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Igyekszem kicsit a Maga sti mariban reagálni müvére. Ha "modern" 
irodalmár lennők, akkor nem kellene cs nálnom semmit. Maga a forma te-
rületén nem adott semmi ujat. De van,ak gondolatai, és gondolatai 
mögött feltételezhetően érzelmek is vanrak. Az elkeseredés is érzelem. 
A "modern" irodalmárok pedig nem ismerik el a gondolatokat és érzel-
meket, mert az tartalom. A "tartalmat" oedig a "modern" irodalmárok 
nem szeretik, nem ismerik el. 
De én nem vagyok "modern" irodalmár, s ezért kénytelen vagyok gondolata-
ira reagálni. Szándékolt logikai tévedéseit figyelmen kivül hagyom, 
ezek ellenére jó logikája van. A szándékolt logikai tévedés Magánál 
fogás. 
"A kombinált bérlet 110 forintba kerül." 
Tehát olyan városban lakik, ahol kell kombinált bérlet. /Bp., Miskolc, 
Debrecen, Szeged, Pécs/. Az ország tanárainak többsége nem ezekben a 
városokban lakik, és nem is lakhat ott, mert a nép többsége sem ezek-
ben a v'rosokban lakik. Tudom, hogy ez Magának nem tetszik, de igy van. 
De fordítva is igaz. Ezekben a városokban is kellenek tanárok, és 
ezeknek a tanároknak is élni kell. 
Urbanizáció. Szegedre évente 2000-3000 ember költözik. Ez évente 2-
3 000 lakás. A lakásokat fel kell éniteni. De jövőre ismét ujabb 2-
3 000 ember jön. Ezért fizet 7^0 forintot albérletért. 
Az urbanizáció szükséges és jó. Maga is városban akar maradni. /Vidékre 
már elmehetett volna./ Kások - ugy, mint Maga - szintén vároaba akarnak 
kerülni. Joguk van rá. Ez jelenleg albérleti uzsorára vezet. IJem vezet-
het másra. Az uzsorát adminisztratív módon megszüntetni nem lehet. Már 
megszüntették volna. 
Vidéken megkeresne 2 000 forintot is. /Ez is kevés./ Járhatna gyalog, és 
2-300 forintot fizetne albérletért. 10 000 forint befizetése után 
feléDitenének Magának egy házat. Sz:nházba nem já. hatna, moziba ritkán. 
A könyvet és folyóiratot házhoz vinné a postís. 
Egyedül lenne, esetleg teljesen egyedül, lenne ideje olvasni. 
De ¡'.aga nem akar egyedül len i. Igaza van. De talán lehetne tenni 
valamit azért, ho y vidéke se kelljen egyedül len i. Sok mindent 
meg lehetett oldani. Csak ezt nem lehet? 
Természetesen egyedül nem lehet a magány ellen küzdeni. 
A fizetése 1 400 forint. 
Kellene 1 660 forint. 
Munkája é3 kénzettsége után legalább 3U00 Pt-ot kellene kezdőként kapnia. 



Nagyon sokan megkapják ezt, akik semmivel sem végeznek fontosabb 
munkát a társadalom számára, mint Maga. De ez a kérdésnek csak az 
egyik /és nem a legfontosabb/ oldala. 
A legfontosabb termelőerő az ember. Ennek a termelőerőnek a színvona-
lától tehát igen nagy mértékben függ az egész társadalom színvonala, 
gazdagsága. Nagyon sok függ a technikától, de a fejlett technika eleve 
képzett munkást, müveit "termelőerőt" feltételez. A kultura gazdasági, 
anyagi kérdés. De képezheti az embereket fejlett termelőerővé rosszul 
fizetett és ezért képzetlen ta :ár? 
Tanáraink rossz fizetése a legfőbb termelőerő fejlődését fogja akadá-
lyozni, vagy akadályozza már most. 
A tudomány napjainkban szintén közvetlen termelőerővé vált. A tudomány 
lassabb vagy gyorsabb fejlődésétől az ország lassabb vagy gyorsabb 
anyagi fejlődése függ. A tudományos fejlődés szempontjából pedig fontos 
a tanár jó munkája. 

A tudomány gyorsan fejlődik. Ismereteinket ^-10 év alatt teljesen fel 
kell ujitani, ill. a régi ismeretet uj ismerettel kell helyettesíteni. 
Az uj eredmények közvetítése a ta ár feladata. A tanárnak állandóan 
fejlődnie kell. Kevés fizetéssel nem lehet fejlődni. 
A lemarad's majd S-IO év múlva fog látszani. Akkor fog látszani a 
lemaradás okozta anyagi kár is. 
A fejlett szocializmus fejlett szocialista demokráciát feltételez. 
De nincs, nem lehet fejlett szocialista demokrácia fejlett, kulturált 
tömegek nélkül. A legkisebb vállalat vezetőinek is képesnek kell lenni 
saját vállalatuk probiémáit az ország problémáinak részeként látni, 
a részletekre vonatkozó döntést az országos egész ismeretében hozn 
meg. Ehhez kulturált emberek kellenek. Ez is anyagi kérdés. 

Társadalmunk gazdasági fejlődése, életszínvonalunk tartós emelkedése, 
a szocialista demokrácia tavábbi szélesitése nem lehetséges az egész 
ország kulturális szinvonaiának emelkedése nélkül. Ehhez képzett, 
kulturált, állandóan fejlődő tan rok kellenek, a tanároknak pedig olyan 
fizetés, hogy feladatukat e1 tudják látni. Ez a szocializmus felépíté-
sének a kérdése. Ez ma szükségszerű. A szükségszerűség pedig előbb vagy 
utóbb utat tör magának, de nem mindegy, hogy eiőbb-e vagy utóbb. 
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