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A F A L I Ú J S Á G O K 
Irta: Lukács Gyula 

A szubotieai üzemeket látogatva észrevettem, hogy a fali-ujság nem 
részesül abban a támogatásban, amelyet megérdemel Dolgozóink, akik 
a termelésben országos viszonylatban is az élen járnak és példát mutat
nak, a fali újság szükségét 'és szépségét nem értették meg olyan módon, 
amennyire az szükséges lenne. Nem kétséges, hogy ez a hiány részben 
hanyagságra vezethető vissza, de sokkal inkább oka ennek az, hogy 
dolgozóink a gyakorlati megvalósításra nem kaptak megfelelő útbaiga
zítást, így á kellő előkészítés és szakszerű ismeretek hiánya nem is 
gyümölcsözhet megfelelő eredményt. 

A fali-újságok Szubotica-szerte három csoportba oszthatók. 
Az első a plakát. A szép plakát mindeneseire figyelmet érdemel, 

hisz a faliújság talán maga is a plakátművészetnek egy különleges faj
tája, de a faliújságot mégsem szabad összekeverni a »Lyscíorm«-rek-
lámmal. Láttam faliújságokat tisztán képekből, fényképekből, karikatú
rákból összeállítva, anélkül, hogy azok csak meg is közelítették volna 
az üzem életét anélkül, hogy távolról is érintették volna a munkásságot 
foglalkoztató kérdéseket. 

A másik csoport a »vicclap« faliújság. Mintha a faliújságnak nem is 
lenne más szerepe, hogy megnevettesse az elétévedt olvasót Tréfák, 
viccek, újságból kivágott karikatúrák, teljesen személyes eredetű és az 
üzemmel semmiféle összeköttetésben nem álló élcelődések egyetlen ko
moly írás nélkül. Nem á.-lítja senki, hegy az üzem nemi ad alkalmat hu
morra. Az egészséges humor csak kedveltté teszi a faliújságot. De ha az 
egész újság humorra épül, akkor elveszti figyelmeztető és bíráló hi
vatását. 

A harmadik csoport a »latszat« faliuisag« A szakszervezet kívána
tosnak tartja a faliújságot, megadják hát a császárnak, ami a császáré. 
Iromba nagy iv, rajta husz centiméteres betűkkel: »Zidne novine«. A tér 
fele rámegy a betűkre és címekre, mert természetes, hogy a cint és dá
tum mindkét nyelven szerepel. A szerkesztő úgy véli, hogy a két szót: 
»Zidne novine« nem értik meg a magyarok. E z rengetek helyet von el 
a tulajdonképeni tartalomtól. De a tartalom nem is fontos az ilyen »lát-
szat« faliújságnál. Az legfeljebb két-három vérszegény kis cikk egy ver
sike. A faliújság pedig az üzem életének tükre. Az ilyen faliújság min
den esetre rossz tükre. Rossz, mert a szubotieai üzemekben nagyon sok 
jelenség kívánkozik a faliújságokra, de ezt a tükör nem mutatja. Annál 
inkább a szerkesztőt. 

A faliújság az üzem életét kell, hogy adja, de figyelembe kell ven
nünk, hogy a munkásság az üzemnek egy része és így annak minden 
problémája helyet kell hogy kapjon a faliújságon. A rend mindennek a 
lelke és így a faliújság is csak akkor elégítheti ki az üzem igényeit és 
az idő követeléseit, ha rendszeres. Fontos tehát, hogy tervezése, kidol
gozása egy megfelelő ember irányítása alatt álljon. Rendes körülmények 
között a faliújság kéthetenként jelenik meg. A szerkesztéssel megbízott, 
aki a szakszervezeti aktíva egy újságolvasó tagja, összegyűjti a kérdé
seket, amelyek a szakszervezet és az üzem életének napirendjén szere
pelnek. 

Hogy szemléltetőbb legyen, kiindulok abból az üzemből, melyben 
magam is dolgozom, de tudnunk kell, hogy minden üzemnek megvannak 
a hasonló kérdései. 



A kultűrbizottság most szorgalmazza a kultúrmunka átszervezését 
Szükséges, hogy a munkások. ismerjék a kidolgozott munkatervet. Fel
jegyezzük. — November 18.-án, 5 évvel ezelőtt, a megszállók bitóján 
halt mártírhalált az üzem egyik lakatosa Basics Lázár. Adjunk a faliúj
ságon hírt erről és ismertetést az ünnepélyről. — Termelésünk pár szá
zalékot visszaesett. Meg kell mutatni munkásainknak hogy ez hová ve
zet. — Uj kovácsműhely épül az üzemben. Ez kéri magát a faliújságra, 
— Műkedvelőink és énekkarunk Szkoplyéba megy vendégszerepelni. E r 
ről okvetlenül írni kell. — Ifjú munkásaink részére uj könyveket szerez
tünk be. Adjuk ezen könyvek jegyzékét. — A Spartacus átalakult vasutas 
sportklubbá. Ezt is fel kell dolgozni. — Klubbunkban előadás volt a Szov
jetunió társadalmi biztosításáról. Ismertetnünk kell ennek az előadásnak 
tartalmát azokkal is, akik nem voltak jelen. — Műhelyértekezletünk volt. 
Mutassuk be az eredményét. — Problémák, problémák ,és problémák. 
Táblázat a hónap eredményéről a termelés terén, hogy mindenki tudja, 
hogy állunk a munkatervvel. — Az egyik műhely eltért a kapott rajzok
tól. Kinek a bűne? Mi lehet a következménye? stb. — így egy 60/90 
centiméteres lapon foglalkoztatunk 14—16 munkatársat. 

Miután már tudjuk, hogy mit dolgozunk fel a következő két héten, 
megcsináljuk a sorrendet a jelentések fontossága szerint. Kockás papír
ra, kicsiben felvázoljuk a faliújság tervezetét — tükrét, helyet jelölünk 
minden cikknek és meghatározzuk a terjedelmét. Egy centiméterbe két 
géppel írott sor esik, tíz centiméter kézírás nyolc centiméter széles 
gépelt sort ad. 

Ezután következik a cikkek kiadása, feldolgozás végett. Ez sok eset
ben azon múlik, mennyire bírja a szerkesztő az egyes munkások bizal
mát. Mert a tollforgatáshoz nem szokott dolgozó, nem szívesen ír* ha 
feltételezi, hogy írását hibái miatt kinevetik. Odafordulunk ahhoz, akiről 
feltételezzük, hogy ismeri a kérdést. A válasz a legtöbb esetben: — Én 
nem tudom, én ezt még nem csináltam stb. — Hogyan, hát amaz töb
bet tud, mint te? Próbáld meg csak. Sok esetben megadjuk a kezdő 
mondatot is. És aztán öt-hat nap múlva jönnek a cikkek. Ezekkel oda
ülünk az írógép mellé, másolunk, módosítunk, csinosítjuk a szöveget, s 
mindegyik alá odaírjuk írója nevét is. Hogy az ilyen munkának milyen 
eredménye van, megemlítem: ez év májusa óta a kéthetenként egyszer 
kiadott faliújságainkba kb. százhatvanan írtak. 

- Díszítés nélkül a lap nem tetszetős., Tehát díszítenünk kell, hogy 
hangulatos legyen. Meghatározzuk a színeket, lehetőleg nem ordító ellen-
tétben és díszítünk. A mi lapjaink színes papirdiszitést kapnak a követ
kezőképpen: felvágjuk a színes papírost fél centiméter széles szalagokra. 
A szalagokat egymás után aláragasiszuk úgy. hogv az eurv keskenv keret 
látszatát adja. A cikkek címeit, tussal rajzoljuk szép betűkkel külön 
címkékre. A bekeretezett cikkeket felragasszuk a felrajzolt helyre, a la^ 
pot tussal írt keretes jelszavakkal látjuk el (legfeljebb kettővel), Csillag, 
ügyesen felragasztott szakszervezeti jelvény, különböző mozgalmi vagy 
állami jelképek, mindig a cikkekkel azonos színű keretezésben és kész a 
faliújság. 

Jó, ha az újság mellett, kits postaládikót tartunk a cikkek számára és 
a ladikon láthatóan feltüntetjük a lapzárta napját. 

Egy faliújság elkészítése minden tekintetbe v é v e a szerkesztőnek kb. 
20 órányi munkájába kerül. A szakszervezetnek pedig 35—40 dinárjába. 
Ezért kapunk egy faliújságot, amely oktat, tudósít, figyelmeztet, bírál, 
ostoroz. Egy faliújságot, amely 14—16 munkást késztet írásra és mint az 



üzem kultúrmunkájának bizonyítéka a munkásság osztályöntudatát is 
megmutatja. 

A szakszervezetek szubotieai helyi bizottsága a szakszervezeti is* 
kola keretén belül,: faliújság tanfolyamot is rendez. Üdvös lenne, ha erre 
a néhányórás tanfolyamra az üzemi bizottságok faliújság szerkesztőjüket 
is elküldenék. 

A P Á N S Z L Á V I Z M U S 
É S J F L E N L E G I S Z L Á V P O L I T I K A 

Irta': V. Gyityakiu 

A Szovjetunió ellenfelei az oroszok ^pánszlávizmusáról* kiabálnak,, 
arról, hogy a Szovjetunió állítólag »szláv birodalmat« akar alkotni 
stb. Az ilyen híresztelések mögött rendszerint az a törekvés rejtőzik* 
bogy elferdítsék a Szovjetunió külpolitkájának és a többi szláv állam
hoz való viszonyának igazi lényegét. 

Mi a pánszlávizmus? Rendszerint ezzeli a szóval szokás megjelölni 
azt a társadalmi mozgalmat, amely valamennyi szláv népnek egyetlen 
politikai egységbe való- egyesítését tűzte ki céljául. A pánszlávizmus 
rendszerint éppen ebben a formában merült fel a 19. század politikai 
irodalmában, első-sorban a német politikai irodalomban. Mind maga a 
kifejezés. írnind pedig az a tartalma, melyre előbb rámutattam, német 
politikusok és a német agresszió ideológusainak kezenyomát viseli 
magán N 

A pánszlávizmus eszméi mindig idegenek voltak az orosz néptől, 
sőt az orosz nép valamennyi haladószellemű képviselője élesen elítélte 
ezt a politikai koncepciót. 

Az orosz forradalmi demokrácia képviselői, elsősorban pedig 
Lenin és Sztálin munkáikban kifejtették a szláv kérdés forradalmi-
demokratikus megoldásának elméleti alapjait. 

A szláv országok legderekabb, leghaladóbb szellemű politikusai é s 
alllamfe-'riuai már régen helyesen megértették és igen nagyra értékelték 
a Naev Októberi Forradalomnak а szláv nemzetek legújabb történel
mében va'ló szerepét és 'felientőségét. A szláv tömegek ugyancsak he
lyesen értékelik a szocialista' forradalom nagy vívmányait. 

A békéért, a demokráciáért a népek egyenllősége nagy eszméjének 
gyakorlati megvalósításáért folytatott harc, a népek szuverenitása, 
nemzeti kultúrája iránti tisztelet, a kis népek iránt mind gazdaságú 
mind kulturális téren nemcsak szavakban, hanem tettekkel tanúsított 
.segítőkészsége — irme dióhéjban összefogJaíva ez a Szovjetunió nemze
tiségi politikájának alapja, mind a szovjetország határán belül, minđ 
pedie azokon túl. 

A Vörös Hadsereg teljesítette felszabadító küldetését és a helybeli 
hazafiakkal a legszorosabban együttműködve, a szláv nélpek közül 
Lengyelországot, Csehsztovákiát és Bulgáriát szabadtította fel a hitle
rista rabság alól. A Szovjetunió, amelynek fontos érdekei fűződnek 
ahhoz, hogv a német fasiszta isra alól felszabadított országokban a 
szabadság' és a demokrácia diadalmaskodjék, ez országok népeinek már 
eddie is rendkívül nagyarányú támogatást és segítséget nyújtott és fog 
nyuiitani a jövőben is. 



A szláv népek közül a Lengyelorszaggali, Csehszlovákiával, Jugo
szláviával kötött szerződései révén, me lyek egészükben véve a -felso
rolt államok abszo'Lut szuverenitásának elismerésén aJapulnak. a Szov
jetunió példát mutat arra, hogy hogyan kell egy nagyhatalomnak más, 
kisebb országokhoz való viszonyát alakítani. 

A Szovjetuniótól távol á'.l mindenféle törekvés, amely arra irányul
na. ho£v határait más államok rovására kiterjessze. Sztálin generalisz-
szimnsznak az a kijelentése, hogy a Szovjetunió kormánya Lengyel
országot szuverén demokratikus országnak akarja látni, hogy Lengyel
országnak erős és független demokratikus áliiamnuk ikell lennie«, vonat
kozik minden demokratikus népre és államira. 

A pánszlávizmus nemcsak az orosz cárizmusnak volt a fegyvere, 
hódító céljaikra kihasználták a pángermánisták is. Ismeretes, hogy a 
pángermánisták a »Drang nach Osten« megalapozására sok mesét ta
láltak ki. ezek között — a szláv faj »ajacsonyabbrendűséígércl« szóló 
rágalom mellett — szerepelt az a »nyugatot fenyegető veszély«, melyet 
állítólag a szláv népek egységbe tömörülése jelentenie. 

A szláv népek nem térnek le arról az útról, melyet oly sok szen
vedés u t á n helyesnek ismertek fel és maguk választottak ki a maguk 
számára. A múltban a szláv népek igen gyakran váltak más államok 
játékszeréivé, sok évszázadon keresztül idegen iga alatt nyögtek, túl
ságosan sokat fizettek szabadságukért, függetlenségükért, azért a jogért, 
hogy maguk a saját belátásuk szerint alakíthassák, építhessék életüket. 

A Szovjetunió politikája világos. Sztálin generalisszimusz olvan 
világosan fogállmazta ,meg. hogy annál világosabban nem is lehetne 
megfogalmazni. »A szláv "népek szövetse 'ge nem nagyhatalmi cári pán
szlávizmus, hanem egyenjogú szláv államok szövetsége. A Szovjet
unió éoDen az ilyen szövetség mellett száll sikra«. 

• • • • • • • • • • • • 

A NÖK MOSZKVAI 
ÉRTEKEZLETÉRŐL 

1945 no veimbe rében a világ demo
krata nőinek kongresszusát Parisban 
tartot ták meg és megalakí tot ták a 
Nők Demokrata 'Nemzetközi Szövet
ségét. Céljait ez a Szövetség bát ran 
tűzte k i és tudtára adta mindenki
nek, hogy azokér t küzdeni fog. A bé
két csak úgy látja maradandónak, 
ha kiirtják ,a íasizinius maradványai t , 
mert az anya és a gyermek boldog 
életének .lehetősége csak így biztosí
tott. Ezen a kongresszuson megvá
lasztották a végreihajtióbizottságot is, 
melynek elnöke a francia nők veze
tője, Cot an asszony, ,az elnökség a g -
ja Popova -Nina, a szovjet nők Ant i 
fasiszta Bizottságának elnöke, Dolo
res Ibarrurii — La Passion aria — a 
spanyol nők képviselője és Be-jff iscli 
asszony, az amerikai nők kiküldöttje. 

A végrehajtóbizottságban helyet fog
lalt Jugcsziávi,a képviseletében ^ M i t -
rovics Mitra is. 

Rövid idő után, júniusban Parisba 
összehívták a végreihajtóbizottságot, 
mert láthatóvá vált, hogy a reakció 
alattomos aknamunkája a bék í t ve
szélyezteti . Akkor még napirenden 
volt Franco fe;!számo'!ása, Nürnberg
ben folytak a tá rgyalások a fasiszta 
gonosztevők bűnperében, * Görögor
szágban még nem került sor nyil t 
támadásra , de a nők megérezték a 
r ea k c i 6 á n mányik od ás alt. 

Hogy a Sfzövétség tagjai é s veze
tői nem ültek összete t t kezekké;!, azt 
legjobban látjuk -abból1, hogy az ok
tóberre 'Moszkvába összehívott vég
rehajtóbizottsági ülésen nyí l tan r á 
mutattak az el lenségre é s munkájá
ra. Németország nyugati megszállási 
övezetében még nem hajtották végre 
a krimi és potsdami értekezletek ha-



tározatait a fasiszták leszereléséről. 
Az olaszországi fasiszta elemek za
vartalanul működnek. Triesztben és 
a Julia tartományban az angol és 
ameiikai imperialisták támogatják a 
fasiszta bandákat, akik üláözik a de
mokráciáért küzdő szlovén és olasz 
népet. Indiában, Palesztinában, Egyip
tomban és egyebütt az imperialista 
hatalmak megkísérlik a népek nem
zeti függetlenségre vató törekvései
nek elnyomását. A holland »borsos-
zsakok« az angol fegyveres erők és 
japánok segítségével harcot folytató 
пак Indonézia népei сШп. A Kuomin-
tang reakciós körei az Amerikai 
Egyesük Államok segítségévei pol
gárháborút indítottak Í/Í kínai nép el
len. A nürnbergi tárgyalás felmentő 
ítélete fölháboritottu a világ közvéle
ményét. 

Hogy a végrehajtóbizottságot ösz-
szehíviíák, az a legjobb tanúbizony
sága ;annak, hogy a nök a világ min
den táján éberen kisérik a reakció 
munkáját . Az üléd rámutatot t arra. 
hogy A mer ilk a és Anglia ma a világ
béke veszélyezte tojnék íc fészke. 

Az üléseken, elhangzott föl szólal á-
•sokbó! kiviláglott , hogy a fasiszta 
banditák .maradványai , aho! még 
•uralmon vannak, a legszemtelenebbül 
garázdá lkodnak é s a megszál lók 
mindenütt t ám csatjaik őket . Pé lda er
re Görögország , Spanyolország é s a 
Julia t a r tomány . 

La Passion-aria asszony rámutatot t 
arra, hogy egyes nemzetközi 'szerve
zetek a Nők! Demokratikus Neimizet-
kc-zi! Szövetségién kívül kezdenek dol
gozni, hat^r a Szöve tség az egész 
világ demokrata nőit képviseli és har
col a beikéért, ,a női jogokér t és min
dem egyesülésnek itt lenne a helye. 
Ennek 'ellenére a háború előtti, nő
szervezet a »Béke é s Szabadsag« l i 
ga, amelynek vezetiői talán á tha l lga t 
ták vagy á ta ludtak ,a háborút , imost 
újból szervezkednek. Roosevelt öz
vegye Amerikáiban ösiszehívott egy 
nemzetközi női értekezletet- M i t je
lenítsen ez? iFöniniálil a Nők (Demokra
tikus Nemzetközi Szövetsége, mely 
k i tűz te programját , amelynek alap

vető pontjai a béke megőrzése, az 
anyák, gyermekek és a család vé
delme. Miért szükségesek akkor az 
ilyen és ehhez hasonló szervezkedési 
kísérletek, .ha tényleg jót akarnak. 
Miért n e m dolgoznak a Nők Demo-
k r at Ik u s S z ö vétség é n belüli ? 

Tudjuk, hogy miiért teszik ezt. It t 
van például az angol' reakció eszkö
ze, .Korbet Mskbi. A reakciiá -meg 
akarja akadályozni a Nők Demokra
tikus Nemzetközi Szövetségének 
munkáját. H szovjet nök küldöttsége 
az ausztráliai kongresszusra nem 
kapott beutazás;: engedélyt . Ugyan
csak nzm engedték Amerikába Ke
ton asszonyt. Az 'ürügy az volt, hogy 
á' / í tóiag kommunista. Amimt látjuk, 
az antiíkommunista jelszó ugyanaz, 
amit Hitler és bandája használ tak . 
De iKorbet Eskbí szabadon utazik és 
agitál. 

Míindez azonban nem változtatja 
meg a Nök Demokratikus Nemzetkö
zi Szövetségének álláspontját . A Szö
vetség yégrehaj tóbizot tsáfának teljes 
ü'ését í947 ife-.bruáirra 'hívták össze 
Prágába . 

A moszíkvai értekezleten a nök 
tisztában vo>Lak a helyzet komoly
ságával . Tudatában voltak annak, 
hogy 'a harcot még erősebben kell 
folytatni az egységbontók ellen. Az 
eddig visszavonult és semmittevő női 
szervezetek vuze'tői most sorra je
lentkeznek, mintha háború nem lett 
volna, míintha) jaz asszonyok semmit 
sem tanultak volna, a Ikrematóriumoik, 
gázkamrák, börtönök és tömegsírok 
t ragédiájából . M i tudjuk azt, 'hogy 
széles as.S'Zonytöme,geink, azok, akik 
ma tanultak írnli1, olvasni é s vetik 'le 
sorra szemükről 1 az í rás tudat lanság 
vakságát , akik ima veszik le arcukról* 
a fátyolt, akik Hlercegovina, Bosznia 
•fűrésztelepeit építik, akilk náUunk Vaj 
daságban vagonszámra gyűjtik a bú 
zái) és hizlalják a disznókat a hadi
á r v á k részére, akik szövőgyárak ro-
hammunikásai, akilk vasutat épí tet tek, 
akik anyai szívükbe zár tak miinden 
á rvá t , kiknek anyját , aPJát a fasisz
ták gyi lkol ták meg, aikik végighar
colták a paiit'izánh arc Óikat, akik, bár 
betegen jöttek haza az internáló! tá-



borokból, egyetemi katedrán taníta
nak, a Nők Demokratikus Nemzetkö
zi Szövetségének -legnagyobb vagyo
nát és erejét jelen f k . Ez éknek nem 
kell az árulóik eziüstje. És ezért »még 
fokozottabb erővel küzdünk tovább 
c éíjaink megval.ósítűsáért. 

Szpáhics Szofika 

IFJÚSÁGUNK NAGY ISKOLÁJA 

Az utolsó hat hónapban egész saj
tónk rendszeresen foglalkozott az i f 
júsági vasútvonallal*. Már maga az a 
tény, hogy a háború befejezése után 
ez a vasú t az első alkotás, ami nem 
újjáépítés (a lerombolt felépítése), 
amely tulajdenképen kezdete az or
szágunkban megindult hatalmas épí
tésnek, jelentőssé teszi ezt a munkát ; 
De való jelentősége sokkal nagyobb-
Á • Brcskó—banovicsi vasútvonalat 
62.000 ifjú hat hónap leforgása alatt 
önkéntes munkával építette fel. Er
ről a hatalmas a világtörténelemben 
még nem ismert vállalkozásról: a 
munkáról, a sikerekről és eredmé
nyekről az ifjúság közötti^ munkaver-
senyről, a tábori életről és a legjobb 
ifjakról és lányokról: a rohammunká
sokról ezer és ezer cikk, fénykép je
lent meg. Egész népünk és ifjúságunk 
naponként értesültek a munka hala
dásáról, minden új ki lométer lefek
tet i sínpárról, minden új híd vagy 
állomás felépítéséről. Nemcsak orszá
gukban hallott minden ember az i f 
júsági vasútról«, hanem úgyszólván 
az egész világon tudnak arról , hogy 
Juogszlávia ifjúsága mit adományo
zott hazájának. Hú«z nemzet ifjúsága 
vett részt az építésben. 

A Brcskó—banefvicsi vasútvonalat 
gyakran az ifjúság nagy iskolájának 
nevezik. Ez így is van. Azonban ed
dig keveset í r tak arról , hogyan ne
velkedett a vasútépí tésen az ifjúság, 
milyen új felfogásokat szerzett ott, 
milyen változásokon mentek sokan 
keresztül , amíg ott dolgoztak, sőt ho
gyan alkotott új embert új ifjút a 
vasútvonal . A vasútvonal építésnek a 
neve lő erejéről, amely feltétlen egyik 
leglényegesebb dolog az »Ifjúsági vas-

utonallal« kapcsolatban ezideig ke
veset olvashattunk. 

Sok ember, ha meglá toga t ta ' a vas
útvonalat csodálkozva a látottakon 
azt mondotta, hogy az Ifjúsági vasú t 
vonal építését és mindazt ami az if
júságban végbemegy, nem lehet ú j 
ságokon keresztül megismerni, hanem 
látni kell és érezni. Ez félig-meddig 
így is van. Nagy művész fogja a Jö
vőben megírni, hogyan lett öntudatos, 
önfeláldozó, megedzett harcos, a vas. 
útépítőif.|úságl:ól a közös célért min
den nehézséggel és akadállyal meg
küzdő élcsapat. 

Az első és legfontosabb dolog, 
amit az i f júság i vasútvonal« építé
sén láttunk az ifjúságnál: a munká
hoz való új viszony. Ez tette lehe
tővé a vasútvonal ily gyors befeje
zését, amelynek építése háromszor 
több eszközzel, ötször hosszabb időt 
vett volna igénybe a régi Jugoszlá
viába vagy n:ás tőkés államban. Csak 
öníe'áldozó munkával volt lehetséges 
az »Ifjúsági vasútvonal« felépítése. 
Az ifjúság önfeláldozóan is dolgozott, 
merí tudta, hogy a közösségért , a né
pért dolgozik, tudta, hogy egyút ta l 
saját maga boldogabb és jobb életét 
és jövőjét építi. A vasútépítő ifjúsá
got áthatot ta az új munkaszellem, 
amely országszer te ma már mind szé

kesebb tömegeket hat á t : hogy munka 
nem szükséges rossz, vagy szégyen, 
hanem tisztesség, sőt dicsőség. A vas
útvonal építésén ifjúságunk megtanul
ta, hogy az embereket munkájuk sze
rint értékelje, aszerint, k i mennyi fá
radságot és áldozatot hoz a közösség 
érdekében. Ez a felfogás a közös 
akarat és cél: »Az Ifjúsági vasútvo
nalat idejében befejezni!« forrasztot
ta, fogta össze az ifjúságot és ez tet
te lehetővé elsősorban a Brcskó—ba
novicsi vasútvonal felépítését. 

Az ifjúság előt t a vasútépítés 
közben a gyakorlatban megdönthetet
lenül bebizonyosodott, hogy csak egy
ségesen érheti el célját. Minden né
pünk és nemzetiségünk ifjúsága részt 
vett ebben a munkában. A közös mun
ka közben megismerték egymást ifja-
ink: a szerb látta, hogy a magyar 



ugyanazér t a célért dolgozik mint ő, 
és a horvát, hogy a macedón is a nép 
boldogulásáért küzd. Ez kovácsolta 
szorosan szilárd egységbe egész ifjú
ságunkat. A vasútvonal még többet 
is jelentett ebből a szempontból. 

Hazatértük 'után a vasútépí tő ifjak 
nemcsak/hogy tiszteletben tartják a 
más nemzetiségűek egyenjogúságát, 
hanem harcosai, hirdetői és kovácsolói 
lesznek népeink testvériségének és 
egységének. Harcosok mindazok el
len, akik meg akarják bontani népe
ink együt tműködését és testvériségét . 
Azokat a magyar, szerb vagy horvát 
ifjakat, akik közösen dolgoztak a for
róságban, esőben és sárban, akik ve
rejtékben fürödve közösen talicskáz-
ták a földet, vagy a cementportól kö
hécselve hordták a nehéz betonkeve
réket, akik munka közben egymás 
énekeit énekelték, nem fogja többé 
sikerrel senki egymás elleni uszíthat
ni vagy összeveszíthetni. Ha pedig 
megkísérli , az ifjúság tudja majd mi 
a feladata. Ez is fontos tanulsága az 
ifjúságnak a Brcskó—banovicsi vasú t 
építésről. 

A vasútépítő ifjúság munkáját jel
lemzi, hogy az ifjúság nem mint egy 
gépezet dolgozott, hanem minden ifjú 
gondolkodott azon, hogyan könnyeb
bítheti és gyorsíthatja meg; munkáját, 
hogyan érhet el nagyobb munkaered- ч 

menyeket. Habár a munka a legtöbb 
esetben nem volt bonyolult, az ifjú
ság számtalan újítást, ú j munkamód
szert alkalmazott. Az öntudatos és az 
alkotó munka lendülete, valamint az 
észszerűség és találékonyság egyesí
tés tette lehetővé, hogy a vasútvonal 
hat hónap alatt kész legyen, hegy a 
»Majevica« al?gút négy hónap alatt 
kiépüljön, vagy a »Majevica« alagút 
négy hónap alatt kiépüljön, vagy a 
»Kiszelyáki« a lagút egy hónap lefor-
forgása alatt elkészüljön'. A vasú t 
építő ifjak hazatér tük után, munkahe
lyükön: a gyárban vagy bárhol má
sutt bizonyosan gondolkodni fognak 
munkájuk felett. Annál is inkább, 
mert a vasútvonalon saját maguk 
döntötték meg az eddigi szokványo
kat és munkaátlagokat, amelyeket még 

a jószándékú szakemberek is váltó* 
zatlanoknak hittek. 

A vasútvonalon az ifjúság közö
sen beszélte meg a munkát Az elért 
eredményeket , egymás tapasztalatait 
a hibákat és mulasztásokat közösen 
vizsgálták k i és közösen döntöttek 
jövő teendőikről. Ez a bírálat és ön
bírálat segítet te a fiatal tapasztalat
lan munkásokat, hogy megbirkózza
nak a nehézségekkel, hogy elsajátít
sák a szükséges szaktudást . Ha a fel
adatot sikeresen oldották meg, nem 
pihentek babérokon, hanem azt vizs
gálták, hogyan oldják meg a követke
ző feladatot még nagyobb sikerrel. A 
jószándékú bí rá la t nem csak a közös 
munka s ikerére hatott, hanem nevelő 
hatású volt sok ifjúra. *Sok új ember 
jött vissza Brcskó—Barovicsról , akik 
•vagy kalandvágyból, vagy más okok
ból mentek oda. A közös élet és mun
ka nevelő hatása megváltoztat ta eze
ket és nem egy lett rohammunkás k ö 
zülük, miután megtalálta a helyes 
utat. ' 

Még nagyon sok dolgot kellene el
mondani, ami miatt a vasútvonal is
kolája volt ifjúságunknak. A legfon
tosabbak még: az ifjúság kulturális 
felemelkedése és a szakmai képesí
t é s i . 

A vasútvonal építése közben ifjúsá
gunk kulturmunkával is foglalkozott. 
Különösen paraszt ifjúságunk nyert 
sokat ezzel. A rendszeres előadáso
kon olvasó- és vitaórákon., műsoros 
estéken az, ifjúság, sok mindent meg
tanult, de még fontosabb: megszerette 
a tanulást és meglát ta , hogyan kel l 
majd odahaza dolgoznia. Sok és sok 
ezer ifjú a vasútról írta haza, édes
anyjának élete első levelét, mert ott 
tanult meg írni és olvasni. A kultur-
munka közben, amikor a diákifjúság 
segített a munkás és parasztifjúság
nak, még jobban szi lárdult ez a ka
pocs, amely a város és falu fiataljait 
összeköti . 

A vasútépí tésen kevés szakember 
dolgozott és ezér t minden ifjúnak tö 
rekednie kellett, hogy minél e lőbb 
elnyerje a munkához szükséges szak
tudást. A hidak, állomásépületek és; 



alagutak építésén sokezer ifjú vált 
szakemberré és ezzel nemcsak saját
magának használt, hanem "elősegítette 
a tervszerű gazdálkodáshoz fontos 
káderkérdések megoldását . 

Népeink és országunk vezetői nem 
csalódtak, amikor az ifjúságra bízták 
ezen fontos vonal felépítését. Fiatal
jaink öntudatos, önfeláldozó munká
jukkal kiérdemelték ezt a bizalmat. 
És népünk bizhat és biztos is abban, 
hogy ifjúságunk a jövőben is legyőzi 
a nehézségeket ; biztos abban, hogy a 
vasútvonala i nemcsak Szarajevóig 
hosszabbítja meg. hanem le Dubrovni
k ig , a tengerpartig. Ifjúságunk ezt 
vég re is hajtja. 

Kovács András 

FOLYÓIRAT S Z E M L E : 

»KOMUNIST« 

Október hó folyamán {jelent meg 
Beográdban hazárikj első elméleti-po
l i t ikai folyóirata, a »Kcmunist«. Po
li t ikai és tá rsadalmi életünk fejlődé
sében rendkívüli nagy jelentőségű lé
pés ez, mert a 'folyóirat életünk, tár
sadalmi berendezkedésünk legfonto
sabb kérdéseire ad feleiéit et. 

A »Borba« így ír a folyóirat első 
számáró l : 

»A Párt Központi Bizottsága elmé
leti-politikai folyóiratának, a »Komu-
nisU-nak megjelenése nagy és sok' 
oldalú fontosságú nem csak a tudo
mányos elmélet fejlődéséhen, a Párt 
új kádereinek világnézeti és politikai 
neveléséhen, hanem h'rzánk további 
fejlődésére is. A »KomunisU abban 
az időben jelent meg, amikor azt a 
körülmények leginkább szükségessé 
tették. Megjelenése azonban nem vá
ratlan. 

Pártunk mostani vezetősége, ami
kor az szükséges volt, amikor a bo
nyolult történelmi viszonyok megkí
vánták, mindig adott — a Pártnak 
és a népnek — világnézeti és politi-
kai tájékoztatást. Mikor, például, né
peink előtt állott hazánk függetlensé
gének megvédése a német-olasz fa

siszta hódítókkal szemben, Pártunk 
vezetősége Tito néptárssal az élen 
akkori politikai sajtó szervén, a »Pro-
leter«-en keresztül is tiszta kilátáso
kat mutatott az események további 
fejlődésében. Felfegyverezte a Párt 
kádereit és minden őszinte hazafit 
azzal a világnézeti és politikai tudás
sal, amely a hazai árulók és a fasisz
ta hódit ék veszedelme elleni harcnak 
feltétlen alapjává vált. A különféle 
helyzetben, mikor szélesebben és mé
lyebben kellett népeink felkelésének 
főbb problémáit és további fejlődését 
megvilágitrni, a Párt 1942-ben, a töb
bi kiadványai mellett, a »Proleter«~ 
nek is megjelentette két számát, 
egyet Focsán és egyet Boszánszki 
Petrovácon. 

Tehát a »Komunist« a Párt veze
tőségének egy korábban megalapo* 
zott gyakorlatából keletkezett és a 
»Proleter« hagyományain alapszik. 
Azonban szerepe, tekintettel a körül
ményekre, melyekben megjelenik, sok
kal szélesebb a »Proleter«-énél. Fi
gyelembe véve az áruló érdekcsoport 
világnézeti megsemmisülését és a ha
ladó eszmék nagy győzelmét a szé
les néptömegek körében, a »Komu-
nist« tovább fejlesztve a »Proleter« 
hagyományait, nem csak a Párt ká
dereinek kezében jelent világnézeti 
fegyvert, hanem minden őszinte ha
zafi, az új Jugoszlávia minden építő
jének kezében erős fegyver ez.« 

A SZOVJETUNIÓ ÖTÉVES 
T E R V E 

A Szovjetunió Tudományos Akadé
miája külön saját ötéves tervvel vá
laszol Sztálin 1946 február 9-én vá
lasztói előtt elmondott beszédében 
foglalt ú tmuta tás ra és azokra a k ö 
vete lményekre , melyeket a Szovjetunió 
nemzetgazdasága helyreáll í tásáról és 
továbbfejlesztéséről szóló ö téves 
terv támasz t a tudománnyal szem
ben. 

Az ötéves tervre vonatkozó tör
vény számos konkré t követel |mény-
nye! lép fel a tudományos technikai 
gondolkodással szemben. Az új s z t á -



Jini ö téves terv megvalósí tása csak a 
tudományos technikai és kutatói gon
dolkodás legnagyobb arányú mozgó
sí tása révén érhető el. 

Vegyük sorra ; a szovjet tudomá
nyos ötéves terv fő irányvonalait 

FILOZÓFIA 
Az Akadémia kutató tevékenységé

nek alapját mind a természet tudo
mány, mind a tehnika, mind pe
dig a humanitárius tudományok te
rén a világnézeti meggyőződés 
rendszere alkotja. Számunkra ez 
a rendszer: a dialektikus és a tör
ténelmi materializmus világnézete, 
amely Marx—Engels—Lenin—Sztálin 
tanainak kiinduló pontja. 

Mi nem állítjuk azt, hogy a diaek-
tikus materializmus megváltoztatha
tatlan dogma. A dialektikus materi
alizmus filozófiája lényegénél fogva 
{ ) yan rendszer, amely állandóan fej
lődik és a természetre , valamint a 
történelmi fejlődésre vonatkozó tudá
sunk gyarapodásának arányában kon
kretizálódik. 

Azt akarjuk, hogy a dialektikus és 
történelmi materializmus filozófiája 
szorosabban és konkrétebben megfe-
le jen az általunk alkotott és fejlesz
tett tudamánynak. M i arra törek
szünk, hogy a dialektikus materializ
mus filozófiája széles fronton a meg
cáfolhatatlan érvelés teljes fegyver
zetében szarjon s íkra "más, idegen 
vagy irántunk egyenesen ^ellenséges 
világnézetekkel szemben. 

MATEMATIKA 

A filozófia és a ilogika problémájá
hoz közvetlenül kapcso ódik a mate
matika, amely okvetlenül szükséges a 
természet-tudománynak, a technikának 
és a társadalom tudományok olyan 
ágainak szempontjából, imint amiilyen 
például a közgazdaságtan. Az ö téves 
terv matematikai szakaszában szá
mos olyan pont szerepel, melynek cél 
ja az, hogy a matematika segítséget 
nyújtson más tudom(ányoknak. Illyé

sek például a valószínűségszámítás 
^elmé'ete é s különösen az ,amit talán 

»gépi matematikanak« lehetne nevez
ni, vagyis a bonyolult matematikai fel
adatoknak számológépek révén való 
megoldása. Számológépeket már em
beremlékezet óta haszna nak, de az 
emberiség még sohasem alkalmazta a 
»gépi matematikat« olyan hatalmas 
arányokban, mint éppen a legutóbbi 
években. A mechanikai, elektromos
sági és elektron-vakuum-elvek alap
ián szerkesztett új gépek 'ehetővé te
szik a legnehezebb matematikai fel
adatok megoldását is, amiket csak fel
vet a technika és a temészet tudo-
mány. Ugy tervezzük, hogy már a 
legrövidebb időn belül kü ön intézet 
fog foglalkozni a gépi matematika kér
déseivé' . 

De a gép sohasem pótolja a ma
tematikai alkotást, a matematikai te
remtő szellemet, az igazi nagy-ma
tematikai sajá tságát : a merészséget , a 
szigorú kr i t ikával párosult fantáziát. 
Ezt a mindig újaf teremtő matemati
kát — mely néha hosszú időn keresz
tül nem talál m e g í e e l ő technikai al
ka lmazás t — a mi Akadémiánk mindig 
nagy szorgalommal művelte. A ne-
meuklidesi geometriának, a tércsopor
tok e'rrel étének pé'dájából tudjuk, 
hogy olyan elméleti kérdések és meg
oldások, melyek hosszú ideig teljesen 
elvontaknak látszottak, a f e jődés bi
zonyos szakaszában döntő jeientősé-
güekké váltak a gyakorlat s z ' m á r a . 

Az Akadémia ötéves tervében ezért 
szerepelnek a számelmélet analitikus 
módszereinek problémái, az e'vont al
gebra és a topológia területén végzet t 
kutatások, a sokaság elméletének, a 
matematikai logikának és sok más 
absztrakt problémának a vizsgálata. 

FIZIKA 

1946-ban, az atomenergia korszaká
ban aligha kell magyarázni , milyen 
fontos szerepet játszik a fizika a tu
dományos ötéves tervben. A fizika — 
saját természetes , szakadatlan belső 
.fejlődésétől eltekintve is — rendkívü-
tli jelentőségre tett szert, mint más tu
dományok alapja, mint az új technika 
számos ágának fundamentuma. A mai 



fizikát, de ta ' án az egész te rmészet 
tudományt a következő kérdések ér
deklik leg inkább: az anyag belső a l 
kata, az elemi részecskék, azok kü-
lönfiélesége, sajátságai , kölcsönhatása, 
a kémiai atomok alkata, az atomok 
külső burkolata, a molekula szerkeze
te,, a kr is tá lyok és folyadékok felépí
tése. Az ötéves terv rendkívül nagy f i 
gyelmet szentel az atomnak és a koz
mikus sugarak fizikájának. Ebben rej
l ik a jövő technikájának alapja. 

De nemcsak az atommag fontos 
és é rdekes ; az állami ötéves terv ál
tal k i tűzöt t számos technikai és ter
melési feladat szempontjából rendki
vii l i jelentőséggel bír az snyag •hal
mazál lapotára , vagyis a folyadékok és 
a szilárd testek ha lmazál lapotára vo
natkozó tudásunk fejlesztése. Ennek 
megfelelően a terv részletesen fogla
kozik a kr is tá lyok és a folyadékok 
te rmésze tének kuta tásával , valamint a 
fémek és az amorf szilárd testek f i 
zikájával. 
. Nem térek itt k i a tervben szerep

lő tradicionális, egyébkánt rendkívü
l i fontos 'és nélkülözhetetlen f izikai 
problémák tag la lására , melyek főleg 
az optikára, a rádióra , az akuszt ikára , 
az alacsony hőmérsék 'e t re , stb. vonat
koznak, hanem á t té rek te rvünk kémiai 
szakaszára . 

KÉMIA 
A modern kémia elszakí thatat lanul 

kapcsolódik a' fizikához. A kémiának 
az a régi megha tá rozása , hogy a ké 
mia az anyag á ta lakulásának tudomá
nya, má r régen elavult és csak igen 
korlátozott je lentőséggel bír. É s va
lóban: az olyan folyamatok, mint pl. 
az atommag szé t robbantása , a fény
nek elektronokká váló , az elektronok
nak viszont fénnyé való vá l toz ta tá 
sa hagyományosan a fizika t e rű ' é t é 
hez tartozik. Azonban az ötéves terv 
e problémák egy részét ennek ellené
re is a kémia terü le tére utalja. Ter
mészetesen ezt nagyon . feltételesen 
kell ér te mezni és főleg sohasem sza
bad szem elől téveszteni a fizikának 
és kémiának fentebb hangsúlyozot t el
szakí thata t lan kapcsola tá t . Ötéves ter

vünknek a kémiát ér intő részében a 
molekulák a lkatára , valamint a mo
dern kvantum-mechanikai e lképze lé
sek alapján kialakult kémiai összefüg
gések elméletére vonatkozó kuta tások 
állnak előtérben. Ezekhez ai dolog lé
nyegénél fogva szorosan kapcsolód
nak a fotokémiának, a fény, a Rönt
gen-sugarak, stb ha tása alatt végbe
menő kémiai processzusoknak problé
mái, melyekre a közeljövőben sokkal 
nagyobb és fontosabb szerep vár , 
mint eddig. 

Terveinkben fontos helyet foglalnak 
el az elektrokémiai és adszorbeiós 
processzusok, a koloidkémia, vala
mint a felületi akt ivi tás problémái, 
melyek ugyancsak -hagyományosan a 
fizika területéhez tartoznak. E terü
leteken végzendő sikeres kuta tások 
(mint pl. az elektrokémia, kcloidké-
m:a és az / adszo rbe ió tana terén fo ly 
ta íindó vizsgála tok) igen fontos fel
tételét képezik az állami ötéves terv 
megvalós í tásának. 

Tervünkben elhatároztuk, hogy to-^ 
vább fejlesztjük a kémiai reakció le
folyásának és kinetikájának alapve
tően fontos problémáját , valamint az 
ezzel kapcsolatos kémiai katal íz is ta
nulmányozásá t . A kémia és a fizika 
ha tárzónáján túl egész seréig t i sz tán 
kémiai probléma húzódik áutalánosan 
használ t ér te lmében. A terv felveti a 
szervetlen 'kémia számos kérdésé t . 

íNem szorul m a g y a r á z a t r a , milyen 
rendkívüli je lentősége van a legköze
lebbi években az organikus kémia te
rületén végzendő tudományos munká 
nak. Ebben rejlik az ipar sok külön
féle á g á n a k alapja, azonkívül az or
ganikus kémia területén kell keresni 
a biológia és az o rvos tudomány leg
fontosabb problémáihoz valió nélkü
lözhetetlen á tmenete t is. A met alio-
organókus vegyületek területén vég
zendő hagyományos kutasásokon k í 
vül, tervünk uta' jelöl a magas mole-
kulaszámú vegyületek, valamint a 
biogén vegyületek kémiájának fej
lesztése s zámára . A terv felhívja ké
mikusaink f igyelmét a kémiai tech
nológia e'me'leti alapjaira is. 



BIOLÓGIA 

Biológiai tervünk első kérdései kö
zött szerepel a fehérje-vegyületek 
problémája, a biológiai processzusok 

kérni ai-fizikai alapjainak, a ibioszin-
tézis problémájának tanulmányozása 
fontos kérdése. A fizika és a kémia 
eszméi és módszerei egyre mélyeb

ben hatolnak be a biológia szpeciíikus 
területeire, különösen pedig az át
öröklés tanulmányozásába, amelynek 
és az antibiot'ikus anyagok égetően 
tervünk természetesen nagy figyelmet 
szentel. A fizika és a kémia szerepe 
••ugyancsak rendkívül fontos az orga
nizmus és a környezet kölcsönhatása 
kérdésének ' tanulmányozása szem
pontjából. Nem fér hozzá kétség, 
hogy a biológiának a fizikával és a 
kémiával való gyümölcsöző együt t 
működés^ következtéiben ilyen vagy 
olyan módszer alapján már a legkö
zelebbi években igen fontos felfede
zésekre van kilátás a biológiai Pro
cesszusok területén, amely felfedezé
sek minden bizonnyal' nagy vissz-
bangra fognak találni az orvostudo
mányban, a mezőgazdaságban és új
ból gazdagítani fogják a fizika és a 
kémia tar ta lmát . 

Az evolúció problémája természe
tesen biológiai tervünk alapvető prob
lémája marad. A tanulmányozás, a 
vizsgálat elsősorban a szervezeit oszt
ha ta t lanságának problémájára, a f i lo-
genezis kérdésére , a fiziológiai és 
biokémiai processzusok evolúciója ku
ta tásának új területére összpontosul. 
Természetesen az új tudományos öt
éves tervben is szerepel a magasabb-
rendű idegtevékenység fiziológiája 
legfontosabb kérdéseinek tanulmányo
zása, a pavlovi irányvonal alapján. 
Ezen a téren még sok a tennivaló. 
Ehhez a munkához kapcsolódik a 
pszichológia néhány problémája, me
lyet a filozófiai intézetben fognak 
vizsgálni. Ilyenek pl. az emberi tu
dat előtörténete, az érzékszervek 
pszichofiziológiájának kutatása , vala
mint annak a kérdésnek tanulmányo
zása , hogy hogyan változik át az ér
zet gondolat tá. 

CSILLAGÁSZAT 

Egyetlen tudományág sem szenve
dett annyit a náci bordák pusztításai
tól, mint a csillagászat. A pulkovi 
fco-bszervatóriumot teljesen szétrom-
bo 1 ták, te 1 j.c sen használhata t lanná -vált 
a szimeizi obszervatórium, és sok 
•más csillagászati centrum is komoly 
károkat szenvedett. Ezért természe
tes, hogy az obszervatóriumok фја-
é p í é s e ötéves tervünknek az a köz
ponti feladata, mely csillagászaink 
előtt áll. A szovjet kormány nagy 
összeggel siet segítségére csillagá
szainknak és reméljük, hogy a követ
kező öt esztendő alatt sikerül meg
teremteni csillagászatunk olymértékű 
anyagi bázisát, amely méltó lesz a 
Szovjetunióhoz. 

GEOLÓGIA ÉS FÖLDRAJZ 

Geofizikusaink, geológusaink és geo
gráfusaink nagyarányú tervet kész í 
tettek a földgömbnek és mindenek
előtt ;a szárazföld ama egy-baitodré
szének tanulmányozására , melyet a 
Szovjetunió foglal el. A geofizikusok 
természetesen tovább folytatják a föld 
•három burkola tának: a szilárd, folyé
kony és gázhalmazállapotú buroknak 
fizikai sajátságaira vonatkozó bonyo
lult kérdések vizsgálatát . 

Tervbe vettük a föld belső a lkatá
nak, fizikai tulajdonságainak, a tek
tonikus mozgások mechanizmusának 
és okainak/ a földrengés mechaniká
jának, a Szovjetunió szcizmus kérdé
seinek, valamint a hasznos ásványok 
felkutatására vonatkozó geofizikai 
módszerek fejlesztésének tanulmá
nyozását . A tengerfiz'ka területén a 
tengeri áramok, viharok elméletének 
ku t a t á sa áll elő é rben , valamint an
nak a kérdésnek tanulmányozása , 
hogy milyen hőtani és dinamikai.köl
csönhatások állnak fenn az óceán és 
a szárazföld között. Az a e r o l ó g a te
rületén tovább folytatjuk a sztrato
szféra és az ionoszféra felépítésének 
és összetételének kutatását , valamint 
a párolgásra, a sűrűsödésre vonatko
zó vizsgálatokat. 



Az Akadémia hatalmas arányú geo
lógiai terve természetesen elsősorban 
a Szovjetunió geológiai problémáira 
irányul. De világos, hogy az Akadé
mia nem feledkezik meg a geológia 
általános, kérdéseiről sem. melyeknek 
nemcsak helyi jelentőségük van. Nap
jaink történelmének special's körül
ményeivel kapcsolatosan különös f i 
gyelmet szentel az új tudományos 
iterv a jelenleg a csendesóceáni part
vidéken és magában a Csendes óce 
ánban végbemenő geológiai és fizikó-
geográfiai processzusok geológiai fel
építése kérdéseinek. Tovább fokozzuk 
a petróleum geológiája terén végzen
dő kutatómunkát . Folytatjuk a ha
gyományos geokémiai, tevékenységet. 

Az új terv nagy figyelmet szentel 
a talajtan, a talajföldrajz, a talajkép-
zödés kérdéseinek és a talajok saját
ságai tanulmányozásának. 

Geográfusaink előtt nagy és felelős
ségteljes feladatok ál lnak: öt év le
forgása alatt el kell készíteniök »A 
Szovjetunió foldrajza« című hatalmas 
munkát és ezzel egyidejűleg foglal
kozniuk kell a külföldi országok föld
rajzának különféle kérdéseivel. Külö
nös figyelmet szentelnek a fizikó-
geográfiai környezet fejlődése tör
vényszerűségének, országunk dom
borzata kutatásának, valamint a füg-
gőlegesi tagol tság kialakulása tör té 
netének. A földtan Problémáihoz tar
toznak természetesen a Szovjeitunió 
flórája és faunája terén folytatandó 
alapvető kutatások és az az óriási 
a rányú komplex expedíciós munka, 
melyet főleg az állami ötéves terv 
feladataival kapcsolatosan vettünk 
tervbe. 

TECHNIKA 

Áttérünk a technikai osztály tervé
re. Az általános és mindamellett nyi l 
vánvalóan technikai kérdéshez tarto
zik a tervben megjelöli mechanizmus-
és gépelmélet, a gépek és az alkat
részek tar tósságának elmélete, a gé
pek kopásának problémája, stb. 

TÖRTÉNELEM 
É S NYELVTUDOMÁNY 

Történ eszeink ór iás i munkatervet 
alkottak, melynek során feldolgozzák 
a Szovjetunió, Moszkva, a szovjet 
munkásosztály, a szláv népek, vala
mint egész 'Európa és Amerika tör
ténetét. Számos monográfia elkészí
tését tervezik. Külön k i kell emelni, 
hogy a következő öt év folyamián 
meg fogják írni a művészetek és a 
tudományok egyetemes történetét . 
Akadémiánk a nyelvtudománynak 
mindig fontos központja volt. Éppen 
ezér t természetes, ihogy ötéves ter
vünkben óriási helyet foglalnak el a 
nyelvtudománynak, különösen az 
orosz nyelv tanulmányozásának prob
lémái. Reméljük, sikerül elkészíteni a 
rendkívül- nagy érdeklődésre számot 
ta r tó »Az orosz irodalmi nyelv szó
t á r a s »Az orosz nyelv egyköte tes 
történelmi szótára« című műveket . 
Rendkívül nagy jelentőséggel bírnak 
a Szovjetunió népeinek nyelvtanai és 
szótárai , a régi és új keletkutatás 
problémái. 

IRODALOMTÖRTÉNET 

Az irodalomtörténet terén rendkí
vül nagyarányú tervet dolgoztak, k i . 
Meg fogják írni a »Tizkotetćs orosz, 
i rodalomtör ténet^ »A szovjet-orosz 
irodalom története«, »Az orosz líra 
története« című gyűjteményes mun
kákat és számos monográfiát. Terv
be vették külföldi országok irodalom
történeteinek megírását is. pl. a bol
gár irodalomét. Jgen lényeges fel
adat az orosz klasszikusok k iadása ; 
most készül Lermontov, Bjelinszkij 
és Gorkij összes műveinek gyűjte
ményes kri t ikai kiadása . . . 

K Ö Z Ű A / D A SÁG 

A közgazdászok programja ugyan
csak nagyarányú és magába foglalja 
a szovjet állam gazdaságának, vala
mint a vi lággazdaságnak valamennyi 
lényeges kérdését . Ez a terv felöleli 
a szovjet állam gazdasági szervezői 
funkciójának, a szocialista tulajdon-



nak,...a szocializmus anyagi- termelési 
bázisának, a tervgazdaságnak, a Szov
jetunió pénz- é s ér ték rendszerének 
kérdéseit . Tervbe vették a szovjet
unióbeli munkabér kérdésének, a 
szovjet kereskedelem és iparosítás 
problémájának tanulmányozását . E lő
i rányoztak több munjcát a vasúti 
száll í tás ökonómiájára vonatkozólag 
is. Nagy jelentőséggel Mr a mező
gazdaságban végzett munka termelé
kenységének emeléséhez vezető út 
tanulmányozása. 

A vi lággazdaság és a világpolitika 
terén kutatásokat ícgnak végezni a 
kapitalista országokban a második 
világ'liábc.rú eredményeképpen jbekö-
vetkezet': politikai változásokra, az 
á-Mamnak az USA gazdaságában ját
szott szerepére, a kapitalista o r szá 
gok rnjnkás ' jsziályára .vonatkozólag. 

JOGTUDOMÁNY 

A jogi. intézet tervében a követke-
zó fontos-témák szerepelne^: a szov
j e t állam; jogi viszonyok a szocia
lista tá rsada lomban; tulajdonjog a 
Szovjetunióban; a munkához és a 
munkabérhez való jog. Tanulmányoz

ni fogják a bűntett fogalmát a szov
jet büntetőjogban. A problémák egész 
sora szoros kapcsolatbán áll a nem
zetközi jog legaktuálisabb kérdései
vel. 

*** 
Ebből a rendkívül rövid át tekintés

ből világosan kiderül, mennyire szé
les és váliozatos a mi tudományos 
ötéves tervünk. Bár lényegében tel
jesen tudományos marad és szorosan 
kapcsolódik a tudományos vonalhoz, 
úgy vélem, meg fog felelni az állami 
ötéves terv által támasztott követel
ményeknek is. 

A ko rmány a legnagyobb m é r ü k -
ben támogatja a tudományt. Az Ж 6 . 

. év re szóló költségvetés szerint az 
• Akadémia igen tekintélyes összegéket 
kapott építkezésekre és felszerelések
re. A tudomány dolgozóinak életkö
rülményeit gyökeresen megjavították. 

Mi mindent megteszünk, ami csak 
tőlünk függ, hogy elérjük azt a célt, 
melyet Sztálin február 9-én kitűzött 
elénk és minden eszközzel segíteni 
akarunk az új sztálini ötéves terv 
megvalósításában. 

Szj I. VAVÍLOV 


