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Brigádvezetők tanácskozása 
A DÉMÁSZ kiváló brigádjai 

Tegnap, pénteken délután 
küldöttértekezletet tartottak 
a Dél-magyarországi Áram-
szolgáltató Vállalat szocialis-
ta brigádvezetői. Megvitatták 
és értékelték a kitüntetésre 
pályázó kollektívák múlt évi 
tevékenységét. 

A tanácskozást Vajda 
György, a vállalat igazgatója 
nyitotta meg és röviden is-
mertette a DÉMÁSZ 1977. 
évi gazdasági eredményeit. 
Méltatta a szocialista munka-
verseny jelentőségét, majd 
megköszönte a brigádok jó 
munkáját , mely nagymérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy 

elnyerjék a Kiváló Vállalat 
megtisztelő címet. A küldött-
értekezlet résztvevői megálla-
pították, hogy a vállalati ér-
tékelő bizottság körültekin-
tően készítette el javaslatát 
a kitüntetendő brigádokról. 
Sándorfi Tibor, a Kooperá-
ciós brigád vezetője hozzá-
szólásában kiemelte, hogy ez 
az újszerű értékelés egyben 
támpont is a többi brigád-
nak a jövő feladatait ille-
tően, hiszen megismerhették 
egymás munkáját , vállalásait, 
és hasznos tapasztalatokat 
szereztek. 

A küldöttek a Vállalat Ki-
váló Brigádja címre javasol-
ták a mórahalmi Ságvári, a 
bácsalmási Komarov, a sze 
gedi Hitelesítő, valamint a 
Törekvés szocialista brigádot. 
A Vállalat Kiváló Ifjúsági 
Brigádja címet szavazták meg 
az Ifjúsági brigádnak. Arany 
brigádérmet kap a békéscsa-
bai Május 1. és a nagykőrösi 
Fénycső brigád. 

A tanácskozás utolsó napi-
rendi pontjaként Regéczy 
Leó, a tervosztály vezetője 
foglalta össze az értékelés 
tapasztalatait. 

Történetiség a tudományokban 
és a gyakorlatban 

A Magyar Történelmi Tár-
sulat Szegeden rendezte meg 
idei vándorgyűlését. Az el-
múlt napokban a megyei ta-
nács székházában lebonyolí-
tott országos tanácskozáson 
a történettudomány és a tár-
sadalomtudományok kavcso-
latáról, eredményeik közös 
felhasználási lehetőségeiről 
tárgyaltak a kutatók. A há-
rom központi előadás, a köz-
gazdaságtan, a szociológia, a 
művészettudományok, vala-
mint a történettudomány vi-
szonyát taglalta, a témakö-
rökhöz számosan hozzászól-
tak. A vándorgyűlés célja az 
volt, hogy az előadásokkal és 
a vitákkal segítsék a társa-
dalomtudományok interdisz-
ciplinális együttesének kiala-
kítását. a jobb együttműkö-
dés elvi és módszertani le-
hetőségeinek meghatározását. 
Másrészt: kutatók és okta-
tásügyi szakemberek közösen 
gondolkodjanak a történe-
lemtanítás korszerűsítésének 
módjairól. 

A tegnap befejeződött ván-
dorgyűlés munkájáról Hanák 
Pétertől, az MTA Történet-
tudományi Intézetének osz-
tályvezetőjétől kértünk tájé-
koztatást: 

— A vándorgyűlés témáját 
Is abból a meggondolásból 
választottuk, hogy a társa-
dalomtudományok egységét 
közös jellemzőjük, a történe-
tiségük biztosítja. Ez az egy-
ség elvi jelentőségű, valójá-
ban természetesen öná'ló tu-
dományágakról, a társada-
lomtudományok egymás mel-
lettiségé/ől van szó. Aligha 
létezik azonban tudományos 
vagy gyakorlati cél, amely-
hez egyetlen tudományág 
eredményei révén lehetne el-
jutni. Hogy példát mondjak: 
a tervgazdálkodás megvalósí-
tásában különös fontosságú 

a közgazdaságtudomány, de 
nem nélkülözhető a történel-
mi megalapozottság sem. A 
tudományágak közötti együtt-
működés tehát elkerülhetet-
len, tanácskozásunk főként 
elméleti útmutatásokkal igye-
kezett ennek lehetőségeit föl-
tárni. 

— Mindazonáltal kétféle 
gyakorlati feladat megoldá-
sához is segítséget próbál-
tunk nyújtani. Az egyik szo-
rosan kancsolódó az előbb 
mondottakhoz: napjainkban 
egyre jelentősebb a történet-
tudomány eredményeinek 
felhasználása a jelen és * a 
jövő tennivalóinak meghatá-
rozásában. Míg sokáig egy-
szerűen csak példatárnak 
használták a történelmet, még 
a jövőt formáló politikusok 
is, ma jövőprogramunk ki-
alakításakor messzemenően 
figyelembe veszik a történel-
mi tapasztalatokat. A szocio-
lógusok is megvizsgálják a 
múltbeli életmintákat, ezek 
jelenlegi továbbélését is, 
vagyis megalapozottan gon-
dolkodnak a szocialista ten-
denciájú életmód konkrét 
tartalmáról. A másik gyakor-
lati szempontunk az volt, 

hogy segítsünk egy ú j 
középiskolai tantárgy alap-
vonalainak, tartalmának ki-
alakításában. Ez az úgyneve-
zett történelmi-társadalmi is-
meretek, amelyben főleg a 
történettudomány, a közgaz-
daság. a szociológia és a mű-
vészettörténet eredményei in-
tegrálódnak. 

— Milyen konkrét lehető-
ségeket látnak a történészek 
a társadalomtudományok egy-
mást átható együttműködésé-
re? 

— Kétféle lehetőség kínál-
kozik. Az egyik: team-ben 
dolgozni, a társtudományok 
képviselőiből munkacsopor-
tokat létrehozni. A mára ki-
alakult szervezeti viszonyok 
között azonban ennek szá-
mos akadálya van. A másik, 
máris élő forma: azonos ku-
tatási témákat a különféle 
tudományágak kutatói ön-
állóan dolgoznak fel. így ku-
tat ják nálunk több tudo-
mányág képviselői a felvilá-
gosodás témakörét, vagy , A 
monarchia kultúrája a szá-
zadfordulón" című téma-
kört. 

S.E. 
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Megbeszélés az idegenforgalomról 
Háromnapos munkaértekez-

leten értékelték Moszkvában 
a szovjet és magyar idegen-
forgalom vezetői a két ország 
közötti turizmus alakulását. 
A Szergej Nyikityin, a Szov-
jetunió Minisztertanácsa mel-
lett működő Idegenforgalmi 
Tanács elnöke vezette kül-
döttségek áttekintették a két 
ország közötti idegenforgal-
mi együttműködésről az 197G 

—1980-as időszakra kötött 
kormányközi megállapodá: 
•végrehajtását. 

A megbeszélésről Valenytir. 
Lebegyev, a Szovjet Idegen-
forgalmi Főigazgatóság el-
nöke, az Inturiszt igazgatósá-
gának elnöke és Szurdi Ist-
ván, az Országos Idegenfor-
galmi Tanács elnöke jegyző-
könyvet írt alá pénteken 
Moszkvában. 

Pártnap a Szegedi Nemzeti Színházban 
A Szegedi Nemzeti Szín-

ház társalgójában pártnapot 
tartott tegnap, pénteken 
délután clr. Komócsin Mi-
hály, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának első 
titkára. Hallgatóit időszerű 
gazdaságpolitikai kérdések-
ről tájékoztatta, majd vála-
szolt kérdéseikre. 

Az elmúlt évtizedben be-
következett világgazdasági 
változásokról szólott beveze-
tőben; a tőkés válság okai-
ról, s annak népgazdasá-
gunkra gyakorolt hatásáról. 
A legfejlettebb tőkés orszá-
gokat stagfláció jellemzi. Ez 
például a munkanélküliség 
nagymérvű felszaporodásá-
hoz vezet. Szólt a világpiaci 
árarányok változásairól is, 
melyek kedvezőtlenül érin-
tenek bennünket. Ezeket a 
hatásokat a magyar gazda-
ság azonban ki fogja védeni 
ötödik ötéves terve során. 

Dr. Komócsin Mihály ele-
mezte életszínvonal-politi-
kánk alakulását is, melyet 
az jellemez, hogy a jövedel-
mek továbbra is dinamiku-
sabban növekszenek, mint 
az árszínvonal. Különböző 
ár ía j ták változásaival bizo-
nyította, hogy jól érvénye-
sülnek az árszabályzók, s 
biztosítják azt, hogy a kü-
lönféle változások nem je-
lentenek hátrányt a dolgo-
zókra. 

Elmondta, hogy az ötödik 
ötéves terv első két eszten-
dejében sikerült túlteljesíte-
ni például a lakásépítési ter-
vet ^ helyi példát is hozva 
pedig, hogy növelni tudtuk a 
számunkra fontos exportot. 

Gazdaságunk alapvető 
helyzete azonban nem ja-
vult lényegesen. A követke-
ző évek szívós munkájára 
van szükség ahhoz, hogy az 
ötödik ötéves terv végére 
megteremtsük a kívánt ará-
nyokat. Ezt elsősorban azzal 
érhetjük el, hogy több kon-
vertálható terméket gyár-
tunk, s exportunkat volu-
menében növeljük. 

Dr. Komócsin Mihály hall-
gatói ezután kérdéseket tet-
tek fel. Érdekes volt megfi-
gyelni, hogy a művészek — 
a közhiedelemmel ellentét-
ben — milyen intenzív ér-
deklődést mutatnak a gazda-
sági élet problémái iránt. 
Megkérdezték például: ho-
gyan lehetséges az, hogy a 
mezőgazdaságnak és a me-
zőgazdasági termékeket fel-
dolgozó iparnak komoly gon-
dot okoz egy, a tavalyihoz 
hasonló nagy termés. A me-
gyei pártbizottság első titká-
ra válaszában kifejtette 
hogy a mezőgazdaság tároló-
és az élelmiszeripar feldol-
gozó kapacitása valóban 
szűkös. Ugyanakkor megem-

lítette, hogy a probléma 
megoldására például Szege-
den is történtek már intéz-
kedések. A konzervgyárban 
nagy teljesítményű feldolgo-
zó gépsor készül. Kíváncsiak 
voltak arra is, hogy vajon a 
cserearányok romlása tar-
tós tendenciának tekinthe-
tő-e a világkereskedelem-
ben. Igen — hangzott a vá-
lasz —, és erre nekünk fel 
kell készülnünk. Nagyon sok 
tartalékot kell mozgósíta-
nunk, hiszen exportálható 
termékeink a kedvezőtlen 
áru kategóriába tartoznak. 

Szó esett persze azokról a 
gazdasággal összefüggő napi 
dolgokról is, melyekkel lép-
ten-nyomon találkozik az 
ember. 

A színháziak persze leg-
jobban arra voltak kíván-
csiak, hogy mi a megyei 
pártbizottság első t i tkárá-
nak véleménye a Szegedi 
Nemzeti Színház jövőjéről. 
Köztudomású, hogy az öreg 

színházépület veszélyessé 
vált, így felújítása elodáz-
hatatlan. Dr. Komócsin Mi-
hály erre a kérdésre vála-
szolva abbeli véleményének 
adott kifejezést, hogy min-
dent meg kell tenni azért, 
hogy a következő évek nehe-
zebb körülményei között is 
zavartalanul dclgozhassék a 
társulat, s a technikai ne-
hézségek, valamint az a 
tény, hogy más helyen kell 
előadásaikat meg tartaniuk, 
ne akadályozza őket művé-
szi munkájukban. Elmondta, 
hogy a tervezők és az épí-
tők pártfeladatként vállal-
ták a bábáskodást a színház-
rekonstrukció fölött. Előre 
nem látható akadályokkal 
azonban így is számolni 
kell, hiszen az, hogy a szín-
ház tartófalai milyen álla-
potban vannak, az igazából 
csak akkor derül ki, amikor 
a rekonstrukció tényleges 
munkálatai megkezdődnek. 

Végső búcsú 
Ortuiay 
Családtagjai, barátai, mun-

katársai, a magyar tudomá-
nyos élet képviselői kísérték 
utolsó út jára pénteken Or-
tutay Gyula akadémikust, or-
szággyűlési képviselőt, a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak tagját, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
alelnökét, a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat elnö-
két, az MTA néprajzi kutató-
csoportjának igazgatóját. A 
Mező Imre úti temető dísz-
ravatalozójában a gyász-
drapériával bevont, koszo-
rúkkal övezett ravatalnál 
nárt- és állami életünk, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia vezetői, tudományos éle-
tünk jeles kénviselői álltak 
dísző-séget. Több diplomáciai 
képviselet vezetője is lerótta 
kegyeletét. 

Az Elnöki Tanács, az or-
szággyűlés és a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa 
nevében Bognár József aka-
démikus búcsúzott az el-
hunytéi. A többi között meg-
állani totta: Ortutay Gyula 
politikusként, állam- és kor-
már.yférfiként is maradandót 
alkotott. Történelmi jelentő-
ségű érdeme volt az általános 
iskola reformjában, amelyre 
a magyar köznevelés és köz-
művelődés többi összetevőit 
is bizton lehetett építeni. 
Ezen az alapon elindulhatott 
a tervezés, az alkotás és a 

ben pedig az alapszervezet minden tagjának 
megvan a meg a helye, szerepe, teendője. 

Így mutatkozik meg a mindennapi gyakorlat-
ban az. hogy a pártszervezet a gazdasági, gaz-
daságoolitikai feladatok megoldását elvi-politikai 
eszközökkel irányítja. Az elvi irányítást azon-
ban nem lehet, nem szabad szembeállítani a 
konkrétsággal, az operativitással. Nem mondhat-
juk. hogy ez vagy az — mert a kettő együtt kell. 
hogy jellemzője legyen az alapszervezeti munká-
nak. Hiszen ezen a szinten az elvi kérdések is 
mindig konkrét formában merülnek fel. s konk-
rét megoldást igényelnek. 

A konkrétság követelménye azonban nem jo-
gosítvány arra, hogy a pártszervezetek a gazda-
sági vezetők helyett, illetve a gazdasági vezetés 
módszereivel és eszközeivel dolgozzanak. Átme-
netileg például megoldhatnak gondokat, ha ma-
guk sürgetik és politikai kapcsolataikkal élve. 
megszerzik a feldolgozás számára a hiányzó 
nyersanyagot. De tartósan mégis csak a hatás-
köriieg illetékes gazdasági vezetőktől kell igé-
nyelniük a megoldást, szükség esetén felvetve 
akár a személyes felelősséget is az esetleges mu-
lasztásokért. 

A pártszervezet alapvető feladata minden ilyen 
probléma jelentkezésekor, hogy a tartós megol-
dás útjait keresse, egyengesse. Ez csak akkor 
lehet ereimánves, ha a problémákat marxista 
módon -vizsgálják, vagyis nem feledkeznek meg 
a valóságosan érvényesülő és a cselekvést meg-
határozó érdekekről. A párthatározatok elfogad-
t a s s a és megvalósítása csak úgy lehetséges, ha 
eközben állandóan munkálkodnak azon. hogy az 
egyéni és csoportérdek összhangba kerüljön az 
általános érdekkel, kifejezze azt. Ha ezek kö-
zött figyelemre méltó, lényeges az eltérés, akkor 
a megoldás céljából jelezniük, kezdeményezniük 
kell. Kialakulhat ilyen helyzet például a terme-
lési szerkezet átalakítása kapcsán, amely egy sor 

helyen ú j követelményeket támaszt, a munka-
hely, a munkakör megváltoztatását, esetleg ú j 
szakma e'sajátítását is igényli. Az ilyen esetek-
ben a népgazdasági é r j ek érvényesítése körül-
tekintő munkát igényel, amelynek lényeges ele-
me a különféle érdekek feltárása, összehangolása, 
rangsorolása. 

A gyakorlatban tehát a politikai és a szakmai 
feladatok nem határolódnak el élesen egymástól. 
A kettő összekapcsolódása, kölcsönös feltétele-
zettsége határozza meg a pártszervezet és a 
munkahelyi vezetés kapcsolatának tartalmát is. 

Nem egyszer úgy teszik fel a kérdést, hogy ki 
vezet az adott területen, ki k<nek van aláren-
delve. Ügy vélem, már magának a kérdésnek ily 
módon való feltevése is helytelen. Igaz, akadnak 
objektív és szubjektív okok, amelyek ilyen „op-
tikát" adhatnak a kérdésnek. Az egyszemélyi ve-
zetés konkrét és határozott intézkedésekben feje-
ződik ki, a pártszervezet elvi-politikai irányító 
tevékenysége viszont általában kevésbé „kézzel-
fogható". Ez olyan látszatot kelthet, hogy a 
munkaterület igazi „gazdája" a gazdasági, intéz-
ményi vezető, s a pártvezetés mögéje szorul. E 
látszatot csak erősíti, ha néldául a felsőbb párt-
s - erv kép-, iselője is mindig az igazgatót, vagv az 
elnököt keresi meg a munkával összefüggő kér-
désekben. s nem a párttitkárt, a pártvezetőséget. 

Valójában azonban Bt nincs, nem lehet szó 
valamiféle egyirányú alárendelődésről. .A párt-
szervezet, mint kollektíva és annak választott 
vezetősége, tisztságvirelői nincsenek a munkahe-
lvi vezetőnek alárendelve, az nem utasíthatja 
őket semmiféle döntés, állásfoglalás meghozata-
lára. Ha a munkahelyi vezető tagia pártunknak, 
a párt életében semmivel sincs több joga. mint 
bármely más párttagnak, s kötelességei is azono-
sak. De akár párttag, akár pártonkívüli, mint a 
munkáshatalom megbízottja, politikai felelőssé-

get visel a gondjaira bízott területen folvó mun-
ka egészéért. S ezt a felelősséget nemcsak a fel-
sőbb szervek előtt viseli, hanem az adott egység 
kollektívája előtt is. E felelősség elsősorban nem 
formális jogi keretek között érvényesül, hanem 
mindenekelőtt abban testesül meg. hogy a veze-
tőnek élveznie kell az ott működő pártszervezet 
politikai bizalmát. 

Az alapszervezet tehát nem úgy érvényesíti 
helyileg a párt vezető szereoét, hogy csorbítja a 
munkahelyi vezető jogkörét, önállóságát, s őt 
megkerülve, vagy ő ellenére intézkedik olyan 
kérdésekben, amelyek megoldása reá tartozik, az 
ő feladatköre, hatásköre. A párt állásfoglalásai-
nak érvényesítésében számára a legfőbb eszköz 
a politikai bizolam kifejezésre juttatása. Megadja 
ezt a bizalmat minden vezetőnek, amíg azok a 
párt politikája alaDján. annak szellemében dol-
goznak, és megvonja mindazoktól, akik nem így 
végzik munkájukat . Márpedig e politikai biza-
lom nélkül senki sem tölthet be vezető tisztsé-
get. beosztást. Népköztársaságunkban ezt minden 
áU ami szerv, intézmény tekintetbe veszi, és szem 
előtt tar t ja . 

Ha így értelmezzük ezt a kérdést, azt kell 
mondanunk: megvannak a szükséges feltételek 
ahhoz, hogy a oá"talapszervezetek betöltsék hi-
vatásukat. megfeleljenek rendeltetésüknek. A ta-
pasztalatok arról tanútkodnak, hogy tevékenysé-
gük e feltételek között mind eredményesebb. 
Egyre több részükről a jó kezdeményezés, ötlet, 
elgondolás, s ezek támogatásra is találnak. Erő-
södő öntevékenységük fontos szereoet iátszik ab-
ban. hogy továbbra is eredményesen oldjuk meg 
a fejlett szocia'ista társadalom építésében előt-
tünk álló politikai feladatokat. 

JAKAB SÁNDOR, 
az MSZMP KB osztályvezetője 

Gyulától 
politikai küzdelem az „em-
berközpontú" szocialista közi 
művelődésért, az ú j szocialis-
ta értelmiség kialakításáért. 
Ugyanakkor a tudománynak, 
a néprajznak is avatott mes-
tere volt. 

Az Akadémia nevében 
Márta Ferenc akadémiku:t 
az MTA főtitkára mondott 
búcsúbeszédet: 

— Ortutay Gyula távozás* 
— mutatott rá — fájdalmaa 
vesztesége az egyetemes tu -
dományosságnak, a magyar 
tudományos életnek, Akadé-
miánknak. Életművének egé-
sze, alkotásai is messzemu-
tató tanulságok hordozói. 
Személyében történelmi sors-
fordulónk időszakának egyilc 
kiemelkedő tudósától, politi-
kusától, pedagógusától búcsú-
zunk. 

A barátok, a családtagolt, 
az egykori munkatársak ne-
néven Baráti Dezső, iro-
dalomtudós idézte Ortutay 
Gyula emlékét. 

Ortutay Gyulát a sírkert 
tudós-parcellájában helyezték 
örök nyugalomra. Ortutay 
Gyula sírjánál elhelyezték az 
útnak indító város, Szeged 
koszorúját is. A tisztelet vi-
rágait a város képviseletében 
Bányainé dr. Birkás Mária, 
a szegedi városi tanács el-
nökhelyettese, az egykori 
alma mater nevében pedig 
dr. Csukás István egyetemi 
tanár, a JATE Bölcsészet-
tudományi Karának dékánja 
helyezte el a kiváló tudós 
sírján. 

Dicséret 
a megrendelőtől 
Dicsérő oklevelet kapott 

három magyar vállalat a 
Szovjetunióba szállított cipők 
és különböző bőrdíszműáruk 
jó minőségük elismeréseként. 
A szovjet megrendelő, a 
Raznoexport külkereskedelmi 
egyesülés képviselője a Bony-
hádi Cipőgyár, a Pest megyei 
Vegyi és Divatcikkipari Vál-
lalat, valamint a Pécsi Kesz-
tyű és Bőrdíszműipari ISZ 
kollektívájának nyújtott át 
elismerő oklevelet azon a ta-
nácskozáson, amelyet a Bőr-
ipari Tudományos Egyesület-
nél szervezett a Tannimpex. 


