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A közművelődés fehér foltjai 

Új galván-

üzem 

A Kontakta Alkatrészgyár szentesi gyáregységéit folyama-
tosan korszerűsítik. Az év eleje óta üzemszerűen műkö-
dik az új automatikus galvánUzem. amelyet 40 millió fo-
rintos beruházásból létesítettek. A horgany és nikkel gép-
soron egy-egy program idejét a beállítástól és a rétegvas-
tagságból függően 8—15 percre csökkentették. A galván-
üzem munkába állításával egyidejűleg automatikusan mű-
ködő szennyvízközömbösítőt szereltek fel és a folyamatos 
tizem biztosítására saját vízművet létesítettek. Képün-
kön: Munkában az új galvánüzem horganyozó és nikke-

lező gépsora 

amerikai űrutazás 
A közelmúltban hivatalo-

san ls nyilvánosságra hoz-
tak. hogy 1975 nyarán meg-
történik az első s z o v j e t -
amerikai űrha jós találkozó a 
világűrben. Vázlatosan m á r a 
találkozó programja ls k i -
a l a k u l t 

A szaklapok szerint 1975. 
júniusában kell Bajkonurból 
elindulnia egy Szaljut t ípu-
sú űrál lomásnak. Ez a ta -
valy ápri l isban megkezdett 
Szal jut t ípussorozatnak har-
madik vagy negyedik tagja 
lesz. Az elkövetkező három 
év a la t t végrehaj tandó kí-
sérletek tempójától függően 
lehetséges, hogy a Szovjet-
unió addigra a Szal jutnál is 
korszerűbb (150—200 tonna 
súlyú) űrállomással fog ren-
delkezni, azonban a nemzet-
közi űrkísérlet cél jára a 
Szaljutot használ ják m a j d 
fel. Gondoljuk csak meg: az 
amerikai űrha jósoknak olyan 
űrszerkezetben kell mozogni-
ok, amelynek nem ismerik 
te l jes részletességgel a m ű -
ködésé t Nyilvánvaló, hogy a 
vendégek csak többször ki-
próbált, gondosan berepült, 
kiforrot t konstrukciójú szer-
kezetbe engedhetők be. 
• A Szaljut űrállomások sze-
mélyzet nélkül kerü lnek a 
világűrbe. Így lesz ez az em-
lített esetben is. Néhány na -
pos automat ikus üzem után 
érkezik meg fedélzetére a 
személyzet egy Szojuz t ípu-
sú szélll tóűrhajóval, hogy 
használatba vegye, úgy, aho-
gyan tavaly a Szojuz—11 le-
génysege tette. Négy-öt nap-
pal később a Kennedy űr -
repülőtérről e l indí t ják a 
dokkoló egységet, ma jd egy 
Apollo űrha jó t három űrha-
jóssal. A dokkoló egység ha-
sonlatos a Skylab űrállomás 
egyik építőeleméhez, amelyet 
Multl Docking Adapternek 
(MDA) neveznek. Egyik olda-
lán szovjet, másik oldalán 
amerikai típusú dokkoló ké-
szüléke lesz. A belsejében 
légzsilip található, amely le-
hetővé teszi, hogy a tiszta 
oxigén atmoszférából űr ruha 
nélkül is átszállhassanak 
m a j d a szovjet űrál lomásra 
az amerikai űrhajósak. A . 

dokkoló egységnek bizonyos 
csatlakozó elemeket is ta r -
ta lmaznia kell, így pl. lehe-
tővé kel l tennie a szovjet és 
amerikai űrhajósok közti te-
lefonbeszélgetést. 

A dokkolóegység és az 
Apollo ű rha jó r andevú ja 
után következik a történelmi 
jelentőségű randevú: a szov-
jet és amer ika i űrszerkezet 
összekapcsolása, m a j d az ű r -
hajósok találkozója a Szal-
ju t munkate rmében . 

A közös munkaprogram a 
tervek szerint ké t napra 
szól. Részletes ismertetést 
nem hoztak még nyilvános-
ságra róla, de feltételezhet-
jük, hogy nemzetközi fon-
tosságú vizsgálatokat végez-
nek ma jd , min t a meteoroló-
gia, az ásványi kincsek fel-
tárása, a környezet szennye-
ződése, vagy geofizikai méré-
sek. 

Első a lka lommal lesz m a j d 
egyidejűleg egy űrha jón ha t 
ember . Ezért igen nagy fon-

tosságúak lesznek a Szaljut 
fedélzetén végrehaj tandó 
élettani vizsgálatok, különö-
sen azért, mer t különböző 
nemzetiségű, eltérő szempon-
tok a lap ján kiválasztott és 
eltérő kiképzésű űrpilóták 
szervezetének összehasonlítá-
sára nyílik lehetőség. Az űr-
hajósok között nyilván orvos 
is lesz (mindeddig csupán 
egyetlen orvos já r t a világ-
űrben : 1984. október 12-én 
dr. Borisz Boriszovics Jego-
rov). 

A közös program letelté-
vel az Árszerkezeteket el-
válasz t ják egymástól, ké-
sőbb pedig az Apollo ű rha-
jóról is lekapcsolják a feles-
legessé vált dokkoló' egysé-
get. Az Apollo magasabb kb. 
400 km-es körpályára megy, 
míg a Szal jut megmarad 250 
km-es körpályáján. Így a 
programot egymástól függet-
len kuta tásokkal zá r ják le 
mind a szovjet, mind az 
amerikai űrhajósok. 

Zana János 

Szűk az iskolapad 
Több ezerre tehető azok-

nak a 45 éven aluli szegedi 
munkásoknak a száma, akik 
nem fejezték be az á l ta lá-

ig nos iskola nyolc osztályát. 
I Az sem titok, hogy éven-
[, ként egyre és rohamosan 
' csökken a tanuló felnőttek 

száma. Felnőtt fe j je l nem 
haj landók pótolni azt, amit 
gyerekfejjel — ilyen vagy 
olyan okból — elmulasztot-
tak. Egyre szűkebb az is-
kolapad, kényelmetlen, akár 
a vallatószék, egyre nehe-
zebben fog az agy, egyre 
kevesebb az erő. Azt sem 
kell eltitkolni viszont, hogy 
a szegedi üzemekben készí-
tett röntgenkép sokkal jobb 
statisztikát mutat , njind a 
megyei, mind az országos 
átlagnál. 

Miért igen, 
I miért nem? 

Sokszor nekiszegezték már 
| a kérdést azoknak a mun-

kásoknak, akiknek foghí jas 
a tudása, miért nem pótol-
ja a hiányokat. 

— Berozsdásodtak már a 
kerekek. 

— Van nekünk éppen elég 
dolgunk. 

— Elég volt már, megta-
nított bennünket az élet. 

— Ha eddig megvoltunk 
nélküle, ezután is megle-
szünk. 

— Megéri? Nincs semmi 
gyakorlati jelentősége. 

Az előzőekben m á r leír-
t am azt a társadalmi célki-
tűzést, hogy az „egyre bo-
nyolultabbá váló technikai, 
termelési fe ladatokat csak 
magasan képzett emberek-
kel lehet megoldani". Vi-
szont a mai technológiai vi-
szonyok között nem érdekel t 
sem a szakmai, sem az ál-
talános műveltség megszer-
zésében sem a munkás , sem 
•az üzem. A nemrég átadot t 
házgyár munkása inak nagy 
részét olyan szaktanfolya-
mokon készítették fel a 
munkára , melyek nem Igé-
nyelték az él talános Iskolai 
végzettséget. S Itt a paradox 
el lentmondás: a régi üze-
mek, gyárak munkásai is-
merték az egész munkafo-
lyamat minden fázisát, csín-
já t -b ín já t (igaz, jóval egy-
szerűbbet), ma pedig a bo-
nyolultabbá váló technikai 
folyamatok korában, a meg-
növekedett, s egyre növekvő 
szakmai, műveltségi szint 
korában a munkások nagy 
részének elég a fo lyamat 
egy primit ív fázisát e lsaját í -
tani, amit minden normális 
ember meg tud tanulni , 
amihez még ál talános isko-
lai végzettség sem szüksé-
ges. Az üzemek nagy része 
nem serkenti az ál talános 
iskolai tanulmányok elvég-
zésére a munkásokat , h iá-
nyát azonban gyakran fe l -
panaszolják. Hiánya a csi-
szoltabb gondolkodás és az 
önfegyelem hiányában, a 

technológiai fegyelmezetlen-
ségekben, a munkaerkölcs 
fogyatékosságában jelentke-
zik. 

A statisztikákban roppant 
mutatós számok ls vannak. 
Egy ilyen adut szerint a Ká-
belgyárban a munkásoknak 
52,2 százaléka tanul. Ha 
mögé nézünk ennek a rub-
r ikákba kanyarí tot t szám-
nak, azt tapasztal juk, hogy 
ez a tanulás zömében a 
legegyszerűbb munkafolya-
matokat megtanító, rövid 
tanfolyamokon való részvé-
telt jelenti. A Kenderfonó 
és Szövőipari Vállalatnál, 
ahol több mint ötszázan 
nem végezték el az ál talá-
nos iskolát, most mindössze 
ket ten tanul tak közülük es-
ti Iskolán. 

Óra 
a múzeumban 

Kedves Andrásné nyugdí-
jas igazgatónő, a szegedi 
felnőt toktatás megszállottja, 
f á radha ta t lan irányítója, az 
1969-ben történt átszervezés 
óta. Szinte missziót képvisel, 
olykor sziszifuszinak tűnő 
munká t vállalt. A felnőt tok-
tatás sok-sok problémája , 
szövevényes rendszere ren-
geteg feladatot rej t . K a p -
csolatokat keresni és ta lál-
ni üzemekkel és gyárakkal , 
vezetőkkel és rászoruló m u n -
kásokkal, társadalmi szer-
vekkel és lelkes pedagógu-
sokkal. Azután ú j fo rmák-
kal kísérletezni, hogy az 
egész napos munkában meg-
fá rad t embereket ne csak 
megszerezzék a magamaguk 
ügyének, de meg is tartsák, 
hogy a berozsdásodott kere-
keket megmozdítsák, hogy 
leküzdjék a gátlásokat. 
Igyekeznek vonzó tananyag-
gal, az életükhöz, minden-
napos tevékenységükhöz, 
gyakorlatukhoz Idomított Is-
meretekkel és módszerekkel 
dolgozni úgy, hogy a tanu-
lásnak veselkedők lássák 
hasznát ls, hogy érdekük 
fűződik a fe lnőt t fe j je l vál-
lalt tanuláshoz. Ezért, igye-
keznek népművelési fo rmák 
kereteiben ismereteket adni, 
órákat tar tani könyvtárak-
ban, múzeumban, tárlatokon, 
ezért kérik üzemek és gyá-
rak f ia ta l műszaki ér te lmi-
ségijeinek védnökségét, ezért 
vezették be a konzervgyár-
ban az osztályozó vizsgára 
előkészítő tanfolyamokat . 
Ebben az évben körülbelül 
450-en végezték el fe lnőt t -
fej je l — huszonöt évesen és 
őszülő ha lántékkal — a 
nyolcadik általánost. Miért 
vál lal ták a napi tanulás t? 

— Szégyelltem, hogy nem 
fejeztem be az ál talános is-
kolát. Sok mindenhez nem 
tud tam hozzászólni, véle-
ményt mondani. 

— A gyerekek miatt . Ki-
nevetik az embert , ha buta. 

— Beláttam, hogy ma m á r 

nem lehet úgy élni, mint 
régen. Aki nem tanul, az 
elveszett. 

Divatot 
teremteni 

Tanulságos részlet egy r i -
portból: „A kazánkovécsnak 
kétszer a ján lo t ták fel az 
üzemvezetői beosztást. Egy-
szer visszautasította, másod-
szor elfogadta. Közben ti-
zenhárom év telt el. Ebből 
négy középfokú technikumi 
tanulmányokkal , három u 
felsőfokú technikum levele-
ző tagozata, három meg a 
marxizmus—leninizmus es-
ti egyetem. — Csak az bánt 
— tűnődik el —, hogy ne-
kem senki sem mondta, 
hogy tanuljak. Azt meg vég-
képp nem mondták, hogy 
azért tanuljak, mer t a pro-
le tárdikta túrának ú j szaka-
szában is számolnak velem. 
Magamtól jöttem rá, ér-
ted ?l" 

Ha a széles tömegek mű-
veltségi térképére pil lan-
tunk, ta lán soha nem volt 
heterogenitást tapasztalunk. 
Az ál talános iskola elvégzé-
se utén, néhány esztendő 
múlva igen nagy a szóró-
dás. Az egyik ember Igényli 
a továbblépést, a másiknak 
nincs Ilyen igénye, a har -
madiknak meg a lkalma 
nincs rendszeres művelő-
désre. Ráadásul sokan van-
nak közöttünk olyanok, akik 
önhibá jukon kívül a múl t -
ban árnyékba kerül tek a 
szellem napvilága elöl. 

Éppen emiat t tömeges ön-
művelés, a permanens mű-
velődés jelentősége minden 
eddiginél nagyobb, az évek 
múl tával egyre növekszik. 
A rosszul előkészített ta la j -
ban az elvetett mag kl sem 
csírázik. Ezért oly fontos a 
talajelőkészítő munka — a 
pedagógusok tevékenysége, 
ezért kell fokozott segítséget 
nyú j tan i a fizikai dolgozók 
tehetséges gyermekeinek. 

J ó ér te lmű művelődési di-
vat kialakítása elősegítené a 
művelődési nivellálódást, 
szorgalmazott demokratiz-
musunk elengedhetetlen fel-
tételét. Hiszen ez is egyik 
a lapja nemcsak a jó társa-
dalmi közérzetnek, de az 
emberi egyenlőség nem is 
utolsó összetevője. Meg kell 
nyitni a zsilipeket a m a -
gyar népművészet ezeréves 
áramlata in át (pl. Röpül j 
páva), a modern művésze-
teknek, értelmes, emberi , 
ál taluk is ér te t t célokat kell 
kitűzni olyan értelmiségiek 

segítségévei-irányításával, 
akik bánni tudnak ku l tú rá -
val és emberre l egyaránt. 
Az önérdekű önművelés t á r -
sadalmi mére tű d ivat já t kell 
megteremteni az agrárszo-
cialista és munkás olvasó-
körök, énekkarok ha jdan i 
pé ldá ja nyomán, a ma igé-
nyeihez alakítva. 

(Folytatjuk.) 
Tandi Lajos 

BERCZELl A. KÁROLY 

Hullámsír 
13. 
Mindez pillanatok alat t szelelt át ra j ta , s nem 

ls először, de a végső eredmény mégsem volt 
megnyugtató számára, az ütött sebet nem eny-
hítet te gyógyító f lastromként , mer t az ő eseté-
ben nem az volt a kényes és kínos, hogy any-
ját, a szépséges Zágorát Petrovicsnak hívták, 
hanem az, hogy annak a Petrovics Is tvánnak 
volt az unokahúga, aki a 48-as Időkben megbe-
csült polgárként, sőt a tanács és a belvárosi ka-
szinó vezető személyeként nemcsakhogy á tpár -
tolt a föllázadt rácokhoz, hanem Veszelinovics-
csal és Szremácz-cal é jnek évad ján leszökött 
Újvidékre, s buj togató szónoklatokat tar tva 
uszított az osztrák elnyomástól szabadulni kívá-
nó magyarság ellen. De nemzeti mámorában 
annyira föllelkesült, hogy meghirdet te a nagy-
szerb gondolatot, mely az alföldi „mongolfaj -
zat" felszámolása u tán Budapestnél jelölte vol-
na ki az ú j szerb birodalom határát . A „mon-
golfaj zat" kifejezést különben Jellasics horvát 
bán szótárából vette, aki Bécs i ránt tanúsított 

előzékenységét e fent i népség te l jes kiirtásával 
k ívánta megszolgálni. Ez ugyan nem sikerült a 
bánnak sem, de a gyűlölködés magvai t mégis-
csak elhintette. 

De bármint volt is, a nép belesodródott a küz-
delembe, legendás hősök születtek, s egy olyan 
mítosz, melynek csodálatos eseményei, mint 
Branyiszkó, Nagysalló vagy éppen Szent-Tamás, 
a megvál tás titkos ígéreteként éltek a népben 
a rémuralom, s az u tána következő megbékél-
tebb korszak idején is, azzal a gyógyíthatatlan 
reménységgel, hogy e csodák még megismétlőd-
hetnek. Bárhol ül tek össze a volt honvédek, 
kocsmában vagy magánlakásban, a legendás 
idők mindunta lan fö l támadtak valamelyik je-
lenlevő szavai nyomán, s akkor mindenki el-
mesélte — ki t ud ja hanyadszor? — a maga él-
ményeit, néha módosítva is a valóságon, hogy a 
mítosz fénye sose halványodjék el, hanem va-
kítson, ragyogjon, míg a végső cél: a szabadság 
meg nem valósul. S e hi tet még Deák józan 
lángelméje sem tudta mérsékelni az ország túl-
nyomó többségében, hiszen a kiegyezés kénysze-
rű sikerei után egy-két év múlva már foszlik a 
Deák-párt , művének hézagait kikezdik, s az 
egyre erősebben kibontakozó reakcióval szem-
ben a nép ú j r a a Kossuth igéihez menekül . 

Gábor tudta, hiszen számtalanszor hallotta 
otthon meg máshol is, hogy a nagy összefogás 
helyett a népek egymás ellen fenekedtek, egy-
más erejé t fogyasztották, s a nagy véráldozat-
ból végül is a Haynau sátáni f e j e emelkedet t 

kl dicsőségesen, amin t zászlónyi bajuszát simo-
gatva egyetlen szemhunyorítással küldi bitóra a 
nép hőseit, s f i t tyet hányva minden korábbi 
ígéretére a nemzetiségek nagy nemzeti á lmai t is 
egyetlen tollvonással . a minimumra zsugorítja, s 
az osztrák birodalom összpontosító, germanizúló 
törekvéseinek veti alá. 

Ma már ez a gyűlölködés alábbhagyott — 
gondolta Gábor —, a honvédek lassan megöreg-
szenek, elhalnak, s az ú j generáció már csak 
hírből értesül a nagy eseményekről, de akik 
személyesen részt vettek a gigászi küzdelemben, 
mint Zsótér, Ábrahám, Várady. s szinte az 
egész toronyalja, beleértve a főispánt is, azok 
még mindig nem tudták kihúzni szívükből a 
tüskét, s ha megtűrik is már maguk között a 
megjuhászult Veszellnovicsot és Szremáczcot, de 
lelkük mélyén nem bíznak bennük, s azt is 
tudják , hogy fordulat esetén a nemzet r á juk ú j -
ra nem számíthatna. Ez keserű és f á jó tudat , 
mer t semmilyen megkülönböztetésben nem ré-
szesülnek, élnek úgy, mint bárki , hivatalt , po-
zíciót nyerhetnek kedvük és képességük szerint, 
sőt ki is vándorolhatnak, ha nyomasztó számuk-
ra a magyar levegő, vagy egyszerűen felszívód-
nak, beolvadnak a nemzetbe fenn ta r tás nélkül, 
mint a jónevű törvényszéki bíró, Marinkich 
Mihály, vagy éppen Bite Péter felesége, Gábor 
édesanyja, Petrovics Zágora. 

(Folytatluk.) 


