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DELMAGYARORSZAG 

Kilencedik hullám 
Ankét a Közalkalmazottak Szakszervezetének 

kultúrtermében 

r*^'  rA K Ö Z A L K A L M A Z O T T A K 
Szakszervezetének kultúrtermében 
kedden este hét órai kezdettel an-
kétot rendezett a Magyar-Szovjet 
Társaság városi titkársága I l ja 
Erenburg: Kilencedik hu l l ám cí-
m ű regényéről. A művet a nagy-
számú közönségnek Giday Kál-
mánné tanárnő ismertette és mél-
tatta. 

Bevezetőül szólt a szovjet iroda-
lomról , amely annak ellenére, 
hogy fiatal a vi lágirodalomban, 
mégis jelentős helyet foglal el, 
amelynek nagyszerű bizonyítéka a 
nagy szovjet írónak és békeharcos-
nak, I l j a Erenburgnak legújabb 
és talán legmonumentál isabb mű-
ve, a Kilencedik hu l l ám. Korunk 
legégetőbb problémájáról szól ez a 
regény, a béke és háború harcá-
ról, kü l ön világrészeken élő embe-
rekről, akiket egy közös akarat 
hat át. Az esemény színpada az 
egész világ. Egyik percben Ameri-
kában vagyunk, a más ikban má r 
a Szovjetunióban, ma j d Francia-
országban, Csehországban, s a harc 
mindenüt t egyazon győzelemért 
ál l , az emberek mi l l ió inak legfél-
tettebbjének, legóhajtottabbjának a 
győzelméért? Hata lmas tömegeket 
mozgat I l j a Erenburg ebben a re-
gényében, amely méreteiben talán 
Tolsztoj: Háború és béke c ímű mí2| 
véhez fogható leginkább, még sem 
tudunk elfeledni az emberáradat-
ból egyet sem, mert m indnek fon-
tos szerepe van a zúgó, az olvasó-
ra az igazság meggyőző erejével 
ható események áradásában. 

I L J A E R E N B U R G a második 
vi lágháború után, 1952-ben írja ezt 
a művét , amikor Amer ika a vál-
ságból egy ú jabb háború kirobban-
tása á rán akar megmeneküln i és 
mindent elkövet, hogy a vi lágon 
ú j r a , fellobogjon a pusztítás, a há-
ború semmit nem k ímélő lángten-
gere. A regény főszereplője egy 
francia költő, ak i házassága révén 
bekerül egy amerikai szenátor csa-
ládba, Apósa egy azoknak a fékü-
ket vesztett háborús őrjöngőknek 
a csoportjából, ak iknek az ameri-
ka i társadalom rohamos züllése fo-
lyamán létkérdéssé vált égy ú jabb 
világégés. Sajtóügynökséget szer-
veznek Franciaországban, ahol 
azok az újságírók gyűlnek össze, 
ak ik a dol lár csábításának enged-
ve, megtagadják a jövőt, szétszé-
lednek a Szovjetunió, a népi de-
mokrat ikus á l lamokba kémek, di-
yerzánsokként, ma j d visszatérve 

kiküldőikhez, gyalázkodó, hazug 
cikkekkel árasztják el a világsaj-
tót. A sajtóügynökség egy munka-
társa Sabloné, rádöbbent, hogy mi-
lyen becstelenség elferdíteni az 
igazságot. Szabadulni igyekszik al-
jas hivatalától , mire megindul el-
lene a rága lmak szennyes áradata. 
Nyugat nagyszerűen ért ahhoz, ho-
gyan lehet az ember számára le-
hetetlenné tenni az életet. 

A könyvnek talán leggyönyö-
rűbb jelenete a varsói békekonfe-
rencián játszódik, amikor a fran-
cia újságíró, aki nem kommunista 
ember, a vi lág minden tá járó l ösz-
szesereglett békeküldöttek előtt 
vallomást tesz arról, hogyan találta 
meg az igazságot két évvel ezelőtt, 
amikor Moszkvában járt. Az a nép 
— rpondta —, amelyik így dolgo-
zik, nem akarhat háborút. 

Az író művében egyetlen egy-
szer sem szólal meg, szereplőinek 
a jkára adja minden gondolatát. 
Meseszövése színes és annak elle-
nére, hogy rapszodikusan hullám-
zik, van egysége, meggyőző ereje, 
mert végtelen távlatokat nyit meg 
előttünk. Egy-egy mondatta l jelle-
mez, tesz élvővé embereket, ra j tuk 
keresztül muta t ja be az amerikai 
sajtó, az amerikai társadalom tel-
jes züllését, alantas durva erők 
közrejátszását az ú j abb háború ki-
robbantásáért folyó spekulációban. 

A J Ö V Ö S Z Á Z A D S Z Á M Á R A 
történelmi dokumentum ez a re-
gény, s nagy érdeme, hogy előbbre-
vitte a szocialista-realista iroda-
lom és nem utolsósorban a béke 
ügyét. Írója megérdemelten kapta 
meg a legnagyobb irodalmi kitün-
tetést, amelyet íróember elérhet, a 
Sztálin-díjat. 

Az ankét résztvevői között Igen 
sokan ültek olyanok, ak ik nem 
olvasták még I l j a Erenburg: Ki-
lencedik hu l l ám című regényét. Gi-
day Ká lmánné színes, érdekes elő-
adása után, amely felkeltette még 
azoknak az érdeklődését is, ak ik 
má r egyszer olvasták a könyvet, 
nem egy hallgató határozta el, 
hogy hamarosan elolvassa a béke-
harc legizzóbb szakaszának ezt a 
történelemkönyvét. Nagyon hasz-
nos volt az ankét. A közönség fe-
szült f igyelme arra utal, hogy el-
kelne miné l több ilyen regényis-
mertetés, irodalmi est, amely egyéb 
hasznossága mellett pezsgésbe hoz-
ná, ébren tartaná a szegedi dolgo-
zók irodalmi érdeklődését, 

Olyan i f júságot neve l jünk , 
amelyet a szocializmus ügye i r án t i odaadás, 

áldozatkészség szelleme i rány í t 
Befejeződött a pedagógus újító ankét 

A tápéi háziipari szövetkezet közgyűlése 
Tápé község házi ipari szövetke-

zete — amelynek tagjai országos-
hírű gyékónysz&tyrokat, gyékény-
szőnyegeket készítenek — vasárnap 
tartotta közgyűlését. 

Ördögh Antal , a szövetkezet ter-

melési vezetője beszámolójában is-

mertette a szövetkezet 1951. év óta 

elért fejlődését. Az akkor 28 taggal 

al ók ult szövetkezet taglétszáma 

m á r 1780-ra emelkedett. A megala-

ku l á s utáni első év 200 ezer forintos 

ícwgalmával szemben az elmúlt év 

sarán öt és félmil l ió forint volt a 
szövetkezet forgalma. 

A szövetkezet má r 100.8 százalék-
ra teljesítette első negyedévi tervét 
s megfogadták, hogy a pártkon-
gresszus tiszteletére ötezer négyzet-
méter ipari gyékényt készítenek az 
építőipiari vállalatok részére, ezen-
felül ugyancsak terven felül ezer 
négyzetméter gyékényt szőnek a 
háztartási szükségletek kielégítésé-
re. A szövetkezet tagjai között nicst 
összesen 36 ezer forint részesedést 
osztottak szét. 

SZEGEDI JEGYZETEK 

Egy szclcér nyiko-
rog az esti homály-
ban. Már kissé fá-
radt lovak húzzák a 
süppeleg sároan. A 
kocsis a kocsi mögött 
baktat — nem akarja 
jobban terhelni az 
állatokat. 

Enyhe füstszag ér-
ződik a levegőben. 
Távolabb a fák mö-
gött tüzfény villan. 
Énekhang foszlányo. 
kat hoz a szél. 

... Ha masírozni 

kell, 
— állj közénk, s 

győzhetetlen leszel. 
A kocsis figyeli 

az éneket, gyorsab-
ban lépdel és észre 
sem veszi, hogy lép-
teiben felvette a dal 
ütemét. Gondolata 
messze jár. 

S e g í t é s 

— 'A mindenségit 
neki... — tör fel a 
kocsisból. Megrekedt 
a szekér. A kocsi elé 
megy, clszörnyülkö-
dik. Majd csak agyig 
bevágódott az egyik 
kerék. Ki kellene 
ásni a kerék előtt. 
Ásója nincs. Vagy le-
pakolja a térheti Né-
melyik fa akkora, 
hogy ketten tudták 
csak feltenni. Töp-
reng tanácstalanul. 

A katonák meg-
hallották a kocsis 
hangját. 

— Ott akadt el a 
kocsi, ahol délután 
mi is majd kitörtük 
a nyakunkat. ~ 
mondja Göllner Ist-
ván honvéd elvtárs. 
Odasietnek vagy ti-

, — ö is volt katona. 
"v —  rAz más volt 

Egyszerre 
a szekér. 

— No, Villám! 
Villám! No! — Meg-
pattogtatja ostorát, 
de hiába. A ló újra 
meg újra nekiru-
gaszkodik, — de a 
kocsi meg sem moz-

zen. 
— Jóestét — 

szönnek rá a 
megáll rengő kocsisra. 

— Szabadság 
társak! — Ez 
volna az utolsó 
dulóm a kocsival 

kö-
töp-

elv-
lett 
for-

és 

éppen .ezzel jártam 

meg. 
— Nincsen semmi 

baj. 
— Bizony volna, ha 

maguk nem jönnek. 
A katonák leemel-

tek egy nagyobb hu-
sángot, benyújtot-
ták a tengely alá és 
szintű úgy felemel-
ték a kocsi elejét, 
mint a pelyhet. 

— Na most vezes-
se előre egy kicsit. 

A kocsi pár lépést 
előre megy és újra 
kint van a járható 
úton. 

— Nem is tudom, 
hogyan háláljam 
meg. Majd őszre 
lesz egy kis borom, 
— ott lakom a vasút 
mellett. 

— Jól van elvtárs, 
semmi az egész. 

— Sorban kezet fog-
nak a hálálkodó 
öregael. 

A úíocsí megindul, 
a kocsis most már a 
lovW előtt megy. 
Hallgatja a már 
újra éneklő katoná-
kat, — a távolodó 
dalt: 

... Egyek vagyunk 
és egyért harcolunk. 

Közöttünk elvtárs, 
ne légy szomorú. 

Schatz Róbert 

rA kétnapos pedagógus újitó ankét szerdán délután végetért. 
A megbeszélésre eljöttek az ország minden részéből a megyei okta-
tási osztályok újítási előadói, az egyetemek és főiskolák újítási 
megbízottjai és a legjobb újitó nevelők. 

Az ankétot Székely Miklós, az Oktatásügyi Minisztérium tan-
szeripari főosztályának vezetője nyitotta meg, majd Orbán Sándor 
elvtárs, a tanszeripari főosztály újítási csoportjának vezetője mon-
dotta el beszámolóját, 

Orbán Sándor elvtárs beszámolója 

A" szocializmus győzelmes felépí-
tése lehetetlen a kultúrforradalom 
feladatainak megoldása nélkül — 
kezdte beszédét Orbán elvtárs. — A 
kultúrforradalom döntő feladatai 
közé tartozik az, hogy iskoláink-
ban olyan újszellemű ifjúságot ne-
veljünk, amelyet a szocializmus 
ügye iránti szeretet és odaadás, ál-
dozatkészség szelleme irányít, hogy 
a szocialista építés feladatai szá-
mára olyan, ú j és ú j kádereket bo-
csássanak k i iskoláink, akik ma-
gas szakmai színvonalon ál lnak, s 
akik nagy tárgyi tudással rendel-
keznek. 

Nagy Imre elvtárs, a miniszter-
tanács elnöke szószerint a követke-
zőket mondta január 23-1 ország-
gyűlési beszédében: az általános is-
kolának nemcsak külsőt, hanem a 
tanításnak ú j tartalmat is kell ad-
nia : igazi, népi hazafias szellemet. 
Jobban kell ápolni a haladó ma-
gyar hagyományokat, őrizni nem-
zeti nagyja ink dicső emlékét. 
Édes anyanyelvünk elsajátítása 
népoktatásunk legnagyszerűbb, 
egyben legfontosabb feladata. 
„Nyelvében él a nemzet" népokta-
tásunk legnemesebb feladata, ezt 
a nagy gondolatot valóra váltani . 

El kell érni és ez legyen okta-
tásunk fő célja, hogy gyerme-
keink helyesen beszéljenek, ír-
janak és olvassanak magyarul . 
E nagy feladatok elvégzésében 

az oktatásügyi ú j í tó mozgalom 
területén igen komoly és egyre sza-
porodó tennivalóink lesznek. Tár-
cánk területén az új ítási mozgalom 
viszonylagos elmaradottságát meg 
kell szüntetni, mert az ú j kor-
mányprogramm, a szocialista épí-
tés rohamosan növekvő feladatai-
val, a nemzetközi helyzetből és a 
békeharo fokozásából ránk há-
ruló kötelességgel lépést tartani 
csak úgy tudunk, ha a miniszté-
riumban, egyetemeknél, főiskolák-
nál, a megyei tanácsok oktatási 
osztályainál és vál la latainknál az 
új í tási mozgalom területén dol-
gozókat' a feladatokkal együtt a 
növekvő felelősség érzése hat ja át. 

A minisztérium az elmúlt évek-
hez hasonlóan ú j í tás i feladattervet 
készitett újszerű szemléltető esz-
közök készítésére és pályázatként 
— megfelelő pályatétel kitűzése 
mellett —' a „Köznevelésben" is-
mertette, ma jd a pályázat díja-
zott anyagából a Ped. Szakszerve-
zet Központjában kiáll ítást is ren-
deztünk. 

Ezután Orbán elvtárs az egyes 
megyék eredményeit és hibáit 
mondta el, majd így folytatta: 

A mozgalom népszerűsítése és 
tudatosítása terén a megyei taná-
csok oktatási osztályainál vannak 
komoly eredmények. Azonban 

I egyes helyeken, például Pest mogye 
az újítási-mozgalmat nem tekintik, 
szívügyüknek, amit alátámaszt a 
benyújtott javaslatok csekély szá-
ma, az új í tási előadó cserélgetése, 
illetve hiánya, 6tb. Az a tény, hogy 
az oktatási osztályok ú j í tás i elő-
adói egyéb feladataik mellett, né-
hol utolsó rangú megbízásként fog-
lalkoznak az új i tási ügyekkel, rá-
nyomja a bélyegét az új i tási moz-
galmi munkára . 

Kétségtelen, hogy az utóbbi idő-
ben általában igen komoly javulás 
történt az új i tási előadóknak az 
osztályvezetés részéről történt tá-
mogatásában. 

Mind több és több oktatási osz-
tály vezetője ismeri fel a peda-
gógus ú j í tó mozgalom jelentő-
ségét és lehetőségét és ad ko-
moly támogatást és útmutatást 

az újítási előadóknak. 
Hozzájárult a j ó eredmények el-
éréséhez a Pedagógus Szakszervezet 
egyre növekvő támogatása is. Meg 
kell mondanunk, hogy a Pedagó-
gus Szakszervezet az utóbbi időben 
mind több segítséget ad a me-
gyékben folyó új i tási munka elő-
reviteléhez. 

1953. év folyamán a pedagógiai 
főiskolákon általában az ú j í tás i 
mozgalom nem volt kielégítő. Ke-
vés a javaslatok száma, s általában 
az ötletnapok tartását szorgalmaz-
zák, pedig a főiskolai tanárok és 
hallgatók nagyban hozzájárulhat-
nak a pedagógus újító-mozgalom 
fejlődéséhez. Egyes főiskolai taná-
rok, így a Szegedi Pedagógiai Fő-

1 iskolám K e d v e s Mik lós elvtárs is 

bizonyítéka annak, hogy a főisko-
lák nevelői a pedagógus újító-moz-
galom területén példátmutató 
munkát végeznek. A' hiba azonban 
ott van, hogy a főiskolai tanárok 
túlnyomórészt közvetlenül a mi-
nisztériummal tartanak kapcsola-
tot, épp ezért, mert a főiskolákon szá-
mottevő új í tási mozgalomról nem 
beszélhetünk, s nincs meg a főis-
kolákon az az eleven, lüktető erő, 
amely feltétlenül szükséges lenne 
ahhoz, hogy az új í tási mozgalmat 
a főiskolákon fenntartsa. Felada-
tunk, hogy a jövőben ezen mielőbb 
változtassunk. 

Az egyetemek, könyvtárak ée 
levéltárak ú j í tás i mozgalmáról 
részletesebb beszámolót adni nem 
tudunk, tekintettel arra? hogy a 
fenti intézményeket csak az elmúlt 
év őszén vettük át a volt felsöok-
tatásügyi minisztériumtól. Áz azon-
ban megállapítható, hogy általá-
ban az új í tási mozgalmi munka 
fenti intézményeinknél nem ki-
elégítőek, s nem értük el azokat 
az eredményeket, m in t a megyék-
nél. Oka annak az, hogy 

az egyes egyetemek vezetői 
nem támogat ják eléggé az újí-
tási előadóinkat, de a minisz-
térium újítási csoportja sem 
nyújtott eddig elég támogatást, 
nem adott elég konkrét segít-

séget. 

Pedig az ipar és népgazdaságunk 
szempontjából igen nagy jelentő-
ségű az egyetemek, kutatóintéze-
tek munká ja , s a kormánypro-
gramm sikeres végrehajtásához 
új í tásaik révén komoly segitséget 
tudnak adni. 

Ezek után 1954. évi főbb felada-
tainkat az alábbiakban szeretném 
vázolni. u 

Az 1954. évi 
főbb feladatok 

Kormányprogrammunk egyik 
pont ját k íván juk megvalósítani, 
amikor új í tási előadóinkat arra 
irányít juk, hogy az új í tókkal az 
eddiginél sokkal lelkiismereteseb-
ben foglalkozzanak. Megbecsülni, 
szeretni az ú j í tókat — ez újító-
mozgalmunk régi, dc má ig sem 
mindenütt gyakorolt elve. 

Minisztériumunk is pályázatot 
fog hirdetni az ú j í tás i előadók 
részére megfelelő pá lyadí j kitű-
zése mellett. Versenyszempontja-
ink lesznek a havi jelentés pontos 
beküldése, továbbá, hogy az el-
mú l t év előző időszakához viszo-
nyí tva az új í tási javaslatok szá-
mának emelkedésében intézmény-
ként • a benyújtott javaslatok-
hoz viszonyítva az elfogadott ja-
vaslatok arányszámának az előző 
év hasonló időszakához emelked-
ni kell. Versenyszempont lesz az 
elfogadott javaslatokból gyakor-
latba vett javaslatok arányszáma, 
va lamint — különösen vállalata-
inkra vonatkoztatva elsősorban — 
az első- és utókalkulá l t gazdasági 
eredmény. 

A kormányprogramm, valamint 
az előzőekben ismertetett verseny 
reális megvalósítására az oktatási 
osztályok részére feladattervet ké-
szítettünk. E feladatterv egyrészt 
az újitási-mozgalom tervszerű 
fejlesztését szolgálja. 

Javasol juk, hogy intézményeink-
nél az elfogadott új í tásokat állít-
sák ki . Majd minden helyen, a 
megyei tanácsok oktatási osztályain 
is — van üveges szekrény, ame-
lyekbe ügyesen elrendezve ki lehet 
ál l í tani a legsikerültebb újításokat 
hogy az ott megforduló pedagó-
gusok a kiáll ított anyagot tanul-
mányozhassák. 

A Központi Pedagógus Tovább-
képző Intézet elfogudta azt a ja-
vaslatot, hogy az elfogadott újí-
tásokat azokon a továbbképzési 
napokon és helyeken ismertessék, 
ahol bemutató előadások nem lesz-
nek, s a szakmai konferenciák mel-
lett ju t idő a szabadabb formák 
fokozott bevezetésére. 

Ezután Orbán elvtárs kérte az 
ankét résztvevőit, számoljanak 1:0 
az újitó-mozgalomban mutatkozó 
nehézségekről és mondják el az el-
ért eredmények melleit a felmerülő 
hibákat is. 

Hozzászólások 
Kubinyi Dóra, a kecskeméti zenei 

általános iskola tanára hangsúlyoz-
ta: közkinccsé kell tenni a legjobb 
újításokat, hogy a legeldugottabb 
tanyai iskolákban is eljussanak 
azok a módszerek, amelyek segít-
ségével könnyebben és jobban tud-
nak tanulni a kis- és nagydiákok 
egyaránt. 

Az újítások terjesztésének érde-
kes követendő módszerét mondta el 
Borbély Endre, a debreceni pedagó-
gus szakszervezet képviselője. Deb-
recenben megszervezték a pedagó-
gus szakszervezet megyei újítóklub-
ját. I tt tapasztalatcsere értekezle-
ten muta t j ák be a legjobb újításo-
kat. Bevonták a k lub munká j ába az 
ifjúságot is. Az úttöröház asztalos 
szakkörének pajtásai most újt ipusú 
számológépeket készítenek, ame-
lyekből küldenek & tanyai iskolák-
nak ls. 

Kárpát i Emil , a pestmegyei ta-
nács oktatási osztályának tanulmá-
nyi felügyelője elmondotta, hogy a 
megyei oktatási híradóban egyre 
nagyobb helyeit szentelnek az újí-
tásoknak. Az újításokat ebben nem-
csak leírják, hanem képeket is kö-
zölnek róluk. 

Dunai Ernő, az Országos Talál-
mányi Hivatal elnöke arról beszélt, 
hogy pártunk és népi demokratikus 
á l lamunk milyen megbecsülésben 
részesíti az új ítókat. Rámutatot t 
arra, hogy 

1953-ban az összes tárca kere-
tében 454.000 újítási javaslatot 
nyújtottak bc. amelynek majd-
nem a felét elfogadták. Ezek-
kel kereken egymill iárdkrltö-
százharmincncgymill ió forintot 
takarítunk meg népgazdaságunk 

számára. 
Szegő Józsefné, Baranya megye 

küldötte az ú j í tók nagyobb megbe-
csüléséről beszélt. A megbecsülés 
egyik jele az is, hogy ha má r el-
fogadták és bevezették az új ítását, 
az érte járó pénzjutalmat miné l 
előbb kap ja meg. Szegöné elvtársnő 
arról is beszélt, hogy feltétlen füg-
getleníteni kell az újítási előadó-
kat, mert az nem tudja elvégezni 
különben feladatát. 

Békés Ferenc, Tolna megye újí-
tási felelőse beszélt a nevelők sze-
rénységéről, (nem ad ják be a jó 
újításaikat) és ez akadályozza a 
mozgalom fejlődését. 

Kasza József tápéi általános is-
kolai tanúr kérte azt, hogy az ú j í tó 
az új í tásának elbírálásánál legyen 
jelen, így meg tudja alaposan ma-
gyarázni, vagy az esetleges hibákat 
ki tudja rajta javítani. Azt is kérte 
Kasza elvtárs, hogy az új í tók a to-
vábbképzési napokon mutassák be 
újításaikat. 

Még számos hozzászólója volt az 
értekezletnek, sok helyes javaslat 
született, új ításokat mondtak el és 
mutat tak be a megjelent ú j í tó pe-
dagógusok. 

Végül Székely Miklós elvtárs, 
összefoglalta az ankét tapasztala-
tait. Elmondta, hogy az értekezlet 
nemcsak az ú j í tómozgalommal fog-
lalkozott, hanem az oktatás külön-
böző problémáiról beszéltek az elv-
társak. De természetesen ez nem 
baj, mert ez a munká j ukka l szoro-
san összefügg. Kérte az elvtársakat, 
végezzék munká j uka t lelkiismere-
tesen ós az ankéton elhangzottakat 
munká jukban használ ják fel. 

Az ankét résztvevői ezután a Pe-
dagógiai Főiskola fizika műhelyé-
ben megtekintették a hallgatók ál-
tal készített szemléltető eszközök-
ből á l ló kiállítást. 

MIT O L V A S S U N K ? 

Henri Mart in : 

Indokínábói 

Levelek 

Henri Mart in , ez a lelkes hazafi, 

m in t katona került Indokína föld-

jére, ahol egy öntudatos néppel ke-

rült szembe,_ amely fegyvert fogott, 

hogy megvédje ősi kul túrá já t , nem-

zeti függetlenségét. Élményeiről 

írta Mart in megrendítően izgalmas 

leveleit, Búr levelei nem műgond© 

dal, kitervelt írói szándékkal íród-

tak, de talán éppen ezért oly lelep-

lező és éles minden sora, amellyel 

megbélyegzi a francia imperialis-

ták gyalázatosan embertelen had-

viselését. Nem oknélkül írta egyik 

nagy francia lap, hogy valaha ko-

runk irodalomtörténetének értékes 

emlékeként fogják becsülni Henri 

Mar t i n leveleit? 


