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Irta • Steinfeld Sándor 

:JMost ."szereinek buzgó áilütatot 
forró bajtársak tűzhelyére vhmi. 
Mikor 0 tüz niáT őrsiéget is kapott 
£ nehéz esztendőik tobj-a végre, sutiet.« 

(Дг/г.» A tüz wmepéJil 

iH4t. május elsején ötvenhetedszer ünnepli a világ munkás
osztálya a maga ünnepét. Ezidö alatt nagyot fordult a világ ke
reke és a régi májas elsejei célkitűzések részben megvalósultak' 
a dolgozók helyzetében is változás állóit be, és május elseje a 
nehéz esztendők folyamán az egész világ szabadságszerető népei
nek ünnepévé vált 

Mi volt máius elseje? 
Az osztályöntudatra ébredt uolgozok, az egész világ dolgozói 

harcos összetartásának seregszemléje, a szocializmus hadseregé
nek fölvonulása és hitet-tétele. Kitartásának bizonyítéka és el
szántságának tanújele, hogy a kitűzött célokat, minden körülmé
nyek között keresztülviszi a maga javára és az egész ejnberisé(i 
boldogulására. 

Milyen célokat tűzött ki akkor maga elé a világ forradalmi 
m unkúsmo zgalma ? 

A nyolcórai munkaidőt, a mankásbiztositás bevezetését, a 
szervezkedési szabadságot, az egyenjogúságot és az általános, 
titkos választójogot: 

És évről-évre nőtt azon országok száma, ahol törvényesen, 
vagy törvényellenesen, de megünnepelték az egyre jobban gya
rapodó seregek ezt az ünnepet. Éwöi-évre egyre több üzem szün
tette be ezen a napon a munkát, amig az első világháború forra
dalmi hullámainak eredményeként az piros betűs ünnep lett o 
naptárban. De még ebben az időben is nem egy főváros uecáit 
öntözte a vér május elsején és nem egy ország rendörzáikái tel 
lek meg a dolgozók élharcosaival és nem egy helyűit kínoztál 
halálra a pribékek a proletariátus legjobbjait. 

A fasizmus híven népcsaló és ámító eszméihez, megkísérelte 
hogy május elsejét a maga számára kiaknázza, hogy május else 
jenek hivatalos megünneplésével álcáz?*,' a nwikds tömegek elöli 
a maga véres, szabadság- és munkásé nes, álnok mivoltát De a 
könyyégetöknek. szellemgya!ázóknakt Jmeggyilkosohnak és hulla-
rablóknak ámítása nem sikerült és h la a demokratikus erők ösz 
szefogásának. elsősorban a Vörös Hadseregnek ez a sötét kor 
szak véget ért. 
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A második világháború győzelmes befejezése után május else
jének régi szelleme új jelentőséget és tanaimat kapotL Május 
elseje ma a megmozdult és immár semmifajta cselvetéssel és 
erőszakkal meg nem állítliató milliók új, szabad májusa; liarcos 
ünnepe. 

Május elsején az egész világon, ma a megvalósuló népi demo
krácia, a szocializmus dolgozó és harcrakész serege kimegy az 
utcára, megmutatja mindenkinek, de elsősorban önmagának szer-
vezett erejét és elszántságát. Ezen ünnepélyes seregszemlén a 
dolgozók hitet tesznek az összetartás és tanúságot a béke mellett 
és ünneplik a reakció, az álcázott fasizmus elleni kíméletlen 
harcot 

Ezen a vérrel öntözött szent napon az egész világ tüntető 
dolgozói lángoló üdvözletüket küldik egymásnak; kimondhatatlan 
szeretetüket a béke és haladás legnagyobb vezérének Sztálinnak. 

A Jeges tengertől le az Adriáig hazaiakat a romokból roham
munkával újjáépítő, demokratikus népek liarcos tömbjének érces 
szava száll szerte a világban. Uj értelmet kap az eredményeiben 
csipogó, a világnak több, mint egyhatodán megvalósult, régi jel-

,szó: »Vilag proletárjai egyesüljetek!^ Egyesüljetek ti, a világ 
összes népei, elnyomottak és már fölszabadultak, legyetek szét-
szakíthalatlari erővé és törhetetlen akarattá a béke, biztonság és 
haladásért való nehéz, de diada-mas küzdelemben! 

És Moszkvában május elsején a Vörös Téren ünnepélyesen 
fölvonuló százezrek tüntető menetének százmiliókat képviselő 
hangja elint a világ minden vészébe, mert a világ dolgozóinak 
győzhetetlen akarata meny dörög ebben a hangban. Moszkva, a 
'-Vörös Tér ma a világ lelkiismerete, reménye, akarata, jelszava 
és Imrei lobogója! 

• 
Hazánk népei már akkor magukévá tették máhts elsejét, ami

kor ennek a dija börtön, kínzás és üldöztetés volt. Május elsejét 
a megingathatatlan szabadságszervlei ünnepeként Tisztelték és 
tartották meg hazánk dolgozói. És ennek a minden akadályon 
át diadalmaskodó haza- és szabadságszerc'ctnek tüzében, a szo-
ciQftzmus hazája iránt érzett odaadás jegyében fogant és szüle
tett meg a Népfölszabadító Harc és annak dicsőséges hadserege. 

Ma hazánk legeldugottabb zugában is megünneplik ezt a na
pot, de jetentőségében ez az ünnep túlmegy az általános május 
elsejei célkitűzések keretén. Ma ünnepi zászlóinkon elsősorban 
a romok eltakarítása, az újjáépítés, a szocializmus felé vezető 
út építése magunk erejéből való véghezvitelének jelszavai ra
gyognak. És a máius elsejei munkaverseny nálunk eddig még 
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sohasem észlelt harcos lendülete biztosíték arra. hogy ezen jel
szavakat mindenben és a legrövidebb időn belül meg is valósítjuk. 

A május elsejei munkaverseny megmutatta a világnak és ön
magunknak, hogy igenis kénesek vagyunk leküzdeni a nehézsége
ket; hogy hazánk dolgozóinak áldozatkészsége, odaadása a pél
dául veit szovjet munkást hűen követi és nem riadunk vissza a 
nehézségektek A verseny folyamán fölfedett hiányok és hibák — 
a tapaszt álatok — hciycs iránya kiaknázása lehetővé teszi a mun
ka, a termelés eredményes fokozását és azt, hogy az újjáépítést 
verseny munkával diadalmasan befejezzük. Nem szabad felednünk, 
hogy ennek az óriási föladatnak, eddig csak alig tizedrészét vé
geztük el 

Kormányunk biztos abban, hazy Jugoszlávia népei a Nép
frontba tömörült pártok, elsősorban a Kommunista Párt által 
kitűzött célokat és feladatokat elérik és végrehajtják és népeink 
másrészt bizonyosak abban, hogy a Népfront — a Kommunista 
Párt által irányított építőmunka békét, biztonságot, jólétet és 
boldogulást eredményez, hazunkat erőssé és hatalmassá teszi* * 

Nekünk külön ünnepünk 1946 máj its elseje. Ez a nap a HID 
első szabad májusa. Most nem kell reszketnünk a cenzorok vörös-
ceruzájától és a népcllenes rendőrség önkényes elkobzásaitól. Most 
nem kell folyóiratunk munkatársainak a május elsejei ünnepnapot 
eldugott rejtekhelyeken tölteni. Ma szabadon írunk és. szabadon 
tüntetünk május elseje csillagos lobogója alatt 

Jugoszlávia magyarságának május elseje a szaSádság ünnepe. 
Szláv testvéreinkkel együtt ünnepelve mi a magunk ünnepét is 
üljük. 

Szabadok vagyunk, kétszeresen szabadok, mert kétszeres eh 
nyomatostól szabadultunk meg. Kezeinkről lehullottak az osztály 
és nemzeti elnyomatás súlyos láncai. Ma Jugoszlávia többi né
peivel közösen birtokoljuk a gyárakat és — akik harcoltak érte 
~ a földet és háboritaílűnul élvezzük az elképzelhető legnagyobb 
nemzeti és emberi szabadságot. Ez a haza a mienk és hazánk 
iöbhi népeivel együtt mi építjük újjá a romokból. Együtt és ma-
guiiknrtk is. 

Annak tudatában, hogy a világ egyetlen népe sem lehet mind-
addig igazán szabad, amig a földön valahol is az elnyomatás üli 
torát; hogy a világ békéjét és biztonságát az elnyomatáshoz 
szükséges fegyveres erő mindaddig veszélyezteti, amig valahol r's 
nép: Ure szolgaság nehezedik — harcolnunk kell. a még föl nem 
szabadult népek szabadságáért, és fogaiért. 

Harcolva sorainkon belül az átkos testvérgyülöletet keltő re-
vizhnista mékony ellen, a demokratikus gondolat diadaláért. Wz-
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denürik kell. hogy a Magyarországon élő kisebbségnek ugyanolyan 
fogaik legyenek és ugyanolyan szabadsagot élvezzenek, mini mi 
itt. Nem nyiighaiunk addig mig ezt a célunkat el nem értük. Ez a 
küzdelem egyúttal harc a demokráciáért a reakció ellen sorainkban. 
Magyarországon és az egész világon. Harc a testvériség egy
ség jelszavának teljes megvalósulásáért 

Az ttjiáépitésbeni föl eladat melleit ez népi és demokratikus 
kötelességünk és ngyanil&n éberen kell ügyelnünk és lelepleznünk 
az egész világon a reakció áskábk/ásaif, cselszövéseit, erőszakos
ságait és mesterkedéseit. 

* 
Végezetül tudnuifk- kell, hogy kinek köszönhetjük szabadsa 

gunkatt békénket, biztonságunkat és viszonylagos, de egyre emel-
Jiedö jólétünket. Mindennek alánját a Szovjetunió népeinek óriási 
áldozatai, a Népfelszabadító harc véres és keserves küzdelmei, vé
gezetül az egész világ demokratikus erőinek kitartó és állhatatos 
harca képezik, 

Ф Ф Ф Ф Ф ф Ф*&ф^Ф ф 

GÁL LÁSZLÓ, 

V Ö R Ö S MÁJUS 

.Megremeg a iölii, tia mi kilépünk; 
millió májust szabad dolgozók«, , 
Vörös a csillagunk és pezseg a vérünk, 
s ma meghallgatlak, ha Kimondjuk a szót: 
mi a nép vagyunk és egész Hazánk a bérünk! 

Dalos májusi Ma elözöitltiiik! 
Munkás máju.s! Ma felköszöntünk! 
liékés május! Két kezünk kérted? 
Harcos május! Vérünk hullt é r t e t i . . . 

Te mámoros május! Te májusi nap! 
Népünk erős és épít és szabad! 



Ezt a hidat, lásd: mi vertük föl neked, 
szűz ölelésként, hogy átfogja Dunánkat. . 
Csikorgó íagy, zúzos, Jeges szelep 
nem csitíthatták lázadó danánkat, -
mert benned voltunk akkor is és véled! 

Dalos május: ma e'özönlünk; 
munkás május, ma Mi köszöntünk! 
Rékés május – két kezünk kérted? 
Harcos mains! Vérünk hullt érted! 

le mámorosan vörös májusi nap: 
népünk erös. e> hites és szabad* 

Nézd földeinket és in ülj velünk. — 
már kikukucskál a jövő kenyér . . . 
Mi egyre nagyobb -tálatokat eszünk 
s kamránk, hitünk és életünk kövér, — 
ie vagy, májusi )ó napunk velünk! 

Dalos május) Via eiözöniünk! 
Munkás mámsí Ma mi köszöntünk! 
Rékés máius • két kezünk kérted? 
Harcos május! Vérünk hullt érted! 

Sohase hiilj ki, Vörös Májusi Nan, 
amis: a néped erös* hites, szahad! 

Zúgjon Huróuu minden szörnye- аЧки« — 
füstöl kéményünk s kér kezünk serény . , 
Mi átöleljük az egész világot, 
mi: wuttkásjövo és paraszt remény, — 
mi: munkás, büszke, harcos proletárok! 

Balos május: ina elözöulünk! 
Munkás Moszkva! Ma felköszöntünk! 
Rékés Moszkva , , , szivünket kérted? 
Harcos Mos/fcva! Vérünk hull érted! 

S érted mosolygó, boldog és szabad — 
teremtő Május! Vörös virradat! 



M Á J U S 1. 
(részlet »Az anyából«) 

Irta: Gorkij Maxim 

Amikor az anya az utcára kilépett és az emberek ünnepélyes 
zúgását, a nyugtalan várakozásteljes suttogását hallotta: az abla
kokban és a kapukban ácsorgó csoportokat meglátta, akik fiát és 
Andrejt kíváncsi pillantásokkal kísérték, szemei előtt ködkép jelent 
meg, amely ide-oda táncolt, színeit változtatta, majd átlátszó zöld, 
maid sötét szürke volt. 

Köszöntötték őket és ebben a köszöntésben valami különös 
volt. Fülei odavetett, íélhalk megjegyzéseket foglak föl: 

— Itt vannak a vezérek . . . 
— Nem tudhatjuk, kik a vezetők . . . 
— De hiszen nem mondok én rosszat! . . . 
Másutt az udvarol kiáltotta valaki izgatott hangon: 
— Elfogja őket a rendőrség . . . vesztükbe mennek! 
— Már volt abban is részük . . . 
Egy rikácsoló női hang ijedten kiabálta: 
— Legyen eszed, nem vagy te nőtlen ember! Azok mind nőt

lenek, azoknak mindegy . . . 
Amikor Szomov háza elé értek, aki nyomorék volt és a gyártól 

kapott havonta kis segélyt, az ablakon kihalóivá kiabálta: 
— Vlaszov! meglátod kitekerik a nyakadat, te szemét, majd 

meglátod! 
Az anya ijedten összerázkódott és megállott. Fz a kiáltás dühbe 

kergette. A nyomorék fölpuffadt arcába pó/ек, aki szitkozódva az 
ablakból utánuk tekintett. Maid meggyorsította a lépteit és elérve a 
fiukat, szorosan mellettük ment tovább. 

Fia és Andrej láthatólag nem hallottak semmit sem és a kiabá
lókat észre sem vették. Nyugodtan haladtak tovább és hangosan 
beszélgettek egyszerű, miudciinaoi dolgokról. Fgyszcrre szembe 
jött velük Mirnov, idős, okos munkás, akit szelíd, becsületes maga
viseletéért mindenki tisztelt. 

— Te sem dolgozol, Ivanovics Danilo? kérdezte tőle Pável. 
— A feleségem minden percben lebetegedhet... Nos és ez a 

n a p . . . hát nyugtalan. Majd erősen u fiúkra szöge/ve tekintetét, 
halkan kérdezte: 

— Gyerekek, az igazgatónak bait akartok csinálni, be akarjá
tok a fejét verni? 

— Nem vagyunk mi részegek! — mondotta Pável. 
— Mi egyszerűen zászlóval v é d j e g y ü n k az utcán és éneke

lünk! — mondotta a kisorosz. — Hallgassátok meg a dalain
kat— azokban yan a mi yállásunk. 
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— Ismerem jól a vallástokat! — szólt Mironov gondolkozva. 
Olvastam írásaitokat . . . Na, Nilovna — szólt azután az anyához 
fordulva — te is velünk tartasz? 

— Mielőtt meghalunk, az igazsággal kell együtt járnunk! 
— Ohó, —- mondta Mironov. — Hát igaz volna, amit terólad 

beszéltek, hogy az írásokat te hordod a gyárba. 
— Ki mondja azt? — kérdezte Pável. 
— Kik? Hát az emberek! De hát megáldjon az Is ten. . . Jól 

viseljétek magatokat!... 
— Az anya csöndesen nevetett, örült, hogy így beszélnek róla. 

Pável feléje fordult: 
— Té biztosan a börtönbe kerülsz, anyám! 
— Nem bánom! — felelte rá. 
A nap egyre magasabbra hágott és csak úgy öntötte melegét 

az erős, friss tavaszi légbe. A felbök lassan húzódtak tova, árnyékuk 
ritkább lett . . . Lágyan elvonultak az utcák, az emberek fölött és 
megtisztították a várost; lemosták a piszkot és a port a tetőkről 
és az unalmat az arcokbók Vidámabb lett az utca, hangosabbak 
lettek az emberek és túlkiabálták a gépek távolodó zaját és a gyár 
sóhajtásait. 

Űjra hallatszottak mindenfelől, az ablakokból, az udvarokból az 
anya füleinek kellemetlen, nyugtalan, majd vidám szavak. De most-
úgy érezte, hogy azokra felelnie kellene, megköszönni azokat, hogy 
a nap szokatlan tarka életébe kellene belevegyülnie. 

Egyik utca sarkánál, mintegy száz főből álló tömeg gyűli összd 
és középütt harsogott Vjeszovcsikov hangja: 

— Kiszívják vérünket! — mondta a hang. 
— Ügy van válaszoltak rá többen kórusban. 
— A gyerek, úgy látszik, munkában van! — szólt a kisorosz, 

— Na, majd én segítek nek i ! . . . 
Előrehajolt mint a csík, úgy furakodott át a tömegen és mielőtt 

még Pável visszatarthatta volna, már zúgott is éneklő hangja: 
— Elvtársak! Azt mondíák, hogy a fokion különböző emberek 

éínek: zsidók, németek, angolok és tatárok. Én ezt nem hiszem! Az 
emberek különféleképen öltözködnek, másként beszélnek, de nézzé
tek csak meg, hogy a gazdag franciák meg németek hogyan bánnak 
el a munkásokkal: úgy azt látjátok, hogy valamennyien egyformáit 
a munkások — ellenségei. Mindnyájoknak kötelet kívánok a nya
kára. 

A tömegből nevetés hallatszott. 
— Ha pedig a dolgot más oldalról nézzük, látm fogjuk, hogy a 

francia és török mmikásokuak élete éppeu olyan komisz, mint a 
mieiik«*« T ' 



272 Cv/rkij Maxim, .Vto'fos 1. 

Az utcákról több és több embev sereglett e hely köré. s mind
nyájan feszült figyelemmel hallgatták a beszélőt. 

Andrei hangosabban kezdett szónokolni: 
— A külföldi munkások már megértették ezt az igazságot és 

ma, a szép május elsején . *. 
— Rendőrök! kiáltotta valaki. 
Az egyik utcáról korbácsukat suhogtató rendőrök iöttek és 

egyenest a tömegnek lovagolva kiabáltak: 
— K» mer itt beszé ln i . . . oszolni! Hamar!. . 
Ay emberek arca elsötétüli, és kelletlenül állottak félre a lovak 

útjából. Néhányan a kerítésre másztak föl. Mások gúnyosan fölki
áltó t lak: 

— Halljátok a lovas disznókat! Ezek aztán a hősök! 
A kisorosz egyedül megállott az utca közepén. Két rendőr te-

leje tartott. Télre állott a lovak, elől és az anya magához rántva, 
dörmögve szóit: 

— .Megígérted, hogy Pávellel leszel mindig és tessék, mos* 
magad mégysz neki. eszeveszetten!... 

— - Bocsáss meg, szólt a kisorosz Pávelhez fordulva. — Hei, 
mennyi p:szok rendőr van a világon 

- Jól van már, no! — zsörtölődött az anya. 
Kétségbeeitő, leverő fáradtság vett erőt rajta, egész oenseje. 

majd feje elnehezedett és s/ívében öröm és bánat váltakozott. Az 
egyetlen óha.Ia volt. hogy bárcsak már delei: jelzett volna a sryár 
kürtje. 

Elértek nemsokára a templomtérre. 4 templom körül süríi 
néptömeg állott, voltak legalább is ötszázan. Vidám ifjak és gond
terhelt asszonyok. A tömeg ide-oda mozgott, az emberek nyugtala
nul emelték föl fejeiket és kíváncsian néztek körüí. Emelkedett 
hangulatban volt nrndcnkl Némelyek értelmetlenül bámészkodtak, 
másoknak tekintetében bizonyos bizalom tükröződött vissza. Halk, 
női hangok hallatszottak, a férfiak bosszúsan fordultak el tőlük, 
Olykor-olykor félhalk szitkozedások hangzottak. Elhatározottság 
és bizalom keltek tusára a tanácstalansággal és félelemmel.Tompa 
zúgás vette körül a tömeget. 

- Mit ja! reszketett egy finom női hang -—legyen, magadhoz 
való eszed. 

• - Hagyj engem bekén! - volt a válasz. 
\ higgadt Sziszov hrs /él i ni^igodt és meggyőző hangján: 

— Nem, nem szabad cserben hagynunk a fiatalokat! Azoknalc 
több eszük vn^v.f nekünk, Azok bátrabb életet, élnek! Ki men
teti rne^ beiimhkvít u mocsárgarasoktól? Ökl Ezt nem szabad elfő-



lejtenünk. A börtönbe vetették őket ezen. De valamennyiiinknck 
haszna íetr belőle 

Most fölzúgott a gőzsíp és sötét hangjába beleveszett az embe
rek zaja. A tömeg reszketett, a földön ülők fölkerekedtek, egy pil
lanatig mereven, várakozásteljesen állottak és sokaknak arca el
halványodott. 

— Elvtársak! Iiangott föl Pável csengő, szilárd hangja. 
Száraz, forró köd égette az anya szemeit és erőre kapott testé

nek egyetlen hirtelen mozdulatával a fia háta mögé állott. Mindenki 
Pável felé fordult és körülvették őt, mint a mágmeses patkót az 
nrró vasdarabkák. 

••« Testvérek! ütött az óni, amikor a mi sötétséggel, szomorú
sággal és gonoszsággal teli életünkről, ettől a reánk erőszakolt, nem 
emberek számára való élettől megszabadulhatunk! 

Elhallgatott és valamennyien hallgatva, közelebb és közelebb 
'érkeztek hozzá. Az anya a fia arcába nézett és csak a szemeit, a 
büszkeség ás bátorság tüzében égő szemeit l á t t a . . . 

— Elvtársak! Elhatároztuk, hogy a mai napon kimondjuk nyil
ván, kik vagyunk. Kibontjuk zászlónk ni, az ész. az igazság és a sza
badság, zászlaját. 

Hosszú fehér zászlóuyé] villant meg a levegőben. Meghajolt, 
szétosztva a tömeget, eltűnt hc;me, egy pillanat múlva a munkás-
zászló széles lobogója, mmt vörös madár eme'kedett föl a magasba 
iiéző arcok fö lö t t . . . Pável fölemelte kezét, a zászlónyél jobbra-
balra hajolt. Ekkor egy csomó kéz nyúl a sima fa után és a kezek 
között volt az anya keze is. 

Éljen a munkásnép! - kiáltotta. 
Ezernyi hang ismételte tompa kiáltással, 
— fiijen a szociáldemokrata párt! 
A tömeg fölindult; akik a zászló jelentőségét megértették, hozzá 

siettek. Pável mellett álltak: Masin, Szamoljov, a két Guszev, Ni-
koláj és még több, az anya előtt ismeretlen fiatal, csillogó szemfi 
m u n k á s . . . 

— Éljenek a világ minden munkásai! — kiáltotta Pável. És 
gyönyörteljes ezer hangú visszhang válaszolt, melynek dörgése 
megrendítette az emberek lelkét. Az anya megragadta Nikolájnak 
és még valakinek a kezét és görcsösen, könnytelenü! zokogott. Lá
bai reszkettek és retnegő ajkakkal szőlőit: 

T e s t v é r e k . . . ez az igazság . . . 
Aikoláj himlőhelyes arcán széles mosoly játszott, kezeit moz

gatta és valamit bőgött. Majd hirtelen az anya nyakába borult, 
megcsóikolta és eszeveszetten nevetni kezdett. 

— Elvtársak! — szólőtt most a kisorosz ео&шо hauigiával, mely 
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azonban túlharsogta a tömeg lármáját. — Az új istenek, a vilá
gosság, igazság, az ész és a jóság istenének nevében szállottunk 
síkra. Elvtársak! Nehéz út előtt állunk. Távol messzeségben van 
a cél, amelyet elérni akarunk és utunk odáig nehéz, fájdalmas. 
Aki nem hisz az igazság erejében, akinek nincsen bátorsága 
hogy mindhalálig harcoljon érte; aki nem bízik benne és fél a szen
vedéstől — az távozzék tőlünk. Mi azokhoz szólunk, akik 
hisznek a mi győzelmünkben; azok azonban akik a mi célunkat 
nem Srtik meg, azok ne jöjjenek velünk, mert reájuk csak bánat 
és gond vár. Föl az útra, elvtársak! Éljen a szabad emberek ün
nepe — május elseje! 

A tömeg szorosan egybe csapódott, Pável meglobogtatta a 
zászlót, mely szólesen úszott a levegőben és a ragyogó napsugár
tól körülvéve, vörösen, mosolyogva indult előre . . . 

— Lemondunk az óv i lágró l . . . — hallatszott Fedja Masin 
csengő hangja és százan énekeltek utána a dalt. 

Az anya benső mosollyal az ajkán, Masin mögött lépdelt és 
csak a fiát és a zászlót nézte. Körötte örömtől ragyogó orcák és 
csillogó szemeket látott. Legelői mentek a fia és Andrej. Hallotta 
hangjukat. Andrej puha, nedves hangja egybeolvadt a fia mély 
basszusával: 

»Föl dalra társak, zengje ajkunk 
A munka bús, de szent d a l á t . . . * 

A nép a vörös zászlóval szembe találkozva, örömkiáltással 
csatlakozott az előre haladó tömeghez. Kiáltásuk elhalt a dal zú-
gásában. Hallották e dalt már sokan, amint az ifjak odahaza csönd
ben, titokban énekelgették, de most az utcán más volt e dal, va
lami irtóztató erő rejlett benne. Vas férfierő csendült ki belőle és 
fölhívta az embereket, induljanak el a jövő messzi útjára és be
csülettel megmondta e dal, mily nehéz, mennyi akadállyal van 
teli az út. A dal nagy, nyugodt lángjában elégtek a múlt foszlá
nyai és eltűntek a. mindennapi érzelmek és elégett hamuvá az úi» 
az ismeretlen elől való átkos f é l e l e m . . . 

»£liség, nyomor velünk, 
Г>е mind, mind fölkelünk *. 

zúgott tovább a dal. 
Ismeretlen, ijedt és vidám arc jelent meg az anya mellett és 

reszkető hangon sikoltott: 
— Mitja! Hová akarsz menni? 
— Engedd, hadd menjen.. . Ne búsulj semmit. "Én is féltem 

eleinte - . . . Az enyim megy iccéiül, az f aki a zászlót viszi'— az a* 
én íiaxu. Látod? -
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— Rablók! Mit akartok? Katonák állnak ottan! 
Hirtelen a magas, sovány asszony megragadta áz anya kezét 

es kiáltotta: 
— Ah, d r á g á m . h o g y énekelnek és az én Mitjám is velük 

é n e k e l . . . 
— Ne félj semmit! — mormogta az anya. — Szent munka 

e z . . . Gondold meg. Nem volna Krisztus, ha az emberek miatta 
nem haltak volna meg . . . 

Ez a gondolat hirtelen lángolt föl agyában és egyszerű, világos 
igazsága megkapta őt. Az asszony arcába tekintett, megszorította 
a kezét és csodálkozva, mosolyogva ismételte: 

— Nem volna Krisztus, ha az emberek miatta, Isten miatt 
meg nem haltak volna. 

Mellette megjelent Sziszov. Levette sapkáját és a dal üte
meire lóbázta és így szólt: 

— Látod, anyuska, hogy mennek az emberek az utcán? És 
hogy dalolnak. Nem félnek semmitől a fickók — mondotta Sziszov-
— És az én fiam a sírban nyugszik.. . A gyár tette t ö n k r e , . . 
Igen, a gyár. 

Az anya szive erősen dobogott, meg kellett állnia. Félrelök
ték az útból é sas í i rü emberáradat elvonult előtte. Látta, milyen 
sokan vannak és örült a szíve. 

>Föl dalra társak, zengje ajkunk.. .« 
Mintha óriási trombita zúgott volna a levegőben, amely föl

ébresztette az embereket; egyeseknek keblében harci készséget, 
a másikéban bizonytalan örömöt, valami űi és lángoló, ismeretlen 
sejtelmet keltett. Ott szomorú reményt ébresztett, itt éveken át 
összegyűlt dühnek nyitott utat. Mindnyájan előre néztek, oda, ahol 
a levegőben a vörös zászló lengett. 

— Hogy haladnak és hogy énekelnek! — ordította egy lelke
sült hang. — Bravó, gyerekek! 

És ekkor az ember, akiben láthatólag valami nagy érzés tá
madt, amit közönséges szavakkal ki nem fejezhetett, jóizü károm
kodásban tört ki. És a düh, vak sötét rabszolga düh hatolt át fo
gain és sziszegve, mint kigyő, csúnya szavakban tört ki. 

~ Eretnekek —- kiáltotta valaki egy ablakból és az öklével 
hadonászott. És az anya fülébe jutott az utálatos. szóáradat. 

— A császár ellen, a császár ő felsége ellen lázadtok fö l? . . « 
Csúnya orcák siettek el az anya előtt. Férfiak és nők ugrálva 

lovasiettek. A nép mint sötét láva ömlött előre. A dal, amelynek 
erős zúgása láthatólag mindent levert és az utat megtisztította, 
magával ragadott mindenkit. És az anya keblében föltámadt a ha
talmas yágy, hogy odakiáltsa az embereknek" 
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— Ti kedves te s tvére im! , . . 
Miközben messziről a vörös zászlói nézte, látta, anélkül, hogy 

előtte állt volna, fia arcát, erős homlokát és tűzben égő szemeit. 
Ha nem most a tömeg utolsó soraiban, azok. között találta ma

gát, akik íassan mentek előre a bámulok hideg kíváncsiságával 
akik előre tudják, mi lesz a színdarab vége, Akik közömbösen 
néztek maguk elé. Nyugodtan mentek előre, öntudatosan beszél
gettek egymással: 

— Egy század áll az iskolánál, egy másik a gyárnál . . 
— A kormányzó megérkezett . . . 
— [gazán? 
— Saját szemeimmel láttam . . 
Valaki megelégedetten szitKozödoti és s/ólt: 
— Most legalább félnek tőlünk, ugy-e . . . Katonaság és kor

m á n y z ó . . . 
— Testvérek! zúgott az anya keblében. 
Hanem a szó holtan és hidegen hatott ebben a környez >rhen. 

Meggyorsíictta lépteit, hogy megszabaduljon ezektől az emberek
ről és csakhamar el is érte a lassan clőrehaladókaí. És újra lesii-
lycdt a tömör hanghullám és visszaáradt. A hangok egymásután 
jöttek ki az ütemből, szakgatou fölkiáltások hangzottak, megkísé
relték a dalt űjra az előbbi magasságra emelni és meggyorsítani: 

>Föl dalra társak, zengje ajkunk. 
A munka bus, de szem d a l á t . . . 

Hanem a dalban most már nem volt összeíüggé- és nem volt 
bizalom; nyugtalanság reszketett már hemic. 

Mii sem látva, mit sem tudva, ami elől történt, csak sejtve 
íftt, igyekezett 'л/. anya keresztül a tömegen, előre. Hanem már 
jöttek az emberek vele szemben; némelyek lehajtott fejjel és ösz-
szeráncolt szemöldökkel: mások ismét gúnyosan fütyörészve. Az 
anya aggódva szemlélte orcáikat és szemei kértek, könyörögtek 
és hallgatva beszé l t ek . , . 

— Elvtársak! hangzott föl Páve! hangja. A katonák épen 
olyan emberek, mint mi vagyunk. Nem fo ..n.al bántani bennünketí 
Miért is tennék? Talán azért, mert mi az igazságot hozzuk, melyre 
mindenkinek szüksége van? A mi igazságunk kell. nekik is. Talán 
most még nem értik ezt meg, de közel az idő, amikor velünk, jön
nek ők is, amikor már többé nem a rablás és gyilkolás jelében 
'haladnak, hanem a. mi zászlóink, a szabadság és iőság zászlaja ah': 
sorakoznak. És bogy ők megérthessék a mi igazságunkat, nekünk 
kell előre haladni. Előre elvtársak! Mindig csak előre! 

Pável hanja szilárdan csendült. Szavai világosan és kimérten hangzottak a tevegőben, de a tömeg már megtört; az, emberek 
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egymásután mentek jobbra és balra, a házak elé és a kerítések
hez támaszkodtak. A tömegnek most baltaformája volt: az ék: 

olt Pável, akinek feje fölött ott lengett a munkások vörös zász
laja. Hasonló volt a tömeg egy fekete madárhoz is, amely szárnyai* 
szétterjesztve várt, készen az alkalomra, hogy fölemelkedve tova-
szálljon és Pável volt a madár csőre« . . 

VÁRNAI ZSENI; 

M Á J U S 
Csak súgtriii a nevét: madársereg dalolja. 
Sóhajtom a nevét: virág is illatozza. 
Csak mondom a nevét: a szél világgá lengj 
ч mérhetetlen mélyből a töld kórus zengi: 
Május! 

Május; piros reménység, 
május: orgonaillat, 
tüzes sugár az égen, 
május: hajnalcsillag, 
Friss nedvek pezsdülése, 
erők felhorkanása, 
iuájus: ml ájult lelkünk 

emberre torpanása. 
Május: szivünk zenéje, 
május: hitünk a létben, 
május: hitünk a jóban, 
szépségben, enyhülésben, 
Hitünk a barna rögben* 
hitünk a zöld vetésben, 
Hitünk a dús kalászban, 

mindnyájunk kenyerében. 
Május: nagy gerjedelmek, 
Vii lendület a karba. 
Május a gyötrött ember 
acélos viadalja. 
Május: erő a szívben, 
május: szárnyaló ének. 
Május: szemevilágló, 
szép, piros szövétnek. 
Május. 



Csak súgom a nevét és zeng tőle az élet. 
Sóhajtom a nevét és zúgják a messzeségek, 
Ha zengem a nevét, a visszhang visszadörgi 
8 mozduló milliók moraja eldiibörgi; 
M á j u s ! 

UJ S Z A K S Z E R V E Z E T I K Á D E R T 
Ir ta : Malueev Cvetkó 

Az új Jugoszlávia Egységes Szakszervezete életének második-
esztendejébe lépett. Az első év a dolgozók széles rétegei beszer
vezésének jegyében zajlott le, a második év a háromnegyed mil
lió szervezett munkást szorosabb .szervezeti formába köti. Ez a 
feladat sokkal nehezebb a mult évinél és a szakszervezetek min
den tagjától a legnagyobb erőfeszítéseket követeli. A kérdés lé
nyege nem a dolgozó tömegek beszervezése, hanem hogy azokat 
osztályöntudatra és államépítő felelősségérzetre neveljük. Hazánk 
dolgozói az idén szakszervezeteik belső — szervezeti — megszi
lárdítását tűzik ki feladatukul Magától értetődik, hogy a magyar 
dolgozók sorsa ezen feladat sikeres megoldásától ugyanúgy függ, 
mint a többi nemzetiségű dolgozóké. Elsőrendű kötelességünk te
hát, a magunk részéről mindent megtenni, hogy szakszervezeteink 
ezt a feladatot meg is oldják. 

Mit jelent a belső szervezeti megerősödés? 
A mai szakszervezetek taglétszáma a háborúelőttinek tízszere

sére duzzadt. Minden egyes régi tagra kilenc új jut. Az Egységes 
Szakszervezetek elnevezése mögött az összes dolgozók megbont
hatatlan egysége áll: nincs különbség szakma, szakképzettség, nem, 
nemzetiség, vallás., vagy bármely más fokozat kőzött. A szakszer
vezetek politikai vonala ma olyan és mindinkább olyanná kell 
válnia, hogy benne minden igazán becsületes és igaz szándékú 
dolgozó mindenkor otthon érezze magát. 

A szervezeti megerősödés alatt tehát azt értjük, hogy a dol
gozók mindegyike személyenként is szervesen bekapcsolódjék a 
maga szervezetébe, hogy annak semmikép sem legyen csak fizető 
tagja, hanem építő, emelkedő, fejlődő és odaadó munkatársa es 
elvtársa. Idetartozik az is, hogy az ilyen egyénekre alapított szer
vek: szakcsoportok, helyi szakbízottságok, szaktanácsok, kultur-
bizottságok, sport és bármi más munkás-szervezetek és egyesüle
tek belső együttműködése, a közös nagy cél felé vezető úton való 
előrehaladása zavartalan legyem 
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Az ilyen célok is csak részlet célkitűzések, mert a munkás
osztály nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is — itt és most 
— történelmi feladatot hajt végre. Ezen feladatokkal ebben az 
írásban bővebben nem foglalkozunk, mert a szervezeti megerősö
dést első feladatnak tartjuk, amelynek megoldása nélkül a máso
dikat — a nagyobbikat — meg sem közelíthetjük. 

Hogy az első cél felé a helyes utat megtalálhassuk néhány 
részletet kell tisztáznunk. 

2. 
Vajdaság munkássága az első világháború előtt a magyar 

munkásmozgalomban nyerte el az első szakszervezeti kiképzést. 
Az akkori magyar szakszervezetek a német szociáldemokrácia 
megalkuvó — oportunista — világnézetét vallották és ennek hatá
sa alatt nevelték a vajdasági munkásságot is. A forrongó földmun
kásság a századfordulón ezen szakszervezetekben nem találta meg 
a benne rejlő forradalmi szikra lángralobbantóját. Tisza István ka
kastollas legényei az arató-sztrájkok sorait fojtották vérbe. A II. 
Internacionálé gyászos emlékű bukása, a magyar szociáldemokrá
ciának a két világháború között való soviniszta magatartása által 
előidézett kiábrándulás azt eredményezte, hogy Vajdaság dolgozói 
a régi Jugoszláviában a Kommunista Párt irányítása alatt álló u. 
n. Független Szakszervezeteket vallották magukénak. Ezek. betiltása 
és erőszakos elfojtása után pedig mindaddig távol tartották magu
kat a szociáldemokraták Egyesült Szakszervezetitől, (URSS), amíg 
a Kommunista Párt nem adta meg a jelszót a belépésre. Ezekben 
a szakszervezetekben mindig érezhető volt a jobb és baloldal 
harca, de a magyar munkásság mindig és mindenkor és minden 
kétséget kizáróan teljes tömegével a balszárnyhoz csatlakozott, a 
Kommunista Pártot ismerte el vezetőjének és irányítójának. 

Ezen tények ellenére sem állítható azonban, hogy a régi Ju
goszlávia szakszervezeteinek magyar övezetén teljesen kihalt vol
na az opportunizmus. Az opportunizmus a munkásmozgalmat egész 
történelmi útján végigkíséri. Ezt nem szabad elfelednünk. Ez az 
opportunizmus, ez a megalkuvásra való hajlam volt az oka annak, 
hogy a vajdasági magyar munkásság a fasiszta megszállás idején 
— ha csak rövid időre is, de — elvesztette tájékozódását. Ennek 
a lappangó megalkuvásnak köszönhet'"ük. méír ma is a szakszerve
zeteinkre nehezedő lomhaságot, nemtörődömséget és rendszerte
lenséget. A helyzeten nem változtat semmit. Јккгу opportunistáiuk 
ma — a kor szellemének megfelelően — »forfadalml« jelszavakat 
használnak. 

Gyengeségeink pontos felismerése szakszervezeteinknek erőt 
kölcsönöz. Ha idejében szabadulunk meg előrehaladásunk kerék-



kötőitől, az opportunistáktól, ti magunk elé tűzött célt könnyebben 
érjük eí. 

De kik ezek a megalkuvók, az opportunisták? 
Azok, akik még ma is féltve őrzik a szakszervezeti harcok 

regi, a mai időkkel egyáltalán nem számoló hagyományos formáit. 
Akik a dolgozók államépítő gondjai melleit minden céljukat a 

munkaadóc: elleni harcban, jáiják. Akik a szakszervezet minden 
feladatát abban látják, hogy a fizetések minél magasabbak legye
nek és a munkaidő minél rövidebb és nem tekintenek arra, hogy 
ennek következtében az árak is emelkednének. Akiknek minden 
bölcsességük a régi harcmodor alkalmazása és nem vesznek tudo
mást arról, hogy hazánk munkássága az új államban új viszonyok 
közé került és új körülmények között é l szenved és harcol, és 
opíti a maga boldogabb jövőjét. 

Magyarország példája másodszor áll előttünk. A mai pénz-
hígítás (infláció) méreteiben felülmúlja az 192ű-as évekét. B é r é n 
a dolgozó sem akkor, sem most nem képes elég kenyeret vásá
rolni. Az állam vezetéséből ki nem közösített tőkések és polgárok 
félre tudták billenteni az államháztartás mérlegét. A birtokukban 
levő termelőeszközök segítségével maguk szabják ineg az árúk 
árait. Még mindig tőlük függ, hogy a munkás szombat esti fize
téséért mit vehet. A magasabb fizetést könnyen megadhatják, mert 
tudják, hogy az árak felemelésével az így kifizetett többletet 
játszva pótolhatják. Pizetés-favitásról a bér emelése ellenére sem 
beszélhetünk. Az öntudatos munkásság tudja, a történelmi tapasz
talatok ezt mutatják, hogy a fizetésjavítás nem a pénzbeli névér
ték emelésében, hanem az árak alacsony színvonalában és azok 
lenyomásában van. Ezt mutatják a történelmi tapasztalatok, de 
éppen erről nem akar tudomást venni a szociáldemokrata emlő
kön nevelkedett szakszervezeti bonc. 

Jugoszláviában is csak a Népíöiszabadítő harc tudta a fasiz
mussal, a reakcióval egy húron pendülő fekete börzét az őt meg
illető egérlyukba riasztani. A dolgozók éberségétől függ, vajjou 
nem bújik-e onnan újra elő, hogy sötét tizeiméivel a dolgozók 
rovására hízzon, gazdagodjon. Amikor az opportunisták »a dolgo
zók érdekében* magasabb munkabéreket követelnek, a sötétben 
bujkáló üzérek magyarországi szaktársaikra gondolnak. Szívesen 
mennének bele az ilyen >>íizetésjavításba«, mert akkor itt is ilymó-
don félrebillenhetne az államháztartás mérlege, nálunk is az inflá
ciós anarhia, a iiyiit és törvényesített íeketézés rájuk nézve oly 
áldásos korszaka következnék be. Az árak az égig szökkennének 
és a munkabérek soha sem érhetnék el azok színvonalát Mi tehát 
az Egységes Szakszervezetek mai feladatai'? 
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Mindenekelőtt éberen keli őrködnie az óriási erőfeszítések 
urán elért gazdasági egyensúly feleit Kíméletlenül kell harcolnia 
mindazok ellen, akik az államháztartás egyensúlyának felborításán 
serénykednek. Röviden: az öntudatos munkás az alacsonyabb 
árakért küzd! 

Az alacsonyabb árakat azonban csak a több és gyorsabb ier-
mciéssel és a feketepiac elleni kíméletlen harccal érhetjük; el. Két 
szoba foglalta: többtermelés és harc a feketézed -ellen. Tehát 
harc. vagyis az a bizonyos valami, amit az opportunisták legjob
ban uralnak és amitől a gyáva megalkuvók félnek, 

3. 
De térjünk vissza a szervezeti megerősödés kérdéséhez, amely 

Tjeikül, — mint mondottuk, — a soron levő következő kérdések 
sem oldhatók meg. 

Az világos, hogy az említett megalkuvó társaságra nem bízhatjuk 
& munkástömegek nevelését. Legkevésbé., most, amikor a tagság 
iütgtíziszereződése folytán óriási mértékben megnövekedett a 
szakszervezeti nevelésre szorult félig öntudatos, vagy nagyobbik
ra még mindig öntudatlan dolgozók tömege. Ugyanakkor a háború 
során áldozatul esett elvtársak és a néphatóságba bevont öntuda
tos régi harcosok hiánya is igen nagy mértékben érezteti hatásai. 

Ily módon- csak egyetlen kiütünk van: uj szakszervezeti ká
dere kell nevelni. Egy olyan szakszervezeti vezető réteget amelv 
a mai feladatokat nemcsak alaposan ismeri hanem teljes egészé
ben magáénak vallja és küzd is értük. 

Az emberanyag megvan. A dolgozók lelke mélyén, még ak-
üor is. ha nem voltak állandó tagjai, mindig nagy bizalom élt 
osztály szervezeteik iránt. A szakszervezeti iskolákkal szemben 
tanúsított tömegérdeklődés, a bennük megnyilvánuló kitartás, r*. 
laiiulási szorgalom bebizonyította, hogy az újdonsült szakszerve
zeti tagok jobban megértik és átérzik a dolgozók mai feladatait, 
mint a sok harmincéves szakszervezeti múlttal rendelkező -vete
rán/. Már ezen a példán okulva a vajdasági szervezett munkás
ság elsőraugú feladata mindenek előtt: új káderek nevelése. 

A szakszervezetek feladatairól beszélve Lenin azt mondta, 
hogy: >;A szakszervezet nem államszervezet, sem kényszerszer
vezet, hanem tömeggyüjtő nevelőszervezet, az igazgatás és a gaz
daság irányításának iskolája, a kommunizmus iskolája^ 

Tehát nevelőszervezet, amely nevelés céljából magaköré 
gyűjti az igazgatásra és az államgazdaság irányítására hivatott 
dolgozókat. A népi állam érdekei megkövetelik, hogy üzemeink
ben az ellenőrző szerepét munkások töltsék be. Nagy akciókra 
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van szükség, hogy a korszerű ellenőrzés munkáját az igazgatás
ban az árszabályozásban és a számvitelben megismertessék a 
munkásokkal. A szakszervezetek és a bizalmiak ne hanyagolják 
el a fiatal elvtársak szakszervezeti tanfolyamokra és iskolákba 
való irányítását. Ha a munkás az értelmiségiek által ismert tu
dományokat elsajátítja, tudása azokénál nagyobb lesz, ineft ő a 
íncv.a gyakorlati tapasztalatiból tudja és ismeri a termelés folya
mára t, az anyag tuljdonságait, társa! szorgalmát és munkakészsé
gét. Ma a munkás megismeri az iroda tehnikáját is, .egy-kettőre 
felfedi az összes hibákat, visszaéléseket, szabálytalanságokat. Tár
sait is nevelné és jóindulatúan figyelmeztetné az általuk elköve
tett hibákra, amelyek a többtermelést akadályozzák. Az ő szavá
nak hinne minden dolgozó, ha a termeléshez szükséges munka
idő rövidítésére oktatná ki őket. Az anyagmegtakarítás és a sza
bályos ármegállapítás, a pontos raktárkönyv és sok egyéb kellék 
nem volna előtte többé ismeretlen. A termelés szervezője és ha
nyag szakembere abbahagyná a henye szabotálást és kénytelen-
kelletlen a dolgozó tömegek érdekében helyesen tevékenykedne, 
így válnak a munkásokból valódi gyárigazgatók és gazdasági irá
nyítók. 

Ezért játszanak nagy szerepet a szakszervezeti tanfolyamok, 
esti iskolák és tudományos előadások. Minden új ismeret, amelyet 
a munkás a szakszervezetben elsajátít, közelebb viszi őt és kö
zelebb viszi dolgozóinkat a többet és jobban termeléshez, a tö
megtermeléshez. Ezen tanfolyamok elsősorban a szakszervezetek 
mai légkörében kell hogy neveljék a dolgozókat, de ezután mind
járt, időt nem veszítve a szakmai kiképzés fokozásának kell, hogy 
szenteljék magukat. Ezrével van szükségünk raktárnokokra, bér
listavezetőkre, művezetőkre, igazgatókra, könyvelőkre és árrneg-
állapítókra. 

A szakszervezetek központi szervei, már készítik az ilyen Is
kolák tanterveit. A helyi szaktanácsokon áll majd a feladat, hogy 
megszervezzék a tanfolyamokat és további utasításokat kérjenek 
és azokat kidolgozzák. 

Az ilyen kiképzésben részesült munkások más szemmel néz
nék a szakszervezetek belső életét is. Látásukat nem zavarná a 
k&ooott világnézetek tévtana. 

Új emberekre van szükség! 



D E L I P É T E R R O H A M M U N K Á S 
Irta: Geller Lajos 

*— Na, ez is házasélet, amit Deli Péterek élnek. Az ember oda 
van vidéken, az asszony meg bejár a községházára és a titkár
ral paktál. Az este kilenc órakor megyek haza, a községházának 
minden ablaka kivilágítva és az egyik asztalnál ki más til, mint 
Julis meg a titkán Összebújnak és irnak valamit. 

— Én meg azt hallottam, hogy a Julis valami'női egyletet 
alapít és a titkár segédkezik neki. A faluban kidobolták, hogy va
sárnap délután minden asszony menjen a községházára. A titkár 
és a Julis beszélnek, 

— Az lesz még csak valami. Kár hogy Dell Péter nincs itthon, 
majd belefojtaná ebbe a megtévedt asszonyba a szót. 

— Hát biz ez megtévedt. Nem törődik ő már semmivel. A 
gyerekeit elküldte kukoricát törni, mert azt mondja, hogy igy kell 
építeni az országot. Na, az is egy ország lesz, amit Julis épít fel 
meg a gyerekei. 

— Beszéltem vele. Azt mondja, hogy a n ő k is kapnak jogokat, 
meg hogy részt vesznek a választásokon is. A titkár közbeszólt, 
hogy nekünk asszonyoknak össze kell fogni, hogy megvédjük a jo
gainkat. 

— Hát ez meg már niirevaló. Mikor volt az. hogy az asszo
nyok politizálnak, meg szavaznak? Bizguk mi ezt az emberekre, 
ml meg maradjunk a főzőkanálnál. 

Deli Péter cigarettát sódon é s rágyújtott. Most fogyasztotta 
el az ebédjét, s lement a Dunapariru, hogy agyonüsse valamivel 
az ebédszünetet Elnézte a folyói cs a bene ágaskodó hídlűbakat 
A németek robbantották fel ê t is. Valamikor pö fögő vonatok fu
tottak keresztül rajta és most: német hadifoglyok emelgetik ki a 
vízből. Hogy megváltozott az idő! 

Ő is itt dolgozik o hídon. Otthagyta faluját, hogy részt vegyen 
az újjáépítésben és hogy kenyeret vigyen ha/a. Igen. Otthon a csa
lád, az éhes gyerekek, s ö eljött ide, hory dolgozzon érttik. Mert 
nemcsak a kenyér — ez a híd is az övéké lesz. Az ö fiai is utaz
nak majd erre és odaszólnak egymásnak: 

— Ezt a hidat apáék építették. Lehet, hogy azt a csavart 
amit ott látsz, éppen apa helyezte bele a vasba. Vagy ö hordta fel 
ezeket a síneket amelyeken a vonat fut a túlsó part felé. 

Deli Péter'elgondolkodott. Ebben a percben szilárd meg
győződése volt, hogy fiai úgy fogják szeretni öt, ahogyan ö sze
rette az édesapját akinek b e c s ü l t e , lisztelte minden mozdulatát, 
ttiinden szavát. S amikor ő már nem lesz, milyen áhítattal fogják 
nézni ezt a hidat, amelyben benne vau az ő kezomunkája i& 



Geller Lajos: Deli Péter a rohammunka* 

Sziréna jelezte a munka kezdetét. Mindenfelől összeverődtek 
d munkások, s gyülekeztek a lerombolt hídfőnél. Deli Péter is 
l.oztük \olt. Valami ismeretlen láz fogta el. Társainak odaszólt, 
hogy ma különösen jól esik neki a munka, inert rájött, hogy ki
nek épül a liid. A munkások meglepetten néztek rá, ö még oda
szól t nekik valamit és indultak fel az állványukra. S amit mon
dott, mintha- magával ragadta volna társait is: fokozott iramban 
kezdődött a munka. Deli Péter elképzelte, hogy itt a romok he
lyén ui, v/xp. hatalmas híd emelkedik s ezt ok közös munkával 
építik fel. A sokszáz munkáskai egy-egy lendületében van valami 
ami eg>. ami közös. 

.Mintha minden kar mozdulatát ugyanaz a titokzatos gép irá
nyítaná. Azt azonban néni tudta, hogy mi ez a gép, iui ez a moz
gató erő. firezte. hogy mindjobban belemerül a munkába és tudta, 
hogv most valami Jiatalujasat. valami nagyszerűt alkot. 

1 Hosszú unalmas utazás után végre kiszállt a vonatból s eléje 
tárult falujának jólismert képe. Deli Péier szabadságra jött haza. 
Vállára kanyarította а zsákot, amibe holmiját pakolta és indult be
felé a faluba. Örült. Bármennyire is kifárasztotta az utazás, meg
gyorsította lépteit. Esteledett. Az emberek kint ültek a padon, ép
pen úgy mint amikor elment (talán fel sem keltek azóta). Deli Pé
ter elmosolyodott ezen a mellékgondolatou. mert ügy tűnt, mintha 
ezek az emberek örök tétlenségre ítélték volna magukat. 

Ahogy befordult a kövesútra. egy éneklő csoportra lett figyel
mes, amely az üt közepén közeledett feléje. Sokan lehettek, mert 
nem látta a csoport végét. Deli Pétert elfogta a kíváncsiság és 
s/erényen megállt az egyik akácfa alatt, hogy bevárja a közeledő 
tömeget. S iötiek a liatalok. vidám dalukban a ínimkát dicsőítet
ték. .Mintha egy győztes hadsereg hazatérését szemlélné, annyi 
tisztelettel és lelkesedéssel figyelte az előtte elvonuló ifjú hadat. S 
ekszeresük két fiú lép ki a csoportból es Deli Péter tele fut* 
Megismerj és boldogan öleli magához gyermekeit. Egymás mel
leit haladnak, s nem kéidezi őket, hogy hol voltak. Tudja. Roham
munkán. Sokat hullott ő arról, hogy az ifjúság önkéntes roham
munkában vesz részt s boldog volt. hogy а fiai sem vonjuk ki 
magukat alóla. 

Belépnek a kiskapun és eltűnnek a konyha ajtaja mögött. А/ 
egyik Üti lámpái gyújt, a másik szalonnát tesz az asztalra s .jó 
étvággyal ülnek a vacsorához. A gyerekek élméii3 reiket mesélik és 
Deli Péter nem veszi le róluk meleg tekintetét. 

Nem sok idő múlik azután é s .Tubs lép be az аиЛц 



Csak ha már kendet is hazatekerte az ördög kiáhia vi
dáman és u is az asztalhoz ül. Elmondja, hogy merre járt. Hogy 
bent volt a nöí szervezetheti, össze.iö\eteit tartottak-és megbe
szélték az új feladatokat, az ország újjáépítését. Szó volt a nép 
kötelességeiről es jogairól. Mert most már a nép uralkodik 

.Most Oeli Péter mesél magáról, a munkásokról s az épülő 
liidról. A munkásokat névszerint emlegeti, Julis nem ismeri őket. 
de figyelmesen hallgatja és folyton bólogat. Tudja, hogy vala
mennyi jóravaló, derék ember, olyan-mint Deli Péter. 

Amikor Jefeküsznek, az ember sehogysem tud elaludni. .Jólesik 
az otthon melege, a család közelsége. Büszke a gyerekeire, a fe
leségére s ennek a büszkeségnek a s .zédü1etében fekszik és lelké
ben régi emlékek ébredeznek. 

Ott kezdte az emlékezést, amikor bilist elveire. Határozottan 
állt elébe és azi mondta neki: 

Nézd .bilis, mi mindkerten szegények vagyunk, én azonban 
acui félek az élettöj. Van két munkás karom és bctereintek min
dent, ami kell Téged pedig azért veszlek el, mert szeretlek s men 
rudom, hogy dolgos vagy. Tudom, hogy ha kell kész vagy velem 
együtt dolgozni. — .lulis nem szólt egy szót sem, mélyen a szemé
be nézett és nyilt tekintete azt mondta, hogy igen-. 

Később Julís gyerekeket szült, dolgozni azonban neki is kel
lett. Péter bármennyire iparkodotr nem tudott annyit beteremtení 
hogy ej tudta volna tartam a esaládoi. Egyiírt dolgoztuk a kender-
gyárban: együtt nyelték a pori. 

A kendergyár leégeti, az ország pedig felszabadult. A gyárat 
azóta rohammunkával újjáépítették. Pétert azonban máshova szó-
úr«-tta a kötelesség - hidat épített. 

• 

Elkészüli a h í d . . . . ünnepélyesen adták át a forgalomnak. A 
hídfőnél nagy tömeg gyűlt össze zászlókkal, feliratokkal. Külön 
csoportban álltak a munkások, akik n ludat építették, legelöl . .a 
rohammunkások. Köztük volt Deli Péter is. Jóleső öröm töltötte 
be a lelkét. Szemeivel a feleségét keresi a tömegben s bosszanko
dik, hogy nem lehet mellette. AztáNi jött az ünnepélyes aktus. Meg
nyitják a hidat és elindul rajta az első vonat. Péternek borsódzik 
a háta a gyönyörűségtől. A nép élteti a munkásságot a híd épi-
lőit - és a rohammunka sokai. Deli Péter s zédü l s csak zavarosan 
látja az eseményekéi. A vonai ekkor ?u; el e lő t t e . Л mozdonyt és 
:» kocsikar virágokkal díszítették fel. A vagonokban gyógyszer, ru
hát, élelem és szerszám érkezik az ország más részeiből. íme , ez* 
ők építették. Tudta ő . hogy haialmas alkotás, hogy nagy mű. 
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A vonat elmegy. Most egy miniszter beszél, majd a munkások
hoz lep, megdicséri őket és kiosztja a nép ajándékait. Neki is a 
kezébe nyom egy csomagot, megköszöni és boldogan tartja a ke
zében. Ekkor veszi észre feleségét, aki egy munkás küldöttség élén 
hatalmas vörös zászlót tart. A szél lengeti a zászlót 6$ Julis ki
pirult arccal szorítja magához . .* . 

M Á R C I U S I N É P M O Z G A L M A K 
Irta: Kongó Tibor 

»Oh szabadság hadd nézünk szemedbe 
Oly sakáig vártunk rád epedve, 

Annyi éjen által, mint kisértet, 
Bolygóit Шкппк a világban érted** 

(Petőfi Sándor) 
Március az új élet kezdete, március a szabadság hava. a múlt 

itemetőié. Március népeink legszentebb vágyainak kinyilatkoztatá
sa és népmozgalmainak jelentőségét ily rövid írás formájában 
kimeríteni nem lehet. De új, szabad hazánkban, az egyenjogú 
népek demokratikus Jugoszláv Népköztársaságában a márciusi 

í nép mozgalmakról megemlékezni, nekünk magyaroknak nem csak 
történelmi hagyományunk parancsa, de időszerű eleven programm. 

A Jugoszláv Népköztársaság ragyogó emlékű napja, a fasiszta 
(Parancsuralmi rendszer megbuktatása, a náci-Németországgal kö
tött szégyenteljes paktum felborítása is március .havára: 1941 
március 27-re esett. Forradalmi megmozdulás volt ez, a nép aka
ratának megnyilatkozása, mely inkább a harcot, a nélkülözést, a 
szenvedést választotta, mint a megszállást, a bilincseket. Ez a 
forradalmi megmozdulás volt a gyújtója, láugbetűs programmadója 
a négyéves diadalmas népfelszabadító harcnak. A harc -győzelme 
és vívmányai pedig lehetővé teszik a Jugoszláviában élő magyar nép
nek azt, hogy megünnepelje és .helyesen értékelje történetoraéniek 
két legnagyohh napját: J84S március 1.5.-ét és 1919 március 21.-ét, 

A jugoszláv nép márciusa Cis a magyar máircius eseményei 
csodálatosan kiegészítik egymást é; oly nagy jelentőségűek, hogy 
az akkori rmozgalmas és történelmi, eseményekben igazán gazdag 
időkben is, világraszóló eseményeikké nőttek. 

Mik voltak az 1848-as sorozatos európai forradalmak indító-
okai? Milyen gazdasági körülmények késztették a jobbágyparasztsá-
got> a munkásságot és a feálődő polgári középo$ztátet arrajiagy erő* 



szakos, forradalmi megmozdulásokkal vívia ki emberi szabadsá
gát, gazdasági jogait és egyenjogúságát? 

Mint tudjuk. 1848-ban europaszerte megerősödött a harmadik 
rend: a polgári középosztály. Ez a fclrörekvö, művelt és fejlődő
képes népréteg rávetette inasát nem csak a tudományra és i n da
lomra, hanem a gazdasági tilet minden ágára, különöskép a kéz
műves és gyáriparra, kereskedelemre. Ezen új termelési ágak és 
közvetítői vonalak kiépítésével, az idők folyamán komoly tokét 
gyűjtött, mint fejlődő újkapitalista réteg betört a feudalizmus gazda
sági rendjébe és rohamos gyarapodásával szétfeszíteni igyekezett a 
feudális és céhrendszerű gazdasági formákat. Egyes orszá
gokban a feszítő erőt jelentő társadalmi elkentétek, az egyenlőben 
történelmi fejlődés folytán különbözőek voltak ugyan, de a hajtó
erő: a dolgozó népek siralmas élete, keserves vajúdása, minden 
országban megszülte fiait, az új eszmék harcosait, akiktől vá
gyaik megvalósítását, a megváltást várták. 

Magyarországon a mult század negyvenes éveiben a jobbágy
ság elnyomatása, a kétkezük munkájából élő dolgozók kizsáküiá-
nyolása és az ily módon kitermelt társadalmi ellentétek már Urt-
•hataüanná váltak. A parasztság, a munkásság és a polgárság leg
jobbjai már érezték, hogv a feudalizmus bi.lític-eibe verve nem. 
élhet tovább az ország. És tízmillió jobbágy húsába vágtak rzek 
a bilincsek. Az ország óriási többségével szemben élt és dőzsölt 
fé 1 m iJ 1 í ó n em e ss é g. 

Milyen sora is volt a jobbágyságnak? Az adót 6 Fizette, a 
nemesség nem adózott. 1 érméséinek 1/5-ét, a földesúri kiíenccfi és 
Dani tized formájában az úri rendnek ad la. A déz;-mán kívíu a 
jobbágy »robottal« tartozóit urának: évi 104 napon gyai-ognaívzá-
mot (vagy évi 5 i nap szekérrobotot) kellett dolgoznia az úr föld
ién. A mezei közmunkákat (ktrlukot) a jobbágy végezte, az inon-
cokatazö fiaiból szedték össze. Földesura volt vádlója és ítélő 
bírája. Vadásznia és halásznia nem volt szabad, mert ennek élve
zete és minden jövedelme az uraknak tartatott fenn. 

A nagybirtokosok állandóan emelkedő jövedelmüket birto
kaik nagyobbá-tételére, kikerekítéeérc használták fel. A nagybir
tokok közé szorult, kevés szabad parasztbirtokokon a termelés 
mind nehezebbé vált. A jolMgvságnak óriási többsége pedig föld-
telen volt. 609.000 teljes jobbágy mellett egymillióra rúgott a zsel-
lérvesaládok száma. A jobbágyság az úrbéri terhek megszünteté
sét kívánta, szabad földet akart, melyen magának dolgozik, tehát 
gyökeres földreformot akart. A jobbágyságnak helyzetét, а mun
kásságnak nehéz gazdasági viszonyait használta fel a feltörc-vvö 
Dolgárság, a feudális nemesség és a nagybirtokos osztály el'en. 
Élőkön «^fíainJxíoriadalim érteltcniséggeL a polgárság és a sze-



génynemesség fiai, hangot adtak a nép vágyainak, akaratának és 
kékesen követeliik az új idők eszméinek megvalósítását. 

A felkelés 1S48 január 6.-án tör ki Messinában, 12-én nrar 
Palermóban van, 27-én Nápolyban, azután mint a meggyújtott 
kanóc végigszaladva az olasz félszigeten. Parist és Lisszabont 
érinti, majd Berlin, Bécs és Budapesten keresztül, útjában úgy 
veti szét a zsarnokság, a hűbéri rendszer régi, aláaknázott fel
legvárait, hogy a felszabaduló nép örömébe a szabadság zászlajá
val együtt belepirul, a királyok és főpapok palástja alá húzódó 
főnemesség pedig belesápadt rémületébe. 

A foradalom a vázolt politikai és gazdasági fonákságok foly
tán Magyarországon, nem csak Budapesten, de az egész magyar 
népben, nagyon jó talajra talált. Hogy hosszabb ideig lángolt és 
hadászati szempontokból nagyobb sikereket ért el, mint más tőle 
sokkal nagyobb népeknél, ez azért volt, mert a feudalizmus elleni 
gazdasági természetű harc, összefonódott az idegen apszolutiz-
rnns nemzettipró, gyarmatosító és kizsákmányoló bécsi rendszer 
elleni harccal: a nemzet függetlenségéért. 

A párizsi februári forradalom azonnal mozgásba hozza a Pil* 
vax kávéházban tanyázó radikális magyar ifjúságot, melynek ve
zére a költő Petőfi Sándor volt. Ez az ifjúság március 12.-én az 
Ellenzéki Körben nagygyűlést tartott. Itt az összegyűlt tömeg 
előtt olvassák fel a 12 pontot, melyet mint nagyszerű dokumen
tumot ide iktatok: 

Mit kíván a magyar nemzet? Leigyen béke, szabadság és 
egyetértés. 

.!. Kívánjuk a sajtószabadságot, cenzúra eltörlését 
2. Felelős magyar minisztériumot. 
3. fivenkénti országgyűlést Pesten. 
•\. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallást tekintetben. 
5. Nemzeti őrséget 
r>. Közös teherviselést. 
7. Az úrbéri terhek megszüntetését. 
8. Esküdtszéket, képviselet és egyenlőség alapján. 
9. Nemzeti bankot. 
10. A katonaság esküdjék fel az alkotmányra, magyar kato

nákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. 
11. A politikai sztatuszíogiyok bocsa itassanak szabadon. 
\г. Kívánjuk az •uniót Erdéllyel. 
Egyenlőség, szabadság, testvériség!* 
Március 14.-én megjött a bécsi forradalom híre. Másnap Petőfi 

Sándor Jókai Mór a pesti nép hatalmas utcai tüntetése élén. 
megdöntik a gyűlölt cenzúra rendszert, kinyomatják a 12 pontot 

és a Nemzeti dalt. Kiszabadítják Táncsics Mihálvt. A pesti fórra-



dalom tüze. átcsap az egész országra. Megalakul az első felelős 
magyar minisztérium, Batthyány vezetése alatt A megrémült bé
csi udvar és a császár hozzájárul! azonnal a forradalom vívmá
nyaihoz, de közben alattomosan szervezni kezdi az ellenforradal
mat. A birodalom nemzetiségeinek a horvátoknak, szerbeknek, cse
heknek, oláhoknak szabadság mozgalmát, ügyes sakkhúzással sa
ját uralmának erősítésére és a magyar nép szabadságharca ellen 
használja fel. Miikor a császár érzi a forradalom gazdasági vív
mányaitól, az úrbéri terhek eltörlésétől, a földreformtól rettegő 
magyar főurak és mágnások támogatását, báró Jósika, István fő
herceg-nádor, Szögyény, báró Lédcrerék, Hrabovszkyak és a töb
biek árulását, azonnal visszavonja szavát és ünnepélyesen tett 
ígéretét. Magyarország élére pedig a horvát ellenforradalom vezé
rét Jelachichot diktátorrá nevezi ki. Jellachich hadseregével átlépi 
a határt és mint királyi megbízott a pesti »lazadok« ellen indul. 
Szeptember 2f\-án a császár Magyarország katonai diktátorává 
nevezi ki Lamberg altábornagyot, akit a feldühödött pesti, nép, a 
fővárosba érkezésekor meggyilkol. Peíőífi verséből ömlik a harag 
ч bvály CiHen, midőn ezt az eseményt megénekelte: 

>Lamberg szivében kés, Latour nyakán 
Kötél, s utánok több is jő talán, 
Hatalmas kezdesz lenni végre, néip! 
De még, ezzel nem tettetek sokai — 

Akasszátok föl a királyokat!« 
Nem csak Jelachich, de az Olaszországban tanyázó Radodky 

•győztes seregei is megindulnak Magyarország szíve felé. 
Mint minden forradalmat, a mi 48-as forradalmunkat is elárul*-

ía a népellenes réteg. A burzsoázia árulása után, minden 1848-as 
forradalom jobbra tolódik. A parasztságot és a munkásságot el 
árulia és leveri a polgári középosztály. Párizs. Berlin é s Bécs 
forradalmát már rég elnémították, az egész vonalon győzött az 
ellenforradalom. A magyar forradalom azonban az árulásra. Bécs 
erélyes katonai beavatkozására nem retten meg és nem jobbra, ћа-
nam balra tolódik. És mikor már »Europa csendes, újra csendes 

Láncz csörg minden kézen, csupán Magyar kezében cseng a 
•card.? — és most lángol csak fel igazán a magyar szabadságharc 
tüze. Egész Európa levert demokráciája Magyarországra tekint 
Lengyel és osztrák szabadcsapatos légiók szöknek át Magyaror
szágra. A k o r m á n megszökik Pestről Eötvös és Széchenyi elmene
kül, de Kossuth Lajos ellenállás szervezésének élére áll és bátor 
egy lmsége és alakja itt mutatkozik meg igaz] valójában. Elhang
zik a jelszó » Veszélyben a haza!« Mivel az országnak sem had
serege, sem pénze nincs, Kossuth elrendeli a partizánharcof. 
-Hátba támadni a németéi, a közlekedési vonalakat felrnhhQ7^ar:L 



élelmiszereket erőszakkal elvenni. — iegyver gyanánt lándzsa, 
kasza, íejsze használandó!* És a szabadságért küzdő magyarok 
partizánharca megindult. Minden épkézláb férfi fegyvert ragadott* 
sorakozott és tódult Kossuth Lajos zászlaja alá. Semmiből terem
tettek: pénz, hadsereget, élelmet, lőszert. Nem csak hogy kiver
ték az országból a betolakodó ellenségeddé diadalmas csaták után 
elértek a gyűlölt rabtartók fészke Bécs alá. A császári udvar meg
rémült és a magyarokkal alkudozik — közben mindent megtesz* 
hogv az orosz cár — az akkori idők második legreakciósabb ha
talma, sürgős, de nagyon sürgős segítséget adjon. 

Miikor a hatalmas orosz hadsereg megindult, a magyar sza* 
badságharcnak leverésére, az osztrák császár felbátorodott és 
hogy a »közös ügy« érdekét igazolja a világ előtt, kiáltvánnyal 
fordult a világhoz: 

»Magvarorszagon néhány hónap alatt oly kiterjedést nyert és 
jelen fázisában oly határozottan viseli jellemét az euróipai felfor
gatási párt minden ereje egyesülésének, hogy valamennyi állada* 
lomnak közös érdekében áll gyámolítani a császári kormányt 
azon harcában, amelyet ott a társadalmi rendnek terjedező felosz
lása ellen visel.« 

A két reakciós főhatalom már akkor is a »rendet, a »civiliza-
ciót« védte, a szabadságukért harcoló népeket pedig elkeresztelte 
»ielforgatasi pártnak*. 

n A lelkes^ fiatal magyar honvédhadsereg mé£ néhány sorozat 
győzelmet vívott ki, de a nemzetiségi hadseregek ellen és ugyan
akkor az osztrák és orosz kolosszus ellen, sikeresen nem vehette 
fel a harcot és Világosnál letette a fegyvert. 

A fegyverletétel után szörnyű megtorlás következett. Nem csak 
a hős 13 aradi vértanú, de a népszabadság megszállottjainak ezrei 
és ezrei pusztultak el az akasztófán. Pusztítással, gyilkolással és 
börtönbe zárással fojtották vérbe a németek a magyar szabadság* 
harcot 

A magyar népet elnémították; de nem fojtották vérbe a ma
gyar szabadság nagy népi tömegmozgalom képviselőinek: Dózsa 
Györgynek, Táncsics Mihálynak, Esze Tamásnak, Rákóczi Ferenc
nek, Petőfinek és Kossuth Lajosnak lángoló szellemét. A magyar 
nép Kossuth Lajost siratta és Kossuth Lajost várta vissza. Mert 
>7ш mégegyszer azt ti zeni. mindnyájunknak el kell menni. . .€ É s 
1894-ben, mikor Kossuth haló porait hazahozták, gyászolt ós sírt 
az egész magyar nép.Gyászoltak őseink is, egyesületünk megala
pítói, a szabadkai Ellenzéki Kossuth Kör tagjai. — A hivatalos 
Magyarország élen első Wekerle kormány minisztereivel pedifif 
tüntetően távolmaradt a temetéstől. A magyar reakció akkor sem 
érzett a nejjel , деш y p j t t h í é ^ 



E z a reakció — mely gyűlölte és ma is gyűlöli a népszabad
ság szellemét, destruktív elemmé nyilvánította Kossuth Lajost is. 
A kiegyezés után teljesen csatlakozott az osztrák-német hatalmi 
csoportosuláshoz. Hiába volt Kossuth lángelméjének minden in
telme, hiába hirdette a német ellen a szomszéd kisnépekkel való 
barátságot. A magyar népben hiába élt a kizsákmányoló németek 
gyűlölete, ez a bűnös reakció, az első világháborúban a német 
imperialista érdekekért vitte harcba a magyar nép fiait és zúdí
totta reá az első világháború elvesztésének minden következmé
nyeit 

Az 1848-as forradalom és az első világháború időszaka között 
nem sokban változott meg a magyar élet. A feudális nagybirtok
rendszerhez most még az iparosodás folytán mindlejlettebb tőkés 
kizsákmányolás rendszere is járul Marx és Engelsz tanai, a dol
gozók társadalmának kizsákmányolása ellen folytatott harc, mind 
mélyebb gyökerekből táplálkozott. A nagybirtokosok uralkodtak 
az országon, nem adtak szervezkedési szabadságot, nem adtak 
választójogot a parasztságnak és munkásságnak és így a n é p 
nem szólhatott bele sorsának irányításába. A lehető legelső alka
lomkor, az elvesztett első világháború után, a magyar nép ifimét 
bebizonyította azt, hegy a haladásért, a demokráciáért, Petőfi vi
lágszabadságáért küzdő népek között, még mindig vezető szere
pet játszik és első helyen van. Dózsa, Petőfi, Táncsics és Kossuth 
szellőmé ismét lángra lobbant! 1919 március 21.-én — a magyar 
nép történelmének második ragyogóan fénylő márciusi napján a 
győztes forradalom kikiáltja a »Magyar Népközt ársaság«-ot. 

Végre megvalósult 48 igazi szelleme'! Valósággá vált az 
egyenlőség, szabadság és testvériség: megindult a szocializálás, 
az ezer éve áhítozott, megváltó és igazságos földreform! Elké
szült a messzire tekintő, ma is időszerű és megvalósulásra váró 
terv: osztálynélküli társadalmit, népi szocialista állam, melynek 
gazdasági alapja a közösségi termelési rendszer. 

A reakciós Európára ismét veszélyes, új Magyar Népköztár
saságot a győztes antant-imperialista csoport kiteljesedni nem 
hagyta. A magyar munkásság érezte a veszélyt és öntudatára 
jellemző, hogy pár nap alatt, önkéntes jelentkezéssel, menetkész 
munkászászlóaljakat teremtett. A munkás szindikátusok aktivitá
sából és a július 20.-án kihirdetett általános mozgósítás után, már 
négy hadtestre elegendő hadsereggel rendelkezett a népkormány. 

A forradalom vezetői felvették az érintkezést az oroszorszá
gi népek forradalmának vezéreivel Leninnel és Sztálinnal. Tőlük 
segítséget azonban nem kaphattak. Mikor az Antant elhatározta 
az mteromdifcL JuugoL Ш OIQSZ forradalom letöri sere, Clemen-



ceau megindította a kisantant csapatait a Magyar Népköztársa
ság elten és Horthy ellenforradalmát segítve, mindent megtett, 
hogy Európa szivében a dolgozó nép új, szabad köztársasága mefc 
ne vesse lábát. 

A fiatal magyar néphadsereg felvette a harcot a románokkal 
a csehekkel és az elleniorradalmár okkal szemben is viiezül har
colt A hadrakelt sereg $ hadosztályból és néhány önálló dandár
ból állott, .melynek vasmunkás. Umv>rikás. bányász és földműves 
proletár katonái, a volt császári és királyi ár mád iát megszégye
nítő vitézséggel védték a forradalom vívmányait. A kimerült or
szág azonban nem bírt a nép árulóivá! szemben és .a hatalmas 
és győztes kapitalista világ imperialista blokkja ellen is komoly 
ellenállást kifejteni. 

Megbukott tehát az 1919-es kísérlet is a 48-as forradalom vá
gyainak: a népszabadságnak, az egyenlőségnek, a népek szolida
ritása új szellemének és az új, igazságos gazdasági rendnek meg
valósítására. 

Jött. ismét az' ellenforradalom, még nagyobb dühhel a fehér 
terror, a - zabádsái>- helyett, a várva várt földosztás helyett, a 
régi béklyó: a nagybirtok, a tőkés kizsákmányolás és a kevély, 
úri magyarság. És jött ismét a. régi ellenség, jött ismét a német 
barátság. Hogy ennek a terrornak milyen következménye volt. 
tapasztaltuk már mi is, a második imperialista világháború folya
mán, azokból az eseményekből, melyeknek már mi is nem csak 
szemtanúi, de részesei is voltunk. 

Közben a haladás és a szabadság eszméjét a szláv népek 
vették át, és vitték győzedelmesen a megvalósulás felé. 

A jugoszláv népek március 27.-je valósította meg azokat az 
egyetemes néptörekvéseket, melyekért a magyar is évszázado
kon keresztül harcolt, mely néki egész a második világháború be
fejezéséig nem sikerüli. 

A jugoszláv nép márciusának jelentőségét ma meg teljes liord-
erejében felmérni alig tudjuk. Látjuk és tudjuk azonban, hogy 
ezen a napon ismét 'felragyogott a csillag, március csillaga s a 
népek hajnalcsillagaként világít mind fényesebben. 

Kis nép volt a magyar 1Ш-!>ап és 191^-ben, de a nagy népek 
demokratikus harcainak élén állt. ^Emelje fel lelkeinket, hogy rai 
vagyunk a lámpafény<< írta Petöfr 1844-ben. Nem csak az akkori 
társadalom nagy tudósai és tanítómesterei Marx és Engelsz; de 
Európa minden szabadságszerető népe, a magyar nép győzelmét 
ábitozta. Az első pusztító világháború után pedig 7919-ben. a ha-
UUmas orosz nép máit, a magyar volt az egyetlen enrópqi nem-
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azt, aki a népszabadságnak és a világszabadságnak szent ügyéén 
kardot ránt és utat mutat. 

Kis nép volt a jugoszláv nép is 1941-ben, de március 27.-én, 
mikor szembeszállt az európai népeket sorba leigázó náci-fasizmus 
hétfejű sárkányával, mgy. hatalmas és a világot bámulatba ejtő 
néppé nőtte ki magát, 1941-ben ós az ezt követő négyéves sza
biid ságharc folyamán, egész Európa leigázott népeinek demokrá
ciá ja a jugoszláv népre tekintett, annak emberfeletti harcát és 
hőstetteit csodálta, tőle vett erőt és bátorítást saját szabadságá
nak kivívására. 

Büszkék vagyunk tehát márciusra, melynek forradalmi nép-
uiuzgahnaiban a két: testvérnép a világszabadságért küzdött és 
végre egymásra talált. 

Kötelességünk tehát őrizni és ápolni, fejleszteni március em
iékét. Harcolnunk kell, hogy az ezeréves elnyomatás által kiter
melt ellentéteket örök időkre eloszlassuk. Harcolnunk keli, hogy 
most, amikor megvalósul a nép vágya, az örök március életre
keltett vívmányait mindkét nép háboríthatatlanul élvezni tudja! 
Harcolnunk kell Petőfi szellemében, míg be nem teljesedik a leg
szentebb vágy; 

»Ha majd a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet, 
Ha majd a jognak asztalánál 
Mind egyaránt foglal helyet, 
Ha majd a szellem napvilága 
ragyog minden ház ablakán: 

Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk..; 
• • • • • • • • • • • • 

KORUNK SZÍNHÁZKULTÚRÁJA 
írta : Lévay Endre 

Az emberi kultúra nem a ki.\ áltságosok. hanem a legszéle-
sebb néprétegek tulajdona (Lenin). E meghatározás kiindulási pon 
tunk szilárd alapja, mert megjelöli a szemléletet és a föladatot. 
Ez a szemlélet azL tanítja, hogy a társadalom helyes fejlődése, 
mondhatni, elsősorban a jólirányitott kultur-politikai munka ered
ményeitől függ, mert éppen ez a munka az. amely tudatosítja 
a munkásosztály nagy történelmi szerepét a gazdásági, társa
dalmi fejlődésben. Ez viszi közelebb a dolgozókat saját problé
máik megismeréséhez és rámutat azokra a nagy lehetőségekre, 
am.elvek a demokratikus 'fejlődés során еlőttünk állnak. 



29* Léyay Eridre: КоптЖ szitMzRűttttfSJa 

A haladó világszemlélet álláspontja az, hogy az iskola, a 
:tudomány mindenki számára nyitott könyv legyen és termesze* 
tes. hogy nem veti el az előbbi korok kultúrszerzeményeit. Mitt-
den kispolgári okoskodással és főképp tájékozatlaiíságffal ellen
tétben a demokratikus világszemlélet nagy becsben tartja ámul t 
szellemi alkotásait* Mindazt, ami az emberi kultu/ra é j gondolat 
fejlődésében értéket jelent, átértékeli és úgy tanítja, viszi tovább 
az űl, fiatal nemzedék számára. 

Mit jelent ez az átértékelés? 
A kultúra, a szellem java hosszú évtizedeken, évszázadokon 

keresztül a dolgozó nép fölött élő uralkodó rétegek hatalmában volt, 
A gazdasági eszközök birtoklásával egyidejűleg az emberi kul
túra javait, jótéteményeit is kisajátították: övéké volt az iskola, 
az egyetem, a szinház, a napisajtó és a könyvkiadás roppant 
nagy lehetőségei. Tudva azt, hogy a szellem fegyvere az egyik 
legerősebb fegyver é;s a kulturális megerősödés egyben politikai 
megerősödést is jelent, a hatalom birtokosai a dolgozókat ebben 
mindig elmarasztalták. A kulturális téren kiépített embereket* 
mée ha a népből jöttek is. igyekeztek meghódítani és kisajátí* 
tani olymódon, hogy azok és alkotásaik kizárólag az 6 érde
keiket szolgálják* fis ahol, vagy amikor ez nem járt sikerrel (Pe
tőfi nem hódolt meg a rendiségnek és nem állt a hatalom birto
kosainak szolgálatába) meghamisították a költő alkotásait s ha 
érdekeik úgy kívánta, a katedrán, a kaszárnyán és a szószéken 
keresztül romantikus nemzeti dalnokot faragtak a forradalmi 
köKőből. Ennek következtében a halhatatlan kulturértékek, alko
tások már megcsonkítva, vagy meghamisítva kerültek át a köz
tudatba, az idők során újabb és újabb nemzedékek így ismerték 
uu<r és így fogadták el valódinak, sokan nem is gondolva arra. 
hogy Csokonai, Katona József és Petőfi vagy Puskin. Qogoly 
és Tolsztoj valójában más mondanivalót rejt magában. — a 
néphez szól, a népet tanítja s nem nedig azokat, akik kisajátí
tották. 

Az átértékelés eszerint megadja a dolgok igazi értelmét, a 
kulturértékek helyes szemléletét és módot nyújt arra, hogy a 
népi kultúra művelői egyenes úton járjanak és helyes szemlé
letiéi készülődjenek, amikor a széles tömegek kulturális színvo* 
nalának fölemelésére vállalkoznak. 

1. 
A szinház minden időben mélyen össze volt kapcsdlva a 

népközösséggel; nagy korok példái tökéletesen igazolják ezt a 
telelt. A görög színházban hatalmas tömegek nézték végig 
Sophokles tragédiáit és Aristophanes vígjátékait; a római biroda
lomban Plauttis vígjátékainak előadásain is ott volt a sréix de 



més: hatalmasabb tömeg verődött össze, az arénákban, ahol a 
római imperializmus vandál játékait követelték a rabszolgák fe
lejthetetlen jelszavával: »panem et circenses« (kenyeret és cir
kuszt). Az angol színpadon Shakespeare drámáit nemcsak az ud
varnokok, hanem a nép is élvezte és így volt ez minden korban, 
amikor a színház valóban megfelelt föladatának. 

A színház, helyesebben a színjátszás, ha szoros kapcsolatot 
tart fenn a néppel és ha a népnek játszik, akkor szinte föiuiier-
hetetlen szerepe van a népi kulturmunka terjesztésében. A he
lyesen értelmezett színházat éppen ezért nem szabad elválaszta
nunk a múlttól, — de igenis el kell választanunk a közelmúlttól, 
amikor a színház neve és szerepe egészen más fofgalinat takart, 
A polgári színjátszásnak az a formája, amelyet mi ismertünk és 
láttunk nem azért jött létre, hogy kultúrát terjesszen. A színház 
a legridegebb.es a legszámítőbb üzleti vállalkozás volt: a pénz
szerzési vágy volt mozgató ereje s nemcsak szervezetét, hanem 
irányát, programját és szellemét is ez határozta meg. Olyan mű
sort adni, amely busás jövedelmet hoz és olyan közönségnek, 
amely azt megfizeti. 

Könnyű, szórakoztató műsor, amely olcsó hatáskeltéssel dol
gozik, pillanatnyi hangulatot, élvezetet nyújt a jópénzű közön
ségnek. Operettekre és kétes értelmű vígjátékokra, bohózatokra 
volt szükség, ahol mezítelenség, a szoknyaemelgetés és a kéjes 
ömlengés csiklandozza a közönséget. A tartalom, a mondanivaló 
nem fontos :elég egy házassági háromszög is, hogy az izgalomra 
éhes kispolgár érdeklődését fölkeltse és képzeletét fölkorbácsol
ja egészen a »grand-gignoli« őrjöngésekig. A mind kisebb körre 
zsugorodó színházi közönség ezt követelte: könnyű, szórakoz
tató tnűsort s a színháznak is ez volt a legkifizetőbb. így a szin-
házpolitika kényszerítő hatása az írót is macával rántotta a 
züllésbe. Az írónak, a darabszerzőnek hiába volt olyan mondani
valója, .ami tanít, nevei és á néphez szól. eltemethette mondani
valóját, mert a színházi »inyenceknek« olcsó humor, gyönyör és 
élvezet kellett a társadalomban vajúdó mély problémák föltárá
sa, helyett. Operett, amelyben széplábú szubrettek táncolnak, a 
primadonna szívrepesztö dalokat énekel és a táncoskom'kus sza
máron belovagol a színre. 

Ez a szél lenn megfertőzte a színműirodalmat és a színész
világot Is. A színjátszás és a színműirodalom züllése, hanyatlá
sa mellett hasonló tünetek ielentkezlek a színészvilágban is. Amíg 
száz esztendővel ezelőtt, a magyar színjátszás fénykorában Pe
tőfi és Arany János franciául és angolul tanult hogy segédszí
nész lehessen a komoly felkészültségű társulatoknál, addig szá
zadunk polgári színházában az üresfejű jampecek. kalandorok és 
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testüket eladni kényszerülő, városi urilányok nyüzsögtek a szia-
házakban a fehérholló számban menő igazi tehetségek mellett. 
Hiszen ez a romlott, nagyzási hóbortos szellem nem is nevelhe
tett valóban nagy művészeket: a társadalom szimházkulturája 
sem nyújtott lehetőséget erre, hanem kitermelte azt a sztár-
szellemet, amely a vidéken tündöklő színtársulatoknál már-már 
megközelítette a prostitúciót. 

Ez a szinház s ennek írója, színésze vajmi keveset tudott 
arról, hogy a »dramai munka olyan alkotás, melynek külső kor
hozkötöttsége a mindennap, a társadalom, a közgazdasági prob
lémák. elemeitől, függ. Nem ismerte, de összetételénél fogva 
nem is ismerhette föl a szinház szerepét a népi kiilturmunku 
terjesztésében, mert mi sem állt távolabb tőle, mint maga a nép. 
Programja szórakoztatás, pillanatnyi hangulatkeltés volt, útja. 
fennmaradása, sem lehetett hosszabb életű, mert nem volt gyö
kere a néipbeii. Lehet, hogy még ma is itt-ott föltűnik, elmosódó 
hatása jelentkezik korunk szhiházi életében is, hiszen tudjuk 
jói. hogy korokat nem lehet határozott, vonallal elválasztani egy
mástól, de az új szinházkultúrá már kibontakozóban van, a - sza
bad színpadok*, :>iiépszinpádok<v és »népszinházak» lépésről-lépés
re elfoglalták a régi helyet és a népre támaszkodva, mint valami 
hatalmas kohók, 'magáikba olvasztják a letűnt kor színjátszásá
nak emlékeit. 

2. 
Kultúrmuiikánkban nem, jutottunk tűi a. kezdet kezdetén: 

ezért a fölvetett kérdés nagyon is időszerű s megvitatása, ha 
nem többet, legalább egy lépést jelenthet előre a megkezdett úton. 

A Vaidasági Magyar Népszínház azzal a föladattal alakult., 
hogy szuboticai székhellyel az egész tartomány magyar szinház-
kuí tu rá jánHk müvelője legyen. Már a neve is szerepei jelöl meg. 
n é p s z í n h á z és nem kamaraszínház, amely a polgári kultúra 
elvont finomságait adja azoknak a kiváltságosoknak, akiknek a 
szinház nem tanulást, nem fejlődést és nem erősödést jelent, ha
nem csupáncsak élvezetet egy iüejétmulta kiélési tormában. Nern 
is Művész Szinház, mert a népi kultúra még nagyon fiatal hajtá
sú, s ezekből a fiatal hajtásukból m é g nem telik egy ilyen nagy 
és gazdag kultúrintézményre. A nép felől jövünk és alulról kell 
kezdenünk, ha fölfele tartunk. Ez a munka meghatározója, alap
köve maga a nép és nem a légüres tér. A Népszínház föladata, 
hogy a színházi kultúra segítségével emelje a vajdasági magyar 
nép kultűrszínvonalát, bővítse ismereteit és lölszínre hozza, tuda
tossá tegye azokat az értékeket, amelyek lent a mélyben, a nép
ben szunnyadnak. C é l : korunk új szinházkultűrájának terjeszté
sével mozgásba hozni minden községi, falusi, tanyai csoportot* 



hogy a Népszínház útmutatásai nyomán mindenütt meginduljon a 
fejlődés folyamata. 

Kiindulási pontnak kétségtelen a magyarság számát és elhe
lyezkedését kell vennünk. A vajdasági magyarság túlnyomó több
sége, — hetven százaléka — a vidéken él, falu és tanyalakó; csak 
harminc százaléka él városban. Igaz, a múltban a szinház illetve н 
színjátszás az utóbbiaknak szólt, mert ezek voltak a polgároso-
düttabbak és az üzleti vállalkozásnak ez jobban megfelelt: a nép
pel nem törődtek, hagyták kezdetleges mükedvelésében vergődni. 
Ma a színház nem üzleti vállalkozás s éppen ezért annak keli. 
hogy nyújtsa kultűrértékeit, aki a legjobban rászorult. A szinház 
székhelye város, játszik a városi közönségnek, de a hangsúly a 
íalun kell hogy legyen, mert — a kultúrintézet nem a városé, 
.hanem az e g é s z Vajdaságé. 

A művész színvonal túlhangsúlyozása — müvész-szinházi ér
telemben — nem elsőrendű követelmény. A hangsúly a iölké-
szültségen és nem a művészi színvonal sürgetésén van, mert a 
. • m ű v é s z e t i szempont valójában a külsőségekben és nem a 
I b e l s ő tartalomban jelentkezik. Ezért — mint már fennebb em
lítettük — Művész Színházról illetve művészeti szempontról'csak 
akkor lehet-szó, ha már a belső kiépítés előrehaladt, megterem

hette az új szinházkultúra levegőjét és nagyjából elvégezte a ké* 
irzülődés föladatát. Az ismeretek hiányát a színésznevelés, helye-
H ebben a színiiskola hivatott pótolni olymódon, hogy az ideoló-
:± iai, irodalmi és művészeti oktatás útján az á t é r t é k e l é s 
ül .apján fedje föl a dolgok igazi értelmét s mi több ez a nevelés te
re, mtse meg a tiszta realista játéksfcüusi is. A realista játékstílus, 
amelyet itt igyekszünk meghonosítani, elsősorban az egyszerűsé
ged; az értelmieséget és természetességet követeli: u j j á t é k • t i-
p u s t a régi helyére. Föladat tehát a mükedvelés és a rég; >ziu-
játs zás hatása alatt jelentkező szíái széliem fölszámolása, ehelyett 
a hvxladó szellem meghonosítása a színpadon, amely szigorúan az 
•egypMsmellettiségen alapul és tág teret nyit a fejlődésnek. 

iAt fejlődést a színházt mimka teljes egészében szolgálja, de el
sősorban szolgáliák — a jelen föladat mellett az egyfelvonásos 
szind;>irabok, a rövid művek, kulturesiek, műsoros estek rendezése 
u vid/cik, a község és a falu színpada számára, A nehéz drámák 
követelményeinek földolgozása helyeit • • az, ami a maga egysze
rűségében tökéletesen megközelíti nér nkct . Számot kell vetnünk 
azzal, Riogy a falu és a tanyavilág né ,e még ma is a régi mükedve
lés hiiuilriában vergődik, nem t a lá l .'-.intat sem a mükedvelés for-
májábóf sem abból a tartalomból amelyet az ál-népszínművek, ор^-



reítek, a letűnt világ undorító bohózatai és kétértelmű színművei, 
yagy színjátékai teremtettek meg. Az első pillanatra ellentmondás
nak tetszik, — de a rövid darab földolgozása nehezebb föladat, 
mint a három-négyfelvonásos műveké, mert az alakító művésznek 
kevesebb anyagból kell kihozni mindazt tizenöt—husz perc alatt, 
amihez a »nagy darabokban« három, négy felvonáson keresztül 
sokkal több ideje marad. Éppen ezért szükséges rövid darabokban 
gyakorlottabb erők szerepeltetése is. 

A népszínház vándorelőadásai ilyen programmal a vidék szin-
házkulturájának élénkítését és színvonalának emelését szolgálják. 
A szinház kiutazása a falura kettős célt szolgál: egyrészt a vidéki 
mű kedvelés támogatását, helyesirányba terelését, másrészt vidéki 
erJk fölfedezését illetve bevonását a népszínház munkájába. Mert 
a társulat m a nemcsak a városi és nem elsősorban a városi Je
ter.-kezükből kapja utánpótlását, hanem a kisvárosokból, a falvak
ból, ahonnan valóban a nép föltörő tehetsége űzi őket a szinház 
felé s nem a város aszfaltján, a szinház közelségében jelentkező 
iirw-s szereplési vágy, vagy mint már sok esetben láthattuk, — a. 
kispolgári céltalanság. 

A kulturéhsóg kielégítése, mely napjainkban mutatkozik, csali 
ezen az úton lehetséges. Ebben a munkában nem a művészi, v á g j ' 
nevi művészi szórakoztatás elve érvényesül, hanem a tanítás a m*-
ve'és elve, amely tartalmában a kultur-politika elemeivel te l í tődik 
meg és formájában legkifejezőbb agitátora lesz a haladó eszméknek. 

Szinházkulturánk fejlesztésének nem egyetlen, hanem cráik 
i r á n y í t ó szerve a népszínház. Művelője minden kultúrszer v *e-
zet, minden műkedvelő, minden műkedvelő csoport a falun f i s a 
kiiihírközpontoktól legtávolabb eső tanyavilágban, ahol csak 
játszásrő! tudnak. 

A népi kultiirmunka mérlegét figyelve fölmerül előttünk a Tcér-
dé.g hogy a mukedvelés tulajdonképpen c é l vagy csak <i s z 
ív ?! E döntő jelentőségű kérdésre a mukedvelés két ko rimák 
megjelölése ad feleletet s ezek határozzák meg a mai mukedve lé s 
iráayvonalát is. 

A múltban, amikora műkedvelő színjátszásnak ú g y s z ó l v á n 
semmi értékes anyagot nem kölcsönzött az a program, amely/ élet
rehívta, a mukedvelés a legtöbb faluban — sőt sokszor a */áros
ban is — az együttes e g y e d ü l i célja volt. Alig több a puszta 
szereplési vágy kiélési formájánál: színházat játszani csalc azért, 
hogy játszunk. A kulturmunkának a legjobb esetben sem n«evezhe
tő időtöltés pedig falusi primadonnákat, bonvivánokat és ?*>k eset
ben kulákf iákból kiurasodott paraszt-jampeceket termel t. Ilyen 
felemás kultúrájú emberek voltak összetevői a műkedvel^ sziniát-



szásnak s nem hogy tanították volna, vagy legalább meghagyták 
volna.a szellemi fertőtől még érintetlen népet a maga kezdetle
ges, népi kultúrájában, hanem ráerőszakolták mindazt, amit a vá
rosokban rosszul ellestek s amit a »Szinhazj Élet« ós a megron
tott polgári szni játszásnak egyéb bacillushordozói terjesztettek és 
szétszórtak a falvakban. A műkedvelés így nem nevelhetett és nem 
is nevelt egészséges színházi közönséget rnaga köré. 

A jelenben — az eddigi eredményekből úgy látjuk — a mii-
kedvelés nem c é l hanem e s z k ö z . Eszköz arra hogy benépe
sítse az elnéptelenedett egyesületeket; eszköz arra, hogy »táblás 
házat« hozzon és eszköz arra, hogy jövedelmet hajtson az egye
sület, jobb esetben antifasiszta í:tervezet számára, És mert csupán
csak e s z k ö z , irányítói nem soKat gondoltak arra, hogy ez a mű-
kedvelés a r é g i műkedvelés nyomdokain halad $ ma is ugyan
azt adja (ritka kivétellel) a népnek, amit a közelmúltban adtak a 
műkedvelő színjátszás felkészületlen, naiv vagy egyenesen romboló 
szellemű vezetői. ' 

De a helyesen fölfogott műkedvelés c é l és eszköz is. Mind 
a kettő egyszerre. A műkedvelő színjátszásnak az a célja, hogy 
minél több uj, fiatal eröt bevonjon a színpadi munkába, mert ez az 
a hely, ahol könnyű alkalom nyílik az ismeretek bővítésére, a 
nyilvános szereplés, a szabatos beszéd és az egyszerű tanítás el
sajátítására. Eszköz azért, mert a falusi színpad fölhasználásával 
közelebb hozzuk a népet a kultúrához, könnyen tanítjuk és nevel
jük. Ezek az okok úgyszólván nélkülözhetetlenné teszik a műked
velő színjátszást, de ha rnár nélkülözhetetlen kuiturszervről be
szélünk, akkor elsőrendű föladat azt a demokratikus s/e'ilemnek 
megfelelő tartalommal megtolom. 

E föladat mellett a színházi anyag nem idézheti a ieti':\i kor 
bomlasztó emlékeit azzal a jelszóval, hogy a Mt'pszinnui, vagy a 
színjáték ártatlan mondanivalókat takar. Az anyagnak a mában 
kell gyökerezni: előbb ismerjük meg korunk szc!lemét, problémáit 
és követelményeit s csak azután forduljunk majd a régi fele, hogy 
átértékelve a színpadon is bemutassuk az emberi társadalom és 
kultúra fejlődésének lépcsőit. 

*A politikában az emberek mindaddig a csalás es öndmitds együgyű 
áldozatai voíiak és maradnak, amig пш tanulják meg bármelyik erkölcs, 
vallásos, politikai vagy társadalmi szélűm, ige, és ígéret héja mogul ki 
hámozni ennek, vagy итпф az •0$z4(Uxio(iJ^(&..-eTdekeii.'c (Lenin) 



KÉT OROSZ VERS 
'Dudás Kálmán átköit-htben 

Lyermimiuv Mihail Jurjevics (1814—1841), orosz költő, az 
•orosz Byron«. Híres prózai munkája: a Korunk 'hőse. 
Puskin Апуeginjének prózai, fordítása, 

F O H Á S Z 
Ha tép a kétely, s csüggedek, 
s a szív vigaszra rest 
magányom Öble réveteg 
hűvös fohászba kezd. 

Van, el a csendülő szava* 
ölén csodás erő 
tiinö ütik nyomán fakad 
a szent varázs elő, 

a fájdalom, a béna gond 
lehull, akár a súly, 
s hívón, zokogva, két karom 
kitárom szárnyakul, 

Nyekraszov Nikolaj Alekszejevics (1821—1878), a hatvanas 
évek kiváln orosz költője. Hires énosza: Ki él b o 1 d o g a n 
Oroszországban ": 

H A D U L A H Á B O R U 
Ha dúl a háhoru, s a harc 
halált vakol halomra, gőzben -
nem, szánalomra nem fakaszt 
se ióbarát, se nő — a hős sem 

Ó, lel vigaszt a hitves és 
barátot hűbb barát feledtet. 
de van, kit sírig könny emészt: 
a bánat:-eljegyezte lelket. 

Az álnok és ocsmány világ 
fonák csodáin eltűnődve. 
csak egyszer láttam, s látni tájt, 
egyszer találtam szent-hő könnyre — 

a gyászoló anyák szemén, 
Holt hős fiúk emléke él 
szívükbe hullva mindhalálig —: 
az árvafüz se bontja ágit. 
a bánatát az ég felé 



ti T V E N C S O K O R V I R Á G 
I r t a ; Nag* letván 

A negyedik osztály még egészen fiatal ianítónöje a tanterem* 
liordott sok virágtól s a rekkenő melegtől, főként pedig első 

vizsgáztatásának izgalmaitól szinte reszketve támolygott az ud
varra. Itt az ünneplőbe öltözőn .szülök fogták körül, s mindegyik 
kezei fogott vele. Nyirkos, kemény ujjuk erösiogású volt, az asz-
szouyoké éppen úgy. mint a íeYíiaké. Hálálkodtak: és d icsér té i , 
a.mért egy gyerek se bukott m c g a keze alatt, s azután szétszé
ledtek a külvárosi poros utcák kö /e ' i é s távoli házai között, y 
meg ottmaradt köréjeseregiö tanítványaival. Fiú mindahány, kö
pülök nem is egy mezítláb, a vizsga alkalmából éppen hogy tisz
tábbra mosakodtak, mint máskor. Kérleltek, engedné rneg, hogy 
IÍÍJ ;a.h( rdjúk a lakásáru a virágokat. Az iskolaszolga már rakta is 
kifelé azokat a. tanteremből, hogy a délután vizsgázó ötödikesek 
számára kitakarítson. Szén .sorjába rakta a csokrokat a tornác 
könyöklőién. Pontosan ö t v e n csokor volt. minden tanítványa ho
zott egyet, ki szegényes patkoneái. k i mezei bokrétái < egyik-
másik, cserepes virágot, rózsacsokrot. 

A kis tamtóki.sasszuii\, ahogy a fiúk n e v e z t é k ijedi gyönyö
rűséggel nézett végig a töméntelen sok virágon. F pillanatban 
eszébe sem. ötlött, hogy mit kezd ennyi virággal, hov,» helyezi 
azokat. Szegényes szobácskában lakott a szomszéd utcában. Fi
zetéséből alig-alig tengődött, s most egyszerre ennyi virág zúdul 
rája, akárcsak kollégáira, akik szintén sok gonddal vesződnek. Az 
egyiknek .szüksége volna egypár cipőre, a másiknak meg egy 
öltöny nyári ruhára s neki magának egy sereg apró dologra, amire 
sohasem futja a fizetéséből. Az elmúlt iskolai év alatt a tízperces 
szünetekben örökké rongyos harisnyáit stoppolta., Önkéntelenül 
is arra gondolt, hogy jó loime pénzzé tenni ezeket a csokrokat, 
•legalább harisnyaszükségletét kielégíthetné az árukból. Az ötlet 
annyira megtetszett neki, hogy az irodából kilépő idős kolléganő 
elé sietett, s tréfás modorba rejtve, közölre Erzsi nénivel prak
tikus észrevételéi. Erzsi néni bosszúsan intette le. Ne is gondoljon 
erre. Ügy járna, mint a Mariánumi apácák, ;«kik a mult évben 
piacra vitték valamennyi növendékük, vizsgái virágát, vagy két
száz csokornyit. A kofák azonban valósággal fellázadtak ájtatos 
konkurenciái üli miatt. Megtudták a dolgot a növendékek, szülei is, 
s felháborodva tiltakoztak virágos tiszreletuyilvánításuk pénzzé
váltása ellen. 

--- Vitesse haza ókét, .lányom legyintett Erzsj néni meg
vetően ™, azután majd. holnap szemétre löki -valamennyit Har
minc éve tanítok, s képzelheti, hogy ezalatt sokszor két osztályt 
i& tanítottam; házat vehettem volna a vizsgái virágok á r á b ó l . . 



A kis tanítókisasszony elszégyelte magát, s intett a rája 
várakozó fiúknak, vigyék haza a virágokat. Azok lelkendezve 
nyalábolták fel, s nagy seregben követték. Otthon zavartan tekin
tett körül, hová is rakassa. Hogy is képzelik ezek a jámbor szü
lők^ a dolgot, azt hiszik talán, hogy hűszablakos lakása van a 
tanítóknak? Legalább is ennyire volna szüksége, hogy ezt a vi-
rágözönt szépségükhöz méltó helyre rakhassa. Egyetlen ablakába 
azonban éppen hogy csak a három cserepes virág fért el, a töb
bit kénytelen volt odatétetni, ahová lehetett. Az ágy, a szekrény te
teje, kicsike kis ósdi íróasztala, két széke s a falak töve, körös
körül a szoba lent és fent csupa virágba borult. Tanítványai vá
rakozóan lábatlankodtak körülötte, saját csokraikat szorongatták 
markukban, s ellenségesen nézték az ablakba került cserepes vi
rágokat. A magukét szerették volna azok helyébe. Iruló-piruló, 
izgatott viselkedéiSük elárulta ezt a vágyukat. A tanítónő idege
sen- vette elő egyetlen vázáját, s nem tudta, hogy a sok tarka 
szépség közül melyiket állítsa belé. Egy szép rózsacsokrot szere
tett volna megmenteni a korai elhervadástól, de a fiák konokul 
álltak a maguk szegényes patkoncáival. Szemmelláthatólag a ma
gukét kívánták a vázába, ha már az ablakban nem jutott hely. A 
tanítónő ingerülten szólt rájuk, köszöni kedvességüket, menjenek 
szépen haza, majd elrendezi egyedül az egésze t 

A fiúk vonakodva engedelmeskedtek, de a kapu előtt ismét 
megállapodtak, s tanakodni kezdtek, idebent a tanítónő fáradtan 
seperte le az egyik székről a csokrokat, s leült. Csiiggedezve ta
lálgatta, vájjon miért fontos ezeknek a fiúknak, hogy kinek a virá
ga kerül a vázába vagy az ablakba? A tegnap vizsgázó harma
dikosok még arra sem gondoltak, hogy legalább hazahordják ta
nítójuk virágját. Hogy is nein jutott eszébe eddig egy kollégájá
nak sem, hogy valami módon a szülök tudtára hozzák, adják 
össze a virágra szánt pénzt, s vegyenek valami értékes holmit 
emlékül? Ezek a külvárosiak még azt sem mondhatják, hogy a 
virágokat saját kertjükből hozzák, mint falun. De vájjon bele
egyeznének ezek a munkásemberek ebbe? Talán, ha megüzenné 
fiaikkal, megértenék a dolgot. Miért ne kezdhetné ő ezt az újítást. 
Felpillantva, meglátta a kapu előtt ácsorgó iiúkat. M-it akarnak 
ezek? Majd még visszajönnek, és számonkérik virágaikat Ezek 
a kurtanadrúgos kis emberkék évközben is sokszor meghökken
tették. Kétértelmű huncutsággal hencegtek vele az ötödikes fiúk
nak, mondván, hogy az ö tanítónőjük még kisasszony, nincs neki 
ura. mint az igazgatónémnek. Többször meg azon kapta őket 
rajta, hogy a stoppolásra magával hozott harisnyáit kézbekapa-
riiitötták, ha szünetben bennféledte a# asztalon, és simogatták, te-



regették, beledugták karjukat, s borzongva nevetgéltek a síkos 
női holmi érintésétől. 

Akkoriban semmiféle jelentőséget sem tulajdonított e kama
szos gonoszkodásnak, most azonban belepirulva ötlött cszc\>ef 

hátha mégis valami mélyebb értelme lehetett különös viselkedé
süknek. Nem jutott ideje átgondolni ezt az ötletét, mert a f:űk 
tanakodása odakünt, a kapu előtt hangosabbá vált, megdöbbené
sére Furu Márton, a leggyöngébb tanulók egyike, hangosan ezt 
mondta: 

— Én az ö kedvéért szívesen megbuktam volna 
— Hiába buktál volna — ismert rá Csíki Pali szomorkás 

hangjára. — ö nem szereti a rossz tanulókat. Meglásd, most is з 
jók virágját fogja vízbe tenni. 

— Mi? — kiáltott fel Furu Márton nyersen, — Annak a r j -
szeorrú, pocsék Tóth Jancsinak a virágja talán különb? Nincs 
annak egy csepp békája se a karjában. Aztán Gábor Pista nem jó 
tanuló, mégis az ablakba tette az övét a cseréppel mert műve
zető az apja. Itt is ez számít, nem a béka, mondta ezt apám 
elégszer 

A kis tanítónő felháborodva pattant fel, hegy kirohanjon, s 
megpofozza a fiúkat. De hirte-en l-elankadt, s borzadva gondolta: 
vájjon a külvárosi gyermeklélek romlottságát, avagy a gyerek
testbe nyomorított féríivágy korai mohóságát gyanítsa a fiúk sza
vadban. Azután meg mit higgyen e gtfanúsítgalásról? Ezeknek 
már a művezető fia is urifiúnak számít? Hagyhatja, hogy ezek 
ebben a hitben éljenek? Hogy ő a művezetőkhöz húz? 0 húzna, 
a szegény paraszt szülők l á n y a ? . . . . 

Ingerülten tekintett az ablakba helyezett cserepes violára* 
Azután meg a szekrényhez lépett, s elővette hónapok óta zsugor-
hatott kis pénzét, amit elsején készült kiegészíteni fizetéséből, 
hogy egy rendesebb kalapot vegyen rajta. Keserű eltökéltséggel 
vette magához, a tükör előtt megigazította haját, s azután a szer
teszét rakott virágokra zárta az ajtót. Az ucán utolérte Furu 
Mártonékat: 

— Megállj, te! — szólt rá indulatosan. — Ebédután jertek 
hozzám, és segítsetek elrendezni a virágokat. 

Ezzel ott is hagyta a megszeppent fiúkat. A legközelebbi por
celánkereskedésbe sietett. Kiválasztott egy jókora nagy vázát. A 
kalap negyedára ráment, de csak az üzletből kilépve eszmélt rá, 
hogy talán most ostobán cselekedett. Még ő veri magát költség
be a vizsgái virágok miatt, a helyett, hogy neki lenne haszna 
belőle. Kollégái esetleg ki is nevetik. 

De már ez sem riasztotta vissza szándékától. Nem is lehetett 



volna azt megmásítani. Délután Furu Mártonék hűségesen beál
lítottak. Egyenként kézbeadatta velük a csokrokat, s mindegyik
ből kiválasztotta a legszebb szálat, a cserepes violákról is leol
lózta a legszebbeket, s valamennyit a közös, új vázába helyezte* 
kitette az ablakba. Mikor ezzel elkészült, ráparancsolt a fiúkra: 

— A többit vigyétek haza. Nincs hova rakjam valamennyit. 
Mondjátok meg szüleiteknek, hogy jövőre ne verjék magukaí 
költségbe, aki akar, hozzon csak egy szál virágot, az belékerül 
az osztály vázájába. A többi virág árát gyűjtsék össze, s vegye
nek abból könyveket a legszegényebb tanulónak. 

így történt aztán, hogy a következő iskolai év vizsgáján a 
taníténőkisasszony kezébe tényleg szép kis összegecskét tettek: 
le a szülők virágcsokor helyett, s együtt beszélték meg, hogy ki 
is az osztály legszegényebb tanulója a sok szegény között. Az 
asszonyok maguk között azon tanakodtak, honnan keríthetnének 
az ö kicsi tanítónőjüknek egy hozzávaló rendes férfit aki el ne 
tontsa, * el ne vigye az ő külvárosukból. 

A Z U S z A O J A L A P S Z A B Á L Y T E R V E Z E T E 

ÉS A M A G Y A R I F J Ú S Á G 
Irt« : Nagy F e r e n c 

Az USzAOJ Központi B'zottságának Ш . Plenáris ülésén elfogadták, 
ifjúság? szervezetünk alapszabály tervezetét , majd a legalsóbb szerveze
teit e 'é terjesztették megvitatás és véleményezés végett . Maga az a 
tény, hogy az alapszabályokat véglegesen csak akkor fogadják el. mi* 
után azt alaposa a áttnuímány ózták és megvitat ták a széles ifjúsági t ö 
megek, bizonyítéka a szervezet demokratikus voltának, д vita keretén 
belül az aJ-apszabálytervezet eljutott a magyar ifjúsághoz is, tanulmá
nyozták, meg\ íatták és áliásf foglaltak, veié szemben, épúgy mint a más 
•nemzetiségű ifjúság. 

Bár az új alanszaibály nem jei'enr lényegébe a semmi ujat ifjúsági, 
szervezetünk életében, Hanem csak a már meglevő viszonyokat rögziti 
le, illetve dolgozza fel részletei-ben, mégis alka'mat nyújt arra, hogy még-
egyszer rávilágítsunk az USzAOJ céljaira, i rányelveire és a magyar 
ifjúság viszonyára vele szemben. 

Az alapszabály-tervezetből azonnal szembetűnik a szervezet nevének 
.a megvá l toz t a t á s . Az eddigi » Jugoszlávia Antifasiszta Ifjúságának Egye
sült Szövetsége USzAQJ) helyett ^Jugoszlávia, Népi Ifjúsága* neve* 



kapja a szervezet. \ régj nevet meg kellett változtatni, mert az már 
nemcsak antifasiszta ifjúsági szervezet hanem ennél sokkai szélesebb, 
mélyebb valami — népi ifjúsági szervezet, amely részt vesz az általános 
népi problémák megoldásában. Továbbá nem ielel meg a szervezetben 
uralkodó viszonyoknak a » Szövetsége elnevezés sem. Az összes ifjúsági 
szervezetek, amelyek a rég" Jugoszláviában vagy a megszállás alatt lé
teztek, vagy feloszlottak, vagy pedig a megszállókkal együt tműködve 
leleplezték nép ellenes munkájukat és így az ifjúság tömegei előtt elvesz
e t t é k hitelüket, további működésük lehetetlenné vál t . Az ifjúság tömegei 
oedig az USzAOJ köré csoportosulva egy egységes egészet képeznek A 
aévváltozás tehát egyrészt az új szélesebb feladatok, másrészt pedig az 
Ifjúság között kialakult szervezeti és polli ka i egység következménye, 

A népfelszabadító háborúban kiharcoh demokratikus vívmányok k i -
méíyitése és továbbfejlesztése. Jugoszlávia gazdasági újjáépítése és így 
-gy gazdaságilag és politika lag erős és független ország megteremtése, 
•valamint szociális és kulturális téren az összes adott lehetőségek kihaszná-

lása. azok az irányelvek, amelyek alapján »Jugoszlávia Népi Ifjúsága* 
fog dolgozni. Egyeznek-e ezek az irányelvek a magyar ifjúság céljaival 
és érdekeivel? A magyar és más nemzetiségű ifjúság és általában a mа-

gyar és más népek dolgozóinak közös érdekeiről beszélni ma. amikor 
már ezt a tények számtalanszor bebizonyították, egyet jelentene a n y i -
tott kapu döngetésével. Semmilyen téren nem lehet a magyar ifjúság 
útját elválasztani Jugoszlávia más nemzetiségi) ifjúságának útjától. A 
KÖZÖS problémákat megoldani, a közös célokat elérni egyedül csak szo
rosan együttműködve lehet. Ez egyben azr. is jelenti, hogy minden tö
r e k v é s , ami az ifjúság szétválasztását , a magyar ifjúság elszigetelődését 
cé lozná , nyilt támadás t jelentene a magyar ifjúság életérdekei ellen. 

:» Minden magyar ifjú és leány, aki valóban dolgozni kíván a magyar 
i s Jugosz láv ia valamennyi testvéri népének jobb életéért , megtalálja he
gyét ». Jugoszlávia Népi Ifjúságában*. Mindenki, aki nem ellensége Népköz-
társasvigánknak, vagyis népeinknek, helyetfogJal a Népi Ifjúság soraiban, 
•ás dolgozik céljai és feladatai megvalósításán. 

»Elítéljük mindazon törekvéseket, amelyek a különböző fasiszta, fasiszta-
barát , vagy klerofaisiszta jellegű szervezetek újjáélesztésére irányulnak, 
hogy i lyen módon megbontsák az ifjúság egységét és erejét, mert ebben 
látjuk a legnagyobb veszélyt népeink és ifjúságunk számára ma, az or
szág újjáépítésének az időszakában*. 

irja Többek között határozatában Szubotica VI. köri magyar ifjúsága. 
Vagy vegyünk a sztáramoravicai ifjúság határozatából egy részt: 

»Nekünk sztáramoravicai magyar ifjúságnak is legszentebb feladatunk 
aktívan dolgozni a kiharcolt demokrtikus vívmányok megőrzésén é s tovább 
fejlesztéséi *, Jugoszlávia Nép Ifjúsága és a Népfront kereten belül együtt
működve minden becsületes. hazafival, 



^ Fz'ökből és a többi ha tarozásokból világosan látszik a magyar ifjúság 
állásfoglalása a Népi Ifjúsággal szemben. Felületes elbírálásnak az ered
ménye lenne azonban abban a hiszemben élni, hogy ez az egész magyar 
ifjúságnak a nézete . Tény az, hogy még ma is, habár sokkal kisebb szám
ban mint azelőtt, a magyar ifjúság egyrésze a külömböző reakciós elemek 
közvetlen, vagy közvetet t befolyása alatt áll, vagyis a magyar ifjúság 
egyrésze ínég ma is olyan levitézlett emberek által hagyja magát vezettet, 
ni, akik majdnem minden esetben hü kiszolgálói voltak a fasizmusnak. 
Ezek a reakciós elemeik kihasználva a mai zavaros magyarországi poli
t ikai helyzetet onnan merítik érvelésük nagyreszét . valamint az ifjúság 
esetleges politikai tájékozatlanságát , következetesen folytatják a fasiszta 
propagandájukat , д többi nemzetiségű ifjúsághoz viszonyítva a magyar 
ifjúság, éppen ebből a legfőbb okból kifolyólag, lényegesen kisebb szám
ban veszi k i részét az építő munkából az ifjúsági szervezetünk keretein 
belül. A kellő számú vezető káderek hiánya, a megszállás alatti fasiszta 
nevelés következményei , mind-mind olyan okok, amelyek nagyban meg* 
nehezítik a magyar ifjúság teljes aktivizálását . 

Az alapszabálytervzetröi folytatott v i tának fel kell ölelni az egész, 
magyar ifjúságot. Ezen vita keretein* belül még a passzív maga ta r tásúak* 
nak is meg kel l ismerkedniük a Népi Ifjúság irányelveivel és céljaivrtfi 
Ezáltal kétségkívül sikerül nagy mér tékben kiszélesíteni a Népi lilűsííf * 
sorait különösen a magyar ifjiusiág között és fokozuunk annak építő m i m i 
káját . 

A szervezet alkatát illetőleg az a lapszabályokban ugyancsak a tn i í r 
kialakult kiforrott formákat rögzítették le, — a legalsóbb szervezeti f o r , 
máktól — a társköröktől kezdve a Központi Tanácsig. Jugoszlávia I ^ í p i 
Ifjúsága üzemi és területi elven épül fel, vagyis az alapszervezetek g y á 
rakban, iskolákban, falvakban, utcákban, vagy háztömbökben alakig tak. 
Az alapszervezetek tehát ott létesülnek, ahol az ifjúság dolgozik, 7 i ik ik , 
vagy tanul. Ez a szervezeti forma egyben azt is jelenti, hogy a szervezet 
nemzetiségek szerint nem lesz felosztva, hanem felölel minden neirazeti-
ségü ifjúságot egy meghatározott helyen és egységes egészet k é p e z v Ter
mészetesen ez a szervezeti egység sem pusztán az agy szüleménye , ha
nem egy lassú fejlődési folyamat e redménye . Egy évvel ezelőtt például 
meg egészen mások voltak a viszonyok. Akkor még szükség v o l t majd
nem minden helyen az USZAOJ keretein belül a ktilömböző nemzet i ségű 
ifjúságnak külön szervezeteket létesíteni. így alakult a Magyar Jsépi If
júság, Szerb Népi Ifjúság, stb. E z a szervezeti forma abban a j időben 
be is töltötte szerepét és nagy jelentősége volt a különböző nem zetiségű 
ifjúság aktivizálásában. Azonban a mai fejlődési viszonyok kö;tf5*t tiyee 
szervezett forma m á r nem szolgálná a további fejlődést, hanem ellenke
zőleg gátolná azt. Erre bizonyték az, hogy ezek a nemzetiségi szerveze
tek nagyűu sok lielvQu önmagoktól Jfift I« o ^ O t e k » hogy Ш*Цак a he* 



lytíket a területi vagy üzemi elven felépült, minden tekintetben egysén 
ges szervezeteknek. 

Az alapszervezetek elnevezéseit a nemzetiségi kisebbségek ifjúsága 
saját anyanyelvén is használhatja. Nagy hiba volna azonban azt gondolni, 
bogy ezzel a formasággal már meg is oldódott a nemzeti kérdés a Népi 
Ifjúságban. Nem az elnevezés a fontos, hanem a munka tartalma. Saját 
anyanyelvét kell, hogy használja a magyar ifjúság, saját nyelvén kell 
fejlődnie kuturál is téren, azonban ennek a kulturneveiő munkának az új 
Jugoszlávia demokratikus elveivel teljes összhangban kell lennie. »A nem
zet1 kisebbségek ifjúsága — mondta Tito marsai — saját nyelvén kell, 
hogy tanulja a mi mai valóságunkat, saját történelméből ped :g azt, ami 
pozitív, hal a dó szellemű, nem pedig azt, ami a sovinizmust szítaná.* 

Jugoszlávia Népi Ifjúsága ú g y irányelveit, mint céljait és szervezeti, 
felépítését nézve, mélyen népi, demokratikus szervezet. Nagyon te rmé
szetes tehát, hogy soraiban helyet foglalhat m'nden iíiú, nemzetiségre, val
lásra, vagy fajra való tekintet nélkül és irányelveihez híven a Népi Ifjúság 
mindig élharcos lesz a nemzeti, vallási, vagy faji gyűlöletet szitok elleni 
harcban. Ma inár mindenki előtt világos hova vezette népeinket a nem
zeti, vagy más külömbségekből eredő gyűlölet. Ennek a gyűlöletnek a szi
tása elsőrendű érdeke volt az uralkodó rétegnek, amely csak így tudta 
bebiztosítani uralmát a nép felett. Különböző szervezeti formák szolgál
jak ezen célnak az elérésére és az ifjúság között : vallási, nemzeti, vagy 
más alapokon nyugvó ifjúsági szervezetek, vagy egyesületek, amelyek 
ilyen módon eszközzé váltak a reakciós társadalmi rétegek vagy egyé
nek kezében, a nép elleni harcban. Vegyük például a megszállás alatt ná
lunk is létező, mindenkire rákényszeri tet t »Levpnte« szervezetet. Ebben a 
szervezetben kellett volna felnevelödní egy ú j nemzedékiek, атгаесу vakon 
teljesítette volna a népel1e<n<es uralkodó rendszer érdekeit, szolgáló paran
csokat. A fasiszta Magyarország urainak érdeke pedig mindig ellentétes 
volt és az is maradt, a magyar dolgozók érdekeivel, д »Levente« szerve
zete, felülről lefelé kiépített, fasiszta bérencekből összeállított vezftőségelp 
irányították, akik goudoskodnk arról. Hogy kiöljenek az' ifjúságból min
den emberi érzést . Szítva az ifjúság sora: között a nemzetiségi gyűlöletei 
Tnár előre ei akar ták vetni anm?(k a gviilöíctn'ek a ma«rví»t. ami később to
vábbra is biztosította volna a népek tógázását reakc 'ó r é szé rő l A ma
gyar ifífaág ezáHal fegyver volt a renkció kezében a saját és más nem* 
Tietek ellen vívott harcban. 

Jugoszlávia Népi Ifjúságában az ifjúság saint érdekeiért küzd, nem 
egy népefenes rezsim, hanem a Népfratóságck támasza, nem fasiszta bé -
wiceik irányítják munkáját, hanem saját soraiból kikerült legjobb és har
iadós zellemü ifjak, nem nemzetiségi gyűlölet, hanem az egység és test
vér iség iefogttro* vezérl i m u n k á l a t 



• Ш _Л'. F.; Az US&AOj сЛатиМШепши- é> a monyai ii'jusa« 

. A különböző, régi reakciós ifjúsági egyesületek, vag* szervezetek tu
l a j d o n l ó é n le lettek leplezve ebben a nagy felszabadító habomban., 
azonban ez korántsem jelenti azt, hogy el is mult a veszély ezeknek az 
újjászervezését illetőleg. Találkozhatunk még ma is ideiglenes sikereket 
tiérő, vagy sikertelen k serietekkel, amelyeknek célja éket ütni az ifjú
ság sorai közé, új formában, de régi. szellemben működő demokratikus, 
vagy »semlcges« jelszavakat használó csoportok újjáélesztésével. Megbon
tani az ifjúság egyégét, visszatartani ;i létkérdés, a, gazdasági uHáépítés 
megoldásában va 'ó részvételtől, ezek a céljai ma a, nép ellenségeinek. Ezek 
a kísérletek azonban mind sorra megbuknak, meri nem tn ki Inak röbbé ter
mő tataii-a az ifjúság sora! között. 

Jugoslavia Népi Ifjúságának céljai annyira világosak és érthetők min
denki számára, annyira, egyeznek az. ifjúság érd ekeivel, hogy minden be
csületesen gondnkodó ifjúnak. h e kell látnia, hogy a helye egyedül csak on 
lehet. jugoszlávia Népi Ifjúságán kívülálló ifjúsághoz tartozni • - mon
dotta Titó marsai a I I I . Plénum kiküldötteinek . annyit jeleni, mint azok
hoz, tartozni, akik az új Jugoszlávia ellen vannak, mert nekünk a Népi 
Ifjúságban egy meghatározott, összes népeink számára közös célunk, kö
zös programunk van. amiben nincs semmi, ami összentközne a. munkásság 
parasztság és a becsületes értelmiség érdekeivel.*: 

T A L Á L K O Z Á S 
Irta: Lénárd Umr-ló 

Megjelent a HID márciusi száma, olvasom a Magyar Szóban. 
Ez a hír egy érdekes történetet juttat az eszembe. 

. Valamikor, 1936 körül még a HÍD ifjúsága idején fiatal hévvel 
már buzgó olvasója voltam. Egy barátomtól jöttem, akinél többen 
rendszeresen összejöttünk és a HID-at, vagy egyéb haladó szel
lemű írásokat olvastunk. 

Koratavaszi vasárnap délután volt, a hó rég elolvadt, a járda 
száraz volt. Ilyenkor vasárnap délután csak kevesen jártak erre. 
azok ís olyan magamíajta, üreszsebü munkanélküliek, akiket a 
korzó és a korzó szépei nem igen érdekeltek 

Felemben délutáni viták kavarogtak, gondolataimat renter-



gettem és összefüggést próbáltam teremteni az elhangzott szavak 
kusza össze-visszaságábaii. Zsebemben a HID legújabb száma volt 
Egyszerre valaki megszólított: 

— Fiatalember, maga is olvassa a Hidat 
Meglepve néztem rá, talán csak nem gondolatolvasó. 

- Zsebéből kilátszik a Hid. Máskor fordítva tegye zsebre, 
bogy a fej befele nézzen, mert nemcsak barátot szerezhet magá
nak mondotta mosolyogva. 

Rokonszenves fiatalember volt annak: ellenére, hogy magam
fajta éhenkórász volt, amit kopott ruhája is elárult. 

Barátságosan nyújtotta kezét. Örömmel szorítottam meg, e2 a 
kézszorítás őszinte és meleg volt. 

Nagy János — mondotta, pedig alacsony ember volt, akár
csak én. 

Behívott a közeli házba, ahol házmester volt. Itt tudtam meg, 
hogy nős ember és családos. Zenía környékéről való. most itt 
dolgozik a. Vojvogyanszka livnieábaii, ahonnan én mint szervezett 
munkás pár hónappal azelőtt röpültein ki, mert részt vettem a 
küszöbön álló sztrájk megszervezésében. 

Ettől az alkalomtői kezdve eljártunk egymáshoz, megismert*, 
barátaimat együtt vitatkoztunk, sajnos rövid ideig. Visszauta
zott szülőfalujába, azután nem hallottam róla sermnj többet. 

• 

Nemrégen az utcán ménéi katona-csapattal találkoztam. Víg 
nótaszóval jöttek szembe velem: *üruzse Tito, druzse Tiló. <« 
zengett az utca, politikai, biztosuk is velük énekelte. Az arca is
merős, volt, de nem tudtam honnan, íiallérja aranysarkán két piros 
•csík. Észrevett ő is. Rám nézett, pár pillanatig gondolkodott, aztán 
mosollyal az arcán feléin futott. Most már én is megismertem. 
Nagy János volt. örömmel öleltük és csókoltuk egymást fils/V 
-••volt 'ái első szavunk s z h í e egyszerre, mire '\/. örömtől szóhoz 
látottunk. Még egyszer megöleltük egymást, megbeszéltük, hol ta
lálkozunk, azután futott bajtársai után. Ma újra mes.s/e van. úgy 
.hiszem Beogrúctbar, teljesít szolgálatot 

Miiyen nagy kar. hogy kevés magyar fiú vett részi a népfel
szabadító harcban, hogy kevés magyar ohasta abban az idő
ben a HID-ai. Ma nem ábrándoznának: ^ezeréves határokról^, »tor^ 
tériéimi jogokról;.. •.zöldasztalra verésről még azután az óriási 
hibák után is é s akkor is, amikor mi magyarok négyévi fasiszta 
keiigyelhordozás után itt ma szabadok vagyunk, egyen lőé t nem 
bánnak velünk, mim: legyőzöttekkel, rabszolgákkal. 



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. 



A férfi látta ezt. 
— Nem ért meg engem — villant fel benne és elrévedezett 

a tekintete. 
Ezúttal elnyomta feltörő haragját és elhallgatta a. szokásos, 

durva szavakat. Még mélyebben, hajolt a kicsi, új emberke íölé : 

De belül rágta a méreg, hogy felesége nem érti meg. Hiszen előbbi 
szavai mögött ott élt az asszony iránti aggodalom is! 

Nem volt könnyű az elete. De munkájával megszerezte mind
nyájuk számára a legszükségesebbet. Nem kellene az asszonynak 
még nehezebbé tenni az életét! 

Az az ösztönös mozdulat elárulta, hogy most, a második 
gyerek születése után, az asszony igényei is megnövekedtek. 
Talán a gyermek miatt hozzá kell majd nyúlni a fáradságosan 
összekapart néhány garashoz, amit végső szükség esetére rakott 
félre. Megbocsáthatatlan könnyelműség lenne! 

Talán már most meg lehetne kísérelni és kedveskedő hangon 
rávezetni az asszonyt, hogy ennek nem szabad megtörténni. 

— Okosan keli gazdálkodnunk és megszámolni minden garast 
*~ erősítgette minden alkalommal, amikor kiadta neki a hetipénzt. 
— Takarékoskodni, takarékoskodni! 

Valami megnyugtató kijelentést várt, de a/ asszony nem szólt 
semmit. 

Ellenszegülést érzett a. hallgatásában. 
Eddig mindig meghajolt a férfi akarata és okossága előtt. Most 

először próbált ellenállást. Lelki szemű előtt tisztán telrajzolódott 
kisfiának élete: a fiú úgy él majd, mint az aput és nagyapja éltek. 
Pedig milyen szívesen taníttatná, de honnan, szerezzen pénzt 
hozzá? 

A férfi maga, még az elemi iskolát sem járhatta végig — az 
apja nem engedte! Már kilencéves korában beállt inasnak egy 
festömesterhez. Tizenkétéves volt, amikor már súlyos terheket 
cipelt egy gyárban. Az estéit szorgalmas tanulással töltötte, hogy 
jó esztergályos váljék belőle. 

—> De a fiamnak már jobb lesz — vigasztalta magát. — Biz
tosan végigjárhatja maid az iskoláit. Ha azonban tovább akar 
jutni, akkor már a saját ereiére kell támaszkodnia. 

Dolgoznia kell majd keményen, segítenie kell az apjának, hogy 
a kis családot eltarthassák. Így él ő mav.a, így élt az apja is; így 
élnek valamennyien bezárva a nagy sötét k ö r b e . . . 

ilyen gondolatai voltak a megválogatott szavak mögött. A sá
padt asszony jól megértette. De anya voií és néma karmozdulata 
elutasítást jelentett. 

A férfi is megértette a mozdulatot-de az asszony érzéseit 



item tudta követni. Csodálkozva és valami ködös bűntudattal néz
te*. Tompa tekintetében ott volt a férfi naiv kíváncsisága, a.nagy 
aői titok előtt. 

Nem akart ellenkezni, hanem csillapítóan beszélt, inkább ön-
uiagához, mint az asszonyhoz: 

— Nem tesz semmit, majd megsegít az isten. És a gyerek is 
segíteni fog* maid ha megnő. 

De áz asszony még mindig hallgatott. A férfi észrevette szem-
pilláinak, meg ajkának rebbenését ós érezte, hogy megint fajdal-
inat okozott. De nem bírta felfogni, hogy az asszonyt nemrég 
járta át az élet legnagyobb titkának láza és még mindig annak a 
hutása alatt áll. Hogy az érzelmeit sérti, amikor ebben a percben 
is a hétköznapi gondokról beszél — arra nem gondolt. 

Az. asszony pedig nem bírta érzéseit szavakba öltöztetni. 
S/ük volt a látóköre, szegényes a beszéde és gondolatai nem 
értek fel az elvont dolgokhoz. Csak olyan módon tudott kifeje
zést adni érzelmeinek, ami lényének megfelelt. 

jSem, nem, te tévedsz; a gyerek nem fog hozzád hasonlóan 
máiv íjzenkétéves korára vasdarabokat cipelni a gyárban — álmo
dozott az asszony és tekintetét hol a gyerekre, hol a mennyezet
re irányította. 

. Nem lesz egész életében gyári rabszolga, mint te. Az elemi 
iskola után feltétlenül tovább kell tanulnia. Még ha a térdemen 
csúszva kellene koldulnom ezért, akkor is. És hu mindent kitanult, 
ne Jegyen beiöie munkás, hanem hivatalnok, feltétlenül hivatalnok 
Talán könyvek").... 

l'ogaliíu-i sem volt arról, hogy mi az a: -könyvelő*:. 
Homályosan vakum súlyos személyiségei képzelt maga elé, 

valami finom urat. szivarral a szájában, mini a gyárigazgatót. 
akirö] <i. íérie mesélt. -Olyan legyen az én fiam is., gondolta ön~ 
fejűén. 

Magasabbra nem törtek az álmai. Jól tudta, hogy abban a 
szomorú, sötét körben, amely mindnyájukat bezárja, vannak ma.-, 
masabb és alacsonyabb rangúak. De azt nem sejtette, hogy ezt a 
kört mesterségesen zárták be körülöttük. Még álmában, sem merte, 
volna ennek a körnek sorsszerű -határait átlépni. Csupán a körön 
beiül kívánt valami iobb helyet gyermekének! Mert sajnos, a leg
több proletárnál, amelyik nem öntudatos, ez így v a n . . . . 

— Nincs érielme,.hogy most veszekedjem vele gondolta ra
vaszul az asszon*. ~ Várjuk meg az idejét. Majd akkor, Isten se.* 
gítségével, keresztül viszem az akaratomat 

Megragadta. férje -széles ,csontos kezét és odahozta. н csecse
mő fejéhez, nuH^v; «f;h.*missh^j&csk* táköft 



Szemtanw Szergej: Eflbszolgaszületeti S i* 

Az ilyen jól kiszámított asszonyi kedveskedésnek életük hét* 
köznapjaiban nem lett volna helye. De ebben a ritka kivételes pil-
meg csöndben és tekintetét az alvó gyermekről férjére vetette. A 
férfi megértette a kicsinyes ragaszkodást, de ebben a pillanatban 
ő sem akart ellenkezni. 

És az asszony sápadt arcát besugározta a győzelem fénye. 
- Két éven belül két gyerek! !— gondolta keserűen a férfi. 

jfts ha még több is jön? Nehéz lesz, nagyon nehéz lesz az élet 
amíg felnőnek. 

Az asszony ezt nem tudja megérteni! 
ügyefogyottan megcsókolta az anyát és a gyereket 
Olyan ritkán fordult ez elő szürke életűkben, annyira felesíe* 

résnek látszott mindig. 
Azután komoly hangon megismételte: ^ Segítségünkre lesz 

majd a fiű, ha rámhallgatsz. . . . csak nőjjön nagyra 
Így született meg egy rabszolga az Urnák 1938. esztendejében! 

Fordítatta: Tiszay Andor 

A S P A N Y O L V E T É S 
Irta: Balk Teodor 

Amikor a spanyol háború végleg befejeződött számtmkra, ami
kor élve átléptük a határt és a müncheni Franciaország akkoriban 
nem vendégszerető földjén, első lépéseinket tettük, abban az ónV 
ban sokan közülünk, a nemzetközi dandár tagjai közül, arra gon
doltak, öajjon mindez hiábavaló volt? 

Hiábavaló volt Casa de Campo, hiábavaló Smdat Universr 
taria, hiábavaló Harm, hiábvaló Quadalahara, hiábavaló Caspe, 
Mora de Ebro, hiábavalóak az előnyomulások és meghátrálások* 
az annyi vér árán szerzett győzelmek és a mégtöbb vér árán 'el
szenvedett vereségek, hiábavaló áldozatok emlékei a helységne
vek, melyek síremlökek százain ismétlődnek? A válasz talán akkor 
nem volt mindenkinek világos. Ma már igen. Spanyolország nem har

col hiába. Spanyolország súlyosan legyöngítette Hitler tengelytavát, 
Mussolini Olaszországát. Spanyolország visszalapozta Hitler hódí
tásainak naptárát, s evvel értékes időt szerzett a Szovjetuniónak a 
felfegyverkezésre. Ma mindenki tudja ezt és nem erről akarok irt 
beszélni. Amiről beszélni akarok, az Spanyolország másik érdeme.. 
\ sr^qyol köztársasági hadsereg ötvenkéit orsiáig önkénteseit isko. 

^zta a harc művészetében és nagy feladatokra képesítette ü s t a 



31S BöTk Teodor: 'A spanyol vetés 

fasizmus elleni háborúban. Ma még nem ismertek mindannyiuk ne
vei és teljes részük a tengely felett aratott győzelemben. Itt csak 
•néhányat sorolhatok fel akiknek sorsa ismeretes előttem. 

JULES DUMONT * 
* Ejtsd: Zsiil Düraon. 

Csodálatos Jules Dumont útja. Gyermekkor egy munkáscsa
ládban, ahol az apának tizenkét szájat kellett táplálni. A cipészinas 
verseket ír a bőrre, melyből sarkakat és talpakat vág ki. A földi 
igazság után kutatva, a kcreszt&iys-ég eszméiében véli azt felfe
dezni. Katonaság. Őrmester Marokkóban. Az első világháború. Ver
dun hőse. Százados. A becsületrend érdemjele mellén. De' melle 
horpadt, gázzal mérgezett. Az egyetlen, ami segíthet — mondják 
az orvosok - Marokkő száraz éghajlata, Verdun hőséből farmer 
lesz. Kaliforniai barackot ültet Maeterlinckot olvas és méheket te
nyészt. 

Egy nap megszólítja az állomásfőnök. Ez egy kis állomás a 
marokkói hegyekben: »Monsicur Durn-ont, akarná az »Humani-
té«-t** olvasni?« 

** liumaíiité (ejtsd: Omaníté)' a francia Kommunista Párt napilapja* 
>:Humaiiité?<v De hiszen az egy kommunista újság. 
Hogyan jutott az állomásfőnök eszébe, hogy felajánlja Verdun 

fiosemek és a becsületrend viselőjének az »Humanitást, melyet a 
gyarmati kormány betiltott? Valószínűleg azért, mert ismeretes 
volt előtte, hogy Dumont vedi a kisbirtokosok érdekeit és támadja 
a Németalföldi bankot, a marokkói gyarmatok tényleges birtokosát. 

Az »Hunianitć« példánya, amit Dumont kapott, egéSz fekete 
volt. Illegális utón, szenes zsákok között került Marokkóba. Az 
»Humanite« jelenti • a fordulópontot Jules Dumont életében. A kis 
farm idillje, barackjaival és méhecskéivel visszavonulhatatlanul el
sül y ed. Dumont-t letartóztatják. Megfosztják századosi rangjától 
é s a becsületrendtől. Lehetetlenné teszik számára Marokkóban az 
életet. Visszatérés a fővárosba. Az Abessziniát segélyező bizottság 
megfigyelőt keres, aki közelről figyelemmel kisérné a fasizmus 
eljárását az etióp nép ellen. Dumont íesz a kiküldött Visszatérte 
után keresztül-kasul utazza Franciaországot mert a népnek meg 
kell tudnia a teljes igazságot Abessziniáról. 1936. Dumont Spanyol
országba siet. Madridban a »Parisi kommün* csapat alakul meg. 
Dumont lesz a parancsnoka. 

Válságos napok Madrid előtt, A szakaszból zászlóalj lesz, mely 
Madridot védi. fiáratna és Guadalahara után Dumont a 14. nem 
zetközi zászlóaljnak, a »Mar:ei!laise<wiek lesz a parancsnoka 
1938-ban visszahívják Franciaországba. A spanyol összeoimiás, Da~ 
ladier internálja a külföldi önkénteseket Dumont harcot folytai 
kiszabadításukért 



Kétszer olvastam nyomtatásban Dumont nevét a mostani hábo
rú folyamán. Először azzal a hírrel kapcsolatban, hogy a volt 
francia százados és a köztársasági Spanyolország alezredese u:l.ól 
harcol — ezúttal a másik »Verdun-i hős«, a quisiingi Philippe Pa-
tain és annak német munkaadói ellen. Második alkalommal, amíkcr 
hírül adták, hogy Jules Dumont nincs többé, — hogy életének egy 
námet tarkólövés véget vetett, 

Jules Dumont — csodálatos és harcos élet, bátor, hősi halál. 
KAROL SZVERCSEVSZKI TÁBORNOK 

Spanyolországban ismerkedtem meg vele. Valter név alatt, 
azokban a napokban, amikor Dumont előtt a 14, nemze í:öi\ had
osztálynak volt a parancsnoka. Arc, melyre az élet sok barázdát 
vésett. Olyan megjelenése volt, amely hihetővé tette, hory ege z 
életében hadosztályt vezényelt. 

A 14. nemzetközi hadosztály nagyrészben francia alakulat volt. 
IVlé:gis, annak ellenére, hogy lengyel volt, Valter olyan néipszera 
volt a hadosztályban mint kevés francia. »Le general Valter vienU 
— Valter tábornok jön. Mindenki azonnal rendezkedésbe es tiszio-
gatásba fogott. Mindenki nagyon becsülte Valtert, mindenki nagyon 
megbízott hadi tudásában. Valter jön, és első dolga a puskacsövek
be tekinteni — tiszta puskacsövek-jelentik a háború abc-jét. 

A tizennegyedik nemzetközi hadosztály 1936 ban alakult mjg 
nagy sietséggel. Délen, Kordovában az ellenség áttöri az arcvona
lat. A tizennegyediknek kellett « hézagot betömni. A front megszi
lárdulása után Valter a madridi frontra dobja át hadosztályát,akol 
Franco hátulról akarja a fővárost elfoglalni. A politikai megbízott 
segédtisztje akkoriban a mi Petrovics elvtársunk volt, aki két év
vel később elesett, amikor megkísérelte, hogy átjusson a Szovjet
unióból az ellenséges Európán keresztül Jugoszláviába. 

Valter egy hadtestet kap, a harmincötödiket, s azontúl résztvesz 
a köztársasági hadsereg minden védelmi mozdulatában. Bruneta, 
ahol Valter hadtestében hősi halált hal a mi nagy harcosunk B a r 
goje Parovics, a 13. nemzetközi hadosztály megbízottba. Majd hó
fúvások közepette Teruel. Pihenő nélkül Aragónia, egy had mozdu
lattal, amely az egész antifasiszta világot reménységgel tölti el — 
a köztársasági erők elérik Saragossa kapuit. 

Emlékszem rá a segovai hadmozdulatokiból, amely az iroda
lomba Ernest Hemingwai sajnos nagyon rosszakartű regénye 
révén került be: »Akiért a harangok zugnak«. Ingben, felgyűrt 
ingujjakkal, sapkával fején, Valter a tűzvonalba megy, hogy meg
állapítsa, imiért nem sikerült egységünknek Balzani falut elfoglalni, 
amint azt a terv előirányozta. Itt minden formaság betartása nél-
Vü' a w g a földig leszidja a parancsnokot. Ugyaniry. felgyűrt ins-



ujjakkal, sapkával a fején áll a belcitai győzelem után a tribünön 
Passionariával és beszédet intéz poros és kimerült, de győzedel
mes önkénteseihez. 

Valter neve ebben a háborúban, abban az órában jelenik meg, 
amikor a Szovjetunióban az első lengyel egységek alakulnak — 
harcos antifasiszta egységek, nem pedig Andersz generális csel
szövő és áruló alakulatai. Ez 1943 őszén történt. Valter a lengyel 
hadtest helyettes parancsnoka. A lengyel földre való behatolás 
mán Valter a második hadsereg parancsnoka lesz. Vezetése alatt 
ez a hadsereg áttöri a német vonalakat és a Vörös Hadsereg egy
ségeivel vállvetve elfoglalja Drezdát. Ma Valter Szvercsevszki tá
bornok a nemzetvédelmi miniszter helyettese a Lengyel Köztán-
sa.ságban. 

HERMANN BETHER LEVELE 
Az angol és amerikai hadseregben, gyanakodva uéz*ű< *.zjkra, 

akik lai:u;ö en korán és különösen erős tettekkel bizonyították 
antifasiszta meggyőződésüket. Azok a nemzetközi dandár taigjai, 
akiknek mégis c-ilverült bejtitniok az amerikai hadseregbe, rövid 
f d i beüi! megmutatták, amit Spanyolországban tanultak. így Her
mann Bedier is. Bether kis asztalos volt, nappal dolgozott éjjel 
í;edig taiLalt. Sikerült beiratkoznia a kaliforniai egyetemre, amikor 
Franco megindította felkelését, Bether elhagyja az egyetemet é s 
átkel az Óceánon, abba az országba, ahol huszonöt hónapig harcol 
az Abraham Lincoln* zászlóalj soraiban. Századosi ranggal tér, 
vissza De Abraham Lincoln szülőföldjén egyszerű közkatona 
rangjával kell megelégednie, amikor a Pearl Harbour-i csata 
titán az amerikai hadseregbe jelentkezik. — A Csendes Óce
ánon Uj Guineában, Bether gyorsan halad előre, őrmester, 
főhadnagy, majd százados lesz. — Bether őrmesterről ezt 
a dicséretet írja M a c A r t h u r tábornok: »Az ellenséges 
erők egyik egyidejű támadásánál Bether őrmester nyugodtan állt* 
az ellenféllel szemben. Sérülése ellenére is egységélnél maradt. Kivá-* 
ló vezetése és személyes bátorsága sarkallta embereit és elsősor* 
ban döntőek voltak az egész vállalkozás sikerénél.* 

Bether a következőket irja a frontról egyik barátjának: »Sofc--
^zor sírni szeretnék, amikor az igazságtalanságokról olvasok, ame
lyeket a kisebbségekkel szemben elkövetnek vagy a profitokról, 
amelyeket az emberi életekből kisajtolnak. Igaz, a sírás nem segit, 
de már maga a gondolat megacélosít bennünket az eljövendő tet« 
tekre és határozottabbakká fog fenni bennünket.* 

A levél 1944 augusztus 8-áii íródott. December 31-én Bether 
elesik Leyte sziget megtámadásánál a Csöndes Óceánon. Eksük, da 

kifejtett gondolat megmaradó 



A SPANYOL VETÉS GYÜMÖLCSEI A VILÁG 
TÖBBI NÉPEINÉL 

A világ minden nemzetének megvannak a maga Jules Domutit-
iai. Karol Szercsevszki-jei és Hermann Bether-jei. 

Csehszlovákiában Laeo Holdos, aki megszökik a girszedi gyűj
tőtáborból és azután Parisban rajtakapják illegális munkán a néme
tek, akik a szörnyű Dachaiiba viszik. Itt felkelést szervez a halál 
jelöltjei között abban az órában amikor a szövetséges erők köze
lednek. 

Olaszországban Luigi Gallo, a spanyolországi nemzetközi had
osztályok megbízottja. Petain kiadja Mussolminek. QaHonak sike
rül kiszabadulnia és az észak-olaszországi partizánok vezetője lesz, 

Albániában Mehmed Spen, a népfelszabadító hadsereg pa
rancsnok-helyettese. 

Bulgáriában, Görögországban, mindenütt, ahol maga a nép tett 
valamit a fasizmus legyőzéséért és a felszabadulásért, a .^spanyo-
•iok« voltak a vezetők. 

De szerepük éppen abban az országban a' legnagyobb, ahol a 
népfelszabadító harc a legteljesebb kifejezésre jutott: nálunk .Jugo
szláviáiban. A spanyol önkéntesekből, lettek első PToletárhadtesteiníc 
parancsnokai. Hány zászlóaljunk, hadosztályunk hadtestünk pa 
rancsnoka viselte egyszerűen a »Spanyol« nevet. Tizenegy tábor
nokunk, tizénhárom nemzeti hősünk küzdötte végig a spanyol pol
gárháborút. 

A Manzanares és Ebro partiain elvetett mag a Neretva é$ 
Drina partjain kelt ki. 

Léderer Kató fordítása, 

N É M E T O R S Z Á G G A Z D A S Á G I 
L E S Z E R E L É S É N E K E L L E N S É G E I 

Irta: Orlov D. 

Áz utóbbi időben egyes külföldi újságokban igen gyakran jelennek 
meg nyilatkozatok ^Németország nehéz sorsáról« és hogy a megszállás 
alatt milyen »embertelen nélkülözésben*-, szenved. Mindegyiknek a végkö
vetkeztetése az, hogy Németországnak, ha'aszttóatíanail segítségre vaa 
szüksége. 

-lz Egyesült Államokban, valamint egypár latin-amerikai államban 
már különféle egyesületeik létesültek Németország-megsegítésére: Német-
Osztrák Segélybizottság, Amerikai Alapítvá-лу Németország támogatá
sára süb* 



Természetesen ezen egyesületek tagjainak nagy resize fasisztabarát né
metekből áll és kihatással van a határakon túlra is. 

M i i t év deeemiberében 34 amerikai szenátor emlékiratot terjesztett 
Truman elnök elé, melyben követelték a német élelmiszer fejadagok azon
n a l felemelését, valamint engedélyt arra, hogy Németországot és Auszt
riát -magánazy esrftfetek útjián segélyezzék. Az emlékiratot több:k között 
a Köztársasági pártnak reakciós szárnya Slr.pptead, Longer, Copehart, But
ler és a Demokrata pártból Wheeler, Eastland és Walsh írták alá. 

Ez a hadiára t egyes esetekbon már egész különös formát ölt. Utalunk 
arra az intézkedésre, am't a Svéd Vöröskereszt tett azáltal, hogy az an
goloktól megszállt területre egy különleges expedíciót küldött, me'ynek 
é o n Ber-nadotte gróf áü, a Svéd Vöröskereszt vezetője. Erről a grófról 
G-innar Niisson az »Expressen« levelezője megjegyezte, hogy »épen Né
metország megsegítése érdekű különös rnodon.« 

Bernadotte gróf neve jólismert: ő volt az, aki összeköttetéseit fel
használva a »Harmadik Birodalom* végvonaglásában igyekezett a Szövet
séges hatalmakat és a Hitlerbaaiditák vezetőit összehozni béketárgyalásra. 
Figye'inet érdemel ennek a Vöröskereszt megbízottnak a fáradozása, hogy 
a németeken akar segíteni, holott ugyan akkor a Svéd Vörö$kerészinek 
rengeteg feladata volna, hogy a Hitlerrablók áltaC aigyonkfnzött é s kiszi-
pc'yozott európai országokon segítsen. Az UNRRA kimutatás szennt Ju
goszlávia lakós-íigátiak élemiszer kalória értéke 900—950, míg Németor
szágé 1300—1550! Nem beszélve az amerikai újságírók azon kijelentéséről, 
hogy Görögország lakósága örül-ne, ha egy negyed annyi kalória értékű 
élelmiszert kapna mint a németek. 

Azoknak, akik igazságérzetre, vagy emberi szeretetre hivatkoznak 
egészen más cé'jaik vannak mint a német élelmiszerhiány megszüntetése. 
A potsdami ér tekezlet elhatározta a hadiipar és az ezt istápoló kartellek, 
trc'-ztök és egyé^b imperialista cánkat szolgáló vá&aJlatok megszüntetését 
és demokratikus a apókon, a közösség javára szolgáló termelés megszer
vezi: -ót. Természetesen, az amerikai és angol reakció minden eszközt fel
használ a politikai és a gazdasági élet diemcikratizáilódási folyamata 'éltein. 

Különböző terveket agyalnak ki, hogy »egy erős Németországot* te
remtsenek ismét, olyat, amely sötét céljaiknak megfelel. A reakciós ame
rikai szenátor Eastland nemrégen egy szenátusi beszédében elárulta e tö
rekvések et, mikor egy gazdaságilag erös Németország újibóíi felépíté

sének szükségességét hangoztatta mint »védőbástyát a Szovjetunió ellen« # 

Ugyanezek a reakciósok kívánják, hogy a potsdami háromhatalmi é r t e 
kezlet határozatát a német nehézipar megszüntetésére változtassák meg. 
Ugvaciis ezein határozat szerint á nemeit rbehézipairt ofly mértékben le kell 
építeni, hogy az csak a béketermeles szinvonalat érje ed és csak a pol* 
gári szükséglet kielégítését szolgálja, de semmi esetre se érje el azt a 
színvuna'laít hogy háborús készüfödésre is képes begyen. A német nehéz-



Ipar fenntartásának hívei azzal érvelnek, hogy Németország gazdasági le
fegyverzése katasztrófát jelenténe, nemcsak Németországnak, hanem az 
egész Európának. 

A sajtó, továbbá a nehézipar és nagybankok képviselői nagy gazda
sági válsággal ijesztgetik a közvéleményt, ha a német gazdaságot meg
fojtják, viszont a valótli tények előtt szemet hunynak. A békeszerető né
peket ugyanis nemcsak az érdekli, hogy a. német terror által okozott ká
rokat helyrehozhassák, hanem az is, hogy ezen károkat okozó hadiipari 
gépezet megsemmisüljön, nehogy alkalomadtán ugyanezeket fel lehessen 
használni. 

Az Egyíösííjt Álflamok elnöke Pauley-t küldte Lki a jőváté tdi bizottsági 
tárgyalásokra. Pauley 1945 októberében beszédet" mondott a Demokrati
kus Pártok összbizottsági üléséti azok ellen, akik a közvéleménynek meg
próbálják bebeszélni, hogy »a jóvátételi program nem hcíyes«. Többek 
között a következőket mondotta: 

»A jóvátételi programmnak az a része, mely előírja a 
nehéziparnak áthelyezését a felszabadított országokba, nem 
csak azt jelenti, hogy a német gazdasági és ezzel a politikai 
uralom egész Európában megszűnne, hanem azt is, hogy a 
békeszerető országok gazdasági életét újjáépítse.* 

A német nehézipar mennyire előkészítője volt Hitler támadó tervei
nek, az ma má r mindenki előtt ismeretes. Tehát mindéin kétségen kívül 
á l t hogy azok a kísértetek, amelyek a német hadiipar megmentését 
szolgálják, nem Európa megmentésére irányulnak, hanem annak a gazda
sági alapnak a megteremtésére , melyről egy imperialista támadás ismét 
elindulhat. 

A gyakorlati jelentősége e kísérletnek egész világos. Azok a híresz
telések, hogy a német ipar most teCjesen szervzctíei? és hogy ^ íelje-
sítméinyi hatásfoka egészen alacsony, ez a közvélemény rosszakara tú 
félrevezetése. 

Az Ellenséges Államok Ügyosztálya jelentést tett az amerikai Kül
földi Gazgasági Igazgatóságnak, melyből kitűnik, hogy Németország még 
mindég a hadianyagjának nagy része felett rendelkezik. Ezen bizottság 
vezetője William A. Fowler ezt jelentette december végén egy szenátusi 
bizottságnak: 

^Dacára Németország vereségének a gazdasági élet olyan 
helyzetben van, hogy alapja lehet egy ujabb hóborns készü
lődésnek.* 

Bernstein ezredes, a német kartellek és német külföldi vagyonok el
lenőrző bizottságának a vezetője, decemberben a szenátus mozgósítási b i 
zottságaiban ú g y (nyilatkozott, hogy Némtorszáig — hacsak erélyes rend
szabályokkal végre nem hajtják a gazdasáigi te'sizerelést — Z—10 évem 
telíH a. iiáib^rús íermdést te&m méttékjaeti megkezdheti 



v Ezen mértékadó körök nyilatkozatai után láthatjuk, hogy a német 
tpar újbóli felépítésére szolgáló áramlatnak különleges jelentősége van. 

A kérdés időszerűségét bizonyítja John H. Hilldring vezérőrnagy, az 
atnenkai Hadügyminisztérium asztalyf önökének egy nyilatkozata, amely 
egy albizottságban hangzott el, ami a német hadianyag mennyiség ki-
vizsgálására hivatott: 

r>A német ipari erők tömörítése és a tehnikai lehetőség a 
hátwrus gépezet keretein belül felülmúlnak minden képzele
tet. A hatalmas szindikátusok és kartellek befolyása a tudo
mányos kísérletekre és találmányokra, hogy ezeket a hódító 
nemzetiszocializmus szolgálatába állítsák, példa nélkül álló 
nagy mértékű volt.* 

Az utóbbi időben szükségessé vált a német acélipar normáinak аг 
irányítása, mert csak ezen irányítás mellett fejlődhet ki a német háború 
utáni ipar. Az Egyesült Nemzetek ellenőrző bizottsága, mint ismeretes, 
az acéltermelest 5.8 millió tonnában állapította meg. Ez a mennyiség tel
jesen eGegendő a békegazdaság szükségleteire, ha tekintetlbe vessük* 
hogy Németország 1932-ben 5.5 millió tonna acélt termelt és csak 3.5 mii-
lió tormát fogyasztott. 

Ügy Játszik, bizonyos körök számításait áthúzta ez a tény, mert ja
nuár közepén az angol. »Times« vezércikkben kételkedett a fenti határo
dat létjogosultságáról: 

»A berlini • határozatot Шопуо$ kétséggel kell szem
lélni . . . 

Az a veszély fenyeget, hogy a legyőzött Németország 
egy nemzetközi tehertétel tehet. A határozat az acélicTme~ 
lést illetőleg látszólag egy józm megegyezés, de belső ve
szélyt rejt magában. Semmi kétség aMől, hogy ha Né
metország 6 millió tonnán alul termel acélt, az csak boijt 
okozhat.* 

Az »Economist« is a német acélipar fenntartássá mellett van. Már no
vemberbem arra a megállapításra jutott, hogy Németországnak évi 12 mil
lió tonna acértehnelésre van szüksége, mert máskülönben a gazdasági ka
tasztrófa elkerülhetetlen. 

A stockholmi rádió december elején közölte lord Rivalder kijelentését, 
aki az angol tudományos és ipad kutatások bizottságának az "elnöke Lon
donban. Lord Rivalder követelte, hogy a még meglévő német acélművek
nek teljes teljesítőképességgel meg kell mdubiok. b^gy a többi országok 
aeélszükségletét elláthassák. - 1 

Mfoíden ok me-gvan arra. hogy ?. Németország gazdasági Tester élésé
nek ellenségeit üzleti érdekekkel gyanúsíthassuk,, hiszen valószínűleg a 
német nehéziparnak vannak érdekeltségeik. 



Pauley a már emiitett beszédében a következőket is mondotta: 
»Azon egyének, akik a német ipart csupán haszonvágybői 

fenn akarják tartani készek arra, hogy á világot még eg$ 
háborús veszélynek kitegyék.* 

Ugyanezek a személyek addig agyalják k i a terveket és elgondolá
sokat a német nehézipar ienntar tására és megmentésére, mig a Hitler-fa
siszták az erőszakos terveiket meg nem vaiósíüáik. 

A demokratikus államok felelős politikusai és sajtója több ízben fel
lebbentette a leplet azokról a kereskedelmi vállalatokról, amelyek Ame
rikában és Atigf'iában szcrois üzleti :ös*sz«köttetésibieii voltak és vannak né
met koucernekkel és trustökkel. Mindenki előtt imeretes mily hatalmas 
amerikai 6s angol beruházások voltak Németországban, д nénvtt iparnak 
befolyása és üzleti összeköttetése külföldi vállalatokkal igen nagy. Vagy 
üémet tulajdonban, vagy német ellenőrzés alatt Svédországban 233, 
Schweizban 214, Spanyol-országban 112, Portugáliában 58. Argentínában 
98, Törökországban 35 váliiaiat van. Isenereiiies a nagy kémiai koncénuieik 
az I . ö . Farbenindustrie-nak nemzetközi • összeköttetései. Németországban 
4(X} é-s. az országon kívül 200 nagy vállalata van. 

Nem véletlen,-hogy az I. G. Farbenindustrie részvényei december 
végén a frankfurti és a hamburgi tőzsdén emelkedtek, holott egyes üze
mei az amerikaiak által megszáll t zónában teljesen bombasérültek, más 
üaennel pedig leszerelés atlatt vannak. Igaz, hogy a részvények ériekéi 
később estek, de egy ilyen tőzsdejáték gondolkodásra kell, hogy késztes
sen bennünket, д . német .iparbárók abban reménykednek, hogy a szemé
ly i és üzleti összeköttetéseik révén üzemeik — dacára Németország ka
tonai összeomlásának — ismét termelésbe lesznek állítva. Még a poisda-
mi határozat után is reménykednek, .hogy az üzeitileálJitások • csak rész-
íesesek lesznek.. 

Említésre méltó, hogy az I. ü. Farbooaadustrie le tar tóztatot t igaz 
ra tó i reménykednek szabadonbvesátásukban, miheiyí az amerikai és 
angliai »barataikv megérkeznek. Egyes értesülések tényleg arra engednek 
következtetni, hogy ezek a barátoké tényleg .próbálják befolyásukat ab« 
ban az irányban igénybe venni. t .•• . 

Ezen lények a demokratikus albínókban természetszerűleg nyugta
lanságot idéznek elő. Louis Saiíiaiiís, a Szakszervezetek Világszövetségé
nek főtitkára januárban. Berlinben, a német szakszervezetek .vezetőivel 
k/;ytaio-ü megbeszélésein azon aggodavmának adott ktíeiezést, hogy .az. 
sgyes német nagyüzemek' igazgatói »hlvatalas körök segítségével« ismét 
hivatalikban, vannak. 

Képzelhető, hogy niiiyen alapos ez az aggodalom, ha Mynd angol 
megszállásügyi miniszter a parlamentben kijelentette, hogy az angol meg~ 
szárit területen egyedül 72.000 Hitlerfasisztát emeltek k i az állásaikból, 
viszont ismeretes, hogy a német trösztök és bankok tulajdaaosai akik 



Ш örlöv Ű,: Németország gazdasági XesteréUséné% ellenséget 

zz oroszok áitaí megszállt területről menekültek, Hamburgban ütötték fel 
tanyájukat és különböző eshetőségeken és lehetőségeken gondolkodnak, 
hogyan lehetne állásaikat és üzemeiket átmenteni. Ezek »nyugati politika 
követők-nek mondják magukat. 

Példája annak, hogy egyes német iparmágnások az angol zónábau 
nemcsak megtűrt egyének, hanem előbbi foglalkozásukat tovább űzhetik, 
a Hitleriasiszia Junge esete, aki elnöke volt Thyssen A. G.-nek. Junge 
ma is igazgatója a vállalatnak, dacára annak, hogy a vállalat munkásai 
több tiftakozógyűlésen és sztrájkban követelitek elmozdítását Ez ászért is 
inegbélyegezeüidő, mert Junge esetében nem egy úgynevezett »passziv fa
sisztáról« van szó, hanem kcziismert Hitlerfasisztáról, aki mint fasiszta 
ügynök működött külföldön, állandó érintkezésben volt Böhle-val és Ro~ 
senberggel és személyesen irányítószerepe volt Ukrajna és a balti Szovjet 
Köztársaságok kifosztásában. 

Kilgore, amerikai szenátor december végén közölte, hogy bizonyos 
nagyiparosok és bankárok, akik az amerikai hatóságok felügyelete alá 
tartoznak, megakadályozzák a német hadianyag megsemmisítését..-A kö* 
vetkezőket mondotta: 

»Nagyon barátságosak a kartellek vezetőivel szemben. Az 
amerikai megbízottak Németországban összeköttetésben'álla
nak az ipari és pénzügyi körökkel, akik viszont a háború 
előtt a iiiiierlasisztákkal tartottak fenn szoros kapcsolatokat 
És a helyett, hogy a gazdasági újjáépítésben vennének résztf 

inkább a régi üzleti és személyi összeköttetéseket ápolják a 
régi kartellvczelokkcL« 

Meg keil .említeni, hogy az amerikai újságok állandóan felszínen tart
ják azt, hogy a mértékadó kereskedő köröknek nagy számú képviseletük 
van azokban a szervezetekben amelyek Németország gazdasági leszere
lésének kérdéseiben hivatottak dönteni. 

Kilgore szerint több felelős állásban lévő személy nem jár el teljes 
szigorral Németország gazdasági leszerelését illetőleg. Ezek közül meg
nevezte Wysort (Republic Steel Company) Devereux-t, Boyd-t, valamint 
Drapert a Dillon Read bankházból, amely az első világháború után nagy 
kölcsönt adott Németországnak 

Megbízható forrásra való hivatkozással a »New-York Post« január 
elején a következő tényeket hozta nyilvánosságra: 

^Bizonyos angol és amerikai tisztek, akik nagy angol és 
amerikai érdekeltséget képviselnek, nyíltan tárgyalásokba bo~ 
csátkozíak a német kartellek képviselőivel, uj részvénytár* 
szságokat alapítanak, melyekben német érdekeltségek ame~ 
rikai cégek által német részvényekkel vannak képviselve, 
természetesen álnéven^ 



Ezek az új társaságok a termelést már meg is kezdték. Az angol és 
az amerikai tisztek segítségükre vannak a német váltakozóknak, hogy üze
meiket visszakapják, azon ürüggyel, hogy erre tehnikai'ag szükség van. 
A »New-York Po-st« megjegyzi ni'6g, hogy rengeteg rosszai teratú hazug
ságot is terjesztenek a nemet kartelek felosztásáról. 

Egy amerikai szakszervezeti lap így í r : 
» Angol-amerikai spekulánsok felvásárolják a nagy nćmct 

hadiipari koncernek részvényeit, amelyekből még hasznot re* 
tnélnek, akkor ha az amerikai ellenőrzés megszűnik és ezek 
a hadi!vart újból megkezdik.^ 

Á háború utáni idők fondorkodási lehetőségeire a német iparmágná
sok előre számítottak. Az amerikai igazságügymimszter helyettese Ber-
ge, idézi egy német nagyiparosnak a kijelentését: 

»A németek remélik az ipari termelést ismét felépíteni 
és a külföldi tőkét akként bevonni, hogy az amerikai és an
gol nagyiparnak egyes üzemeket átengeánek.* 

Nem kell kü'önös bölcsesség hozzá, elképzelni, hogy a német ipar
mágnások nem ülnek ölhetett kézzel. Természetszerűleg nem nyugodtak 
be!e a sorsukba és a háború t tánj terveikről sem mondanak le. Csak az 
alkalomra várnak, az elveszített áMásaik visszaszerzésében. Nemrégen az 
amerikai hatóságok a második német kémiai trust a Schering A. G. igaz
gatójának Hans Werchmayers-nak az iratai között egy titkos okmányt tá
jának szól. Ez az okirat tiszta képet nyújt a német iparmágnások hadmü-
jának szól. Ez az okirat tiszta képet nyújt a német iparmágnások hadmű 
veletéröl . 

Ebben az iratban az igazgatókat felszólítják, hogy még Németország 
megszabásának a megszűnte előtt tárgyalásokat kciM folytatniuk. We.rch-
mayer így í r : 

»Az a véleményem, hogy az I. G Farbenindnstrie az t-gyé-
ni jellegét elvesztette és az üzemei zárva vannak. Én külön
böző lehetőségeket látok . . . 

Három éven belül valószínűleg már nyereségre dolgo
zunk és csak a tőkénk elértéktelenedése lesz függő kérdés, 
összeköttetésbe kell lépnünk a külföldi nagytőkével, hogy a 
részvényeinknek egy harmadát átvegyék és a világpiacot 
egymás között feloszthassak. Azonkívül a tapasztalatainkai 
és találmányainké rendelkezésükre bocsátjuk. 

Hú a külföldi tőke ezen ajánlatunkat elfogadja, ugy a 
Schering cég megpróbál hat évi lejt'rúttal egy nagyobb kül
földi kölcsönt felvenni. Ez a következő előnyöket jelentené: 

1) Az amerikai kormány támogatása 
2) Nagyobb mennyiségű külföldi valuta birtokában vál

lalataink kibővítése 



3) A külföldi tőke bennünket is ugy kezelne, mint azelőtt az I. G. Farbrnindustrie-t és ez az ami bennünket a legjob-
ban érdekelne.* 

Ezen terv lényegét nem kell különösebb módön> ismertetni. Bizonyo
sak lehetünk abban, nemcsak; Werchmayer volt až egyedüli, aki ily fon* 
dorlátos módon akarta tervéit keresztülvinni. Ugyanezt csinálták a né
met mágnások 1918-ban és az összeomlás után, azzal a különbséggel, hogy 
tökéjükét akkor egyszerűbb volt átmenteni. 

Ismeretes, milyen katasztrófához vezetett az akkori iparmágnások és 
külföldi segítőtársaik aljassága. 

Németország gazdasági leszerelésének ellenségei tehát összhangban 
varinak, A nemzetközi reakciónak gazdasági és politikai érdekeit védik. 

Bármilyen formában is álcázzák Németország megsegítéséhek terveit 
ez valóban legnagyobb mértékben veszélyeztet i . a világ békéjét és biz
tonságát. 

F I G Y E L Ő 

A Z ÚJ Ö T É V E S T E R V 
Irta: Ceftban Sándor 

Az állami tervek bizottságának elnöke N. A. Vozneszenszki március 
15-én a legfelsőbb szovjettanács előtt beszámolót tartott az uj ötéves 
tervről. 

A Szovjetunió nagy történelmi győzelme után. lélekzetvéteűnyi időt 
sem véve, folytatja a harcot a szocializmusért most már nem a közvet
len honvédelmi, harcban,, hanem a munka frontján. A nagy szocialista ál
lam már a háború előtt is igen sokban különbözött a régi cári Oroszor
szágtól. Mig az főleg agrár állam vplt, ahol az ipar, főleg a nagyipar, a 
nehézipar még csak jóformán gyerekcipőkben járt, a szovjethazát szelle
mi és politikai vezetője, a Kommunista Párt hatalmas és majdnem minden 
tek'ntetben önellátó és gazdaságilag független ipari állammá fejlesztette. 

Hogy ipari, főleg nehézipari szemponttól milyen óriási különbség van 
a két állam, a cári Oroszország és a Szovetunió között, az főleg az első 
és a második világháború haditermelésének számadataiból tűnt ki: 

évi termelés 1914—1918 1941—1945 Emelkedés 0/p-okSaii 
repülőlgép majdnem 0 40.000 nem kifejezíhetti 
tank majdnem 0 30.000 nem kifejezhető 
ágyú 3900 120.000 3.000% 
gépfegyver 8900 450.000 5.000 
puska 1.050.000 5.000.060 500% 
aknavető 6.200 100.000 1.600% 

gránát-bomba, stb. 16.300.000 240.000.000 1.500% 



Az 1937-es választásokon 91.1 millió szovjet polgár szavazott, az 
1946-os választásokon már 101,5 millió és ezek közül 100,6 millió a kommu
nisták és pártonkivüliek blokkjára. Ez a szocialista demokrácia melletti 
nagy man fesztáció egyúttal a soknemzetiségű SzSzSzR hatalmas belső 
erejét és politikai szilárdságát is jelenti. Erről különben az e g « * világ 
meggyőződhetet t az elmük világháború folyamán. 

Ha a nagy Honvédő Háború a szovjethaza hadseregének diadalmene
tévé lett, ú g y az uj ötéves terv és az a munkatempó, amelyet a terv a 
szovjetniunkásság elé szab, a szoc alista munka diadalmenete lesz. Az uj 
ötéves terv, amely az 1946—1950 évek termelését irja elő gigászi, még a 
beszámolóban is a számok százait adja, számokét, amelyek mögött ott 
van a lelkesedés, a szocialista felépítés egész lendülete, a kommunizmusba 
való átmenet közvetlen lehetősége. A jelszó elérn; a háború előtti terme* 
!ési színvonalat, majd azt 1950-ig kb. 30°/o-kal túlhaladni. 

Nem hozzuk ezen a helyen a beszámoló szövegét, inkább csak annak 
lényeges pontjait kívánjuk ismertetni. A beszámoló szerint a terv öt alap-
feladatot ró a szovjetnépre: 

A z e!sö alapfeladat a háború e'őttinek másfélszeresére emelni a gyár
ipari termelést, biztosítani az elsődleges termelési ágak újjáépítését, a ne
hézipar fejlődését és a vasút i szállításét, amelyek nélkül nincs sem ujjá ' 
építés, sem további fejlődés, sem pedig gazdasági függetlenség. 

A másed^í alapfeadat a mezőgazdaság további fejlesztése és a fo
gyasztási cikkek iparának erős kifejlesztése a népjólét emelése céljából 
Gondoskodni kell a fogyasztási c'kkek árának fokozatos csökkentéséről és 
•tgy a rubel vásárlóerejének emelésével növelni a dolgozók jövedelmének 
reális értékét. A terv ezzel kapcsolatban előirányozza az adagolt ellátás 
megszüntetését , a szovjetkereskedelem fejlesztését. 

A harmadik alapfeladat a nagy orosz felta-álók, Mendelejev, Zsukov-
szki és Ciolkcvszki nyomdokain haladva tovább fejleszteni a tudományt 
a technikát. K i kell hasznain*, a szocialista rendszer előnyeit, ahol a tu
dományok és a technika fejlődése nem kerül ellentétbe a tőkés érdekek
kel és fokozni kell a munka termelékenységét. Túl kellé szárnyalni a kül
föld5 tudományos ero-drnénveVet. 

A negyedik alapfeladat biztosítani a szocialista halmozás gyors ü'emét 
Ezen célból a terv a következő öt évre 2.50 milliárd rubelt irányoz elő a ter
melés fejlesztését szolgáló beruházások részére és további 2?A milliárd ru
belt az újjáépített és az újonnan épített ipari üzemek üzemb^helyezésére. Av 
elpusztított vidékek iparának újjáépítése meMe't a terv előirányozza az 
SzSzSzR összes tagállamának iparosítását is. A terv szarint az SzSzSzR 
nemzetgazdaságinak alaptőkéje nemcsak, hogy visszatérül 1950-ig, de el 
fogja érni az J.130 milliárd nibe.it, ami az óriási beruházások mellett is 
még 8% emelkedést jelent. A fon'os beruházások építkezések végrehajtása 
céljából erős, nagy teljesítőképességű építőipart kell teremteni, hogy az épit-
kelések keretét évi 12% kai leli essen kiterjeszteni. És végül az 

ötödik fflcpfeladat az ország védelmi képességének felfokozása, a had
erő felszerelése a modern hadviselés legújabb vívmányaival. A szovjeAnép 
nagy és erős hadsereget kivan, amely minden lehetőség eltem biztosítani 

http://nibe.it


tudja az ország határait és hatásosan tudja védeni a békét. A történeim! 
.ha1 árok visszaállitása után az SzSzSzR önvédelmi lehetőségiéi jelentős mér* 
téliben megnövekedtek. A baráti országok övezete Európában és a hadá
szati pontok, szigetek birtoklása a távolkeleten nagyban növelik az ország' 
bizioaságát úgy esetleges ujabb japán, mint más támadás ellen. A mono* 
poiíöke mindig ujabb és ujabb támadókat szül. A békés népeket ezután is 
&z imperialisták és népáruló kvizlingek támadása fenyegetheti. Az ilyen táma
dás »k ellen fel kell készülni. Az ilyen támadások legjobb е!Сеп9зете az erős 
Vorüshadsereg, a béke és az igazi demokratizmus egyetlen védőbástyája. 

Az új ötéves terv a hitleri támadással megszakított harmadik terv foly
tatása, ugyanazt az utat mutatja, amelyet a XVII I . kongresszus jelölt meg. 
Ez az út az osztálynélküli, szocialista társadalom kiépítéséhez és a когги 
mun'zmusba való fokozatos átmenethez vezet. Az uj ötéves terv Marx-
En< G-ls-Lenin és Sztálin zászlója alatt további hatalmas lépés eaen az úton. 

Hogy pontosabb fogalmunk lehessen az uj ötéves terv hatalmas kere
téiről, néhány számadatot hozunk, amelyek az egyes termelési ágakra vo-
uatkoznak. 

A gyáripar 1950-es termelése 205 milliárd rubel értékre van előirá
nyozva, amely a háhoru előtti termeléshez képest 48% emelkedést jelent. 
Eri? az összegbe beszámították az elpusztított vidékek gyáriparának termelé
sét JS . amely a háború előttihez képest 15°/o többletet mutat. Érdekes ös^-
sz>hason'itani a gyáripari termelés értékérek évi gyarapodását az első 

ötéves terv előtti időtől kezdve az 1950-es előirányzatig: 
Az újjáépítés kora 1921—1926 évi többlet 2 milliárd 49 millió rubel. 
Első 6t5ves terv 1921—1926 évi többlet 5 milliárd 478 millió rubel 
másod1 k ötéves terv évi többlet 10 milliárd 438 millió rubel 
harmadik terv első 3 éve évi többlet 14 milliárd 316 millió rubel 
az uj ötéves terv évi többlet 15 milliárd 600 millió rubel 
A kohászat terve 19.5 millió tonna vasat és 25.4 millió tonna acélt 

irá-rvoz elő 1950-re és ez 35% emelkedést jelent. A nehéziparban az ipari 
.ben:• udezćsek további fejlesztését, uj kohók és hengerek tömegét tervezi. 

A szines fémek és a tüzelőanyagok stb. termelésének emekedését a 
bábooi előtti színvonalhoz képest a következő tábládat mutatja: 

lUz 60% wolfram 340°/o 
aluminium 100% molibdén H0 0/o 
magnézium 170% 
nikkel 90% s z é n 5 1 % 

ólom 160% n a f t a * * ° / o 

cink 150% ipari fa 59% 
Az uj ötéves terv szerint a rossz minőségű szenet elgázositják, va?y 

elek!romos erővé alaki!.iák át, ami nemcsak annyit jelent, hogy az igy 
.átalakított erőforrás könnyebben felhasználható, mint a szén, hanem azt 
is, hogy megkíméli a vasúthálózatot a felesleges szállításoktól. A cement
gyártást 80%-kal emelik, az ablaküveggyártást szintén 80%-kal. Uj ipar
ágat létesítenek, a gyári uton előállított lakóházakét. Az élelmiszeripar ter
meléséit 17%-kal emelik, A gyapotszövetek évi- termelését 4t milliárd 
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•-•680 millió, a gyapjúszövetekét 159 mirfíö, a selyemszövetekét 141 millié 
méterre emelik, a cipótermeh^t évi 240 millió, a harisnyatermelést ,évi 
580 millió párra. A müselyemgyártást 360%-kal emelik, a kohászati be
rendezésekét 270%-kal, az autógyártást 240%-kai, a mozdonygyártást 
140°/o-kal, a villamosberendezések gyártását 150°/o-kal, az optikai' és erő
mérő műszerek gyártását GOO°/o-kal, a foszfortrágyák gyártását 10Cfl/o-kaí, a 
nitrogéntrágyák gyártását 80°/o-kal, a káliumfrágyák gyártását 30^/o-kal, a 
műgumi gyártását 100°/o-kal és a papírgyártást 65°/o-kak A nehézipart any-
nyi nagy tcJjesitőképe.s--égü géppel szerelik fel, hogy az Egyesült Államok 
1940-es. cehát eddig legnagyobb, ilyen giépparkját 30°/o-kal múlják felük 
Gondoskodik természetesen a megfelelő műszaki és ipari káderek utánkép-
zéséről is. A terv a szovjetmunka termelékenységét a háború előttihez vi
szonyítva 36°/o-!;al emeli, amit másfélszeres gépesítéssel kíván elérni, uj, 
nagyobb teljesítőképességű gépekkel, a villanyerő nagyobb mérvű 
felhasználásával. Mindez természetesen tudományos alapossággal történik 
és ebbul a célból új kísérleti állomásokat, tudományos intézeteket és ter« 
vezöírodákat létesít és azokat a legmesszebbmenő módon támogatja. 

Az űj ötéves terv a mezőgazdaság terén is:- hatalmas ütemet dilctáL 
fíogy könnyebben megért];essük az 1950-re előirányozott mezőgazdasági 
termelés arányait, rrz 1932-cs mezőgazdasági termelés összeget 100%-al 
jelölve, az 1937-es termelést 153°/o-kal, az 1940-est 177°/o-kal és az 1950-
est 22fí c/o-kal kell jelölnünk. Az egyes mezőgazdasági termékek termelésének 
Emelkedése 1940-hez képest a következő: buza 7°/of cukorrépa 22°/o, 
nyersgyapot 25°/o, len-kender 39ö/o és napraforgó H 0 / * . 

Az állatállományt a következő arányban kívánja a terv szaporítani: 
Ló 46%, szarvasmarha 39°/o, birka-kecske 75%,. sertés 300%. 

Ugyancsak a mezőgazdaság1 fejlesztése céljából az öt év alatt csak a 
falusi gazdaságok részére 720.000 traktort szállítanak, legkevesebb l ö ló
erőseket. 4.5 milliárd rubel értékbon, azonkívül előirányozlak sok kisebb 
villamos vízmüve?. A megművelendő földterületet 615.000 hektárral nö-
velik és minden lehetséges módon megerősítik gazdaságilag a kolhozokat és 
a szovhozokat és messzemenő támogatást nyújtanak az újonnan vissza
csatolt részek mezőgazdasági kollektivizálásához. 

A terv keresztülvitele a teherforgalom óriási megnövekedését feltéte
lezi. E célból 7585 uj lokomotivot és 472.000 uj tehervaggont irányoztak elő, 
valamint 7280 km vasulvonal kiépítését, természetesen az ehhez szüksé
ges 4.5 millió tonra vasúti sín és 185 millió talpfa előállításával együtt 
A vasúti forgalom nagymérU'kü villamosítása is része a gigászi tervnek, 
A vasúti forgalom ín^-újitására szánt beruházás összege 40 milliárd rubel. 

Üj tengeri ós folyami hajók építésével megnövelik a folyami áruszál
lítást Г-8, a tenant 120%-kal. Előirányozták az autópark és a szállitórepü. 
lőg 'pek számadatainak növelését is. 

Nagy súlyt fekiet a terv az ország telefonhálózatának kiépítésére, va* 
Jnimnt a rádiószclgálat tökéletesites-ére az állami közigazgatás szolgála
tában. 

A terv !7°/e4:al szállítja le az ipar] termékek előállítási árát, 16°/eMkal 
a trak'oríVilomások mi:nkajának diját és 18%-kal a vasutf szállításokét 
Az igy megtakarítóit összes 1050-12 J60 milliárd rubelt tesz ki. így tehát 
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biztosítja az összes iparágak tervszerű fejlődésének gyors ütemét, až ipari 
alaptőke folytonos gyarapodását és a dolgozók életszínvonalának további 
folytonos emelkedését a technikai haladással párhuzamosan. 

A dolgozók száma a Szovjetunió nemzetgazdaságában 33.6 millió, a 
terv;., évi 1.25 milliónyi szaporulatot irányoz elő. A terv szerint 5.4 millió 
szakmunkás, 2.3 millió traktorista és 1.9 millió technikus és mérnök nyer 
íiz öt év alatt kiképzést . 

, v . Szociális- és kulturtéren is hatalmasak a számok. Az iskolák számának 
ejiéíésével a főiskolai hallgatók számát 647-000-ről 1.280.0CO-re emeli. A 
gp:«. шсктеппекуек Mrölielly-ei^eik emelésével 2.260.000 »ге emeli az ott 
ápolt gyermekek számát és biztosítja az árva gyerekek teljesen dijtalán 
felnevelését. A kórházi ágyak száma eléri az 1 milliót és a hadirokkan
tak orvosi és szociális ellátása a megoldott kérdések közé kerül. 
ü.. Eddig csak 28 ezer mozi volt, 1950-ben már majdnem 48 ezer lesz. 
Kiépítik a klubok és könyvtárak egész országra kiterjedő hálózatát, 3.400.000 
uj lakóházat építenek és a lakosság életszínvonalát az árak csökkentésé-
Y;e.l>; a lakásviszonyok javításával, a munkabérek emelésével, a természet
beni fizetések emelésével és a találmányok és rohammunkák fokozottabb 
jutalmazásával kívánják elérni. A terv csak ésszerű beruházásokat eszkö
zöl és azokból egyfonnan juttat az összes tagállamoknak. Az egyes tag
államoknak részesedéséről bővebben nem foglalkozhatunk. 

1946: ot írunk. A gyarmati népek és az elnyomott nemzetek, a sziriai 
ts libanoni arabuk, a hinduk, az indonézek és indokínaiak szabadságért 
döngetik az elnyomók kapuit. Ugyanakkor a világ egy ötödén a népek a 
legs<:ebb testvériségben élnek együtt és szép egyetértésben épitik a szo
cializmust. Anglia, egykor 'a világ bankárja kölcsönt koldul Amerikától -és 
a régi jólétét csak kivitelének egész valószínűtlen emelésével tudná vissza* 
varázsolni. Az Egyesült Államok termelése 1942 óta kétharmadára csök
kent és ugyanakkor a világ egyötödén a termelés tervszerűen és folytonosan 
•növekszik. Ez a szocializmus még sohasem látott győzelme, még a háborús 
győzelemnél is nagyobb. Az uj ötéves terv gigászi számadatai szédiíöek, a 
szocializmus kiépítését jelenti és a közvetlen átmenetet a kommunizmusba, a 
szoVjethaza hihetetlen gazdaság! é"s katonai megerősödését. A szép jövfít, az 
osztálynélküli társadalmat és az c ök béliét 

A mi hazánk Jugoszlávia, miután népei kiharcolták az egyedül éltető 
éicmet,. a. szabadságot, harcukban váll-váll mellett küzdVén a szovjetnéppel, 
a Szovjetunióban iv.rmészetes. barátra találtak. A szovjetnép épemigy, mint 
a jugoszláv nép a harctéren mutatta meg a múltban, hogy reakcióellones 
és mutatja ma is a különböző zöldasztalok mellett, hogy baráíja a kis né
peknek és nem tűri az elnyomatást. Ez a Szovjetunióval való igaz barát
ságunk alapja. A szovjethaza a szabadság legnagyobb védőbástyája, tehát, 
ha mi szeretjük a szabadságot, csak rá támaszkodhatunk. Az új ötéves terv 
nagymértékben megerősíti.' a szovjetáll-amot, a mi barátunkat és legfőbb 
támaszunkat és cbínm rejlik óriási jelentősége ránk nézve. Az uj ötéves 
ierv, amely gazdaságilag függetleníti a szovjethazát, gazdaságilag is kihat 
ránk. A szöyjetnép nagyobb lehetőségek birtokában fokozottabb mértékben 
segíthet minket is ahbar; n törekvésünkben, hqgv mi is kiépítsük hazánkat. 



FÖLDMUNKÁK A VAJDASÁGBAN 

A köztársasági Jugoszlávia szabad
ságszerető népeinek . a külső és belső 
ellenség eleni harca, amelyben eddig 
a fegyvereké volt a főszerep, most gaz
dasági téren folyik tovább. A földmű
ves és munkás letette a gyilkos fegy
vert és kezébe az eke szarvát és a 
szerszámot vette, hogy romjaiból fel
építse azt4 az országot, amely most 
már igazi hazájává vált, Sokszor el
mondottuk már ezt a szót: újjáépítés, 
de elmondjuk még százszor, ezerszer 
rs, amig teljesen fiel nem épül az: or
szág. Tömeggyülések, napilapok, folyó
iratok és öklömnyi betűkkel megrajzolt 
plakátok hirdetik hangos szóval min
denütt az újjászületett ország népeinek 
lendületes dolgozniakarását. Munkaver
seny folyik mindenütt a gyárakban és 
a mezőkön is. 

Vajdaság az ország leggazdagabb v i 
déke. A habomtól aránylag a legkeve
sebbet szenvedett. Bányája alig van, 
ipari üzeme elegendő számban, de an
nál több gazdagon termő zsíros föld 
terül eü i t t Szerémség véráztatta lan
káitól egészen Észak-Bácska és Észak-
Bánát utolsó csücskég. Vajdasácr termé
szeti gazdagságánál fogva óriási sze
repet tölt be az ország gazdasági éle
tében. Az i t t élő és dolgozó népek ön
tudatától és erőfesztésétől függ az, 
hogy biztostani tudjuk-e ebben a gaz
dasági évben népeink számára a min
dennapi iienveret és ipán termelésünk
ben nélkülözhetetlenül fontos és mező
gazdasági téren is előállíthat/) nyers
anyagokat. 

öszi FÖLDMUNKÁK 
Vajdaságban 1945. őszén közel 3 

millió katasztrális hold megmunká

lásra váró földterület volt. Az elmeit 
ősszel ebből a területből felszántottak 
és bevetettek 1 millió' 2Ć0 ezer holdat. 
A mezőgazdasági munkák az elmúlt 
ősszel óriási nehézségekbe ütköztek* 
Vajdaságban 700:285 hold elhagyott ne
met és egyéb fasiszta birtok volt? 
amelynek megmunkálása a népbizott
ságokat, a tömegsservezeteket és л 
földműveseket óriási nehézségek elé ál
lítót la. A közel 1 millió 200 ezer kat> 
hold megmunkálására mindössze 50.285 
fogat és 1.400 traktor állt rendelke
zésre. Az 1945-ös őszi mezőgazdasá
gi kampány az állami és a magántu
lajdonban lévő traktorok összegyűjté
sével kezdődött meg. így alakultak mag 
a helyi, majd később a kerületi me
zőgazdasági gépállomások és ezeknek 
egységes irányítása céljából a tartomá" 
nyj mezőgazdasági gépállomás. A trák-
torszolgálat hálózatának kiépítésével 
nem csak óriási földterületek megmun
kálását bi7tositottuk, hanem ezzel egy 
rendkívül fontos mezőgazdasági intéz
mény alapfeltételeit teremtettük meg. 
leraktuk az alapjait, mezőgazdáságunk 
gépesítésének. 

A rendelkezésünkre álló traktorod 
jelentős része megrongált, öreg gépek
ből állt, úgyhogy a munkák során 700 
traktort fejesen k; kellett kapcsolnunk 
a szántásból. De munkán kivül állt 
még nagyszámú használható traktor 
is, mert nem volt ele^end-ő számú 
képzett Iraktorstnnk. Az 1.400 gép 
v e r e t i re IcTa-nbb 2.800 uj traktoris-
ta ke1 lett volna, ennyi a.zonban nem 
volt. Traktorvezető tanfolyamokat kel
lett nyitna Vajdaság majdnem min
den egyes helységében. A tanfolvnmok 
során sok uj traktoristához jutottunk. 
Vezetéssel azokat bizhatjuk megakik 



legetfAbb egy hónapig rendszeresen lá
togatták az előadásokat. Ezeknek a 
tanfolyamoknak legnagyobb hibájuk as 
volV hogy kizárólag elméleti oktatás
ra szorítkoztak, as edméletet nem kap
csolták össze a gyakorlattal A fiatal 
traktoristáfc a gépeiket eltudták ugyan 
Ugy-ahogy vezetni, de arra már nem 
voltak képesek, hogy a aziántás közben 
beállott géprongálások, motorhibák k i 
javítását önállóan elvégezzék. A fiatal 
toalttoristók ózonban feladataikat többé
ke véebbé sikeresen teljesítették és ez
zel nagy mértékben el ő s t ó tették w 
Itezl terv megvalósítását 

Traktorállomásainknak azonban ne*1 

csak a képzett traktoristák nagy hiánya 
jelentett nehézséget. Nem volt elegen
dő mennyiségű nyersanyag, szerszám 
éa a traktorok megjavtásához szüksé
ges {gépalkatrész A rendszertelen nyi l 
vántartás miatt a nyersanyag és a 
gépalkatrészek szétosztását, felhaszná
lásá t nem tudták ellenőrizni., Mind-
iézen nehézségek ellenére is az elő-
.Irányzott földterületnek 92.6 százalé
kát sikerült felszántani és bevetni az 
Őszi mezőgazdasági kampány során. Az 
előirányzott 1.272.530 holdból felszán
tottak és. bevetettek Vajdaság öt ke-
jKtteftében összesen 1.178.485 holdat, 
Buzával 1.080.214. mazsal 9.703, ár
savai 61.850, zabbal 1.695, őszi len
nel 1.721, őszi o*ajr£pával 7.691. ћк.ег-
Diával 14,574. vörösbe;réve.1 7.43í ; őszi 
lóborsővail és közönséges borsóval 
4.100 kat, holdat vetettek be. A no-
vl&záóH kerület 90. a szombóri kerület 
85, a szuboticai kv-rület 95, a pan-
esevói fearíilct 100, a petrovgrádi kerü
let 96, a szremszkamitrovicai kerület 
pedig 83-5 százalékban tel jetiiét te az 
.tlflijpányzotí pvvet . 

Az őszi vetési kampány eredinéV 
nyessége, földműveseink és traktora
ink lendületes munkája után a tava
szi szántási és vetési munkák elé 
nagy bizakodással tekintett Vajdaság 
dolgozó népe, bár tisztában volt az* 
zal. hogy a feladatok 1946, tavaszán 
csak sokasodnak, részben a telepítés
sel, részben pedig a földreformmal. 

TAVASZI FÖLDMUNKÁK • 

A íavaszii földmunkák előfeltételei 
Vajdaságban sokkal nagyobb mérték
ben vannak biztosítva, mint az el* 
mult ősszel. A 2.873.748 holdból te* 
va?zi megmunkálásra összesen 1.796.295 
kai. hold maradt, ebből szántó 1.095.263 
hold. Az idén 65.000 fogat és 2C.0OÖ 
traktor munkálja a földeket, tehát 
lo.OCO-el több fogat és 80CVal több 
traktor. Népbizoítságaink, földmű* 
veséink és traktorállomásaink az őszi 
mezőgazdaság munkákból sok haez«? 
nos tanulságot vontak le és özeket 
most a munka színvonalának emieiéeé-
re, mulasztások kiküszöbölésére hasz^ 
nalják fel. Lényeges és említésre mél
tó könnyebbséget jelent az a körül* 
mony is, hogy a rendelkezésünkre álló 
fogatokat most már gazdaságosabban 
tudjuk kihasználni, egyrészt a magán* 
ffV|uto.k kötelezö mozgósításával, más 
részt ezen a tavaszon nem történlfe 
UÍPÍ! az, no£y a fogatokat a szántáson 
érj boronáláson kívül más célokra 
használjuk fel. Tavaly ősszefl ugyanis 
5-2.1)00 ideáin munkás f.sszkeresete 
4-000'vapőn knkoricát tett kí, amely
nek elszállííásártál rengeteg vagont 
*4íatot kellett felhasználni. 

A tavaszi mezőgazdasági munkáknak 
azonban nehézségei is vannak, ame* 
yak többé-kevésbbé kihatással lesznek 



a, terv keresztülvitelére. Ezek egyike 
az agrárreform. 

Az agrárreform végrehajtásának első 
szakadt , a földek kiosztását népbi-
zottságalnk nem fejezhettek ^ be az 
előre megállapított határidő aíatt, 
mert ez a munka, amint később a 
gyakorlat megmutatta, óriási korülte-
kn t i s t és törvényismeretet, törvcny-
tiszteletet kívánt. A kisajátító tárgya
lásokat 'evezető agrárbizottságoknak a 
legtöbbször két szélsőség ellen kellett 
küzdemök; védemezmek kellett a népi 
tőrvény, áz aigrárreform törvény tisz»-
taságát, egyrészt a fe1 szabadult népi 
erők. a szegényparu.sztok szabadjára 
engedett földéhségének túlkapásai, 
másrészt а gazdag parasztok és neun-
földmüves elemek törvénytkijátszó kí
séreteivel szemben, Tagadhatatlan, 
hojry maguk az agrárbizottságok is sok 
helyütt hibákat követtek el a földtulaj
donosok megítélésénél és a földmaxi* 
mum megállapításánál, úgyhogy az ag-
rárh'róságoknak ezzel csak felesleges 
munkát okoztak. Ezek a zavaró körü le 

menyek mindenesetre akadályozták 
azt, hogy az agrárreform második sza
kaszának, a tényleges földosztásnak 
végrehajtását idejében meglehessen 
kezdeni és а tavaszi földmunkáik előtt 
betahe-ssen fejezni. Emiatt a földek k i 
osztására Vajdaságban csak a tavaszi 
szántási munkákkal egyidöben kezdőd
heteit meg, íohát március első felében. 
A földosztás így is csak Szerémségiben 
és a szórni к>п határban indult meg 
március első feVsIven. Vajdaság többi 
rcaziéhon erre valamivel később kerül 
sor. Ilyen körülmények között nem 
maradt más hátra mnt az, ho^y a k i 
sajátított földeket idaiglenepen feles 
ttftgmunkaláara kellett kiadni sok he* 

lyütt. Ez az átmeneti megöldásTmTn-^ 
denképpen hasznos ée célszerű, mert a 
földek megmunkálása pillanatnyilag 
még a kiosztásnál is fontosabb. 

Nem mindennapi problémát jelent a 
külső telepítés sem. A külső telepit "isi 
földalap 600.000 katasztrális hah.!ián. 
azokat a családokat helyezik el, ame
lyek egészen más termelési viszonyok 
közül kerültek ide nekik szokatlan kör
nyezetbe. Az itioni munkamódszer a 
telepeseknek úgyszólván teljesen is-, 
meretlen és ezenkívül nem rendeli'őz
nek a földek megmunkálásához szük
séges mezőgazdasági felszepaVjre!:\el 
sem. A külső teleptési agráralap földjei
nek felszántanát és bevetését cssk a 
traktorai lomások és az őslakossá? tá 
mogatásával lehe* biztosítani. A n é 
peseket tanáccsal útmutatással eV 'itnl 
minden vajdaságinak emberi kötelei.-jé
gé annál is inkább, mivel erre a f-e/rit-
ségre a telepeseknek csak kezdő lé* 
péeeíknél van szükségük. 

A másik, méreteden azonban nem 
olyan nagy jelentőségű probléma, a 
belső telepítés, amely szintén s/.orop 
összefüggésben van a tavaszi földmun
kákkal. 

Az agráralap nagysága nem mindé* 
nütt arányos Vajdaságban az agrrr 'r-
dekeltek számával. Szerémségiben és 
DékBánátban pl. nincs annyi íöld, 
bogy abból az agrárérd ekeiteket csak 
megközelítőleg is k i lehessen elegitonL 
Viszont ísriak^Bácskában ée Észak-
BánAtHan sokkal nagyobb a kioszthn f6 
földek száma, mint amennyit a tör
vény értelmében az aí?rá,rérdekelteb» 
nek juttatni lehet. Ezeken a helyeken 
nagyon sok a kisajátitott ée nem föld
műves nagybirtok. Ez az egyik magya» 
rázata annak, hog7 a belső telepítés 



súlypontja miért éppen ezekre a te
rületekre esik. 

A másik leglényegesebb magyaráza
ta a belső telepítésnek az, hogy Vajda
ság északi és leggazdagabb vdúkein ed" 
dik kifejlődött szétszórt tanyarendszer 
akadályozza a népkormány egyik leg
fontosabb programjának keresztülvite
lét: az eredményes, szervezett gazda
sági és kulturmunkát. Szűkreges tchát 
a belső telepítés azért is, hogy ezeket 
a gazdag és eddig elhanyagolt területe
ket uj falvp.k épit'-sjvel bekapcsoljuk a 
fejlődő ország gazdasági életének vér
keringésébe. 

A belső telepítési fö'dalap nagysága 
80.000 hold, ame'ynek megmunkálását 
ugy biztosították, hopy feles megmun
kálásra adták ki addig, amig a be^ö 
telepítésben résztvevő 8.000 családit el 
nem he'yezik, amig az uj falvak fel 
nem épülnek. 

A tavaszj mezőga^dasári munkák 
egész Vajdaság területén március első 
felében kezdődtek mc;. TrokŰrállomá
saink ugyan már készeiéiben álltak 
február második felében is, de a szán
tást a földek ns'dvcr.sSf-e miatt akkor 
még nem kezd^ett^V т е т . A szántú? 
előkészítése sokoMnhi munkát kívánt. 
Gondoskodni ke1 lett arról, hogy a t n k -
toTok tervszerű munkájának nlapf"Hi
teléit minden tekintetben biztosit ják. 
A traktorok munkáját а szántási szer-
aödések mc-ffkötése előzne meg, am elv 
kisebb hibáktól eVn.kfntve mindenütt 
szép eredménnyel járt. A traktoráHo-
mások egész Vaj^a^á? területén bekap
csolódtak a május elsejei munkakor 
aanybe. Az általi nos men'-a^a?^' 
arankaverseny feltételei kimondják, 
bogy a földműveseknek, a traktoroknak, 
a fogatoknak, a járásoknak és a ke

rületeknek egymással kell versenyezni" 
ök. A- verseny célját három lényeges 
pontban foglalták össze: l . az ipari 
növények termesztése az előirányzott 
földterületeken, 2. a föktek mielőbbi 
felszántása, 3. a traktorok és fogatok 
tervszerű és gazdaságos felhasználása. 
Megállapították ezzel kapcsolatban a 
mezőgazdasági- és vetési bizottságok, 
valamint a teme^szervezetek felada
tait is. 

A szántási és veteti munkák tervsze
rű elvégzésének céljából а kampányt 
havonként két munkaszakaszra- osztot
ták fel: az e'ső munkaszakasz márci
us 1—lo-ig, a második munkaszakasz 
pedig március 15—21 tartott. Az áprilisi 
hónapot szintén így osztják fel. 

A két első munkaszakaszban Vajda
ságban felszántottak összesen 47G.423 
katasztrális holdat. Részletes eredmé* 
nyek kerületenként a következők: szu
boticai kerületben a megmunkálásra 
váró földterületnek 57.3 százaVkát, 
noviF^arlj kerületben 50 százalékát, 
szombori ken-ietben 39-1 száza\*k*t 
petrovgrídí kerülcitbrin 26.9 százaVkái, 
pancrevói kerület'^en 27 százalékát. 

A fomtrk mindenűH jelentős mérték--
ben kivettek részüket a szántási munv 
k:íkbí>l, sőt az e^ért eredmény najry-
részben Tvpk'k köszönhető. Fogatokkal 
a. noviszAdi kerü rethen a földek öthato
dát, а szuboticai kerüle'ben ennAl töb
bet, a p a n c w ó i kerjlet^-en több mint 
kétharmadát, a petr0vrprádi kerületben 
nóíryotödét szántották fel 

A bevetett terület nairvsőga a két 
munkaszakaszban összesen 1 Rí.300 
hold, tehát a felszántott területnek 
több mint egyharmada. 

Föhlmüv^einknck ebben a gazdasági 
éyben különösen nagy figyeimet kell 



szentelniök az ipari növények termesz
tésének, hogy országunk lakossága 
megfelelő mennyiségű ipari nvers-
anyaghoz, cukorhoz és zsírpótló olajhoz 
jusson. A tervek szerint Vajdaságban 
az 194.6. gazdasági évben kenderrel 
70.000, cukorrépával 63.500, naprafor
góval pedig 163.000 holdat kell beültet
ni. Kendert jóva] kisebb földterületen 
ó?.rme!hetünk részben a mély szántás, 
részben pedig a szükségess vetőmag hi
ánya miatt. A cukorrépa és a napra
forgó termesztésének n псз sernmj aka" 
dálya. Vajdaság öt kerületében már-
•ius 31-ig cukorrépával 31.079-et, nap
raforgóval 9.737-%et és kendérrel 278 
holdat vetettek be. A cukorrépatermelé's 
iránt a legnagyobb "érdeklődte Bicská
ban nyIvánul meg. ahol március ni-ig 
az osztályozott földterül el éknek 104 
száza'ékára kötött:k meg a s/erztdé: e" 
kei Általában megállapítható hogy en-
aek a fontos ipari növénynek termesz
tésére kg : nkább törpebirtokosok jplent-
kőztek, ami azt ie'enti, hogy ez a tár
sadalmi réteg megérti és támogatni kí
vánja a népi kormány gazdasági cél
kitűzéseit * 

Egy másik nagyon fontos része a ta
vaszi mezőgazdasági kampánynak a 
konyhakert vetemények termeszt'se. 
Konyhakerti veteményt az idén Vaj
daságban 74.173 holdon kell termesz
teni: burgonyát 41,670, káposztát 
3869, vöröshagymát 4889, babot 6222, 
borsót 1887 és paradicsomot 3170 hol
don. Dolgozó népünknek a konyhakerti 
vetirimények lápérli?.:ben gazdag élel-
miszert biztosítanak, fokozzák a két
kezi és szel'emí munkások teljesítő 
képességét és ezzel növelik a termelés 
általános színvonalát. 

A tavaszi mezőgazdasági kampány 

egésiz Vajdaság területén lendületesen 
halad. Balran elmondhatjuk: dolgozó 
népünk fáradhatatlanul munkálkodik 
azon, hogy egyetlen földdarab se ma
radjon fe!szántatlan és bevetetlen. 
Ti'o marsai azt mondotta, hogy ez az 
év az ország gazdasági gyóWmének 
esztendeje kc'l , hogy legyen. Dolgozó 
parasztságunk az edd gi munkák, során 
megmutatta, hogy mélyen átérzi és 
komolyan értékeli népeink vezér 'nek 
szavait és minden erej/ne1 azon Josz, 
hogy a mim ki'sok. parasztik és b.csü-
letes é'te'mis'^V-k s ••••1 -a*1 hazáját ~-u-
dasáii. téren, is naa^yá, legvo/it^elten-
ri-é és boldoggá tegye. 

BFSZÁKOLÓ 

Az A. F. Zs. központi bizottsága 
тв fcbiíulr . '4 -25. -én tartotta meg 
k'szélcsí iet t ü:cs-ét. д beszámolók 
szép és eredményes munkát mutat
tak b-?. A testvériség és egység 
megva 'ós í ' ásá t t í í z i e .k i Titó marsai 
az A. r7. Zs. első kongresszusa e:é 
felír.hjíuk bo;;y megerősítsük hazánkat 
és előmozdítsak népeink boldogulását. 
Megállapítható, hogy szervezetünk 
ezon a téren sikeresen működött an
nak ellenére, hogy a reakció az asz-
szonyokon keresztül is megkísérelte 
romboló munkáját folytatn". de ered
ményt nem érhetet t el. 

A felszabadulás után asszonyaik 
a gazdasági és társadalmi élet min
den terén k ?vettck részfket a mun
kából ugyanúgy mint a legnehezebb 
r.apnkban. a fegyveres harc idején. 
Asszrnvaink helyesen ismerték föl a 
mai helyzet követeléseit és segítsé
gük mindenike érezhe+ő volt. A po-
l t íka i életben ugyanúgy, mint néphatóságaink munkájában. De főleg szociális téren, A rájuk nehezedő 



súlyos feladatokat majdnem minden 
esotbií-n maradéktalanul oldották meg, 
Politikai aktivitásuk is érezhető, 
mert ina már asszonyaink nélkül po-
lit lkai összejövetelek elképze'hetetle-
nek és helyes megfigyelésekkel tá
mogatják a Népfrontot és ezen ke* 
resztül hazánk újjáépítését. 

Ilyen módon segítettek 6s segítenek 
a rokkantakon, hadi-árvákon; az anya-
és csecsemővédelem terén példaadó 
munkával járnak elöl. Asszonyaink 
kitárták védő karjaikat a hadiárvák 
ft'é és így gondoskodva róluk, he-
h'cttesítik a pótolhatatlan anyai sze
retetet. Ez a segítség különböző for
mákban mutatkozik meg: foltozás, 
főzés, mosás, a védnökségek stb. En
nek a segítségnek köszönhető, hogy 
akik oly korán olyan sok szörnyűsé
gen mentek keresztül — a gyerekek 
— t'szta ágyakban, anyai szeretettel 
körülvéve phonhetnek. A kiszélesí
tett ülés elhatározta, hogy ezen a té
ren a megkezdett és sikeres munkát 
továbbfolytatnunk és tökéletesítenünk 
kell. Fel kell használnunk minden 
rendelkezésünkre álló eszközt, amely 
a munkát és a gyerekek életét meg* 
könnyítheti, д neveléssel feladatot 
veszünk magunkra, itt erőinket, mert 
legnagyobb kincsünkről, jövőnkről, 
mindannyiunk jövőjéről van *zó, mi
nél jobban és hasznosabban kell al
kalmaznunk. Jól meg kel:l fontolnunk 
k're bízzuk a gyermekek nevelését. 
Ezen a téren az A. F. Zs. bizottsá
ga :nak a néphatósásokkal a legszoro
sabb együttműködésben kell állmok. 

Folytatnunk kell a z anya- és cse-
csemővédelem terén elkezdett mun
kát és nvmden faluban meg kell, hogy 
nyissuk, a. szülőotthonokat, anyata
nácsadókat és gyerekotthonokat, mert 
az a célunk, hogy egy anya se szüi-
|ön gondos felügyelet nélkül, egy 
tiata'i anya se maradion tanácis nél

kül a terhesség idején és segítség 
nélkül gyermeke nevelésében. 

Az általános munkaverseny Ideiem 
a nők is egyre nagyobb számmal 
kapcsolódnak be a termelésbe. Ma. 
asszonyaink hazánk összes dolgozói
nak 40%-át teszik k, míg a háború 
e'őtt ez a szám csak 25% volt. Ott 
látjuk ma asszonytostvéreinket a ro
hammunkások között, gyárakban, a 
traktorokon stb. Az A. F. Zs.-nek 
föladata, hogy segítse a nőket, kik
nek belépése 3 társadalmi é'etbe még 
mindig egyéni nehézségekkel jár. 
Meg kell mindent tennünk, hogy az 
asszony rnegtanuljon jogaival élni és 
okosan felhasználva azokat bebizo
nyítani, hogy egyenjogúsága nem 
puszta szó. Meg kell tanítanunk őket 
arra, hogy néphatósága nknak erős 
támaszai legyenek. Az A, F. Zs. fel-
adata, hogy az irodákban, műhelyek
ben, a mezőn m'nden nő érezze, 
hogy ez az ország a nép hazája* ezt 
szeresse és nem kímélve erejét és 
tudás4t mindenütt és mindenkor ké* 
szen legyen azt, -~ ha kell, vérével 
megvédeni. 

A Politikai téren elért eredmények 
mellett még óriási munka áll elöt* 
tünk. Meg kell tanítanunk minden A, 
F. Zs. hely: bzottságot arra, hogy 
határozatképes legyen és alkal'maje-
kodini tudjon saját körülményeihez. 
Csak így tudja a legtöbbet nyújtani 
és segíteni, ahol arra szükség mu* 
tatkozik. Fenn kell tartamok a já-
rási és kerületi bizottságokkal a szo
ros együttműködést, de nem szabad, 
hogy ez kezdeményezésük kárára le. 
gyen. Tudjuk, hogy asszonyaink mily 
nagy mértékben vehetnek részt a 
mezőgazdasági munkákban, az ipari 
növények termelésében stb. Ugyan
úgy ki kell, hogy vegyék részüket a 
szövetkezeteik munkájában is. Ezen
felül éberen kell figyelníök a reaJc» 
cíó áskálódásait és meg nem alkuvó 



harcot folytatni hazánk ellenségeivel 
szemben. 

A kiszélesített ülés megállapította, 
hogy a falun az A . F. Zs, munkája 
meg mindig nem ér te el a megfelelő 
mér téket és mindent meg kell tennünk, 
hogy a falvakon felmerülő akadályo
kat legyőzzük. Szép nevelő .kultur-
irmnkán keresztül oda kell hatnunk, 
hogy minden asszony kivétel nélkül, 
megértse az A . F. Zs. nemes céljait. 
•Mindent meg kell tennünk, až írástu
datlanság legyőzésére, mert' ez az 
első lépcsőfok a tudás felé. Az o l 
vasó csoportok munkájának, az egész
ségügyi é s egyéb előadásoknak nép
nevelő hatásuk kell hogy legyen. Se* 
gítenünk kel l az asszonyokat érdeklő 

itót, cikkeket kell írnunk és bát
ran föltenni a kérdéseket . Ha ezt 
megtesszük, bizonyosak lehetünk ab
ban, hogy feladatainkat meg is oíd-
íuk. Munkaversenyekbői a nők is k i 
kell, hogy vegyék méltó részüket, 
.Ezért mozgósítanunk kell mnden új 
erőt, hogy célunkat mindannyiunk 
békéjéne-к biztonságát és boldogabb 
életét minél hamarabb elérjük. 

Hogy milyen a helyzet hazánk kü
lönböző részeiben azt a kiküldöttek 
íolszólalásaikban megmutat ták . 

Bosznia-Hercegovina asszonyainak 
W/£-a özvegy. Az eke elé magukat 
befogva szántanak, vasutat, villany
telepet építenek, bányákban dolgoz
nak és gyermek-otthonokat szervez
nek. Az asszonyok 458.000 d nár se
gélyt gyűjtöttek szociális célokra., A 
romokban heverő Focsa asszonyai 
váro&uk új jáépí tésére 310 köbméter 
Ш termeitek ki* 

Horvátországban a parasztasszo
nyok maximális áron adják te rmé
keiket. Az í rás tudat lanság megszün
tetése érdekében nagyon sokat dol
goznak. 

Mctchiia lakosságának, a régi nagy
szerb hegemonista politika e redmé
nyeként, 9ГЛ"о-а írástudatlan. Az a l 
kotmány v ' tában az asszonyokat . leg
jobban érdekel te a házasság és az 
egyház kérdése . Május elsejében cél
jukul tűzték k i , hogy ni nél több nő 
vesse le a feredzsót. (Fátyol, melyet 
a rnuzulmán nők arcuk el takarására 
használnak.) Ezenkívül még öLven 
gyermekotthon felépítését tűzték k i 
maguk elé célul. 

Annak ellenére, hogy Szlov.'nia 
egyik legéleiemszükösebb országré
szünk, a szlovéniai asszonyok üt:;:er 
hadiárvát vettek magukhoz és gon
doskodnak azok el lá tásáról . 

Crna Gora asszonyai e l h a t á r o z i k , 
hogy férfi munkaerő lnijával m;.g;ik 
építenek fel 35.000 lerombolt házat . 

Julijszka Krajina k küldötte a fa
siszta terrorról beszélt, követel te 
Julijszka Kraiinának Jugoszláviához 

való csatolását és annak a meggyő
ződésének adott kifejezést, hogy az 
A. F. Zs. szervezeteinek sikere е;гу-
ben Julijszka Kraiina asszonyainak 
is sikere. 

A vajdasági asszonvok az egész* 
ségügy terén értek el nagy sikere
ket. Ki kell emelnünk, hogy az clsfl 
falusi szülőotthont tar tományunk ?$z~ 
szonyai építették és a legtöbb véd
nökségeket alakították, 

Szpahlcs Szófika 

*A társadalmi fejlődés története elsősorban a termelés fejlődésének 
története és ezzel egyláejleg az anyagi favük termelőinek, a dolgozó uén-
tZ;;:^--Mek történelme.* (JÍO^'-':) 



AZ AMERIKAI 
SZTR AJKMOZGALOMBÓL 

Újsághírek, szerint az amerikai 
sztrájkmozgalmak mind nagyobb m é 
retet öltenek. Egyidejűleg a gyá ro 
sok szövetsége éles harcot folytat a 
inunkásszervezetekkel szemben. 

Bizonyos befolyásos gyárosok el-
fenszegüfoek a munkások köve te lé 
seinek, sőt a szakszervezetek ellen 
is támadásra készülnek. Ismeretes, 
hogy az amerikai munkások bére a 
háború alatt rohamosan csökkent. Va
lamelyest pótolták őket azáltal , 
hogy a tú lórá t 50%-kai díjazták. A 
hadireude^sek beszüntetése és a 

munkahétnek 48 óráról 40 órára való 
átállí tása te rmészetszerű leg erősen 
lerontotta munkások anyagi helyze
tét. 1945 őszén Truman elnök rádió
beszédében beismerte, hogy az ame
rikai muaikáscsa'ádok keresete 25%-
kal csökkent a háború előtt] évekkel 
szemben. Murray, az ippri. szakszer
vezetek elnöke egy rádióbeszédében 
1945 július eleién bejelentette, hogy 
1943-ban 2.0OO nagy ipari vállalat 
8.845 millió dollár hasznot ért el. 
vagyis az 1936/39 évek átlagos nye
reségének a négyszeresé t . Ugyan
akkor a munkabérek a háború alatt 
15%-al, az életferintartási költségek 
pedig 45°/o-ai emelkedtek. A b íke t e r -
melés re való á t té rés azonkívül töme
ges munkáselbocsájtásokhoz vezetett, 

Már a háború alatt is kifogásolták 
a munkások, hogy panaszaikat nem 
veszik figyelembe, a kollektív szer
ződések megkötését húzzák-hRiaszt
ják, hogy bizonyos iparvállalatok 
nem alkalmaztak szakszervezeti ta
gokat. A panaszok eredmény tes t i sé 
ge miatt a munkásság a háború befe
jezése után a sztrájk fegyverével 
akart követeléseinek é rvény t szerez
n i . A oagyipiar^ujk azonhajn пеш mu

tattak hajlandóságot a munkásság k ö 
veteléseinek kielégítésére, el lenkező
leg az volt a szándékuk, hogy a bé
ketermelésre való á t térés minden, 

terhét a munkásosz tá lyra hárí tsák, 
hogy békében is biztosí tsák a maguk 
részére a háború alatt elért hatal
mas nyereségeket , ezér t aztán a 
szervezett munkásmozgalom ellen tá
madásba mentek át. A reakciós nagy
iparosok, akik: a szervezett munkás
ságban céljaik megvalósí tásának leg
főbb akadályá t látták, kíméletlen har
cot kezdtek a szakszervezetek ellen, 
és egyidejűleg meghatványozot t erő
vel indultak támadásba a Roosevelt 
által hozott munka tö rvények ellen és 
a munkások által hosszú évek harcai
ban kivívott jogok eltörlését köve
telték. A nagyiparosok akiket a kon
gresszus reakciósai is támogatnak, 
különösen az úgynevezet t Wagner
féle tö rvény eltörlését célozták, mely 
tö rvényt 1935-ben hozták. Ez a tör
vény a munkásoknak jogot ad arra. 
hogy szakszervezetekben tömörülhes
senek, kollektív szerződéseket köt
hessenek és elismeri a sztrájkjogot is. 

д nagyvállalatok azonban amellett 
hogy megpróbál ták a m unka tör vény 
megvál toztatását , saját eszközeikkel' 
különböző rendszabályok alkalmazá
sával t ámadásba indultak a szak
szervezetek ellen. Az újságok megír
ták, hogy a három legnagyobb au tó 
ipar vezetői 1945 szeptember végén 
egy titkos tanácskozásra ültek össze, 
ahcl elhatározták, hogy elutasítják a 
szakszervezetek béremelési követelé
sét . Azon a nézeten voltak, hogy a 
munkaadók egységfrontja könnyen 
szembe tud . szállni a szakszerveze
tekkel, Miután a nagyiparosok hatal
mas tar ta 'ékokkal rendelkeztek, melye
ket a háború alatt gyűjtöttek, elhatá
rozták, hogy hosszú sztrájkokat pro
vokálnak abban a* reményben, hogy 
a munkások — akik nem readeltoe*-
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nek a megélhetés eszközeivel — v'é-
zixl is arra lesznek kényszer í tve , 
hogy elfogadják a nekik diktál t fel
iételeket. Egy ilyen eredménytelen 
sztrájk egyidejűleg aláásná a szak
szervezetek tekintélyét , ez viszont 
megkönnyí tené a munkásszerveze t 
szétzüllesztését . A »Journal of Com
merce* az iparérdekel tségek újságja 
októberben felhívta a m u n k a a d ó k a t 
iiogy semmi körülmények között ne 
engedjenek a munkások követelései
nek, mert minden e redményes sztrájk 
csak erősí tené a szakszervezetek 
helyzetét és befolyását. A nagyipa
rosok, akik a munkások jogos köve
teléseit figyelmen kívül hagyták, 
egyidejűleg nagyszabású rádió és 
-íjságpropagandát kezdtek a munkás
szervezetek ellen. A Hearst és 
Scripps-Howard reakciós újságjai 
többek közöt t a szakszervezetek ve
hetői ellen indultak támadásba , »aki-
ket mint veszélyes belső ellensége
ke t« tituláltak. Hearst egyik bérence. 
Westbrook Pegler újságíró ezt i r ta : 

»Az amerikai népnek és mun
kásoknak nincsen veszélyesebb 
benső el lensége, mint az a 
párszáz szakszervezeti vezető, 
akik csak nyugtalanságot pro
vokálnak^. 

Ilyen rágalmakkal igyekeztek a reak
ciósok maguk részére megnyerni a 
nyilvánosságot . Kingdon rádiómagya
rázó kijelentette — miközben a reak
ció által terjesztett hazugságokat lep-

. a nagyiparosok nyíltan beis
merik, hogy a szakszervezete -
ket le akarják tiporni és azokai 
a legbrutál isabb módo-n támad
ják«. 

Japán legyőzése után befejeződött 
a távolkeleti háború es USA iparát ái 
kellett állítani béketerrnelésre. Ennek 
folytán a helyzet még jobban kiéle
ződött. 

A háború utáni első hetek rögtön 
beigazolták, miiyen alaptalanok vol
tak a nagyiparosoknak azok a remé
nyei, hogy a szakszervezeteket, gyor
san le fogják gyű m i . Alattomos ter
veikre a munkások a sztrájkok kiter
jesztésével válaszol tak. Október ele
jén már 450.000 munkás sztrájkolt az 
Egyesül t Államokban. A sztrájkok ha
talmas kiterjedése miatt a kormány 
is kénytelen volt a dolgokra felfigyel

ni, holott kezdetben távol tar tot ta 
magát azzal, hogy a sztrájkok ren
dezését á tengedte a nagyipar és a 
munkások képviselőinek. Truman el
nök kezdeményezésére 1945 novem
ber elején Washingtonban összehív
ták a munkások és munkaadók kép
viselőinek tanácskozását , amelynek 
az Lett volna a célja, hogy az egy
mással' szembenálló érdekeket össze-
egyeztesse, A kormánykörök a ta
nácskozás ele nagy reményekkel te
kintettek. Davis, aki annak idején a 
gazdasági stabilizációs hivatal veze
tője volt, újságíróknak kijelentette, 
hogy a küszöbönálló megegyezés ^be
vezetője lesz a háború utáni iparibé
ke biztosításának.^ 

Ezek a remények azonban meghiú
sultak. Kiderült, hogy a munkaadók a 
tanácskozást csak eszköznek tekintik 
bizonyos olyan célok elérésére, me
lyek teljes ellentétben vannak a 
sztrájkoló munkások követeléseivel. A 
nagytőke egyik iapja a -AVallstreet 
•ounial« egész- nyíltan inegirta: 

»a munkaadók arra törekednek 
ezen a konferencián, hogy a 
szakszervezetek működése rneg-
s/orí t tassék és hogy a sztrájkok 
tiltva legyenek.* 

A Tanácskozás 25 np.p-i tárgy a'ás után 
befejeződött ané'kü!, hogy érdemle
ges határozatot hozott volna. Ezután 
a sztráikmozgaV'Ui át ter jedt más 
iparágakra is. Mintán a három leg
nagyobb autóvál lalat elutasította a 



szakszervezetek 30%-os béremelési 
követelését, november végén megkez
dődött az autóiparban dolgozó mun
kások sztrájkja. Az acéltröszt üze
mi, amelyek ugyancsak visszautasítot
ták a szakszervezetek, követeléseit , 
szintén munkabeszüntetés előtt áll
tok. A helyzet még jobban kiélező-
döü . 

December 3-ikán Truman elnök 
tizenetet küldött a kongresszushoz, 
lio^y a kormány a munkások és ipar
vállalatok képviselőinek eredményte
len tárgyalásai miatt kénytelen köz
belépni. Truman azt javasolta, állit-
sa:.ak fel egy bizottságot, mely vizs
g á b a ki , »mely ténvek idézték elő az 
Összeütközést.* A- bizottságnak joga 
legyen betekinteni okmányokba. T ru 
man elnök továbbá indítványozta, 
he :y amíg a bizottság az összeüt
közés okait vizsgálná — ezt harminc 
na" ra tervezték — a munkások te
kintsenek el a sztrákoktól. Felkérte a 
kongresszust, hogy mennél előbb, le
hetőség szerint még a karácsonyi 
spuriét előtt határozzanak ebben a 
kérdésben és nyilvánosság~a hozta, 
ho.;y két bizottságot nevezett k i , 
arnoiyek vizsgálatot fognak tartani a 
Gc.eral-xMotors és az acéitröszt üze
meinél. 

A munkaadók szívesen fogadták 
azt, hogy a vizsgálat tartama alatt 
a NZtrájkok tilosak, mégis mereven 
ehiiásították a bizottság megalakítá
sának gondolatát. Mint egy chicagói 
u j : Jg a »Sun« jelentette, a nagyiparo
sok abba sémin kép sem akartak be
leegyezni, hogy a bizottság átvizs
gálja könyve ike t -

Л munkaadók elhatározták, hogy 
szabotálják a kormány terveit és 
igyekeztek egyidejűleg arra rábírni 
a kongresszust, hogy ejtse el a Tru
man által ajánlott törvényjavaslatot. 
A kongresszust a karácsonyi ünne
pekre elnapolták- anélkül, hogy vala

mit határozott volna. A General Mo
tors, az Acéltröszt és egyéb cégek 
pedig nem engedték meg, hogy a 
kormány által knevezett bizottság 
átvizsgálja könyveiket. 

A nagyiparosok elutasító magatar
tásának következményeként a szak
szervezetek sem tartották magukra 
nézve kötelezőnek, hogy a vizsgálat 
tartama alatt a munkások nem sztráj- ' 
koinak. 

Január 21-én megkezdődött az acél
tröszt 800.000 munkásának sztrájkjai 
Ezzel a sztrájkoló munkások száma 
1,750.000-re emelkedett. Sok állam
ban a sztrájkolok messzemenő tá
mogatást kaptak. Pénzt és élelmiszert 
gyűjtöttek részükre. A veteránok, a 
munkások feleségei és gyermekei, va
lamint a nem szervezett munkások 
csatlakoztak a sztrájkolókhoz. Még a 
farmerek szövetsége is rokonszenve
zett a sztrájkolókkal és azoknak élel
miszert szállítottak. 

Január 20-án Truman elnök újból 
üzenetet küldött a kongresszusnak, 
hogy a kormány által beterjesztett 
törvényjavaslatot a bérvita békés el
intézése ügyében minél előbb tár
gyalják le. Január 22-én a kongresz-
szus végre is megkezdte a munkás-
törvény tárgyalását. Pár nap múlva 
Case republikánus képviselő — a kor
mány által előterjesztett javaslat 
megkerülésével egy új törvényja
vaslatot terjesztett elő. Ez a tör
vényjavaslat nyíltan a munkásság el
len irányu/t; és erősen korlátozni 
akarta a munkások sztrájkjogát. A 
sajtó is úgy találta, hogy a törvény
javaslat rendkívül kedvezőtlen a 
szakszervezetekre. Childs a liberális 
»New-York Post« magyarázója kije
lentette, hogy a Case-iéle törvényja
vaslat tulaj donképen ^megszünteti a 
munkásoknak azt a jogát, hogy szak
szervezetekbe tömörüíhesisoriek.« — 
Murrav az ipari szákszervezet elnö-



ke Case Javaslatát »a legszégyentel
jesebb törvényjavaslatnak bélyegezte 
a kongresszus történetében.« 

A Case féle törvényjavaslatot a 
nagyipar természetesen egyhangú lel
kesedéssel Ygadta. A gyáriparosok 
szövetsége követelte, hogy a kon
gresszus minden késedelem nélkül 
fogadja el a törvényjavaslatot, amely 
véget vet »a szakszervezeti vissza
éléseknek.* 

A tudósítások külön kiemelik azt a 
tényt, hogy ezt a törvényjavaslatot 
a republikánus pár t képviselői ter-
esztették elő. A demokrata párti Mc 
Curmack, a szenátus elnöke kijelen
tette, hogy »a republikánu párt a 
nagyiparosokat a szakszervezetek 
megsemmisítésére ösztönzk és ezál
tal érthető miért viselkedtek oly el-
utas tóan a nagyipar képviselői, akik
nek szeme előtt a munkásmozgalom 
megsemmisítése lebegett, amelyre 
iszámítva elzárkóztak minden józan 
megegyezéstől. 

Február elején egyes iparágakban 
a szakszervezetek és a munkaadók 
képviselői megegyeztek, д Ford és 
Chrysler automobilművekben is meg
egyezés jött létre. A megegyezéshez 
nagyban hozzájárult a kormánynak 
azon Ígérete, hogy ezen cégeknek ár
emelést engedé'yez. A munkaadók 
ezen feltétel mellett hajlandók voltak 
bizonyos béremelésre. Ez a feltétel 
azonban komoly veszélyeket rejt 

magában. Az árak széleskörű emel
kedése ugyans elkerülhetetlenül az 
életfenntartás megdrágulásához fog 
vezetni, ami viszont semmissé teszi 
a béremelés által a munkásoknak jut
tatott többletet. Ezekután pedig az 
egész probléma újból napirendre ke
n i ' . 

Az amerika- munkások és munká
s-dók harca már túllépett a tisztán 
gazdasági kérdés határain. A munká
sok védik a szakszervezeteikéit és 

azt a jogukat, hogy érdekeik védelr 
mére tömörülhessenek. A háború
utáni első hónapok bebizonyították, 
hogy a szakszervezetek megerősöd
tek, hogy a háború alatt növelték be
folyásukat és tekintélyüket, д sztráj
kok bebizonyították, hogy a szerve
zett munkásság az ország gazdasági 

életének olyan tényezője, amellyel 
m'ndenkor számolni kell. 

Másoldalröl azonban az amerikai 
nagyiparosok minden erejükkel nem
csak azon vannak, hogy a munkás
ság mozgalmát, mellyel védeni akar
ják érdekeiket, letörjék, hanem még 
meg akarják semmisíteni a szaikszer-
vezeteket is. 

Boriszov Viktor 

Л KLASSZIKUS TESTGYAKORLÁS 
EMLÉKEI 

Huszonnyolc század pergett le az
óta, hogy Homérosz költeményei 

megszülettek. A nevelés szülte a mű
vészetet és nem ez fejlesztette a ne
velést. A görög művészet ifjúkora 
nyomait csak az időszámításunk előt
ti 7. és 5. század között találjuk, 
négy századdal azután, hogy Homé
rosz költeményeit először énekelték. 
A festészet később fejlődött k i s lett 
hífes a krotoni ifjakat ábrázoló ké
pekről. Az atléták s az emberi alak 
szépségének a szak mű vészét nem 

múlhatták felül még az újkor szob
rászai sem. 

Nem lehet említés nélkül elsiklani 
Homérosz eposza; mellett, melyek 
telve az emberi erő, ügyesség és tel
jesítő képesség megnyilvánulásával. 
A gyorsába Achillest, az istenek 
legkedvesebb hősét aggódó anyja 
lánykák között nevelte, a ravasz 
Odisszeusz onnan vitte őt Tró^'a alá. 
Ez is bizonyítja, hogy a görögök né
zete szerint az otthoni nevelés meg
felelt e célnak, t i . , hogy a fiúgyer
mekből hős legyen, 
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Trója rombadöntöíe, a furfangos 
Odisszeusz midőn eUiagyta Kaüpszó 
szigetét, maga készítette el hatalmas 
szálfákból tutaját s több napi kemény 
munka után a tengerbe tolta, hajó ját. 
Hiszen sok megszorult ember tákolt 
már össze tutajt, de az a'acsonyabb 
állású emberek mesterségében jár
tas király mégis megérdemli csodá
latunkat. Bár sok szolgának ura, ma
ga készíti el mennyegzői hajlékát s 
maga kivágta olajfa gyökeréhez erő
sítette nyoszolyáját. Se szeri se szá
ma azon jeleneteknek különösen az 
Od'sszeában, metyekbe-n a férfias 
gyakorlatok szeretete és tisztelete 
jut kifejezésre. Midőn a ía :ákok vitézi 
játékokkal £ kariak Odisszeuszt ügyes
ségükről meggyőzni, anélkül, hogy 
levetkőznék, felkap egy súlyos disz-
dcszt. nagyobbat és nehezebbet, mint 
aminövel a faiákok maguk között 
szoktak versenyezni, hatalmasan len
díti s erős kézzé 1 úgy elröpíti, hogy 
hz valamennyi célon túl zuhan le. 

Egy városban sem akadni a klasz* 
sz'kus tornajátékek iránti bámulat
nak annyi tanújáért, mint Rómában. 
Ott van a futó nő híres szobra, mely 
rohamra fcés/o-n. tele cettel lesi az 
indító jelt. A lányok tiltásánál egy 
hatodánál rövidebbre szabták az 
ölinipai stádiumot s a lányokat koruk 
szerint három szakaszra osztották Ée. 

A görögöknek az iskolák számára 
TS volt tornájuk. Arisztophanész 
egyik fejezetében olvashatni, hogyan 
pana.s/.kcdik lársnőjéi'ek egy, a tor
náról ha/utérö lány bizonyos gyakor
latok felől, melyek nagyin elfárasz
tották. 

Oíy fejlett \o!i akkor a közönség 
értelmisége és • ítélő kép^ségo a 
mozgások élettana dolgában, h:.g.\ u 
művész inkább lemondott a márvány. 

»ElmeM nélkül lehetetlen bún 
kapcsolni, vagy a közöttük lönáUó 

a bómek megfelelőbb puha, szelíd be
nyomásáról, brozból készítette szote 
rát, hogy a mozgást szabadabban 
utánozhassa s a karoknak és lábszá
szaknak a valóval megegyezóbb le
begő tartási; adhasson. 

A római nép a testi tökéletesség
nek, a taglejtés és arcjáték természe
tességének nagy bámulóia volt. Bi
zonyítja ezt L'szopposz híres szbra, 
APfcxicmenosz. Egy ifjú az, aki torna
gyakorlat után, vakaróval takarítja lé 
testéről az olajat és homokot,, mely 
a birkózás alatt testét belepte. Ez a 
szobor könnyedségénél és harmoni
kus alakjánál fogva, me'lyel a férfi 
eszményi alakját képviseli, a tökéle
tesség remeke. Ezt a szobrot Tiberi-
usz Agrippa fürdőjéből elvitette és a 
maga palotájában állíttatta fel. De a 
római- nép oly erélyesen követelte a 
színházban annak visszahelyezését, 
hogy a császár kénytelen volt en
gedni. 

Az a sok szobor, melyeknek máso
latait a muzeumokban látjuk, vala
mennyi bizonyítéka annak, hogy mi
lyen volt a klasszikus népek szelle
me. 

Az ifjúság testgyakorlatai voltak a 
görök művészek ihletének kapadha
tatlan forrásai. A nép megelégedéssel 
csodálta e müveket, melyek a való
ban naponta látottakra emlékeztették. 
A klasszikus neve-és tökéletessége 
és nagyszerűsége az összes szervek 
összhangzatos fejlődésében, ruganyos-
ságábau és kecsességében rejlik. 

Az ókorhoz kell visszatérnünk, a 
test klasszikus gyakorlataiban, a ter
mészet szabad ege aiatt, éltető nao-
sugárban végzett testedző mozgások
ban keli megtalálnunk a test nevelés 
íényegé-t, az erőt és a szépséget. 

Csorba János 

lely két természetrajzi tényt össze* 
kapcsolatot, megérteni*. (Engels) 


