
Nekünk becsületes demokrata magyaroknak meg kell véde
nünk a magyar nép becsületét. A fasiszta őrületből kigyógyítha-
tatlanokat, mint belpoklosokat el kell különítenünk. Akik nem akar
ják kivenni a részük a gazdasági és politikai újjáépítésből, azoknak 
nincs keresnivalójuk szabad hazánk szabad polgárai között. 

0 U R A L A Z A R A N Y H E G Y 
Ir ta : Magyarevics Nemanya 

Emlékezetünkben élnek még azok az izgalmas napok, mikor minden 
hazafinak elállt a lélekzete, mikor szemünket a térképre szegeztük és fi
gyeltük * győzelemre vagy halálra elszánt két óriás harcának látszólag 
váltakozó eredményeit . F i lmszerűen peregtek a nevek: Donbasz, Krivo-
rozsje, Dnjepropetrovszk, Zaprozsje, Dnjepro-stoj, Charkov, Kiev. Az 
egész délvidék kiürítve, veszve. E nevek tényleges értelmét és jelentősé
gét csak akkor foghatjuk fel, ha szem előtt tartjuk, hogy a déli részek 
elvesztése által a SSSR egész szén és férntermelésének 6Ü°/o-át vesztet
te. A leningrádi körzet pari ereje a legkisebb mér tékre csökkent. A sztá
lingrádi fémipari üzemek romokban hevertek. 

Az ellenség hencegve közölte a világgal, hogy a szövet ipar meg* 
semmisült. 

Távol és kíváncsi szernek elöl rejtve, trombita és vásári dobok zaja 
nélkül a legnagyobb csendben, de elszántan és határozottan megkezdő
dött a Szovjet Szövetség győzelmének előkészítése: hallatlan mére tű 
terv megvalósí tása. 

E terv szerint az Ural volt a Vörös Hadsereg arzenálja. 
A mai Urai-lakók ősei adták hazájuknak az »Urak- nevet, ami »Агапу 

hegy«-et jelent. És valóban, kevés olyan hely van a föl dk erek stégen, ahol 
i ly mesébeillő mennyiségben volna felhalmozva az arany, vas, nafta, drá
ga kő, szén, plat'na. cink, réz, ólom, nickel, krom, kobalt, mangán stb. 
Hogy lássuk milyen óriás; gazdagság rejlik az Arany hegyben, elegendő 
megemlíteni, hogy a tudósok az Ural hegységben eddig 800 különböző 
ásványt találtak. 

Több évszázad óla ismeretei már az Ura) mérhetetlen gazdagsága. 
De az Ural-vidéknek csak az októberi forradalom után jutott valóban 
nagy szerep. 1913-ban a cári Oroszország ipari termelésében csak 4,7%-aí 
szerepelt, míg 1927-ben az 1913 évi ipari termelését 11%-al haladta meg. 
Már a szovjet hatalom első hónapjaiban szovjetország megteremtői Le
nin llics Vladimír és Sztálin Viszarionovics József előrendű feladatnak 
tűz ték k i az Urai termelési erejének fejlesztését amely az 1941—42-es 



évek nagy erőfeszítései alatt oly nagy szerepet játszott . 1928-ban kez
dődött az Ural iparának rendkívül gyors felvirágzása, amikor a sztálini 
ötéves terv nagy munka-lendülete megkezdődött . Az ipari átépítés évei 
előkészítették az Uralt arra a nagy szerepre, amelyet a történelem k i 
osztott, hogy a front támasza, a legnagyobb fegyvergyár, s az 1941—45-
évi Honvédelmi Háborúban a Vörös Hadsereg arzenálja legyen. Akkor 
kezdődött meg a szovjet-ipar ó r á s a i n a k a felépítése, mint az Uralmas, a 
magnitogorszki fémipari kombinát, a bereznjikovszki és soljikamszki kémiai 
kombinátok, a cseljabni traktor-intézet, a njizsnjo-tagiljski üzemek és 
még sok más. Maga a magnitogorszki komb'nát 1936-ban két és félszer 
annyi vasat adott, mint az egész háború előtti Lengyelorzág. Vastenne' 
lése a cári Orozország vastermelésének 37*Vo-át tette k i . 

Az első ötéves terv vége felé megfeszített és nehéz munka után 
megalkották az SSSR második szén-fémipari bázisát, az Ural-kuzniecki 
kombinátot. Az első bázis az ukrajnai szén-fémipari bázis volt. Egyre 
több üzem és gyár keletkezett, úgy hogy a második ötéves terv végen 
az Ural ipari termelése kilencszeresét teszi k i a forradalom előtti terme
lésnek. Az első két ötéves terv teljesen újjászervezte az Urai-vidék ipa
rát . Ezt 2000 nagy, korszerűen felszerelt gyár-üzem igazolja, amelyek el
foglalták az eddig fennálló régi primitív \á l ta la tok helyét. Tiz év arány
lag rövid ideje alatt — ké t ötéves terv ideje — maga a nyersvas terme
lése 340^/o-al gyarapodott. 

A magnitogorski fémipari üzem a legnagyobbak közé tartozik, mig a 
nyizsnji-tagilji vagongyár termelésénél fogva első helyet foglal el a v i 
lágon. Nem kevésbbé ismert a cselyab'nski t raktor -gyár sem, valamint a 
6 óriási kémiai üzem, amelyek közül a bereznyikovszki kémiai gyár még 
háború előtt is a legnagyobbnak számított Európában. 

Az Ural lá tképét kiegészítik magas-kemencéi, ezek termeinek legtöb
bet az Uraiban. És éppen ezen a téren történtek forradalmi ujMtások. 
Óriási teljesítőképességű magas kemencéket építettek, amelyeknél alkal
mazták az egész világ technikai elgondolásainak legújabb v í v m á n y á t . A 
magas kemencék termelését elősegítette és kiegészítette az uráli kokso-ke-
miai bázis is. 

Magnitogorskban 1942-ben 6 hónapos rekord dó alatt építették fel 
az 5-ös számú magas-kemencét. Azelőtt ilyen teljesítményű kemence 
felépítése 2—2 és fél évet vett igénybe, д kemencét az ifjúság építette 
fe l Egyedül a háború alatt az Uraiban 10 magas-kemencét építettek. 

Az Ura! már felkészülve vár ta a Szovjet Szövetség Honvédelmi há
borúját . 

A háború első hónapjai úgy az Ural, nvnt az egész ország számára 
megfeszített munka hónapjai voltak a békebeli iparnak háborús á tá l l í tá 
sán. S a Szovjet kormány terve szerint nemcsak a nehéz és közép 'part 
kellett átállítani, hanem a gyümölcsfeldolgozó ipart is. amelynek gráná^ 



t oká t és üvegeket kellett termelnie az ellenséges tankok íeígyúj tásához. 
1941 őszén az ukrajnai fémipari központokat megszáll ta az ellen

ség . Ezáltal a Szovjet Szövetség első szén-fémipari bázisa odaveszett 
Hanem, hogy az ellenség m'lyen állapotban kapta kézhez Ukrajnát, azt 
legjobban látják Sztálin 1941 július 3-i rádió szózatából, amikor többek 
közöt t a következőket mondotta: »Ha a Vörös Hadsereg egységei vissza
vonulásra kényszerülnek, el kell szállítani az összes vasúti kocsikat és 
mozdonyokat, az ellenségnek nem szabad egy mozdonyt, egy vagont 
sem hagyni, nem kevésbbé egy k l ó gabonát, vagy egy liter fűtőanyagot. 
A kolhoz munkásoknak el kell hajtaniok az egész á l la tá l lományt a gabo
nát ped'g á t kell adni megőrzés céjából az állami közegeknek, hogy bel
te rü le t re szállítsák. Az olyan ér tékes vagyont, amelyet nem lehet elszállí
tani, többek között a nemes és könnyen kovácsolható fémeke t gabonát 
és fűtőanyagot, okvetlen-meg kell semniisiteni.« 

És a szovjetemberek szót fogadtak nagy vezérüknek. 
Az Ura l volt az i rány, ü z e m e k ezreit szerekék le és ürí tet ték k i nyu

gaton, hogy az Urálon újból felszereljék és üzembe helyezzék őket, s 
ezáltal az Ural erejét még fokozzák. Egymagában az Ural c s e l y a b n í 
körzetében 200 teljes gyár i üzemet vittek á t Ügy tünt fel, hogy legalább 
1—2 esztendő szükséges ahhoz, hogy ezeket a gyá raka t ismét üzembe 
helyezzék. A szovjetemberek ki tar tása és munkája azonban lehetővé tette? 
hugy már 1941 év végén frontra küldjék a KV nehéz tankok első cso
portjait, amelyek a Leningrádból kiürí tet t Kiröv gyárban készültek. Aa 
uraii üzemek zöme te rvszerűen á t t é r i a lánctermelésre. д nyugat ró l á t 
telepítet t gyárakkai megerősödve, az Ural a háború alatt fényesen el
végezte megjelölt feladatát. Annak ellenére, hogy még nem lehet ponto
san látni az ural}..termelés fokozódásának eredményét , mégis biztosan állít
juk, hogy az Urai-vidék termelése a háború alatt legalább a há romszo
rosára emelkedett. A termelés gyarapodásá t legjobban (áthatjuk az ural* 
masi üzem példájából. Az ura 'mas í üzem átlagos havi te rmelése 1940-ben 
:I'JO% 9 1944-ben pedi ti7ö/£. Meg kell jegyezni, hogy az Uraiban nincs 
olyan üzeni, amely ne haladta volna meg az előirányzott évi t e r m e l é s t 
És így az újjáépített, niegí 'aíali iütt , lelkesedő Ural éjjel-nappal kovácsol
ta az emberiség gyűlölt ellenségének vesztét . Míg 1941 nyarán és őszé-n 
a Szovjet Szövetség összes utak eltorlaszolták a leszerelt üzemek és 
gyárak , amelyeket nyugatról keletre szállítottak. Ukrajnából, Fehérorosz* 
országból és Leningrádból az Uraiba, J941 telén a Szovjet Szövetség ösz-

. szes utalt és vasútvonalait elárasztották a tankok, merzerek, aknavetők, 
gépfegyverek és más fegyverek szállí tmányai, amelyek most keletről 
•nyugatra, az Uraiból a frontra mentek, hogy az ellenség soraiban pusz
t í tsanak. 

Amikor 1942-béü a^ ellenséges csapatok átkeltek a Donon és Sztalim* 
grád ielé nyomultak előre, az államvédelmi tanács uj feladatat tűzött k i 



a Kirov-űzemnek. A T-34 tankok tömeges, lánc-termelését kellett meg
szervezni, mert ezek a tankok minőségileg sokban felülmúlták a les jobb 
német tankokat is. A front vár ta ezeket a nagyerejű és rettenetes gépe
ket. Ezeket vár ta a leigázott Ukrajna, az ostrom alatt álló Leningrád és 
a veszélyeztetett Sztál ingrád. 

A kirovi tankok, amelyeket a háború alatt még tökéletesítettek, mi
ntán győzelmesen tették meg a több mint 1500kiloiméteres utat, 1045-ben 
Berlin alatt álltak, megtörték Berlin védelmét s Berlinben, az utolsó ütközet
be, befejezték hadjáratukat . Ezáltal az Urai-vidék is befejezte feladatát. 
Azt a történelmi feladatot, hogy a Nagy Honvédelmi .háború alatt а íróin 
támasza, s a Vörös Hadsereg fegyvergyára és arzenálja legyen. 

Téves volna ezeket a fényes eredményeket csak az Ural lehetőségeinek 
és a tökéletes szovjet technikának tulajdonítani. Az elérteknél kétségte
lenül legfontosabb tényező a szovjetember — a szovjet Ural-lakó. Ö a/ 
amerikaiakat is felülmúló tempóban végezte el mindazt, an^t feladal-.:! t i 
l tot tak. S erről az emberről , erről az ember-óriásról ke l sgy pár szó
val megemlékezni. 

A hegyek természetével vívott kemény harc, a ki tar tó és megfeszí
tett munka, hogy az Arany hegyből kiaknázzák mind azt a gazdagsl^n 
amire az embernek szüksége van, különös nyomot hagytak ezeken a 
hegylakókon. Az Urai-lakók erős és bátor emberek, az erő és akarat 
megtestesítői. Harcban és munkában megteremtet ték sajátos harci és 
munka-hagyományukat . 

Nem csoda, hogy az Uraí-lakók munka-hagyományából épp az Urai
ban születtek uj munka-elgondolások, uj rnunka-felfogások, amelyek be
járták az egész országot és világ hírnévre tettek szert — a versenyzés 
elgondolásai, amelyek a sztacbanovi mozgalomban nyertek kifejezést. 

Az Urai-lakók munkájának m n ő s é g e ezalatt a háború alatt elérte з 
tetőfokát, ö r e g és fiatal, asszony és gyermek, mind szívvel és lélekkel 
fogott munkához, megér tve ennek a háborúnak és saját munkájának rnéiy 
történelmi és emberi értelmét. Sok uj munka-mozgalom keletkezett, Így 
keletkezett például a Kirov üzemben a »kétszázasok« mozgahua és a 
»fronti brigad« mozgalom, д mozgalmak kezdeményezője Pasin iva A uja 
ifju-munkás, aki munkájáért a legnagyobb kitüntetést, a Len'n-rendei 
kapta. Anja egy ifjúsági összejövetelen kötelezte magát, hogy napi mun
kájának mérete nem lesz 200%-on alul — innen a »kćtszazasok« elneve
zése. Nemsokára Ana 500%-ra emelte a termelését, néha pedig lOöö'/á-ra 
fe. Ügy dolgozott mint a fronton, min don pihenés nélkül. 

Az uráli földművesek egy jottányival sem akartak ipari munkás tár
saik mögött maradni, ő k is minden erejükkel azon voltak, hogy az ösz 
szes gabonafélék terméseredményét fokozzák, $ hogy a föld megművelé
sének szinvonalat emeljék 



Ma az Ural és az Urai-lakók uj feladatok előtt állanak. A hazának \ 
üi javakra, uj gazdagságra van szüksége, hogy eltávolíthassák a háborü 
es ellenség vad pusztításainak nyomait és hogy a sebeket begyógyítsák. 
Szükség van eszközök biztosítására, hogy az emberek ismét boldogak és 
gazdagok legyenek; Kétségtelen, hogy az Ural ezt a feladatot is becsü
letesen el fogja végezni, 

R A B S Z O L G A S Z Ü L E T E T T 
Ssemjonov Szergej elbeszélése 

Európáról beszélek most nektek, a kapitalista országok egyi
k é r ő l . . . . 

Ott született, ahol az embereknek az a rendeltetése, hogy г 
bölcső iü l a koporsóig robotoljanak. Alighogy megpillantotta a nap* 
világot, bezárta a nagy kör: a nyomor, a gond és a munka. 

Világrajövetele nem váltott ki sem különösebb örömet, re
ménységet, vagy bánatot. 

»Ha már itt van. hát éljen«, gondolta közömbösen az apja. 
»íia pedig el kell pusztulnia, az is Isten akarata lesz.« 

Így töprengett, aztán a növekedő kiadásokra gondolt és szin
te meggörnyedt ezeknek a gondolatoknak a súlya alatt. 

Hangosan azonban nem merte kimondani a gondolatait. A 
gyermek mellett ott feküdt a sápadt asszony, a boldog anya és 
fávolos . elragadtatott tekintettel gyönyörködöt kicsinyében, aki
nek rnost adott életet. 

Maga az apa megfélemlített rabszolgája volt annak a nagy, 
sö-ét körnek és mialatt az ágy fölé hajolva, férfikíváncsi.^ággal 
bámulta a rózsás, kicsi emberkét, a. csöpp karokat és a lábakat 
*- nem állhatta meg, hogy el ne szólja magát: 

Ugy ám, asszony, most aztán majd takarékosabban kell él
nünk! 

Azon fáradozott, hogy ólomszürke, szinte beporosodott arc
vonásait a, kedveskedő kifejezést erőltessen. Érezte, hogy szavai 
az előtte pihenő asszony szívében fájdalmas visszhangot kelte
ne1;. Ki akarta mutatni, hogy együtt érez vele, de ugyanakkor 
el /árja ám, hogy az asszony is tisztán lássa a dolgokat. 

Az asszony azonban hallgatott és kerülte a férfi tekintetét. 
Egyszerű arcán a húsos, széles orr fölött egy pillanatra fájdal

mas ránc jelent meg, de hamarosan újból kisimult. Halovány karja 
ösztönös, védő mozdulattal emelkedett a gyermek fölé. 


