
ENGELSZ F At G Y E S , 
A MARKSZIZMUS E l MELETÉÍNEk MEGALAPÍTÓ.!4 

Engelsz Frigyes hű barátja és munkatársa volt Marksz Károlynak.. Közösen, 
szoros barátságban alkották meg életük nagy művét, a tudományos szocializmust.. 
Közösen szervezték meg a »Kommuniglak Szövetségét«, az I . lulernacionálét és 
közösien vezették Európában ós Amerikában a munkásosztály harcát. 

Óriási volt Marksz és Engelsz tudományos ós forradalmi működésének hatása 
és jelentősége az egész tudomány történetére és a munkásosztály harcára. Lenjin? 
í r ta : »Hogy megértsük, mit tett Engelsz a proletariátusért, alaposan meg kell is
mernünk Marksz tanításának és munkájának hatását a munkásmozgalom fejlődésére.« 

A tudományos szocializmus haladó eszméje, melynek megalkotásán és megala
pozásán Marks/ és Engelsz annyit dolgoztak, bebizonyította életképességed, tovább
fejlődött Lenjin és Sztaljin műveiben és megvalósult a Boiseviki Párt nagyszerű 
alkalmazásában. 

A XIX. század negyvenes éveiben a munkásmozgalomnak nem volt még tudo
mányosan megalapozott harci programja. A tőkés rend ellentmondásainak tanul
mányozása közben. Marksznak és Engelsznek az volt a feladatuk, hogy megmagya
rázzák a munkásság kizsákmányolásának okait, hogy megtalálják a -helyes i rányt 
a társadalmi egyenlőtlenségnek megszüntetésére és a szocialista társadalom meg
alkotására. 

A súlyos probléma, megoldása érdekében a munkásság vezetői minden részle
tében tanulmányozták a tőkés rend alatt ós előtt létező összes világnézeteket,, 
azonban osztály elfogultsága és korlátoltsága miatt a múltnak egyetlen elmélete 
sem bölcseleti, sem politikai, sem gazdasági, vagy egyéb tekintetben nem tudta 
megmagyarázni a társadalom fejlődésének törvénysíZíerűségeit. 

Marksz és Engelsz tanaik megalkotása iközben, felhasználták a kul túra összes 
értékeit, egyetlen fennálló, vagy régi elméletről sem feledkeztek meg, mindet vizs
gálat alá vették, alátámasztották a tények tömegével é s felépítették elméletüket 
— a markszizmust. 

Marksz é^ Engelsz előtt is létezett már materialista természettudomány, de az 
emberiség történelmének felfogásában kizárólag az idealizmus uralkodott. Marksz 

.és Engelsz alkották meg a történelmi materializmus világnézetét és kiterjesztet
ték az anyagelvűséget a társadalmi élet megnyilvánulásának magyarázatára és 
megvilágítására is. 

A dialektika törvényeinek alkabnazásával a proletariátus szellemi vezéreinek 
sikerült nemcsak helyesen megvilágítani a történelem múltját,- hanem a jelen fej
lődésének törvényszerűségét, valamint a jövő osztálynélküli társadalmához vezető 
utat is. Először a történelemben Marksz és Engelsz fogták fel helyesen a munkás
osztály szerepét és be is bizonyították, hogy csak a munkásosztály képes meg
semmisíteni a kizákmányolók uralmát és felépíteni saját uralmi rendszerét. A 
marksiz^zmus arra tanít , hogy a proletár forradalom és a proletariátus diktatúrája 

.történelmi szükségszerűség és elkerülhetetlen. A proletariátus másához ragadva a 
hatalmat, felépítheti az ú j osztálynélküli társadalmat, pártjába gyűjtve a dobozó 
tömegeket és a párt vezetésével megszervezi a szocializmus győzelmét. 

A XIX. században uralkodó, különböző reakciós iskolák és áramlatok ellen foly
tatott nehéz harcokból megerősödve került, ki a tudományos szocializmus eszmeié. 

Marksz és Engelsz különösen Hegelnek, a német bölcsésznek reakciós társada
lom politikai világnézetét tették súlyos bírálat tárgyává. A markszizmus alapítói 
szakítottak Hegel idealisztikus rendszerével és ellentétben az, ö idealista dialekti
kájával, mely kizárólag a múltból merített, megalkották és kidolgozták a materia
lista d ia lekt ikái mely nemqsak a mult, hanem a jelen és jövő felé is fordul. 

Marksz és Engelsz megalkották a politikai közgazdaság elméletét, feltárták а 
termelés fejlődésének és az értéktöbbletnek törvényét és bebizonyították а tőkés 
rend elkerülhetetlen bukását. Nagy része volt Engelsznek Marksz örökbecsű m ű 
ve, a »Töke« máxsodik és harmaduk kötetének megalkotásában is. 



A Marksz és Engelsz által alapított, LeRjin és Sztaljin által továbbfejlesz
tett dialektikus, vagy történelmi materializmus lett Marksz—Lenjin pártjának v i 
lágnézete. A markszista tudományos elméletnek jellemző sajátsága, bogy folyton 
fejlődik, alkalmazza az ;;sszes tudományok mindenkori eredményeit és általában a 
társadalmi fejlődés új tapasztalatait. 

Marksz és Engelsz következetesen védték a materialista bölcseletet és több 
ben megmagyarázták mennyire téves minden eltávolodás ettől az alaptól. Nézeteik 
legvilágosabban és legrészlele-se!.ben Engelsznek * Ludwig Fcuerbacb« és »Antá Dű-
ring« című műveiben vannak lefektetve. Ezen könyveknek a »Kommunista Kiáltvány
nyal együtt minden öntudatos munkás kedvenc olvasmányaivá kell válniok. 

Marksz és Engelsz dialektikus materializmusa, kifejezője a proletariátus külön 
világnézetének, mely lehetővé teszi, hogy az embereséi; történelmének ne csak a 
múl t ra vonatkozó fejlődési törvényszerűségeit értsük meg, hanem a jelen fejlődé
sét is, a jövőbe, a szocialista társadalomba vezető ú t törvényszerűsćgeit is. 

A dialektikus ..materializmusról beszélve Sztaljin megjegyzi: »A markszizmus 
nemcsak a szocializmus elmélete, hanem teljes viiágnéizet, IölcseVti rendszer, 
melynek logikus következménye Marksz proletár szocializmusa.* 

Amikor Marksz és Emelsz megalkották, elméletüket a lökés társadalom felté
teleiről, a természet és társadalomtudomány akkoriban isméit eredményeire és 
a munkásmozgalomban szerzett tapasztalataira támaszkodtak. 

Az Engelsz halála óta eltelt fél évszázad legnagyobb világtörténelmi eseményei
nek egyike az oroszországi októberi forradalom, meghozta a proletariátus győzel
mét. A. szov/e! kormány megalakulása, a demokrácia legtökéletesebb formája új 
korszakot nyitott a történelem 1 cn. A szovjet államban a Bolseviki Párt vezetésé
vel győzött a szocializmus és Oroszországból hatalmas ipari és mezőgazdasági ál
lam lett. A Hitler Németországa elleni harcokban a szocialista állam k-bírta a leg
súlyosabb megpróbáltatást, bebizonyította életképességét, erejét és győztesen került 
ki a háborúból. Ezek az események fényes bizonyítékai a markszizmus igazsásá
nak és bölcsességének. Ujabb óriási anyagot szolgáltatnak a markszizmus további 
fejlődéséhez és kimé 1 vítéséhez. 

Lenjin és Sztaljin új történelmi feltételek mellett fejlesztették a ma.rksz.iz-
mu^t és váltották Valóvá és a felmerülő kérdések során helyesbítették néhány el
avult megállapítást. Tgy Engelsz. többek között arról is beszélt, bogy a szocializ
mus győzelme rom lehetséges elszigetelten a földnek csak egyik részében. Engelsz-
nek ez az állítása a maga idejében, a monopol-kapitalizmus előtti korszakban he
lyes is volt. 

De az új imperialista korszak feltételeit tanulmányozva Lenjin felismerte a 
kapitalizmus egyenlőtlen fejlődésének törvényét és ezen megismerésből kiindulva, 
4ndománvosan bebizonyította, bogy lehetséges a szocializmus gvözolme a földgo
lyó egy részén is. Sztaljin elvtárs, a lenjini tanok továbbfejlesztője megvalósítot
ta, a szocializmushoz vezető átmenet irányát és formáját. 

Ha Lenjin és Sztaljin mereven ragaszkodtak volna a markszizmus holt be
tűihez, nem adhattak volna eszmei fegyvert a Bolsevik! Pár tnak a szocializmusért 
folyó harchoz és a tömegeket lelkesítő haladó eszme nélkül nem lehetett volna 
megszervezni a szocializmus felépítését. 

Marksz é|S Engelsz a maguk idejében azt is tanítot ták, hogy a szocializmus 
győzelmével maga az állam is feleslegessé válik., nem lesz rá tovább szükség és 
ezé r t 'meg is szűnik. De amikor Engelsz az állam megszűnéséről beszélt, nem gon
dolt arra a lehetőségre, hogy a szocializmus kezdetben csak egy országban győz 
és tőkés államoktól körülvéve lesz kénytelen felépíteni a szocializmust. De amed
dig az a helyzet, hogy a szocializmus csak egy országban győzött, de a környező 
államokban a tőkés rendszer uralkodik, addig azi állam nemcsak, hogy nem szűn
het meg, hanem ellenkezőleg, tovább kell fejlődnie és megszilárdulnia. Ezért ter
mészetes, hogy Sztaljin megváltoztatta Engelsz álláspontját az állam megszűné
séről és azt tanítja, bogy a szovjet állam megszilárdítására nemcsak a szocializ
musban., de még a kommunizmusban is szükség lesz, ha akkor is meg lesz még az 
ellenséges környezet. 

A markszizmus jellemző tulajdonsága, hogy ruganyos, folyton fejlődik és 
új lai a^zfabaiokb'al avarapszMv. Ennr-k köszönhető, hogy fényesen kiállotta az id.'Vk 
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megpórbáltatásait. Lenjinnek és Sztaljinnak a bolsevistákkal együtt, az elmúlt 
évtizedekben megfeszített erővel kellett küzdeniök a különböző megalkuvók ellen* 
akik igyekeztek a markszizmust elferdíteni. És a Bolsevista Pár t csak azért ve
zethette a Szovjetunió népeit a nagysizierű győzelmekhez, mert megtanulta, hogy 
a markszista elméletet tekintse cselekedetei irányítójának. 

Lenjin** elfogadta Marksz és Engelsz tanait és kiegészítette azokat az ö saját 
elméletével az új imperialista korszakról. Ezen korszak törvényeinek ismerete lett 
a bolsevikiek pártjának új fegyvere. 

Lenjin ős Sztaljin elfogadták alapul Marksz és Engelsz filozófiai világnéze
tét és gyarapították a dialektika tudományát az új korszak törvényszerűségeinek 
megismerésével. Ezzel meg is valósították Marksz forradalmi módszereit. 

Marksz, Engelsz és Lenjin tanai ma Sztaljin műveiben fejlödnek tovább, s 
az új korszak törvényeinek feltárásával i rányt és eszközöket adott a népnek a 
legádázabb reakció — a német fasizmus — elleni harchoz. 

»Túlzás nélkül elmondhatjuk — írja a Bolseviki Párt történetének rövid tan
folyama, hogy Engelsz halála óta a marks-zfisták közül csak Lenjin, a nagy teore
tikus, azután Sztaljin és Lenjin többi taní tványai vitték előre és gazdagították 
új tapasztalatokkal és a proletár osztályharc új feltételeivel a markszista eszmet.« 

Mély elismeréssel adózunk Marksz h ű munkatársa, Engelsz Frigyes munkájá
nak, kivel együtt alkotta meg Marksz a tudományos szocializmus alkotó tanait. 
A markszizmus tanai, melyek tovább fejlődtek Lcnjinnel és Sztaljin műveiben 
megvalósultak a győztes szocializmus országában. 

M U N K Á S T E S T N E V E L E S 
Dolgozó életünk fontos mozzanata ez a 

kérdés. Megoldását nem szabad kívül
ről várnunk, nekünk magunknak kell 
minden nehézséggel szembe néznünk. 
Tudomásul kell vennünk, hogy néhány 
ifjú munkás labdarúgása, egy-két ver
senyen való részvétele még nem jelenti 
a munkás testnevelés megoldását. 

A haladó szellemű elvtársak úgy 
vélik, hogy a sport támogatásával min
den lehetőt megtellek. A maradian 
gondolkodók meg úgy nyilatkoznak, 
mint nemrégiben egy jó ismerősöm: 
»"Én megveretnék mindenkit, aki ko
moly ember létére olyan bolond, hogy 
ogy laV-da után rohanászik vasárnap. 
Aki rendcsen végzi, a munkáját, örül, 
hogy pihenhet szabadnapján.« 

A munkásember rendszerint már 
gyerekkorában kezd dolgozni. A diák
ifjúság testi foglalkoztatásáról gondos: 

kodnak. Az ifjú munkás kifárad, testi 
erejét amúgyis igénybevevő foglalko
zása közben. Érthető tehát, hogy sza
bad idejében nem nagyon vágyik újabh 
erőmegfeszítésekre. Azonban minden 
foglalkozás valamilyen szempontból 
ártalmas lehet. Nézzünk csak esrv pár 
ipari foglalkozást: a cipészek rendsze
rint meggörnyednek; az asztalosok fél
oldalasakká válnak a gyalu és fűrész 
félkezes használatától; a szabók lábu

kat megerőltetik, ugyanígy a borbélyok, 
kezük meg gyönge marad; az állandó 
zsákokat emelgető molnárok, a nehéz 
vassal dolgozó öntömunkások, tégla
gyári napszámosok között nagyon gya
kori a sérv. 

Az állandóan használatban lévő test 
rész megerősödik, rendszerint a többi 
rovására. Előfordul azonban arz is, hogy 
túleröltetődik. A foglalkozási ártalma
kat teljesen kiküszöbölni nem lehet, 
mert a cipész kisiparos mégis csak fő
ként ülve fog dolgozni, a borbély meg 
állva és nem lehet elképzelni olyan 
molnárt, aki sose ne emelgessen zsá
kokat-

Első követelmény természetesen az, 
liogv minden lehető balesetvédelmi be
rendezést használnunk kell. A második 
és számunkra fontosabb, hogv a mun. 
kásenubereket magukat védjük, mert or
szágunk újjáépítési versenyében mind
annyiunknak tehetsége egészét és tel
jes erejét kell adni. 

A munkás testnevelés első feladata 
tanítani az embereket arra. h o g y a n 
k e l l l e g k i s e b b e r ő k i f e j t é s 
s e l a l e g n a g y o b b m u n k á l 
e T v é g e z n i . 

A legkisebb erőkifejtéssel-való nagy
eredményű munkát kétféleképen lehet 
elsajátítani: tapasztalat révén és tudo-
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mányos kutatások eredményeiből. 
A munkástestnevelés második fela

data: a m u n k a á r t a I m á k a t k i 
k ü s z ö b ö l n i j a v í t ó é s k i e 
g é s z í t ő t e s t n e v e i é s s e 1. 

A gyengébb testalkatú emberen min
denféle ártalom hamar meglátszik. De 
ha huzamos ideig egyoldalúan foglal
koztatnak valakit, bármilyen erős szer
vezetű legyen is, egyoldalúvá fejlődik. 
Az orvosi tudomány igazolja sok szo
morú adattal ezt az állításomat. Tes
tünk természettől fogva sokoldalú és 
olyan jó] szerkesztett, mint egy finom
művű bonyolult motor. Abban a pilla
natban vége a motor jó működésének, 
amelyikben valamelyik alkatrész meg
gyengül, esetleg rossz összeállítás kö
vetkeztében túlméretezett. rГcstünkben 
végbement bármilyen egyensúlybomlás 
egész szervezőiünkre károsan hat. E-
gy ]k szerv megbetegedése rendszerint 
maga után vonja a másikét, harmadi
két, végül valamennyit. Nélkülözhetet
len tehát, hogy az egyoldalii foglal
koztatás miatt kifejlődött testi hibákat 
azonnal javítsuk. Tapasztalatból mond
hatom, hogy rendszeres javító torná
val egészen reménvtelennek látszó gör
be, vézna emberekből is gyönyörű, for
más testalkatú, ép férfiak lettek. 

Nagyon igaz, hogy munkában kifárad-
tan nem jó sportolni. Egyáltalán fá
radtan nem jó sportolni és testnevelni 
ha lehet is, de nagyon nehéz. Azt azon
ban el ne feledjük, hogyha a testünk 
fejlesztésével csak annyit törődünk, 
amennyire a munka, a kenyérkereset 
kényszerít, akkor még lassanként el
prédáljuk azt a kévésünket is, amink 
yan. Pedig a munka örömét csak az 
^merheti meg. akinek erőf(Hősieseiből 
futja s nem azt. é r / i . hogy életét, őröli 
fel. Ugyanaz a munka nem mindenkit 
fáraszt ki egvformán. Egy minden te
kintetben fejlett, erős embernek meg 
sem kottyan az a munka, amely egy 
véznát már halálosan kimerít. A k i 
fáradási nemcsak a közvetlenül foglal
koztatott izmok gyengesége okozza, ha
nem az úgynevezett segédizmoké is. 
Ezt példával, magyarázom meg. Lestöbb 
ember azt hiszi, hogy a járáshoz más 
nem is szükséges, csak a lábizmok ép 
működése. Hogy mennyire nem így van 
azt akkor érezzük csak, amikor egy 
megfázásos hátfájás miatt lépni is alig 
birunk. A zsák emeléshez nemcsak erős 
kar. derék, hanem, b'rnos láb is szük
séges. A fnvásró r'^mrrun'-rí ;a nemcsak 
kar. hanem komoly derékmunka is. 

Minden foglalkozás főként egy bizonyos 
izomcsoportot dolgoztat, de ha a nem 
közvetlenül igénybevett többi izom se
gít a munkában, átveszi a megterhelés 
egy részét, olyan eredményre jutunk, 
mintha egy megrakott kocsit esrv em
ber helyett 3—4. vagy még több húzna . 
Ahhoz tehát, hogy eredményes, köny-
nyű és jó munkát végezhessünk az 
szükséges., hogy egész testünkben ará
nyosan, jól fejlettek legyünk. Ezt. úgy 
érhetjük el, hogy k i e g é s z í t ő t e st 
n e v e l é s s e l ugyanolyan mérték
ben kifejlesztjük, neveljük testünknek 
a munkában nem foglalkoztatott többi 
részét is. 

Megoldható a javító, kiegészítő test
nevelés sporttal is. de vannak különös 
esetek, amikor csak megfelelő szaktu
dású vezető irányításával végzett ja
vító, kiegészítő torna segíthet. 

Azt hiszem, megérthető az eddig el
mondottakból, hogy a munkás testne
veléshez nem elégséges a sportok: lab
darúgás, atlétika, torna, birkózás, box, 
teke, asztalitenisz, korcsolya, úszás, 
stb. űzése, megszervezése, támogatása, 
nem elégséges a diáksport utánzása, 
hanem különleges munkás testnevelés 
megszervezése szükséges. . Ehhez a 
megszervezéshez azonban megfelelő kép
zettségű sport és testnevelő szakembe
rekre van szükség. Mi munkások ne 
várjuk, hogv testnevelési kérdéseinket 
más oldja meg. Magunk érezzük a hiá
nyok kárát, magunk élvezzük a jól 
szervezettség hasznát, magunkból ne
veljünk k i szakembereket akik felvilá
gosítják a nép széles rétegeit és lehe
tőséget nyújtanak minden dolgozónak 
egészséges és ezen keresztül boldog 
éleire. 

Kovács Géza 

Az analfabetizmus kérdéséhez 

Országunk az újjáépítés lázában él, 
minden öntudatos dolgozó felismeri en
nek a munkának fontosságát s igyek
szik a reáeső feladatokat minél töké
letesebben elvégezni. 

A fasiszták által lerombolt és kifosz
tott ország felépítése, a termelés hábo
rú előtti színvonalának elérése és tú l 
haladása a szakmunkások egész sere
geit foglalkoztatja. A feladat hatalmas 
és csak úgy oldható meg sikeresen, ha 
a dolgozó tömegek a mai magas terme
lési tehruikának megfelelő ául túrszín-
vonalat el tudják érni. 
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Nagyon fontos a kulturális színvonal 
felemelése a poétikai öntudat kiépíté
sénél is. A helyes irányú népműve'ö-
dési munka elősegíti a tömegek poli t i 
kai nevelését és így megakadályozza 
azt, hogy a dolgozók széles rétegei a 
fasizmus, vagy bármely más reakció 
hazug hírverésének zsákmányává vál
janak. 

Az Újjáépítés, a terme'és fokozása, 
a politikai öntudat további erősödése 
szorosan összekapcsolódik a népi m ű 
veltség fejlődésével, amelynek első és 
legfontosal-•'• feladata a>, írástudatlan
ság megszüntetése. Mie'ött az általá
nos fejlődés vonalián tovább haladhat
nánk, sikeresen meg ko rl oldanunk ezt 
az alapvető föladatot. Ez országunkban 
annál is 'onto-abb. mert. a történelmi . 
eszmén vek és hatások követ'*ezt 4>en 
lakosságunk egy jelentős része írástu
datlan maradt. Ezeknek a száma külc-
n""-en ma.^ae a f<"-V. közlnkedési vona
laktól, a városoktól távolabb c^ö o k 
szerűbb életformáik között élő földmű
veseknél. Számuk több helven eléri a 
lakosság oC 0 /o-át. A . legulobbi adat
gyűjtések alkalmával kiderült hogy az 
e tp'-vntef-e" szerencsésebb helyzetű 
é<~aki vidékeinken is kedvezőtlen a 
helyzet, így még a százezer lakosú 
Szubot'cán, orsiZfágunk egyik legna
gyobb városában is. az írástudatlanok 
száma a lakosság 8°/o-át teszi k i . Pedig 
ezek az összeírások még nem is telje
sek, mert. nem vették az írástudatlanok 
közé azokat, akik nevüket ugyan le 
tudják írni. de a7 olvasásban vagy í rás
ban általában olyan gyengék, hogy a 
télies írástudatlanok közé kell őket 
számítani. 

Az írástudatlanság megszüntetésére 
most megindult országos mozgalom k i 
tűzöt t célja, hogy a téli hónapok alatt 
rendezett tanfolyamokon lényegében 
és tömegeiben megszüntesse az írástu
datlanságot a ré?i nénellenes uralmak 
szomorú örökségét. Népi hatóságaink 
résizletes terveket dolgoztak k i a mun
ka sikeres elvégzése érdekében, amely
nek megvalósításánál, különösen a tan
folyamok megszervezésével kapcsolatos 
tehnikai előfellételek megteremtésénél, 
fontos feladatok várnak antifasiszta 
szervezeeinkre és a kultúregyesüle-
tekre. 

A munka, lényege a már különben 
i ^ sok feladattal megbízott tanítóinkat 
•erheU akikre most. igazi rohammun
ka teljesítmény vár. Ez természetesen 

nem jelenti azt, hogy csak szakembe-
rek vezethetik a tanfolyamokat, mert 
ezeknek hiányában bármely tanult, í r 
ni-olvasni tudó ember helyettesítheti 
a tanítót, ha kedve van a munkához 
és rendelkezik a tanfolyam vezetéséhez 
szCkséges felkésiZíültséggel. A munka-' 
ban lel lehet használni a magasabb 
1.szia Ivókba járó tanító-kérezdei tanu
lókat, akiké;, ezen munkájukban taná-
r; :k el!onöri;:né!\eik. 

A néphatóságaink által összegyűjtött 
ada-'okból kitűnik, hogy az írástudat
lanok .túlnyomó része nő. A noviszádi 
kerületien az összeírt ' magvar nemze
tiségű írástudatlanok 72%-át, a becs-
kereki kerületben pedig 60%-át teszik 
ki a nők. Szomorú eredménye az össze
gyűjtött adatoknak az, hogy a fiatalabb-
korosztályoknál is c^ég magas az í rás 
tudatlanok száma, amely egyben le is 
leplezi a régi. népellenes rendszerek 
nagyképű szólamait a népi közokta-
tás munkájáról. Az elmult évtize
dek iskolapolitikád mellett tömegesen 
maradtak írástudatlanok. A noviszádi 
kerület magyar írástudatlanéiból: 

10—20 éves 15°/o 
20—30 » 15°/n 

40—60 » . £15% 
A szabadkai kerület 10 községében 

az írástudatlanok megoszlása évek sze
rint a követikezö: 

10–20 éves 13°/n ' 
20—30 » 20% 
30 40 » 30% 
40—60 v 370/n 

Ha egy helyiségben több tanfolya
mot kel] tartani, úgy a lehetőségek 
'szerint válasszuk külön a fiatalabba
kat az idősebbektől. ' mert ez esetben 
az elért eredmény" lényegesen kedve
zőbb lesz. 

Országunkban, p. dolgozók országá-
ban a kultúvn kö/ (kines. amelyet az-
eo/.cYv nt-.p tulajdonává kell. tenni. Ez 
rsrík úgv íobotcógpq hogyha hazá ik 
minden o örves dohn^'ó iának kuTtur^'s 
színvonala megfelelő színvonalra emel
kedik. A kulturális színvonal emelke
dése viszont csak ofvan közösségben 
lehetséges, amelyben ismeretlen foga
lom az írástudatlan. 

Ismerve a felszabadult, népi erők k i 
apadhatatlan forrását, biztosan állít
hatjuk, hogy még a jelenlegi nehéz kö
rülmények között is, országunkban a 
legrövidebb időn belül megszűnik aa 
í rás tudói a ns-íg. Egy-két év alatt elér
jük azt, amit a ré-xi rendszerek soha-
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sem tudtak megvalósítani, mert kamo
lyan nem is akarták. Az alacsony szín
vonalú tömegeken könnye!-b az ural
kodás, egyszerűbb a kizsákmányolá
suk'. Az újjáépítés gazdasági eredmé
nyeinek bodzám olajánál ott lesznek az 
írástudatlanság leküzdéséért folytatott 
munka eredményéneik adatai, amelyek 
bizonyítani fogják a most fo'Iyó orszá
gos akc'ó sikerét. 

Kun Szabó György. 

A mi t raktorá l lcmása ' i r t 
A népi Jugoszláviában megszület tek a 

t r a v orállcmások ?.s. MT.Í- annyi sok más. 
e-xl' is a népfelszabadító harcok ered-
m-:'-.iveként jelentkeznek. A harcolók tud
ták, ho' rv minden emberélet és m'nden 
cs'^ / vér a néDek boldogulását szol
gába. 

A z új Jugoszlávia születésénél a ooli-
t 'kn ' és katcnn ; gvőzolem után a íö gond 
az ellátás, az élelmezés, a gazdasági vér
ker ingés megindítása volt. Népeink a 
harcok folyamán kénytelenségből tű r ték 
a n ncstelenséget, д fiatal néphatóságok 
t isztában voltak a rájuk háruló munka 
fontosságával és elsőrangú feladatként 
azonnal elkezdték az e1 hagyott traktorok 
és ekék összeszedését. t Ez nem volt 
könnyű dolog A háború még határunkon 
beb"l dúlt Horif társamk színe-jav* az 
első vonalakban harcolt. A hatul mora-
do'rakra a közigazgatás milVó kérdése 
neh r zí í l t . A polgárság nem hitt a népi 
erők és igazság győzelmében. Ilyen kö-
íü lmények között rr-inde-n erőnkkel niz-» 
tcsí tánunk kellett a tél; és tavasz" szán
t á s u l legszükségesebbet. 

Február és márcvus hónapokban a néi>-
hatóságok és az Egységfront segí tségé
vel kialakultak traktorállomásahik csírák 
Keletkezésükben híj jávai voltak majd
nem nrnden szervezkedésnek és központi 
i rányí tásnak. A jelszó a szántás és vetés 
veit. Vajdaság másfél mill'ónyí hold 
szántóföldjéből 800 ezret kellett fölszán-
tanv hogy ezáltal ?. l egszűkebb kehetek 
köz/^t b 'z tosí thassuk e ' látásunkat. Óriási 
küzdelem kezdődött.. Munkába állították 
az ö°s.zes magántulajdonban levő és* el
hagyott traktorokat. És ez m'nd kevés 
vol* Előfordult, hogy egv traktorra "4—5 
t rak 'o rveze tő esett Rögtönzött traktor-
tanfo'yamok létesültek, hogy a hadsor
ban levőket és az el szökötteket pótolni 
lehessen. Jgaz. ez gyenge utánpótlás volt, 
de a feb-dat nem tűr t halasztást 

A" erő* ^szí ; ; sckp+ c.íVpr -Wv-nivízt?!. 'Л 
föM iavá + inn^tTinvp'tvk és így bizto-
sítottuk az eddig éhező népeink élelme

zését. Nem szakértő, de lelkesedéstől fű-, 
tött traktor stáink sok gépet tettek harc
képtelenné és nehezen fogták fel az el
számolás jelentőségét. így tör tént meg, 
hogy sok vezető és tulajdonos még ma 
sem juiol't járandóságához. Ugyancsak 
sok helyen a földet sekélyen szántot ták 
fel és ez a te rmés rovására ment; De 
körülöttünk s ivárság volt, az emberek 
ijedtek, a múlt keserves tapasztalata- ál
tal mcgfélemlí ettek, szaktudással rendel
kezők kevesen, iga egyes vidékeken 
maid nem semmi, köröskörül elhagyott 
birtokok: valahogy és valahol el kel
leti; kezdenünk. Vo> úgy. hogy központi 
i rányí tás hijjáva! (közlekedési eszközök, 
telefon táv-ró nem állottak a rendelke
zésünkre) a raktorok sokszor szédeleg
tek, a legcsekélyebb h búknál napokig 
álltak, 

Mr. más a helyzet. Majdnem minden 
okot. am-; az eredménv-elenség-eí a múlt
ban okozta, kküszöbö4im\\ Új biz os ala
p i t t e remtenünk. Ma Vajdaságban 122 
traktorállomás áll i rányítás alatt. Tudjuk, 
hogy még vannak hibáink, de minden 
erőnkkel arra törekszünk, hogy azokat-
eltüntessük, A ta r tományi traktorállomás 
igazgatósága hivatása magaslatán áll. Ott 
vagyunk, hogy hat ügyosztályunkat be
szervezve összefogtuk a vajdasági hat 
körze- (Nov ;.szád, Szembor. Szubot?ca% 

Pet rovgrád , Pancsevo és Szrernszka Mit-, 
rovíca) és 25 bírás traktorállomá-ai. 
Ezeken kívül még 91 község" állomás mű
ködik. M :nden körzet i állomásnak n r iá-
nem gyárszeríí műhelve van. A novis^ádi 
főműhely és szerelő állomás lassan gyár
rá fejlődik k i . amely képes lesz a híá*n--
zú t rak tora lka t részeket termelni. Hogy 
nr.lyen hatalmas méretűek a mi vajda
ság- f rak tcrár iOmásank, arról képet al--
kovhatimk. ha elgondoljuk, hogy évi szám
vetésünk félmilliárd dinárt tesz ki és ö t 
ezer munkást és alkalmazottat foglalkoz
tatunk.. 

Ma a trak'orállcrr>ásokra hárul a .cze-~ 
rep. hogy eltüntessek a birtok meg^z -
b?s miatt nehézségekkel küzdő törpe és 
k'.slvrtokosok és te>nes a k szántás; és 
vetés. 1 nehézsége t . Tudjuk, hegv a négv-
éves harc folvamán rengeteg hazán 1 ' í"a 
vesztette el haílékáf és életfenntar ási 
lehetőségeit ' kazáni- egyébként is termé--
ketlen v : dékein. Nekik, akik a mi szabid, 
ságunkér t anny't áldoztak és k i tar to t t"ka 
legkétségbeei 'őhb o Haliatokban is, r?rri-
alanv'zsna jár, hanem emberi, emberhez 
méltó dolgos élet. A régi rendszer o^z-
i r H ujrvan fök.W. de m'nden leKár néN 
küI és nem gondoskodón a telepesek ne* 
v e i é b ő l és utas.í^áscka 1. sem adott ne-̂  



kik. A földosztás csak a nemzeti viszály 
kiélesítését szolgálta. Traktorállomásaink 
ma a rendelkezésükre álló 800 ré
gi és 800 új traktorral és eké
vel a földművelés első szakaszá
tól a szántástól a vetésen át az 
aratásig, cséplésig mindent el tudnak 
végezn : . Sőt a termény befuvarozását is 
végrehajtják. Ebben a munkában nem te
szünk különbséget állami és magán szek
tor között . 

A traktorok különböző állomásokhoz 
tartoznak. Minden állomás tel jesí tőképes
sége a körülöt te levő földterület nagy
ságához viszonyul. Munkában a trakto
rok brigádonként működnek. Minden 
egyes brigád három-öt traktorból áll, 
6-10 t raktorvezetővel , egv Írnokkal és 
«gy parancsnokkal. >brigadírral«. A trak
torvezetők munkaideje 8 óra. /s narancs-
nők felügyel a szántás vagy más műve
let szakszerűségére , míg az irnok az órá
kat Jegyzi, a »по-rmát«. ugyan ú g y az 
üzemanyag fogyasztását, elszámolja a 
munkabéreket és jelentést készít a heti 
munkáról . Mint a szántásnál, ú g y a csép
lésnél is az idén brigádonként fogunk 
csépelni. Egy brigádban 3—5 cséplőgép 
dolgozik majd. Kevés a szakember és i ly 
módo-n használiuk k" legcélszerűbben a 
rendelkezésre állókat. Télen a traktorve

ze tők nagyobbrészt műhelyekben, kukori

cadarálók és morzsolok mellett foglalkoz
nak, vagy, ha az idő engedi a mély szán
tássak 

д t raktorál lomásokra nagy föladat vár . 
A telepítéssel és az agrárreform végre 
hajtásával kapcsolatban meg kell szervez
nünk a szövetkezeti földművelést. Ennek 
beláthatatlan előnyei lesznek. Először is 
a nagy területeket sokkal gazdaságosabb 
művelni és olcsóbb is, másodszor az 
egyenle'es jó és szakszerű megművelés
nek az eredménye a nagyobb hozam. Te
lepeseinknek és a földreform útján föld
höz jutottaknak úgy szólván játékká vá-
bk a földművelés és be takar í tás . Az így 
nyert szabad 'dejüket és megtakar í to t t 
erejüké: földművese'nk a maguk nevelé
sének emelésére és szellemi gazdagodá
sukra fordíthatják. A felszabadult munka
erő pedig újjáépülő és szélesedő gyár 
iparunk kádereinek k i é l e s e d é s é b e n nyer 
hasznos helyet. 

Egész hazánk területén működnek már 
a traktorállomások. Nemsokára legelma
radottabb vidékeinken is megmdnl a 
te rvszerűen irányított földművelés. Töb
bi iparaga'.nkkal vállvetve traktorál lomá-
sa'nk :s elvégzek a ráiuk bízott feladatot: 
segédkeznek felépíteni a romokban heve
rő országot és boldoggá tenív hazánk 
lakosságát. 

Pcpovícs Károly 

S Z E M L E 
A MAGYAR r-éFSzírlisz két bem:;tstója 

SÁRI BlRÓ. — (Móricz Zsigmond népi 
vígjátéka). A Magyar Népszínház decem
beri munkai rámában színrehozta Móricz 
Zsigmond ifjúkori könnyű népi vígjátékát. 
Ez a népi vígjáték egyes -külsőségeiben 
még némi rokonságot mutat a múltszázad 
végién virágzott »népszínművekkel^ azon
ban a hasonló külsőségek mellett is lé
nyegbevágó az eltérés. Ebben a színda
rabban valóságos élő, hétköznapi emberek 
szerepelnek és nem papírmasé figuráik, 
mint a legtöbb régi népszínműben. Ezek 
az emberek nemcsak dalolnak és szerel
meseik után sóhajtoznak, vagy ördögi go
noszságokat forralnak, hanem élnek, küz
denek és a maguk érdekeiért fondorlat
ta l , vagy-egyéni indulatossággal síkra is 
szállnak. 

Egy falusi bíróválasztás a tengelye a 
darabnak. A falu élén egy tizenegyszer 
Megválasztott és harminchárom éve élős

ködő pipogya bíró áll, akinek minden 
tettét tulajdonképpen parasztbasa \felesége 
diktálja. A. bíró kíméletlen- szerzési vá-
gyú felesége irányításával majd egy em
beröltön á t fosztogatta, zsarolta a falu 
szegényét-gazdagját. Mindenkinek van va
lami adóslevele a bíró »komotjaban«. Ha 
ellene szavaznak, előkerülnek az adósle
velek, 

A közerdök, rétek kisajátítása, vagy ta-
gof.ítá^'i elsősorban mindig a biró zsebét 
tömte, birtokát növelte. S mindezt a nagy
ak art ú asszony vezénylése mellett. Meg-
vámo'ta a részesei keresztjét is, mert a 
termés rosszul fizetett. Se szeri, se szá
ma bábáskodásainak. 

Pipogyasága mégis közismert, a falu 
Sári bírónak csúfolja. 

De már belefáradt az örökös tisztség
viselésbe. Legszívesebben egésznap a p á r 

lirvkás butykost szopogatná. Legkisebb fia 
sérelmesének apia a falu ellenjelöltje a 
bírói tisztségre. S a fiatalok kedvéért ez 


