
Szeresd a betűt! Nézd, mily dacos a »d<> 
s a »t«, aki te vagy, s a bámész, kicsi >ó . . . 
A harminckét betűben minden benne vaji, 
ami .erő és szép és *ami jó, — 
a munkásmillióí 
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HANTOS MÁRIA: 

E G Y Í R Á S T U D A T L A N H O Z 
Talán, Te többet dolgoztál, mint én 
És időd nem maradt másra, 
Nagy volt a szükség — munka,járma — 
Nem tellett írás-olvasásra. 

Nagyanyád, apád járt munkába 
S, Te óvtad a testvérsereget, 
És irigyelted a táskával hátán 
Iskolába futó gyermeket. 

Pedig ó, de szerettél volna 
Elolvasni egy-egy levelet, 
Vagy egy írás alá odavetni 
Saját kezűleg nevedet. 

Ö ne szegyeid, hogy ifjúságod 
Nehéz és gondterhes vala. 
Tairolj le most} hisz Tito országában 
Az idősebbeknek is jot iskola. 

NI U Z S L Y A 
Irta: Lakó A odráé 

A kietlen vidéken, melyen áthaladtunk, ríiint kanyargó szürke szál-
Ш. -salakkal feltöltött út kígyózik keresztül. Sem jobbról, somi balról 
út mentén, elsárgult, ritka füvön'kívül, nem terem egyéb. Nád övezi a 
láthatár szélét és kövér sás nő a félig kiszáradt mocsarakban. A itöp-
perzselt zsombékos táj felett vijjogó réti .madarak lebegnek. Sikongá-
suk megzavarja a lapályra feküdt délután .csendességét. 

- N é g y - ö t kilométer hosszú az út Becskerektől Muzslyáig. Kesketiy> 
az úttól el-eltávolodó ösvény fut a szekérnyomok mellett. Rajta járaiak 
be a városba kora reggeleken a M u dolgozói. De népes a városba ve

hető úl máskor is. Élénk fejkendős lányok és asszonyok sietnek a tik
kasztó délutánokon hazafelé. Vasárnapokon pedig, sétáló városiak "'ba
rangolnak a közelben folyó Béga sárguló töltésén. 

A közsée kis házainak fehér falai, vastag eperfák sötétzöld koronái 
alól, kivilágítanak az út elé. A hosszú főutca és beléie torkolló szúk 
mellékutcák kis házaiban, háromezernégyszáz lélek él. Földművelésből, 
mezőgazdasági munkából és a városi gyárak ipari munkájából élnek,. A 
földművesek saiát földjeiken boldogulnak, melyek a falutól messze. : a 
Tiszamentén húzódnak el. Magát a községet ídegen határ. Becskerek és . 



Écska földjei ölelik körül. A muzslyaiak földje S—1B kilométer távol
ságra van. Az idei termés a szárazság miatt nagyon gyenge; búza 2--3 
métermázsa termett holdanként, a kukorica még értnél is gyengébb 
lesz. Az idei rossz termés bizony nagy probléma a faluban. 

A földnélküli mezőgazdasági munkások másoknak dolgoznak. Ag
rárérdekelt kevés volt, pedig sok családnak nincs földié. Hatott rájuk 
az eíenséges hírverés. Nem hittek a földosztásban. A már jelentkezők 
topzül is többen lemondtak az igénylésről, vlnkább negyedéből kapálunk 
masnak« — mondogatták. A községben mindössze 35 családnak osztot
tak földet. Azóta sokan meggondolták a dolgot, rájöttek, 'hogy milyen 
sötét ellenség volt az, aki lebeszélte őket a földigénylésről. 

A lakosságnak az a része, amely a városba jár be dolgozni, legin
kább a gyárakban talált elhelyezést. Ahol nehéz testi munkásra van 
szákség. mindenütt ott találjuk a barnára égetett, széles mellkasű 
muzslvai munkást. A falit életerős, izmoskarú munkásai nem kerülik el 
a -legnehezebb munkát sem. Ott dolgoznak mindenütt, ahol a városi nap
számosok nem szívesen vállalnak munkát. Élni akaró, dologtól, küzde
lemtől vissza nem riadó nép ez, szembeszáll a legnehezebb sorssal. 

Kubikolásból ma 'is nyolcvan—száz család keresi kenyerét. Ma is 
más vidékekre járnak út és töltésépítésre vagy egyéb földmunkákra. 
Számuk azonban csökken, nem is szívesen hagyják el faluinkat. 

A muzslyai lakosságon a közeli yáros hatása alatt mindinkább meg
látszik az iparosodás. Az utóbbi időben egyre többen taníttatják fiaikat 
a városban mesterségre. A fiatalok közül szép száímban vannak iparo
sok. Mások iskoláztatják gyermekeiket, leginkább a gimnáziumba irat-
jak őket. pedig kevesebb költségbe jönne és többet is ígérnek a mező
gazdasági, ipari vagy technikai szakiskolák. 

A rossz termés ellenére az adófizetés jól áll a faluban. A falu népe 
tisztában van liazánk szükségeiül és figyelemmel kíséri a világ ese
ményeit is. A kis község lakossága a nyári iTruríkaidőben is naponta 250 
Magvar Szó-t olvas, a téli példányszám pedig 300 fölé emelkedik. 

A szervezeti élet élénkebb lehetne, különösen a népi ifjúságé. Nyári 
mwikája egyoldalúan testnevelési téren jut kifejezésre, de a sportok 
közű] is csak a labdarúgást űzik tömegesen. Egy labdarúgómérkőzés, 
lázba hozza a falu egész lakosságát. Nagv sokaság nézi vasárnapon-
íként a szépfekvésű futballpályán a labdarúgók iátékát és lelkesen biz
tatják népszerű együttesüket. A szerb lakosú községek labdarúgói szí
vesen látogatnak el Muzslyára, ahol az egész falu kivonul fogadtatá
sukra és az ifjiiság zenekara köszönti a vendégeket. A játékteret láto
gató közönség csendesen viselkedik, csendesebben mint a város közön
sége. Ma a ZREN-korszakban ez azonban már nem elég. 

Az ifjúsági szervezet bizony nagyon egyoldalúan fejlődik. A test
nevelés más ágaival nem foglalkozik, a kijilturmunkát elhanyagolja. 
Tanulni, előadásokat tartani, nevelni a népi ifjúságot pedig nyáron is 
lehetne. Tudniok kellene a vezetőknek, hogv az általános kulturszínvo-
nal emelése nélkül, még a labdarúgás terén sem állhat be tartós! fejlő
dés. 

A községről meg sokat lehetne írni. Egyes emberek élelmességéről, 
ravaszságáról; az asszonynépsée szabádszáiúságáról, virtuskodásról és 
időnként a falut izgalomba hozó. leány miatti verekedésekről. Ez azon
ban már inkább a múlté, a falunak mindie voltak józan gondolkozású, 
haladó szellemű emberei s ma ők vezetik a dolgozó népet a többet Lsérő 
jövő felé. 

. Petrovgrád, 1946 szeptember 4. 


