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A z ország építési terve 
Harminc évvel ezelőtt, 

1950. január 2-án Kezdték el 
az első ötéves terv megvaló-
sítását Magyarországon. Az 
ötéves tervről szóló törvény 
első pragrafusában kijelöl-
ték a fő feladatokat: Ma-
gi ország átalakítását agrár-
ipari országból ipari-agrár 
országgá. 

A feladatok teljesítése nem 
volt könnyű, a napi terme-
lőmunka mellett még a há-
borús károk helyreállításán 
is dolgozniuk kellett az em-
bereknek. Ilyen körülmé-
nyek között szükségszerű 
volt a gyors iparosítás, első-
sorban a nehéz-, és a gép-
ipar fejlesztése. „Ez a döntő 
feltétele — álapította meg a 
tervtörvény — népünk to-
vábbi gazdasági és kulturá-
lis felemelkedésének is, né-
pi államunk és nemzeti füg-
getlenségünk megszilárdítá-
sának és biztosításának, a 
szocializmus építésének ha-
zánkban". 

Az öt év eredményei a 
tervkészítők elképzeléseit 
igazolták. A gyáripar az öt-
éves terv utolsó esztendejé-
ben több, mint két és fél-
szer annyit termelt, mint a 
terv megkezdése előtt, a ne-
hézipar termelése 188 száza-
lékkal, ezen belül a gépiparé 
267 százalékkal nőtt, s a 
nemzeti jövedelem ez idő 
alatt több, mint másfélszere-
sére emelkedett. 

Imponáló számok; különö-
sen ha figyelembe vesszük, 
hogy a gyáripar, a nagyüze-
mű építőipar, a közlekedés, 
a külkereskedelem és nagy-
kereskedelem területén ek-
kor váltak kizárólagossá a 
szocialista termelési viszo-
nyok. Az országépitő mun-
ka eredményeit gyárak, vá-
rosok sora jelzi; új utak, hi-
dak és sínpárok hozták kö-
zelebb egymáshoz a különbö-
ző településeket. 

Az első ötéves terv a me-
zőgazdaság számára is jelen-
tős sikereket hozott Már ek-
kor hatékony erőt jelentet-
tek a termelőszövetkezetek 
és az állami gazdaságok. A 
mezőgazdaság sok tekintet-
ben korszerűbbé vált: tíz-
ezernél több traktort és 
kombájnt, s számtalan más 
gépet kapott az ágazat, s öt 
év alatt több mint 150 ezer 
katasztrális holdat tettek ön-
tözhetövé. 

Az ötéves terv célul tűzte 
ki „népünk életszínvonalá-
nak további emelését, foko-
zott ellátását mindenféle 
szükségleti cikkel, a lakás-
viszonyok megjavítását, az 
egészségvédelem kiépítését". 
Az ipari munkásság reáljö-
vedelme például több mint 
húsz százalékkal, a dolgozó 
parasztságé pedig ennél is 
nagyobb mértékben emelke-
dett. Az egyéni jövedelme-
ken túlmenően igen magas 

volt a közvetett juttatások 
értéke. 

Az ötéves terv első évé-
nek sikerei büszkeséggel és 
— most már világosabban 
látjuk — túlzott magabiz-
tonsággal töltötték el az em-
bereket Felemelték a terv-
számokat. „Az ötéves terv 
felemelése azt jelenti, hogy 
gyorsabban számoljuk fel 
gazdasági elmaradottságun-
kat, hamarabb leszünk élen-
járó országgá" — írta a Sza-
bad Nép 1951 tavaszán. A 
tervmódosítás súlyos követ-
kezményei ismertek. A jel-
szó: legyünk a vas és acél 
országa — nyersanyagbázis 
nélkül irreális volt. Eltorzult, 
az iparosítás irama és üte-
me, az egyoldalú, erőltetett 
Iparfejlesztés —, s mindez fő-
ként a mezőgazdaság rová-
sára — komoly gondok for-
rásává vált 

Ismertek hát az eredmé-
nyek, csakúgy, mint a hibák. 
A mérleg nyelve mégis az 
előbbiek felé billen. Nem-
csak az akkori — mai szem-
mel nézve elismerésre méltó 
— tervszámok miatt: az el-
ső ötéves terv legnagyobb 
eredménye, hogy megválto-
zott az ország, s ezzel együtt 
népünk arculata. Szebb, jobb 
lett hazánkban a dolgozó 
emberek élete. 

r. s. p. 

Harmincegy díj a zsűriktől 
Magyar filmek külföldi sikerei 

Arany Hugó és Arany 
Pyreneus grand prix, Ezüst 
Kagyló és Ezüst Oroszlán — 
néhány, a magyar játék- és 
rövidfilmek 1979-ben szer-
zett nemzetközi díjai és el-
ismerő oklevelei közül. Hu-
szonhárom fesztiválon — 
Cannes-tól Üj-Delhlig, 
Moszkvától Montrealig — 
31-szer szólították filmgyár-
tásunk reprezentánsait az 
eredményhirdetések során. 

A legtöbb nemzetközi el-
ismerést az „Angi Vera", 
Gábor Pál alkotása aratta. 
Négy fesztiválon őt különfé-
le díjat ítéltek oda a nem-
zetközi zsűrik a filmnek, al-
kotójának, illetve női fősze-
replőjének. A magyar film-
élet rangos elismerése a két 
dij. . amelyet Moszkvában 
szavazott meg a nemzetközi 
filmfesztivál bíráló bizottsá-
ga: Fábri Zoltánnak életmű-
véért. és az „Erőd" cimfl 
filmalkotásnak, amelyet Szi-
netár Miklós rendezett. 

Jelentős sikereket értek 
el az ú.1 magyar filmek a 
szocialista országok szakem-
berei számára rendezett 
bemutató vetítéseken is. A 
bemutatott 23 alkotás közül 
mindössze kettőt nem vették 
át. 

Az év végi mérlegkészí-

tésnél figyelemre méltó a 
magyar filmek kelendősége 
a nem szocialista országok-
ban is. A végleges mérleg 
elkészítése előtt is már bi-
zonyos. hogy meghaladja a 
40 millió forintot az ezekkel 
az országokkal megkötött 
filmeladási szerződések érté-
ke. A népszerűségi listán az 
„Angi Vera" vezet: 14 or-
szág filmforgalmazói vásá-
rolták meg. A vevők között 
van Brazília is, ahol pedig 
évek óta nem vettek ma-
gyar filmet 

A magyar alkotások foko-
zódó népszerűsége olyan, 
nagy filmhagyománvokkal 
rendelkező országokban is 
érzékelhető, mint Francia-
ország, vagy a Német Szö-
vetségi Köztársaság. Európa 
legjelentősebb filmforgalma-
zó cége, a Gaumont- példá-
ul 5 magyar produkció — 
mozihálózatban történő — 
vetítésének jogát vette meg. 
Az NSZK-ban különösen a 
televízióban népszerűek a 
magyar játékfilmek. 1979-
ben a két vezető tévéadó — 
az ARD és a ZDF — meg-
bízottai Szabó István itthoni 
premier előtti, ..Bizalom" 
ctmű filmjét, továbbá \,A 
ménesgazda" című. Kovács 
András rendezte alkotást is 

átvették. Ez ntőbbit az 
Egyesült Államokban is 
forgalmazzák majd, akár-
csak az „Angi Vera", a „Ki-
lenc hónap", az „Olyan, 
mint otthon" és a „Ha meg-
jön József" című produkció-
kat. 

Nagy népszerűségnek ör-
vendenek a magyar rajz- és 
gyermekfilmek. A Gusztáv-
sorozat, valamennyi — 117 
— epizódját 1979-ben meg-
vásárolta Angola és Irán, 
számos más ország pedig a 
legutóbb elkészült epizódo-
kat kérte. A gyermek filmek 
közül az idén is „A dunai 
hajós" és a „Lúdas Matyi" 
volt. a legkeresettebb. Az 
előbbit. Málta és Libanon, 
az utóbbit pedig Algéria és 
Argentína is megvásárolta. 

(MTI) 

Közművelődés, 1979 

fiz újdonságok éve 

T ö r i szemtanú leírása 
Szigetvár 1566-os ostromáról 

Szigetvár török uralom 
alóli felszabadulásának 290. 
évfordulója alkalmából ér-
deke> történeti munkát 
adott közre a Várbaráli 
Kör: • egy török szemtanú, 
Szelaniki Musztafa naoló-
szerfl beszámolóját az 1566-
os magyarországi hadjárat-
ról és a szigeti vár elfog-
lalásáról. A Szalonikiből 
származó történetíró — eló-
neve szülővárosára utal — 
nemcsak szemlélője volt az 
eseményeknek, hanem részt-
vevője is. Mint Szulejmán 
szultán szűkebb környezeté-
nek tagja, mindenről kitű-
nően volt értesülve, igy be-
avatták a szultán váratlan 
halálának titkába is. és 
fontos szerepet játszott ab-
ban, hogy a Szigetvárt ost-
romló sereg elől — eltitkol-
ják a hadvezér halálát Sze-

lőm ki 1563 és 1599 között 
rendszeresen készített fel-
jegyzéseket az eseményről, 
az oszmántörök historikusok 
közül az 6 munkáit tartják 
a leginkább pontosnak, hi-
telesnek. Érdekes müve a 
múlt században Isztambul-
ban látott napvilágot, és 
ebből fordított részleteket 
magyarra a jeles turkológus. 
Thury József. 

A Szigetvár elfoglalására 
vonatkozó fejezetet a Had-
történeti Közlemények 1891-
es évfolyama publikálta. A 
csaknem száz esztendővel 
ezelőtt kevés példányban 
megjelent folyóirat ma már 
antikváriumban sem lelhető 
fel. ezért adta ki most a 
művet népszerű történeti so-
rozatában a Szigetvár múlt-
ját kutató, és a zrínyiek 
emlékét ápoló Várbaráti 
Kör. 

Milyen volt a művelődési 
házak éve? Sokáig mondo-
gattuk, okkal, hogy a köz-
művelődésnek ezekben az 
alapintézményeiben igen 
nehezen körülhatárolható; 
mivel is foglalkoznak? Ml a 
dolguk? Az idén központi 
rendelkezések vetettek véget 
ama sokat emlegetett „part-
talanságnak"; a közönség 
nézőpontjából e rendelke-
zések legfontosabb eredmé-
nye, hogy ezután egységes 
szabályok szerint, meghatá-
rozott működési feltételek 
és feladatkörök alapján, 
egymással együttműködve és 
ésszerű munkamegosztással 
dolgozhatnak. Minden Intéz-
ményben megválasztották 
ősszel a társadalmi vezető-
ségeket. melyektől most va-
lóban lényeges segítséget re-
mélhetni. hisz ezúttal érde-
mi működésüket is követel-
ménnyé avatják a munká-
juknak medret, iránvt szabó 
előírások. Az év utolsó nap-
jaira kellett elkészülnie min-
den házban a szervezeti és 
működési szabályzatoknak 
— így hát jövőre a háza-
kon belül is ki-ki pontosan 
tudhatja, mi a jnai és hol-
napi teendője. 

Szegeden másfajta válto-
zások is mozgalmassá tet-
ték a mögöttünk maradó 
esztendőt. A tanácsi fönn-
tartása művelődési házak 
átszervezésével, központosí-
tásával és az Ifjúsági Ház 
kapunyitásával jódkán át-
alakult közművelődési éle-
tünk. Először is: végre át-
tekinthetőbb, mint bármi-
kor. Ezért sikerülhetett a 
város összes művelődésiott-
hon-jellegű Intézményének 
működéséhez, feladataik 
megosztásához az oly régóta 
várt „irányelveket" rögzíte-
n i — a városi tanács vb mű-
velődésügyi osztályának, 
egyetértésben az SZMT kul-
turális és propagandaosztá-
lyával. Az irányelvek — 
szűkszavú irat; de aki tudja, 
hogy évekig mennyire gyen-
gítette a népművelői erőfe-
szítések hatását, hogv tisz-
tázatlan volt a házak fel-
adatköre. következésképpen 
bosszantó és káros átfedések 
Jellemezték a tevékenységü-
ket, csak üdvözölhetjük a 
munkamegosztás mikéntjé-
nek és a feladatoknak ezt a 
megfogalmazását. (A tömör-
sége erény is lehet, hiszen 
Ilyenformán elég tág lehe-
tőségek maradnak az egves 
intézményeknek sajátos dol-

gaik részletes kimunkálásá-
hoz.) 

Nagyjából egyébként ki-
alakult helyzetet írtak le a 
városi közművelődés irá-
nyítói: a Bartók művelődési 
központ és a hálózatához 
tartozó nyolc ház a lakóte-
rületi művelődés bázisa. 
vonzáskörzeteiben az úgyne-
vezett alapfokú, és néhány 
területen (ismeretterjesztés, 
amatőr művészet, képzőmű-
vészet) az emelt szintű el-
látást is biztosítja. Ezenkí-
vül gondozza a város ki-
emelt politikai, társadalmi 
ünnepségeit, az évfordulós 
rendezvényéket és a művé-
szeti területeken segíti a 
munkahelyi közművelődést. 
Az Ifjúsági Ház a város fia-
taljainak világnézeti, politi-
kai nevelését, általános is 
szakmai műveltségének fej-
lesztését segíti, kulturált 
körülményeket biztosít szó-
rakozásukhoz, a KISZ ak-
cióprogramjainak megvaló-
sítását támogatja. A szak-
szervezeti fönntartású in-
tézmények, a Juhász Gyula 
Művelődési Központ, a Vas-
utas és a Postás Művelődési 
Ház a munkahelyi közmű-
velődés bázisát A Juhász 
Gyula a város valamennyi 
üzemével, a közművelődési 
bizottságokkal közvetlen 
kapcsolatokat tart a válla-
lati művelődés szakmai, 
módszertani irányítója. 
Szervezi a városi, nagyobb 
munkásművelődési akciókat. 
Néhány területen (gyermek-
programok. amatőrfilmesek, 
gyűjtőkörök) lakóterületi el-
látást is biztosít. 

van szükségük, amíg közős-
ségekké szerveződnek. 

Mondjuk olyanokká, ami-
lyenek. a Bartókban és a 
hozzátartozó Házakban tevé-
kenykednek, sok esztendeje. 
A kiscsoportok, műkedvelő 
együttesek városi fellegvára 
kétségtelenül a Bartók. Oly-
annyira színvonalas öntevé-
keny csoportoknak ad ott-
hont, hogy az idei nagyren-
dezvények Jó részét (példá-
ul: Komplett-hét. Bartók-
napok) sikerrel építhették 
ezekre. A következőkben 
persze nem lenne jó lemon-
dani a Bartókban sem a 
hagyományosan nagyszabá-
sú, városi jelentőségű kul-
turális események rendezé-
séről, melyekből az idén — 
főként a szervezeti átalakí-
tással járó sok munka miatt 
— kevesebb volt, mint a Ko-
rábbi években. 

3. 

az okok? 
Felmérés a válásokról 

A válások, a családok fel-
bomlása következrpénveit 
vizsgálják több európai or-
szág, köztük hazánk szocio-
lógusai. 

— A nemzetközi szocioló-
giai vizsgálatot a bécsi tár-
sadalomtudományi kutatá-
sokat koordináló központ a 
közelmúltban Varsóban tar-
tott tanácskozásán határoz-
ták el — mondotta Cseh-
Szombathy László, az MTA 
szociológiai kutatóintézeté-
nek igazgatóhelyettese. 

— Az 1960-as évek végé-
től Európa-szerte jelentősen 
megnőtt a válások száma. 
Hazánkban is sok a bontó-
per. Magyarországon a Szo-
ciológiai Intézet mellett 
fbbb intézmény is részt vesz 
majd a kutatási program-
ban, hiszen a kérdések sta-
tisztikai, pszichológiai és 
jogi vonatkozásait is igyek-
szünk feltárni. A KSH kér-
dőíves felmérése során 
mintegy 500 volt házaspár-
tól kérünk adatokat, olvan 
családokat vonva be a vizs-
gálatba. ahol kiskorú gyer-
meket is nevelnek. 

— A társas kapcsolatok 
felbomlásával járó érzelmi 
változásokat azonban in-

kább a program másik ré-
sze, az úgynevezett intenzív 
vizsgálat során ismerhetjük 
meg. Ebbe 50 házaspárt vo-
nunk majd be, s velük több 
alkalommal is elbeszélget-
nek a kutatók. A házasévek 
alatt kibontakozó konfliktu-
sok, s a válás utáni útkere-
sés pszichológiai-szocioló-
giai feldolgozása jól kiegé-
szítheti maid a reprezenta-
tív adatgyűjtést. 

— A felmérést 1980. első 
felében végezzük el. Hasonló 
programot valósit meg a 
Moszkvai Szociológiai Inté-
zet, Svédországban az upp-
salai egyetem, Belgiumban 
pedig a leoveni egyetem 
.kutatócsoportja. Az elemzés-
ben más országok kutatói 
is részt vesznek. A vizs-
gálódások tapasztalatainak 
összevetésével arról Is képet 
kapunk: milyen a válások-
ka] kapcsolatos társadalmi 
gvakorlat Euróoa más orszá-
gaiban. milyen jogi formák 
szociálpolitikai intézkedések 
segítik a családok életének 
rendeződését, s az ígv szer-
zett tanulságok a szocialista 
társadalompolitika haza' 
tervezésében is hasznosítha-
tók. (MTI) 

Áz Ifjúsági Ház megnyi-
tását és a Bartók-hálózat 
átszervezését természetsze-
rűen kísérte a közönséa áU 
rétegződése. A látogatóknak 
új helyekhez és körülmé-
nyekhez kellett szokni, né-
hány újszerű művelődési 
forma kínálkozott, és né-
hány régi, megszokott kul-
turálódási alkalom hiány-
zott. Pár évnek még el kell 
telnie, hogy érdemben le-
hessen fölmérni a változá-
sok jó-rossz hatásait, meg-
állapítani, milyen ered-
ménnyel formálta az egész 
város közművelődési életét 
az átszervezés és az új náz 
kapunyitása. Pillanatnyilag 
azok a változások vázolha-
tok föl, amelyek az egyes 
intézmények sajátos arcula-
tának, jól körvonalazható 
profiljának alakulását jel-
zik. Az Ifiúsági Házban az 
úgynevezett nyitott tér ad-
ja a tevékenység jellemző 
vonásait; olyan művelődési, 
szórakozási lehetőségeket 
és kulturális szolgáltatáso-
kat kap a nyitott tér külön-
féle egységeiben a közön-
ség. amelyeket alkalomsze-
rűen is használhat, s ame-
lyek jó részét eddig nélkü-
lözte. A népművelő szakmá-
ban „nagyrendezvénv"-nek 
nevezett,, általában belépője-
gyes kulturális események 
száma is rendkívül nagv 
volt az űj ház első évében, 
a színvonalra sem lehet oa-
naszunk. Mostanra viszont 
nyilvánvalóvá vált, hogy a 
kisközösségek és az amatőr 
művészeti csoportok még 
nem tudták „belakni" az ti", 
helyet; ezeknek a kis lét-
számú csoportoknak időre 

Az átalakult szegedi mű-
velődési intézményhálózat 
munkájának számottevő ja-
vulását néhány alapvető 
feltétel hiánya miatt az idén 
még nem is várhattuk. Az 
Ifjúsági Ház új kezdeménye-
zéseihez, az újszerű művelő, 
dést formákhoz nem voltak 
elegen és megfelelő tapasz-
talattal-szakképzettséggel a 
népművelők és a technikai 
munkatársak. Mára" javult a 
helyzet, kétségtelen azonban, 
hogy Szegeden a jelenlegi, 
nél jóval több népművelőre 
lenne szükség. (Gondoljunk 
a lakótelepekre, ahol a 
meglevő művelődési házak , 
nak kellene biztosítani a 
közművelődési szolgáltatása. 
kat.) A költségvetési ará-
nyok azonban a kővetkező 
esztendőben még előnytele-
nebből alakulnak, mint ed-
dig. (A Bartókban az évek 
során egyébként ls egyre 
rosszabbodott a helyzet. Hi-
szen a sok intézményből ál-
ló hálózatban különösen 
nagy összegeket emésztett 
fel a házak puszta fenntar-
tása.) A különféle áremel-
kedések hatására a válto-
zatlan. vagy a némileg 
megemelt költségvetésből 
kevesebb pénz fordítható 
ezután a működésre, vagy-
is mindarra, amiért tulaj-
donképpen állnak. vannaK 
ezek a házak és amiért f i -
zetik a munkatársaikat.. Ter-
mészetesen azzal is számol-
ni kell, hogy a fűtésre, vilá-
gításra, berra, miegymásra 
szükséges összegek emelke-
désén kivül nő a műsorok 
ára is. a gázsik, az ORI-dí-
jak összege, a reklám ára. 
s mindezeket a szűkebbre 
maradt működési keretből 
kell fizetni. (Ide kívánko-
zik, hogy már az Idén is na-
gyon kevesen voltak a kis-
csoportvezetők. akik tiszte-
letű íiat kaptak szakmai tu-
dásuk átadásáért, e közössé-
gek időigényes irányításáért; 
a klubok, szakkörök, ama-
tőr együttesek vezetőinek 
több mint fele a központ-
ban, a Bartókban is — in-
gyen dolgozik.) 

Az újdonságok éve után 
azonban, ha nehezebb gaz-
dasági feltételek között 's, 
de megállapodott, a lehető-
ségekhez képest ésszerűen 
alakított szervezeti keretek-
ben, jól meghatározott fel-
adatkörökben. tehát feltehe-
tően jobban lehet majd dol-
gozni. 

Snlyok Erzsébet 

Szegedi humor 

Akárcsak tavaly, most ls 
szórakoztató, humoros ösz-
szeállítóssal jelentkezik a 
szegedi körzeti stúdió ma 
hétfőn délután negyed 5-kor 
az l -es műsorban. A „Mi Is 
kéne még? . . ." című adás-
ban riportokat, mini tévéjá-
tékot, szűkebb hazánk ál-

landó és „kényes" témáit az 
alkalomhoz Illően, humoros 
formában feldolgozó képso-
rokat látunk. A stúdiónak 
ezt a szokatlan stílusú mű-
sorát, „műfaj talankodását" 
Kun Zsuzsa rendezte. a 
szerkesztője Zelénvl Zoltán, 
az operatőr Kléner György. 


