diákok az 

1973-as EDO-re. Petőfi-emlékülést "Haza és szabadság" 

cimmel szellemi vetélkedőt, valamint a VIT tiszteletére 

"Béke-barátság-szolidaritás" ifjúsági naggyülést tervez 

felhivás. /2o/ 
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Megváltozik a pályázatok rendszere, az egyes kategó-

riákat felosztják az öt "diáknapos város" és Budapest 

között. A helyi szervezők egy új programmal is adóz-

nak a névadónak: meghirdetik az Erkel-sakkemlékversenyt. 

A diáknapok általános célkitüzéseit és egységes rend-

szerét is megfogalmazza az 1975. évi felhivás: 

- az iskolai diáknap legyen a közmüvelődés eredményei- 

nek megnyilvánulása... 

- a megyei diáknapok a Forradalmi Ifjúsági Napok része-

ként váljanak a megye középfokú tanintézeteinek sok-

oldalú tapasztalatcserére is módot adó seregszemlé-

jévé... 

- az országos diáknapok legyenek az iskolai közmüve-

lődés országos s.zintü reprezentativ találkozói..." 

A  soronkövetkező országos diáknapok célja, hogy tükröz-

ze a tanulóifjúság hazánk felszabadulásának 3o. évfor-

dulója alkalmából vállalt és tett cselekedeteit, a szo-

cialista hazafiság, az internacionalizmus eszmeiségét."/21/ 

Ez a kiirás a müvészeti bemutatók és egyéb hagyományos 

programok szinhelyévé teszi az országos diáknapokat 

rendező városokat. A pályázatok számára ismét új orszá-

gos rendszer alakul ki Budapest, Pécs, Szeged, Sárvár 

helyszinekkel, konkrétabb szakmai programokkal. 
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"A diáknapok énekkari bemutatói 1975-ben részle-

gesen, a későbbiekbén teljes egészében kapcsolódnak a 

Magyar Rádió korábban elinditott Éneklő ifjúság moz-

galmához." /21/ 

Az új tánczene, az új tánc már nem teszi lehetővé az 

amatőrök fellépését, igy a társastánc nem kerül meg-

hirdetésre. 

Az 1977-es EDO-re  hivó kis füzet megjelenését 1975. 

novemberében Gyulán egy tanácskozás előzte meg. A di-

áknapokon résztvevő megyék és városok KISZ-bizottsága-

inak képviselői a KISZ KB javaslatára összegyültek, 

hogy megvitassák az előző EDÜ tapasztalatait. 

Verseny és fesztivál? Mit csináljon a zsüri? Hiányoz-

nak a kiállitások! Kit, kiket, miért, mivel dijazzunk? 

Szinte egymást érték a kérdések. Itt hangzik el az a 

javaslat, hogy az országos diáknapokat kössék egybe 

május 1-e megünneplésével - a jövő munkásai, szellemi 

dolgozói együtt ünnepeljenek azokkal, akiknek a fel-

készülési évek egyre tökéletesedő, nyugodt feltétele- 

it köszönhetik. 

Igy a felhivás immáron nyolcadszor 1977. április 29. - 

május 2. közötti napokra hivta Bács-Kiskun, Békés, 

'Csongrád megyék, Budapest és Szeged városok diákjait./22/ 
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Húsz éve bontott zászlót a KISZ: "az eltelt 20 év for-

radalmi szelleme hassa át egész tevékenységünket." 

Először hiv testmozgásra a "Sportol az EDO" akcióval. 

Lesz fesztiváldij a legjobb iskoláknak és ajándékok a 

győzteseknek. A város vándorserlegére az a megye vagy 

város iratkozhat fel, amelynek a diákjai a legjeleseb-

bek lesznek a fesztiválhangulat megteremtésében. 

Ezen az EDO-n utoljára látjuk vendégül Bács-Kiskun me-

gye nagyszerü diákjait, remek táncosait, zenészeit, 

szavalóit. 

Első izben hivták Gyulára Hajdú-Bihar megye és Debrecen 

város tehetséges leányait, fiait az 1979-es fesztivál-

ra. /23/ A müvészeti' bemutatók kiirása engedett "szigo-

rúságából": "Ne feledkezzetek meg az egészséges, vidám 

diákhumorról sem." A harmadízben meghirdetett "Te szin-

padod" pódium már a megnyitó napján várta az előadókat./27/ 

Az 1981. évi diáknapok célkitüzései, feladatai  

I. A rendezvénysorozat célja: 

- Az 1981. évi országos diáknapok járuljanak hozzá 

a diákélet hagyományainak további elmélyitéséhez. 

- Az országos diáknapok eseményeinek középpontjában 

a KISZ X. kongresszusára való felkészülés álljon. 
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- Foglalják egységes keretbe az oktatási intéz-

ményekben folyó közművelődési munkát. Adjanak 

képet az iskolai KISZ-szervezetek kultúrális 

nevelőmunkájáról, a tanulói közmüvelődés ered-

ményeiről, a szines, vidám diákéletmódról. 

- Aádanak lehetőséget a szakmunkástanulóknak arra, 

hogy szakmájuknak, érdeklődésüknek megfelelően 

mind többen kapcsolódjanak az országos diáknapok 

rendezvényeibe. 

- Hivják fel a figyelmet mindazokra a pedagógusokra, 

akik lelkes segitői a KISZ-munkának, aktiv része-

sei az iskolai kultúrális, müvészeti nevelőmunkának. 

II. A rendezvények ideje: 

- Iskolai diáknapok: 1980. november- 1981. január. 

- Megyei diáknapok : 1981. február 25 - 1981.március 15. 

- Fesztiválok 	: 1981. április 29 - 1981.május 2. 

III. A minősitések rendszere: 

Az arany oklevéllel minősitett egyéni versenyzők és mű-

vészeti csoportok - a zsüri és a megyei KISZ-bizottsá-

gok javaslatára - meghivásos alapon részt vesznek a 
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Erkel Diákünnepeken. A fesztiváldijat és az azzal 

járó lo.000,- Ft-ot azoknak az iskoláknak a KISZ-szer-

vezetei kapják, amelyek kiemelkedő munkát végeztek a 

tanulói közmüvelődés területén; amelyek képviselői e-

redményesen vettek részt a X. jubileumi EDÜ müvészeti 

bemutatóin, a diáknapi pályázatokon, aktívan bekap-

csolódtak -  a politikai és müvészeti t..' 	 kozások mun- 

kájába, a tömegsport-rendezvényekbe, és közösségi, 

közéleti magatartásukkal elősegitették a fesztivál si-

kerét, 

IV. A X. EDÜ jubileumi programja: 

1. Tanácskozás 

Téma: A középfokú tanintézetek müvészeti csopo- tjai 

és a közmüvelődési intézmények együttmüködése, a 

KISZ politikai nevelőmunkája érdekében. 

2. Jubileumi programok 

- Az Erkel Diákünnepek dokumehtumainak bemutatása. 

- Az eddigi Erkel Diákünnepeken szerepelt, és azóta 

közismertté vált személyiségek bemutatkozása, fel- 

lépése. 
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3. S p o r t 

- Az EDO valamennyi résztvevője számára'játékos 

sportversenyek lesznek a várfürdő területén, 

ezért kérjük, hozzatok magatokkal sportfelsze-

relést. 

- A sportrendezvényen legaktivabban szereplő megye 

serleget kap j:elismerésül. 

4. Verseny 

- Gyula város vándorserlegét az a csoport kapja, a-

melyik a fesztiváli hangulatot a legkifejezőbben 

mutatja be május elsején. 

- A fesztiváldij mellett minden megye, illetve Buda-

pest egy különdijat'ajánl fel a résztvevő közössé-

gek jutalmazására. /24/ 

Az 1983-as EDO-re már külön felhivást nem adtak ki, e-

zért az ODN központi felilivását idézem: /25/ 

Az 1982(83. évi Országos Diáknapok kiirása  

I. A KISZ Központi Bizottsága a Müvelődési Minisztéri-

ummal és az Állami Ifjúsági Bizottsággal közösen is-

mét meghirdeti az Országos Diáknapokat. 
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Az Országos Diáknapok felmenő rendszerü, amatőr 

müvé.szeti minősitő és bemutató-sorozat, 

A- rendezvén- célfa_ 

- Foglalja egységes keretbe, és ösztönözze a tizen-

évesek iskolai és iskolán kivüli folyamatos kul-

túrális tevékenységét, adjon képet a diákművelő-

dés eredményeiről, teremtsen lehetőséget a közmü-

velődési munkában élenjáró diákok, iskolák és pe-

dagógusok tevékenységének elismeréséire; 

- Nyújtson alkalmat a diákélet bemutatására, arra, 

hogy a diákok a müvészetek eszközeivel fogalmazzák 

meg, fejezzék ki a világról, társadalomról alko-

tott véleményüket. 

- Járuljon hozzá a diákélet hagyományainak további 

elmélyitéséhez, a régi diákszokások, iskolai ha-

gyományok felelevenitéséhez, megismertetéséhez, új 

hagyományok kialakulásához. 

- Adjon példát a diákok tömegeinek a szabadidő hasz-

nos eltöltéséhez, a kultúrált szórakozási szokások 

kialakitásához. 
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II. Az Országos Diáknapok rendszere  

a./ A tanintézeti KISZ-bizottságok rendezzenek 

iskolai diáknapokat. Programjuk kialakítása-

kor, időpontjuk megválasztásakor az iskola 

hagyományait kövessék. Törekedjenek arra, hogy 

a diákok lehetőséget kapjanak diákköri, amatőr 

müvészeti tevékenységük bemutatására. Kapjon a 

programban teret a vidámság, a diákhumor, ele-

venitsék fel a diákhagyományokat /diákórák, 

forditott nap, diákavató, stb./ 

b./ A megyei KISZ-bizottságok és a megyei tanácsok 

müvelődési osztályai müvészeti kategóriánként ; 

szervezzenek minősitő bemutatókat. A minősitő 

bemutatókra - az iskolai diáknapon való rész-

vételtől függetlenül - minden középfokú tanin-

tézetben tanuló diák, illetve diákközösség 

/szólista és müvészeti csoport/ jelentkezhet. 

Az Országos Diáknapokat az alábbi művészeti ka-

tegóriákban hirdetjük meg: énekkar, kamarakó- 

rus, szólóének, szólóhangszer, kamarazene, nép-

zene, pol-beat, folk-beat,  jazz, .rock, néptánc, 

diákszinpad, báb, vers- és prózamondás,egyéb. 



- 59 - 

A jelentkezési határidő: 1982. december 20, a 

KISZ megyei bizottságain. 

A bemutatök ideje: 1983. február-március. A 

bemutatótt produkciók valamennyi kategóriában 

arany, ezüst, bronz fokozattal minősithetők. A 

középiskolások és a szakmunkástanulók minősítése 

külön történik.  

c./ A KISZ.KB, a Müvelődés'i Minisztérium és az Állami 

Ifjúsági Bizottság diáknapi fesztivált rendez az 

ország 7 városában /Eger, Sárospatak,'Gyula, 

Keszthely, Sopron, Székesfehérvár, Pécs/. A megyei 

minősitő bemutatók legszinvonalasabb produkciói-

ból, a bíráló bizottság javaslata alapján, a KISZ 

megyei bizottsága és a megyei tanács müvelődési 

osztálya által felkért szakemberek a megye diák-

müvelődését reprezentáló szerkesztett müsort álli-

tanak össze. A megye ezzel a müsorral nevez az or-

szágos fesztiválra. A "Fesztiváldij"-at a diákta-

nács döntése alapján az a megye kapja, amelyik a 

legszinvonalasabb, legszinesebb, a középiskolai 

és szakmunkásképző intézetek kultúrális munkájáról 

egyaránt képet adó müsort mutatja,be, illetve a 

programokon való aktiv részvételével hozzájárul a 

fesztivál sikeréhez. A fesztiválvárosok hagyomá-

nyainak megfelelően dijakat alapithatnak. A dijak 
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odaitéléséről a diáktanács dönt. 

A fesztiválok időpontja: 1983. április 29-má-

jus 1. 

d./ A meghirdető szervek országos pályázatokat ír-

nak ki,  és pályázati táborokat szerveznek. A 

táborokban a legszinvonalasabb pályamunkák ké-

szitől vehetnek részt. 

Pályázatok:  

- honismereti pályázat /Vásárosnamény/ 

- képző-, ipar- és népi diszitő müvészeti pályázat 

/Mártély/ 

- diákirók, diákköltők pályázata /Velem/ 

- fotó- diapályázat /Szolnok/ 

- amatőrfilmes pályázat /Szolnok/ 

Az 1982/83. évi Országos Diáknapok müvészeti és pályázati  

kategóriáinak részletes kiirása /32/ 

1. Énekkarok, kamarakórusok  

A középfokú iskolák énekkarainak diáknapi bemutatói 

az "Éneklő ifjúság" mozgalomhoz kapcsolódnak. A mü-

sorok tartalmi kialakitásakor kapjanak nagy szerepet 

az ifjúsági mozgalom, a munkásmozgalom és a baráti 
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népek dalai. A diáknapi fesztiválokra a kóru- 

sok az országos rendező szervek meghivása alap-

ján jutnak el. 

2. Szólóének, szólóhanqszer 

A műsor tetszés szerint összeállitható. 

3. Kamarazenekarok, népi zenekarok  

A zenekarok a magyar hagyományok mellett más né-

pek hangszeres muzsikáját is szólaltassák meg. 

4. Pol-beat]  folk-beat ., /városi  népzene!, rock, jazz 

Saját szövegü és zenéjü, vagy költők verseire kom-

ponált, mások által szerzett dalok egyaránt elő-

adhatók. A müsor tetszés szerint állitható össze. 

5. Néptánc  

Az együttesek eléősorban szükebb hazájuk néptánc-

hagyományait mutassák be. 

6. Diákszinpad, bábjáték  

A diákszinpadok elsősorban a diákokat foglalkoz-

tató témakörök feldolgozására és bemutatására vál-

lalkozzanak. Müsorválasztásuk során ne feledkezze-

nek meg a diákéletmód, az egészséges diákhumor be-

mutatásáról sem. 



- 62 - 

7. Vers- és prózamondás  

A versmondók egy klasszikus magyar, egy XX. szá-

zadi magyar és egy tetszés szerint választott 

verssel készüljenek. A prózamondók egy müsorszá-

mot válasszanak. 

8. E q y é b  

Jelentkezni lehet a fenti kategóriákba nem sorol-

ható, bemutatásra érett produkciókkal /büvészet, 

akrobatika, modern tánc, pantomim, paródia, stb./. 

Ezen fejezet az ODN negyedszázados történetének főbb 

állomásait, a rendezvény szerveződésének alakulását 

taglalta elsősorban a felhivások alapján. 

Kitünik az irányitás centralizálásának folyamata, és 

ezzel párhuzamosan az uniformizálás is. Szándékában 

bizonyos határig - országos teljességre való tőrekvés -

helyee, később viszont az egyéni kezdeményezések az 

egyéni szin /hagyományok/ gátjává válik. 

Bár ez valószinü nem volt szándékos, de kellő figye-

lem sem volt elkerülésére. Az erősen központositott 

irányitás önmagában hordozza ezt a veszélyt, de a 

végrehajtók "ellenállása" vagy "engedékenysége" korri-

gálhatja. 

Példának jegyzem meg, hogy a Helikon "ellenállóbb" volt 

ebben a tekintetben, mint az EDÜ. Az újonnan bélégő 
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fesztiválvárosoknak pedig nem is volt, más válasz-

tásuk, mint a.rendezés jogának megszerzésével el-

fogadni az akkor épp érvényes központi kiirés pont-

jait, és azt minél jobban szolgálni. 

III. Az ODN rendezvényeinek irányitása, szerveződése  

A felhivások történetéből is nyomon következő - lega-

lábbis levonhatők következtetések - az irányitás ala-

kulása, jobb megértéshez ismertetem saját vizsgáló-

dásaimat, és tapasztalataimat, a következő felosztás 

alapján: 

1./ Célok és feladatok. 

2./ A rendezvény területi /horizontális/ fejlődése. 

3./ A rendezvény vertikális szerveződése. 

4./ Az érdekelt /meghirdető, irányitó/ szervek együtt-

müködése 

- KISZ KB és minisztériumok 

- .megyei szervek 	. 

- iskolák és közmüvelődési intézmények 

5./ Az  EDO  irányitása. 

6./ Tapasztalatok - következtetések 
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A részletes tárgyalás előtt érdemes felidézni,hogy 

az első kultúrális fesztivál /Helikon/ egy, a ha-

gyományon alapuló, az iskolától /diákoktól, tanárok- 

tól/ kiinduló - ahogy mondani szokták:  "alulról  jövő" - 

kezdeményezés volt, Ugyanigy a sárospataki és gyulai 

fesztivál is. 

A továbbiakban az országos kereten /0DN/ belül, egy 

országos rendezvény /EDU/ tapasztalatainak tükrében -

egyes kérdéseknél az egész rendszerre /keretre/ ki-

terjedően - próbálom feltárni azokat az összefüggé-

seket, amelyek elinditották, müködtették, és a jelen 

helyzetet kialakitották. Célom nem az egyes müvészeti 

kategóriákon és pályázatokon belüli változások /pl.  

esztétika/ nyomon követése, hanem a rendezvény tör-

téneti tényén túl, az egész rendszernek, annak alko-

tóelemeinek és szintjeinek alakulását vizsgálni. 

1./ Célok és feladatok  

25 évvel ezelőtt az első fesztivál az új Helikon 

/1958/ a dunántúli középiskolák tehetséges fiatalsá-

gának szellemi és müvészeti vetélkedőjének éventkénti 

megszervezését vállalta. A hatvanas évek elején a 

KISZ Kultúrális Szemle 	mint országos mozgalom - 
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felkarolja /bevonja/ a sárospataki /1962/, gyulai 

/1963/ rendezvényekkel együtt. Ugyanakkor felvető-

dött az egész országra való kiterjesztés igénye is, 

hiszen "a mozgalom teljes sikerét a benne résztve-

vő tömegek biztositják." /15/ ld. Később a területi 

fejlesztést./ 

"Megvalósitásával kialakul a középiskolás ifjúság 

különféle müvészeti ágakban folyó kultúrális tevé-

kenységének szervezett formája és rendszere... Ez a 

mozgalom az iskolák életében is jelentős szerepet 

játszik, feladatai roppant sokrétüek, szerteágazóak, 

az iskolai nevelőmunkának mindenképpen szerve s  kie-

gészitő részei." /15/ 

/Megjegyzem: a helyi /pl.gyulai, keszthelyi,stb./ fel-

hivások cél- és feladatmegjelöléseiben az országos ren-

delkezéseket /később felhivásokat/ többnyire szósze-

rint követik - azaz tükrözik - a KISZ és OM /KM és MÜM/ 

diákok körében kitüzatt kultúrális céljait, törekvé-

seit./ 

Tehát a fő cél - az ifjúság szocialista nevelés mel-

lettaz iskolai nevelés, oktatás komplexitására va-

ló törekvés is. Feladat már nem csak a bemutatkozás 

/ld. Helikon/, hanem horizontálisan és vertikálisan 

is /belső tartalmában is/ átfogni, irányitani, segiteni 
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a diákok kultúrális munkáját. Az eszköz ehhez az 

1967-re országosan kiépitett Kultúrális Szemle kerete/ 

a KISZ, közművelődési intézmények, az iskola eszközeivel 

együttesen!, mely 1965-től az ipari tanulók bevonásá-

val a teljes diákifjúságot /közép fokon/átfogja. Igy 

az 1958-67-ig terjedő szakasz tekinthető a kialakulás  

szakaszának, ekkorra tisztázódnak az elkép7 1Aaok á s  

elvárások: 

"A kultúrális nevelőmunka a tömegmozgalom erejével és 

lesietőségeivel segitse a fiatalok olvasóvá nevelését, 

az ismeretterjesztés kiterjesztését, a müvészeti tö-

megnevelés különböző formáinak fejlődését." /17/ 

Tükrözi ugyanakkor az 1961-es oktatási törvény egyik 

célját, nevezetesen a középfokú iskoláztatás általános-

sá tételét. Elmarad viszont a felhivásokbóla tehetségek  

gondozására, fejlődésükre vonatkozó utalás. A Kultúrá-

lis Szemle elnevezést a"Diáknapok"váltja fel. 

Az 1971-es felhivás az országos rendezvények céljáról 

igy szól: "... hozzásegiteni a fiatalokat a szép terv 

megvalósitásához: a diákifjúság világnézeti formálásá-

hoz, a korszerü müveltség, a magasfokú szakmai tudás  

megszerzéséhez." "A kultúrális bemutatás elősegiti, hogy 

az ifjúság még jobban hasznositsa a müvelődési otthonok, 

ifjúsági klubok, könyvtárak, hangversenyek, képzőmüvé-

szeti tárlatok, múzeumoly, levéltárak adta lehetősége- 

ket." /19/ - Az 197o-es Országos Népmüvelési Konferen- 
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ciájában megfogalmazódottakat is tükrözi ez utóbbi 

idézet. 

Az 1973-s felhivásban fogalmazódik meg először az ön-

képzés igényének felkeltésére való törekvés. Ez a má-

sodik szakasz /1967-75/ - amely az 1974-es KISZ KB áp-

rilisi határozata nyomán létrejövő változásokig tartott 

- nagyjából stabilnak mondható, és egyenletes fejlő-

dést tett lehetővé. 

A harmadik szakasz /1975-198331 bíl5k szempontból a leg-

bonyolultabb, nehezebben érthető és értékelhető. Már 

most 1983-ban valószinünek látszik, hogy a "rendszer" 

aligha folytatható tovább ott, ahová eljutott. 

Ezen harmadik szakaszt olyan határozatok készitették 

elő, mint  az MSZMP KB közmüvelődési határozata és a 

KISZ KB IB állásfoglalása. Az új cél, feladató/igy a tar-

talom /ennek megfelelően formálódik: 

"Az országos diáknapok legyenek az iskolai közmüvelődés  

országos szintü reprezentativ találkozói, a szakmái és  

mozgalmi tapasztalatcserék nyilvános szinterei.  

Segitsék elő a különböző megyékben tanuló fiatalok ered- 

ményeinek kölcsönös megismerését, a hagyományok ápolá-

sát." /21/ - ez tehát az új feladat. 
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Az új célkitüzések a diáknapok számára: 

"- képezze szerves részét a mozgalmi nevelőmunkának, 

az egyéni feladatvállalásnak ! 

- Váljon az iskola eszmei, esztétikai és etikai ne-

velőmunkájának szerves részévé, a szabadidő hasz-

nos eltöltésének egyik alapformájává. 

- Minden fázisa legyen a tanulók öntevékenységének, 

társadalmi, közéleti munkájának emberi magatartá-

sának, állásfoglalásának fokmérője." /21/ 

Az idézetekből érzékelhető, hogy a politikai döntések 

nyomán a szervezettség kötöttebb lett, a diáknapokkal 

szembeni elvárások megnőttek. Formai oldalról először 

kap hangsúlyt a fesztiváljelleg.  

A  feladat 1977-ben  tovább bővül: 

"Adjon képet az iskolai KISZ-szervezetek jelenlegi te-

vékenységéről, a tanulói közmüvelődés eredményeiről, 

irányitsa a figyelmet az oktatási intézményekben folyó 

tanórákon kívüli nevelőmunkára, segitse az iskola kül-

ső kapcsolatainak elmélyitését. Hivja fel  a figyelmet 

azokra a pedagógusokra, akik lelkes segítői a KISZ-mun-

kának, aktiv részesei az iskolai, müvészeti nevelőmun-

kának!" /22/ 

Az 1981-es felhivás /24/ a diákéletmód bemutatására, 
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ezzel kapcsolatos hagyományok ápolására buzd.it. 

A felhivások történetében részletesen ismerálettem a 

következő /1983-as/ felhivést, a célokat megfogalmazó 

részből émelem ki a következőket: "Az Országos . Diák-

napok felmenő rendszerü, amatőr müvészeti minősitő és 

bemutatósorozat. Foglalja egységes keretbe, és ösztö-

nözze a tizenévesek iskolai és iskolán kivüli folyama-

tos kultúrális tevékenységét..." /25/ 

Megjegyzem, az, hogy 1983-ban az  EDO  nem adott ki fel-

hivást /"beérte" az országossal/, túlmutat magán a té-

nyen. 

Ezen harmadik szakasz elvi célkitüzéseiben maximálisan 

igyekszik korszerü, sőt korát meghaladó lenni, - egyik 

ellentmondása is ez, hiszen a célok által feltételezett 

gondolkodás, és intézményi müködés /együttmüködés/ fel-

tételei /1d. rendtartások, oktatási-közművelődési intéz-

mények,/ és a KISZ ösztönző ereje sem nyújt erre lehe-

tőséget. 

Érzékelhető a KISZ 1974. áprilisi határozata nyomán a 

• mozgalom erőfeszítése /az oktatásügy ekkor az 1978-as 

reformon dolgozik/, a közmüvelődési törvény megjelené-

sekor beindult buzgóság, stb, a diákmüvelődés /köz!/ 

ezzel együtt alig ment előre. A z  országos rendezvények 

fesztiváljellegének hangsúlyozása tévedéshez vezetett: 
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- a formát és a tartalmat több ponton szembeállították.  

Összegezve a fejezetben tett mégállapitásokat, össze-

hasonlitásokat:  

- Az emlitett szakaszolás egy másik megközelitésben a  

szemlék, diáknapok, fesztiválok is lehetne ~s 

- A cél és feladat, tartalom és forma egysége a szem-

lék idején valósult meg legjobban - azaz nem vállal-

koztak többre, mint ami a "keretben" benne volt - 

az újitás és a totalitás igénye /mindent ebben a ke-

retben megoldani, ami diákmüvelődés/ csak a "diákna-

pi szakasz" elején fért bele a keretekbe, később  
/fesztiválok/ már a cél és a feladat, valamint a tar-

talom és a forma egységének megbomlása problémákat o-

kozott.  

- Másrészt az első időkben a diákok és az iskola felől  
közelitve alakult a rendszer, még később felülről, az  
elvek és a jövő elképzelései felől, azaz a mai valós  
lehetőségek jószándékú túlbecsülésével,  

2./ A rendezvény területi /horizontális/ fejlődése  

1983-ban 25 éve annak, hogy a KISZ Veszprém megyei Bi-

zottsága és az Oktatásügyi Minisztérium - a Keszthelyi  
Helikon Ünnepségek hagyományain - megrendezték a dunán- 
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túli középiskolák kultúrális szemléjét. Ennek a kez-

deményezésnek is része van abban, hogy pár év alatt 

KISZ Kultúrális Szemle elnevezéssel országos mozgalom 

indult el, alakult  ki.  . 

Az országos szemlék megrendezését az egy-egy tájegy-

ségekben nagyobb oktatási és igy diákhagyományokkal 

rendelkező városok vállalták. Igy Keszthely mellett 

1962-ben Sárospatak, 1963-ban Gyula, 1967-ben Sopron 

és Eger; majd a viszonylagosan kialakult helyszinekhez 

csak 1979-ben csatlakozik Székesfehérvár, majd 1983-ban 

Pécs. Időközben 1975-ben az új pályázatil.rendszerrel ' 

új helyszinek is belépne i - Budapest, Pécs, Szeged, Sár-

vár. 

Miért érdekesek ezeknek a helyszineknek térben és idő-

beni kialakulása? Eléősorban azért, mert egy müvelődési 

struktúra /a  Kultúrális Szemle/ kialakulásának egyik 

tényezője, másrészt tükrözi az alakitó elvet és érdeket 

is. Elvezet ugyanakkor a filozófia egyik törvényéhez: - 

azaz, jelen esetben a Kultúrális Szemle /később Orszá- 

gos Diáknapok,/ mint rendszer meddig osztható anélkül, 

hogy minősége megváltozna? 

Mielőtt  Az Erkel Diákünnepek kapcsán a középiskolai di-

ákság kultúrális tevékenységét /illetve annak jelentős 

részét/ magábafoglaló vagy önmagának betudó ODN mozgalom 

vizsgálatain erre a kérdésre is kerestem a választ. A 
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A kiindulópont 1958, a felújitott keszthelyi Helikoni 

Ünnepségek. 

dr. Szabó Sándor feljegyzésében igy emlékezik az ala-

pitásra, kezdeményezésre: "Az eredeti első Helikon 

14o éves évfordulójának évében, 1957-ben a keszthelyi 

Vajda János Gimnázium Ünnepi müsorának keretében Var- 

ga  Balázs - a felvilágosodás irodalomtörténésze - idéz-

te'fel az ősi Helikon történelmi atmoszféráját, és tett 

célzást a haladó hagyomány felújitására. 

A Városi KISZ, párt és tanácsi szervek segitsége mel-

lett az előkészitő és szervező munkát a gimnázium és a 

mezőgazdasági technikum vezetői vállalták magukra - dr. 

Horváth József, Dugonics József és Takács Gyula. 

Az új körülményekre tekintettel azonban új profilt is 

kellett adni az ifjú Helikonnak, s ez a dunántúli kö-

zépiskolák tehetséges fiatalságának szellemi és müvészeti  

vetélkedőjében fejeződött ki.  

Ily formában értett egyet a felújitással a KISZ Veszp-

rém megyei Bizottsága /nyilvén a Központi Bizottság ap-

parátusával konzulálva/ és az Oktatásügyi Minisztérium." 

/26/ 

A leirtakból /idézetből/ kitűnik, hogy egy régi és ha-

ladó hagyományra appelálva - melynek ugyan sem célja, 
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sem tartalma nem fedi /csak esetenként és részenként/ 

a felújitást - lelkes pedagógusok és ifjúsági veze-

tők egy reális igényt akartak kielégiteni. Mégpedig 

egyrészt a középiskolás diákok azon jogos igényét, 

hogy ne csak azt a tudást mutathassák be /és ezáltal 

elismerésben részesülnek/, mely a tantervben szerepel, 

és úgymond kötelező. hanem jártasságukat a művészetek 

és a szellemi élet más területén is. Másrészt a taná-

rok számára is lehetőséget biztositott arra, hogy a 

tanulmányi versenyekbe nem illeszthető,.országos kultú- 

rális mozgalomhoz nehezen kapcsolható területen - nyújt-

hassa tehetségének és tudásának azt a többletét, melyet 

a tantárgyainak oktatása nem igényel. Igy'számára is 

egy plusz lehetőség, hogy kitünjön kollegái közül, azaz 

jobban bemutathassa, és elismertethesse munkáját, ezen 

keresztül saját személyét. 

Még további igényekre és indokokra is lehetne utalni 

/pl.  szereplési vágy, közösség®k alakitása, stb./, u-

gyanakkor nyilvánvaló számomra, hogy a diákok és taná-

rok előzőekben emlitett igényei más formákban is kielé-

githetők lettek volna /már akkor meglevő formákra, ke-

retekre gondolok/. 

Rdviden ez lenne a Keszthelyi Diáknapok alapitásának 

története, mely egyben az országos mozgalom kezdetének 

is  tekinthető.  
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Öt évve15zezután 1962-ben Sárospatak vállalkozik 

Észak-Keletmagyarország fesztiváljának megrendezésé-

re. Az ügynek hagyománya itt is volt: - a régi aratási 

vizsga, illetve aratási ünnep. Ugyanakkor az ország e-

zen részének diákjai is bemutatkozási lehetőséghez ju-

tottak. 

A szemle ügye mostmár az országos teljesség felé ha-

ladt - a Duna-Tiszaköze és Tiszántúl diákifjúságát 

Gyulán az Erkel Diákünnepeken fogadták először 1963-ban. 

Gyula esetében nem elsődlegesen az iskolai hagyomány, 

hanem a térség*kultúrális életében kiemelkedő szerepe 

és a vállalkozási kedv lehetett a döntő, amikor 1962-ben 

megkapta a rendezés jogát. /27/ 

A KISZ Kultúrális Szemle mostmár országos mozgalom, me-

lyet a Kultúrális Szemle Országos Operativ Bizottsága 

irányit és szervez. Rövid idő alatt megnő a résztvevők 

száma. Pl. 1963-ban Keszthelyen loo iskola 3000 tanu-

lója, Gyulát 65 iskola 15oo tanulója vesz részt a szem-

lén. A lelkesedés nagy, a szálláshelyek /étkezőhelyek/ 

száma később mindhárom városban kevés. A bemutatókhoz 

is kevesek vagy nem megfelelőek a helyiségek, persze 

közben az igények is változtak. 

Az Országos Operativ Bizottságnak választania kellett, 
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vagy a résztvevők körét szükiti vagy a szemle hely-

szineit növeli. Mindkettő megtörtént: müvészeti á-

ganként meghatározták a résztvevők számát, és 1967-ben 

Eger és Sopron is az Országos Diáknapok szikhelye lett. 

A szinhelyek további osztása /mert az előző három vá-

ros esetében azért a vállalkozási készség döntő le-

hetett/ földrajzi meggondolást is jelentett, vagy je-

lenthetett volna. Hiszen Sárospatak "mellett" Eger, 

illetve Keszthely "mellett" Sopron csupán ezt figye-

lembe véve, aligha jöhetett volna szárvitásba. 

Pécs, és egy, az ország közepe, táján fekvő  város, igen. 

Ezzel egyrészt elkerülhető lett volna, hogy később, 

amikor mér semmi sem indokolta, tovább szabadalját az 

Országos Diáknapokat /1979. Székesfehérvár, ás 1983. 

Pécs/. Majd 1975-ben a pályázatok elkerülnek az ODN 

városaiból, új szinhelyek kapcsolódnak be Szeged, Sár-

vár, Pécs, Budapest, Szolnok. 

1983-ban kialakul a pályázati táborok rendszere. /A 

táborokban a legszinvonabsabb pályamunkák készitői ve-

hetnek részt./ Honismeret - Vásárosnamény; képzőkör-, 

ipar-, népmüvészet- Mártély; diákirók, költők - Velence; 

fotó, dia, film - Szolnok. 

Igy az ODN mér 11 helyen /7 helyen az előadómüvészetek 

és 4 táborban a pályázók/ zaj lik . 
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Mindebből következik, hogy a rendszer annyiban or-

szágos, hogy átfogja a középiskolai diákságot. Struk-

túráját nézve már nem épül ki országos szintig - azaz  

az ODN-nek nevezett rendezvények /a 7 fő szinhely/ te-

rületiek, 2-3 megye diák-előadómü vésze.i találkoznak.  

/Ismeretlenül, később sem szerezve tudomást a többi  

ODN városban történtekről/. Alig több már az  "orszá- v ~ .7G 

gos" a "megyeitől" - a jéghegy csúcsa elolvadt. Igen  

ám, de mint 1983-:ra ki is derült, ez a megyei és isko, r  

lai diáknapokat is érinti,,/felhivás, 1983/.  

Igy hozta a szinhelyek mennyiségi változása ezt a mi-

nőségi változást, melynek elemzéséről később szó lesz.  

A forma, amely kezdeti szakaszában /kb. az  első lo év/  

megfelelt az őt létrehozó tartalomnak, nem vagy csak  

részben /pályázatok/ tudta követni az átalakulást. A  

struktúrában és elemeiben meg volt ugyan a lehetősége  

annak, hogy a részek egésszé épüljenek - de ez talán  

nem is volt cél - legalábbis a szemléken, diáknapokon  

nem.  

. 3./ A rendezvény vertikális szerveződése  

Mindaddig,.amig a mozgalom és a keret nem fogta át az  

egész országot /1962-63-ig/, a felhivás kapcsán jelent-

kezhettek a szemlére az iskolák, a diákok. Ez a "korlát- 
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lan" jelentkezés kezdetben nem okozott gondot, mi-

vel még nem voltak eléggé ismertek a fesztiválok' 

/ még mem tömeges a részvétel/, a szervezés is a ren-

dező . városok "befogadóképességéig" tartott. Egyes ka-

tegóriákban viszont mér ekkor is megyei zsűrik selej-

teznek, vagy más versenyeket /pl. társastánc/ selej-

tezőknek tudnak be. Mindez viszont az úgynevezett "élő-

zetes jelentkezési alapján, és indokolt esetben törté-

nik. Az iskolákban ki-ki a saját gyakorlatának /hagyo-

mányának/ megfelelően választja ki az országos szemlé-

re alkalmasokat. Az  EDO  1963-as felhivása mér ösztönöz 

arra, hogy: "...Kivánatos, hogy a jelentkezést megelőz- 

zék a Kultúrális Szemle, helyi bemutatói, ennek alap-
. 

jén döntsék el, ki képviseli az iskolát egy-egy müsor-

számmal az ünnepségeken." /15/ 

.Ekkor mér a Kultúrális Szemle Országos Operativ Bizott-

sága felkér,- megbiz, koordinál. 1965-ben már müvészeti 

áganként megyei döntőket szerveznek. A megyei döntők 

legjobbjai jutnak el a területi bemutatókra. A megyei 

döntőig jutás feltételeit, állomásait mindenütt az il-

letékes KISZ MB-k és MT. Müvelődésügyi Osztály döntik el. 

"Az iskolai, megyei szinvonalversenyeket a Forradalmi 

Ifjúsági Napok keretében rendezzük meg." /17/ 

Tehát 1967-re /első szakasz/ megvan a térületi teljes- 

ség /országos/, a szakmunkástanulók belépésével /1965/ 
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a középfokon tanuló diákok teljessége résztvehet, 

és kiépült a szemlerendszer az iskolától a területi  

bemutatóig. 

/Megjegyzés: nem országos bemutatót irtak!/ 

Később 1973-ban a megyei és országos /területi/ ren-

dezvényeken bevezetik a kategórizálást - külön érté-

kelik a szakmunkás és szakiskolai diákokat, a szakkö-

zépiskolás, a gimnazista diákok produkcióit. 

1975 	a fesztiváljellegkialakitásának első éve, ak- 

kor pontosan megfogalmazzák az iskolai, megyei és or-

szágos diáknapok célkitüzéseit, feladatait. Ennek el-

lenére vagy éppen folytatásképpen 1977-ben bevezetik a 

területi diáknapokat, amely nem fedi az 1967 előttit, 

hanem "A szakmunkásképző iskolák a megyei diáknapokat 

megelőzően, a Szakoktatási Pedagógiai Intézet által 

szervezett területi versenyeken vegyenek részt." /22/ 

Van tehát: 

a./ iskolai diáknapok 1976. november - december 

b./ területi diáknapok 1977. január - február 25-ig 

c./ megyei diáknapok 	1977. február 25 - március 15-ig 

d./ országos diáknapok 1977. április 29 - május 2-ig. 

Ez a szisztéma két alkalommal, de 1981-ben mér meg- 

szünnek a területi diáknapok /megjegyzés: valószinü 



79 

a minisztériumok és oktatásirányités átszervezése is 

közrejátszott/, viszont külön minősitik 1983-ban is 

a szakmunkástanulók produkcióit. 

Végül is 1965-től iskolai, megyei és országos ren-

dezvények keretében mutatkozhattak be a diákok. 

4./ Az érdekelt /meghirdető, irányitól szervek együtt-

müködése  

Már a Helikon kezdeti időszakában a rendezést vállaló 

iskolák /keszthelyi gimnázium és a technikum/ a város, 

a megye rés a KISZ az érintett minisztériumok segitsé-

gét élvezték. Hasonlóan alakult ez Sárospatak és Gyu-

la esetében is. Az izmosodó KISZ egyre több feladatot 

vállalt mind a fiatalok megnyerésében, mozgósitásában, 

mind a szervezésben és irányitásban. Létrehozta irányi-

tó, társadalmi bizottságát: KISZ Kultúrális Szemle Or-

szágos Operativ Bizottsága néven - ez a bizottság kér-

té fel az együttmüködő feleket, és bizta meg országos 

rendezvények lebonyolitására az iskolákat /pl.  az  EDO  

esetében a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumot, annak 

KISZ-szervezetét./ 

Beosztotta a megyéket, megyei jogú városokat és Buda-

pestet az országos szemle egy-egy szinhelyére. Szervezte 

az érdekelt minisztériumok és országos hatáskörü szer-

vek, intézmények együttmüködését. Elsősorban az Orszá- 
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gos szemlékre koncentrált, megteremtve azok szerve-

zési és anyagi feltételeit, azaz jó szolgálatot tett. 

.Az 1965-ös rendezvény már nem "szemle", és az Országos 

Operativ Bizottság sem müködik - a KISZ KB osztályai 

közvetlenül koordinálnak a minisztériumokkal, megyék-

kel és városokkal. Májd 1971-ben fe jlú jit ják "Diákna-

pok Országos Rendező Bizottsága" megnevezéssel, az or-

szágos irányitó közportót a szemlebizottsághoz hasonló 

funkcióval. Ez a bizottság is megszünt 1974 után, azaz 

ismét közvetlen irányitásra tértek át. Ebben a formai-

lag változó felállású irányitási rendszerben a minisz-

tériumok /művelődésügyi, oktatási, kultúrális, munka-

ügyi/ a meghirdető, támogató és feltételeket biztositó 

szerepet vállalták, bér operativ feladatokkal is meg-

biztak az irányitásaik alá tartozó országos szerveket, 

intézményeket /pl. Népmüvelési Intézet, Szakoktatási 

Pedagógiai Intézet stb/. 

A rendezvények szervezését valamennyi szinten a KISZ vé-

gezte, ugyanúgy együttmüködve a tanácsokkal, azok szak-

igazgatási szerveivel. Az országos rendezvények szerve-

zői számára időnként gondot jelentett a bizottságok lét-

rejötte, megszüntetése, a minisztériumok változása, és 

ezzel együtt az oktatási irányitás alakulása, ami a köz-

vetlen szervezést végző KISZ KB és annak osztályai tevé- 
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kenységén is érződött. 

Pl. a KISZ KB apparátusában hol az iskolai osztály 

vagy osztályok, hol a kultúrális osztály /a legin-

kább meghatározók/ vállalt többet, ami k,!iszont ki-

hatott a tartalmi kérdésekre is. Saját magam 1975 és 

1977-ben érzékeltem ideálisnak az együttmüködést. 

A megyei irányitésban - az ottani országos rendez-

vény és a megyei minősitők - természetszerüleg jelen-

tek meg az országos irányitási változások, de a me-

gyei /és ODN-t rendező városi/ KISZ apparátusi, taná-

csi, rendező iskolai szervezők egyénisége bizonyos ha-

tárokig felerősithette, gyengithetté a központi elkép- 

zeléseket. Viszont az ODN kiteljesedésével a centraliz-

mus erősödött. 

Az országos rendezvényeket kezdeményező /keszthelyi, 

sárospataki, gyulai/.iskolák kezéből a városi KISZ /és 

tanács/, majd a fesztiválok idején a városoktól a me-

gyei KISZ vette kezébe az irányitást, de a szervezés 

egy részét is. Ebben természetszerüen közrejátszottak 

a megnőtt feladatok /pl. tömegesités, anyagiak, stb./  - 

de  ugyanakkor vezethetett volna ez egy ésszerűbb munka-

megosztáshoz is. Ezzel egyidejüleg az ODN-t meghatározó 

döntéshozatal is centralizálódott, sőt a vélemények ki-

kérése, a viták is elmaradtak. 
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Hogyan alakult a mozgalom az iskolák szintjén? 

Volt már szó arról, hogyan épült ki a középfokú ok-

tatási intézmények egészére, és miként jöttek létre 

/változtak/ az.iskolai diáknapok. Ezen rendezvények-

nek - más elnevezéssel - hagyománya nyilván csak a 

jelentős múlttal rendelkező iskolákban lehetett. Erre 

épithettek volna ?!_ - ha a kiirások nem  szoritják dá-

tumok /aránylag kis intervallumok/ közé a megrendezést. 

Ugyanez a tény az új iskolák hagyományteremtését is 

gyengitette, bár a kiirástól ebben az esetben el is le-

hetett térni. 

Volt egy másik gond is, nevezetesen az iskolai diákna-

pon való részvétel kérdése, mely  hol  kötelező volt, 

/a  továbbjutáshoz/, hol ajánlott, legutóbb pedig anél-

kül is lehetett a megyei minősitőkre jelentkezni. 

Az iskolai szervezést kezdetben az állami vezetés, majd 

fokozatosan az intékményi KISZ-szervezetek vették át. 

Ennek megfelelően volt kezdetben "iskolásabb", melynek 

haszna a tantervi követelményekkel való közvetlenebb 

kapcsolat volt - később mozgalmibb és szabadabb lett .  

Utóbbi esetben az iskolanapok minőségi polarizálódása 

is végbement. Ezzel együtt viszont fejlődött a közmü-

velődési intézményekkel való együttmüködés,, nyitottabbá 

vált az iskola. Az együttmüködés még nem elég korszerü, 

esetleges és kampány-, akciószerü is, és ennek megfe- 
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lelően még sok tartalmi lehetőséget hordoz. 

5./ Az EDO  irányitása  

Az előző pontban tárgyaltakat a példán /EDü/ keresz-

tül igyekszem konkrétté tenni. 

Az Erkel Diákünnepek - mint elődjei is  - egy jelen-

tős kultúrális hagyománnyal biró város egyik középis-

kolájának kezdeményezése kapcsán jött.létre. Igy biz-

ta meg az Operativ Bizottság 1963-ban a gyulai gimná-

zium KISZ-szervezetét a találkozó megrendezésével. 

Ennek megfelelően a Kultúrális Szemle Erkel Diákünne-

pek rendezőbizottsága - a gyulai gimnázium székhellyel 

müködött. 

46 
a./ A bizottság: 19 tagja közül, gimnázium tanára, 

3 résztvevője: a KISZ MB titkár, a kultúrfelelőse 

és a városi müvelődési ház igazgatója. Kimaradt a 

helyi /járási-városi/KISZ-bizottság. A következő 

szemlén / 1965-ben/ bővül a bizottság a helyi köz-

művelődési intézmények vezetőivel. Ez a szerv a 

felhivástól az ünnepség utáni hazautaztatásig in-

tézte az  EDO  ügyeit. 1967-ben már három "Testület" 

van: a védnökök, az elnökség, az ügyintéző bizottság. 
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b./ A védnökség: /1967-78-ig/ tiszteletbeli vállalás  
ugyan, de tagjai konkrét segitséget is nyújtottak.  
A fővédnökök általában 'miniszterek voltak: Veres  
József, Ilku Pál, Puja ; Frigyes, Fehér Lajos /a Mi-  
nisztertanács elnökhelyéttese/, Lázár György; a  
védnökök a KISZ KB titká rai, miniszterhelyettes  
é s  minisztériumi  r..  

.,~~«Q~ iu~iii rooszt-ályvezetők, más rangos köz- 

életi személyiségek /27A. A védnökök többnyire meg.  

is tisztelték jelenlétükkel az Erkel Diákünnepeket.  

c./ Az elnökség: /1967-73-ig/ először egy elnök és négy.  

elnökhelyettesből állt: : elnök a KISZ MB első titkár,  

helyettesei  a KISZ MB kultúrfelelőse, városi titkár,  

EDÜ-titkár, városi népmüvelési felügyelő.  

1971-ben felduzzadaz elnökség, résztvesznek benne 

a KISZ KB osztályvezetői, MB titkárai és kultúr-  

felelőse, megyei, városi párt és tanácsi vezetők, a  

városi /jérési/ KISZ titkára és a városi középisko- 

lák igazgatói. El&ször vesznek részt 1973-ban az  

elnökségben diákok, mégpedig a négy gyulai középis-

kola KISZ-titkárai.  

1975-ben a védnökség és az elnökség nincs, az ügy-

intéző bizottság bővül a négy gyulai középfokú tan-  

intézet pártösszekötő tanáraival. A párt, KISZ, ta-

nácsi vezetők "kivülről" irányitják az ügyintéző bi-

zottságot. Az utóbbiakból szerveződik később 1977-ben  

a Szervező Bizottsáa,1  
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d./ Szervező Bizottság azokat a megyei és városi 

munkatársakat és vezetőhelyetteseket, valamint 

sza kembereket tömöriti, akiknek konkrét felada-

taik is vannak /12 fős/ 

A legtöbb testület 1979 -ben bábáskodik az  EDO  felett. 

e./ Tanácsadó Testület: /1978 ás 1981/: a párt, állami, 

társadalmi szerveinek vezetői /7 fős/. Feladata 

elsősorban az elvi irányitás, de'kookrét segitsé-

get is nyújtottak. 

f./ Szervező Bizottság: ld. előbb d./ pontban 

g./ Igazgatók Tanácsa: a város középfokú tanintézeté-

nek öt igazgatója. 

. h./ EDÜ Titkárság: tulajdonképpen az ügyintéződ bizottság, 

i./ EDO  Diáktanács: már 1975-ben is müködött, akkor a 

helyi iskolai KISZ-titkárokból alakult, 1977-től a 

résztvevő megyék és városok egy-két iskolai KISZ-

titkárt delegálhattak. A diáktanács titkára mindig 

az Erkel Gimnázium KISZ Bizottság titkára volt. A 

Diáktanács az EDÜt megelőezően összeült /február-

március/ elmondta véleményét a szervező bizottság 

által kialakitott programról, az  EDO  kezdete előtt 
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egy nappal már a helyszinen segitette a munkát. 

Az  EDO  idején napi értékelést végzett - a végén 

az egész rendezvényt véleményezte. A dijak odaitélésé*1 

ről is véleményt mondtak, dönthettek isei  

Az EDO - mint az ODN egy konkrét rendezvénye - irányi-

tási gyakorlatából levonható következtetések:  

- Időtállóan két testület müködött /és müködik még 

1983-ban is/, a kezdettől fogva jól funkcionált az 

EDO-titkérság /rendezőbizottság vagy ügyintéző bi-

zottság neveken/. Ez volt a felnőttekből álló irá-

nyító testület, melyben aediáktanács" titkára is 

részt vett. Majd később az EDO-Diáktanács, a tanulók 

önkormányzati szerve. Az összes többi testület mér 

csupán különböző taktika /országos vagy helyi/ meg-

valósitója volt.  Többnyire  a titkárság /rendezőbi-

zottság/ kezéből vette Ici a döntéseket, és cserébe 

elhalmozta feladatokkal. Olyan felnőtteket tömöri-

tettek, fogtak össze valamilyen cim alatt, akiknek 

amúgy is munkaköri kötelességükből adódtak "EDO-s" 

feladataik. Azaz: az értekezletből testület - létt. 

Ahogy erősödött a központi irányitás, úgy jöttek 

létre alsóbb szinten ezek a testületek. Ezzel e-

gyütt "lent" az ügy demokratizmusa úgy tünik fo-

kozódott, de kérdések kevésbé lényeges szférájában, 
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másrészt bizonyos védekezési reakciót is jelentett 

ez. 

6./ Tapasztalatok - következtetések  

A rendszer /ODN/ kiépitése főbb vonatkozásokban min-

dig a müvelődéspolitikát követte ,  néhol túl buzgó módon 

is. Igyekezett a korszerüség cimszó alatt korát meg-

haladó is lenni ' , mely nem biztos,hogy egyértelmüen 

használt. Érződött /ma is/, hogy a müvelődéskutatás 

/és tervezés/ diákéletmódra, diák /köz/ művelődésre vo-

natkozóan kevés támaszt tudott nyújtani. 

Igy a KISZ /mint legfőbb mozgatója az ügynek/ irányi-

tási gyakorlatában:  

- valamilyen téma részkérdéseként foglalkozott a rend-

szerrel; 

- nem elsődlegesen a testületek, hanem az osztályok 

és személyek ügye; 

- a középiskolai diákság nevelésében lassan kialakuló" 

munkamegosztás gyengeségei; 

- a KISZ ré tegmunkájának hiányosságai; 

- az oktatás-nevelés, müvelődés elméleti vitáinak hatása. 
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Mindezek a 1-4. pontokban tárgyalt irányitási és 

szervezési kérdésekben a következőkhöz vezettek: 

- A diáknapok országos rendezvényeinek túlzott fel,  

osztása, ezzel is az országos szint megszüntetése. 

- Előzővel párhuzamosan a megyei és iskolai diákna- 

pok kiépitése /újabban a megyei megszüntetése/. 

- A munkamegosztásban a KISZ aránytalanul többet vál-

lal, egyrészt azért is, mert elképzeléseit nehezen 

fogadja el az oktatásügy /egyik oldalon a gyors 

korszerüsités, másikon a "konzervativizmusba hajló" 

óvatosság/. 

- Az oktatási és közmüvelődési.intézményrendszer las-

sú közeledése, alacsony szintü együttmüködése. 

- A forma és tartalom egységének megbomlása, mely a 

túlzott centralizmushoz és túlszervezettséghez ve-

zetett. 

Természetesen csupán az irányitást vizsgálva /fele-

lőssé téve, ha egyáltalán szükséges?! az ODN alakulá-

sa csak részben és féloldalasan érthető meg. Jó pél-

dája azonban egy kultúrális rendszer kifejlődésének, 

megtorpanásának, útkeresésének, másrészt az irányitás 

mikéntjének, sőt "természetének" is megnyilvánulása, 

sorrendben az 0DN esetében: felkarolás /Helikon/ - se-

gités, /Gyula, Sárospatak/ közvetlen irányitás /az or-

szágos rendszer kiépitése/ - túlszervezés. 
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IV. ODN-rendszer elemeinek vizsgálata, döntően az 

EDO rendezvényeinek tükrében  

1./ Közmüvelődés a középiskolákban, szakmunkásképző  

intézetekben:  

A párt, állami és társadalmi szervek /KISZ a 7o-es 

években egymást követően fogalmazták meg azokat a ha-

tározatokat, állásfoglalásokat, törvényeket, rendele-

teket és utasitásokat, amelyek többek között a közép-

fokon tanuló fiatalok munkáját, életmódját is befolyá-

solák. A idhetőségek figyelembevételével alakul az 

egységes középfokú képzés, bővül a középfokú iskoláz-

tatás. A KISZ rétegpolitikájának fejlesztésével igyek-

szik szolgálni a tanulmányi fegyelem erősitését, a kö-

zösségek fejlesztését, a tanulás szabadidejének hasz-

nos kitöltését. Az oktatás-nevelés és közmüvelődés in-

tegrációjának törekvéseit tapasztalhatjuk. 

1978-ban megjelent új oktatási és nevelési tervek, új 

rendtartások ebben a szellemben fogalmazódtak. Amint e 

tervek tárgyalásában érzékelhető volt, fokozott figye-

lem irányult a szakközépiskolai, szakiskolai, szakmun-

kásképző intézeti tanulók közmüvelődésére, mert ott a 

képzési célból adódan kevesebb az éltalánosar müvelő 

tárgyakra forditható idő, valamint az iskola munkájának 
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szervezése /gyakorlati oktatás/ is neheziti a köz-

müvelődésben való részvételt. 

At OKT és az ÁIB 198o-ban a Müvelődési Minisztérium 

előterjesztésében együttes ülésen vitatta meg a köz-

müvelődési törvény ifjúságra vonatkozó feladatait. 

Kormos Sándor a Népnüvelés cimü folyóiratban ezt ir - 

ja /33/: 

"Az oktatási-nevelési intézmények közmüvelődési mun-

kájára jellemző jó irányú fejlődés üteme ma még lé- 

- nyegesen lassúbb a kivánatosnál és lehetségesnél, a 

feltétele k  megteremtése nem mindig sikerül, s e tevé-

kenység a fiataloknak vékony rétegét érinti. 

Az iskolák nem kis százalékának nincs elég ereje ah-

hoz, hogy a tanórán kivüli kultúrális nevelést nagyobb 

intenzitással végezze. Mindezért erősiteni kell az ok-

tatási és közmüvelődési intézmények együttmüködését, 

a pedagógusoknak nagyobb szerepet biztositani az is-

kolán belüli.és kivüli közmüvelődési munkában, meg kell 

oldani a fiatal értelmiség - főleg pedagógusok - fel-

készitését a közmüvelődési hivatás vállalására." /33/ 

A diákság közmüvelődésének jelentős hányada az amatőr  

művészeti mozgalomhoz kapcsolódik. "A hangsuly itt az 

öntevékenységen van, azon, hogy akik - részt vesznek va-

lamely müvészeti ág müvelésében, közösséggé forrnak 
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egybe, jobb, készségesebb befogadás, értői a mű-

vészetnek. S az ilyen közösség maga is formálja, 

gazdagitja a személyiséget." /33/ 

További szinterek: 

- szakköri mozgalom, ifjúsági klubok, könyvtárak - 

olvasótáborok - akciók, müvelődési otthonok, múzeu-

mok, kiállitási intézmények, szinház, filmszinház, 

tömegközlési eszközök, TIT stb. 

Igen sok még a feladat ezen szinterek hatékony ki-

használásában: "Az ifjúság müvelődésével foglalkozó 

intézmények tevékenységében is legyen keOesebb a hi-

vatalból és egyre több a hivatásból végzett munka." /33/ 

A diákság müvelődése azért is kiemelt' szerepet  kell, 

hogy kapjon, mert itt alapozódik a szocialista ember, 

itt alakul ki a későbbi munkás, dolgozó fiatal müvelő-

dési igénye, szokása és izlése. Igen helyes épp ezért, 

hogy részletes és jól kimunkált útmutatók, módszertani 

anyagok segitik a szakmunkásképző intézetek közmüvelő-

dési munkáját és személyi-tárgyi feltételeikben is ja-

vulás érzékelhető. 

A szakközépiskolákban is megvannak az előrelépés alap-

vető feltételei, a gimnáziumok is igényesebb munkával a 

diák /köz/ müvelődés célszerübb pedagógiai irányitásá- 

val sokat fejlődhetnek. 
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A XII. pártkongresszus közmüvelődésre vonatkozó 

határozatai közül idézem: 

"- erősiteni kell az ifjúság müvelődéséért felelős 

szervek és intézmények együttmüködését, tevékeny-

ségük összehangolását, célszerübb munkamegosz-

tást kialakitani" /34/ 

Esetünkben elsősorban az iskola, KISZ, müvelődési in-

tézmények, szakmunkásképzésben az üzemek jobb együtt-

müködését jelenti. . 

erősiteni kell az oktatás és közmüvelődés kapcso-

latát, az intézmények tevékenységének egymásra épü-

lését, tartalmasabbá és szinvonalasabbá kell fej-

leszteni közös munkájukat." 

Tehát nem egyszerüen szervezeti és szervezési felada-

tokról van szó, hanem olyan funkcionális együttmun-

kálkodásról, melyben a résztvevők sajátos eszközeikkel 

egy cél megvalásitásáért dolgoznak, 

2./ A diák-közmüvelődés szerepe az amatőr müvészeti  

mozgalomban /1958-198o/: 

A müvészet elemi formáinak tanulására a középfokú tan-

intézetek diákjainak két szintérén van lehetősége: 

- az iskolarendszerhez kötődően: - a közoktatásban 

/ideértve a zeneiskolát is/ és a speciális müvészeti 
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középiskolákban; 

- az amatőr müvészeti mozgalomban. 

Az utóbbi keretekben a diákok részvételét Andrássy Má-

ria-Vitányi Iván: Ifjúság és kultúra cimü könyve alap-

ján, az 0DN kezdetétől /1958/ és főbb vonatkozásaiban 

kisérlem követni  napjainkig.  / SJ/  

Az 1957 utáni években országosan visszaeső amatőr mű-

vészeti mozgalmat a diákság kezdte fellenditeni./Td. 

Helikon, EDO/. Az országos átmeneti visszaesés után a 

hatvanas években a csoportok száma ismét elérte a tiz-

ezret. A mozgalom ebben az időben vált elsősorban if-

júságivá. A müvészeti ágak között  is' újak kerültek elő-

térebe: beat-együttesek,irodalmi szinpadok és a szin-

játszás. Uj erőre kaptak a képzőmüvészeti körök, ki-

szélesedett az amatőrfilmes mozgalom. Majd később 

/1960-75/ nőtt a népmüvészettel /népzene, néptánc,né-

pi iparmüvészettel/, általában a képzőmüvészettel fog-

lalkozók száma. 

"Mindezzel egyidőben jelentősen emelkedett a szinvonal. 

Ezt támogatta a inüvelődéspolitika is a minősitésii rend-

szerrel, a versenyek helyébe lépő szemlékkel." /35/ 

A hetvenes évek közepére a mozgalom a fiatalok 15-2o %-ára 

terjed ki  /a  diákok aránya közel duplája, az átlagnak a 
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4o %-a/, a különböző müvészeti együttesekben, szak-

körökben mintegy 30o ezren vesznek részt. A müvészegyüt-

tesek tagjainak 46 %-a a diák /felsőfoku intézetek diák-. 

jaival együtt/. Az ide kapcsolható "szabadidős tevé-

kenységek" a statisztikában nem szerepelnek, igy pél-

dául a fotó, film, tárgyformáló, barkácsolás, diszitő-

müvészet :  társastánc és mások. 

Az . ODN-on szereplő müvészeti ágak közül a nagyobb tö- 

megeket mozgatók fejlődése a következőképpen alakult: 

Kórusmozgalom 

A magyar énekkari-mozgalom nagy korszaka után /az  I. 

Országos Kultúrversenyen 1951-ben 234o kórus szerepelt/, 

az ötvenes évek végén a hatvanas évek elején a mozgalom 

visszazsugorodott valós és reálisabb méreteire. A szer-

veződésnek is más útja alakult ki, miszerint mostmár 

nem a politikai mozgalom, hanem a zene hozza össze a 

közösségeket. Ez egyben azt is jelentette, hogy a szak-

mai szinvonal fejlődött. 

1975-ben 50o középiskolai énekkar müködött. A Kórusok 

Országos Tanácsa /KOTA/ 1974. évi jelentésében külön 

foglalkozik a szakmunkásképző iskolák és szakközépis-

kolák énekkaraival /itt egyáltalán nincs zenei képzés/. 

Ezekben az intézményekben képezik a jövő szakmunkásait, 

ha itt nem ébresztik fel az éneklés kedvét, akkor a 

munléiekkaroknak nem lesz utánpótlásuk. Ennek jegyében 
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egy esztendő alatt 15o ifjúmunkás énekkart hoztak 

létre, melyből 2 év múlva 5o maradt, ős abból 27 

vállalkozott minősitésre. Kibontakozott viszont a 

kamarakórus-mozgalom, ez viszont a kóruséneklésnek 

olyan stilusa, melynek nálunk nincs megfelelő hagyo-

mányos múltja, sem repertoárja. 

"A továbbfejlődés legfontosabb feltétele tehát, egy 

új éneklő mozgalom kibontakoztatása. Ennek a népdalon 

kell alapulnia, magába olvasztva a forradalmi ős tömeg-

dalhagyomány értékes részét - mint azt az 1945 utáni 

évek éneklő ifjúsága tette, de az ifjúsági zene újabb, 

beaten alapuló formáit, a mai dal és az énekelt versek 

müfajának legjobb darabjait is." /35/ 

A néptáncmozgalom 

Az 195ö-es évek elején történt előretörése után meg-

indult a mozgalom átformálódása. /mely napjainkban is 

tartj. A legutolsó statisztika szerint 1975-ben l000 

együttes müködött 2o.000 taggal, az együttesek 8o %-a 

nem állandó müködésü volt /kb. 5o %-uk tanuló/. Mű-

vészi fejlődésükben az "eredeti" és a "feldolgozott" 

néptánc hiveinek harca jellemezte a törekvést, újabban 

az eredetinek igen magas szakmai hozzáértéssel párosuló 

. szinapdarállitása történik. Tömegkapcsolatait az 197o-es 

évek elején spontán kezdeményezésre beindult táncház- 
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mozgalom igen jól szolgálja. /Ld.Népmüvészeti m./ 

A népmüvészeti mozgalom 

Uj közösségi művészet kialakulása - kialakitása, mely 

több müvészeti ágra /müfajra/ terjed ki: a népdal, a 

népzene, a néptánc és a tárgyi népmüvészet. 

"Az új népmüvészeti mozgalom a hagyományokat az aktiv 

müvészeti mozgalom alapformáiként fogja fel, és szer-

vesen kivánja beilleszteni a mai ifjúság mindennapi 

életébe." /35/ 

A már emlitett táncházmozgalom, /Sebőék,énekelt verse/ 

stilusukban, dallamvilágukban a néphagyomány szigorú 

kötöttségeinek tudatos vállaláéával kedveltté vált a 

diákok körében. 

Ez egyben szembefordulás is a beattel és a népieskedő 

beattel. /197o-es évek/ 

A tárgyi népmüvészetben az áttörést a "begyüjtés" után 

az alkotás, - a mai használhatóság felismerése -'a tár-

gyak beillesztése a mai kultúrális környezetbe, jelen-

tette. A pályázat kiirása, a stúdió megalapitása, kiál-

litás szervezése nagy lendületet adott /197o-75 évek/. 

A mozgalom eredményei mellett problémákat is felvetett, 

miszerint vóltak, akik narodnyiknak, sőt nacionalistának 

is minősitették, valamint akik szembeállitani igyekeztek 
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a munkásmozgalom kultúrális hagyományaival. 

A vizuális amatőrmozgalom  

Az általam vizsgált 25 évre / ODN és EDO szempontjai-

ból/ vonatkozóan, a Népmüvelési Intézet 1975-ös vizs-

gálatából S.Nagy Katalin vont le következtetéseket. A 

résztvevők 45 %-a tanuló, az iskolai szakköri gyakor-

lat /1d. tanterv/ rajz- és festésközpontú, mindössze 

5-6 a szobrász és iparművész szakkör. A mozgalom prog-

ramja és gyakorlata nem szolgálja kellően a lakás- és 

környezetkultúra alakitását, pedig az igényt jelzi a 

diszitőmüvészeti körök nagy száma / 200o kör 45.000 

résztvevő/. 

A szinjátszó mozgalom  

Az az amatőr üzemi és falusi színjátszás, amely a szin-

házakat igyekezett pótolni, az ötvenes évek végére ki-

szorult a szinpadokról. A közönségnevelés, ig¢nyfelkel-

tés irányába nem tudott váltani. A diákszinjátszás a 

hatvanas évek közepére megtalálta helyét ebben a közeg-

ben. A hivatásos szinhá ztól eltérő úton, módszerekkel, 
szervezéssel, újszerü szinházi és közönségkapcsolattal, 

közéleti /diákélet/ problémák vállalásával. A produkci-

ók egyre profibbá /manipuláltabbá isi/ váltak, a gyengék, 
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de a közepesek is elmaradtak, és a hetvenes évek végé-

re visszaesés következett be. /36;37;38/ 

3./ Az előadómüvészet és a pályázatok az ODN-on:  

Amint az a felhivások történetéből kitünik, az ODN be-

mutatók két csoportja utoljára 1973-ban szerepeit e-

gyütt, az 1975-ös diáknapokon mér különváltak. A pá-

lyázatok értékelése és bemutatása más helyszinekre ke-

rült. A két művészeti csoport sorsa szinte ellentétesen 

alakult:  

- A pályázatok műfajonként egy helyen valóban orszá-

gos áttekintést és értékelést kaptak. 

- Ennek megfelelően a müfajok vezető szakemberei és 

müvészei is figyelemmel kisérhették a diákok munkáit. 

- Tapasztalatcserére, majd országos táborozásra is sor-

kerülhetett a legjobbak részvételével, tehát tehetség-

gondozás követhette a bemutatkozást. /Ugyanakkor a 

felkészitő tanárok, szakemberek számára is "tovább-

képzésre" nyilt mód!/. 

Mindezek- és az amatőr müvészeti mozgalom alakulásánál 

már ismertetett tényezők -ezen müvészeti csoportok fej- 

lődését jelentették. Ugyanakkor az előadómüvészetek 

/fesztiválvárosok szinhelyén/ sorsa a következő, ellen- 
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tétes irányba haladt. 

- Lemondás az országos áttekintésről. 

- Lemondás a vezető müvészek és szakemberek segítsé-

géről. 

- Lemondás a tehetséggondozásról, a tanárok /szak-

emberek/ "továbbképzéséről", munkájának segitéséről. 

Igy alakult tehát a müvészetek két csoportjának sor-

sa, de miért? A mozgató elvek és határozatok ismereté-

ben semmi sem indokolja a két ellentétes irányú fejlő-

dést, illetve úgy is mondhatnánk ugyanezen elvi indo-

kok /egyéni teljesitmény helyett a közösségi - nem a 

dij -, hanem a bemutatkozás a lényeg, stb./ alapján lét-

rejöhetett a más-más irányú fejlődés. Ez még akkor is 

nehezen magyarázható, ha elfogadjuk, hogy más a pályá-

zatok és más az előadómüvészetek "természete". Az ál-

talam ellentétesnek itélt alakulás ugyanis ezekből a 

sajátosságokból nem eredeztethető. Az előadómüvészetek. 

1973 utáni sorsa viszont arra enged következtetni, hogy 

az  CON  területi rendezvényei /fesztiválvárosok/ már el-

sődlegesen politikai diáktalálkozó céllal szerveződnek, 

ahol a müvészetek érzelmi, hangulati elemként szerepel-

nek. 
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Előadómüvészetek az EDO-n 

a./ Vers- és prózamondás  

A benevezettek számának állandó csökkenése a rend-

szer változásából ered: 1963-ban mindenki - akit az 

iskolája alkalmasnak talál - benevezhetett, igy 145 

résztvevője volt a bemutatónak. A következő évben már 

megyei selejtező is volt, igy "csak" 63-an érkeztek az 

EDO-re /már keretszám is korlátozza a résztvevőket./ 

A ' keretszámnak egyre csökkenő alakulása mutatkozik, igy 

1973-ban mér csak 34-en jöhettek Gyulára. A következő 

EDOo•n /a szerkesztett müsor próbája/ 27 vers- és pró-

zámondó vett részt, és ez a szám marad a továbbiakban. 

Usszesen 5o3-an szerepeltek, közöttük olyan ma ismert 

müvészek, mint Molnár Piroska, Jobba Gabriella, Szeg-

vári Menyhért, Piros Ildikó, Madai Emőke, Hüvösvölgyi 

Ildikó, Bordán Irén, Bácskai János és mások. /27/ 

A kiirások  1971-ig 3 vers /prózánál 2/ választását kér-

ték: klasszikus, mai magyar, világirodalom /próza: egy 

klasszikus, mai magyar vagy világirodalom/, ezután mái 

a versnél is választani lehetett a mai magyar, vagy a 

világirodalom között. Ez azt hozta maga után, hogy a 

világirodalomból választottak /vers,próza/ száma igen 

lecsökkent /kb 1/6-a az összesnek 1971-ben/. 
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Vers- és próza választása 

A magyar szerzők közül legtöbb esetben József Attilát 

választották /3o alkalommal!, áltagban a lo EDO-n 3-3 

esetben. A kiirások évfordulók, vagy más apropók kap-

csán nem irányitották a szerzőre a figyelmet. 1977-ben 

az Ady évforduló szerepel a kiirásban, ezen az EDO-n 

egyetlen versmondó sem mondott József Attila verset. 

József Attila legtöbbet választott versei - zárójel-

ben néhány alkalommal - Kései sirató /5/, A Dunánál/6/, 

Elégia /3/, Óda /3/. 

A következő szerzőket 20-2o alkallömmal választották: 

Petőfi Sándor, Arany János, Váci Mihály. Petőfi Sán-

dortól mondott verset, prózát 1973-ban - a kiirásban meg-

hirdetett évforduló kapcsán - 9 diák. /Az évfordu- 

lót követő EDO-n már csak egy./ 2-2 alkalommal hangzott 

el az "Apostol" és a "Szeget szeggel" cimü müve. 

Arany Jánosnak elsősorban balladáit mondták, igy : "Vö-

rös Rébék" /6/, a "Fülemile" versét 3 alkalommal. E-

gyenletesen oszlóit meg a választás a lo EDO-n. Váci 

Mihálytól 1965-67-69-ben mondtak költeményt legtöbb- 

ször, és 1975-től alig választották. Többször mondott 

versei: "Kelet felől" /2/, "Parasztlegenda" /2/, ft lo-

12 alkalommal választottak müvet a következő szer- 
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zőktől: Ady Endre - az 1977-es évforduló kapcsán 

5-en is választották /azt követő EDO-n egyáltalán 

nem/, ás öt EDO-n egyszer sem mondták verseit. 

Radnóti Mihály verseit rendezvényenként egyenletes 

elosztásban választották, legtöbbször "Tétova Óda" 

/2/ ás a "Hetedik eclóga" /2/. 

Baranyi Ferenc, Benjámin László, Garai Gábor, Illyés 

Gyula, Juhász Ferenc müveit 1973-ig mondták, Nagy 

Lászlót még ma is. Móra Ferenc müvei "vezetnek" a 

prózában /11/, 5-7 alkalommal választottak müveket a 

következő szerzőktől: Weöres Sándor, Karinthy Frigyes, 

Simon István, Csoóri Sándor, Papp Lajos. 

A gyulai Simonyi Imre verseit is 5 alkalommal mondták 

/nemcsak gyulai diákok/, ebből négyszer a "Zokogás 

. mélyhegedüre ás dobokra" cimü versét. A népballadák 

között /96/ a "Halálba táncoltatott leány"-t háromszor 

választották. 

A világirodalomból főként 1967-ig választottak /1d.Ki-

irás/. Legtöbbször 7-7 esetben Pabló Neruda /1973-ban 

öten/ és Luis Aragon müveit, majd 6-6 alkalommal Jev-

tusenkó, Puskin, Lorca és 4-4 esetben Brecht, Wolker, 

Burns müveit adták elő. 
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Közel 3o magyar szerzőt egynél több esetben /és 15-bt 

a világirodalomból/ választott a 30o vers- és próza-

mondó diák. 

Ezen kategória tehát a következőképpen formálódott: 

- A résztvevők száma 145-ről 26-ra csökkent, melyből 

a kiirási szabályzásokon túli helyzet is  megitál-

hető. 

- Az évfordulók /Petőfi, József A./ túlzásai nem hasz-

nálnak az ügynek. 

- A világirodalom háttérbe szorult. 

Természetesen figyelembe kell venni azokat a kőrülmé-

nyeket,amelyek a versválasztással összefüggnek: 

- a "müvész" életkora, neme 

- a tantervek változásai 

- az előadót felkészitő tanár /vagy más felnőtt/ izlése 

- az évfordulók stb. 

Az adatokét az l.sz. táblázat tartalmazza. 

b./ Szinjátszás  

Az első:időkben "irodalmi szinpad" néven versekből, 

prózákból, dalokból és összekötőszövegekből - sokszor 

zenei aláfestéssel - összeállitott müvek kerültek 
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szinpadra. Például az első EDO-n e müfajon belül 

21 bemutatóból 16 volt az irodalmi szinpad /ld.4l:táb-

lázat/ "Hajnal hasad", "Tiszta szívvel", "Soha többé" 

cimeken - a haladó, forradalmi költészet bemutatása 

volt a jellemző. Arányaiban és tartalmában ugyanez volt 

a helyzet Keszthelyen és Patakon is. Igen sok bírálat 

érte ezeket a produkciókat. Igy mér 1965-ben ki). 

5o-5o %-ra alakult az irodalmi összeállitások és a 

szinjáték, "drámajátszás" aránya. A kategória megne-

vezésére a "diákszinpadot" kezdték használni. A drá-

majátszás diáknaponkénti 6-8 bemutatóval fejlődő szín-

vonalon alakult, mig az irodalmi szinpadi pródukciók 

száma 1-2-re csökkent. A.diákszinpadok közül az ifjú-

ság, diákság életével foglalkozók /átlag 2-3/ közül 

kiemelkedő a szentesi Horváth Mihály Gimnázium folya-

matos és jó szinvonalú munkája. /Felkészitő tanáruk: 

Bácskai dános/. Ilyen témájú darabot összesen tizet 

mutattak be a gyulai diákünnepeken. 

Egy-egy alkalommal népi játék összeállitások is szere-

peltek /összesen 5/, és főleg az utóbbi időben bábjá-

ték /4/. 

A tíz EDO-n 129 színjátszó bemutató volt, ebből 56 i-

rodalmi szinpad, 64 színjáték és drámajáték, 9 népi 

játék és báb /1d. 1. táblázat/. 
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c./ Énekkarok, énekes-kisegyüttesek, szólóének  

Az EDO-n szereplő kórusok száma fokozatos csökkenést 

mutat: a kezdeti 22-ről 5-re /1d. 4..táblázat/. A-

hogyan csökkent a nagykórusok száma, úgy gyarapo-

dott a kamaraegyütteseké ás kisegyütteseké. 1973-ra 

arányuk 16/12 - közel fele-fele l , azután következett 

egy nagy számaszerü csökkenés, a kamaraegyüttesek 

szinte eltüntek, a nagykórusok száma 4-7 között vál-

tozott 1981-ig. Mig 1973-ig /változó szinvonalon u-

gyan/ közel 15o kórus szerepelt a hat EDO-n, addig 

az ezt követő négy rendezvényen alig 'több 3o-nél. 

/Viszont egyformán jó szinvonalú kórusok, melyek be-

mutatói az Éneklő ifjúság mozgalom keretén belül rá-

diófelvételre is kerültek./ 

A tiz EDO-n bemutatott müvek 2/3-a magyar szerző mü-

ve, vagy eredeti népdal /1d. 4. táblázat/, és közel 

loo mozgalmi dal hangzott el. 

A müsorokban lo4-szer Kodály Zoltán müveit mutatták 

be, /1973-ban 32-szer/ legtöbbet énekelt müvei: "Zöld 

erdőben" /12/, majd 5-6 esetben hantzottak el: "Vájne- 

mőjnen muzsikál; Villő; Esti dal; Az éneklő ifjúsághoz; 

Egyeden-begyedem; Lengyel László; Katalinka;" Bartók 

Béla müveit 77-szer tüzték programjukra, legtöbbször 
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a "Bolyongás" /11/; "Ni menj el" /14/; majd 5-6 

esetben a "Legénycsúfoló, Leánycsúfoló, Jószági- . 

géző, Levél az otthoniakhoz" cimü dalok szerepltek. 

Közel félszáz esetben Bárdos müvek hangzottak el, 

legtöbbször a "Napfényes utakon" /8/ és a "Magas 

a rutafa" /6/. 

A mintegy loo mozgalmi dal között is Bárdos müveit, mozgalmi 

 sok esetben /12/ Karai - legtöbbször a "Bari-

kádra" és az "Amerikai munkásdalok", Balázs Árpádtól 

legtöbbször a "Dalol az ifjúság", Juhásztól az "Él a. 

Tanácsköztársaság", Lóránt: Egységbe forraszt a KISZ, 

és Behár: Vörös Csepel cimü dalokat énekelték. A leg-

többet 1971-ben /19/, és 1967-ben /17/ - a felhivá-

sok ösztönző hatására. 

Megjegyzés:  Erkel Ferenc müveit Gyulán egyáltalán nem 

- még évfordulója kapcsán sem - énekelték; Sárospa-

takon és Keszthelyen igen, pl. 1963-ban: "Vár az ün-

nep" /Dombóvári Gimnázium előadásában/, és "Napkö-

szöntő bordal"; "Éljen a haza" cimü /sárospataki Rá-

kóczi Gimnázium énekkara/ müvei hangzottak el. 

Közel 4o népdal /eredeti/ kerül a müsorokba. 

Külföldi szerzőket 222 esetben választottak, közel egy-

formán lo-ll-szer szerepeltek: Mozart /legtöbbször az 

"Alkonyóra", a "Hat notturno" /Friderici/"Ladilom"/ 

Shumann /"Tavaszi üdvözlet"/; Marenzio /"Tavasz, Al- 

kong"/, Mendelssohn /"Búcsú az erdőtől"/. 
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Szólóének, énekes kisegyüttesek  

A több mint 2oo6énekes 177 bemutatót tartott a tiz 

EDO-n, / 1d.3.táblázat/ - ebből a kisegyüttesek be-

mutatója 35 volt. A legtöbb nevező 1963-ban volt, 

37-en indultak, ebben a müfajban és közöttük 11 

volt a fiúja tiz rendezvény átlagában 1-2 fiú sze-

repelt csak!Á Az elhangzott közel 40o interpretá-

cióból, az eredeti népdalok /131/, a magyar szerzők 

/120/, külföldiek /11o/ művei - azaz megközelitőleg 

3,(3-313 a részesedés. A szerzők és müveik gyakori-. 

sága: - mintegy félszáz alkalommal Kodály müveire 

esett a választás /1973-ban  15 esetben/, 30 esetben 

Bartók alkotásaira. Igaz, 1971-ben ajánlott, 1973-ban 

kötelező volt ezen szerzőktől müvet előadni. Mindkét 

zeneszerzőnk esetében a népdalfeldolgozásokat válasz-

tották legtöbbször. 

Schubert dalait 23-an választották, 13 bemuttó Mozart: 

/legtöbbször az "Ibolya" c. müvét/, tiz-tiz alkalom-

mal Schumann és Mendelssohn dalait és 8-szor Brahms 

/Bölcsődal/ müvei hangzottak el. 

Összegezve: az  "éneklő diákság"-ról elmondható, hogy 

az 196o-as évek lendülete a következő évtizedben meg-

tört. Hiába voltak adminisztrativ intézkedések, hi-

ányzik a tömeg, hiba van az éneklési kedvvel. A meg- 

lévő kórusok viszont igen jó szinvonalon tevékenykednek. 



- lo9  

d./ Zenekarok, kamarazenekarok, fuvósegyüttesek,  

szólóhangszeres bemutatók  

Szimfónikus zenekar összesen egy alkalommal szerepelt  

az EDO-n, érdemes kiemelni a zenekarok közül:  

- budapesti I. István Gimnázium szimfónikus zenekarát,  

- kecs 	zeneiskola kamarazenekarát, i,améti ~ 
~ •,•~•  

- szegedi Tömörkény István Gimnázium vonós- és fúvós  

zenekarait,  

- fóti gyermekváros fúvós, és a debreceni Kodály Zol- 

tán Szakközépiskola vönós kamarazenekarait.  

A mélypont 1969-ben volt, amikor még kamaraegyüttes  

sem szerepelt. A tiz EDO-n összesen 28 kamarazenekar  

és 63 kisegyüttes mutatkozott be /1d. 6. táblézat/. A  

tánczenekarok 1971-ig vettek részt, és 39 együttes mu-

tatkozott be. Követte őket a folk és pol-beat, össze-

sen 3o együttes és 9 énekes. A népzenei együttesekben  

1975-től a citerazenekarok /főként szakmunkásképző in-

tézeti diákokból/ dominálnak, a 23 együttesből 12 a  

citerazenekar. Közel 20o zenekar szerepelt az EDO-kön.  

A szimfónikus zenekarok, kisegyüttesek jól fejlődő  

szinvonalon mutatkoztak be, és a népzenei együttesek  

közötti különbség sem volt soha túl szembetünő.  

Több gondot jelentett viszont a tánc, a folk és pol-beat  

zenekarok és énekesek szereplésének szinvonala és befo-

lyásolásuk.  
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e./ Társastánc  

1973-ban szerepeltek utoljára a diáknapokon a diák 

táncos párok. A hat rendezvényen mintegy 20o pár 

mutatkozott be, az első három EDO-n ;' az amatőrök is 

felléptek /69 pér/, 1967-től "B", "C", "D" kategó-

riákban versenyeztek. Ma is sok nézője lenne bemu-

tatójuknak /2. táblázat/. 	. 

f./ Néptánc  

Az EDO legegyenletesebb szinvonalú kategóriája. Jól 

fejlődött szinvonaluk és számcuk is a 14-15 együttes 

átlagéban állapodott meg. Jelentős számban szerepeltek 

szakmunkástanulók a kategórián belül. Neves koreog-

ráfusok müveit mutatták be a 15o bemutatón /1d. 6.táb-

lázat/. 

Rábai Miklós müveit 7 esetben, a legtöbbször /16 alka-

lommal/ Born Miklós táncait /főként a békés megyei e-

gyüttesek/, Manninger Miklós koreográfiájára 9 együt-

tes táncolt, és 5-6 alkalommal szerepelt Tóth Ferenc, 

Mezei Károly, 
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4./ A tantervek és az EDO-n bemutatott müvek közötti  

kapcsolat  

Az új tantervek alapján azon tantárgyak törzs- és 

kiegészitő anyagában szereplő müveket, és aa EDO-n 

bemutatottakat vetettem össze, ahol közvetlen műfa-

ji /kategória/ megfelelés van. Igy a  magyar  iroda-

lom, ének-zene tantárgyakat. Természetesen az új 

tantervekben szereplő müvek eltérnek az előző tan-

tervétől - annyira azonban nem, hogy a tanórán ta-

nult müveket és a bemutatásra kiválasztottakat ne le-

hetne összevetni. 

Általános tapasztalat, hogy a 3. és 4. osztályok a-

nyagában fellelhető müveknél nagyobb az egybeesés, 

amit döntően az okoz, hogy az országos fesztiválokon 

az "öregebb" diákok vannak többségben. Valószinü a me-

gyei selejtezőkön még több a tanult és választott mű-

vek egybeesése - már csak a bemuatatók nagy száma 

miatt is. Elsősorban a vers- ás prózamondás alkalmá-

val választott müvek hasonlithatók, de főként az "iro-

dalmi szinpadi" szinjátszás időszakában valamelyest a 

szinjáték /népi játékok stb./ összeállitásáben sze-

replő irodalmi müvek is. Az ének-zenetanitás anyaga 

és a bemutatás összevetésében, számolni kell a zene-

iskolák munkájával, hiszen a diákok felkészitését 

kis kivétellel ők végzik. A vizsgálódás igy is érzé- 
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kelteti a vers- és prózamondás, szólóének, énekka-

rok, diákszinpad, hangszerszólisták és kisegyütte-

sek anyagválasztása és a tantervek kapcsolatát. 

A./ Gimnázium /szakközépiskola csökkentett óraszám-

ban/ magyar irodalom tanterveiből választott, be-

mutatott müvek: 

- Első osztály anyagából: 

Weöres Sándor: Az éjszaka csodái 

Kalevála - részlet: Vájnemöjnen mizsikál 

- Második osztály: 

Homérosz: Nauszikaé 

Csokonai: Dorottya 

Shelley : Óda a nyugati szélhez 

Puskin : Anyegin 

Vörösmarthy: A vén cigány; Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői; 

Az apostol; A helység ;kalapácsa 

Arany János: Toldi estéje; Ágnes asszony; 

Szondi két apródja; Vörös Rébék; 

Hid-avatás; Tengeri hántás 

Madách : Az ember tragédiája 
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- Harmadik osztály anyagából: 

Verlaine: Őszi chanson 

Ady Endre: Nekünk Mohács kell 

Petőfi nem alkuszik 

Rohanunk a forradalomba 

Dózsa György unokája 

Elbocsátó szép üzenet 

A magyar Mes&ások 

Hunn, uj legenda 

Páris, az én Bakonyom 

Móricz: 	Tündérkert 

Juhász: 	Himnusz az emberhez 

Tóth Árpád:Esti sugárkoszorú 

Az új Isten 

Babits Mihály: Jónás könyve;,Fekete ország 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség 

Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel 

- A negyedik osztály anyagából-: 

Lorca: 	Torreádorsirató 

József A.: Tiszta szivvel; Nem én kiáltok; 

A Dunánál; Hazám; Óda; Ars poetica; 

Eszmélet 

Radnóti M.:IV. eclóga; A'la recherch... 

Erőltetett menet; VII. eclóga 
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Nagy László: József Attila 

Váci Mihály: Mondd kedvesem, milyen a tenger? 

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú 

Garai Gábor: Tüztánc 

B./ Szakmunkásképző Iskolák magyar irodalom tanter-

veiből választott müvek az EDO-n: 

Szimonov: 	Várj reám 

Arany János: Szondi Két apródja; Epilógus 

Ady Endre: 	Őrizem a szemed; Párizsban járt az ősz; 

Szeretném, ha szeretnének 

József Attila: Kései sirató; A Dunánál; Hazám 

Csoóri Sándor: Anyám; Fekete rózsa 

Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes 

Váci Mihály: 	Még nem elég! 

Verleine 	Őszi shanson 

Illyés Gyula: Puszták népe /részlet/ 

C./ Az ének-zenetanitás tervében szereplő és EDÜ-kön 

bemutatott müvek megfelelése /gimnázium 1-3. osz-

tály/: 

Első osztály: 

Ének: 	Magyar népdalok 

Dies irae 	' 

Egységbe forraszt a KISZ 
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zene: Bartók: 15 magyar parasztdal 

Palestrina: Drága fény 

Vivaldi: Négy évszak 

Második osztály: 

ének: Magyar népdalok 

lene: Mozart, Beethoven szonáták, 

zongora— és hegedűversenyek 

Chopin: E—dur etüd 

Liszt: Preludes 4-es 

Harmadik osztály: 

ének: Magas a rutafa 

Molnár Anna 

Kőmüves.Kelemen 

Bartók: Levél az otthoniakhoz 

Kodály: Psalmus 

Sosztakovics: A béke dala 

zene: Debussy: Nocturne 

A tenger 

Kodály: 	Psalmus hungaricus 

Galántai táncok 

Bartók: Concerto 

Cantata profana 
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A tantervi anyag és a bemutatott müvek igen jó egy-

beesési aránya jelzi, hogy jó kapcsolat van a tan-

tárgyakkal egybeeső müfajok esetében az 0DN-re tör-

ténő felkészülés és a mindennapi munka során. 

Kérdésként vetődik fel bennem, hogy vajon az iskolák 

oktatási folyamatában az 0DN-re betanult müveket meny-

nyire tudatosan használják a mü, a szerző vagy a kor 

tanárai bemutatása során? 

Az első osztály anyagából kevésbé választanak, hiszen 

af9lsőbb osztályos tanulók többen vesznek részt a di- 

áknapokon. Magasabb arányú a megfelelés a szakmunk-

kásképző intézetek diákjai által választott szerzők 

és müvek esetében, hiszen a tantervi anyagon ttyli ki-

tekintésre kevésbé van lehetőség. 

5./ Az 0DN és hagyományok  

Mint a bevezető történeti fejezetben láthattuk, a 

Helikon hagyományain szerveződött a keszthelyi diák-

napok - új Helikon 	és ennek gyakorlatán, tapaszta- 

latain a többi diákünnep. Mint dr. Horváth Józsefnek 

a 15o., illetve lo. Helikoni évfordulóra irt köszön-

tőjéből is kitünik, az eredeti hagyományokból a kö-

vetkezőket újitották fel: 
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- diákok és költők találkozása,  

- lámpionos felvonulás, tüzijáték, hajókirándulás,  

- ifjúsági bál,  

- kisebb régi diákhagyományok /viselkedés, öltö-

zés, nótázás, stb./,  

- a megnyitók és záróünnepségek /részben/,  

- a védnökség is, de nyilván más tartalommal,  

- dijak alapitása.  

Ugyanakkor új hagyományokat is teremtettek:  

- ifjúsági vezetők tanácskozásai,  

- a résztvevő énekkarok összevonása egy nagy-

kórusba,és produkciójuk hagyományos bemutatása,  

- politikai nagygyülések,  

- jelentős kultúrális Os politikai évfordulók-

ról történő megemlékezés,  

- emlékfák ültetése, a helikoni-láng meggyájtása,  

- városok kulcsainak átadása.  

A Sárospataki Diáknapok - az 1531-ben alapitott pataki  

iskola több mint 45o évesa~et-ti történelmére méltán  

büszkén - igyekezett diákossá, romantikussá formálni  

rendezvényét:  

- kulcsátadás, oskola-szin-pad, régi diák: szerelmes,  

bor és gúnydalok - éjszakai szerenádozás; 'rongyos-

1361, malacsütés, sátorok felállitása és felhasználása;  
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zászló fel- és levonás stb. 

Egyébként fő rendezvényeiben teljes  a Helikonnal 

való találkozása, még az egyesitett énekkar és a 

tüzijáték is szerepel. 

Az  EDO  első rendezvényei a lehetőség figyelembe-

vételével majdnem pontos másai a helikonoknak. Ké-

sőbb viszont olyan kezdeményezések elinditója, mint 

- szerkesztett müsorok, 

- május 1-el való kapcsolat, 

- tömeges sport és játék. 

Sajnálatos, de mipegérthető, hogy. Erkel nevét jófor-

mán csak felvenni tudta a rendezvény, s a neves ze-

neszerzőnek sakkmesteri hobbyjáról több formában 

"szóltak", mint komponista nagyságáról »,müvei megszó-

laltatásával, 

A Soproni és Egrit, Diáknapok a térben közeli diák-

napokból többet vettek át, nehéz is már újat nyújtani, 

és az ekkorra mér eléggé centralizált irányitás sem 

kedvez az egyéni "izeknek". Megemlitem a soproni em- 

léktúrákat /Deákküt, Várhely, -  Vándor Sándor emlékmű, 

környező kiránduló, történelmi emlékhelyek/. 
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Az 1981-ben csatlakozó Székesfehérvár még inkább 

keresi a diákos formákat, új a diákmajális, persze 

nem tudom, jó-e az elkülönülés május 1-én!? 

Mindezek mellett még sok aprónak tünő hagyományt 

is sorolhattam volna, jókat, amik elbuktak /pl. az 

egyéni érmek, plakettok, dijak/, vagy amit az idő 

kirostált /pl. az egyenruhák, sapkák, jelvények, 

zászlók/, vagy éjon v  elfedeztek/a trikók, sálak, ken-

dők, nyakbavalók stb/. 

Lényeges viszont, hogy egy hagyományból kiinduló moz-

galom, és annak követőinek szándékait, törekvéseit 

hogyan és milyen mértékig lehet segiteni, beszabá-

lyozni anélkül, hogy a mozgalmat ne gátoljuk, de a 

haladás irányába vigyük. 

6./ Az ODN rendezvények belső elemei, azok aránya az 

EDO-k fejlődésében  

A következő elemekből épitkezik egy országos diáknapi 

rendezvény /pl.  EDÜ/: bemutatók, protokéléris ren-

dezvények, politikai-ifjúságpolitikai, szórakoztató, 

sport és játék, szervezéssel kapcsolatos programok. 
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1./ A müvészeti bemutatók, aranyérmesek bemutatko-

zásai, kozultációk és a bemutatáselőkészitésé- 

re /próbák/ 1975-ig átlag 30 óra_=állt rendel-

kezésre,. 1977-től rohamosan csökkent ez az 

időkeret, és 1978-ban már a kifejezetten müvé-

szeti előadásokra csak 8 óra jutott. 

2./ A politikai és más,' de kultúrélis-politikai 

--tartalommal biró programok /szellemi vetélke-

dők, iró-olvasó találkozók stb/ a kezdeti 2 ó-

ráról hamar az átlagos 15 órai időkeretre bővült. 

A legtöbb időt igényelték 1967-ben, természete - 

sen, mert a KISZ X. évfordulója jegyében folyt . 

az ünnepségsorozat. 

3./ A szórakozás /tánc, mozi, könnyümüfajú müsorok/ 

az eléő EDO-n nem is szerepelt majd kigészült 

vele a következő rendezvény ., és átlag lo órában 

szórakozhattak a diákok. 

4./ A protokolláris rendezvények /nyitók, zárók, ki- 

állitás, fogadások stb/ 1967-től szintén átlag 

lo órai időkeretet igényeltek. 
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5./ A sport és játék számára 4 6ra állt rendelkezés- 

re, 1977-től szervezetten is programba került 

6 órai időkerettel, de 1983-ban mér erre idő 

nem volt. 

6./ A szervezéssel összefüggő tanácskozások / az 

EDO idején a titkárság, diáktanács, zsűri, ki-

sérő tanárok/ kezdetben átlag 5 órát vettek i-

génybe, 1975-től lo-lo órát forditottak erre a 

rendezők. 

A rendelkezésre bocsátott időkeret szakaszosan 

csökkent - szemlék számára 4 teljes nap volt biz- 

tositva 1973-ig, ez csökkent a diáknapok alatt, 

amikor 3 teljes nap állt rendelkezésre /2 egész 

1-1 fél nap/, végül a fesztiválok idején lecsök-

kent egy egész és két fél napra /2 teljes nap 

1983-ban/. Tekintettel arra, hogy ezeken a napokon 

a diákok fokozottabb igénybevételével számolhatunk, 

közel 12 óra állt naponként a programok rendel-

kezésére. 

Érdemes összevetni az egyes programok idejének 

teáltozásait /1d. grafikon/, szembetünő a müvészeti 

bemutatókra szánt időtartam 1975-től történő ro-

hamos csökkenése. 1983-ban egyformán lo-lo ára 

jut mindenre, és elmarad a sport. 
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7./ Niinősités és dijazás az ODN-on  

Az országossá kiteljesedett diáknapok bemutatóira és 

pályázataira a Népmüvelési Intézet egységes minősitési 

rendszert dolgozott ki /1962/. Ez a rendszer arany, 

ezüst és bronz fokozattal /érem/ minősitette kate-

góriánként a produkciókat, külön a középiskolásokat, 

és külön a szakmunkástanulókat. 

1975-ig volt érvényben ez a szisztéma'; az 1975-ös Or-

szágos Diáknapokon először alkalmazták a fesztiváldi-

fiakat. A KISZ KB Titkársága 1977. február 21-i hatá-

rozatában szabályozta az alapitás és odaitélés rend-

jét. A dij lényege, hogy nem produkciót minősit, hanem 

az ODN-en résztvevő iskolai KISZ-szervezet szereplé-

sét, aktivitását, közösségi munkáját. 

. Az időközben /1975/ megyei szintre került arany, ezüst, 

bronz fokozatú minősités beleszámitott a fesztiváldij 

pontszámaiba, valamint az "Éneklő ifjúság" mozgalom- 

ban elért eredmény,a pályázatok minősitése és a tömeg-

sportban való részvétel. Fesztiváldij-odaitélő Bizott-

ság döntött, melyben deáktanács-tagok, szervezőbizott-

ság tagjai, a három fő müvészeti ág egy-egy szakembere 

és a meghirdető szervek egy-egy képviselője /kb.15 fő/ 

vett részt. Az öt fesztiválváros mindegyikében három 

fesztiváldijat adtak át. 



- 123 

1983-ban a kiirásban módosult a dij és az odaité-

lés: 

- megyének adományozható, 

- diáktanács döntése alapján, 

- és fesztiválonként /7/ egy-egy dij. 

Más diiak: A Helikon példájára a bekapcsolódó új 

szinhelyeken is olyan dijakat alapitottak, melyek 

voltaképpen az 1977-es fesztiváldijak elődjei. 

Igy iskola nyerhette el a Helikon Vándorserleget, 

a Sárospataki Diáknapák Vándorserleget, az Erkel 

Vándorserleget stb. 

Több fesztiválváros más célú dijakat is alapitott, 

egyrészt a sajátos programjaik dijazására, másrészt 

a fesztiváldijak kiegészitőjeként. 

Az EDO  dijai:  

Kezdettől fogva  EDO  feliratú, babérkoszorús, izléses 

arany, ezüst, bronz érmekkel és plakettokkal jutal-

mazta a kategóriák legjobb egyéni és csoportos  pro-

dukcióit. /Sajnos több száz maradt meg 1973 után./ 

Az Erkel Vándorserleggel  a legjobb összteljesitményt 

nyújtó iskolákat / a szegedi Tömörkény István Gimná-

zium végleg elnyerte 1967-ben/ dijazták. Az 1973-as 
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ismételt alapitás célja már a résztvevő megyék, 

városok közösségi tevékenységének jutalmazása /Gyu-

la Város Tanácsa alapitotta/. 

Sportol az EDO  - vándorserleget 1977-ben alapitotta 

szintén Gyula Város Tanácsa; azon megye, város fia-

taljai nyerték, ahonnan a legtöbben vettek részt a 

sport, játékrendezvényeken. 

A fesztiváldíjak mellett a produkciók dijazására köz-

vetlenül erre á célra készített tárgyakat használtak 

/pl. Takács Győző keramiatáljait/. 

1981-ben még a résztvevő megyék és városok is hoztak 

magukkal különdijakat, melyek odaitélésének szempont-

jait ők határozták meg, egyétértésben az EDO-titkár-

ságával. 

A tíz EDO-n kiosztott dijak  /1963-1981/ 

Arany,/érem, plakett/ 542 db; ezüst 556 db és bronz 

505 db, több mint mésfélezer "öregdiákot" emlékez-

tet régi sikereire. 

Fesztiváldij: négyszer hat dijat adtak át 1975-től, 

igy 24 dij került átadásra. Egyéb díjak: átlag '9-9 

db közösségeknek,' és lo-lo db egyéni pródukciók ju- 
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talmazáséra, összesen 76 dij a következő cimeken: 

"Kimagasló közmüvelődési tevékenységért","Legjobb 

klub", "Közösségi munkáért" és a müvészeti kategó-

riák különdijaként. 

Mint kitünik 1981—re dijazási "anarchia" alakul ki. 

Az "Ősi" rendszer minden hátránya — ha volt, az nem 

sok mellett egyszerü és áttekinthető volt, hiszen. 

külön dijazta a bemutatott produkciókat, és külön a 

résztvevő iskolák, városok és megyék közmüvelődési, 

közösségi munkáját, szinvonalát. 

A közösségek dijazásában 	az iskola KISZ—szervezeté- 

nek dijazása, jutalmazása volt a legjobb. Ugyanis ez 

a "kézzel fogható", megitélhető müvelődő közösség 

és nem a város, vagy a megye / az utóbbi dijazása a 

legrosszabb ld. 1983/. 

Osztönzés és di j azás  

A diáknapok valamennyi szintű programjába történő be-

kapcsolódást motiváló tényezők közül /pl.  belső kész-

tetés, tanult anyag bővitése, szerplési vágy, közös-

sé g keresése, élményszerzés öröme stb./ nem sorol-

nám az első helyekre a dijazást. Igyekszem viszont 
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érzékeltetni, hogy főként diákok esetében és ok-

tatási-nevelési intézmények vonatkozásában, mennyi-

re nem elhanyagolható szerlepe van. Utalnék az 196o-as  

évek elejének diákünnepeire Helikontól - Gyuláig,  

ahol a kiirásokban külön meg kellett emliteni:  

a zsűri törekedni fog, s az iskoláknak  it tö- 

rekedni kell a versenyszellem kiéleződésének  elkerü-

lésére. Ne fejlődjék ki ellenséges hangulat a leg-

kiválóbbak és elkeseredés a lemaradottak között, ha-

nem mindnyájan forrjanak össze a müvészet szerény  

szolgálatában és szeretetében" /317/  

Utalnék itt egy vitára és kezdeményezésre, amely meg-

közelitően ebben az időszakban folyt az oktatáster-

vezők, irányitók berkeiben a készségtárgyak osztályo-

zásának eltörléséről. Mindkét törekvés a korszerű  

pedagógiai gondolkodás jegyében próbálta a régi ke-

reteket, egy mélyen rögzült gyakorlatot, kizökkente-

ni a gyorsabb fejlődés irányába. A gond az volt, hogy  

a nevelés-oktatás folyamatában egy ponton az értéke-

lést kivánták korszeÍüsiteni anélkül, hogy a teljes  

szemléletváltozás létrejött volna /iskolában és csa-

ládban egyarént/. Messze vinne ennek a problémakör-

nek.részletes elemzése /nem is feladat e témában/,  

az ODN szempontjából a következő tapasztalatai vannak:  
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- Diákok körében folyó kultú.rális mozgalomról lé-

vén szó, az értékelésben nehéz elvonatkoztatni 

attól, hogy a tanulók 6 éves koruktól kezdve 

napról-napra produkálnak, és azt mérik, jutal-

mazzák /büntetik is/. 

- A Népmüvelési Intézet minősitési rendszere jól 

szolgálta a fejlődést, közel 20 évig megállta 

helyét - továbbfejlesztése indokolt. 

- A minősités csak arra vállalkozzon, amit alkal-

mazásának szintere, kerete megenged: pl. a fesz-

tiváldijak esetében azországos bemutatókból nem 

lehet egy megye, vagy város, vagy iskola teljes-

körű közmüvelődési, közösségi munkáját megitélni. 

- Ugyanakkor indokolt viszont a bemutatott produk-

• ciók szakmai minősitése, a résztvevőket aktivizá-

ló, fegyelmező értékelés, 

- ellenkező esetben ugyanis érdektelenné válik az 

ügy,mert: 

a./ a diákok és felkészitők egyaránt igénylik az 

általuk felmutatott szinvonal megitélését; 

b./ a tanulás hosszú évei alatt hozzászoktak a di- 

jazáshoz; 

4 
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c./ az iskola elsősorban azt ismeri el /diák és 

tanár felkészitő részéről egyaránt/, amit 

értékeltek, és jutalmaztak.Sőt az új rend-

tartások is még konzervativak ebből a szem-

pontból,mert az igazgató feladatául csak az 

1-3. helyezettek elismerését szabja. 

Ezen indokok alapján az 1975-ig követett ösztönzési 

rendszert szerényebben lehetett volna módositani. Azaz 

a fesztiváldijakat pluszként adományozva meghagyni a 

hagyományos és sajátos dijakat. Igy a zsüriket /szak-

mai tanácsadókat/ is megőrizhették volna, mert értel-

mük lett volna továbbra is munkájuknak. 

A fesztiváldijak odaitélésében ugyanis szakmai szem-

pontok alig jöhetnek szóba, egyébként is arányos el-

osztásra kerültek a megyék, városok és az iskolati-

pusok között. Majd később a különböző alapitványokkal 

olyan mennyiségü dij jött össze, hogy valamilyen ci-

nien mindeniskola hazavihetett valamilyen jutalmat. 

Az 1983-as EDO "tréfás" dijai már-már a diákok mun-

kájának lebecsülése. 

1983-ra még érdektelenebbé váltak az országos bemu-

tatók, hiszen az egységenként /EDO-n: Budapest vala-

mely kerülete, Debrecen, Békés megye/ "otthon" meg-

szerkesztett 1-2 órás müsorok alapján legfeljebb a 

három müsor hasonlitható össze. 
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C]sztönzés szempontjából a minősités és dijazás 

jelentőségét nem szabad lebecsülni, a tartalmi 

- kérdéseknek kell súllyal birniuk, csak arra le- 

het vállalkozni, amennyire a mozgalom kerete, szer-

vezése lehetőséget nyújt és csak annyira lehet 

korszerü vagy korát meghaladó, amennyit a jelen-

legi gyakorlat által megémgedett fejlődési ütem 

lehetővé tesz.  

8./ Az Országos Diáknapok továbbfej]esztése a ter-

vek és tapasztalatok tükrében  

a./ Az ODN célja - célkitüzései az 1983-as orszá-

gos felhivásban megfogálmazódtak, azok hosszú 

távon is szolgálják a mozgalmat. 

b./ Rendszerét célszerü lenne továbbfejleszteni a 

KISZ IB 1981-es határozatának szellemében, még-

pedig: 

- Az iskolai diáknapokra nagyobb hangsúlyt he- 

-.1yezve, az adott:.intézmény kultúrális /mozgalmi/ 

hagyományához /pl. névadójához/ kötödve évről - 

évre azonos időpontban megrendezésre kerülő 
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/müvészeti, sport-játék, szórakozás kb. egyhar-

mad-egyharmad arányban/ iskolanapokon. Egy sza-

badnap igénybevételével hétvégi /péntek, szom-

bat, vasárnap/ háromnapos rendezvényét fejlesz-

teni. Célszerü lenne, ha minden iskola a tanév-

re ezirányú "felhívást-kiirást" tenne közzé, 

melyben a cél érdekében történő más intézmények-

kel való együttmüködést is megtervezhetné. 

- A megyei diáknapokon a minősitő bemutatók megren-

dezése /egy vagy két napban/ lehetőséget adna a 

megye diákmüvelődésének áttekintésére, és az ODN-re 

történő kiválogatásra. Helyes lenne ezt is.hagyomány-

hoz, helyhez és időhöz kötni. 

- Az országos diáknapok 1983-ra olyannyira felosztás-

ra kerültek, hogy át lehetne gondolni egy-egy mü-

faj bemutatóit egy-egy helyszinen megrendezni való-

ban fesztivál formájában /háromnapos rendezvény ke-

retében/. Ha igény volna ré müfajonként vagy kategó-

riánként a legjobb produkciókból egy reprezentativ 

/"országos tanévzáró, vagy nyitó"/ ünnepség közremű-

ködői kikerülhetnének. 

/A közbeeső években az úttörő kultúrális szemlék vá-

logatásából/. 
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c./ A minősitésben - számomra úgy tünik-, a mü-

velődő /vagy müvészeti/ közösségeket külön és 

a bemutatott produkciókét is külön lenne cél-

szerü megitélni, dijazni. Az iskolai napokon 

az intézmény hagyományán alapitott közösségi g 

és egyéni dijakkal, a megyei rendezvényen a 

három fokozatú oklevelekkel, az országos diák-

napokon a közösség /iskol'a/ számára alapitott 

fesztiváldíjakkal és a produkciókat a müfaj jel- 

legét is szimbolizáló dijakkal / pi..néptáncosok 

bemutatóit arany-ezüst-bronz sarkantyúval, vagy 

szinjátszóknél az arany-ezüst-bronz maszkkal stb./. 

d./ A legjobb ösztönző, ha a diák ezirányú munkáját 

az iskola támogatja és elismeri. Például az év 

végi bizonyitványban - bejegyzéssel. Valamint, ha 

a nyár folyamán /szünidőben/ müfaji táborok, épi- 

tőtábori bemutatók segitik, és folyamatossá te-

szik a közösség munkáját. 

e./ A mozgalom folyamatossága döntő, ezt  felülről  

segiteni lehet azzal, hogy ha az ODN országos be-

mutatóit követőén /vagy már ott/ meghirdetésre 

kerül a következő rendezvénysorozat. Igy a külön- 

böző szintű bemutatók, valamint más iskolai ren-

dezvények állandó ritmusa alakul ki. 
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f./ A mozgalom irányitásában növelni tanácsos a 

társadalmi szervek /müvészeti / hatókörét, de-

centralizálni a megvalósitésra irányuló dönté-

seket. Az együttmüködésben az oktatási és köz-

müvelődési intézmények oldaláról egyaránt szor-

galmazni a tevékenység szervezését és a felada-

tok megvalósitását. 
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1. táblázat  

VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS, SZI NJÁTSZÁS  

É v 
Vers és 
próza- 
mondás 

Szinjátszás 
irodalmi 
szintpad 

dráma 
iátszás 

egyéb összesen 

1963 145 16 4 1 21 

1965 63 7 6 13 

1967 56 7 6 1 14 

1969 52 7 8 1 16 

1971  44 1 8 1 10 

1973  34 5 6 11 

1975  27 6 6 1 13 

1977 29 4 8 1 13 

1979 27 1 7 1 9 

1981 26 2 5 2 9 

Össz.: 503 56 64 9 129 
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2. táblázat  

NÉPTÁNC ÉS TÁRSASTÁNC 

Év Néptánc Társ astánc  
Párok száma Amatőr p. B C D 

1963 22 18 18 

1965 15 25 25 

1967 17 57 25 - 18 14 

1969 18 26 - 5 11 lo 

1971 14 27 - 1 4 22 

1973 19 35 - 2 12 21 

188 69 8 45 57 

1975 13 

1977 14 

1979 8 

1981 14 

Ossz. 15o 

kat. 



3. táblázat  

SZÓLÓÉNEK, ÉNEKES KISEGYOTTESEK  

SzólótKisegy• 
bemut .  I Év 	szdr~~a száma 

Bemutatott müvek  
néodalok  magyar  
ism ~.szer.szerző 

I~i  1,~+, : lú';  
szerző 

 Összes  

1963 	37 — 29 19 26 74  

1965 	16 2 lo 9 11 3o  

1967 	6 3 6 6 	. 7 19  

1969 	6 7 _7 15 12 34  

1971 	13 7 15 18 15 48  

1973 	23 5 15 25 18 58  

1975 	6 2 14 3 2 19  

1977 	lo 5 15 lo 9 34  

1979 	12 2 15 6 	. 9 3o  

1981 	l0 2 18 7 4 29  

Ossz. 139 35 144 118 113 375  

135  
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4. táblázat  

ÉNEKKAROK, KAMARAKÓRUSOK 

Nagykó- 
ty 	rus 

Ka- Bemutatott müvek mara 
kórus isml.szer magyar 

népdal 	szerző 
külföldi 
szerző összesen 

1963 22 1 8 5o 35 93 

1965 23 2 6 43 37 86 

1967 11 7 3 5o 36 89 

1969 11 16 9  52 42 1o3 

1971  15 12 - 62 37 99 

1973  16 . 12 8 69 31 lo8 

1975 7 6 3 22 14 39 

1977 7 3 11 7 21 

1979 4 2 2 lo 8 2o 

1981 5 1 - 11 11 22 

C3s sz . 121 59 42 38o 258 68o 
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5. táblázat  

SZÓLÓHANGSZER  

MUSZL- 

vevők Év száma 

hangszer  

vonó- 
sok 

zon- 
gora 

harmo- fa- réz- penge- egyéb 
nika 	fúvós fúvós tős 

1963 	81 16 53 3 6 1 2 

1965 	47 14 27 2 4 - - 1 

1967 	47 12 28 1 4 2 

1969 	45 11 21 1 9 2 1 

1971 	61 12 33 4 lo 2 

1973 	44 9 22 3 7 1 2 

1975 	2o 7 7 - 3 - 3 - 

1977 	37 11 14 - 9 - 3 - 

1979 	5o 14 12 - 14 5 4 1 
1981 	41 17 8 - 13 3 - - 

Össz.473 123 225 14 79 16 15 2 
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6. táblázat  

ZENEKAROK - KISEGYOTTESEK 

nagy kamara kis 	.Népze Tánc-Folk Ossze- 
zk. zk. 	együt - Össze- 

ne 	zene pol- sen 

beat 

Év 

tes 	sen 

1963 1 6 3 lo 	- 11 - 21 

1965 2 6 2 lo 1 7 - 18 

1967 - 2 14 16 3 8 - " 27 

1969 - - 8 8 - 7 1 16 

1971 - 3 13 16 2 5 3 26 

1973 1 2 8 lo 2 1  lo  24 

1975  1 4 3 7 7 - 3 18 

1977  1 2 3 6 5 . 	 - 3 14 

1979 2 2 4 8 3 - 5 16 

1981 - 1 5 6 - ' 	- 5 11 

Össz.- 8 28 63 99 23 39 30 191 



V.  Összegzés  

Valamennyi nagy fejezet befejezéseként összegeztem 

azokat a gondolatokat, melyek a fejezetben tárgyalt 

téma körüljárására ké sztettek, valamint a tanulságo-
kat, melyek előbbre vihetnek. Ezek szintézise továb-

bi tanulságokkal szolgál, amelyek a további fejlő-

dést segithetik: 

1./ Melyek voltak az ODN külső-belső mozgatói? 

A szép történelmi hagyomány újraélesztésével elin-

dult mozgalom tartalmában kiteljesedett,és szervezé-

sében is 1967-re l közel tiz év elteltével átfogta az 

egész ország középfokú intézményeiben müvelődő diák-

ság ez irányú tevékenységét. Mindehhez az kellett, 

hogy a "Helikoni" törekvést a Müvelődési Minisztéri-

um és a KISZ felkarolja•, támogassa, segitse. Nagyon 

helyesen a kezdeményező és elsődleges mozgató szerepet 

a KISZ vállalta, a feltételeket és támogatást a kormány-

zati szervek. Továbbfejlődésében jelentős szerepet kap-

tak az újonnan belépő fesztiválvárosok diákhagyományai 

és a helikontól átvett formák - ez további gazdagodás 

forrása lett. A kiteljesédés időszakában a helyi kez-

deményezések és döntések nagy súllyal birtak. Az ezt 

kővető időszak aránylag stabil belső fejlődést, szintet 

tett lehetővé. Az 197o-es évek közepétől kezdett a 

139 
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mozgalom túlszervezetté válni, és 'alamiféle 

- bér valószinü nem szándékolt - egységesitési ten-

dencia kialakulni. Mindezt a túlzott területi szét-

osztás csak felerősitette. Ugyanakkor bizonyos el-

vek /fesztivál jelleg, közösségi-politikai aktivi-

tás fokozása, ösztönzés)dijazás elvei/ megvalósitásá- 

nak túlzottan egy irányú - esetenként a hagyományok-

kal szembeni - megvalósulását látták elképzelhetőnek. 

Ugyánakkor ezen általam is helyes elvi irányoknak ki-

bontakozására kevés időt is biztositottak. Mindezek 

hozzájárulhattak ahhoz, hogy az 1983-as ODN-feszti-

válok alkalmával jelentős viták folytak a rendezvény-

ről. 

2./ Az ODN hogyan töltötte be feladatát, hogyan fej-

leszthető tovább?  

Az ODN-mozgalom jó kerete a tanórai ás tanórán kivü- 

li művelődésnek ás az elért eredmények felmutatásának,' 

a közösségek kialakitásának ás fejlesztésének. Az or-

szágos ás megyei /helyenként városi-járási/ rendezvé-

nyek jó lehetőséget biztositanak a különböző iskolák 

diákjainak találkozására, barátkozásra ás véleménycse-

rére egyaránt. Közösségi programjaik jól szolgálják a 

világnézeti nevelést, az aktuális politikai demonstrá-

ciók számára jó lehetőséget nyújtanak. Tartalmában min-

dig megfelelően tükrözte az oktatás irányitóinak és a 
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KISZ-nek szándékait, a müvészi kategóriák /bemu-

tatott műfajok/ pedig a műfajok országon, megyén 

behűli állapotát. A versengés jó erjesztője volt 

az iskolák kultúrális tevékenységének. 

Miben lelhetők fel az 0©N gondjai? 

- Először is'abban, hogy nem tud kellő folyamatos-

ságot biztositani a két éves időszak alatt. 

- Másodszor a köznevelés és közmüvelődés intézmény-

rendszerének együttmüködési hiányosságaiban. 

- Harmadszor a KISZ tevékenységében sem tudtak fo-

lyamatosTállandó elemmé válni, az akciókat és ren-

dezvényeket kisérő, szinesitő kultúrális elemek. 

Más-részletek is kisebb gondokat vetettek fel, igy 

például: 

- A minősitési rendszer és a dijazás változásai. 

- Az iskolai, megyei és országos rendezvények szer-

vezésében meglévő lehetőségeket nem mindig és min-

denütt sikerült hasznositani. 

- Az időelemzésben /általam bemutatott/ kitünt arány-

eltolódások. 

- A fesztiváljelleg fokozása cimén olyan hagyományok- 
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kal, /helyenként tartalommal is/ szembekerült a 

mozgalom, ami nem volt szükségszerü. 

A továbbfejlesztés számomra azt jelenti, hogy az 

előzőekben felemlitett problémákat sikerül'átgon-

dolni, és tisztázódnak azon lényegi pontok, melyek 

a fejlődés irányába hatnak. 

Szükség van erre, a már negyedszázados múltú ren-

dezvénysorozatra mégpedig úgy, hogy az alapjait 

/iskolai müvelődés/ erősiteni és szélesiteni kell, 

a felmenő rendszer részeit pedig egyértelmübbé kell 

tenni. A területivé vált rendezvények legyenek or-

szágosak /ha mér igy nevezzük/ vagy úgy, hogy vtisz-

szacsökkentik az optimális ötre a fesztiválokat, 

vagy úgy, hogy egyes kategóriák /esetleg egymáshoz 

müfajilag közel álló kategóriákat/ egy-egy helyen, 

kerülnek bemutatásra - igy valóban országos rálá-

tást nyújtva, és megadva a lehetőséget arra, hogy a 

vezető szakemberek véleményt alkothassanak, tanácsok-

kal láthassák el a szereplőket és felkészitőket egy-

aránt. Példa erre a pályázatok rendszerének alakulása. 

Ne tünjék úgy, hogy a diákközmüvelődésnek és egyik 

keretének /ODN/ eltúlzom hatását, jelentőségét. 

Meggyőződésem, hogy a nevelés-oktatás folyamatában 

igen jó eszköz, az érzelmi,etikai nevelésben nél- 
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külözhetetlen. Megérdemli tehát a diákéletnek ez 

a része is, hogy megfontolt, pontos, előremutató 

döntések alapján fejlődjön a jövő társadalmának 

örömére, az egyes diákok önmegvalósitásának szol-

gálatában. 

Szeged, 1984. 
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Felhasznált irodalom 

1./ Vitányi Iván: Társadalom, kultúra, szociolócjia 

2./ A.Gramsci: Válogatott pedagógiai irások /Bp.1959/ 

3./ Marx György: Jövőidőben /Bp. 1979/ 

4./ Inkai Péter-Kozma Tamás-Nagy József-Ritoók Pálné: 

Az ezredforduló iskolája /Tankönyvkiadó, 1979/ 

5./ Nagy József: Folyamatos fejlesztés a meglévő is- 

kolaszerkezet keretei között /Köznevelés, 1983. 

XXXIX. évf. 21. szám/ 

6./ Mihály Ottó: A permanens nevelés-müvelődés elmé-

leti és gyakorlati törekvései /oktatási rendsze-

rünkről/ Kossuth, 1982. 

7./ Ágoston György-pausz Béla: A nevelés elmélete II. 

Tankönyvkiadó, 1964. 

8./ Fukász György: Művészeti nevelés - amatőrök 

Népmüvelés, 1981/11. 

9./ Köpeczi Béla: Magyar kultúra harminc éve 

/Kossuth, 1975/ 

lo./ KISZ KB IB állásfoglalása az amatőr müvészeti moz-

galom fejlesztésének feladatairól 

/Ifjúságpolitikai Közlöny, 1981/11./ 

11./ A gimnáziumi nevelés és oktatás terve 

/Tankönyvkiadó, 1978/ 

12./ A szakközépiskolai nevelés és oktatás terve. 

A tanórán és iskolán kivüli nevelés terve. 

13./ Szakmunkásképző iskolák - tanórán kivüli nevelés 

terve. /Tankönyvkiadó, 1979/ 
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14./ Helikon - Tájékoztató, 1967 

15./ Felhivás - EDO 1963. Gyula 

16./ Felhivás - EDO 1965. Gyula 

17./ Felhivás - EDD 1967. Gyula 

18./ Felhivás - EDO .  1969. Gyula 

19./ Felhivás-- EDO 1971. Gyula 

2o./ Felhivás - EDO 1973. Gyula 

21./ Felhivás - EDO  1975. Gyula 

22./ Felhivás - EDO 1977. Gyula 

23./ Felhivás . - EDO  1979. Gyula 

24./ Felhivás - EDO 1981. Gyula 

25./ Felhivás - ODN 1983. 	• 

26./ Felhivás - Helikon 1967. 

27./ Albel Andor: Az Erkel Diákünnepek krónikája 

/1963-1979/ 

28./ Sárospataki Diáknapok ünnepségeinek tájékoztatója 

/1962/ 

29./ Sárospataki Diáknapok ünnepségeinek tájékoztatója 

/1963/ 

3o./ Felhivás - Helikon 1962. 

31./ Felhivás Budapest középiskolás és iparitanuló fi-

ataljaihoz /1962/ 

32./ Országos Diáknapok részletes kiirása /1982/83/ 

33./ Kormos Sándor: Ifjúság és közmüvelődés 

/Népmüvelés 1981/2./ 
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34./ MSZMP XII. kongresszusának jegyzőkönyve, 

Kossuth 1980. 

35./ Andrássy Mária—Vitányi Iván: Ifjúság és kultúra 

36./ Trencsényi Imre: Ujra miénk volt a szinpad 

/Népmüvelés 1981/2./ 

37./ Trencsényi Imre: Helikon 

38./ Debreczeni Tibor: Hogyan tovább diákszinjátszás? 

Népmüvelés — Szinkép 1981. szeptember 
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Melléklet: 1 db disszertáció  

Dr. Duró Lajos elvtársnak 
tszv.egyetemi docens 

?l  e 1 y  b e n  

iJrafesezor Elvtárs!  

~,~ellé~~elve . Alae], Anclogt .  Az  .O00gogt Rié;kr}a$oli 25  éveit VöOéntitt és  

szérépe a nevelésben  

cimü laktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét f el-

hivn3m tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik  hónap utolsó napjában állapitatta meg.  

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

tanczéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 

Sze.;ed, . 1984.2eb2.3.  
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Kapták: Dr Nug J6Zaóf .p*ot. '  

DriDnró bajos tatvJdooene • társbiráló  


