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Kiváló 
népművelók 
kitüntetése 

Csütörtökön Budapesten, a 
Fészek művészklubban 
könyvtárosokat, néptáncoso-
kat, hímzőket, fazekasokat, 
művelődési szakembereket, 
fafaragókat tüntettek ki. Az 
ünnepségen részt vett Aczél 
György, a Politikai Bizott-
ság tagja, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, Óvári Mik-
lós, a Központi Bizottság tit-
kára, ' dr. Orbán László kul-
turális miniszter is. 

A kulturális miniszter Ki-
váló népművelő címet, Móra 
Ferenc-emlékérmet (kiemel-
kedő muzeológusi tevékeny-
ségért), Szabó Ervin-emlék-
érmet (könyvtárosi munká-
ért), a Népművészet mestere 
és a Népművészet i f j ú mes-
tere címeket adományozott. 

Szabó Ervin-emlékérmet 
kapott többek között Herná-
di Ferencné, a szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem központi könyvtárának 
osztályvezetője. 

A kulturális miniszter, a 
SZOT elnökségének javasla-
tára, alkotmányunk ünnepe 
alkalmából kitüntetéseket 
adományozott szakszervezeti 
kultúrmunkásoknak. A ki-
tüntetéseket Virizlay Gyula, 
a SZOT titkára adta át csü-
törtökön délután a SZOT 
székházában. 

A Szocialista Kultúráért 
kitüntetést 47-en kapták, 35-
en pedig miniszteri dicséret-
ben részesültek. 

Utcanevek, 
egységes rendszerben 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
(Béla) tér. Stílusos érdekes-
ség, hogy a fel- igekötő föl-
párjával használjuk ezután 
utcáink nevét — így: Fölsza-
badulás, Föltámadás. A 
Csendes utcát Csöndes alak-
ban írjuk. 

A város néhány fontos he-
lyét eddig nem illettük „hi-
vatalos" névvel. Most a Ti-
sza-parti sétány Várkert ne-
vet kapott; s a Roosevelt 
tér elnevezést csak a hídtól 
délre eső részre értjük. 

Külön fejezet a névadás-
ban az újonnan keletkezett 
utcák elkeresztelése. Odesz-
sza városrészben három ut-
ca kap nevet: Herke utca. 
Kockaház utca, Fésű utca. A 
kísérleti intézettel párhuza-
mos, a töltésre merőleges ut-
ca az intézet neves tudósá-
nak állít emléket, az utóbbi 

kettő pedig az épületek for-
máját, illetve elhelyezését 
idézi — jóllehet a Fésű utca 
meglehetősen sarló alakú. 
Tarjánban ilyen utcaneveket 
raknak majd fel: Bite Pál 
utca, Pósz Jenő utca, Építő 
utca, Hajlat utca, Szamos 
utca, Víztorony tér, Piroska 
tér, Hüvelyk utca, Erős Já-
nos utca, Csongor tér, Tün-
de tér, Űrhajós utca, Bölcső-
de utca, Sólyom utca, Csorba 
utca, Csörlő utca, Olajos ut-
ca, Zápor kert, Pentelei sor, 
Zöldfa utca, Sás utca. Ezek-
nek egy része a régi Tar ján-
ban élt elnevezés volt, más 
része azóta született a lakos-
ság körében. 

A tarjáni ú j utcák vonal-
vezetését nem lehet jó szív-
vel dicsérni. A számok bo-
nyolultságát ezzel nem sike-
rült egyszerűsíteni. Igen ne-

héz itt utcákat „vezetni", de 
még nehezebb lesz majd tá-
jékozódni, ha a „keresztelő" 
térképre nézünk. Ezért a vb 
az utcanévrendezés e részét 
nem zárta le: megkérte a bi-
zottságot — amelynek eddigi 
tevékenységéért nagy elis-
meréssel adózott —, hogy 
újból vizsgálja meg a név-
adás e kritikus pontjait, s 
hasznosítsa a testület észre-
vételeit a végleges döntés-
ben. 

A végrehajtó bizottság el-
rendelte, hogy a szükséges 
utcanév és házszámtáblákat 
a kerületi hivatalok és a 
szakigazgatási kirendeltségek 
október 15-ig készíttessék el 
és helyezzék ki a házakra. A 
változásokat föltüntető váro-
si térkép elkészítése pedig 
az építési és közlekedési osz-
tály feladata lesz. 

Sz. S. L 

Budapest 
augusztus 20-i 
programja 

Augusztus huszadikán a 
legtöbb budapesti kerület-
ben. a hagyományok szerint 
zenés ébresztővel köszöntik 
az ünnepnapot. Tíz órakor 
parádés katonai külsőségek 
között tar t ják az Állami 
Zászlóval is feldíszített Kos-
suth Lajos téren a nyilvános 
tisztavatást, és az újonnan 
felavatott - tisztek ünnepélyes 
fogadalomtételét. A honvé-
delmi miniszter megérkezte 
után felcsendül a Himnusz, 
ismertetik a miniszter dísz-
p a r a n c s á t , az ü n n e p i beszé-
det követően rendezik a fo-
gadalomtételt, majd az ese-
mény végét jelző Interna-
cionálé után a katonák dísz-
menetében gyönyörködhet-
nek a meghívottak — és az 
egybesereglö közönség. Ez-
úttal olyan főtiszteket is 
meghívnak, akiknek 25 év-
vel ezelőtt volt az ünnepi 
eskütételük. 

Tizenegy órára jelzi a ren-
dező bizottság a budapesti 
honvédelmi nap nyitányát. 

Elmaradhatatlan külsősége 
augusztus 20-a megünneplé-
sének, hogy az alkotmány-
nap előestéjén díszkivilágí-
tással fényruhába öltöztetik 
a fővárost, az Országházat, 
a Várpalotát, a hidakat, 
nagy középületeket, reflek-
torfényben pompáznak majd 
politikai emlékműveink. Az 
Alkotmány napján pedig, 
mikor leszáll az este: tűzi-
játék világítja meg Buda-
pestet. Huszonegy órakor 
kezdődik a körülbelül 30— 
40 perces színes látványos-
ság. 

Felkészülés 
a kongresszusra 

Egyre több pártalapszerve-
zetben hallani arról, miként 
készülnek a XI. kongresz-
szusra. Ezerféle színnel fes-
tett kép tárul elénk. Van, 
ahol a kongresszusi munka-
verseny eddigi eredményeit 
említik elsőként, másutt ar-
ról folyik az eszmecsere, 
milyen kérdésekre várnak 
választ a kongresszustól. A 
vezetőség tagjai gyűjtik az 
anyagot a beszámolóhoz, hi-
szen az 1970 ősze óta eltelt 
időről annyi mindent kelle-
ne majd a taggyűlésen el-
mondani. Növekedett a fizi-
kai munkások aránya az ú j 
párttagok között. Célratö-
rőbb az oktatás. A termelés 
pártellenőrzését sikerült 
megszabadítani sokféle for-
malitástól . . . 

A pártalapszervezetek 
adottságai, körülményei erő-
sen különbözőek. Az alap-
elv azonban mindenütt csak 
egy lehet: a párt XI. kong-
resszusára akkor készül fel 
a kommunisták közössége a 
legjobban, ha teljes erővele 
a X. kongresszus határoza-
tainak valóraváltásán mun-
kálkodik. 

Egészből a rész 
Jogosnak látszik az ellen-

vetés: a X. kongresszus ha-
tározatai a párt, a társada-
lom, a gazdasági élet egé-
szére érvényes útmutatások-
kal szolgáltak, „a mi kis 
ak-pszer vezetünk" pedig — 
ahogy ez sűrűn elhangzik — 
apró, köznapi gondokkal 
birkózik. Hogyan fér össze 
a kettő? 

Egész és rész dialektikus 
kapcsolata ez. Nem egy-egy 
alapszervezet, s még kevés-
bé a vezetőség dolga sorra 
venni mindazt, amit a X. 
kongresszuson elfogadott ha-
tározat negyvennégy pontja 
rögzít. A határozat ismere-
tében viszont kötelességük 
mérlegre helyezni az éves, 
féléves munkaterveket s 
végrehajtásukat, azokat a 
kongresszusi határozatrésze-
ket, melyek saját területü-
kön a kiemelkedő, a leglé-
nyegesebb feladatokra mu-
tatók voltak. S ez a politi-
kai s a gazdasági teendőkre 
egyaránt érvényes. Hiba len-
ne ugyanis, ha az alapszer-
vezetekben megkísérelnék — 
amint ezt az egyik helyen 
szellemesen megfogalmazták 
— „kis kongresszusi beszá-
molók" összeállítását. Régi 
igazság, hogy aki sokat mar-
kol, az keveset fog. Az adott 
helyen létezett és létező le-
hetőségeket s azok haszno-
sítását helyezzék mérlegre, 
•úgy, hogy a mérleg, mielve. 

skálája a X. kongresszus út-
mutatásait tükrözze. 

Várakozás 
helyett 

Érthető, ha a kommunis-
ták várakozással tekintenek 
a XI. kongresszus elé, hiszen 
társadalmi, gazdasági fejlő-
désünk újabb szakaszának 
meghatározója lesz. Ám a 
tétlen várakozás sehogyan 
sem illene az örök nyugha-
tatlanokhoz, a többet, jobbat 
akarókhoz, márpedig a kom-
munisták egyik jellemzője ez 
kell, hogy legyen. Töretlen 
lendülettel persze csak ott 
dolgozhatnak, ahol a tettek-
kel eddig sem takarékoskod-
tak. Így például abban a 
nagyüzemben, ahol a párt-
bizottság titkárának aszta-
lán ott láttam egy cédulát, 
raj ta csupán annyi: „Az em-
berről való gondoskodásnak 
fontos része a munkafeltéte-
lek javítása." 

Mint kiderült, az idézet a 
párt X. kongresszusa hatá-
rozatának 28. pontjából való. 
Náluk ez külön fejezetet kap 
majd a pártértekezleti be-
számolóban, mert négy esz-
tendővel ezelőtt naponta tu-
catjával léptek ki az embe-
rek. Jól dolgozott a gyár, 
azaz tisztes béreket fizetett. 
Nem is a pénz miatt szök-
tek, menekültek a munká-
sok, hanem a nehéz fizikai 
munka, a savakkal, sókkal 
telített levegő, az elörege-
dett, balesetveszélyes gépek 
adatták kezükbe a munka-
könyvüket. Négy év és cél-
tudatos, lehetetlent nem is-
merő munka kellett ahhoz, 
hogy alapvetően megváltoz-
zék a helyzet. Meredeken 
csökkent a nehéz fizikai 
munka aránya, a légtisztító, 
elszívó berendezések, az ú j 
gépek bizonyítják, hogy itt 
tettekkel értelmezték a X. 
kongresszus határozataiból 
azt. ami leginkább rájuk vo-
natkozott. Nem lesz tehát 
nehéz a számadás. 

A mozaik-
kockák színe 

Hasonló példát, ha körül-
tekint környezetében, vala-
mennyi kommunista talál. 
„Aprópénzre" váltanák ezzel 
a kongresszusi határozatot? 
A valóságot jobban megkö-
zelíti, ha úgy fogalmazunk: 
testükre szabták az abból 
származó feladatokat, s így 
elemzik a végrehajtást szin-
tén. S rögtön itt a gond: a 
számadás arányai miként 
mutassák az eredményeket, 
sikereket, s a hibákat, téve-
déseket?- Nem elvont arár 

nyok erőltetése teszi, reális-
sá a számadást, hanem az, 
ha a valóság mozaikkockáit 
illesztik össze! Azaz, ha a 
tények nyelvén szólnak jóról 
és rosszról, ha nem ragad-
nak meg a jelenségeknél, 
hanem folyamatokat, irány-
zatokat tárnak fele, s azok-
ról beszélnek. 

Ezek szerint mégis lenne 
recept? Igen. Annyi, hogy 
— Lenint idézve — „a 
marxizmus élő lelke: a 
konkrét helyzet konkrét 
elemzése." S ha e konkrét 
helyzet konkrét elemzése so-
rán esetleg a mulasztások 
nyomnának többet a latban, 
akkor súlyos hibának bizo-
nyulna az „arányok" ked-
véért kozmetikázni. Hiszen 
az adott munkahelyen úgy-
sem számítanak titoknak a 
nehézségek, a mulasztá-
sok, . . . s ki más beszéljen 
róluk, mint a kommunisták 
testülete? S persze úgy. hogy 
elsősorban saját soraiban ke-
resse a felelősöket. 

Tartalom 
és forma 

A kongresszusi felkészü-
lésnek a pártalapszerveze-
tekben is megvannak a ma-
ga formái, s e formák tisz-
teletben tartása kötelező. A 
formák azonban megkövete-
lik a tartalmat! Azért szük-
séges figyelmeztetni erre, 
mert némely pártalapszerve-
zetnél föllelhető a rutin dik-
tálta magabiztosság, mond-
ván, „beindítjuk a gépeze-
tet". Ügy gondolják, az ese-
mények bizonyos rendje ön-
magában biztosítéka a siker-
nek. Holott fedezete csakis 
a tartalom, a sokoldalúság, 
az elmélyültség lehet. Ezért 
elengedhetetlen, hogy a ve-
zetőség minden tagja tiszta 
képet alkosson a rábízott te-
rületről, s hogy a vezetőség, 
mint testület, ne puszta ösz-
szeillesztője legyen a rész-
beszámolóknak, hanem elem-
ző, értékelő feldolgozója, s 
ezzel megítélője a végbe 
ment eseményeknek. 

Véleményt kérni minden 
kommunistától, összehívni a 
parkcsoportokat, összegezni a 
gazdasági vezetés beszámo-
lóját . . . ezernyi eleme van 
a pártalapszervezetekben a 
kongresszust -megelőző idő-
szak teendőinek. A módsze-
rek természetesen különböz-
nek, de legyen mindenütt 
közös az elv: minél többet 
megvalósítani a X. kong-
resszus határozataiból, mi-
nél több tettel, aranyfedeze-
tet adni mindannak, ami 
számadásként a kommunis-
ták közössége elé kerül. 

Major Mátyás 

emlékek 
Hősök csak emberek lehetnek. Nem mindennapi em-

berek. Előttem van egy régi dokumentum, ami vi-
lágosan és ma már történelmi tanulsággal kimutat-

ja, hogy az 1950—1951-es gazdasági évet hogyan zárták 
Kiskundorozsmán. Olvasom szépen sorjában a neveket, 
elém tűnik emlékeimből a kemény és igen megpróbáló 
idő, a szűkre szabott fejadagok világa, a bolt előtti sorba-
állások feszültsége, a hangosbemondó bárgyú és állandó 
szövege; megint túlteljesítette a falu a beadási tervét. 

A megsárgult papíron levő nevek nem beszélnek. Csak 
a számok. A számoknak az a természete, hogy mélyen el-
temetkezve az időben, megőrzik és tárolják az igazságot, a 
valóságot. Ezek a számok felemelőek és elszomorítóak, a 
magyar történelem archívumából valóak, tisztelet a létre-
hozóiknak. Nézzük az első nevet; Miksi János, kifizetendő 
949 forint, 27 fillér. 

Mit is tudok róla? ö volt a kicsi szövetkezel első el-
nöke, egy egész esztendő fáradozása után, az újban bízó 
hite után, ennyit keresett. Nyolcvan név van a papíron, 
nyolcvan emberi sors, küzdelem és várakozás a közös gaz-
dálkodás első mérföldéin. Csalódás is természetesen. 
Huszonötöjüknek év végén, a zárszámadáskor, vissza kel-
lett fizetniök a kapott előlegből, mert szűkösre, gyengécs-
kére, szegényre sikeredett az esztendő. Régen volt, a mo-
dern és jó hírű szövetkezet jelene, jövője ezt eltakarja. 

Maradjunk még a múltnál! Emlékezzünk! 
Hogyan alakult meg a szegedi Felszabadulás Tsz? 
Az Oncsatelepen, Mészáros Szilveszterék háza előtt tör-

tént 1950-ben: 12 család írta alá a belépési nyilatkozatot, 
irodájuk nem volt, semmilyen épületük, a 170 hold föl-
dön kívül mindössze két ló, amit éppen Mészáros Szilvesz-
ter vitt be. Rövid időn belül még kaptak egy lovat. 

Hát így kezdődött. Nem akarok én most litániát írni 
azokról az időkről, pedig szívem szerint tenném, elég csak 
arra biztatnom az idősebb generációt, fényesítse ki az em-
lékeit, a fiatalokat meg arra, nézzék alaposan körül a 
nagyüzemeket, ahol dolgoznak, és könnyedén boldogulnak, 
akkor egyértelműen megtalálják értelmét, melegségét, hő-
siességét a kornak, amelyikben élünk és napról napra mun-
kálkodunk. Kérdezősködjenek csak bátran, úgy tudják 
megérteni, tisztelni eredményeinket, amelyek előtt nem 
csukhatjuk be a szemünket. Kérdezzék meg a Felszabadu-
lás Tsz nyugdíjasát, Molnár Vencelt, hogyan is vásárolta 
meg a szövetkezet az első teherautót. 

1957-ben történt, és 110 ezer forintra volt szüksége hir-
telen a szövetkezetnek. Ellenforradalom után voltunk. A 
vezetőség nem tehetett mást, a tagokhoz fordult, tőlük kért 
kölcsönt. Szász József né hatalmas összeget adott; miért, 
hogyan? — kérdezhetnék. 

— Hivatott az elnökünk az irodára, és kérdezte, igaz-e, 
hogy takarékoskodtam? A téesz kölcsönkérne tőlem pár 
hónapra, ha tudom nélkülözni. Én szívesen adtam. Itt ké-
résiéin az utolsó fillérig, özvegyként, 1952-ben léptem a 
közösbe, azóta egy napot se hiányoztam, volt olyan esz-
tendő, amikor 640 munkaegységet teljesítettem. Éjt-nappal-
Iá téve dolgoztam, csirkéket neveltem, pulykákat, libákat, 
a téesz megbecsült engem. Ügy szerettem a közöst, mint 
gyermek az édesanyját. Miért ne segítenék raj ta? A leg-
jobb helyre teszem — mondta régen Szász Józsefné. 

És adogatták a forintokat, az ezer, tízezer forintokat; 
Somogyi József, Molnár Vencel, Miciz János és a többiek. 
Megvásárolták az ú j gépkocsit. 

Pedig hat esztendővel korábban készült el náluk az el-
ső zárszámadás, egy munkaegységre 20 forintot kaptak, és 
az egy dolgozó tagra eső jövedelem csak 4 ezer 600 forint 
volt. Annak egy részét természetben fizették. A szövetke-
zet fel nem osztható vagyona 37 ezer forint volt. 

Ma már fényes és kész nagyüzem. Öriási lehetőség. A 
Felszabadulás Tsz 5 ezer 153 hektáros, 1158 ember kenyér-
adója, s a közös vagyon 200 millió forinthoz közelit. Hu-
szonöt év küzdelmes munkája ez. 

A történelemkutatóknak, a szemtanúknak, az idős, el-
fáradt generációnak könnyebb a dolga, csak összehasonlít-
ja az emlékeit, a kezdeti képeket a jelennel, a d r á g a , jól 
felszerelt nagyüzemmel, és nincsen kétség benne, egyönte-
tű, elégedett az elismerés; megérte a küzdelem. Az eszkö-
zök, a beruházások jól láthatók, jobban mutatnak, mint az 
ember, aki a hősi idők kezdetén is emberként szorongott, 
kételkedett, küszködött és győzött, vagy meghátrált, de leg-
inkább újra kezdett, és önmagában is fel tudta építeni a 
közösséget. Aztán átveszi szépen a nyugdijösszegeket, úgy 
hiszi, a közösség, a társadalom perifériájára szorul, köszön-
jük a fáradozását, pihenjen csak alapon, de az emlékek fű-
tik, a szép kötődések és újraéltetik, ú j erővel adományoz-
zák, addig űzik, hajtják,, amíg megjelenik ismét és ismét 
a szövetkezetben; öregek napján, jubileumkor, kint a ha-
tár munkáiban, az öreg brigádban, a soha el nem fáradok 
menetében, a mindig megbízhatók seregében. Ez a kötődés 
nem annyira látványos, mint egy rangos épület, de társa-
dalmunk legszebb erényei közé tartozik, korunk tünetei-
ként díszíthetnénk megannyi jelzővel; a magány, a pénz-
hajsza, a feltűnnivágyás stb., de alapvetően tévednénk, 
mert ezek a vasasszonyok, vasférfiak, akik nem is annyi-
ra elnyűhetetlenek, bizony-bizony megfázással, asztmával, 
szívnagyobbodással, reumával, ízületekkel kínlódnak, csont-
juk is beleropog a hajlongásba, de el nem maradhatnak a 
mindennapi munkából, mert az egyedüli gyógyír, a meg-
könnyebbülő napok melege már csak a közösségben virág-
zik és teremt számukra boldogságot. 

Az elmúlt negyedszázad paraszthősei így növekedhettek 
fel a történelemhez, valósíthatták meg önmagukat. 
Tisztelet és elismerés érte. Ezekben a napokban, 

már túl az idei nyár gazdag búzatermésének betakarításán, 
az ú j kenyér és alkotmányunk ünnepén, a jubiláló gazda-
közösségeket is köszöntjük, negyedszázad méltó hordozóit. 

SZ, LUKACS IMRE 


