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Az emberség tükre 

A számok is, de nem a számok; a szavak is, de nem a szavak; a tettek, a 
színek, az élet összes elemei — de elsősorban az emberség az, mely kifejezi itt 
a kort. Az, ahogy ember az emberrel, közösség a közösséggel, tömeg a tömeggel 
szembenéz, szót ért, összefog abban, amit el kell végezni a holnapi nap érdekében. 
S ez a holnapi cél sem a számok, de nem is a szavak, hanem az emberség épít
ménye. Ennek az emberség-építménynek, a magasabb öntudatnak, a tisztábban 
érzett felelősségnek, a mindenre kiterjedő bölcs és nyugodt figyelemnek, mely 
mindent kiiktat életünkből, ami kapkodás, ennek az építésnek tervrajza, munka
terve, ütemterve van: a párt XI. kongresszusán elfogadott program. Az ország 
jövőbeli arca az emberi arc, mely a holnapiak tartásából, fegyelméből és okos 
szenvedélyéből, igazságérzetéből és teherbíróképességéből, műveltségéből és öntu
datából sugárzik vissza ránk. Ez az arc, mely egyelőre képzelt tükre a jelennek, 
legjobb szándékainkat és legértékesebb képességeinket viszi oda és nagyítja, erő
síti fel a jövő közegében. Ez az arc tehát a mi mai arcunk mása. Ha e tükör felé 
fordulunk, kisimulnak a homlok redői, kinyílik a tekintet, és eltűnik a pillanat 
fáradtsága is, mert ez az arc a munka beérett gyümölcsei közül, a jövő kertjeiből, 
otthonaiból és munkahelyeiről néz vissza ránk. Ehhez az archoz annyira hasonlít
hat a te arcod, amennyire a te munkád hasonlít ahhoz, mellyel végre elvégezhe
tők a legnehezebb feladatok; amennyire a te felelősségérzeted hasonlít ahhoz a 
felelősséghez, mely nem tűri meg a hibák kis és nagy okait; amennyire a te len
dületed, nyugalmad, kitartásod, keménységed hasonlít ahhoz az emberséghez, mely 
megérdemel egy jövőt, ahol tulajdon erejéből mégis győztesen néz körül és él és 
alkot. Ehhez az archoz hasonlítania kell a te arcodnak, mert te látni akarod ott 
is munkád értelmét, elismerését; mert gyermekeid látni akarják azon az arcon is 
apjuk jól ismert arcát, mert az élet, a becsület, a legszentebb érzések folytonossága 
a tiéd is, neked is jár, és mert te is a jelen választott küldötte vagy a jövőbe, 
mert a munka és az értelem hatalma nagyobb és fontosabb minden elmúlónál 
és elmúlásnál. És te ezt tudod, és arcodhoz fog hasonlítani a jövő minden dolgozó 
emberének arca a munka és az értelem örömében. 

Lászlóffy Aladár 

Oktatásügy és tudományfejlesztés 

Abban a rendkívüli megtiszteltetésben volt részem, hogy Kolozs megye kül
dötteként részt vehettem a Román Kommunista Párt XI. kongresszusán. A kongresz-
szus magas eszmei színvonalával, egyöntetűen elfogadott határozataival, mozgósító 
és meggyőző erejével, demokratizmusával és humanizmusával valójában történelmi 
eseményként íródik be a párt és a haza történetébe. Mindebben elévülhetetlen ér
demeket szerzett az összes kommunisták óhajának megfelelően újraválasztott párt
főtitkár, Nicolae Ceau escu elvtárs. 

A kongresszusi jelentés, a párt programja és irányelvei rendszeres tudomá
nyos alapossággal és igényességgel summázzák az eddigi nagy megvalósításokat és 
minőségi átalakulásokat, s kijelölik azt az utat, amely a sokoldalúan fejlett szo
cialista társadalom kiteljesítéséhez és a kommunizmusra való áttéréshez vezet 
Romániában. 

Az Irányelvek konkrét akcióprogramot jelentenek, melynek alapcélkitűzése, 
hogy a következő ötéves terv a tudományos-műszaki forradalom teljes érvényesíté
sének terve legyen hazánkban. E célkitűzés nagy feladatok elé állítja az oktatást az 


