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HEGYEK KOSZORÚJA 
Irta: Lőrinc Péter 

Ritkán ünnepelnek a népek költői műveket, ritkán" emlékeznek meg 
•egyes költői művek százéves évfordulójáról. Az 1847-es év amúgyis 
•olyan gazdag, bőiermésű év. volt történelmi eseményekben, hiszen az 
1848-as évbe nyílott, azt készítette elő. De az 1848-at előkészítő ese
mények, feltételek gazdag kazlában költői művek is méltó helyet fog
lalnak. A jugoszláv népek irodalmának különben is határköve volt az 
1847-es esztendő. De a magyar irodalom is megállóra késztet, állomást 
tartat ebben az- évben a szemlélővel. Ebben az évben írta Petőfi a 
Palota és kunyhó, A kutyák dala és A farkasok dala, A XIX. század 
költői és még sok más korszakalkotó versét és nem utolsó sorban az 
Arany Jánoshoz címűt, mert hiszen Arany Toldija is ebben a dús esz
tendőben jelent meg, amely meghozta a szerb irodalom népi irányá
nak győzelmét is és amely a jugoszláv népek legnagyobb írói alkotását 
is megteremtette. A Hegyek koszorújára gondolok. Petar Petrovics 
Nyegos crnagorai államfő hatalmas alkotására. 

Egészen bizonyos, hogy nem véletlenek összetalálkozása az, hogy 
mindezek a költői művek egy esztendőben, szinte egy időben láttak 
napvilágot, aminthogy bizonyos az is, hogy a francia, német, olasz, 
magyar, román, szláv, annyi nép 1848-as harcainak összetalálkozása 
sem lehetett, sem volt a véletlen műve. Petőfi és Arany versei, Táncsics 
üldözött írásai egész biztosan szerves összefüggésben voltak március 
15-ével és ilyen adottságok összetalálkozásának köszönhette megjelené
sét épen ebben az esztendőben a Hegyek koszorúja is. Erre az eszten
dőre értek meg a könyv anyagi és személyi feltételei, amely feltételek 
azután egy további, valamivel távolabbi, fokon az 1848-as harcokat 
eredményezték. 

1847 látott sok más, egyéb eseményt'is. Akkor jelentkeztek a tőkés 
rendszer első gazdasági válságai s ez több országban a rossz termés 
éhségével párosult, A csartisták angliai munkásmozgalma épen kialvó
ban volt, mert az angol gyarmatbirodalom már lehetővé tette a munkás-
arisztokrácia kialakulását és ez a gyarmati népek szörnyű kizsákmányo
lásának morzsáin élősködve már leszegődött a tőkésrendszer Tarnócá-
jára bojtárnak a hazai és a gyarmati munkásosztály ellen, hogy azután 
így érthessük meg, ha'hamarosan a világhíres angol demokrácia nem 
akarja elismerni, megsegíteni a kossuthi demokráciát, amely" úgyszintén 
gyarmati, elnyomott nép népi forradalma volt. Mégis épen ott, a csar-
iista mozgalom húnyásán gyullad ki az új, hivatottabb, világraszólóbb 
és nagyobb, mert világot és évszázadokat átfogó új mozgalom. Épen 
ebben az 1847-es esztendőben tartja meg kongresszusát a Kommunisták 
szövetsége és adja a megbízást irányítóinak, Marxnak- és Engeísnek a 
párt programjának megírására, hogy azután a következő, 1848-as, év 
elején jelenjen meg nyomtatásban, mint a Kommunista kiáltvány, hogy 
u+at mutasson, irányt szabjon az akkori esztendő nagy megmozdulásai
hoz — és mindmáig. Esi 1847-ben szólalt fel a szuboticai Zomborcsevics 
és mondta egyebek között: »A jobbágyság egykor oly lépés volt, amely 
az emberiség nagy célja felé vezetett, ma ellenben kerékkötő, amely 
veszélyt jelent«. .; 

Ebben a nagy esztendőben Jelent meg a *öorski vijenac«, a Hegyek 
koszorúja: korok mesgyéjén. Ezek voltak a mű megjelenésének anyagi, 
tárgyi feltételei — .világviszonylatban. Meri ezek a körülmények feltét-



emelték hidasának szintjét. Épen ezért eleinte sokat tévelygett. Látta 
a külföld haladottságát elmaradt hazájával, szemben, de nem értette megs 

az elmaradottság okát és azt sem, mért ellenzik a törzsfők, az orosz és 
osztrák abszolutisták hazájának haladását. Felétorlódnak, fölébetornyo
sodnak a problémák, ő megtorpan és már-már szinte otthagyná a prob
lémák megoldásának feladatát, másra bízná azt; az egekre, a túlvilági 
hatalmakra. A túlvilágról várja a megváltást a földi nyomor problémái
ról. Ezen a fokon, van még, különben tehetséges munkája, a Lucsa Mik-
rokozma (A mikrokozmosz, (az ember) fáklyája). A Hegyek koszorújá
ban talál először önmagára, itt talál rá először a helyes útra. Itt lesz 
látása valóságszerű, reális. Már tudja, hogy itt, a! földön kell megoldani 
a földi nehézségeket, már tudja, mi az oka annak, hogy az abszolutista 
uralkodók, a gyarmatosító hatalmak nem, kívánják megsegíteni a felsza
badítás munkájában, már tudja, hogy saját erejéből, népi erpk útján, népe 
harcai, útján szabadulhat csak fel a haza. A szabadságért meg kell küzde
ni. Az elnyomás — kizsákmányolás akkor is, ha nem ember zsákmányol
ja k i az embert, de nép fordul a nép ellen. Törökök osztrákok, velencések 
egyként kizsákmányolni, elnyomni akarják a szlávot. 

Mindezt megtanulta az idők folyamán. Megtanulta, ha ezt a tudást 
akadályozni igyekezett is az elnyomó zsarnokság. 1836—37-ben éhinség 
tört ki Crna Gorában, oly éhinség, hogy Nyegos, a fejedelem is éhezett. 
Ebben az időben Bécsbe utazott a költő. Bécsből Parisba kívánta foly
tatni útját. Az út folytatására "engedélyre és Metternich, az európai re
akció ,fejének véleményezésére volt szüksége. Metternich olyan véle
ményt adott Nyegosról, amely igazán dicsőségéré válik. Azt írta róla 
ugyanis a népek, a magyar nép, hóhéra is,-hogy Nyegos túlkevós tisz
teletet tanúsít az egyházi és monarchisztikus elvekkel szemben. (Nyegos 
püspök ós államalapító fejedelem volt!) Hajlamos a szabadelvűség for
radalmi eszméinek befogadására és egyáltalán nem rejtegeti hajlamait 
a kor nyugateurőpai uralkodó eszméivel szemben, így könnyen eshet a 
forradalmi eszmék hatása alá Parisban. Ezért nem kívánatos, hogy oda
utazzon, utazzon inkább — a cári Oroszországba, az akkori Európa 
tömlöcébe, az akkori Európa zsandárjának felügyelete alá. ahol a cár 
nem engedi be a fliaiadószeliemű irodalmat. Így ért meg Nyegos, így 
ismerte meg az élét és politika működő, eltitkolt, titkos rugóit.* így lett 
belőle a Hegyek koszorújának költője. 

A Hegyek Koszorúja dramatizált eposz, 16 képszerű jeleneten át 
mutatja be a crnagorai nép harcát a törökök és a törökösök ellen, azok 
ellen, akik egykoron, amikor a török behatolt az országba, felvették až 
Iszlámot és a.török képviseletében uralkodtak tovább a népen és szipo
lyozták, elnyomták azt; akik a török oldalán saját népük ellen harcoltak, 
hogy ily módon mentsék birtokaikat, jövedelmeiket, hatalmukat. Nem is
meretlen dolog ez előttünk. Nem először és nem utoljára történt a He
gyek birodalmában. Emlékezünk még a Dózsasütögető, törököt elismerő 
Zapolyákra, Török Bálintokra, majtényi fegyverletevőkre, az 1848-as és 
1941-es árulókra. Egy legendás eseményt, az ú. n. »istraga poturica«-t, a 
törökösök kiirtását énekli meg a nagy hősköltemény. 

Az első képek a népi hősök a törzsfők és a püspök készülődését hoz
zák a törökök ellen és a török-pártiak ellen, mert 

y>A főurak, a lelkekre átok, 
Darabokra törték az országot... 
... Amint iuhra tart logot a farkas, 



Ügy gyengébbre tart jogot a zsarnok 
De a zsarnok szarvait letörni... 
...Az embernek legszentebb kötelme... 

A püspök mégis még tárgyalni akar a törökpártiakkal, kénytelen csak
hamar belátni azonban, hogy ez lehetetlen, hogy az áruló nem lehet sza
badsághős. Azután a török nagyvezír levelét hozzák a püspöknek: »Hogy-
a rája fékét összébb húzzam. . . Mennykő nélkül nincs becse az égnek<í 
és a népet ostorozni kell, » Enged, hogyha ropog a bordája.. így kap
csolódik, ezen a ponton, az^árulők elleni harc a külellenség elleni harccal, 
hogy egyszerre vívja-ki a nép a társadalmi és a nemzeti szabadságot 
Mert a nép 

»Кетепу dió: különös egy gyümölcs. 
Szét nem töröd, fogad beletöröd/ 
Más a bornak ára mint volt régen, 
Más a világ, mint ti gondoltátok!* 

A szultán rablónak tartja a hajdúkot, a kóbort, népi harcost, pedig míg: 
a szultán vasravert rabok gyáva megrablója, a hajdú csupán visszaráz 
bolja tőle az elrablottakat ő a4 kisajátítók kisajátítója, válaszolja a népit 
hős, a bujdosó, a szultán követének: 

»Nem perzseltem népet és országot. 
Ámde nem egy embertelen zsarnok 
Harapott már lübe én előttem.* 

így gondolkodik a hegyek harcosa, a nép élenjáró hőse. De hason
lóan gondolkodik a velencei kalmárokról is az 1700-as évek szabadsá
gért harcoló pásztora, aki elszörnyűködik pl. az utcasarkon munkavár& 
munkanélküliség láttán: 

»De gazdagok nagyon sokan voltak 
Gazdagságuk eszöket elvette... • 
Sok szegény áll minden utcasarkon, 
Hogy juthasson egy falat kenyérhez* 

Összefogják, meséli a Velencét-járt egyszerű pásztor, a horvátot, szer
bet, hajóra rakják s küldik távoli országokba, hogy vagyont harácsoljon, 
szerezzen a velenceinek. 

»Vilag minden kincsét összehordják*, 

szörnyű nyomorban élnek ott a manufaktúrák, hajóépítő műhelyek mun
kásai, a gályarabok, a börtönök lakói és a pásztornak is csak az voft: 
a szerencséje, hogy nem értették szavát, mert 

»Nem szabad itt őszintének lenni, 
Szerencséd, hogy a szavad nem értik.* 

A készülődések követik a tanácskozásokat, tettek a készülődéseket... 
Karácsony napjára azután fellángolnak a harcok, a nép kiírtja soraiból? 
az árulókat, a törökpártiakat. 

A törökösök kiirtása nem igazolt, hiteles történelmi esemény: legeür 



da valószínűleg. Ha magja való esemény fennmaradt híre, úgy az ese
mény semmiesetre sem volt nagyobb jelentőségű. De hiszen egy költői 
mű megítélésénél nem szempont az, hogy váló eseményt énekel-e meg; 
nagy Jelentőségű a mű, ha sikerül hagyományt teremtenie. Már pedig 
Nyegos eposzával megteremti az idegen elnyomók és hazai csatlósaik 
elleni harc, a törökök é s az árulók, az osztályellenség elleni harc, a ket
tős szabadságharc, nagyszerű hagyományát. Olyan hagyományt, amely 
.mindmáig hatott a népre, amely hosszú időkre a történelembe is beleke
rült, mint való történeti esemény. Nyegos a kis, jelentéktelen eseményt 
a népi forradalom és a szabadságharc fokára emeli. A nép-leikében és 
hatásában a iövő eseményeire — azzá is teszi valóságosan is. Ha az 
1700-as esemény jelentéktelen is volt, megnőtt és később megvalósult 

A nép szabadságharcáról van szó az eposzban a török hűbérrend-
szer ellen: Ezt a harcot az egyház vezeti, de csupán látszólagosan. Az 
«gyliáz akkor, az állam előtti fokon, az egyedüli átfogó szervezete volt 
a törzsekre bomló népnek. Nyegos elgondolása mégsem egyházi, de népi 
alapon áll. A törökösök kiirtása tudatos akció: szabadságharc. Szabad-
ságnarc, de egyúttal belső forradalom kezdete is, az állameszme és a 
népi egység gondolatának győzelme. De mindez nem az egyház, nem 
a püspök műve Nyegos elgondolásában, amint a valóságban sem az. 
Daniló, a püspök, aki felveti a harc gondolatát, állandóan habozik, ha
tározatlan, úgy gondolja, hogy békés tárgyalások is megoldhatják a kér
dést A nép, a népi hősök azok, akik állandóan hatnak rá és rávezetik 
a harc, a szabadságharc útjára. Az utolsó képekben, amelyek a harco
kat és győzelmet éneklik meg, a püspök passzív, várakozó helyzetben 
van. Csak befutnak hozzá a hírek a harcokról, csak befutnak hozzá 
maguk a népi hősök, a • Mityunovicsok és Mandusicsok, jelentéstételre, 
míg ő még nem biztos abban, hogy a harc méghozzá gyümölcsét. Dani-
l ó . még habozik, de Nyegos már tudja, hogy minden harc jogos, ha 
eélja a szabadság, aminthogy jogtalan minden harc, amelynek célja más 
népek elnyomása. 

így nő meg a harcok jelentősége, így nőnek ezek a harcok túl a 
hegyek határain, hiszen azt példázzák, hogy csak harc útján juthatunk 
szabadságunkhoz és ez általános érvényű. Épen így mindent átfogó 
Nyegos hazafiságá is, felöleli nem csupán a crnagorai patriotizmust, de 
minden szláv, sőt a^ albán és más népeket is. Crna Gora harcából min
den elnyomott harcává alakul, minden elnyomott harcává nő fel ez a 
"harc. És ebben rejlik általános emberi jelentősége. 

Az emberi szabadságért küdött Nyegos: a szociális és a nemzeti 
elnyomás ellen, a Hegyek koszorújában és — a valóságban, az életben 
egyaránt. Minket, magyarokat az 1848-as forradalomban szemben elfog
lalt álláspontja érdekel leginkább. Crna Gorát a törökök elleni harc ér
dekelte különösképen. Erről szól a Hegyek koszorúja. Más jugoszláv 
népek viszont a németek elleni harcban voltak érdekeíve, a németek 
és magyar nemesek ellen küzdöttek évszázadokon át. Minthogy a ma
gyar nemesek az idők során állandóan jobbágysorba akarták törni a 
szerbeket, akiket a bécsi udvar viszont a török elleni harcokban hasz
nált ki és felhasználta kiváló katonai tulajdonságaikat úgy a magyar
ság ellen, ha azok a szabadságot akarták ellene kiharcolni, mint hódító 
náborúi során. Így demagóg politikájával, puszta ígérgetésekkel igyeke
zett lekenyerezni a szerbeket, hogy azután, ha' célját elérte, elfelejtse 
.minden igene tét és kiszolgáltassa a szerb népet a magyar és német 
•földesúr kényének-kedvének. A szerb nép szabadságáén küzdött, de 



szolgasorsba, jobbágysorsba törték, akár a magyar parasztot is az uraik, 
mert régi igazság és általános érvényű igazság, hogy a szabadságért 
csak a. szabadságért harcoló népek oldalán lehet eredményesen küzdeni 
Aki a szabadságot a reakció táborában haladva akarja elérni, az még: 
sanyarúbb szolgasorsba jut, mint annak előtte volt. Ez volt a helyzet 
a Duna völgyében 1848-ban. A szerb és a horvát nép a szabadságért 
szállt újra síkra, de reakciós vezetői tévútra vezettek ós a reakció ak
kori központjai, az, osztrák és orosz, császári és a cári reakció támo
gatták a népi erőkkel. Habár a nép haladószellemű volt és a szabadság
ért küzdött, akarva — 'nemakarva a reakciót támogatta, annak segített 
a szabadságharcok elfojtásában. Így a szerbek és horvátok az általános 
emberi haladás ellen és /saját nép,i érdekeik és szabadságuk ellen is har
coltak, mert amint ez talán előrelátható is volt, a bécsi udvar, mihelyt 
Célját elérte, megfeledkezett Ígéreteiről és újból rabságba döntötte a 
szerbeket és. horvátokat. 

A nép és legjobbjai, azok is, akik a forradalom idején akaratlanul 
is a reakció oldalán küzdöttek, hamarosan belátták tévedésüket, azt* 
hogy a reakció csak rabigát, csak jármot nyújthat, nem pedig szabadsá
got, hogy nem a bécsi udvar és a császár, de a harcos, szabadságsze
rető magyarság oldalán lett volna a helyük. Csak a népek együttes,, 
testvéri harca hozhatja meg a vágyott szabadságot. Belátta ezt a költő 
Jaksics Gyura is, belátták mások is. Nyegos mindezt látta már a forra
dalom folyamán. És ebben van óriási jelentősége. 

A forradalom kezdetekor örömmel üdvözli még Jelasicsot, úgy gon
dolja ő is, hogy Jelasicsék és Rajacsicsék, a generális és a pátriárka^ 
a szerbek és a horvátok szabadságáért harcolnak. Levélét ír lelkesedé
sében Jelasicsnak, úgy üdvözli, mint a harcost aki ». . . eltünteti a szeny-
nyet a hatalmas szláv népek arcáról, akik a mai napig semmi egyebek 
nem voltak, mint eladott és szomorú rabszolgák és más népek napszá
mosai.* Hamarosan látnia kell, hogy úgy a prágai kongresszus, mint 
Jelasics és Rajacsics is rossz útra vezetik a népet, nem a szabadság* 
hanem a rabszolgaság útjára, ő azt ajánlotta, hogy Jelasics indítsa meg: 
a harcot Bosznia, Dalmácia felszabadítására, Jelasics a császári gene
rális, akit a horvát és magyar arisztokrata reakció egyként ajánlott a 
császári kamarillának a forradalom leverésére, ez a Jelasics viszont 
arra kéri fel Nyegost, hogy vezessen katonaságot saját népe ellen, m 
Boka Kotorszka népe ellen, amely akkoriban szintén fegyvert ragadott, 
hogy kivívja szabadságát a bécsi udvar ellen. Nyegos természetesen 
méltatlankodva utasítja vissza ezt a kérelmet. Nem avatkozhat be a 
Kotori nép ügyeibe, nem tehet semmit és nem is akar, semmit sem ten
ni, hiszen a bokaiak igazságos népfelszabadító háborút folytatnak, sza
badságukért küzdenek. 

Nyegos már akkor látta, hogy a magyarok harca igazságos szabad
ságharc, hogy rossz úton halad az, aki a magyarok ellen ragad fegy
vert, amikor épen a magyarok oldalán volna szerbnek horvátnak a he
lye. » . . . Vájjon önállóságra méltónak ós érdemesnek mutatkozik-e né
pünk a világ e lő t t . . . Én rettenetes hibákat látok! Ügy látom, messzire 
eltértek az igaz cél tól . . . ha most pedig, hiba történik, sokáig fogunk 
bűnhődni ezért a hibáért . . .* Mert Nyegos tudja, hogy ez népellenes 
politika —\ bűnös politika és hogy a jutalma az lesz, hogy. továbbra is 
járom alatt nyög majd a nép, önhibáján kívül is. » Vajdaság gyenge lá
bakon álí«, mondja. »A szerbek nem önmagukért, de idegen érdekekért 
harcolnak.« Nyegosnak igaza volt Az. egyház hangoztatta is, hogy csu
pán az uralkodóház érdekében ragadt fegyvert a nép és amikor azutám 



a népek zsandárjai, az osztrák császár és az orosz cár legyőzték a 
népek szabadságharcát és a szerbek jutalmukat kérték a császártól, az 
igért szabadságot, akkor a császári tábornok azzal utasította vissza 
kérelmüket, hogy a szerbek csupán a dinasztiáért harcoltak, céljukat 
eiérték, hiszen a dinasztia trónját megmentették, így most már semmi 
keresni valójuk sincsen. A szerbek azt kapták a tróntól j u t a l o m 
gyanánt, amit a magyarok b ü n t e t é s k é p e n . Bilincseket. így 
egyen a nép egy tálból cseresznyét az elnyomókkal. 

A Hegyek koszorúja hatalmas dramatizált hősköltemény. Száz ol
dalakra terjed. És ezért nem mindennapi, de ritka jelenség, hogy Crna 
Gorában, ahol a lakosság jórésze írástudatlan volt, ahol az írástudók is 
paíriálkális műveltségű pásztorok, kevés olyan ember akad már évtize
dek óta aki ne ismerné Nyegos nagy művészi értéket, képviselő és mély 
filozófiai gondolatokkal teli eposzát. Alig akad olyan ember Crna.Gorá
ban, aki ne tudna oldalszám idézni a Gorszki vijenacból, aki ne fűsze
rezné beszédét t>előle vett idézetekkel. Amint Petőfi Sándor egyes ver
sei népdalokká váltak a nép ajkán o-tyannyira, hogy már meg sem lehet 
különböztetni a nép ajkán termett dalt a Petőfi daltól, úgy a Hegyek 
koszorújának számos mondása niár rég a közmondás erejével hat, és 
aki nem ismeri a hőskölteményt ésv annak minden ízes, mély mondását, 
az nem tudja megkülönböztetni a nép ajkán termett mondásoktól. 

Ennek nem csupán és nem főleg a nyelv azi alapja, bár fölbecsülhe-
ieílen értéke az, hogy szinte az első költői alkotás, amely a nép nyelvén 
íródott. Elmélyülő böícselkedésű, nagyarányú hősköltemény,, amely nem 
csupán azt bizonyította száz évvel ezelőtt, amikor a népi nyelv épen 
csak, hogy győzelmet aratott és kivívta jogait az irodalom terén is, 
hogy a nép nyelve alkalmas költői alkotásokra, de egyúttal azt is bebi
zonyította, hogy az egyszerű nép nyelve, ahogy, akkor csúfolni akarták, 
a pásztorok nyelve, alkalmas a legmélyebb filozófiai gondolatok kifeje
zésére is, még pedig olyan módon, hogy azt a legegyszerűbb pásztor is 
megérti, elsajátítja éa tulajdonának érzi. Még versformája is a népi rit
musú »deszetarac« erre bízza magvas mondanivalóját. Mig előtte a nép 
számára érthetetlen »szlavenoszerbszki« nyelven írták a keskenyrétegű 
intellektuelek részére, Nyegós a néphez szól, hozzá intézi szabadság
dalát. 
. ^ Nyegos a népé, a nép Nyegosé. Ha mindenkor idézték, hivatkoztak 
rá, belőle merítették érveiket -egyszerű pásztorok, csakúgy mint népi 
értelmiségiek, ez hatványozottan áll a háború előtti és háború alatti 
időkre. Nyegosnak roppant hatása volt a Népfelszabadító harcra, a 
népfelszabadító harcosokra. Egész nemzedékeket nevelt fel a Hegyek 
koszorúja. De különösen hatott az eposz a szabadságharc nemzedékére, 
hiszen a Népfelszabadító harc egyenes folytatása az egykori crnagorai 
szabadságharcnak, a törökösök kiirtásának. A Hegyek Koszorúja irtó
háborút indított az idegen elnyomó ellen és azok hazai csatlósai, a 
törökösök ellen. A felszabadítóharc ugyanezt tette, csak a mai feltéte
lek alatt és szélesebb célkitűzéssel. De ez -is szabadságharc volt, harc 
az elnyomó, idegen, megszálló fasizmus ellen és harc a belső elnyomó, 
a belső ellenség, az áruló, fasisztabarát csatlósok ellen. így lett újra 

.időszerű Nyegos, aki a száz év folyamán még sohasem vesztette el 
olvasottságát, népszerűségét, akit tulajdonképen nem is — »olvastak«. 
— a nép fiai, inkább kívülről, betéve ismerték és idézték és érvül hasz
nálták a viták során. Ezért él a Hegyek Koszorúja, ezért él költője 
Petar Petrovics Nyegos, akit szinte kortársként üdvözölhetünk, annyira 
élő és annyira mai. Annyira örök — mint minden igazán nagy művész. 



P. P. NYEGOS: 

HEGYEK KOSZORÚJA 

Részletek Petar Petrovics Nyegos dramatizált 
eposzából. A jnagyar fordítás 1902-ben készült, 
Gyiszélovics Veszelin újvidéki tanár munkája. A 
fordító igyekezetét dicséri, hogy az eredeti mii 
megközelítésére iörekedett; verselése kissé ne
hézkes s archaikus nyelve átdolgozásra szorul. 
Az itt következő részek a mü halhatatlanságának 
legszebb bizonyítékait. 

I I I . Kép. 
(Népgyűlés Cetinyében Kisasszony napján, szín

leg vérbosszú ügyének elintézése végett. A törzsfők 
félreállnak, a nép körtáncot lejt.) 

KÓLÓ 
A jó Isten sújtja a szerb népet: 
Nyomja lelkét sok halálos vétek; 
Mert a törvényt megszegték a cárok, 
Egy a mással véres harcban állott. 
Megvakítva, aki ütött pártot. 

A főurak, a lelkükre átok, 
Darabokra törték a cárságot, 
S hatalmas törzsekből mi maradt, — forgácsok. 
A főurak, nyomuk vesszen érte, 
Hogy a szerb fajt viszály átka érte 
S tönkrement a nemzeti nagyléte. 
A főurak, nyúlszivű faj, gyáva, 
Elárultak, hazánk, szegény árva! 
Rigómező gyászos lakomája! 
Mily szerencse, ha méreggé válna 
Ölted volna gyáváit rakásra 
És a haddal csak MUos s Jtét társa 
Szállott volna a törökkel szembe, 
Biz a szerb ma igazi szerb lenne. 
Brankovics te, a török kutyája, 
Hazafi a hónát így szolgálja? 
Ily csekély a becsületnek ára? 
Oh te Milos, kik Item irigyelnek? 
Áldozata nemes érzelemnek, 
Háborúban mindenható nemtő, 
Trónledöntő borzadalmas mennykő. 
A hős Spártd és a dicső Róma 
Vitézsége előtted mi volna? 
Meghaladja azt. lelked nagysága, 
Vitézségük minden ragyogása 
Te melletted elvész a homályba ... 
Leonidas, Scaevola mit érne, 
Ha Obilics lépnö küzdőtérre? 
Vaskarjának csak egy ütéséiül 
Trónus ledől, Tartarus megrémül. 



Ország dísze áldozatul esett 
Az egész világot oš torzó trón mellett. 

A hétfejű sárhány előlépett, 
Kiirtotta az egész szerbséget, 
Áruló s hű így ért egy gyászvéget. 

Ekeszarvát fogták oroszlánok, 
Kapzsi, félénk a törökhöz állott, 
Hős szerb vére váljék a vesztére! 
Hithagyás ki előtt vétkezésnek látszott, 
Ki nem tudta tovább tűrni a rabláncot, 
Akit karja török kardjától megvédett 
E hegyekben talált menedéket; 
Hogy harcoljon, ontsa drága vérét, 
A szabadságért és a dicső névért, 
Hisz e kincsen kívül semmi mása nincsen. 
Mint a csillag, szépek a legények, 
Akik azóta e hegyek között élnek, 
Beillenék mindegyik vezérnek. 
Véres harcot, küzdelmet keresnek, 
Hitért, névért, szabadságért esnek. 
De ha megszólal a guszla bájos hangja, 
Letörli a könnyét fiatalja, aggja, 
Áldozatra mindig készen állunk, 
Ha a török támadja a várunk, 
Hogy e fajzat végkép elenyésszen. 
De mi hát a jelentéve annak, 
Hogy hegyeink oly némán hallgatnak 
S nem hallszanak harci riadalmak? 
Rozsda marja tán a fényes fegyvert, 
Vagy már nincsen törzsfő, kit a sors le nem vert? 
A pogányhit terjed országszerte, 
Juh és farkas egymást megszerette. 
Barátkozik török és keresztény 
Hodzsa ordít Cetinye mezején. 
A hegyi oroszlánt illat tőrbeejti 
S Crnagóra hősi nevét így elveszti!... 

V I . Kép. 
(Tíz kavasz jön Podgoricából az új vezirtől, aki 

a birodalmat beutazza. Levelet adnak át a püspök
nek.) 

BATRICS VAJDA 
Mondjad, püspök, mit üzen a vezir? 
Nem kell többé semmit sem'titkolni, 
Ha a török szárnyai kap is tőle. 

DANIEL PÜSPÖK (olvassa a levelet) 
„Szelim vezir, rab a Szent rabjánál, 
Hű szolgája a nap testvérének, 
Kiküldöttje a föld császárjának, 
Tudomásul törzsfőknek s uroknak: 
A cároknak cárja küldött ide engem, 



Hogy az egész országot bejárjam, 
Hogy lássam a rendet, van-e benne, 
Hogy a farkas ne töltőzzék torkig, 
Hogy egy juh se térjen le az útról 
Szép gyapjával a sűrű cserjébe; 
Hogy levágjam, ami fölös hosszú. 
Hogy kiöntsek túlteli edényből, 
Hogy az ifjak fogait vizsgáljam, 
Hogy a rózsa tövisbe ne vesszen,-
Hogy a gyöngy ne ^pusztuljon szeméi közi, 
Hogy a rája fékét összébb húzzam, 
Mert a rája olyan, mint a marha. 
Haliam hírét hegyes földeteknek, 
A próféta szent családja tudja 
A vitézség ériékét becsülni. 
Nem áll, mit az oroszlánról hisznek, 
Hogy egérke félelmet keli benne. 
Jertek hozzám, jertek sátoromba, 
Püspök és ti, ország főbb vezéri, 
A császárnak hűséget esküdni 
S ajándékát tőlem általvenni, 
S azután éljetek éppen úgy mint eddig. 
A jó fog szétpattant ja a kemény diót is. 
Jó kard suhintása szétvág buzogányt is: 
Káposztafej, hogy szegüljön ellen? 

Ki tudná a folyót megállítani, 
Hogy ne siessen tenger kebelére? 

Mennykő nélkül nincs becse az égnek, 
A szegények mind félénken néznek. 
A nép mása a makacs marhának, 
Enged, hogyha ropog a bordája 
S jaj a földnek, had mikor megszállja"! 

JANKÓ BÍRÓ 
Hazugság a kalmár mosolygása, 
Hazugság au asszony könnyezése: 
Legnagyobb a török hazugsága. 

JANKÓ VEZÉR 
Ne tartsuk Ш ezt a küldöttséget, 
El kell őket mielőbb bocsátni, 
Hogy basájok ne legyen kétségben. 
Tudjon mindent s tegyen amit akar. 

MITYUNOVICS VÜK 
Válaszul írj, püspök, ami tetszik, 
Csak' becsüld meg, mint megbecsült ő is. 

DÁNIEL PÜSPÖK {írja válaszát) 
A püspöktől s az ösíszes törzsfőtől 
A levélre üdv Szelim basának! 
Kemény dió: különös egy gyümölcs, 



Szét nem, íöwd, a fogad beletöröd! 
Más a bornak ára, aínennyi volt régen, 
S más a világ, mint ti gondoltátok. 
Európát a prófétának adni 
Ajándékba: gondolni is vétek, 
Túlnagy körte, torkodon akadhat. 
Ember vére tápláléknak szörnyű, 
Orrotokon kiverődik máris. 
S bűneitek tömlője rég meglelt. 

Nem való az uralom barbárnak, 
Világ előtt csak nevetség tárgya, 
Vad észjárás és ,dühödt természet 
Vadkannak, nem embernek sajátja; 
Kinek saját buzogánya törvény, 
Embertelen tettek a nyomában. 
Sejtem, hogy mit akartál üzenni, — 
Nagyon sok nyom vezet a barlangba! 
Hegyvidéki vendégekre ne várj! 
ök egyébbel nem nagyon törődnek, 
Csak fogukat fenik szomszédjókra, 
Hogy a nyáját vadállattól védjék. 
A méhkasnak keskeny az ajtója, 
A medvének készen áll a fejsze. 
Van még bőven juhotok, országtok, 
Zsaroljátok, bőrüket nyúzzátok. 
Nálatok nyög súlyos terhe alatt 
Jó a rossznak, rosss a még rosszabbnak. 

ROGAN BIRÓ 
Itt a levél s fussatok azonnal, 
Hogy basátok tanakodjék rajta. 
(A veair követei szomorúan, távoznak.) 

MITYUNOVICS VÜK 
Hírvivő te, fogjad ezt a töltényt, 
A vetimek vidd el ajándékul, 
Mondd meg néki, bármely honfitársunk 
Elestének ex a bosszulója. 

OSZMÁN UDVARNOK 
A vezirnek töltényt ajándékul, 
Te garázda gyaur, rabló hajdú! 
Egy vezirrel nem szokás így szólni; 
Bárhová megy, fogad vacog menten. 
Könnyed önként tör élő szemedből, 
Zúg a föld is jajveszékeléstől., 

MITYUNOVICS VÜK 
Hogyha nem mint vendég volnál nálunk* 
Nagyszerűen meg tudnék félélni; 
Ámde így is mondok egyel néked: 
Nem vagyunk-e mind a ketten hajdúk? 



ö hajdúja vasravert raboknak, 
Hatalmasabb, mert többet rabolhat 
Én. meg hajdú, ki hajdúkat üldöz, 
Hírnevesebb az én hajdú éltem. 
Nem perzseltem népet és országot, 
Ámde nem egy embertelen issamok 
Harapott már fűbe én előttem. 

(A vezir kavaszai távoznak.) 

A ; Ellenőrző Bizottság első évi fennállásának és működésének 
tapasztalatai gyakorlatilag bebizonyították hazánkban is annak rend
kívüli jelentőségét, amit a rendszeres és szervezett, tényleges ellenőr
zés jelent a népuralomban és szocialista kiépítésben. Ezek a tapasztá
latok azt mutatták, hogy az ellenőrzés a mi körülményeink között nem 
lehet és nem csupán eszköz például a különböző állami közigazgatási 
tevékenységben elkövetett szabálytalanságok leleplezésére, — mint 
amilyen szabály szerint a tőkés országok állami ellenőrzése — hanem 
elsősorban az általános állami vezetés és az államkormányzat egyee 
•ágazatainak eszköze elengedhetetlen szerves tartozéka a vezetésnek. 
Az államkormányzat a tőkés országokban mindenekelőtt a tőkés köz
gazdaság zabolátlan törvényeinek van alávetve. E szerint az ilyen ál
lamvezetés nem irányítja az államot a szó valódi értelmében, hanem 
védi a tőkés rendszert, amely spontán fejlődik, az állam pedig az esz
köze. Az államkormányzat gépezetének viszonya vele szemben éppen 
ezért csaknem kizárólag adminisztratív kapcsolat, amely mögött a tő
kés csúcsok tényleges uralma rejtőzik. Természetes, hogy ilyen körül
mények között az állami ellenőrzés rendszerint nem lehet más, mint 
adminisztratív, formai, vagyis olyan ellenőrzés, amely főként csupán 
az állami kormányzat munkájában felmerülő anyagi szabálytalanságok
kal foglalkozik, amivel kapcsolatban nem is akarok kitérni arra, meny
nyire lehet tényleges és eredményes az ellenőrzés a tőkésrendszer kö
rülményei között és ebben a korlátozott mértékben. 

Más a helyzet nálunk és minden országban, ahol megdöntötték a 
tőkés kizsákmányolók és íaz elnyomó psztály más maradványainak 
uralmát. Népi forradalmunk az oroszországi nagy Októberi Szocialista 
Forradalom mellett megteremtette az előfeltételeket, hogy véget vés
vén a tőkés gazdálkodás zabolátlan anarhizmusának és hogy az em
berek, a dolgozó nép az államon és a néphatóságokon keresztül tuda
tosan irányítsák hazájuk társadalom-gazdasági fejlődését. Másszóval ez 
.azt jelenti, hogy létrejöttek az előfeltételei, hogy a népuralom és az 
ebből kifejlődött állami 'kormányzat valóban öntudatosan irányítsa a« 
állam társadalom-gazdasági fejlődését. Ez pedig azt jelenti, hogy állami 
kormányzatunk számára nem szabad és nem lehet jellemző az általá
nos adminisztrálás, hanem az eleven, alkotó, öntudatos, operatív irá
nyítás áz államelmélet minden ágazatában, különösen a gazdaságban, 
amelynek fejlődése a tőkés országokban csaknem teljesen az állam-

AZ ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT ÚJ FELADATAI 
Ir ta: Kardely Edvard 



kormányzat hatáskörén kívül áll. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy nálunk már kiküszöböltük a spontán fejlődés minden elemét. Két
ségtelen, hogy vannak még szektorok közgazdaságunkban, amelyekben-
tőkés viszonyok uralkodnak, ami szervezetlen folyamatot jelent. Ez 
azonban többó nem alapvető és nem változtathatja meg belső társa
dalom-gazdasági fejlődésünk általános irányát. Államkormányzatunk, 
felfegyverezve Marx, Engels, Lenin és Sztálin nagy tanításaival bátran 
úrrá lehet közgazdaságunk alapvető oszlopai felett és tudatosan, terv
szerűen vezetheti gazdasági kiépítésünket. 

Másrészt ez nem jelenti természetesen a gazdasági szektor aláren
delését a közigazgatási gépezetnek, ahogyan azt egyes emberek élképp 
zelték és ma is elképzelik, akik hajlamosak a bürokratizmusra és az: 
ügyvezetés formaságaira. Ellenkezőleg az államkormányzat tevékeny
ségének ilyen változása megköveteli állami kormányzatunk döntő, mi
nőségbeli megváltozását és átszervezését. Nagy és rendkívül veszedel
mes önáltatás volna azt hinni, hogy a gazdaságot, az egész társadalom
gazdasági fejlődést rá lehet húzni a régi államkormányzati módszerek 
adminisztrációs kaptafájára. Úrrá lenni a közgazdaság törvényei felett, 
nem jelenti a megszabadulást ezektől a törvényektől, sem e törvények 
megszűnését. Aki ezen az úton indulna el. hamarosan megérezné a 
gazdasági fejlődés tárgyilagos törvényeinek kegyetlen bosszúját. A 
közgazdaság terén a szabadság természetesen csak viszonylagos lehet 
abban az értelemben, ahogyan Engels jellemezte az emberi szabad 
akaratot: tudatosan felismert szükség, amely lehetővé teszi például a 
közgazdaság tárgyilagos törvényeinek tudatos felhasználását a társa
dalom javára, ugyanúgy ahogyan az emberek a villamosságot — is
merve tárgyi törvényeit — felhasználták a társadalom javára. Ahhoz: 
azonban, hogy az emberek kihasználhassák a villamosságot, megfelelő, 
gépeket kellett" építeniök, amelyek ennek a természeti jelenségnek a 
belső törvényein alapulnak. Ahhoz, hogy helyesen kihasználhassuk a 
gazdasági fejlődés tárgyi törvényeit, meg kell teremteni a gépezetet, 
amely hozzáidomul és amely jól figyelembe veszi annak minden ele
mét. Eszerint ismételnünk kell, amit már fentebb mondtunk: szocia
lista módon irányítani a gazdaságot nem jelenti az állami adminisztrá
ció régi módszereinek önműködő kiterjesztését erre. hanem azt, meg
teremteni az új gépezetet, amely megfelel a gazdasági fejlődés törvé
nyeinek! és egyrészt mentesül a tőkés rendszer kizsákmányoló tartal
mának minden sajátosságától, de másrészt megtartja és továbbfejleszti 
az irányítás operatív jellegét, ami kétségtelenül pozitív jellegzetessége: 
a gazdasági vállalatok tőkés irányításának. 

Természetes, hogy .az irányítás ilyen rendszerében az ellenőrzés 
különleges szerephez jut. 

Tudatosan irányítani mindenekelőtt azt jelenti: helyesen előirá
nyozni, tervet készíteni, a tervek alapján helyes feladatokat adni, he* 
ryesen megválogatni a kádereket és a megfelelő munkamódszereket, 
valamint a szervezeti formákat A tudatos irányítás azonban jelenti 
egyben az állandó ellenőrzését is annak, hogyan teljesítsék a feladâ -
tokat és ezen az alapon, magában a feladatok megvalósításának folya
matában segíteni a kádereket a fogyatékosságok, mulasztások, hibák 
és az olyan tárgyi nehézségek megakadályozásában és kiküszöbölésé
ben*, amelyek akadályozzák!, vagy késleltetik a kitűzött feladatok meg
valósítását. Ez azt jelenti: a szocialista kiépítés és népuralom rendsze
rében el sem képzelhető jó operatív irányítás, jól kiépített ellenőrzési 
rendszer nélkül. Természetesen ez az ellenőrzés nem merül ki az 
Ellenőrző Bizottság szervezésében és közvetlen gépezetében, ©llenker 



zőleg kétségtelen, hogy a legeredményesebb ellenőrzés — az operatív 
vezető ellenőrzése. Később majd visszatérünk még erre a kérdésre, 
Éppen azért azonban, hogy az operatív vezetés ellenőrzése valóban 
hatásos legyen és ne változzék magának az operatív vezetőség hibái
nak és gyengeségeinek védőügyvédévé, éppen ezért van elsősorban 
szükségünk az Ellenőrző Bizottságra és ellenőrző szerveire. Sőt mi 
több, elmondhatjuk ma, hogy a jelén körülmények között az eredmé
nyes ellenőrzés rendszerének egész kiépítése állami gépezetünkben 
elsősorban az Ellenőrző Bizottság és szerveinek jó megszervezésétől 
és eredményes munkájától függ.- íme, ezért szükséges, hogy most, 
amikor az Ellenőrző Bizottság csaknem egyéves munkája van mögöt
tünk és előttünk állnak hazánk tervszerű kiépítésének fenséges felada
tai, beható tanulmányozás tárgyává tegyük munkánk multévi tapasz
talatait és pedig mind a sikereket, mind az ellenőrző szolgálat hibáit 
és gyengeségeit ebben az időszakban. 

Az Ellenőrző Bizottság fennállásának első esztendejében különle
ges feladatok hárultak reánk, amelyek megfeleltek népi köztársaságunk 
belső rendezési folyamata első szakaszának. Ez volt a nagy erőfeszí
tések esztendeje a háború utáni újjáépítésben* a romok eltakarításá
ban, gazdaságunk mozgásbahozásában, a termelés növelésében, a ke
reskedelem kifejlesztésében, az államkormányzat általános konszolidá
ciójában, alapvető hozzáidomításában a népuralom lényegéhez és alkal
massá tételében új feladatokra. Természetes, hogy ilyen körülmények 
között az Ellenőrző Bizottság egyik alapvető feladata volt segíteni a 
legjobb szervezeti formák és munkamódszerek felkutatásában állam
kormányzatunk újjászervezésében, hogy alkalmassá váljék nagy fela
datok, vállalására hazánk jövendő, kiépítésébén. Az Ellenőrző Bizott
ság ezért tevékenységének túlnyomó részét az államkormányzat rend
szerének ellenőrzésének, gyengeségei és hibái felfedésének ós azoknak 
a régi formáknak a kiküszöbölésére szentelte, amelyek ma akadályoz
zák államkormányzati gépezetünk gyors operatív munkáját. Az ered
mények alapján az Ellenőrző Bizottság, államkormányzatunk egyes 
szerveivel együttműködve, egész sor javaslatot, készített az átszerve
zés, illetve az egyes változtatások érdekében az államkormányzat-
különböző ágazataiban. 

A nagyipar és nagykereskedelem államosításával, az első ötéves 
terv előkészítésével, egész gazdasági igazgatásunk gyökeres átszer
vezésével és új elvek bevezetésével a gazdasági, vállalatok és intéz
mények irányításában — hábor utáni fejlődésünknek ez az első szaka
sza nagyjából lezárult. 

Elengedhetetlenül szükségesek voltak az ilyen intézkedések, hogy 
már- ebben az évben áttérhessünk az alkotó támadásba egész gazda
sági frontunkon, abba az affenzi-vába, amelynek feladata, hogy erősen 
kifejlessze termelő erőinket országunkban, lefektesse az ország iparo
sításának és villamosításának alapjait, kiemelje országunkat a gazda
sági elmaradottságból, felemelje széles néprétegeink életszínvonalát és 
lefektesse a szocializmus kiépítésének szilárd gazdasági alapjait. Ezek 
nyilvánvalóan felséges feladatok, amelyeket csak minden erőnk meg
feszítésével valósíthatunk meg és feltétlenül megvalósítunk. 

Az ellenőrző szolgálatnak e célok megvalósításában különleges 
'feladatok jutnak és ezek bizonyos mértékben mások mint első szaka
szában voltak. Ha kezdetben legfontosabb feladata az volt, hogy ellen
őrizze államkormányzatunk egész rendszerét és segítséget nyújtson a 
rendszer átszervezésében, akkor most kiépítésünk új szakaszában leg
főbb feladata kell hogy legyen: ellenőrizni hogyan teljesítik a felada-



tokát és terveket, rendeleteket és döntéseket az államkormányzat egyes 
ágaiban. Valójában ez az ellenőrző- szolgálat igazi szerepe. A népha-
íóságaink legfőbb szervei által államkormányzatunkra bízott tervek és 
feladatok gyors és jó végrehajtásától íügg terveink sikere, az ország 
haladása és ereje, néptömegeink életszínvonalának felemelése. Ez azt 
jelenti: itt van az ellenőrző bizottságnak és minden szervének alap
vető működési tere. 

Mit jelent tulajionképpen az ötéves terv országunkban? 
Akadnak természetesen emberek nálunk és a világon, akik moso

lyognak, amikor' a szót hallják: »oteves terv«. Ugyancsak kevéssé 
hisznek annak lehetőségében, hogy dolgozó tömegeink győznek az öt
éves tervben, ahogyan nem hitték azt sem. hogy néptömegeink győz
tesként kerülnek ki a fasiszta imperialisták és hazai segítőtársaik elleni 
háborúból. Akadnak ezenkívül jóhiszeműek, akik úgy vélik, a terv 
csupán számtani művelet, olyan ügy, amely úgyszólván kizárólag gaz
dasági kádereinkre tartozik és sikere a helyes számadásoktól függ. 
Vannak azonban ellenségek is. akik nagyon jól tudják, hogy ötéves 
tervünk nem túlfűtött agyak alaptalan képzelete, még kevésbé eg3r-
szerű számtani művelet, hanem döntő politikai.. gazdasági és eszmei 
harca a néphaíóságnak, amely országunk néptömegeinek óriási több
ségére támaszkodik, szemben a régi kizsákmányolási és elnyomási 
rendszer maradványaival, akik egyes nemzetközi reakciós erőkre tá
maszkodnak. Valóban így is kell látni első ötéves tervünket, ha teljes 
mértékben fel akarjuk fogni jelentőségét, országunkra és ha előre 
akarjuk látni a várható nehézségeket. 

A tervek megvalósításában találkozunk majd az ellenség aktív 
politikai ellenállásával, aki tudja, hogy az ötéves terv megvalósítása 
a nép teljes győzelmét jelenti a kizsákmányoló osztályok és támpont
jaik felett. Találkozunk majd az ingadozók hanyagságával és a nyílt 
ellenségek kártevésével is. Meg kell birkóznunk minden nagy tárgyi 
nehézséggel. A végsőkig ki kell fejlesztenünk a takarékosság, beosz
tás és törekvés szellemét- a termelési költségek állandó csökkentésé
re, a munka termelékenységének növelésére, a termékek minőségének 
feljavítására. Az építők lendületét megkísérli majd gyakran fékezni a 
bürokrata begyepesedettség. a maradi specialisták irodai szakértelme, 
a tisztviselői közöny és ellenállás az átszervezéssel és új munkamód
szerekkel szemben, az adminisztrálgatás és a különböző fokokon való 
lassú elintézés és így tovább. 

Mindez azt jelenti, hogy ötévesr tervünk nem egyszerű számadás, 
és nem elszigetelt gazdasági művelet csupán. Mindebből kitűnik, hogy 
az ötéves terv megvalósításáért "folyó harc átterjed minden vállalatra 
és-gazdasági intézményre, de egyben államkormányzatunk minden 
zugába, minden hivatalba, iskolába, országunk minden részébe, váro
sába és falvára,'a tudomány, a művészet, a tehnika és kereskedelem 
terére is. Másszóval ez azt jelenti, hogy az ötéves terv nagy ütközet 
lesz egész országunk átszervezésére és így nagy mértékben megvál
toztatja egész életünk arculatát is. Ha mindez nem lebegne szemünk 
előtt, abba veszélybe sodródnak, hogy kétségessé tennénk magának 
az ötéves tervnek a megvalósítását. 

íme ez az, amiért ma inkább, mint valaha szükséges, hogy az 
ellenőrző szolgálat teljes lendülettel a főfeladatra vesse magát: az 
államhatalom csúcsai által tervekben és egyéb aktákban lefektetett 
feladatok végrehajtásának ellenőrzésére az államkormányzat minden 
ágazatában és minden fokozatán, kezdve a csúcstól, egészen a leg
alacsonyabb szervekig és szervezetekig, amelyek együttműködnek. 



Mit jelent ellenőrizni a feladatok végrehajtását? Mik az előfeltéte
lek,-hogy az ellenőrző szolgálat elvégezhesse ezt a munkát? 

Először, amire az ellenőrző szolgálat munkatársainak szükségük 
van, jól ismerjék államhatalmunk csúcsszervei által az államkormány
zatra bízott legfontosabb feladatokat. Ez elsősorban ja tervfeladatok 
alapos ismeretét jelenti — természetesen az egyes időkre oszló sza
kaszokban és az egyes szektorokban — jelenti továbbá a rendeletek és 
az állami. kormányzat vezető szervei egyéb döntéseinek alapos isme
retét. 

Másodszor, ellenőrző munkásainknak jól kell ismerniök a felada
tokat végrehajtó gépezetet, hogy tanulmányozzák a munkamódszere
ket és szervezetet. Csak így kísérhetik figyelemmel a feladatok vég
rehajtásának folyamatát. 

Harmadszor, az ellenőrzés vezető szerveinek feltétlenül úrrá kell 
lenniök a kitűzött feladatok végrehajtási eredményeiről tanúskodó 
napi nyilvántartás rendszere felett. Ez azt jelenti, hogy maguknak is 
küzderiiök kell a minél jobb. gyors nyilvántartásért az államkormány
zat vezető szerveinél. Ezen adatok és a saját ellenőrzési adatok alap
ján az ellenőrző szolgálat állandó áttekintéssel kell hogy rendelkezzék 
arról, hogyan hajtják végre az egyes feladatokat az államvezetés 
egyes ágazataiban. 

Negyedszer, ellenőrző közegeinknek tudniok kell jól felhasználni 
az alulról érkező jeladásokat. Nem szabad a véletlenre bízni a jeladá
sokat, hanem tervszerűen kell dolgozni a különböző népi szervezetek
kel a jeladások olyan megszervezésében, ami naponta kiegészíti az 
általános nyilvántartás adatait. 

ötödször, ellenőrző szerveinknek úgy kell megszervezni a mun
kát, hogy az ellenőrző szolgálat már á végrehajtás folyamatában köz
beléphessen és előre kiküszöbölhesse a hibákat és különböző fogyaté
kosságokat, amelyek zavarják a feladatok elvégzését. 

Hatodszor, az ellenőrző szolgálatnak alkalmasnak kell lennie џ a 
dolgok gyors megváltoztatására, hogy segítsen a hibák kijavításában, 
biztosítsa a konok visszaéléssel újból hibázok eltávolítását, de egyben 
védje is azokat, akik nem saját hibájukból kerültek olyan helyzetbe, 
hogy nem tudják feladatukat elvégezni. Másszóvai az ellenőrző szol
gálatnak mindent meg kell tennie, hogy biztosítsa az áilamhaíóság 
vezető szervei által felállított terv és kitűzött feladatok végrehajtását 
akadályozó jelenségek kiküszöbölését. 

Csak ilyen körülmények között töltheti be szerepét az Ellenőrző 
Bizottság. Ez azt jelenti, hogy elsősorban le kell küzdeni a még az 
ellenőrző szolgálat, munkatársainál is gyakran jelentkező gondolatot, 
hogy az Ellenőrző Bizottság feladata mindenekelőtt a különböző anyagi 
és egyéb szabálytalanságok és hibák bűnöseinek összefogdosása. Ter
mészetes, hogy a különböző szabálytalanságok elleni küzdelemben az 
Ellenőrző Bizottságnak a leghatározottabban meg kell tennie minden 
intézkedést a bűnösök ellen, akik nem teljesítik a kitűzött feladatokat. 
Az ellenőrzés alapvető célja azonban megkísérelni, hogy már előre 
megakadályozza a feladatok elmulasztását és — mint már hangsúlyoz
tuk — minden az általános állami ellenőrzésről szóló törvény alapján 
rendelkezésére álló eszközzel arra törekedjék, hogy kiküszöbölje mie
lőbb mindazon akadályokat a feladatok elvégzésénél, amelyek az 
államkormányzat minden ágazatának munkájában előforduló szabály
talanságokból, vagy személyi alkalmatlanságból erednek. 

Ha így állnak a dolgok, azt jelenti-^ ez, hogy az Ellenőrző Bizott
ság helyettesíti ezzel az operatív vezetők ellenőrzését? Nem, ez sem-



miesetre sem jelenti azt. ellenkezőleg a legeredményesebb napi ellen
őrzés éppen az operatív vezetőség saját ellenőrzése, tehát az. amit 
maguk a feladatokat végrehajtó szervek végeznek. Ténylegesen ugya
nis az operatív vezetőség gyakran túlságosan kevés gondot fordít 
arra, hogy az operatív vezetés jogköre nemcsupán a Tiatározatok és 
rendeletek meghozásából, hanem több más elemből iš áll. Fentebb 
már említettük, hogy a határozatok meghozatala és a feladatok kiosz
tása mellett helyesen kell megválogatni a kádereket, a szervezési in
tézkedéseket és munkamódszert is. továbbá állandóan ellenőrizni kell, 
hogyan valósítják meg a napi feladatokat, ami természetesen megkö
veteli az egyidejű, az elért eredmények és helyzet napi nyilvántar
tását. 

Küzdenünk kell azért, hogy operatív vezetőségünk ilyen képessé
gekkel rendelkezzék és éber. kíméletlenül önbírálati ellenőrző viszonyt 
teremtsen a fogyatékosságaival és hibáival szemben. Elmondhatjuk-e 
azonban, hogy minden operatív vezetőségünk máris ilyen és a! fenti 
értelemben valóban operatív? Bár igaz. hogy. e tekintetben az utóbbi 
időben nagy lendülettel indultunk előre, korántsem lehetünk elégedet
tek az .elért állapotokkal. Számos vezetőségben még mindig az irodai 
irányítási mód áll előtérben. Az ilyen vezetőink tulajdonképen aktákat 
és tárgyakat kezelnek csupán és nem élő emberek tevékenységét irá
nyítják. Az ilyen vezetés egész sor mulasztásra vezet; ami pedig a 
legfontosabb, az ilyen körülmények között lehetetlen napi áttekintést 
szerezni és ellenőrizni, hogyan végzik el a kitűzött feladatokat. Világos, 
hogy a vezetés ilyen módja nagyon rossz hatást vált ki gazdasági 
téren. 

A harc mindezen fogyatékosságok ellen szintén az ellenőrző szol
gálatra tartozik. Éppen ez á harc segíti operatív vezetőségeinket á 
napi nyilvántartás rendszerének kiépítésében és annak ellenőrzésében, 
hogyan hatják végre a vállalt feladatokat. De itt is csak úgy lehet 
legeredményesebb az ellenőrzés, ha állandóan ellenőrzik a feladatok 
végrehajtását és ennek során felfedik a hibákat nemcsak a terepen, 
hanem a vezetők körében is. 

íme ezért teszik a feladatok végrehajtásának ellenőrzését az Ellen
őrző Bizottság szervei legfőbb feladatává azon kívül, hogy maguk az 
operatív vezetőségek is kötelesek ezt az ellenőrzést elvégezni saját 
munkakörükben. Annál inkább, mert gyakran maguknál az operatív 
vezetőségeknél is*jelentkezik a törekvés, hogy leplezzék és védjék gé
pezetük gyengeségeit és hibáit. 

Az ellenőrző szolgálat csak úgy végezheti el feladatát, ha bizonyos 
tekintetben megváltoztatja" munkamódszerét és ellenőrző munkásaink
nak a legéltökéltebb harcot kell folytatniok a gyengeségek és hibák 
ellen magában az ellenőrző szolgálatban is. 

Amit először kell említeni az annak szükségessége, hogy az ellen
őrző szolgálat ne vállaljon többé munkakörén kívül eső feladatokat. Itt 
mindenekelőtt egyes felügyelők és bizottságok közigazgatási tevékeny
ségére gondolok, mert túlságosan belemerültek állami kormányzatunk 
szervezeti kérdéseibe. Ezek olyan kérdések, amiket a valóságban az 
állami hatóságok és az állami kormányzat szervezésével és kiépítésé
vel foglalkozó szerveknek kell ehrégezniök. Természetes, hogy kezdet
ben szükséges volt az Ellenőrző Bizottság segítő munkájára, ma azon* 
ban az ilyen beállítás már komoly károkat okozhat az Ellenőrző Bizott
ság munkájában. Ez nem jelenti azt, hogy ellenőrző szolgálatunknak 
nem kell többé érdeklődnie az ilyen kérdések iránt, vagy megoldott
nak tekint minden ilyen kérdést; felügyelőinknek azonban nem kell 



magukra vállalniok közjgazgatási szerveink átszervezési szerepét, ha
nem, ha ezt szükségesnek látják, a közigazgatási munka megjavításá
nak érdekében, hívják fel az illetékes államhatóságok figyelmét az ilyen 
problémákra. Ha felügyelőink ehhez a vonalhoz tartják magukat, akkor 
nem történik meg, mint ahogy az ország különböző vidékein több ke
rületben is előfordult, hogy egyes felügyelőink annyira behatóan fog-
lolkoztak népbizottsági gépezetünk átszervezési kérdéseivel, hogy el
hanyagolták legfőbb folyó feladataikat, másrészt pedig olyan hatáskört 
vállaltak magukra, ami-nem tartozik az ellenőrző szolgálatra. Nem ki
sebb zavart képvisel az ellenőrző szolgálat helyes fejlődésében a másik 
elhajlás sem, ami aprólékos pepecselésben nyilatkozott meg és az egész 
ellenőrző szolgálatot felhasználja napi jeladások és panaszok ellenőrzé
sére. Ezt az elhajlást nálunk helyesen jellemezték ezzel az elnevezéssel: 
»tuzolto mođszer«. És valóban felügyelőink, akik ebben az elhajlásban 
szenvednek, hasonlítanak a tűzoltókra; ahol tüzet jeleznek, vagyis ahol 
az elkövetett hibák rossz következményei jelentkeznek, odafutnak, hogy 
»ellenőrizzék« az okokat, amelyek a hibát kiváltották. Világos, hogy az 
ilyen elhajlásokra hajlamos ellenőrző szolgálat eredményei nem lehet
nek nagyok. Túlságosan sok a különböző apró és nagyobb szabálytalan^ 
ság, hiba és fogyatékosság ahhoz, hogy az ellenőrző szolgálat mindent 
felöleljen puszta alkalmi jelek és panaszok alapján. Ez nem jelenti azt, 
hogy nem kell figyelmet szentelni a spontán jeladásoknak és nem kell 
ellenőrizni a panaszokat. Ellenkezőleg, figyelmesen kell ellenőrizni a 
jeladásokat és panaszokat, mert a gyakorlat azt mutatta, hogy a legtöbb 
esetben legalább részben helytállók és nagyon sokban elősegítették az 
ellenőrző szolgálat munkáját. Ugyanakkor azonban nem szabad elfelej
teni, hogy az ellenőrző szolgálat főfeladata a rendszeres tervszerű el
lenőrzés megszervezése államkormányzatunk minden ágazatában azzal 
a céllal, hogy ellenőrizze a kitűzött feladatok elvégzését és előre k i 
küszöböljön minél több hibát és fogyatékosságot. Ez azt jelenti, hogy 
szervezetileg úgy kell beállítani az ellenőrző szolgálatot, hogy mind a 
két feladatot elvégezhesse és ne merüljön ki rendszertelen, véletlen 
jeladások- ellenőrzésében, amelyek gyakran csak kis jelentőségűek. 
Mindezek szerint az ellenőrző szolgálatnak rendszeresnek, állandósult
nak, tervszerűnek kell lennie, a panaszok és jeladások ellenőrzését pe
dig — ha nincsenek közvetlen összefüggésben a tervszerű ellenőrzés
sel — az ellenőrző szolgálat külön szerveire kell bízni, amilyen például 
a panasziroda stb. 

Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet egy a fent említett 
pepecselő gyakorlatban leggyakrabban felbukkanó irányzatra. Egyes 
felügyelőink nem tudják megkülönböztetni mi a fontos és mi mellékes, 
mi az. ami az adott pillanatban elengedhetetlen és mi kevésbé fontos. 
Ennek következtében előfordultak esetek, amikor egyes felügyelők 
majd meg szakadtak a fejtörésben apróságok felett, viszont nagy kam
pányokat, amelyektől sokban függ hazánk kiépítése, majdnem teljesen 
figyelmen kívül hagytak, vagy legalábbis helytelenül, lenézéssel, jelen
tőségüket fel sem fogva kezeltek. Felügyelőinknek tehát meg kell ér-
teniök, mi fontos, döntő jelentőségű az adott pillanatban és az egyes 
munkaágazatokban és minél jobban összpontosítsák figyelmüket arra, 
ami a fő, ami döntő és ne vesszenek el az apró mellékes kérdésekben, 
habár, természetesen, ezekkel is törődni kell. 

Ezenkívül különösén ki kell emelni annak szükségességét, hogy 
ellenőrző szolgálatunk vezetése és munkája gyors és operatív legyen. 
A minden ellenőrzés után elkészített hosszú jelentések eddigi eljárása 
hosszadalmasnak, bizonyult és megakadályozta a gyors beavatkozást. 



Amellett e jelentések gyakran az egyes felügyelők saját benyomásait 
tartalmazzák csupán és túlságosan kevés konkrét anyagot. Szükséges
nek mutatkozik, hogy állandóan, mindennap, vagy legalább rövid idő-., 
.közökben jelentést küldjenek közvetlenül terepről, már a vizsgálat fo
lyamán. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy az ellenőrzés befejezésekor 
az Ellenőrző Bizottság már pontos helyzetképpel rendelkezzék, más
részt lehetővé teszi a gyors beavatkozást és azt. hogy az ellenőrző 

-szolgálat vezetői segítséget nyújtsanak a terepen levő felügyelőknek. 
Magától értetődik, hogy az ilyen módszerek megkövetelik ellenőrző 

tényezőinktől a minél alaposabb elmélyedést a problémákba és a képes
ség kifejlesztését a részletek beható tanulmányozására, továbbá a szak
képzettség fejlesztését és a specializációt az egyes ágazatokban. Égé
szen természetes, hogy szakképzettség nélküli személyek nem végez
hetik az ellenőrzést az egyes közigazgatási ágakban. Megtörtént már, 
hogy felügyelőink átsiklottak á legagyafúrtabb kártevések felett anél
kül, hogy felfedezték volna, mért nem rendelkeztek a kellő szakkép
zettséggel. Ellenőrző szolgálatunk szerveit az addiginél inkább, ki kell 
egészíteni az állami tevékenység jó. kipróbált szakértőivel. 'Különösen 
áll ez a gazdasági szektorra. Magukban az Ellenőrző bizottságokban is 
végre kell hajtani a specializálást az államkormányzat egyes ágazataira, 
különösen a gazdasági igazgatásra. Ezenkívül biztosítani kell az Ellen
őrző bizottság minden kádere -számára az állandó nevelést mind az 
általános politikai és szakképzettség tekintetében, mind a folyamatban 
levő törvényhozás, közigazgatási iratok és az államhatalmi vezető 
rszervek által kitűzött minden feladat terén. 

Szervezeti és útbaigazító felügyelőségeinknek műveleti szervekké 
kell válniók, hogy naponta segítséget nyújthassanak a felügyelőknek, 
feladatuk az ellenőrzési szolgálat munkamódszereinek alapos elsajátí
tása, a tapasztalatok leszűrése és a káderek tapasztalati kioktatása. 
Kötelességük harcolni a különböző elhajlások ellen is az ellenőrző szol
gálatban és figyelmeztetni a hibákra bizottságaink és a felügyelők 
annnkájában. 

A felsorolt feladatok természetesn nagyok és az ellenőrző szolgálat 
rnem végezhetné el a néptömegek támogatása nélkül. Ezzel kapcsolatban 
felmerül a feladat, hogy az ellenőrző szolgálat minél tömegesebbé vál
jék. A gyakorlat azt mutatta, hogy a gabonabeváltáshoz,, vagy a ke-
nyérelosztáshoz hasonló nagy kampányokban ažok a felügyelők érték 
el a legjobb eredményeket, akik nemcsak maguk végezték az ellenőr
zést, hanem mozgósították a munkához a népi szervezetek, munkások, 
parasztok képviselőit, röviden a széles néprétegeket. Csak így volt 
lehetséges, hogy három négy felügyelő egy-egy kerületben ötven, vagy 
még több "bizottságot szervezett annak ellenőrzésére, hogyan végzik a 
vgabonaelosztást vagy felvásárlást. Az ellenőrző szolgálat tömegesítése és 
ezzel kapcsolatban a magukból a tömegekből; érkező jeladások kiszélesí
tett rendszere, a különböző szabálytalanságok ügyében, továbbá a kü
lönböző társadalmi szervezetek segítsége a terepen való ellenőrzésben 
— mindez az ellenőrző szolgálat sikeres munkájának elengedhetetlen 
előfeltétele. E téren sok mindent meg kell még változtatni. Az ellenőrző 
szolgálat tömegesítésének nagyon szép példái mellett még mindig éppen 
elég ellenkező példa is akad olyan esetekből, amikor egyes felügyelők 
ugyan nagyon sokat dolgoztak, de nagyon gyenge eredményeket értek 
el, mert elszigetelten működtek és nem! tudtak segítséget szerezni a 
néptömegek és tömegszervézetek részéről. Hiba volna, ha az ellenőrző 
szolgálat tömegesítésére törekedve valami külön ellenőrző tömegszer
vezet kiépítési vonalán haladnánk- Arra kell törekedni, hogy minden 



tömegszervezet és hazánk minden öntudatos polgára az аПаткезЕГшаку-
zat munkájában előforduló szabálytalanságok jeladójává és segítőtársá
vá váljék az ellenőrző szolgálatnak és az államkormányzat más ssexwl-
nek a szabálytalanságok kiküszöbölésére irányuló harcban. 

Ezek csupán egyes feladatok, amelyeket az ellenőrző szofgáTaisak 
országunk nagy átszervezése küszöbén meg kell valósítania és esspám 
egyes hibák és fogyatékosságok, amelyekkel kádereinknek meg кеИг 

birkózniok, hogy az ellenőrző szolgálat helyesen végezhesse feladatát. 
Mindemellett, az ellenőrző szolgálat kádereinél érvényesülnie? keli m. 
szabálynak: tanulni mindenkor a saját tapasztalatokból/ saját nibákbél 
ée sikerekből. 

Nem birt ütni már tovább, 
kihullt kezéből a kalapács. 
Valami elfáradt belül 
s testére kiült a láz, 
mint rossz motor zúgott a fül. 
* Dolgozni akarok — mondta _» 
nincs semmi baj!« 
de ellökte az esztergapad 
és szemébe bulit izzadtan a h a j . . . 

ö is itt ül betegen velünk, 
hegyek közt kis padon. 
Felhőkbe néz, ha van szelünk. 
Csontos öklével most legyet ijeszt 
és fasisztát üt dörgő szóval velünk: 
»A miénk Trieszt, 
Trieszt a mindenünk...!« 

Trieszti munkás, mily csontos az ökle! 
Oszlop ő, kemény, 
kit vihar nem dönt le 
egykönnyen legyen az fekete, barna 
vagy fehér! 
Míg Ily erős a hite, a karja, 
Elvtársak, addig van remény . . . ! 

Csendes kis helyen 
a munka napját ünnepeltük. 
Nem volt még ily ünnepünk! 
Szemében akkora tüz lángolt 
mint hegyeken lobogó tfiz-rakás, 
boldogabb nem volt nála 
senki m á s . . . 
Menetben balkarla lendült a tájra 
s harsogta: »Trieszt a mindenünké 
£ város a várunk nekük., .U 

THURZÓ LAJOS; 

TRIESZTI MUNKÁS 



"Testvérek — mondta — ma nálunk is 
ünnepel a nép. 
Csak győzze szem inni 
utcákon munkások tengerét. 
Százezer szív ég és táncol a köveken. 
Mind egy nagy kohó! 
Vörös lánglát csak messziről nézi 
és pislog hozzá fasiszta rendőr vagy kopó...« 

Hegy alatt este összebújtunk, 
trieszti munkás szava súlyosan hullt... 
Igen, bennünk még erős m múlt, 
szemünkre árnyat vet még a hályog 

• s mit emeltünk eddig, nem kő az — vályog . . . 

Tőle tanultuk: 
Feszüljön lobban a kar! 
Munkás, ki ily országot épít, önt acélt, 
ismerje jól a cé l t . . . ! 
Hinni kell, hisz szent az Elv, 
sárból is követ gyúrni — 
ez most a Terv! 
Tőke nem épít hazát, 
csak börtönt nekünk . . . ! 

Trieszti munkás, itt a kezünk! 
Harcba Triesztért, Elvért, 
Hazáért, Tervért 
veled megyünk.*.! 

Szlovénia, 1947. május hó. 

ÜÉP1 KOLLÉGIUMOK ÉS AZ ÚJ MAGYAR ÉRTELMISÉG 
Ir ta : Major László 

Közvetlen a felszabadulás után, tönkretett ország közepette, a ma
gyar népnek sok, szinte évszázadok óta vajúdó kérdés megoldásához 
"kellett sürgősen hozzálátnia. Végre kellett hajtania a földosztást, a mun
kásság vezetésével és erőfeszítésével üzembe helyezni a gyárakat és 
Mayákat , kulturális vonalon kezdeményezni a nép fiainak a közép- és 
felsőoktatásban való részvételét. 

Az ilyen és ehhez hasonló demokratikus vívmányok sorozatos meg
valósítása egyben előfeltételét is jelentette a magyar demokrácia to
vábbfejlődésének a népi demokrácia vonalán. .Kétségkívül a magyar 
demokrácia komoly eredményeket tud felmutatni, különösen az újjáépí
tés terén. Azonban ha behatóbb vizsgálat alá vesszük az elért eredméi-
sycket, azok nagyon viszonylagosaknak bizonyulnak. Viszonylagosak
nak olyan értelemben, hogy sokkal jobbak lehetnének, s így a magyar 
s é p a demokratikus fejlődés útján messze előrébb lenne, ha a magyar 
értelmiség egésze fenntartás nélkül részt vesz az ország anyagi és 
szellemi. újjáépítésében. 



A magyar demokrácia alapja a- munkásság, parasztság & az értel
miség összefogása. Ez az összefogás azonban még csak részben való
ság, részben még feladat, amelynek megvalósításáért küzdeni kell. A-
munkásság és a dolgozó parasztság összefogása a megvalósulás felé 
halad. Azonban az értelmiség viszonya a demokráciához még mindig 
kérdésesnek mondható; s ez egyben a magyar demokratikus fejlődés 
v i s z o n y l a g o s eredményességének egyik lényeges oka. A magyar 
értelmiség elég jelentős rétegei tartózkodóan, bizalmatlanul, sőt sok 
esetben egyenesen ellenségesen viselkednek az iránt a társadalmi átala
kulás iránt, amely ma Magyarországon végbemegy. így nem véletlen, 
hogy az elsőrendű feladatok közé kelí sorolni azt a követelményt, hogy 
a nép fiai a jövőben tömegesen részesüljenek közép- és felsőoktatásban. 

Nagyon természetes, hogy Magyarországon is, mint minden más 
országban, az értelmiség fokozatosan fölismeri, hogy a demokrácia em
beribb életformát jelent számára," mint az elmúlt rendszerek, valamint, 
arra is, hogy az uralkodó osztályok a múltban az értelmiségnek azt a 
szerepet szánták, hogy az ő képviselőjük legyen a társadalomban m 
munkássággal és a parasztsággal szemben. Ez a folyamat azonban las
san halad. A munkásságnak és a parasztságnak erre nincs ideje várni 
s ezért szükségszerűen kiemelt magából egy számban egyelőre kévése
dé hatásában annál jelentékenyebb új értelmiségi csoportot. 

I . 
A következőkben ennek az új értelmiségnek kialakulásával foglal

kozunk. Bár érdemes lenne részletes tanulmány keretében elemezni,., 
miért lett olyan a magyar értelmiség zöme, amilyen, ez azonban mesz-
szire vezetne s ezúttal csak annyiban érintjük, amennyire ismerteté
sünk jobb megértéséhez szükséges. 

Köztudomású, hogy Magyarországon az elmúlt 25 év alatt, de aze
lőtt is a társadalmi felemelkedés fokmérője — mind a munkásság, mind 
a parasztság számára — az iskolai végzettség, az oklevél volt. Ebből 
a szempontból a középiskola elvégzését, az érettségi vizsgát művelt
ségi alapfoknak, a művelt ember alapvető minősítésének tekintették* 
Éppen ezért érdemes számszerűen is megvizsgálni, mely társadalmi 
osztályok fiai nyerték el a »muvelt ember« talmi csengésű címét. 

Ragadjuk ki a sok vádaskodó szám közül az 1930/31. iskolai é v 
statisztikai adatait. Ekkor pl. 844 szegényparaszt ivadék járt gimnázi
umba (azóta a számuk lényegesen nem változott, sőt ' . . .) , ami a közép
iskolába járó tanulók 1.3°/o-a. 

Ugyanakkor a dolgozó parasztság az ország lakosságának 35°^-át 
teszi ki, az arány tehát v ' 

35°/o : l.3°/o. 
A fenti adatok szerint, ha a szegényparasztok fiai népességük szám

aránya szerint járhattak volna középiskolába, akkor a 844 tanuló he
lyett 22.476-nak kellett volna oda járni. 

Ennél még tisztább képet nyújt, ha megvizsgáljuk az egyes társa
dalmi osztályok középiskolás korban lévő gyermekeinek iskoláztatási 
lehetőségeit. 

A 10—17 éves korosztályban 
nagy- és középbirtokotok gyermekei közül középiskolába jár mindén 2-iks 

a gazdasági tisztviselők » » » * * 2-ik,. 
a kisbirtokosok » « » » » 33-ik* 
a szegény-parasztok » » » » » 478-ife. 



Ilyen volt az arány a középiskolákban, következésképpen az egye
temen is. 

A 40 főiskola összes hallgatóinak száma ugyancsak az 1930/31-es 
isk. évben 16.932 volt. Ebből szegény-paraszt származású 256, azaz az 
össztanulók 1.5°/»-a. Az arány 

35°/o : 1.5°/o. 
Az adatok alapján nem 250, hanem 5.926 szegényparaszt szárma

zású főiskolai hallgatónak kellett volna lenni az egyetemeken. Körül
belül ilyen iskoláztatási lehetőségei voltak a munkásszármazású fiatal
ságnak is. 

Ezekhez a számokhoz szükségtelen^ hosszú magyarázatokat fűzni, 
csupán kiegészítésükként érdemes még megemlíteni, hogy ezzel, az 
uralkodó osztályok részéről tudatosan alkalmazott módszerrel inkább a 
véletlen és a szerencse különös párosulása folytán — iskolába került 
paraszt- és munkásszármazású gyermekekből olyan értelmiségieket ne
veltek, akik osztályaikhoz nem máradtak hívek. Ezt a folyamatot még-
jobban. elősegítették a különböző reakciós és fasiszta ifjúsági szerveze
tek munkái. Ezek után könnyebben megérthetjük az ilyen viszonyok 
között kiformálódott magyar értelmiség mai magatartását. 

A hivatalos politika ellenére, komoly világnézeti megalapozottság 
nélkül, a fent vázolt társadalmi háttérrel mégis kikristályosodott, főleg 
a parasztságból származó értelmiségi ifjúságnak egy olyan csoportja, 
amely megkísérelt az ár ellen úszni, vagyis haladó ifjúsági mozgalmat 
kezdeményezni Magyarországon. 

Ez az 1938-as évek táján történt a Győrffy István parasztfőiskolás 
Kollégium megalakításával. A Győrffy István Kollégium nem véletlenül 
jött létre, csírái már ott voltak a magyar szociográfiai mozgalomban, 
a Márciusi Frontban, a Népfőiskolai Mozgalomban. Világnézeti hátterét 
eleinte Szabó Dezső népi romantikája, később a népi írók akkor még 
formálódó és fejlődő nézetei adták. A Kollégiumot saját erejükből ala
kították a parasztságból jövő fiatalok, Győrffy István európai hírű nép
rajztudós segítségével. Az uralkodó osztályok bizalmatlanul fogadták, 
de érdekes kísérletnek tartották és ezt az intézményt is megkísérelték 
felhasználni saját céljaikra. 

A Kollégium ifjúsága azonban osztályhelyzeténél és értelmiségi 
mivoltánál fogva hamarosan felismerte helyét és szerepét a magyar 
társadalomban. Mintegy félszáz értelmiségi fiatalember, kezdetben elszi
getelve a környező népek haladó ifjúságától, saját magára utalva azt 
teszi, amit az akkor már európaszerte megalakult antifasiszta ifjúsági 
szervezetekbe tömörült ifjúság legjobbjai tesznek: készült a harcra a 
fasizmus ellen. Világnézetileg elhagyják a népi romantikát, megtalálják 
az összeköttetést a munkássággal. Tüntetve a reakció és a fasizmus 
ellen — és ez akkor Magyaországon jelentős megmozdulás volt — a 
munkássággal együtt koszorúzzák meg Petőfi szobrát. Ott vannak 
Táncsics sírjánál, sőt nemcsak ott vannak, hanem beszédet mondanak, 
hitet tesznek a demokrácia mellett. Egynéhányuk börtönbe kerül. 
1943-ban a szárszói értelmiségi értekezleten igazgatójuk, Kardos László 
nyíltan megmondja, hogy reálpplitikailag is kiállanak a dolgozók ügye 
mellé és a Márciusi Ifjúság követőinek valják magukat. 

I I . 
A németek megszállják Magyarországot. A Győrffy István Kollé

gium ellenőrzésére miniszteri biztost neveznek ki. Természetes, hogy 
üres falak fogadják, mert a Kollégium ifjúsága föld alá vonul, harcolni 



a német és a hazai fasiszták ellen. Élére állanak az ifjúsági ellenállási 
mozgalomnak s ők'azok, akik a munkásifjúság mellett következetesen 
végigviszik a harcot. A felszabadulás után ez az ifjúság azonnal bekap
csolódik u munkába. Pártszervezeteket alakít vásorokban és falvakban. 
Nemzeti Bizottságokat hoz létre, egyszerre szervez rendőrséget és 
ifjúsági szervezeteket. De arra is van erfje ennek a maroknyi ifjúság
nak, hogy motorja legyen a földreformnak. Megyei és járási miniszteri 
biztosként több mint 2 millió hold felosztásánál segédkeznek a parasz
toknak, ezzel magukra vállalják a magyar nép történelmének egyik 
legjelentősebb problémájának gyakorlati megoldását: a feudalizmus fel
számolását Magyarországon. 

Közvetlen a felszabadulás után a Kollégium tagjai külföldre is utaz
nak, hogy felvegyék a kapcsolatot a szomszédos népek ifjúságával. 

I I I . 
1946 nyarán a Győrffy István Kollégium ifjúsága harcos múltjához 

méltóan, történelmi jelentőségű mozgalmat indít: a Népi Kollégiumokat 
Építő Mozgalmat. 

Történelmi jelentőségű ez a mozgalom azért, mert maga a paraszt
ságból feltörő értelmiségi fiatálság nyúl először szervezett formában 
osztályos társai felé: a paraszt és a munkás fiatalság felé, hogy töme
geiben hozzásegítse őket a továbbtanulás lehetőségeihez. Történelmi 
jelentőségű azért, mert ezzel a mozgalommal indult meg az a folyamat, 
amelynek végső eredményeként kiformálódik majd az új, haladó, ma
gyar népi értelmiség. 

Érdemes idézni Rákosi Mátyásnak, a Kommunista Párt főtitkárá
nak a mozgalom megindításakor mondott beszédéből: 

*,.. Csak üdvözölni lehet azt a kezdeményezést, hogy ezeket a népi demok
ratikus kollégiumokat a lehető legszélesebb'mértékben kifejlesszük. Ebben a .te
kintetben \i Győrffy kollégisták kétségkívül fején találták a szegei. Ha sikerül 
ezt a mozgóimat országosan kiterjeszteni és erőteljesem, gazdaságilag és szelle
mileg megalapozni, akkor kétségkívül átvágtuk azt a bizonyos gordiusi csomót, 
amelyről a Győrffy Kollégium felhívása szól. Meggyőződésem, hogy ez c moz
galom lendületes és eredményes lesz, $ egy esztendő múlva a Kollégium — re
méljük — teljes sikerről számol be...* 

A mozgalom hatalmas eredménnyel járt. A Győrffy Kollégium ifjú
sága a pénzhígítás nehézségei közepette egy év alatt 69 népi kollégiu
mot szervezett meg és ezzel több mint 3-000 paraszt- és munkásszár
mazású középiskolást és egyetemi hallgatót juttatott a tanulás lehető
ségeihez. A kollégiumokat romépületekből, kaszárnyákból, a munkásság 
és parasztság támogatásával maga az ifjúság hozta létre. A támogatás 
méreteit jellemzi, hogy a népi kollégiumokat építő mozgalom "Nagybi-
zottságának rövid négy hónap alatt 500.000 tagja lett, főleg parasztok 
és munkások. A mozgalom később szervezet formát öltött magára. A 
Győrffy István és a közvetlen a felszabadulás után megalakult Petőfi 
Sándor Kollégium megalapították a Népi Kollégiumok Országos Szövet
ségét", mint a Kollégiumok központi szervét. Szervezet formában tovább 
terjed a mozgalom és a népi kollégisták feladatul azt tűzték ki, hogy 
184S. százéves évfordulójára 100 népi kollégium lesz Magyarországon. 

IV. 
Miben nyilvánul meg a népi kollégiumok jelentősége? 
Politikai szempontból abban, hogy a népi kollégiumokban a munkás

paraszt szövetség alapjain és a népi demokrácia távlataiban politikailag 



továbbfejlődött az, ami a falukutató mozgalommal kezdődött. Ennek a 
fejlődésnek még az a sajátossága, hogy a népi kollégiumok ifjúsága a 
magyar nép történelmi és népi hagyományainak hordozója lett és 
iigyanakkoi; a magyar népi demokrácia leghaladóbb élharcosainak bizo
nyult. E kollégiumok, mint nevelő intézmények jelentős politikai erőt 
képviselnek. Ezt bizonyítja a reakció támadása a népi kollégiumok el
len. Ellenkollégiumi mozgalmat indítottak meg és a rágalmazásnak kü
lönböző módjait használták és használják ma is. A kollégisták egyénen
ként is aktív résztvevői a politikai életnek, különösen az ifjúsági poli
tikának. 1 

Szociális vonatkozásban az a jelentőségük, hogy, áttörték a múltban 
az uralkodó osztályok által felállított anyagi jellegű akadályokat és 
megnyitották a munkás és parasztfiatalság számára azt a lehetőséget, 
hogy értelmiségi pályára menjen anélkül, hogy árulója legyen osztályának. 

Nevelés terén az az érdemük, hogy a népi kollégiumok kiegészítik 
,a magyar egyetemek politikailag és társadalomtudományilag ma még 
hiányos nevelését és a magyar demokrácia számára nevelnek politikai
lag jólformált és szakmájában kiválóan képzett szakértelmiséget. A kol
légiumon belül az oktatási anyag politikai tartalma a népi demokrácia 
elveiben van megjelölve. Az oktatás általános szempontjai szerint teljes 
és csonkitatlan, kultúrát óhajt adni a népi kollégium. Korszerű színvo
nalon értékelt kultúrát, gyakorlati megvilágításban. így a kollégiumo
don belül fokozatosan kialakul a gyakorlati valósághű életszemlélet, 
amely mellett minden kollégista megőrzi a munka iránti idealizmust és 
a nagytávlatú derűlátást. A kollégiumokon belül és kint a társadalom
ban a kollégisták versenyszerű munkában mutatják még önállóságukat, 
találékonyságukat. A kollégiumokon beiül az ifjúság maga alakítja ki a 
közösségi emberré nevelés legalkalmasabb módszerét. Természetesen a 
közösséggé alakítás nem öncél, hanem módszer és forma ahhoz, hogy 
Ђе1о1е népüket szerető és értük harcoló értelmiségiek nevelődjenek. 
Ezekben a kollégiumokban alakul ki az új népi értelmiség magatartá
sának egész szokásformája, modora, viselkedése és ízlésformája. 

V. 
Jelentős az a szerep, amelyet a népi kollégisták magukra vállaltak 

a nemzetközi ifjúság együttműködésének kiépítésében-4 Állandó össze
köttetést tartanak fenn a világ haladó értelmisági ifjúságával és már 
őszre a kollégiumok különböző nemzetek fiait látják vendégül, hogy 
azok együtt nevelődve és fejlődve megismerjék a magyar értelmiségi 
ifjúságot és a magyar népet. De már ebben az évben is több ösztön
díjas népi kollégista ment tanulmányútra Szovjetunióba, Franciaország
ba és más országokba. A nyár folyamán pedig ott találhatjuk őket 
Jugoszláviában, Bulgáriában a vasútvonalakon, együttdolgozva a két 
nép ifjúságával. 

A népi kollégiumok —• mint nevelő intézmények — még nem érték 
el szervezeti formáiknak és nevelési módszereiknek végső fejlődési 
fokát, hanem ezek párhuzamosan haladnak és változnak a magyar tár
sadalom fejlődésével. A népi kollégiumok éppen ezért nem válhatnak 
a. népi demokrácia elavult intézményévé, mert az új feladatoknak meg
felelően, újból megfogalmazzák saját feladataikat is s ezeket, mind a 
nevelés, mind a társadalmi és politikai harc terén gyakorlatban végre 
is hajtják. 

Így formálódott és formálódik az újarcú magyar értelmiség, amely 
már fenntartás nélkül oda áll a dolgozó nép: a magyar munkásság és 
parasztság ügye mellé. 



CSÉPÉ IMRE: 

HARC AZ ÁRRAL 

Ifjú életem kezdetén 
a sors medrébe bátran léptem én. 
Fölöttem borús volt az ég, 
körülöttem sodort az ár 
és tudtam, harc-szomjuk reám is vár. 
De merész voltam, győzni vágyó, elszánt, 
ki többre tartja a célt, mint önmagát. 
Homlokomra kiült a dac, 
szememben fénylett a remény, 
testemben duzzadt az erő 
s agyamban élt a cél 
Éreztem testem herkules erejét, 
éreztem vasakaratát; 
égjen bár. előttem lánggal a tenger 
en mégis raita kelek át. 
S ha rámszédül rogyva e beteg világ,. 
népi erővel állítom talpra, 
népi ésszel orvoslom baját. 
Álljon e-ébem egetérön bármi' akadály 
nyilt úttá birkózom, rajta rám bármi vár, 
S ha húsomba vájja millió körmét 
a sors pénztelen réme 
s óriás-szájjal szívembe harap, 
mégsem riadok vissza tőle. 
Átkelni a ravasz sorson. 
Célt érni a tu'só parton 
bármily sebles az ár. 
Megvetettem lábam, kinyújtottam karom, 
feszült bennem az izom, 
s hívtam az árt, — gyere; , 
én veled szembeszállni, birkózni akarok. 
S ő jött is egy-szóra, 
félelmesen harsogva, zúgva, 
de erőmet látva meghökkent 
_s kifeszült mellem hízelegve, 
lágyan simogatta. 
Ez nem dics! Én meghalok, 
ha célhoz harc nélkül jutok. 
Én harcolva átkelni jöttem 
és beljebb úsztam a sorsba. 
Ott már hullámok fogadtak, 
hátuk az eget súrolta 
és én harcszomjas gyönyörrel 
küzdöttem rajtuk a sorsban. 
Körülöttem a part hüs pálmái alatt 
a gondtalan élet temette a multat, 
gyönyör fedte a jelent 
és csillogó arany űzte a sötét jövőt. 
Nők iöttek felém, 
virágokat dobáltak rám, 
de mi csak harcoltunk és harcolunk tovább: 
én és a sodró ár. 



SZEGÉNYSORON 
Irta : Gajdos Tibor 

Nern fájt túlnagyon, hogy szegények voltunk, ihisz az egész utcában* 
ahol laktunk:, nem igen akadt jobbmódú gyerek. Egyformák' voltunk 
mindannyian; szakadt nadrágjainkban, piszkos pendelyeinkben egyfor
mán hemperegtünk az utca porában. A nagy, rozsdás vasabroncsokon 
kívül, amelyekkel felvertük az utca népének nyugalmát, egyikünknek 
sem akadt valami nemesebb játékszere. 

Így hát elégedettek voltunk sorsunkkal és eszünkbe sem jutott, hogy 
ez másként is lehetne. 

Történt aztán valami, ami engem először zavart meg ebben a nyu
galmamban. Egy nyári napon ebéd után felfigyeltem, amint édesanyám 
odaszólt apámnak. 

— Adj egy pár dinárt Mihály, a Jolánék Andrisának holnap van a 
születésnapja, illene valamit ajándékba vinni. 

— Micsoda? — vágott vissza apám, most akarszt te pénzt tőlem? 
Fütyülök rá, hogy mi illik, mi nem illik, meg kétdecire'való sincs a 
zsebemben, nem hogy kölköknek vásároljunk ajándékot. Különbeni is van 
annak mindenből elég. Csak maradj a. . . 

De anyám nem tágított. Hosszasan magyarázott apámnak, aki egy 
szót se szóit tovább, mintha nem is beszélnének hozzá. Végül ledobta 
a lábszíjat, belenyúlt nadrágzsebébe és átadott anyámnak néhány apró 
pénzdarabot. 

Apám nyaka ekkor már igen kivörösödött és én jobbnak láttam elil
lanni; tudtam hogy ilyenkor nekem is meggyűlhet a bajom. 

Andris unokatestvérem volt. Szülei jómódúak voltak és én szeret
tem, ha anyám néha elvitt hozzájuk. Ott mindig jókat, játszottunk és 
finom uzsonnákat kaptunk, különösen amikor Andrisnak születés
napja volt. 

Esteledett már, mikor anyám hazajött. Engem a kapuban elnyomott 
az álom, aihogy kíváncsiságból hazavártam őt, hogy mit is hoz Andris
nak. Selyem papírral bevont nagy karikát hozott. Apám előtt szedte le 
a papírost, aztán megláttam meztelenül. Szép, nagy fakarika volt. Ilyent 
még a mi környékünkön nem is láttam. Meg két dobverőhöz hasonló 
ütő'is volt hozzá. 

Ó, de szép ez a karika, gondoltam magamban, ezzel aztán nagysze
rűen lehetne játszani. Még a nagyparkba is elmehetnék vele. Es mit 
szólnának a többi gyerekek az utcában? De irigyek is lehetnének rám, 
— aztán miért is ne? Hát nekem csak rozsdás abroncsot szabad haj
tani? Andrisnak nem jó az abroncs ...? 

Odasompolyogtam anyámhoz. 
— Anyám, add nekem ezt a karikát, olyan szép és én oly jól tudnék 

vele játszani. 
— Nem lehet édes fiam, ezt Andrisnak visszük. Holnap van a szü

letésnapja. 
— Nekem még sosem volt ilyen karikám,. . . és nekem csak haris

nyát szoktak születésnapomra hozni az Andrisék. 
Anyám csak nem engedett. Már menni készült, de én csak sírtam, 

könyörögtem a karikáért. És nem tudom miért* apám végül is ahelyett, 
hogy szokása szerint elnadrágolt volna, magához szorított és megsi
mogatta hajamat. 

— Vegyél neki is fiam. Itt van a pénz. Ha lehet Andrisnak, legyen 
neki is — dörmögte az anyámnak. 



Akkor már este volt és anyám nem vehetett aznap nekem karikát. 
Korán lefeküdtem az este, hogy minél előbb átaludjam az időt a holnapig. 
Mire felébredtem, anyám már nem volt odahaza. Nem is kellett sokat 
várnom. Amit nekem hozott, szakasztott olyan volt mimt az. Andrisé. 
Két kezembe vettem, karjaimat előre löktem s úgy forgatgatva gyö
nyörködtem a kariikában. Kézbe kaptam az egyik ütőjét és kiszaladtam 
vele az utcára. De nem a mi utcánkba. Nem, annak kopott hepehupás 
tégla járdája volt, azon csak abroncsokkal érdemes karikázni. Én most 
egyenesen a nagy utca aszfaltjára szaladtam vele. 

Már ott is voltam és úgy szaladt a karika mint a nyíl. Én meg 
utána. Nem. is láttam semmi mást körülöttem, csak a száguldó karikát. 
Még a gyerekekről is megfeledkeztem. 

A baj aztán egyszerre csapott le. 
A karikám hirtelen megállott. Egy kéz ragadta meg. . . Én is meg

torpantam; felnéztem a kéz fölé; egy jaszibarai suhanc fenyegető képe 
vigyorgott rám. Aztán a suhanc nekilendült és futni kezdett a karikám
mal ez ellenkező irányban. Elállt a léiekzetem. Az ütőt elejtettem. 

A kar ikám. . . villant át az agyamon, de szó nem jött ki torkomon. 
— A karikám — a kar ikám. . . szorongatta torkom a sírás és sze

meim könnyes fátyolán keresztül néztem, hogyari távolodik és hogyan 
tűnik el szemeim eiől a nagy gyerek az ueca vegén — az én karikámmai. 

Sokáig sirattam keservesen ezt a karikát. Életem első és utolsó 
íakarikáját * 

Habár nagyon jól tudta, apám nem szerette ha más beszélt róla, 
vagy bármi módon is éreztette, hogy tudja. A szegénységünkről nem 
szeretett hallani. 

Vagy öt-hat éves lehettem, a kenyeret már nagy karéjjal ettem és. 
ha gyomrom korgott bizony, nagyon elszontyolodtam. Nem szerettem 
éhesnek lenni. Talán azért is maradi emlékezetemben ez a két kép. * 

Apám munkaasztala már két napja érintetlenül állott. A szerszá
mok rendje szokatlanul kínos merevséget vitt a földes szoba levegőjébe. 
Apám fel-alá járkált a szobában, néha kiment az udvarra, aztán ismét 
vdsszajött. Arca zord volt' és én féltem tőle. Pedig nem is igen ügyelt 
rám, amint csendesen gubbasztottam a rossz díványon. 

Anyám kint ült a konyhában, a hideg tűzhely mellett hallgatott. 
Néha betekintett apámra, de.nem szóit egy szót sem. 

Mintha megállt volna az idő. Semmi munkája nem akadt. 
És ebéd sem főtt aznap. 
Egyóratájt átjött hozzánk a közelben lakó Molnárék cselédje és 

átadott valamit anyámnak. Molnárék gazdagok voltak, náluk volt min
dig bőven mindentbői. Sűrűn sajnálkoztak szegénységünkön, ami viszont 
dühbegurította apámat. 

— Legyen gondjuk nyamvadt kölkeikre, ne a mi szegénységünkkel 
törődjenek. Ilyenkor túlnézett mindenen, megcsípte büszkén piros ké
pemet. 

Mit hozott az a lány — szakította meg a szoba csendjét. 
Anyám az ölében tartotta a kapott csomagot. Fehér konyharuhába 

volt valami begöngyölítve; miközben apámra nézett, lassan kezdte szét
nyitni a ruhát. 

Kenyeret hoztak Mihály, — szólt halkan és hangjában félelem 
reszketett. 



— Kenyeret, . . .nekem kenyeret! — kiáltotta feldúltan. Egy pilla
natra efakadt a szava. — Fiiam, fordult felém, vedd el anyádtól azt a 
kenyeret. Üri gyomruk nem hirta az ötnaposat megenni és most nekünk 
küldték. Hát koldusok vagyunk mi? 

Anyámhoz fordult: 
— Te meg mit ülsz itt mint egy faszent. Add oda a gyereknek azt 

a savanyú kenyeret és rögtön ki vele a házból. Vidd vissza fiam és 
mondd meg nekik, 'hogy köszönjük, de neked van apád, aki megszerzi 
a kenyeret. Adják másnak — adják oda egy koldusnak, vagy akár a 
kutyájuknak.. . dühösen csapott az asztalra. 

Anyám meg mindig nem szólt semmit Csak amikor elvettem tőle 
• kenyeret, szólt újra félénken: 

— Éhesek a gyerekek, Mihályi 
Apám nem válaszolt, hanem kirohant az utcára. Én meg magamhoz 

szorítottam a nagydarab kenyeret és megindultam Molnárok felé. Apá
mat láttam siető léptekkel eltűnni a sarkon. Majd ő biztosan hoz vala
mit, . . . egész biztosan, hisz eddig még mindig hozott... 

Nagyon éhes voltam. A kenyér nagyon nehéz voit a kezemben. 
• 

Ritkán jött hozzánk a Sas Pali és aznap pont délben kellett neki 
beállítania, öten ültünk az asztal körül: szüleim, a néném, a bátyám,, 
meg én. Az asztalt megterítettük és előttünk két kiló szőlő hevert. 

Az ebédünk. 
Anyám már a kapunál meglátta s odaszólt apámnak. 
— A Sas Pali jön. 
— Na az is jöhetett volna jobbkor is — így apám barátságtalanul. 

Takarjátok le a szöllőt és ha kérdezi, mondjátok hogy már ebédeltünk. 
Széles mosollyal és érettségi pálcával a kezében állított be Pali. 

Jól táplált képe fényesen ragyogott, ruháján, amit a jó vizsga jutalma
ként kapott (két magántanár is tanította);, meglátszott hogy tehetőst 
családból való gyerek. 

— Scsókolom,... szervusztok gyerekek... 
Nagy megtiszteltetésnek tartotta számunkra leereszkedő látogatá

sát, bár mi a sikerült érettségi vizsga ellenére is —? úgy magunk között 
— kicsit együgyűnek tartottuk. 

— Ebédeltek már? — kérdezte vidoran. 
— Igen,... már meg volt, — feleltük. Néném még hozzátette, hogy 

bableves volt, meg túróstészta. Nagyon finom volt, kár hogy nem jött 
előbb, megkínáltuk volna. Szabadkozott, ő már ebédelt. 

T - Hanem látom, egy kis szöllő még maradt, bökött ujjával éppen 
az asztal felém eső részére. Ügyetlenül takartam le. 

~— Igen maradt még egy kevés, kóstold meg Palii. 
— . . szőnöm.. . . . szőnöm.. . éppen megkívántam. 
Nem igen kórette magát, mindjárt nekilátott. Egymásután nyelte a 

fürtöket, miközben kedvesen csevegett. 
Mi meg csak néztük. Csak bátyám szemezett egy fürtöt bátortala

nul. Mikor Pali felállt, hogy búcsút vegyen, volt még az asztalon vagy 
félkiló szöllő. ötünkre. 

Szívélyesen búcsúztunk el Sas Palitól. És még örömet is jelentett 
számunkra az a sovány vigasztalás, hogy félkiló szöllőt meghagyott 
nekünk ebédre. * 

A labdánk elszakadt, a golyókat untuk, á sárkányhoz nem volt zsi
negünk. Mint rendesen, más játék híján, azon a napon is a poros Kőhíd-., 



utca széles árokjához vonult az egész Tuba-utca környéki gyerekseres:. 
A kutyahal fogdosás nem is oly megvetnivaló szórakozást nyújtott. Sok
szor belefeledkeztünk ebbe a különös játékba; észre sem vettük, hogy á 
tikkadt augusztusi nap hőségében sötét, komor viharfelhők gyülekeztek 
fölöttünk. Csak akkor eszméltünk föl, mikor egy mennydörgés ijesztő 
^csattanása kizökkentett bennünket játékos nyugalmunkból. 

Fölnéztem az égre. 
Fejünk fölött minden elfeketedett. A "viharfelhők gomolyogva, örvé

nyes forgásban nagy sebességgel száguldottak odafenn. Ijesztő, lecsa
pásra készülő szörnyetegekre hasonlítottak, némelyik olyan volt, mintha 
feje és nagy ragadozó karmai lettek volna. 

M i : gyerekek mindannyian nagyon megijedtünk. Szemeink össze
néztek: mi lesz most? De mozdulni egy se mert. 

Azután hirtelen megindult a zápor s a nyakunkba hulló nehéz eső
cseppek feloldották merev félelmünket. 

Futásnak eredtünk — ahányan, annyi felé. 
Mire a ház elé értem, már csurom vizes voltam. Nem is mentem 

tovább a házvégibe, ahol laktunk, hanem beugrottam az utcára nyíló 
kocsmába, hogy elkerüljem a további Vízzuhatagot, amely már hátamra 
tapasztotta szakadt blúzomat. 

Liza néni a kocsmárosné néhány vendégével jót nevetett rajtam, 
ahogy így elázva megláttak. Kacagva poharaztak tovább és már el is 
feledték, hogy ott vagyok. 

A vihar fokozódott. Villámok egymásután cikkáztak az égen, az 
égzengés elnyelte a részeg vendégek borízes kiáltozásait és Liza néni 
hangos visítását. 

Egy sarokba húzódtam. Dideregtem a vizes ingben, a félelmem 
reszkette tagjaimat. A vihar tombolt, egyre csak tombolt tovább s a 
szél a szemben levő ház előtt egy fát csavart ki tövestől. A nagy 
akácfa lombos ágai recsegve hullottak a földre. 

Ilyen vihart még nem' ért meg az én gyermekéletem. 
Ügy tűnt, mintha valaki megzörgette volna az ablakot. Vagy talán 

csak a jég? De nem! Valami odavágódott a kocsmaajtó felső ablaká
hoz. Liza néni kinyitotta az ajtót és a vihar szele a bezúduló esőcsep
pekkel együtt egy kis madarat sodort be a kocsmába. 

Kicsiny, elázott fecske volt 
A vendégek, kiknek hangosságát mar egyébként is elcsitította a 

tomboló vihar, szótlanul figyelték a kis madarat. 
A fecske pár pillanatra megpihent az egyik fogas peremén, majd 

vizes szárnyait csapkodva, röpdösni kezdett a fal mentén köröskörül 
Röpte mindig gyorsabb és biztosabb lett, egyszerre csak nekiröpült az 
egyik csukott ablaknak, majd utána a másik ablaküveg állta útját a 
madárnak. 

Csodálkozva néztem az eltévedt madár igyekezetét. 
— Csak nem.. . de bizony úgy lesz! 
Felismerve szándékát, felugrottam az egyik asztal tetejére és kirán

tottam a nagy kocsmaablak felső szárnyát. 
A fecske mégegyszer neküendült és kirepült a nyitott ablakon. Pil

lanatok alatt eltűnt szemeink elől. Odakünn a szél tébolvodottan siví
tott, az eső sűrű cseppekben zuhogott, a villámok és a dörgések szinte 
egybefolytak. Az akácok panaszosan nyöszörögve hajladoztak:. 

De a kis fecske elrepült. Ott pusztult el biztosan a viharban. 
Szabadon, a szabad ég alatt. 



KAPITALIZMUS ÉS KULTÚRA 
I r t a : Aniszimov í v a n 

Az Egyesült Államokban nemrég kiadták Jerome Davis: »Kapita
lizmus; és kultura« (Capitalism and.its culture. Farra and Rinehat. New-
york. 1941) — cimű könyvét. 

Jerome Davis, ismert amerikai újságíró, több könyv szerzője, éve
kig tartó megfigyelés eredményeképpen írta ezt a tanulmányt. Sikerült 
összegyűjtenie sok olyan meggyőző adatot, mely' korunk, Amerikáját jól 
jellemzi. Elvi álláspontjára vonatkozólag Davis többször hangsúlyozza 
elemzésének » elfogulatlanságát* »részrehajlatlanságát« és »partatlan-
ságát«. 

Meg kell mondani, hogy a szerző valóban tárgyilagos képet ad az 
amerikai kultúrállapotokról. Ez azt jelenti, hogy Davis a kapitalista Ame
rika rikítóra festett homlokzatáról letörli a reklám tarka csillogását. Ez
zel előtűnik á» Amerikára nézve egyáltalán nem előnyös igazság és v i 
lágossá válik, hogy a burzsoá kultúra feltartóztathatatlanul zuhan lefe
lé a lejtőn. 

A szovjet emberek, kik megszokták, hogy a kultúrát nagyszerű tu
lajdonságnak tartsák, azoknak a tényekben és megfigyelésekben, melye
ket Davis könyve tömegesen felsorol, bizonyítékot találnak arra, hogy 
a kapitalista világ a kultúrát a »civilizalt barbárság* színvonalára süly-
lyeszti. I," I 

Jerome Davis figyelmesen tanulmányozza az amerikai valóságot és 
arra a következtetésre jut, hogy »A nemzet intellektuális, emocionális 
Ós lelki életét a »profit motive«, a >haszonérdek« határozza meg.« A ka
pitalizmus igen sok szolgálatkész védelmezőjére hivatkozik, akik azt 
erősítgetik, hogy a haszon — korunk társadalmának »eletet adó vére«, 
»ösztönző ereje« és azt hajtogatják: »Ha megszüntetitek a hasznot, meg
szüntetitek a haladást is!« i 1 

Davisnak már a legelején el kell ismernie, hogy az ilyen irányt vett 
civilizáció »az ember értékének* csökkenésével jár és hogy a haszon
nak az emberi ösztönök feletti uralma »pusztito hatást gyakorol az ame
rikai nép idealjaira«. 

Az amerikai élet szilárdan megállapított törvényét a következő sza
vakkal lehetne kifejezni: »Pénz teszi az embert«. Davis — az amerikai 
jellem tulajdonságait részletesen felsorolja — kénytelen hangsúlyozni 
ilyen jellemvonásokat: »a pénz uralma előtti meghajlás*. »a kereskede
lemben való felolvadás*. Davis beismerése szerint a pénz az anyagi Jó
lét uralma alá hajtja korunk amerikai emberének életét. Az amerikai 
ingadozás nélkül egyetért az amerikai civilizációnak azzal a meghatá
rozásával, melyet James Adams mondott: »busieness civilisation* más 
szóval »üzleteskedő-civilizáció«. 

Két fejezet (»Cinikus kapitalizmus« és »Hazafias kapitalizmus*) vilá
gosan jellemzi a kultúra függését a tőkés »főemberek*-től. 

Amerikában korlátlanul uralkodik a »pénzkultúra* (money culture), 
mely minden téren alá- van vetve a haszon lealacsonyító, uralmának. A 
kultúrából Amerikában haszonszerzési eszközt csináltak és az »elfercfi-
tő kapitalista pfopaganda« eszközéül használják. A bátor gondolkozás, 
a nagy eszmék, az alkotóképesség ésí az. őszinte életigazság mind olyan 
dolgok, melyek összeférhetetlenek azzal a terméketlen álkultúrával, amely 
arra igyekszik, hogy hangoskodó tarkaságával elfedje a — Jerome Da-



vis által Amerika szociális rendszere alapjának tartott — »szocialis rab
ságot*. 

Nincs mivel büszkélkedni! Amerikában túlságosan magasra szokás 
értékelni a »dollárkultúra« nagyszerűségét, sőt, az is szokás, hogy ebbeit 
látják az amerikai »egészség« különleges bizonyítékát. De próbálj csak 
másképpen gondolkozni: nwis az amerikai »hazafisag« elleni büntettél 
Vádolnak! 

Davis azzal kezdi kultúra-tanulmányát:; mint szervezik Amerikában 
az üdülést és a szórakozást. Síeiner professzor számításai szerint az 
amerikaiak erre a célra évenként mintegy 10 milliárd dollárt költenek. 
Óriási ipar keletkezett, mely a szórakozás minden ágát kiszolgálja az 
üzletembereknek óriási jövedelmet hoz, s egyúttal eredményesen végzi" 
annak az előírásnak végrehajtását, melyet Davis joggál nevez »az em
ber demoralizálásának«. »Piszkos kezek* tömege kínálja az amerikai
nak a »tarsadalmi méreg* legkülönbözőbb fajtáit. Ez folyik mindenütt, 
a kocsmákban, »ahol prostituáltak, gangszterek, kollege-fiúk ós lányok 
(főiskolások) ülnek együtt*, a számtalan intézménybem amelyek mind
egyike a »spekulacio szellemét* terjeszti, a pénzőrülettől mérgezett 
sportban, a moziban, az édeskés vagy gangszter-filmekben. Davis.talá
ló kifejezése szerint »a kapitalizmus a szórakozást a saját képére és sa
ját szükségleteinek megfelelően szervezi*. 

Érdekes, hogy Davis egyszerűen csak szórakozásnak tekinti a mo
zit, amit a szovjet emberek művészetnek tartanak. Davis számokat sorol 
fel, melyek bizoni/ítják: mily mélyen hatolt a film az amerikai ember 
életébe. Majd felteszi a kérdést: »mit adnak hát az amerikai filmek a né
zőnek?* Válasza határozott: » goromba tréfát, gyilkosságot és erkölcste
lenséget* Meggyőző példákkal mutatja be, hogy a filmek bűnözésre ve
zetik a nézőt és megrendítik annak erkölcsi alapját. 

Az amerikai filmek erkölcstelen szerepéről beszélve felsorol több 
divatos filmcímet: »A férjes szűz*. »A nősténytigris*, »A farkas-szuka** 
»A leopárd-asszóny«, »A sátán leánya*, »A pokol macskája*, »Az eladott 
asszony*,, stb. 

A Davis által felsorolt statisztikai adatok valóban sötét képet fes
tenek. A bűnözésről és nemi szabadosságról mesélő filmek különös mér-
gezőleg hatnak az ifjúságra. 

Emellett Davis tisztán látja, hogy a bűnözés növekedése a kapitaliz
mus elkerülhetetlen következménye. 

A »veleszuletett bűnözés* (Interrelated, crime) сгтД fejezet azokkal 
az, adatokkal kezdődik, amelyeket a Sing-Sing fegyházban 1930 októ
berében tartott közvéleménykutatás eredményezett: »A foglyok 52 szá
zaléka akkor követte el bűnét, mikor nem volt munkája.* 

Amerikában a legközönségesebb, széles körben folyó bűnözés a »ma-
gántulajdon elleni bűntett*, melyet az vált ki, hogy a kapitalizmus fel
lobbantja az emberekben a haszonlesést, de többségükben nem ad lehe
tőséget annak törvényes kielégítésére. Ilymódon a kapitalista rendszer 
közvetlenül felelős a bűnesetek nagy számáért. Davis véleménye szerint 
a jövedelem előtti meghajláson alapuló társadalmi rendszer növeli a 
bűnözést. 

Davis figyelmesen tanulmányozta az amerikai sajtót is. Az »tizletes-
kedő sajtó* (A business press) című fejezetében meggyőzően bebizonyít
ja, hogy Amerikában alig akad fügegtlen újság és hogy a lapok túlnyo
mó többsége nem más, mint egyes "kapitalisták üzleti vállalata. Davis 
szerint 1927-ben az amerikai lapok több mint egymilliárd dollár jövedel
met jelentettek tulajdonosaiknak. Az amerikai lapokat nem azért adják 



ki, hogy megmondják bennük az igazságot és a nép érdekeit szolgálják, 
hanem csak azért, hogy a tulajdonosoknak nagyobb legyen a jövedel
mük. Az amerikai lapok túlnyomó többsége annak a »tarsadalmi mé
regnek gyártásával foglalkozik, melyet Davis az amerikai kultúra más 
terén is felfedezett. 

Az amerikai sajtó a kapitalista egyeduralom szempontjait juttatja ér
vényre. Davis felsoroja Schuman adatait arról, miként folyt a osikágói 
»Tribune« mérgező rágalomhadjárata Szovjetoroszország ellen és el
mondja, hogy a lap nyakló nélkül vetette bele magát ebbe a szégyen
teljes rágalomhadjáratba. Az amerikai módon üvöltő ujságcímek felsoro
lása most úgy hat, mint egy őrült kiáltozása, de a »Tribune« olvasói 
1925—1927-ben ezt az egész mérget bevették. És ha Davis 1947-ben 
újra kiadta volna könyvét, kénytelen lett volna elismerni, hogy a szovjet
ellenes düh kitörései — mint egy karmesteri pálca intésére — meg
újultak és az amerikaiak ismét nyelik a méreg piluláit, 

Davis egyetért Ross professzor kifejezésével, ki az amerikai sajtót, 
»megvásárolhatónak« (reptile press) nevezi. 

A szerzőnek az a véleménye, hogy az amerikai újságírók szabad
sága egyike azon mithoszoknak, melyek oly elterjedtek korunk Ameri
kájában, amíg azt írja, ami gazdájának előnyös. Ha nem találja el a meg
felelő hangot, máris elkezdődnek a nehézségek: az állásvesztés, a rága
lom, stb. A fennálló rend negatív oldalának bírálata szempontjából Ame
rikában nem lehet »realis szabadságról* beszélni. 

Az amerikai újságoknak a tőkés cégekhez fűződő kapcsolata egé
szen különböző, de mindig bensőséges jellegű. Davis leírja e kapcsola
tokat és arra a következtetésre jut, hogy Hurstler professzornak igaza
van, mikor azt mondja, hogy az amerikai újságoknak szinte elválasztha
tatlan tulajdonsága »a tények elferdítése, a szenzációéhség és a mocs
kolódást 

Davis kénytelen elismerni, hogy Amerikában a tőkés társaságok tel
jesen monopolizálták az étert is. Sok példát sorol fel arra vonatkozólag, 
hogyan vetik alá magukat az amerikai rádióadók olyan cégek akaratá
nak, melyek dohánykészítményeket, konzerveket, szabadalmazott nad
rágtartókat, autókat, köhögés elleni pasztillákat, rágógumit yagy műben-
zint reklámoznak. 

A rádió azonban még erősebben alá van vetve az amerikai trösz
tök politikai érdekeinek. Az amerikaiak a rádión keresztül naponta és 
óránként csak azt kapják, amit a kapitalista főemberek szükségesnek 
tartanak. 

Davis sok adattal bizonyítja, hogy az amerikai rádióban szigorú cen
zúra működik, amely nem engedi meg, hogy az igazság szava az ame
rikai éterbe jusson. Qlen Huber, az egyik kaliforniai college tanára rá
dióbeszédében arról akart beszélni, hogy »az oroszok tervezéssel fog
lalkoznak és kísérleteznek, míg az amerikaiak önfejűén követik a ha
gyományokat^ »Ez a mondat »veszélyesnek« látszott, tehát nem enged
ték meg a felolvasását. 

Az amerikai mozi, sajtó és rádió tehát a dollár szolgálatában áll. Da
vis rámutatott, hogy hazug az az állítás, mely szerint a mozi, a sajtó 
és a rádió Amerikában »fuggetlen«. Mindez nent más,, mint a tőkés mo
nopóliumok rendelkezésére álló fegyver. A mozi, a sajtó és a rádió ha
talmas dollárjövedelmeket hoznak, de még nagyobb a politikai jövedel
mük. E hatalmas eszközöket arra használják Amerikában, hogy — mint 
Davis mondja — »táplálják a társadalmi rabság rendszeréhez való hű
séget*. 



A »dollárkultúra« már az iskolapadban elkezdi az amerikai ember 
megdolgozását. A » Félrevezető neveles« című fejezetben Davis bemu
tatja, hogy az amerikai iskola »a tőkés érdekek ellenőrzése« alatt áll. 
Az igazságot szégyenkezés nélkül meghamisító tankönyvek és az egész 
iskolarendszer azt a célt szolgálja, hogy a fiatal amerikaiakat az uralko
dó rendszertől való feltétlen elragadtatásra és arra a meggyőződésre 
nevelje, hogy »a társadalmi fejlődés tökéletes kifejezője a magántulajdon«. 

E megszentelt dogmáktól jottányit sem szabad eltérni Amerikában. 
A nem minden gúny nélkül »Szabadsag« címmel ellátott fejezetben, 

Davis igen sok amerikai tanítóról és tanárról beszél, kiket elkergettek, 
mert tanítványaiknak az igazságot merték elmondani. Az amerikai isko
lának az á feladata, hogy hozzászoktassa a fiatal nemzedéket »a kapi
talista eghajlathoz«. Péter Odegard professzor meghatározása sz'erint az 
amerikai iskola célja: »nem állampolgárt, hanem tömegembert, nem sza
bad embert, hanem robotembert nevelni«. 

Köztudomású, hogy Amerika igen büszke oktatási rendszerére. Da
vis számadatokat sorol fel arról, hogy1932-ben a gazdasági válság csú
csán »anyagiak hiánya miatt« tucatjával zárták be az amerikai iskolákat. 
Amerikai tanítók tízezrei maradtak munka nélkül és amerikai gyerme
kek milliói maradtak iskola nélkül. Voltak olyan évek, melyekben az 
volt a jelszó: »az iskolarendszert az 1870-es év méreteire csokkenteni!« 

A szovjet ember számára Davis könyvében sok megdöbbentő do
log található de ez az iskolák elleni hadjárat egészen érthetetlen a kul
túrállam (fogalmával. De hiáéa: »az üzleíeskedlő civilizációnak már 

ilyen a természete!« 
Davis állandóan használja a »mitosz« szót, mikor az amerikai életről 

beszél. A »dollárkultúrában« szerinte annyf csinált dolog, annyi »mű-
anyag« van, hogy a felületesert gondolkozó amerikai, természetesen, illú
ziók hatalmába, kerül. Davis hangsúlyozza, hogy a kapitalizmus erősen 
érdekelve van ezeknek az illúzióknak az ébrentartásában és arra törek
szik, hogy ezeket a »mitoszokat« a legcsábosabb színekbe öltöztesse. 

Az államról szólván, Davis kénytelen megemlékezni az egyik leg-
használtabb ilyen »mitoszrol«. Meggyőzően bebizonyítja, hogy »a pol
gárok törvény előtti egyenlősége« korunk Amerikájában tisztára illúzió. 
A kapitalista főemberek, a. trösztök és bankok hatalma oly nagy, hogy 
az az amerikai, aki komolyan hisz függetlenségében, — vagy könnyen
hívő, vagy megzavarodott ember. 

Számokkal bizonyítja be, mennyire függnek az amerikai választások 
a tőkés egyeduralomtól és milyen szabadosan viselkednek azok a »ne-
ves emberek«, akik azt hiszik, hogy úgy rendelkezhetnek Amerikával, 
mintha az ő birtokuk volna. Davis idézi bizonyos Casy őrnagynak, a 
Dupont-társaság képviselőjének memomrandumát, melynek hangja és 
tartalma egészen cinikusan meghatározza Amerikát: »Az ország nem a 
kongresszusé, hanem a miénk.«" 

A helyzetüket biztosnak érző. tőkés monopóliumok egészen nyiltan 
»segélyezik« a hivatalnokok jelentős részét, még a legmagasabb rangú-
akat isJ Davis -idézi Hawmeyernek, a cukortröszt képviselőjének cinikus 
beismerését: »A köztársasági államokban a köztársaságiakat segélyez
zük, a demokrata államokban pedig a demokratákat. Ott pedig, ahol a 
helyzet nem világos, segélyezzük mindkét felet.« 

Ezután már megérti az ember Polák professzornak a szerző által 
idézett mondatát: »Ketsegtelen, hogy a pénzt nálunk teljes kölcsönös 
megértéssel adják és elvčszik.« 

Davis alaposan tanulmányozza a politikai gépezet munkáját és arra 



a következtetésre jut, hogy van egy »lathatatlan kormány« is — a ka
pitalista "mágnások hatalma, azoké a pénzmágnásoké, kiknek viselkedé-
sát Amerikában gyakran hasonlítják a középkori feudális urak viselke
déséhez. A ^láthatatlan kormány « óriási befolyást gyakorol korunk Ame
rikájának életére. 

Mi folyik az amerikai társadalom különböző köreiben, melyeket Da
vis úgy állít elénk, mint gúlát, melynek tetején a kapitalista »oligarchia« 
helyezkedik el? 

Nem valami dicsőséges amerikára nézve az értelmiség helyzete. A 
»dollarkultura« arra kényszeríti az értelmiséget, hogy üzletember legyen. 
Davis erről így ír: »Szineszek, lelkészek, mérnökök, ügyvédek, orvosok, 
statisztikusok nálunk nem tehetik azt, amit akarnak. Az esetek legna
gyobb részébén a jövedelemszerzés vezeti őket« A »kultura mestere
inek* 'ez a lealacsonyító helyzete Amerikában egészen magátólértető
dőnek látszik. 

Amerikában4 rendszeresen félrevezetik a középosztályt. Ennek az a 
célja, hogy minél szilárdabban odakössék a tőkések felső rétegének 
érdekköréhez. Ez" a »dollárkultúra« sök megnyilvánulásában is látható. 
Minden azért történik, hogy az amerikai átlagember lerészegedhessék 
gazdasági és társadalmi helyzetének »romantikus« voltától. 

Az amerikai átjagember hisz abban, hogy »az a gazdasági rendszer, 
melyben él, a legjobb a vilagon«. Hajlandó elismerni azok »magas er
kölcsi színvonalát*, kik »a trásadalmi gúla csúcsán vannak«. Az ameri
kai átlagember, akit elvakít »a vagyon halmozódása«, a legnagyobb hi
székenységről tesz tanúságot. Davis hangsúlyozza ezt és keserűen mo
solyog az amerikai milliomosok intellektuális képességei-feleit. Elmondja 
például, hogy a gazdasági válság éveiben »olyan vezetők, mint Huber, 
Ford, Sloan, Gifford, Dawes, Schwab, Farrel, — teljesen értelmetlen és 
nevetséges módon beszeltek«. 

A szerző idézi Roosevelt elnök szellemes mondását a milliomosok-
t ó I : »Kéijytelen vagyok milliomosokkal tárgyalni, bár nem akarok. Ele
gem volt belőlük.. . Csak az üzlethez értenek és abban a pillanatban, 
mikor nem beszélünk tovább haszonról, semmi sem marad a fejükben. 
A pénzcsinálás ismeretén kívül valamennyien nehézfejűek«. 

A dollárkultúra a gazdag emberek előtti hailongás szellemében 
neveM a középosztályt és napról napra jobban mérgezi a középosztályt 
a dolgozók elleni gyűlölet szításával. 

Davis teljesen egyetért Kennyon szenátor véleményével, mely sze
rint »az amerikai nép fokozatosan gazdasági rabságba süllyed«. 

A »Farnier a kapitalizmusban* című fejezetben megrázó bizonyíté
kokat sorol fel az amerikai parasztság anyagi és le1ki lesüllyesztésé
ről. Az ember akaratlanul is arra a képre gondol, mellyel annakidején 

..'John Steinbeck ismertetett meg bennünket az »Érik a gyümölcs« című 
Tegényében. 

A »Munkas és az erkölcs két fogalma* című fejezetet Davis az 
4934-es újságokból vett idézetekkel kezdi. A cikkek sztrájkoló munká
sok leJövéséről szólnak. A szerző ezzel hangsúlyozza, hogy a kapitaliz
mus nemcsak az álkultúra »tarsadalmi mérgé«-vel hat, da egész közön
séges puskagolyót is használ. Az amerikai munkás soha sem felejtheti 
e!, hogy ha komoly ellentétbe jut az uralkodó rendszerrel, — a fejét 

Tcookáztaty'a. 
De ez már a végső eszköz. Míg eddig jutnak, — teljes erővel lat-

ЂауеШс az ideológiai fegyvereket. A munkás ugyanannak a »doliarkul-
túrának« gyümölcseivel táplálkozik, melyről Davis beszél a könyvébén 



és azt a ^társadalmi mérget* veszi be napról napra, melyet пжижш 
tálal fel neká az amerikai mozi, rádió, sajtó. 

A munkást ráveszik, hogy higyjen az amerikai demokrácia míto
szában, de legfontosabb és leghatásosabb eszköz az a híresztelés, hogy 
»íha a munkás megfeszíti erejét, maga is tőkéssé valhat«. Davis szériái 
igen sok amerikai munkás esik áldozatul ennek a demagógiának. 

Igyekeztünk visszaadni a magát elfogulatlannak és reszrehailatlsm-
nak tartó tanulmány gondolatmenetét. Ha valaki az i t t nyert képei 
összehasonlítja a szovjet kultúra képével — aligha lesz jó véleméönyeti 
a dollár kultúráról. 

(»Kultura i Zsizni« c. folyóiratból.) 

A nemrégiben nagy vonalakban ismertettük gazdasági sorvezetőnk 
azon intézkedéseit, melyek kiküszöbölik gazdasági életünkből a tőkés 
termelést, árúelosztás és tőkehalmozás anarhikus szervezeti íformáit. A r 
új intézkedések sorába tartozik az úgynevezett >vezetőségi alap* meg
szervezése is. 

Mi is az a vezetőségi alap, mi a szerepe gazdaságii életünkben és mk 
a jelentősége a munkásosztály részére? 

Elsősorban le kell szögeznünk, hogy a vezetőségi alap (V. A.) telje
sen új intézmény gazdasági életünkben. A V. A. magában foglalja az 
állami üzemek (bánya, gyáripar, valamint vendéglátó stb. üzemek) hasz
nának egy bizonyos részét. Anyagi eszközei egyedül és kizárólag а г 
üzem, vállalat munkásainak, hivatalnokainak anyagi, szociális és kuTtará-
lis helyzetének megjavítására szolgálnak. Már ez maga.bizanyítla. hogy 
a V. A. teljesen új intézmény és egyedül megváltozott társadalmi é s 
gazdasági viszonyaink kifejezője. A régi tőkés Jugoszláviában a Шо№-
böző vállalatok Vezetőségei nagyon távol álltak attól, hogy hatalmas 
nyereségekből akárcsak egy morzsányit is juttassanak munkásarnknsdL 
— Amennyiben mégis megtörtént, hogy egyes munkásokat vagy alkal
mazottakat külön jutalmaztak, ez mindig a munkások közül egy-egy zül
lött lelkű áruló megvásárlása szolgálta. — Az akkori tőkés társadalom
ban ez természetes is volt. így magától értetődik az is, Ihogy a mí veze
tőségi alapunkhoz hasonló intézmény a Szovjet Szövetségen kívül nmcs 
sehol sem. 

Gazdasági rendszerünkben a termelés tervszerű, vagyis a társada
lom érdekei szerint tervvel előre látva alakul. A kitermelt értékek tár 
sadalmi jelleget kapnak és újabb társadalomilag hasznos befektetéseket 
szolgálnak, vagyis a kitermelt értékek közvetve (az általános kulturá
lis, szociális, valamint gazdasági életszínvonal emelésével) a társadalom 
minden tagjának jólétét emelik. — Tudvalevő, hogy a termelési folyamat 
fő alkotó eleme maga a munkásosztály, melynek érdekei tervgazdasá
gunkban teljes egészében megfelelnek gazdasági rendszerünk és fejlődés 
érdekeivel. Ezt az összhangot a társadalom közös gazdasági érdekei és 
az egyes üzemek munkásainak érdekei között a V. A. biztosítja obr 

• 



módon, hogy az egyes üzemekben kitermelt terméktöbbletből, vagyis 
JaszcBi'ból az üzem munkásai és alkalmazottjai közvetlenül részesülnek 
az özem vezetőségi alapjának anyagi eszközein keresztül. Ha az üzem 
vp&yckb hasznot valósít meg, akkor ez a társadalom részére nagyobb 
lefektetések anyagi alapját teremti meg, de egyúttal nagyobb anyagi 
eszközöket juttat a vezetőségi alapba — vagyis közvetlenül a munkások 
életszínvonalát emeli. 

Ugyanez az elv nyilvánul meg az állami nemtermeíő vállalatoknál is, 
például a kereskedelmi vállalatoknál, melyeknek alkalmazottai a keres-
fcedelffli költségek csökkentésével hozzájárulnak az árak olcsóbbodásá-
liaz. Ezzel népünk ellátását javítják és ezért a kereskedelmi költségek 
csökkentésével keletkezett anyagi eszközök egy részét a vezetőségi ala
pon keresztül közvetlenül élvezik. — Más szervezeti formák között, de 
wg&anez az elv a vendéglátó üzemek, építkezési vállalatok stb. vezetőségi 
alapjainál is. 

A vezetőségi alapit nem választhatjuk külön gazdasági és társadal
m i berendezőségünktől. A V. A. létezése szintén népeink dolgozóinak 
iiarci eredménye. Az állami-szocialista gazdasági'szektor állandó szám
beli és társadalmi erősödésének egyenes következménye ez, vagyis azok
nak az előfeltételeknek a következménye, melyek országunkban a terv
gazdaság bevezetését lehetővé teszik. Ezek alatt pedig főleg a termelő 
eszközök társadalmi tulajdonjogát és a néphatalom létezését értjük. 

-Tervgazdaságunkban a társadalom közös érdekeinek szemszögéből 
"vizsgáljuk mindig az egyes gazdasági egységek (üzemek, vállalatok); 
Hasznosságát, nem pedig a magántőkések haszna szempontjából. A V. A. 
az egyes üzemek társadalmilag hasznos mivoltának gazdasági mutató
jául is szolgálnak oly módon, hogy a nagyobb hasznot megvalósító üze
mek, mint az előbb mondottakból is látszik, nagyobb anyagi eszközök
kel járulnak a vezetőségi alapba. — A tőkés társadalomban a kapitalista 
igyekezett a dolgozók előtt eltitkolni hatalmas nyereségeit és kivonni 
magát azok ellenőrzése alól. A V. A. nagyrészben hozzájárul ahhoz, hogy 
.dolgozóink tisztán lássák, mire használódik fel munkájuk eredménye —, 
vagyis a V. A. a maga részéről biztosítja a dolgozó tömegek ellenőrzését 
a kitermelt értékek felett és elősegíti azok leggyorsabb és legigazságo
sabb elosztását. A dolgozók hatalmas tömegét a vezetőségi alap közvet
lenül köti vállalata termeléséhez, mivel az felöleli a vállalatok nyeresé
gének egy részét és pedig annál nagyobb részét, minél nagyobb az egyes 
vállalatok haszna, amit a munkások úgy segíthetnek elő, hogy na^vobb 
imur-^-'^ésitménnyel. újításokkal, anyagmegtakarítással stb. leszállítják 
az előállítási költségeket. 

Alá kell húzni azt is, hogy a V. A. tervszerűen irányítja a vállalatok 
hasznát és így egyike azon intézkedéseknek, melyek láncolata biztosítja 
gazdasági rendszerünket és a népi állam irányítását az érték törvény 
felett. 

I . 
A V. A. anyagi eszközei az állami termelő vállalatok hasznából léte

sülnek bizonyos százalékjárulék szerint. — Tudvalevő, hosy az állami 
vállalatok kétféle hasznot valósíthatnak meg: tervszerű hasznot, vagyis 
a terv áltál megállapított és az úgynevezett terv feletti hasznot. A terv
szerű haszon lehet külön haszon is,«vagyis olyan, amely ö jobb gépekkel 
és termelő rendszerrel rendelkező vállalatoknál képződik. A tervben előre 
látott termelési költségek leszállítása tervfeletti hasznot eredményez. 

A V. A. a tervszerű haszon és a külön haszon bizonyos százalékát 
öleli fel. Ez az általános százalék a bánya és gyáriparban a tervszerű 



haszon 2 és fél százalékát teszi ki. A Szövetségi Tervbizottság az á l t a 
lános százalék alapján, tekintetbe véve az egy^s bánya- és iparágakbaii 
foglalkoztatott munkások és alkalmazottak számát, valamint az előre
látott összhasznot, az adott termelési ágban, kiszámította a termelési 
ágak százalék szerinti járulékát a vezetőségi alapba. A termelési ágak 
átlagos járulékának százaléka alapján az egyes igazgatóságok saját 
termelési ágaikhoz tartozó vállalatok önálló járulékát számítják k i , te
kintetbe véve az egyes vállalatok tervszerű hasznát és a foglalkoztatott 
munkások és alkalmazottak számát. Habár a bánya és gyáriparban a 
tervszerű haszon 2 és fél százalék képezi a V. A. általános járulékát, 
mégis ez a százalék az egyes termelési ágaknál sokkal nagyobb, imivef 
a termelési ágak átlagos járulékának megállapításánál nagy szerepet 
játszik a tervszerű haszon mellett a foglalkoztatott munkások és alkal
mazottak száma. A V. A. alapeszméje az, hogy az olyan üzemek mun
kásai és alkalmazottai, melyek teljesítik a termelési tervet, — fejenként 
egyformán keli hogy részesüljenek a V. A. anyagi eszközeiből, tekintet 
nélkül arra, hogy egyes termelési ágakban, gazdasági politikánk követ
keztében (vagy az üzem műszaki fejletlensége miatt), az előre látott 
haszon kisebb avagy nagyobb. Sőt a V. A. szabályzata következetes
ségében odáig megy, hogy az olyan bánya- és gyáripari üzemek mun
kásai is részesülnek a vezetőségi alapból, amelyek tervszerű veszte
séggel dolgoznak. Ilyen esetekben, (vagyis, amikor a vállalat tervszem 
veszteséggel dolgozik) a V. A. az adott termelési ág átlagos járulékát 
kapja. — Ez igazságos is, hiszen a munkások nem tehetnek arról, hogy 
üzemeiket társadalmunk ilyen vagy olyan műszaki felkészültséggel örö
költe a régi Jugoszláviától.' 

Ha a tervszerű haszon nagyobb munkateljesítmény következtében 
az év végén magasabb, mint azt előre, ilátták, úgy a haszonból nem 
csak összegszerűen, de százalékban is nagyobb összeg fizetendő a ve
zetőségi alapba. Iparunkban nagy lehetősége van munkásságunknak, 
hogy üzemeinkben tervfeletti hasznot valósítson meg. A nem korszerű 
üzemeinek termelését kisebb-nagyobb észszerűsítéssel, anyagmegtakarf-
tással, a munka jobb megszervezésével stb. olyan színvonalra lehel
emelni, hogy az külön hasznot eredményez. A vállalatok külön haszna 
egyedül a munkások és alkalmazottak rátermettségéitől, áldozatkészsé
gétől — odaadástól függ. Természetes, hogy a tervfeletti haszonból a 
V. A. részesedése sokkal nagyobb, mint a tervszerű haszonból. A terv
feletti haszonból 50°/o-ig emelkedhet a V. A, járuléka. 

Ha azonban egy üzem termelési költségei indokolatlanul magasabb
nak bizonyulnak, vagy pedig a vállalat indokolatlanul nem teljesíti a 
tervet — úgy munkásai és alkalmazottai az adott időszakban elvesztik 
jogukat, hogy a vállalat hasznából a vezetőségi alapon keresztül része
sedjenek. — Ilyen módon w vállalat munkásainak és magának a válla
latnak az érdekei összefonódnak és egy elválaszthatatlan egységet ké
peznek! Ezek a közös érdekek gyáriparunk fejlődésében hatalmas haj
tóerő szerepét töltenék be. 

Milyen módon számítjuk ki egv vállalat nyereségéből a V. A. része
sedését. Vegyük a gyár- vagv bányaipari vállalatokat. Mint már mon
dottuk a különböző termelési ágakban a V. A. részesedésének százaléka 
nem egyforma, hogy így ellensiilyozódjék a különböző vállalatok kü
lönböző műszaki színvonala. így, a szövőiparban a V. A. tervszerű ha
szon 4.06 százalékát kapja, ez a százalék a cukor- és szesziparban ÍJ57% 
tesz ki, míg a fa- és vegyj iparban 659%. de ugyanakkor a cement
iparban csak 0,86%. Az iparágak átlagos százaléka, valamint az egyes; 



vállalatok egyéni százaléka alapján minden munkás fejenkénti része
sedése egyforma magas, ha a tervet egyformán teljesítik. 

Mondottuk, hogy a tervfeletti haszonból a V. A. részesedése foko
zatosan növekedik. Ha egy ipari vagy bányaipari vállalat 10%^kal 
csökkenti termelési költségeit, úgy a keletkezett tervfeletti haszon 25 
százaléka képezi a.V. A. részesedését, ha 15 százalékkal, úgy a V. A. 
a tervfeletti haszonnak 30°/»-át kapja, ha a csökkenés eléri a 20°/o-ot, 
akkor a tervfeletti haszon 3$% -a kéipezi a V. A. részesedését, ha a csök
kenés túlhaladja a 20%-ot, akkor a kitermelt tervfeletti haszon 50%-át 
kapja a V. A.! 

Már a mult év tapasztalataiból tudjuk, hogy önfeláldozó munkás
ságunk egyes vállalatokban nagymértékben leszállította a 'termelés* 
költségeket — így természetes és igazságos vezetőségi' alapunk azon 
elve, hogy a tervfeletti haszonból, annak 50%-ig is jutalmazza a ter
melési költségeket leszállító 'munkaközösségeket. Általános tapasztala
taink azt bizonyítják, hogy a termelési költségek 10—<20%-os csökken
tése ipari termelésünkben lehetséges és így a tervfeletti haszon és V. Á. 
megnagyobbítása munkásosztályunk odaadásával elérhető. 

A mellékelt táblázatból látszik, hogyan alakul a bánya- éis gyáripari 
vállalatokban a V. A. Az első példának vett vállalatban az összes ter
melési költségek 350 millió dinárt tesznek ki. míg az előrelátott terv
szerű haszon 54,4 millió dinárt tesz ki. Ennél az ipari vállalatnál 3,5 
ezer munkás és 'hivatalnok dolgozik. Ennek a vállalatnak vezetőségi 
alapja a tervszerű haszon 1,6%-át teszi ki , vagyis összesen 875.000 di
nárt, ami egyes munkásra számítva 250 dinár. — A példának vett má
sodik vállalat kevésbé korszerű felszereléssel rendelkezik^Jöbb munkást 
foglalkoztat, mint az első vállalat, termelési költségei nagyobbak, míg 
tervszerű hasznának 3,33%-a, (vagyis több mint az első vállalatnál) 
képezi a V. A. részesedését. Így ebben a vállalatban is a tervszerű ha
szon megvalósításának feltétele mellett fejenként szintén 250 dinár jut 
egy-egy munkásnak vagy alkalmazottnak. A harmadik példában a V. A. 
részesedése a tervszerű haszon 4%-át teszi ki és így szintén e?yes 
munkásra 250 dinár jut a vezetőségi alapbóJL — De látjuk, mii történik 
akkor, ha a termelési költségeket sikerül leszállítani? 

Az első példában a vállalat 10%-kai szállította le termelési költsé
geit, ezért a vezetőségi alap progresszív járuléka (vagyis.az a járulék, 
ami a tervfeletti haszonból létesül) 25%-ot tesz ki. Ez apszolutt szá
mokban kifejezve azt jelenti, hogy a vállalat tervfeletti hasznából a 
V. A. 8,750.000 dinárt kap. így ennek a vállalatnak vezetőségi alapja az 
előrelátott 875 ezer dinár helyett, 9,625.000 dinárt tesz. ki, — vagyis 
fejenként 2750 dinárt az előrelátott 250 dinár helyett. Mint látjuk, a 
munkásak azáltal, hogy a termelési költségeket 10%-kal leszállították, 
vezetőségi alapjukat több mint a tízszeresére emelték! Mint a táblázat
ból látjuk, a második és harmadik példának vett vállalatok 20, illetve 
30 százalékkal szállították le termelési költségeiket, így vezetőségi 
alapjuk a második-példában több mint 31-szer nagyobbodott (egymillió 
dinárról 31,400.000 dinárra emelkedett). A harmadik példában a V. A. 
emelkedése fejenként számítva 15.000 dinárt tesz k i ! 

I I . 
Az állami kereskedelmi vállalatok nem dolgoznak haszonnal, mivel 

a kereskedelem-akkumulációnkat nem segítheti elő. Egyedül a munka 
termelhet ki, értéke tehát a magánkereskedelem haszna nem emeli fel 
az árú tényleges értékét, hanem csak a magánkereskedő saját hasznát 
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képezheti. A mi kereskedelmünknek főfeladatai közé tartozik az. hogy a 
kitermelt ipari és egyéb árú minél gyorsabban, olcsóbban, igazságosan, 
az egészségben és a fogyasztóközönség Ízlésének megfelelően legyen 
elosztva. — Ezért állami kereskedelmi vállalataink a nekik megenge
dett »rabbat«, illetve »marzsa« formájában pótolják saját költségeiket. 
A létező rendelkezések értelmében ezek a költsélgek feloszlanak az árú 
beszerzés és eladás költségei, a kereskedelmi színvonal emelésének költ
ségei, vagyis a kereskedelem észszerűsítését szolgáló költségek közt. 
Természetes, hogy a kereskedelmi vállalatok vezetőségi alapja nem 
képződhet a kereskedelmi vállalatok hasznából, mert' ez náluk szabály 
szerint nincs! Ezért a kereskedelmi vállalatoknál a V. A. járulékát úgy 
számítjuk k i , hogy alapul vesszük az alkalmazottak fizetésének össze
gét,* a vállalat évi kereskedelmi forgalmát, valamint az úgynevezett 
számtani tényezőt. A felsorolt elemek segítségével megkap luk a válla
lat forgalmának bizonyos ezrelékét és ezt az ezreléket alkalmaztuk a 
vállalat forgalmának összegére. Ez az ezrelék a kiskereskedelmi vállalatok
nál nem tehet ki többet az évi forgalom 5 ezrelékénél, míg « nagykeres
kedelmi vállalatoknál nem lehet nagyobb az évi forgalom 1 ezrelékénél. 
A kiszámított ezreléket az évi forgalomra alkalmazva megka.piuk a vál
lalat vezetőségi alapjának részesedését: A vezetőségi alap kiszámított 
részesedését az állami kereskedelmi vállalatok kötelesek a rabbatból, 
illetve azon árúcikkeknél, melyeknek nincsen egységes ára, a megenge
dett marzseból fedezni. 

Természetes, hogy a V. A. a kereskedelmi vállalatoknál annál na
gyobb, minél nagyobb a vállalat évj forgalma. Ha a vállalat megna
gyobbítja az előrelátott árúforgalmat, úgy .megnagyobbítja a forgalom
ból a V. A. részesedést is. Ez, persze sokban függ a vállalat alkalma
zottaitól. Minél több árút szereznek, illetve adnak el, annál nagyobb a 
V. A. Ezt 'pedig a vevőközönség jobb kiszolgálásával, jobb reklám mód
szerekkel, az eladás jobb megszervezésével s#>. lehet elérni. — Az állami 
kereskedelmi vállalatok vezetőségi alapjai megnagyobbodhatnak az úgy
nevezett tervfeletti járulékkal is. Ez úgy lehetséges, hogy a vállalat 
előrelátott tervszerű költségeit leszállítja a terven alulira és az így 
keletkezett anyagi eszközök 50%-a a V. A. javára íródik. Lássunk egy 
példát: egy állami kereskedelmi vállalat 50 millió dinár évi forgalmat 
látott elő. A vállalatnak 50 alkalmazottja van és ezek összfizetése évi 
1,8 millió dinárt tesz ki. A terv a forgalom 30%-át irányozta elő a ke
reskedelem összes költségeinek fedezésére. A számtani tényeket a ke
reskedelemben 25%-ra állapították meg. Hogy megtudjuk, mennyi lesz 
ennek a vállalatnak a vezetőségi alapja, ki kell számítanunk a forgalom 
ezrelékét számtani elemként felhasználva a vállalat alkalmazottai évi 
fizetéseinek összegét, a tervezett évi forgalmat és a számtani tényezőt. 
Ezt úgy csináljuk, hogy a számtani tényezőt megszorozzuk az alkal
mazottak évi fizetésével és elosztjuk az előrelátott forgalommal.1) Á 
mi esetünkben ez a forgalom 0,9%0-ét teszi ki, vagyis 45 ezer dinárt. 
Így a vezetőségi alap fejenként egy alkalmazottra számítva 900 dinárt 
jelent. Ha a tervezett kereskedelmi forgalom tegyük fel 20%-kal emel
kedett, vagyis 60 millió dinárra, akkor a V. A. részesedése 54 ezer di
nárra emelkedik, vagyis egy alkalmazottra 1080 dinár. — Tételezzük 
fel, hogy az alkalmazottaknak sikerült a költségeket 1,5%-kai leszállí
tani, vagyis a 60 milliós forgalom 3,5%-ra. A megtakarítás 900 ezer 
dinárt tesz ki és ennek az 50% -át a V. A. javára írják. Példánkban a 



V. A. részesedése összesen (a tervszerű járulék és a terven felüli járu
lék) 504.000 dinárt tesz ki , fejenként 10.0S0 dinárt. 

*) A számítást a következő 'számtani képlet szerint csináljuk: 
FÖXSzT 

VE = 
Fo 

VE = a váiüailat forgalmából a vezetőségi a&ap' 'részesedésének 
egyéni mértéke ezrelékben (individualna stopa doprinosa fondu ru-
kovodstva u promiláma). 

iFÖ = a vállalat alkalmazottainak összévi fizetése. 
SzT , = számtani tényező. 
Fo = a váKaCat évi forgalma. 

Mint látjuk, a kereskedelmi vállalatoknál is lehetőség van arra, hogy 
az alkalmazottak odaadásukkal, a munka jobb megszervezésével sokat 
takarítsanak meg az államnak és a megtakarított összegből vezetőségi 
alapjukat is gazdagítják. Igaz, hogy a kereskedelem költségeit nem lehet 
olyan mértékben leszállítani mint a bánya és gyáriparban. Ez látszik a 
példákból is. A mellékelt táblázat (bánya vagy gyár-ipari vállalat) har
madik példájában például a termelési költségeket 30°/°-kal leszállították 
mig a fent említett kereskedelmi vállalatoknál a forgalomhoz viszonyít
va 2°/o-kal sikerült leszállítani a kereskedelmi költségeket. Ezért érthe
tő, hogy a kereskelelmi vállalatok vezetőségi alapjainál más módon 
állapítják meg az alap részesedést. Ezt úgy érik el, hogy lehetőség sze
rint kiegyenlítődjék a V. A. nagysága tekintet nélkül arra, hogy termelő 
vagy nem termelő gazdasági vállalatról van szó. Ebből világosan lát
szik, hogy dolgozóink bárhol vagy bármilyen állami vállalatnál vannak 
biztosítva van a V. A. élvezése és annak nagysága egyedül a munka 
iránti odaadásuktól függ. 

II I . 
Az idén, tervgazdálkodásunk első évében, eddig ismeretlen és ha

talmas feladat hárul az állami építkezési vállalatokra, illetve az építő
munkásokra. Gyárak, utak, iskolák, kórházak stb. milliós építkezései 
várnak a szorgos munkáskezekre. Közismert hogy régebben az építő
munkásokat mennyire kizsákmányolták, mig az építkezési vállalkozók 
hatalmas nyereségre tettek szert. Országunk ipari, kulturális fejlőlése 
elválaszthatatlanul összeforrt építkezési munkálataink sikerével, gyor
saságával és jó minőségével. így természetes, hogy néphatóságaink 
megtalálták a módját, hogy építömunkásaink is élvezzék a V. A. segít
ségét, életszínvonaluk emelésében. 

Az állami építkezési vállalatok árait egységesítették, vagyis meg
állapították a különböző építkezési munkák elvégzéséhez szükség-es 
munkaerő, anyag stb. árait. Az építkezési vállalatok minden építkezés
hez külön számvetést készítenek a szabványozott munkaerő, anyag
szükséglet, igazagtósági és egyéb megállapított , kiadások alapján. A 
számvetésben benfoglaltatik a vállalat tervszerű haszna is. A haszonból 
nyeri a V. A. ai részesedést a számításnál alapul véve a^ építkezésnél 
szükséges, munkaórákat, a 10-re megállapított általános számtani té
nyezőt. A V. A. részesedését a tervszerű nyereségből úgy állapítjuk 
meg, hogy kiszámítjuk a nyereségnek hány százaléka képezi a V. A. 
részesedését. Ezért a munka elvégzéséhez szükséges munkaórákat meg
szorozzuk a számtani tényezővel (10) és aztán elosztjuk a tervszerű 
haszonnal. 



Vannak olyan építkezési munkák is melyek részére mégj nem álla
pították meg az anyag és munkaszükséglet normáit. Ebben az esetben 
az u. n. utólagos számvetésnél állapítjuk meg az elhasznált anyagot, 
munkaórákat vagyis a tervszerű nyereséget, összehasonlítva, az adato
kat valamely hasonló jellegű munkával. Az így nyert elemekből (elhasz
nált munkaerő, tervszerű nyereség) a fent leírt módon állapítjuk meg 
a V. A. részesedését. 

Mint az ipari vállalatoknál is ahol a tervfeletti haszon nagy része 
a V. A. részesedését képezi, úgy az építkezési vállalatoknál is a terv
feletti haszon 40—50°/o-a szintén a V. A. javát szolgálja. Az építkezési 
vállalatoknál a tervfeletti haszon úgy képződik, hogy a normál ügyviteli 
és munkaköltségeket a vállalat munkaközössége leszállítja. Építkezése
inknél ezeknek a költségeknek a leszállítása lehetséges, habár nem 
olyan mértékben mint gyáripari termelésünkben. Ezért már a költségek 
kisebb méretű leszállítása is nagyban növeli a V. A. járulékát. Ha a 
vállalat munka, igazgatósági és egyéb költségeit 15°/<>-ig szállítja le, úgy 
a keletkezett tervfeletti haszon 40%-a íródik a V. A. javára, a költségek 
15°/o-on felüli leszállítása e tervfeletti haszon 50 0 / o-át jelenti ugyanerre 
a célra. 

Természetes, hogy az építkezési vállalatoknál is ha a tervszerű 
költségek indokolatlanul magasabbnak bizonyulnak a rendesnél, úgy a 
vállalat munkásai és alkalmazottai ideiglenesen elvesztik jogukat, hogy 
a vezetőségi alapból részesedjenek! * 

Az állami vendéglátó üzemek a rendelkezések értelmében szintén 
kötelesek megállapítani a vezetőségi alapot. Mivel az állami vendéglátó 
üzemek szintén tervszerű és terven felüli hasznot valósíthatnak meg, 
vezetőségi alapjuk az építkezési vállalatok vezetőségi alapjaihoz hasonló 
módon valósul meg. A tervszerű haszon megállapított százaléka képezi 
a V. A. járulékát. Ezt a százalékot úgy számítjuk ki, hogy a vállalat 
összes alkalmazottai évi fizetésének összegét megszorozzuk a számtani 
tényezővel és azt elosztjuk a vállalat tervszerű hasznával. A vendéglátó, 
üzemek számtani tényezője 2. Ezekben az üzemekben a munka jobb 
megszervezésével, nyersanyag megtakarítással, stb. a költségeket szin
tén le lehet szállítani a rendes alá. Így keletkezik a tervfeletti haszon, 
ennek 50°/o-a pedig a rendelkezések értelmében a V. A. javára íródik-

IV. 
Lássuk most, hogy a V. A. tulajdonképen mire és miképen szolgál, 

az egyes üzemek és vállalatok munkaközösségének. A vezetőségi ala
pot a váilalat igazgatója.vagy annak vezetője 'kezeli — az üzem, vál
lalat szakcsoportjával egyetértésben. Az egyes üzemek és vállalatok 
igazgatóját vagy igazgatósági tagjait a vezetőségi alapból nem lehet 
megjutalmazni és ezért minden vállalat köteles vezetőségi alapjából, 
annak felhasználása előtt az úgynevezett Központi Vezetőségi Alapba 
5°/°-át befizetni saját vezetőségi alapjának. A központi vezetőségi ala
pokat minden termelési és gazdasági ág közös igazgatóságánál szerve
zik meg és ebből a központi vezetőségi alapból a munkában különösen 
kitűnt vállalatok, üzemek igazgatóit és igazgatósági tagjait jutalmazzák. 

A vezetőségi alapból nyerik külön jutalmukat az üzemek és válla
latok róhammunkásai, újítói és a munkában más módon kitűnt munká
sok és alkalmazottak. A vezetőségi alapból külön jutalmakat osztanak 
ki, viszont az újítók, rohammunkások stb. rendes) jutalmait a vállalat a 
saját eszközeiből fedi. — A V. A. anyagi eszközeiből különböző szak-



tanfolyamokat lehet szervezni és ez által emelni a munkásosztály szak
képzettségét ami a munkások egyéni hasznát is jelenti és a társadal
munk közös érdekeit is szolgálja. 

Munkás és hivatalnok lakások építésé szintén a V. A* terhére tör
ténhet. Azonkívül a V.- A. eszközei szociális és kulturális intézmények 
kiépítésére és megszervezésére is szolgálnak. Ezen intézmények lehet
nek csecsemő vagy gyermek napközi otthonok, tanonc otthonok, orvosi 
rendelők, közös munkásétkezdék stb. A kultúrintézmények alatt mun-
kásklubbok, könyvtárak, olvasótermek, mozit, sportpályákat stb.-t 
értünk. 

Mint q rövid felsorolásból'! láthatjuk a V. A. széles lehetőséget nyújt 
arra, hogy munkásosztályunk kiemelkedjék eddigi elnyomottságából és 
lerázza magáról a tőkés társadalom hagyatékát: kulturális elmaradott
ságot. — Hogy már tervgazdaságunk első évében biztosíthassuk mun
kásaink közvetlen részesedését a mult évben kitermelt haszonból, nép
hatóságaink rendelkezéseinek értelme szerint, az összes állami, ipari, 
bányaipari, vendéglátó, építkezési, kereskedelmi stb. vállalatok kötele
sek az 1946. évi haszon bizonyos százalékát a vezetőségi alap javára 
írni. Így napjainkban már tanúi vagyunk, országunk történetében* elő
ször, hogy a munkás részesedést kap üzemének kitermelt értékéből, 
hasznából! . 

A legújabb rendelkezések szabályozzák a különböző különleges 
munkákkal foglalkozó vállalatok (pl.: k i és behozatallal foglalkozó keres
kedelmi vállalatok stb.) vezetőségi alapja megszervezésének módját és 
a haszon, illetve a forgalomból való részesedését. Az által, hogy az álla
im vasutak is gazdasági vállalatok lettek, a vasúti munkásoknak és al
kalmazottaknak is lesz alkalmuk, hogy részesüljenek a vezetőségi alap 
ani'agi eszközeiből. 

Végül, mégegyszer alá kell húznunk, hogy a V. A^ csak egy lánc
szeme annak a rendszernek, amely napjainkban dolgozó néptömegeink 
munkáján épül ki és amely népeink jobb jövőjét jelenti — ötéves ter
vünknek. 

KUL- ÉS BELPOLITIKA A TŐKÉSRENDSZER 
ÁLTALÁNOS VÁLSÁGÁNAK KORSZAKÁBAN 

Irta: Varga Jenő 

A tőkés államok bel- és külpolitikájának a tőkés rendszer általános 
válságának korszakában megvannak a maga jellegzetes vonásai; ezek 
különböztetik meg az e korszak előtt folytatott politikájától. 

Sztálin 1946 február 9-én tartott beszédében megjegyezte: »A marxis
ták többízben kifejezték, hogy a világgadaság tőkés rendszere magában 
hordozza az általános válság és a háborús összetűzések elemeit...« 
Marx abban az időben, amikor a tőkés rendszer még felemelkedő vonal
ban fejlődött, azt állította, hogy ezen rendszer összeomlása elkerülhe
tetlen. Rámutatott arra, hogy történelmi értelemben a tőkés berendez
kedés mulandó társadalmi rendszer és távolról^ sem végleges formája az 
emberiség életének, mint ahogyan azt a polgárság valamennyi közgaz
dásza és politikusa állította. 

A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy az egyik termelési rend
ből a másikba való átmenethez az egész világon meglehetősen hosszú 
időszakra van szükség. Ezt az időszakot a társadalmi rendszer általános 
válságának nevezhetjük. Lenin, mint ismeretes, az imperializmust hal-



dokló tőkés rendszernek nevezte; nyilvánvaló, hogy egy társadalmi ren
det haldoklónak nyilvánítani annyit jelent', mint azt mondani, hogy az 
válságos állapotban van. 

A tőké's országok kül- és belpolitikai jellemzéséhez a rendszer álta
lános válságának időszakában mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy 
a válság mikor kezdődött. 

Természetesen helytelen volna egy bizonyos évet. hónapot vagy na
pot — mint a tőkés válságnak kezdetét — megjelölni. • De Lenin azon 
megállapításából kiindulva, hogy az imperializmus a haldokló tőkés 
rendszert jelenti, azt a következtetést lehet levonni, hogy annak általá
nos válsága akkor kezdődik, amikor a szabad tőkés rendszerből a mo-
nopolisztikusba való átmenet a tőké's világ fontosabb országaiban bezá
rult, azaz körülbelül a XX. század elején. 

Tehát (már az első világháború előtt is fennállott a tőkés rendszer 
általános válsága. De fennállása akkor még nem jelentett olvan politi
kai tényezőt, amely döntő befolyást gyakorolt volna a tőkés országok 
kül- és belpolitikájára. A marxizmus azt tanítja, hogy a gazdasági élet 
megváltozásával együtt változik a társadalom politikai felépítése, a. 
világnézet és a tömegek öntudata. A gazdasági élet és a politikai felépí
tés változási folyamata azonban nem egyidőbeni következik be. Az álta
lános jelenség, melyre Marx, Lenin és Sztálin rámutattak, az, hogy a 
politikai felépítés megváltozása visszamarad a gazdasági élet változása 
mögött. Ez végeredményben érthető is. Az emberek, érezve a gazdasági 
életben végbemenő változásokat, nem vonják le azonnal a Politikai kö
vetkeztetéseket. A polgári forradalmak voltaképpen nem egvebek. mint 
erőszakos kirobbanások, melyek a már régen megváltoztatott gazdasági 
alaphoz igyekeznek hozzáidomítani a politikai felépítést. 

Lényegében a politikai világban, egészen az első világtíáborúisr Le
ninen és az orosz bolsevikieken kívül senki sem látta meg. hocy a tőkés 
rendszer válságba jutott, hogy ennek a retídszernek a szocialista rend
szerrel való felváltása történelmileg megoldható feladattá érlelődött. 

A politikai öntudat e visszamaradásának általános iránvzatán kívül 
tényleges történelmi okok is közreműködtek abban, hogv a tőkés rend
szer általános válsága még nem ment át az emberek tudatába. A hábo
rút megelőző félévszázad a tőké's rendszer legnagvobbfokú fellendülésé
nek időszaka volt. Ebben a félévszázadban a tőkés termelés .csaknem 
négyszeresére emelkedett; ez volt a nagy iműszaki haladás fdőszaka, 
olyan időszak, melyben a tőkés országok számos gyarmatot rasradtak 
magukhoz és ezáltal a tőkés termelés piacát kiszélesítették. A Bolgárság 
a gyarmatokból -származó haszontöbbleíet (extra profitot) a munkás
arisztokrácia megvesztegetésére használta fel. Ebben az* időben a refor
mizmus mély gyökereket eresztett a munkásmozgalomban. Említésre-
méltó az a tény is. hogy e félszázad folyamán nem volt háború a nagy
hatalmak között. A nagy birodalmak között a porosz-francia háború 
volt az utolsó; ennek befejezése után csupán helyijellegű és gyarmati 
h á b o r " v zajlottak le. . 

Az első világháborúban egyforma alkatú országok vettek részt. Ter
mészetesen meg volt a különbség Anglia. Franciaország és Amerika kö
zött — mint olyan országok között, melyekben a polgári forradalmat 
teljesen megvalósították — és Németország között, melyben még még 
voltak a hűbériség erős maradványai, valamint a cári Oroszország kö
zött; alapjában véve azonban ezek mind egyforma alkatú polgári orszá
gok voltak és népeiknek meggyőződése volt. hogy bármilyen legyen is 
a háború kimenetele, az abban résztvevő országok ugyanolyan polgári 
országok maradnak majd. mint addig. 



Ezt a »folfogast« megdöntötte az oroszországi dicsőséges Októberi 
Porradalom, mely nagy meglepetésként érte a világ oolsrársásrát (bele
értve az oroszt is), de éppúgy az Oroszországon kívüli munkásosztályt 
is. Az Októberi Forradalom győzelme egy csapásra megmutatta az egész 
világnak a tőkés rendszer általános válságát. E válság politikai kifeje
zése megnyilvánult abban, 'hogy a tőkés országok közepette megjelent 
•egy szocialista ország is. E pillanattól kezdve a polgárság kül- és bel
politikájának legfőbb kérdése az lett, hogy a tőkés rendszert fenntartsa 
és megőrizze. 

A tőkés rendszert a legyőzött országokban fenyegette a legnagyobb 
veszély. A polgárság a háborúval együtt tekintélyét is elveszítette, az 
államhatalom megingott és a megvert hadsereg nem volt többé meg
bízható támasza a polgári uralomnak. A tőkés világ polgársága előtt ott 
állott a kérdés: hogyan mentsék át a tőkés rendszert? 

A polgári uralom oly módon kísérelte meg a kérdés megoldását, 
3iogy szövetségre lépett a reformista munkásvezéreikkel, A polgárság leg
főbb módszere az volt, hogy a még fiatal kommunista pártokat elszi
getelje a dolgozók tömegétől. E célból a polgárság esrész sor politikai 
engedményt tett a munkásosztály felé. engedélyezte a sajtószabadságot, 
megengedte a munkásszervezetek működését, bevezette az általános tit
kos választásokat, stb. Másrészt a szakszervezeteik oly hagyományos 
követeléseit, mint például a nyolcórás^ munkanap, szociális biztosítás stb. 
ugyancsak kielégítették. Ilyképpen a polgárság beleegyezett a munkás
osztály azon követeléseinek teljesítésébe, amelyek a polgári uralom fenn
maradásával összefértek. De emellett érintetlenek maradtak a polgári 
;uralom alapvető tényezői: a termelőeszközök magántulajdonba való meg
hagyása és a polgári államhatalom. 

A polgárságnak sikerült a kommunista pártokat elszigetelnie. Ugyan
akkor politikai manővereit egybekapcsolta a legkíméletlenebb terrorral, 
ímelyet főleg a forradalmi beállítottságú munkások és a munkásosztály 
baloldali vezérei ellen folytatott. 

E politika alkalmazása legszembetűnőbb Németország háború utáni 
.történetében. ^ 

Ezzel egyidejűleg a polgárság harcot folytatott a Szovjetszövetség 
ellen. Ezt a harcot különböző módszerekkel vezette — a világnézeti harc 
legkülönbözőbb formáitól kezdve a közvetlen beavatkozásig, mely azon
ban — mint ismeretes — sikertelenül végződött. 

A Szovjetszövetség elleni harc természetesen nem meríti ki ennek 
az időszaknak külpolitikáját: továbbra is igen éles ellentétek álltak fenn 
az imperialista hatalmak között. Európában főleg az Anglia és Francia
ország közötti ellentétekre kell rámutatni. Anglia nem akarta, hogy 
Franciaország legyen a földrész legerősebb birodalma s ezért támogatta 
Németországot Franciaországgal szemben. Világviszonylatban a főellen-
tét az angol-amerikai ellentét volt. 

A két világháború közötti időszakban jelentősen kiéleződött a tőkés 
rendszer általános válsága, s ez különösen a legrirélyebb és leghosszabb 
gazdasági válság idején, az 1929—1933 években mutatkozott meg. E 
válság után egy különleges természetű pangás következett, melyet óriási 
töTmegmunikanélküliség jellemzett. Az általános válság srazdasági tüne
tei nagyon is világossá és érezhetővé váltak a tőkés országok dolgozó 
tömegei számára. Ennek az lett a-politikai következménye..hogy a re
formizmus egyre nehezebben tudta megtartani azt a szerepet, melyet, 
mint a polgárság főtámasztéka töltött be. Egyes országokban be is 
bizonyosodott, hogy a reformizmus ezt a szerepet nem képes többé tel
jesíteni. Így pl. Németországban — Berlinben és a Ruhr-vidéken — a 



{mértékadó ipari központokban, a Kommunista Párt megnyerte a dolgo
zók többségét. Ilyen körülmények között a németországi, olaszországi 
és magyarországi polgárság kénytelen volt úi pártot, új támasztékot 
keresni ahhoz, hogy a munkásosztályt befolyása alatt tarthassa.. Ilyen 
eszköz volt a fasizmus, a fasiszta mozgalom, a fasiszta párt. A fasiz
mus a tőkés rendszer általános válságának terméke és — amint erre 
Sztálin rámutatott — a fasizmushoz vezető átmenet a polgárságnak 
nemcsak erejét, hanem gyengeségét is mutatja. Különösen jellemző a 
tőkés rendszer válságával kapcsolatos fasiszta mozgalomra, hogy a fa
siszták rendszerint nem úgy léptek fel. mint a rendszer nyílt védelme
zői, nem* beszéltek a rendszer védelméről, neon bizonygatták, hogy a 
tőkés berendezkedés helyes társadalmi rendszer. Ellenkezőleg: min
denütt tőkésellenes jelszavakkal léptek fel, mert Európa legyőzött orszá
gaiban a tőkés rendszer nyílt védelmezőinek szerepe akadályozta volna 
őket abban, hogy befolyásra* tehessenek szert a dolgozó rétegek köreiben. 

Ez a körülmény egyidőre még a munkásosztály egyes vezető ele
meit is megtévesztette. Mint ismeretes, azt az elméletet terjesztették 
el. hogy a fasizmus a kispolgárság, az osztálytvesztett elemek uralma 
s hogy bonapartizmus. osztályon felül álló uralom, stb. Mindez termé
szetesen nem felelt meg a valóságnak. Tudjuk, hogy az olasz, magyar 
'és német fasizmust ezen országok monopolistái pénzelték. 

Németországban az uralkodó osztályok nem is titkolták Hitler párt
jával fennálló kapcsolataikat. A német nehézipar királya, az öreg Kir-
dorf, a közismert reakciós, aki az első világháború előtti időkben .soha
sem tűrte meg vállalataiban a szakszervezeteket, — 1927-ben nyíltan 
belépett a fasiszta pártba. Néhány évvel később a volt német császár 
fia, Ágost Vilmos, a németországi nagybirtokosok képviselőié, szintén 
belépett a náci-pártba. Sehácht, a nemzsidó banktőke képviselőié, hiva
talosan nem lépett be Hitler pártjába, de minden ereiével segítségére 
volt a hatalom megszerzésében, mint ahogyan ezt a nürnbergi per fo
lyamán maga is beismerte. Ilymódon úgy az ipari tőke. mint a nagy
birtokos-^ és banktőke nyíltan elismerte kapcsolatait a fasiszta párttal. 

Természetesen a fasizmusnak az egyes országokban megvannak a 
maga különleges jellemvonásai; mindenütt az illető ország régi reakciós 
erőivel áll öszeköttetésben, de alapjában véve a fasizmus nem más, 
mint a kiélesedett .általános tőkés válság politikai megnyilvánulása. A 
fásizmus mindenekelőtt azokban' az országokban ragadta magához a 
hatalmat, amelyeket az első világháborúban legyőzték, vagy pedig tény? 
legesen olyan helyzetben voltak, mint egy legyőzött ország (például 
Olaszország, holott formailag a győztesek táborához tartozott^ Ezek
ben az országokban, ahol a polgárság a világ erőszakos, újból való felosz
tására törekedett, segítette a fasiszta erőket, mivel a fasiszták nemcsak 
tmarxista-ellenesek, hanem soviniszták is voltak; a tőkés társadalmi 
rendszer megvédésén kívül az volt a feladatuk, hogy a népet úi hábo
rúra készítsék elő. Nem szabad elfelejteni, hogy az első világháború 
során a nép többsége egyik legyőzött országban sem akart új háborút; 
a-szociáldemokrácia pacifista beállítottságú volt. ami szintén csökken
tette értékét ezen országok erőszakos támadó szellemű polgársága előtt. 

Ennek a cikknek nem az a feladata, hogy a második világháború 
okait elemezze. Csupán utalunk arra, hogy a második világháború az 
elsőtől eltérően nem egyforma alkatú országok között kezdődött. Egyik 
oldalon álltak a fasiszta támadók, a másikon pedig a demokratikus álla
mok, melyek között ott voltak a magasfejlettségű tőkés országok és 
a Szovjetszövetség is. Érthető, hogy ez a körülmény erős befolyást gya
korolt a tőkés Országok egész bel- és külpolitikájára. 



Az a tény. hogy a Szovjetszövetség és a magasfejlettségű tőkés 
országok egy, a fasiszta támadók eilen fellépő közös táborban egyesül
tek, azt jelentette, hogy a demokratikus táborban lévő két társadalmi 
rendszer harcát ideiglenesen mérsékelték, felfüggesztették; ez azonban 
nem jelenti azt, mintha ez a.harc végetért volna. Másrészt a két rend
szer harca a legélesebb formát öltötte, amennyiben a fasiszták fegyvere
sen megtámadták a Szovjetszövetséget. A szövetségesek segítették 
•ugyan a Szovjetszövetséget, de nem lehetett azt állítani, hogy emellett 
megfeledkeztek a társadalmi rendszerben fennálló különbségekről. Pél
daként szolgálhat, akár az atombomba titokbantartása is. Belpolitikai té
ren a kommunista pártok a demckratikus tábor országaiban — Angiiá
ban, Amerikában stb. — a háború igazságos jellegének alapján segítet
ték kormányaikat a fasiszták elleni háborúiban, nyomást gyakoroltak 
rájuk, hogy a második arcvonalat megalkossák, a szövetséges országok 
reakciósainak óhaja ellenéré is. Védelmezték népeiket a germán fasiz
mus veszélyével szemben. 

Magától értetődik, hogy az angol-amerikai ellentét — amely a döntő 
ellentét az imperializmuson belül — a háború ideje alatt ugyancsak a 
második helyre szorult; az első helyet a demokratikus államok és a 
fasiszta támadók közötti ellentétek foglalták el; ugyanakkor azonban az 
angol-amerikai ellentét sem került le a napirendről, sőt. ezen a téren 
Amerika és Anglia között a küzdelem még a háború alatt is folytató
dott. Így például a háború ideje alatt az amerikaiak szigorúan ügyeltek 
arra, hogy az Angliából kivitt árúnak legfeljebb 10 százaléka legyen 
az olyan nyersanyag, vagy egyéb alkatrész, amelyet a »bérlet-kölcsön« 
(land ieese) alapján az amerikaiaktól kaptak. S háború idején az amerikai 
tőke arra törekedett — és nem eredménytelenül —, hogy kiszorítsa az 
angol tőkét a Latin-Amerikában elfoglalt állásaiból, hogy piacokat sze
rezzen Indiában, és az angol domiriiumokban. Az amerikaiak »fekete« 
lajstromra (vagyis azon vállalkozók lajstromára, melyekkel nem volt 
szabad üzleti összeköttetést fenntartani) nem csupán tisztán argentínai, 
hanem olyan argentinai vállalatokat is felvettek, melyekben áz angol 
töke' is érdekelt volt. A Közel-Keleten erősen folyt az angol-amerikai 
versengés a nyersolajért stb. 

A második világháború befejezése után. éppenúgy. mint az első 
világháború után is, a tőkés rendszer fenntartása ismét fő kérdése lett 
a tőkés országok kül- és belpolitikájának, úgy. mint az első világháború 
után volt. A polgárságot a háború befejezése után az egész világ dol
gozó rétegeiben kialakuló baloldali irányzat fenyegeti. E baloldali irány
zat formái és fokozatai országonként különböznek. Ha olyan elsőrendű 
tőkés országokat veszünk, mint az USA és Anglia, úgy ezekben az orszá
gokban ez a baloldali' irányzat mindenekelőtt a reformista irányú mun
kásmozgalom megerősödésében nyilvánult meg. Angliában — mint isme
retes — a parlamenti választásokon a Labour Party aratott győzelmet. 
Az USA-ban tömegsztrájkok zajlanak le és megerősödött a szakszerve
zeti mozgalom. Ezekben az országokban a kommunista pártok, bár meg
erősödtek, még nem jelentenek fontos tényezőt az ország belpolitikájá
ban. A tőkés rendszer ezekben az országokban nem rendült meg a há
ború következtében. Ez érthető is. Azokban az országokban, amelyek 
győztesként kerültek ki a háborúból, a polgárság nem vesztette el hite
lét; az államgépezet épségben maradt, a hadsereg pedig még meg is 
erősödött a háború előtti időkhöz képest. 

Egészen más a helyzet az európai szárazföldön. Ezekben az orszá
gokban a polgárság elvesztette tekintélyét. A szárazföldi Európa lakos
sága egy emberöltő alatt két nagy háborút élt át. Most oedig kénytelen 



éhezni; természetesen elsősorban az ipari munkások, az értelmiség és 
a városi lakosság éhezik, nem pedig a polgári rétegek és a jómódú pa
rasztság. Ilyen körülmények között nem kerülhető el a politikai kiéle
sedés a munkás- é's általában a dolgozó tömegek balratoilódása. Ezt még 
egy olyan tényezővel is, ki kell egészíteni, mint amilyen a tőkés társa
dalom erős osztály különülése a háború tartama alatt. A középrétegek
ből kikerülő emberek milliói — iparosok, kereskedők, középosztálybeli 
polgárság .— a háború idejében elvesztették önállóságukat és munká
sokká váltak. A pénzhígítás a háború idején és utána azzal a következ
ménnyel járt, hogy a középrétegek megtakarított pénzüket elveszítették. 
A jelenkori társadalomra rendkívül jellemző -az osztály ellküilönüilés 
irányzata. Ez az irányzat két különböző tábor kialakulásához vezet: az 
egyik a nagypolgárság és közvetlen környezete, a másik a munkások, 
tisztviselők és vagyontalan értelmiségiek rétege. Ez az irányzat a vá
ros és falu középpolgársága jellegzetes pártjainak vereségében jutott 
kifejezésre, mint például a franciaországi radikál-szocialista párté, mely 
az utóbbi 50 év folyamán mindig résztvett a kormányban, vagy pedig 
az angol liberális párté, mely azelőtt nagy! szerepet játszott az ország 
politikai életében. 

Különösen erősen hitelt vesztettnek mutatkozott a polgárság az 
országban, amelyek néimet megszállás alá kerültek, mivel a polgárság 
Franciaországban, Belgiumban. Hollandiában. Csehszlovákiában. Ma-
gyarországdh alapjában véve együttműködött a fasiszta megszállókkal. 
Igaz. voltak kivételek is: mindegeik országban akadtak elvétve olyan 
tőkések, akik résztvettek az ellenállási mozgalomban. Azonban a pol
gárság mint osztály, a maga egészében együttműködött a megszállók
kal s a háborús vereség következtében ez volt tekintélye leromlásának 
főoka ezekben az országokban. 

De ezenkívül fennáll még egész sor új. fontos politikai tényező, 
(mely megkülönbözteti, a mostani helyzetet az első világháború utáni 
helyzettől. Ilyen új jelenség az európai kommunista pártok szerepének 
megváltozása. 

Európa kommunista pártjai — mint tudjuk — nagy népszerűségre 
tettek szert, mert vezető szerepük volt Európa valamennivi országában 
az ellenállási mozgalom megszervezésében. 

»A kommunisták befolyásának megnövekedését — jelentette ki 
Sztálin a Pravda tudósítójának Churchill beszédével kapcsolatban! adott 
interjújában — nem lehet véletlennek nevezni. Ez a befolyás egészen 
törvényszerű jelenség. A kommunisták befolyása azért növekedett meg, 
mert azokban a nehéz években, amikor a fasizmus volt uralmon Európá
ban, a kommunisták bebizonyították, hogy megbízható, bátor, önfelál
dozó harcosai a népek szabadságáért vívott, fasizttnus elleni küzde
lemnek*. 

Elegendő, ha csak az Európában lezajlott háborúutáni választások 
adatait említjük fel, hogy meggyőződjünk az európai kommunista pár
tok befolyásáról. Franciaországban a Kommunista Párt az országnak 
majdnem legerősebb politikai pártja és feltétleniül a nagyvárosok első 
pártja: az 1945 október 21-én és 1946 június 2-án' megtartott választá
sokon több mint 5 millió szavazatot kapott. Olaszországban a Komtmu-
nista Párt mintegy 2 millió tagot számlál ésl az ország vezető pártjai
nak egyike, »a, június 2-i választásokon 4.3 millió szavazatot kapott 
Erősen megnövekedett a Kommunista Párt befolyása olyan országok
ban is, mint pl. Hollandia, Belgium. Norvégia Luxembourg. Csehszlo
vákiában a kommunisták körülbelül 2.700.000 szavazatot kaptak, s így 
az ország legerősebb pártját alkotják. Magyarországon mintegy 8Ö0.ÖÖO 



ember szavazott a kommunistákra. A szárazföldi Európa csaknem vala
mennyi országában a kommunisták résztvesznek a kormányzásban és 
nagy szerepük van az ország gazdasági életének újjáépítésében. Végül 
rendkívüli sikereket értek el a kommunista pártok Lengyelországban; 
Jugoszláviában és Bulgáriában, ahol vezető erői a népi és hazafias 
frontoknak. 

, Mindazon országokban, melyek végig szenvedték a hitlerista meg
szállást s melyekben a polgárság együttműködött a megszállókkal, a 
megszállók ellen vezetett ellenállási mozgalom egyben elkerülhetetlenül 
az illető ország nagytőkés csoportja ellen folytatott harcot is jelentette. 
A kommunisták sikereiket annak a politikának eredményeként érték el, 
melyet most valamennyi ország kommunista pártja követ, leszűrve az 
első világháború tapasztalatait. A kommunista pártok az összes dolgo
zók — a munkások, parasztok és értelmiségiek —• érdekeinek vélelme-
zői. ;Ez a politika lehetetlenné teszi a reakció régi taktikáját! — a kom-
muniisták elszigetelését a dolgozók tömegeitől. 

A második új mozzanat, mely a mostani helyzetet a régi. első v i 
lágháború utáni helyzettől megkülönbözteti, a Szovjetszövetség gyöke
resen megváltozott helyzete és szerepe a világpolitikában, A Szovjet
szövetségnek, mint világhatalomnak, a tekintélye megnövekedett és be
folyását még ellenségei is kénytelenek elismerni. 

A második világháború befejezése után a tőkés államok bel- és kül
politikai irányvonala, csak úgy, mint az első világháború atán. a tőkés 
rendszer megőrzésére irányul. 

Meg kell állapítani, hogy ezt a vonalat Angliában már a háború 
alatt is követték. Így például Angliában menedéket találtak a reakciós 
emigráns kormányok. Előkészületek folytak arra nézve, hogy ezek az 
illető országaik felszabadítása után. mint törvényes kormányok térhes
senek vissza. 

NyugatHESurópa több országának felszabadítása után felvetődött a 
partizánok lefegyverzésének kérdése, valamint' az ellenállási mozga
lom vezetőinek lehetőség szerinti kizárása az újonnan megalakuló kor
mányokból. Természetesen a mostani időkben! sokkal nehezebb volt a 
tőkés rendszert abban a formában, mint az a háborúig fennállott, nyíl
tan védelmezni. Amerikában persze vannak a rendszernek befolyásos 
támogatói és csoportjai, mint például Johnson, Vandeniberg. és a mögöt
tük állók, akik a háború előtti rendszerhez való visszatérés mellett tör
nek lándzsát. Ezek azonban kivételek. Alapjában véve mindenütt beis
merik, hogy a tőkés rendszer mélyreható reformra szorul; mindenfelé 
találhatók olyan világnézeti irányok, mint a tervgazdálkodás felé való 
törekvés a tőkés rendszer feltételei között, a szociális biztosítás beve
zetése, az államkapitalizmus kiépítése stb. 

Angliában — mint ismeretes — megkezdték néhány fontos iparág 
államosítását. Az a tény, hogy maga a polgárság kényszerül a termelő
eszközök államosítására, magábanvéve már beismerése annak, hogy a 
termelőeszközök magántulajdonának rendszere elavult. Természetesen 
nagy a különbség az angliai államosítás és azok között államosítások 
között, melyek Kelet-Európa újalkatú demokráciájú országaiban foly
nak. Ezekben az országokban a nagybirtokok formájában fennállott hű
béri maradványokat már felszámoltak, a termelőeszközök jelentékeny 
része állami tulajdont képez s maga az állam nem olyan .szervezet töb
bé, mely a gazdagoknak alárendeli a dolgozókat, hanem az utóbbiak 
érdekeinek védelmében működik. A régi alkotú demokrácia országaiban, 
mint például Angliában, az államosítás nem változtatja meg a nemzeti 
vagyon és nemzeti jövedelem megoszlását, mivel a tulajdonosok olyan 



megváltási feltételeket kapnak, hogy jövedelmük az államosítás után 
megközelíti régi jövedelmüket. Ezzel szemben az új alkotú demokrácia 
országaiban az államosítás a nemzeti jövedelem megoszlásának nagy
méretű megváltoztatását jelenti, az államosított üzemek volt tulajdo
nosai terhére. 

Milyen módszerekkel harcolnak ezidőszerint a tőke szolgálatába 
álló politikusok a tőkés rendszer fenntartása érdekében, mindenekelőtt 
Európában? 

Elsősorban kísérletek történtek arra nézve, hogy a mtmkásmozga-
íomban megerősítsék a reformizmust, hogy a szociáldemokrata párto
kat, valamint a reformista munkásmozgalmat Németországban. Magyar
országon, Olaszországban és Franciaországban újból a polgárság fő tár
sadalmi támaszává tegyék. 

Az európai országokban a haladó és reakciós erők között küzdelem 
folyik a szociáldemokrata pártokért. Ez képezi a tőkés országok bel
politikájának .főtartalmát. Természetesen ez a küzdelem egyben minden 
szociáldemokrata párton belül is harcot jelent a jobb- és balszárny kö
zött, a szociáldemokrata munkástömegek között. — melyek sokkal in
kább hajlamosak együtthaladni a kommunistákkal — és a még jelenté
keny befolyással'biró jobboldali vezetők között, akik a szociáldemokrata 
pártokat a régi, háborúelőtti formájukban igyekeznek visszaállítani. 

Ez a harc különösen élénk Németországban. A szociáldemokrácia 
jelentős része szakított a párt múltbeli politikájával és a kommunisták
kal való együttműködés mellett nyilatkozott. 1946 április 21—22-én tar
tották meg a németországi < szociáldemokrata és kommunista pártok 
egyesülési kongresszusát, melyen megalakult a munkásosztály egysé
ges pártja, — a németországi Egységes Szocialista Párt. A két párt 
egyesítése mellett szállt síkra a szovjet megszállási övezet szociálde
mokratáinak többsége. Az angol és amerikai megszálló hatalmak ellen
kező irányú beavatkozása ellenére a szociáldemokraták és kommunis
ták a szovjet megszállási övezetben végbement egyesülése élénk vissz
hangra 'talált Nyugat-Németországban is. 

Létrejött hát Németországban a munkásosztály egységes nártia s 
ez komoly csapást jelent a reformista mozgalom számára. Ezért ért-
liető. hogy az összes reakciós elemek az új' párt ellen fordultak. Anglia 
és az USA jobboldali körei azonnal a szociáldemokraták és kommunis
ták egyesülése ellen nyilatkoztak és most jelentős támogatásban része
sítik azokat a szociáldemokrata politikusokat, akilk — élükön Schuh-
xnacherrel — azzal kísérleteznek, hogy Németország: nyugati részében 
a tőkés rend védelmezésére életrehívják a régi reformista szociáldemo-
Jcráciát. Jellemző, hogy Schuhmacher csoportjához csatlakozott a párt 
régi, levitézlett politikusainak többsége. így Szevering. Noszke. Paul 
Loebe és mások, a polgári rend régi. kipróbált védelmezői. Az angol 
sajtó nyíltan agitált a szociáldemokrácia e szárnyának támogatása ér
dekében. Így például az »Economist« című lap (1946. IV. 26-án) ezeket 
ír ja: *A szociáldemokraták, beállítottságuknál és módszereiknél fogva, 
közelebb állnak az angol felfogáshoz, mint bárki m á s . . . Véleményünk 
szerint az első. halaszthatatlan megoldásnak abban kell megnyilvánul
nia, hogy a szociáldemokrata pártnak az angol megszállási övezetben 
nyílt támogatást kell nyújtani*. 

Kétségtelen, hogy a tőkés országok további belpolitikai fejlődése 
jelentős mértékben függ a szociáldemokráciáért és a szociáldemokrá
cián belül folytatott harc kimenetelétől. 

A tőkés rendszer védelmének második vonala a vallás, illetve az 
egyház befolyásának erősítése. A katolikus egyház a pápa irányítása 



alatt valami »katolikus mternacionálé«-íélét hoz létre. A Vatikán nem
régiben harminckét katolikus főpapnak adta meg a bíborosi címet a v i 
lág küilönböző országaiban, hogy erősítse befolyását. Ugyanez az igye
kezet jellemzi egyes országokban a protestáns egyházat is. Kísérletek, 
történtek arra nézve is. hogy a muzulmán egyházat a politikai harc 
eszközéül használják lel. Ez a legélesebben Indiában jutott kifejezésre. 

Egészen sajátságos taktikát alkalmaz a polgárság azon országok
ban, melyekben a szélsőjobboldali reakciós pártokat betiltották. A pol
gárság befolyásolni igyekszik az engedélyezett demokratikus uártok 
jobboldali pártjait és arra törekszik, hogy e pártok vezetését saiát ke
zébe kaparinthassa, s hogy e pártokon belül többséget alkosson. A ma
gyarországi, a kormánykoalícióban résztvevő pártok között legiöhbol-*-
daíibb a Kisgazdapárt. A választások után kiderült, hogy ez a párt Buda
pesten 'azokban a kerületekben, ahol egy talpalattnyi megművelésre a l 
kalmas föld sincs, a szavazatok többségét szerezte meg. Erre a pártra* 
szavazott az egész polgárság, valamint a polgárságot követő elemek-

A tőkés rendszer harmadik védővonala, mely egyelőre még\csa£ 
igen burkolt formában jelentkezik — kísérlet a fasizmus mjáébreszté-
sére. Ha igaz az, hogy a fasázmus a tőkés rendszer fokozódó általános-
válságának kifejezője, akkor várható, hogy a fasizmus feléled. M<Sss Le
nin mutatott rá, hogy a reakció a monopolisztikus tőkés rendszer elke
rülhetetlen velejárója. A »Marxizmus karikatúrái ár ól« című cikkében m 
következőket írta: 

•»Az uj gazdasági rend, a mmopoUsztikus tőkés rendszer 1и-
perializmus ugyanaz, mint a monapolisztikus tőkés rendszer) poíitikoi 
versenynek felépítménye a demokráciától a politikai demokráciához vtt-
ló áttérés. A szabad versenynek a demokrácia* a monopolizmusnak <r 
politikai reakció felel meg«, 

EzidőszerMit a tőkés országokban kétségtelenül folyamatban van m 
politikai reakció és a fasizmus bizonyos újjáéledése. Fennállnak fasiszta 
országok, mint Spanyolország, Portugália. Ezenkívül a fasiszták föld
alatti tevékenységet fejtenek ki azon országokban, amelyekben azelőtt 
fasizmus uralkodott: Németországban, Olaszországban. Magyarorszá
gon, stb. 

De kétségtelenül megfigyelhetők a fasiszta mozgalom újjáéledésé
nek tünetei a demokratikus országokban is. Elzt bizonvítia a fasiszta 
párt működése Angliában, a Ku-Klux-Klan és más csoportoké Ameriká
ban, stb. Görögországban, ahol tulaj donképen az angolok irányitiáik ш 
politikát, jónéhány kormányváltozás után végeredményben is a тпопаг-
hiiista reakciósok kormánya alakult meg. amelyet úgy # tárgyilagosan,, 
mint személyileg nehezen lehet a fasisztáktól megkülönböztetni. 

Természetesen az újalkalú demokrácia országaiban a fásizmus ni— 
jáéledése nagyon megnehezült, miután a földreform eredménveképeii a 
földbirtokos osztályt felszámolták. A legfontosabb termelőeszközök álla
mosítása a nagytőkések gazdasági hatalmát is aláásta. Ha hozzáfűz
zük még. hogy az államhatalom ezekben az oirszágokban haladó erők 
kezében van, úgy érthetővé! válik, hogy a fasizmus újjáéledése ezekben1 

az országokban rendkívül nehézségekbe ütközik. 
A tőkés országok belpolitikája, mint mindig, úgy a leien időpont

ban is, szorosan egybefűződik a külpolitikával. 
Jelenleg a Szovjetszövetség ellen irányuló harc módszerei t e rmé

szetesem mások, mint az első világháború után. A régi értelemben vett 
s>beavatkozás« most nem lehetséges. Azonban a különböző országok 

'reakciós körei hajszát folytatnak a Szovjetszövetség ellen, megkísé**fifc 



elszigetelését, - valamint egy szovjetellenes tömb létrehozását. Sztálin 
1946 május elsejei parancsában kijelentette: 

»Mikozben békés szocialista építéssel foglalkoztunk, egyetlen percre 
sem szabad megfeledkeznünk az uj háború terveit szövögető nemzetközi 
reakció bajkeveréséről. Feltétlenül emUkeznünk kell a nagy Lenin kije
lentésére, melyben megmondta, hogv a békés munkára való áttérésnél 
állandóan résen kell fennünk és országunk fegyveres erejére, védekező 
képességére ugy kell vigyáznunk, mint a szemünk világára*. 

Molotov 1946 május 27-én adott nyilatkozatában rámutatott Ame-
aika és Anglia háború utáni politikáíának néhány igen jellegzetes! irány
zatára , melyek a békeszerződések előkészítésében nyilvánultak meg. 

^Kiderült — mondotta Molotov —, hogy az egyes amerikai körök
ben hangoztatott ügynevezett »harc a békéért* sokszor egyenesen ab
ban az óhajban jut kifejezésre, hogy két állam akaratát egy harmadik 
államra kényszerítsék*. 

Molotov visszautasította a .reakciós erők olyiránvú kísérleteit, me
lyekkel a Szovjetszövetség jelentőségét csökkenteni akarták és kiseb-
Jbíteni szerették volna szerepét a háborúutáni világban, 

»Egyes külföldi körökben — jelentette ki Molotov — az az igye
kezet tapasztalható, hogy kiszorítsák a Szovjetszövetséget a nemzetközi 
kérdésekben általa elfoglalt, neki jogosan kijáró vezető helyéről és fol
tot ejtsenek a Szovjetszövetség nemzetközi tekintélyén. így azonban; 
csupán rövidlátó, reakciós körök cselekedhetnek. Ezek nem értWik 
meg, hogy a szovjet állam — mely magára, váUalta a fasiszta zsarnok
ság elleni küzdelem nehezebbik részét — joggal foglalja most el nem
zetközi viszonylatban azt a helyet, amely megfelel a kis és nagy nem
zetek egyenjogúsága éráekeinek a békéért és biztonságáért folytatott 
küzdelemben*. 

Igen jellemző a polgárság politikájára, hogy az angol reakció áz 
•európai szociáldemokrácia jobbszárnyát a Szövieísizövétség elleni harcra 
Irasználja fel. Természetesen a Labour Party és a munkásoárti kormány 
a legmegfelelőbbek arra, hogy az angol polgárság céljai eléréséhez, 
felhasználja őket. E tekintetben a munkáspárti kormány létezése az an
gol polgárság számára előnyösebb, mint a konzervatív korrfcánvé. Meg 
kell még jegyezni, hogy akkor, amikor a konzervativ kormány külpoli
tikája ellen néha felszólaltak a Labour Party hívei s ilvképen egy jelen
tős ellenzék állott szemben ezzel a külpolitikával, most a konzervativ 
uártnak nincs rá oka, hogy Bevin politikával szemben állást foglaljon, 
ííraz viszont, hogy az angol munkások nem helyeslik Bevin és a imun-
káspártiü kormány reakciós külpolitikáját. Ennek az elégedetlenségnek 
láfejezője a munkáspárt parlamenti csoportjának ellenzéke, mely szem-
ijehelyezkedik Bevin külpolitikájával. 

A két rendszer harca ma sem egyedüli tartalma a tőkés országok 
Icülpolitikájártak. A nagy tőkés országok. — mindenekelőtt Anglia és 
Amerika között újjáélednek az imperialista ellentétek, annak ellenére, 
"hogy mindkét hatalom közös diplomáciai tömbben lép fel több nemzet-
Ifcözi kérdésben* A l t é t angolszász birodalom erőviszonyaiban a háború 
folytán lényeges eltolódás állott be. Az Egyesült Államok a háború előtt 
a tőkés világ államai között gazdasági téren az első helyet foglalták el. 
itöszont katonai! téren erősen elmaradtak. Most. a háború után az Egye
sült Államok katonai téren is kétségtelenül az első helyen állanak a 
tőkés világban. Katonai szervezetük egyre határozottabban kialakul. Az 
angol-amerikai ellentétek a második világháborúig, helvesebben mind
addig, amíg a német fasiszta támadás fenyegetni! kezdte Angliát ési Ame-
amát. — a tőkés világ alapvető ellentétei votak; Németország leverése 



után a .tőkés világon belül újból döntő ellentétekké váltak. Az ame
rikai politika most mindenekelőtt arra törekszik, hogy szétzúzza az an
gol világbirodalmat s ezáltal az angol tőkével folytatott versenyben az. 
amerSkai tőke számáfa világszerte egyforma feltételeket csikarjon k i . 
Ez a főcélja. Az a törekvése, hogy az angol, francia és holland birodal
mat szétrobbantsa, a legkülönbözőbb formákban nyilvánul mer?. A meg
nyilvánulások egyike volt a háború folyamán az angol-amerikai szö
vetség terve, közös gyámság terve az összes gyarmatok fölött stb. Ez 
az igyekezet néha egyenesen nevetséges formákat öltött. így például 
egy amerikai közíró nemrégiben könyvet írt. melyben igen élesen bírál
ja az angol, francia és holland gyarmati politikát. Egy ilyen bírálat 
után azt lehetne hinni, hogy az író javasolni fogja a gyarmati néípek 
függetlenségének biztosítását. Ehelyett azonban a könyv szerzőié kije
lenti, hogy a gyarmati népek még nem értek meg a függetlenségre; azt 
ajánlja, hogy minden gyarmati nép maga választhassa meg gyámját, 
de ne legyen joga gyámul választani azt az imperialista birodalmat 
amely most uralkodik fölötte; vagyis az angol gyarmatoknak ne legyeit 
joguk Angliát választani gyámul. A szerző úgy véli. hogy valamennyi 
gyarmati nemzet minden bizonnyal Amerikát fogja választani, mivel az 
amerikaiak — úgymond — jóindulattal viseltetnek a gyarmatok iránt 
és biztosíthatják felvirágzásukat. Az amerikaiák az idegen gyarmato
kon bizonyos fokig még segítik is az imperialista-ellenes mozgalmat. A 
gyarmati rendszer elleni mozgalom megerősödött Ennek egyik főoka, 
hogy az angolok, francüák. hollandok elvesztették tekintéilyüket a gyar
mati országokban: a gyarmati népek már nem féltek tőlük úgy. mint 
azelőtt. A gyarmati népek, mint katonák résztvettek az egyik imperia
lista állam fegyveres harcában más országok ellen.; tanúi voltak az ame
rikai, angol, holland katonák vereségének és foglyulejtésének; megren
dült a hitük elnyomóik verhetetlenségében. 

Az imperialista-ellenes mozgalom megerősödésére gazdasági okok 
is befolyást gyakorolnak. A gyarmatok egy része a háború alatt igen 
megerősödött, egyes gyarmati országok pénzügyi téren függetlenítették 
magukat Angliától, sőt Anglia hitelezőivé váltak. 

A gyarmati kérdéssel függ össze a nyugati tömb kérdése is. A nyu
gati tömb, melynek az volt a célja, hogy egy politikai szövetségben 
egyesítse Angliát, Franciaországot, Belgiumot. Hollandiát. Portugáliát 
(esetleg a skandináv országok egy részét), elsősorban a Szovietszövet-
ség ellen irányulna, s kísérletet jelentene, ismét felállítani a hírhedt 
^egészségügyi zárlatot*. Azonban nem a Szovjetszövetség határán, mint 
egykor, mert ott most'a Szovjetszövetséggel szoros barátságban élő 
országok vannak, hanem Nyugat-Európában. 

De ennek a nyugati tömbnek volna egy másik oldala is. Az Angliá
ból. Franciaországból, Belgiumból. Hollandiából és Portugáliából létesí
tendő tömb magábázárná a világ gyarmatainak 95%-át. Létrehozása, a 
gyarmatok közös megvédésének kísérletét jelentené az USA azon igye
kezetével szemben, hogy a régi gyarmati birodalmakat megszüntesse és 
gazdaságilag meghódítsa ezeket a területeket, továbbá ezen államok k í 
sérletét arra, hogy közösen szembeszálljanak az egyre inkább kiéle
sedő nemzeti-felszabadító mozgalommal.. 

Érthető, hogy e cikk keretein belül; csupán a tőkés rendszer általá
nos válságának időszakában fennálló kül- és belpolitika alapvonalaival 
lehetett foglalkozni. De csak ezeknek az alapvonalaknak az ismerete 
teszi lehetővé annak a bonyolult diplomáciai küzdelemnek a megértését, 
amely a négy nagyhatalom külügyminisztereinek ismétlődől tanácskozá
sain, a párizsi békekonferencián, Németországban és Kínában íezaiíifc, 



F I G Y E L Ő 

AZ INDiVIDUALiZMUSRÚL 

A »nyugati demokraćia« világában és azok között, akik magukat a 
•nyugati demokracia« híveinek tartják, sohasem fecsegtek annyit az 
»individualizmusrol«, mint ma. Ezen körök .a fogalmat tévesen értelme
zik. Nézzük meg, mit értenek a félremagyarázók individualizmus alatt 
és mit jelent az a valóságban. 

Gazdasági szempontból, individualizmus alatt, a »szabad kereske
delem*, a »szabad kezdeményezés« alatt a szabad üzérkedést, mások 
munkájának kizsákmányolási szabadságát értik. Hogy ez a kis számú 
kedvezettnek megadott szabadság az aránytalan többség részére milyen 
függőséget jelent, nem kell külön bizonyítanunk. 

Azt mondják, hogy a népi demokrácia nem csak gazdasági szem
pontból »vonja meg a szabadsagot«, hanem egyéni szempontból is. »Mi-
lyen szabadság ez, halljuk sok ilyen »demokrata« szájából. — ahol az 
embernek folyton dolgozni kell és nincs szabad ideje egyénisége ki-
élésére.« 

JVUt értenek az ilyen »demokratak« egyéni szabadság alatt? 
Egyrészt azon kedvezményeket, azt a különleges társadalmi hely

zetet, amelyet nekik a tőkés világban az anyagi javak nagyméretű •bir
toklása nyújtott. Ezen embereknek csakugyan sok minden szabad volt. 
Ugy lakhattak ahogy akartak, oda utazhattak ahova akaitak, úgy vá
logathattak az élvezetek között, ahogy akartak, ő k a henyélést, az él
vezetek felelőtlen tobzódását értették és értik még ma is szabadság alatt. 

Van azonban a »szabadságszeretőknek« egy másik, veszélyesebb 
válfaja. Ezek is az uniformizálásról fecsegnek és arról, hogy az egyéni
séget nem engedik kifejezésre jutni. Ezeknek nagyrésze az értelmiség
hez tartozik. 

Nézzük osak mit értenek ezek a »szabadsag« alatt Semmi mást, 
mint a régi válságban lévő társadalom, a bomlásnak indult polgári v i 
lág előítéleteit. Nézzük csak kicsit mélyebben meg a dolgokat. A polgári 
társadalom válsága, különösen a két világháború között vált élessé. A 
kispolgári értelmiség egy része csakugyan érezte, hogy nincs kiút az 
eddigi módszerekkel. A legfantasztikusabb elméletek jöttek létre a kü
lönféle szellemet és intentkutató »spiritiszta« és »teozofista« szektáktól 
kezdve, egészen Spengler »Nyugat alkonyáig« és Rosenberg «A XX szá
zad mitoszaig«. Ezek az elméletek végül is a Szovjet városok és falvak 
felperzseléséig, a koncentrációs táborokig és az elégetett emberek ha
mujának műtrágyaként való felhasználásáig vezettek. Soha azonban nem 
lehetett hallani olyan sűrűn az egvénről szóló frázist, mint ebben az 
időben. Pedig az egyén teljesen elveszett. Nemcsak hogy a munkanél
küliségtől való rettegés veszélyeztette az átlagember anyagi létalapját, 
de egy hazug, bomlásban lévő társadalomban, ahol az értékek elvesztet
ték jelentőségüket, az igazi valódi egyéniségek *nem találhattak kiutat 
és életcélt. 

Ebben a korszakban különösen divatos volt a neurózisokról szóló 
tanítás. Az állandóan veszélyeztetett bizonytalanságban élő egyéniségek 
csakugyan a »neurozisokba«, képzelt lelkinyavalyákba kényszermegol
dásokba menekültek. 

Ez a bizonytalanság, kapkodás, kilátástalanság, borúlátás a dolgok 
képzelt, való alapot nélkülöző megoldása különben nem csak az egyé
nek felfogását jellemezte, hanem természetesen az egész közéletet, a 
politikát, a művészetet, a polgári osztály társadalomtudományát, amely 
végül is a fasiszta elméletekbe torkolt. 



Az értelmiségnek egy része, amely a háború előtt nem tudta, vagy 
nem akarta meglátni a válságból kivezető egyetlen helyes utat, még ma 
sem akarja belátni tévedését, pedig a fasizmus. — a tőkés társadalmi 
rendszer egyenes következménye — megmutatta minden borzalmait-

Még mindig vannak gyávák akik nem mernek, vagy nem akarnak 
szembenézni a tényekkel. Még mindig nem tudnak leszámolni - a mult 
tévedéseivel és tévhiteivel. Mint az olyan betegek, akik hosszú beteg
ségük folytán betegségüket rendes helyzetnek tartják és szinte élveznek 
a beteség okozta szenvedésben, ők is »szabadsagnak« tartják mindazon 
tévhiteket, lelki elfajulásokat és egyéb nyavalyákat, amelyek a régi ha
zug és válságban, bomlásban lévő rendszer beteges kinövései voltak. 

Nem látják és sokszor, a legtöbbször, nem is akarják látni, hogy 
igenis, az igazi következetes egyéniség csak a mai társadalomban lehet 
szabad. A mai társadalom nem csak az eddig elnyomott és kizsákmá
nyolt tömegeket szabadítja fel a gazdasági és kulturális rabságból, ha
nem az értelmiség is megtalálta a maga igazi útját, a maga igazi hi
vatását. 

Nem látják például, hogy az igazi szabad egyéniségek azok voltak, 
akik a régi elnyomatás és a fasizmus alatt, a világtörténelem mondhatni 
legsötétebb korszakában, szabadságszeretetükben, vállalni merték a har
cot .az elnyomók ellen. Nem látják, hány elnyomott egyéniség, hány te
hetség, akiknek a régi társadalom nem adott semmiféle fejlődési lehe 
tőséget, mert az elnyomott néphez tartoztak, — találta meg igazi hiva
tását a mai rendszerben. Nem látják, például, hány paraszt, munkás és 
iparosfiú tünt ki katonai tehetségével a felszabadító harcok alatt. Hány 
kiváló szervező rohammunkás és feltaláló kerül napról-napra felszínre, 
A kulturális fejlődésnek milyen útjai nyíltak meg a tömegek előtt. 

Ezt nem tartják szabadságnak. Az ilyen »értelmiségeknél« a társa
dalomnak a közösségnek tudatosan nyújtott becsületes, következetes 
munka és különösen a fegyelem, nem egyeztethető össze a szabadság
gal. Persze ez így is van, ha a szabadságot úgy értemezik, mint ahogy 
azt előbb kifejeztük. Ők például a fegyelmet egy súlyos tehernek tart
ják. És nem látják, nem is láthatják, hogy ez nem súlyos teher, azzal a 
közösséggel szemben, amely minden egyénnek megadja a fejlődési lehe
tőséget, amely minden egyént biztosít, amellyel az egyén összeforr, és 
amelyből mindig ujabb és ujabb erőt, mindig ujabb és ujabb derűlátást 
merít munkája elvégzésére és amely .az egyén munkájának az egyén 
kötelességteljesítésének értelmet és célt ad. 

Dr. Gamsz András 

AZ ANGOL PÁRTKON GRESZ-
SZUSRÓL 

Az angliai dolgozók több mint 
pártok küldötteinek jelenlétében kez
dődött meg az angol kommunista párt 
történelmi jelentőségű kongresszusa. 
Nemcsak az angol kommunisták, nem 
csak a bel- és külíöldi munkásmozga
lom tekint a legnagyobb érdeklődés
sel a kongresszus határozata} elé, 
melyek megszabják saz angol munkás
osztály legaktívabb részének fellépé
sét az elkövetkező nehéz (időkben. 

Anglia egész lakossága felfigyel a 
kommunista párt javaslataira á jelen
legi gazdasági kríz :s megoldására. 

Gallacher képviselő, az angol 
kommunista párt elnöke jogosan 
hivatkozott az angol kommu
nisták döntő szerepére. — Nagy
hatású megnyitó beszédében ismer
tette a krízis politikai hatását. A 
munkáskormány egyes tagjai hajlan
dók voltak a konzervatívokkal való 
együttműködésre. A helyzet azonban 
megváltozott mikor Arthur Horner, 
az angol kommun'sta párt végrehajtó 



bizottságának tagja, aki a bányászok 
szakszervezetének főtitkáFa több be
szédében és felhívásában megmozgat
ta az angol bányászokat és az egész 
szakszervezeti mozgalmat. A munkás
ság iélre érthetetlenül megmutatta, 
hogy nem kér a konzervatívokkal va
ló koalícióból. A munkásság magatar
tása megváltoztatta a kormány'inga
dozó magatartását. Már nem lehet 
koalícióra gondolni. 

A külföldi testvérpártok Írország, 
Ausztrália, Dél-Afrika, Svédország, 
Finnország és Görögország kommu-
n'sta pártjai megbízottainak felszóla
lása után Horváth Márton a M. K,„P. 
'üdvözletét tolmácsolta a kongresszus
nak. Horváth ismertette a magyar 
demokrácia eddigi eredményeit, me
lyeket a magyar dolgozók érdemes
nek tartanak megvédelmezni. Beszélt 
a három éves tervről, maid az össze
esküvés külföldi visszhangjáról és 
azokról az újságokról, melyek rész
i en ' tudatlanságból, részben pedig 
rosszakaratból megvádolták a kom
munistákat, hogy a hatalom átvételé
re használják fel a lelepezett ösz-
szeseküvést és felhasználják az alkal 
mat az angolbarát elemek elpusztí
tására. Mi kommunisták vagyunk 
Angi:a igazi barátai — jelentette ki 
Horváth Márton de ez a barátság 
nem angol reakciós körökhöz, hanem 
az angol birodalom dolgozó em-
ibermllióihaz fűződik. — A fa

siszta összeesküvők brit reak
ciós körök támogatására szá

mítottak, de megfeledkeztek az an
gol demokratikus erőkről, melyeknek 
véleményét és igazi szellemét ez a 
kongresszus fejezi ki. 

A délutáni ülésen Hariy Pollitt, az 
angol kommunista párt főtitkára 
mondta el nagyhatású beszédét, mely 
Anglia gazdasági és politikai helyze
tének átfogó megvilágítása és a vál
ságból kivezető út felvázolása volt. 
A nagytőkésekkel való megegyezés 
és az imperialista külpolitika egy éve 
olyan "helyzetet teremtett, mely kény-
szerítette a kormányt, hogy rendkí
vül komolynak nevezze Anglia hely
zetét, kezdte beszédét Pollitt.' Foglal

kozott a súlyos szénkrizissel és a gaz
dasági helyzettel, melynek megjavítá
sára teljesen elégtelen a kormány 
javasolt gazdaságpolitikai elgondolása. 
A jelenlegi krízis főoka az angol dol
gozók majdnem másfél milliós töme
gének fegyverben tartása a reakciós 
külpolitika támogatására. A kommu
nista párt megvédi a kormányt a 
konzervatívok 'jellemtelen támadása 
ellen, de követeli a kormány politi
kájának gyökeres megváltoztatását 
és a megalkuvásra hajlamos minisz
terek k cserélését, nincs már idő fél
megoldásokra. A kormánynak terv
gazdaságot kell megvalósítani, a mo
nopolok hatalmát megdönteni, a Szov
jetunióval, az európai új demokrá
ciákkal és a feltörekvő gyarmati né
pekkel való szoros együttműködésben. 

Pollitt részletesen ismertette a kom 
munista párt gazdasági javaslatait a 
krízis megoldására. Az államosítás 
meggyorsítása," a , kormány szigorúbb 
gazdasági ellenőrzése, jobb bérek és 
munkafeltételek és az emberanyag he
lyes elosztása előfeltételei a gazda
sági helyzet javulásának. A világ 
gazdasági fellendülésének érdekében 
szoros gazdasági együttműködés meg
valósítása szükséges a Szovjetunió
val, az új demokráciákkal és. a gyar
mati népekkel. Ilyen együttműködés 
nem - irányul az Amerikai Egyesült 
Államok ellen, de csak így lehet meg
akadályozni a világ gazdaságig uralá
sát Amerika reakciósai részéről 

A külpolitikai helyzet ismertetésé
ben hangsúlyozta a nagyhatalmak 
együttműködésének szükségességét, a 
fegyveres csapatok visszahívását a 
nem ellenséges országokból, az im
perialista politika minden1 megnyil
vánulásának megszüntetését és az an
gol külpolitikai képviseletek átalakí
tását, hogy valóban demokratikus vi
lágnézetű államférfiak képviseljék 
Angliát. 

Az angol kommumsta párt főtitkára 
nagy helyet szentelt beszédében a 
szakszervezetekben folyó munkának, 
a szakszervezetek szerepének és a 
kommunista párt közveten feladatai
nak. Tiltakozott a reakciósok és a 



munkáskormány egyrészének politi
kája ellen a bérek rögzítéséről és ki
mutatta, hogy kamatban és profitban 
a kapitalisták majdnem ugyanannyit 
vesznek be mint munkásság bérek
ben. A. lakosság legalább 75°/»-a él 
bérekből é s fizetésekből és 5ff/o-a, a 
gyárosok és részvényesek ugyanany-
nyit keresnek. Szembeszállt azokkal 
a szákszervezeti vezetőkkel, akik nem 
hajandók a munkásság harcát vezet
ni magasabb bérekért és alacsonyabb 
árakért. A kongresszus ' tomboló lel
kesedése kísérte szavait, mikor kije
lentette, hogy a párt legteljesebb tá
mogatását, biztosítja azoknak a mun
kásoknak, akik kényszerítve vannak 
a sztrájk fegyveréhez nyúlni az 
egyeztető tárgyalások lassúsága mi
att. Hangsúlyozta ai szakszervezeti 
mozgalom egységének fontosságát és 
kérte a rivális szakszervezeteket, 
hogy keressék a megegyezés és ösz-
szeolvadás lehetőségét. Követelte a 
szakszervezeti választások demokra
tizálását, mely különösen a szakszer
vezeti Tanács tagjainak megválasz
tásánál döntő fontosságú. 

Harry Pollitt a párt tagjaihoz inté
zett kérelemmel fejezte be beszédét. 
Kérte a párt minden egyes tagját, 
hogy egyéni felelősségük teljes tuda
tában ismerték fel munkájuk jelentő
ségét a jelenlegi kritikus helyzetben. 
Dolgozzanak kitartóan a párt érde
kében, erősítsék a pártot új tagok 
szerzésével, mert Nagybritánnia gyors 
fellendülése cšak erős kommunista 
párt létezésével képzelhető el. A kom
munista párt erősítése erősíti az 
egész munkásmozgalmat, a kapitaliz-
г'1's legyőzését, a szocializmusért fo
lyó küzdelmet. Az angol kommunista 
párt a munkásegység híve. Szívesen 
köt választási egyezményt a munkás
párttal, de ha nem sikerül, függetlenül 
harcol a munkásmozgalom érdeké

ben. 
Ma már világosan látható, hogy a 

brit nemzet létezésének és független
ségének biztosítása a munkásosztály 
feladata. Az új Angliához az út terv
gazdaságon, állami ellenőrzésen, az 
életszínvonal emelésén keresztül ve

zet, a gyarmati népekkel, a Szovjet
unióval és * az összes demokartikus 
népekkel való szoros barátságban-, 
fejezte be beszédét Harry Pollitt. 

Szűcs Miklós. 

MILYEN JÓVÁTÉTELT KAP 
ANGLIA ÉS AMERIKA NÉMET

ORSZÁGTÓL? 

Köztudomású, hogy a jóvátétel
ről szóló potsdami határozatokat, kü
lönösen azon cikkelyeket, amelyek 
meghatározzák az ipari felszerelés 
Németország nyugati övezeteiből va
ló kiszállításának rendjét és határ
idejét, nem hajtották végre. A né
met megszállás következtében oly 
sokat szenvedett országok igazságos
igényeit nem elégítették ki. Ennek az 
oka. hogy az angol és amerikai meg
szálló hatóságok kitérnek a jóvátétel
re vonatkozó potsdami határozatok 
teljesítése elől. 

Ugyanakkor az angol és az ameri
kai sajtó széltében-hosszában terjesz
t i azt az alaptalan állítást, mintha a 
német támadás áldozataivá vált or
szágok jóvátételi igényei túlzottak 
lennének. Meg kell azonban jegyez
ni, hogy például a Szovjetunió csu
pán 10 milliárd dollár jóvátételt kö
vetel Németországtól. Ez az összeg 
pedig a tizedrészét sem alkotja a né
metek által a Szovjetunió területén 
okozott károknak. 

Rendkívül szerények Lengyelor
szág, Jugcfszijávia és Csehszlovákia 
jóvátételi igényei is. 

Az angol és amerikai újságok az
által, hogy a Németországgal szemben 
emelt túlzott követelésekről szóló 
alaptalan állításokat terjesztik, had
járatot folytatnak a potsdami dönté
sek ellen. Ezzel egyidejűleg azt a 
hatást igyekeznek kelteni, mmth a az: 
angolszász hatalmak a maguk'részé
ről teljesen lemondottak volna a jó
vátételről, sőt »az angol és amerikai 
adófizetők rovására* még ők maguk 



nyújtanának segítséget Németország
nak. ... 

Teljesen téves az a beállítás, amely 
szerint Anglia és az Egyesült Álla
mok Németország jótevőiként lépné
nek fel. 

Igaz, hogy 'Anglia és Amerika 
mindezideig nem közölte, milyen ösz-
szeget követel jóvátételképpen Né
metországtól. De a valóságban az an
golszász országok már eddig is olyan 
értékeket kaptak Németországtól, 
amelyek jelentősen meghaladják a 

tízmilliárd dollárt. 
Wilkinson ezredes, a németországi 

amerikai katonai közigazgatás ipari 
osztályának vezetője által közzétett 
adatok szerint a nyugati övezetekben 
a mult év végéig számos vállalatot 
foglaltak le előlegképpen a jóvátétel 
számlájára. Amikor a szövetséges 
hatalmak hozzákezdtek az előlegkép
pen lefoglalt vállalatok leszerelésé
hez, minden eszközzel fékezni igye
keztek a gyárok és. gyári felszerelé
sek Szovjetunióba való szállítását. 
Ugyanakkor azonban erőltetett ütem
ben bonyolították le bizonyos fajtá
jú, csupán egy példányban meglévő 
ipari gépezet leszerelését. Az ame
rikai megszállási övezetben leszere
lik a legfontosabb vállalatokat. E vál
lalatok csupán egy kis részének ér
téke — amelyet már felbecsültek a 
szakértők — 262 millió márkára rúg. 
Kiszállítanak minden n kkelgyárat, a 
repülőgépgyárak 90 százalékát, a mo
torkerékpármotorokat gyártó vállala
tok 70 százalékát, a községi tulajdon
ban lévő vállalatok és a szerszám
gépgyárak jelentős részét. 

Éz csupán a leszerelés hivatalos 
programja. Az ipari felszerelés 
Anglia és Amerika által való elszál
lításának lényeges arányai azonban 
lényegesen túlhaladják ezt a progra
mot. Erről véleményt lehet formálni 
azon töredékes adatok alapján is, 
amelyek időnként napvilágot látnak a 

nyugati sajtóban. Az angolszász or
szágok jóvátételi igényei kielégíté
sének legfontosabb forrásai az. úgy
nevezett » rejtett jóvátételi'..szállítá
sok.* Ebben a minőségben nem csu

pán a gyári felszereléseket, hanem a 
folyó termelést is kiszállítják Német
országból Angliába és Amerikába. 

Anglia és Amerika hivatalos kép
viselői rendszerint a folyó termelés 
jóvátételi célokra való igénybevétele-
ellen foglalnak állást, de csak olyan
kor, amikor a Szovjetunió igazságos 
jóvátételi követeléseinek kielégítésé
ről van szó. ök maguk azonban a. 
legnagyobb arányokban felhasználják, 
a megszállási övezeteikben lévő vál
lalatok folyó termelését, a jóvátételi 
szállítások legfontosabb tételeként. 

Idézünk néhány példát. 
A Reuter-ügynökség közlése sze

rint' 1946 második felében a felsőslin-
geni Fritz Müller-Werke nevű gyár 
folyó termelésének jelentős részét al
kotó legújabb tipusú berendezéseket 
szállítottak Angliába. 

1947 január elején újból jelentős 
mepnyiségű gépi berendezést szállí
tottak Angliába, nagy angol cégek 
címére. 

Az angol hatóságok a rnult év vé
gén elkobozták és Angliába szállítot
ták a turbinákat és turbinaalkatré
szeket gyártó mühlheimi Siemens 
Schuckert-gyár csaknem egész kész
termelését. 1946 második felében Né
metországból 300 ezer tonna faanya
got szántottak ki Angliába. E szál
lítmányok értéke körülbelül másfél 
millió fontsterlingre rúg. A »Berllner 
Zeitung« című német újság 1947 ja
nuár 21-én írt is erről az esetről. 
Amint ismeretes, millió tonna számra 
szállítják ki Németországból a sze
net is, amely a jóvátételi szállítások 
egyik legfontosabb részét alkotja. Sőt 
a dolog egészen addig fajult már, 
hogy a töltőtollgyárak egész terme
lése felett is az angol katonai köz
igazgatás rendelkezik. (Husz ilyen 
gyár van az angol megszállási öve
zetben!) 

A folyó termelés nagyrészét az ame
rikai övezetből is kiszállítják Amerika 

ba. Az amerikai megszálló hatóságok 
rendelkezésére az amerikai övezet
ben több mint 12 ezer tonna alumí
niumot gyűjtöttek össze és olvasz
tottak ki . Ezt az egész alumínium-



mennyiséget az Egyesült Államokba 
irányították. A müncheni Agfa-Werke 
nevű ismert fényképezőgépgyár egész 
termelésének * 95 százaléka felett 
ugyancsak a megszálló hatóságok 
rendelkeznek. 

sabb rejtett forrása az a Németor
szágból Angliába és Amerikába irá
nyuló áruexport, amelyet kényszer 
útján a megszálló hatóságok által ön
kényesen megállapított, .rendkívül ala
csony árak alapulvételével bonyolí
tanak le. Az angol-amerikai jóvátételi igé

nyek kielégítésének egyik legfonto- Melynikov Nikolai 

S Z E M L E 

AMI NEM VOLT OROSZORSZÁG TÉRKÉPÉN 

Több mint háromszáz ilyen város v a n . . . 
Ezek a városok az új sztálini ötéves terv idején keletkeztek a ho

moksivatagokban, a még nemrég áthatolhatatlan őserdőkben-, az Északi 
Sarkkör vidékén. Azokon a helyeken, ahol száz és ezer kilométereken 
azelőtt egyetlen lakóház sem volt, lüktet az élet, városok és üzemek 
mutatják az emberi élet alkotó munkáját. Az úttörő építők fabarakjai he
lyére új, kőből vagy fából épült házak kerülnek, kultúrpaloták emelked
nek, kórházak és poliklinikák,. iskolák, színházak, könyvtárak létesül
nek: Az utcákon autóbuszok és villamosok bonyolítják le az egyre nö
vekvő forgalmat. Az aszfalttal burkolt úttesteket díszfák és virágágyak 
szegélyezik. Este a villanyfény árjában úsznak a városok és községek. 
Valamennyi város szíve: az üzemek, ércbányák, szénbányák, gyárak és 
egyéb vállalatok. 

MAGNITOGORSZK — Ritkaságszámban megy az a kultúrember, 
aki ne ismerné Magnitogorszkot, a fémipar városát. Ebben a városban 
van a legnagyobb fémipari kombinát. Ez a hatalmas üzem több nyers
vasat és acélt termel egymagában, mint amennyi a cári Oroszország va
lamennyi üzemének össztermelése volt. 

Emberemlékezet óta áll a fűvel és gazzal benőtt Magnitnája hegy, 
ősidők óta ostromolták ezt a hegyet, a viharos szelek s bár a kutatók 
és földrajztudósok többszáz év óta tudták, milyen kincseket rejt magá
ban mégis csak a szovjethatalom idején — 1929 márciusában jelentek 
meg itt az építők eliső csoportjai. 

A szteppe megélénkült. Az Ural folyó sivár partjain boszorkányos 
gyorsasággal-épült fel a fémipar gigásza, a fémipari munkások városa: 
Magnitogorszk. Az évezredeken át békésen szunnyadozó Magnitája hegy 
megnyitotta méhét, hogy kincseit odaadja az embereknek. A távoli kuz-
nyecki iszénmedencóből hosszú szerelvények érkeztek és 1932 február 
1-én a kombinátból kikerült az első gyersvas. Magnitogorszk ekkor már 
Tiatalmas, a kultúra minden vívmányával ellátott korszerű város volt. 

KOMSZOMOLSZK — A messzi Szibériában hömpölygő Amur folyó 
vidéke igen gazdag. Fényes jövő áll előtte. Hogy e vidék kincseit kiak
názhassák, a hatalmas Amur partjára, 1932-ben sokezer szibériai ifjú és 
leány érekezett. Akkor még áthatolhatatlan tajga terült el itt minden
felé, amerre csak a szem ellátott. Az ifjú emberek elsősorban az őserdő 
az üzem zakatolása szétkergette az erdő vadjait, amelyek a lakótelep 
irtásához fogtak, hogy helyet csináljanak a felépítendő új városnak. És 
ralig néhány hónap elmultával már füstöltek a fűrésztelep kéményei és 
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az üzem zakatolása szétkergette az erdő vadjait, amelyek a lakótelep 
közelében tartózkodtak, sőt a lakóházak közé is bemerészkedtek. A szó 
szorosan vett értelmében a földből — barakokból ós földkunyhókból — 
nőtt ki a gyönyörű város: az amurmenti Komszomolsizk. 

Habarovszkkal vasútvonal kötötte össze Komszomolszkot. Ezer meg 
ezer ifjú és leány sietett, s az építési anyag egyre özönlött a városba — 
és öt év elteltével a fűszerüzemen kívül már üzemben volt a fémipari 
gyár és számos más üzem is. 

BALHAS — Ugyanazokban az években növekedett és gyarapodott 
egy másik város is, amely a szovjetemberek akaratából keletkezett az 
Éhségszteppe kellős közepén, a Balhas tó partján. 1928-ban jelentek meg 
itt első ízben a geológusok. A koudarj vulkánikus hegyekben gazdag 
érclelőhelyekre bukkantak. Megkezdődött az üzem építése és Balhas vá
rosának építése a Bed-Pak-Dala sivatag szívében. Tevekaravánok hord
ták ide az építési anyagot. De a pusztaság, a sivatag mintha védekezett 
volna az ember ellen, kibírhatatlan hőségével, borzalmas homokfergete-
geivel és, pusztító járványokkal fogadta az úttörőket. A szovjetemberek 
azonban megbirkóztak ezekkel a nehézségekkel. 

Ezidőszerint a városban 23 elemi és középiskola van, ezenkívül bá
nyászati és kohászati főiskola működik. Hatalmas üzemi épületek minden
felé. Hatemeletes lakóházak szegélyezik az aszfaltozott utcákat. A vi l 
lamos erőműközpont kéményeiből gomolyog a füst. Ez a villanytelep 
60.000 kilowatt erősségű áramot szolgáltat, amely eljut a 150 kilóméter
nyire fekvő Akcsa-Tau üzemeibe is. Pedig pár évvel ezelőtt még csak 
a sivár homok és az elpusztult élőlények csontvázai voltak láthatók a 
sivatagban... 

IGARKA — Nemcsak a napsütötte síkságokon és pusztákon épültek 
új városok, hanem a messzi északon is. Itt, a Sarkkörön túl az északi 
szélesség 67 fokánál, a hatalmas Jeniszef folyó alsó folyásánál 1800 ki
lóméternyire a vasútvonaltól, egy kis lokótelepen, ahol 1928-ban, mind
össze 43 lélek lakott, épült fel. Igarka az óceáni kikötő. Az ólmos, szürke 
északi ég felé sűrű oszlopokban tör fel a füst a fűrészüzemekből és a kikö
tőben egymás mellett sorakoznak fel a hajók a világnak csaknem vala
mennyi tájáról. Ezek a hajók értékes faanyagért jönnek a messzi északi 
kikötőbe. Igarkában lüktet az élet, utcái egyre bővülnek és növekednek, 
a kikötőberendezés is tovább épül és korszerűsödik. Egyre nagyobb híre 
van a világban a távoli szibériai kikötőnek, amely az Európát Ázsiával 
összekötő tengeri út forgalmával párhuzamosan épül és növekszik. 

* 
Ezeket a városokat — már »felnott« városoknak lehet nevezni. Dé 

vannak olyan városok is, amelyek csak most születtek, vagy csak most 
vannak épülőben. 

ANGREN — Még egy éve sincs annak, hogy Angren, a kis munkás
lakótelep várossá fejlődött ki. Üzbekisztánban, az Angren folyó partjain 
a geológusok igen gazdag szénlelőhelyeket fedeztek fel. A gazdag szén
rétegek a föld felszíne fölött vannak. A munkáslakótelep hatalmas fej
lődésnek indult. Már épül egv nagy cementgyár, brikettgyár, kőből épült 
lakóházak százai szinte gombamódra nőnek ki á földből, a vonatok hosz-
szú szerelvényeken szállítják a szenet Üzbekisztán új »kazánházából«. 

ABLAKETKA — Még Igarkánál is fiatalabb a jövendőbeli város: 
Ablaketka. Az Irtis felső folyásánál épül ott, ahol a folyó hatalmas hegy
szorosokon tör keresztül. Nagyszabású vízierejű áramfejlesztő telep épül 
itt, amely Kelet-Kazahsztán számára szolgáltatja majd az áramot. 



A jövendőbeli város még csak most épül, de holnapi arculatának kör
vonalai már láthatók. A korszerű épületek között is kiemelkedik a kul
túrpalota épülete. Világos termek minden kényelemmel, karosszékek, a 
villanylámpák lágy meleg fénye a pazar mennyezeten mind-mind arról 
beszél, milyen lesz az új város. Néhány év kell csak hozzá és Ablaketka 
semmiben sem marad el a többi modern város mögött. 

És a távoli Csukótkán is új szovjet városok születnek. Ezen a te
rületen emberemlékezet óta vándoroltak a távol Észak törzsei. Ezek 
azonban most már letelepedtek. Uj kolhozlakótelepek alakultak, így pél
dául Gadlija, Baraborka, Tahtajama... És nem fér hozzá kétség, hogy 
ezek közül nem egyből lesz majd olyan város, amely mindenben ha
sonlítani fog idősebb testvéreire, a sztálini ötéves tervek dédelgetett 
kedvenceire. 

(ŰJ Szó, Budapest) 

AZ ANGOL BÁNYÁSZOK 

'Körü*elül 700.000 bányász élete 
végéig sem felejthet el három olyan 
napot, amelyek döntő jelentőségűek 
nemcsak a bányászcsaládok életében, 
hanem az egész angol nemzet törté
nelmében. Anglia bő széntermelése, 
-az olcsón bányászható szén, a leg
fontosabb nyersanyag kivitele kivált
ságos helyzetet biztosított évtizede
ken keresztül Angliának. Az ipari 
forradalom hajtóereje az olcsó szén 
volt, ameíy még az amerikai és 
orosz ugrásszerű ipari fejlődés ide
ijén is kiváltságos helyzetet bizto
sított Angliának. 

Anglia előnyös világkereskedelmi 
és viíágpojlitíikai helyzete azonban 
nem tükröződött vissza a bányászok 
és az egész bányásztársadalom élet
színvonalában. A bányászok Angliá
ban mindig a legrosszabbul fizetett 
munkásrétegekhez tartoztak. A má
sodik világháború előestéjén a bá
nyászok a 86-ik bérlistába tartoztak, 
ami emberhez nem méltó munkavi
szonyokat és megélhetési körülmé
nyeket jelentett a munkásság azon 
részének, amely a legnagyobb veszé
lyek között, nehéz testi munkával 
lehetővé tette Anglia világhatalmi 
heyzetét. A két világháború közötti 
időben állandóan romlott a bányá
szok életszínvonala. A felelőtlen tő-
Ikés gazdálkodás következtében a 
.széntermelés évről-évre csökkent. 
1923-ban még 227 millió tonnát bá

nyásztak, 1945-ben pedig csak 174 
millió tonna szenet termeltek k i . 

A szénbányák államosításáért 
harcolt az egész bányásztársadalom 
és a munkásmozgalom túlnyomó több
sége. A sokáig reménytelennek látszó 
küzdelem döntő kihatású eredménye 
az 1945 évi paramenti választások k i 
menetele volt. Eldőlt a vitás kérdés, 
hogy Anglia legelhanyagoltabb ipar
ága a neo-konzervativok elképzelésé
nek kipróbálása legyen-e a magán-
gazdákodás és az .állam társas v i 
szonyának lehetőségéről, vagy pe
dig állami kezelésben igyekezzenek 
azt a tőkét előteremteni, amelynek 
befektetése nélkül még csak remény 
sem lehet korszerű széntermelésre. 
Anglia dolgozó tömegei félreérthetet
lenül megválaszolták a kérdést. Kor
mányra juttatták a munkáspártot és 
kinyilatkoztatták, hogy helyeslik a 
munkáspárt belpolitikai programját, 
amelynek legfontosabb pontja a szén
bányák államosítása volt. 

A munkáskormány székfoglalása 
után még másfél évig tartott az ál
lamosítás megvalósítása. A bányá
szok azonban * tudták, hogy előbb-
utóbb megszűnik a bányák magántu
lajdona és megszűnnek azok az aka
dályok, amelyek lehetetlenné tették a 
bányák korszerűsítését és* a bányá
szok életszínvonalának emelését. 1947 
január elseje, a bányák államosításá
nak napja a második történelmi je
lentőségű alkalom volt, amelyet az 



angliai munkásmozgalom ünnepének 
tekintett. Nem hiába mondta Lawther, 
a bányászok szakszervezetének elnö
ke, hogy ez a nap befejezi azt a kor
szakot, amelyben a magántulajdon 
uralma irányította azoknak az életét 
ás sorsát, akik munkájukkal hatal
massá tették Angliát. 

A bányászok remélték, hogy az 
államosítás jobb munkafeltételeket és 
jobb megélhetést jelent. Nem is csa
lódtak. Alig három hónap múlva, már
cius végén megtörténik a bányász 
szakszervezet és a bányakamara kö
zötti megállapodás aláírása, amely 
ötnapos munkahetet vezet be a ke
reset csökkenése nélkül. Május első 
hétfőjén lép az új megállapodás élet
be. Ez a nap is ünnepe lesz az angol 
bányászoknak, de csak az első lépés 
az emberi életért, a jobb megélheté
sért folytatott küzdelemben. 

Az államosítás megvalósítása 
után megkezdődhet a bányák mű
szaki korszerűsítése, amelynek az 
ütemét azonban károsan befolyásolja 
az a tény, hogy az acélipar nincs ál
lamosítva és az Egyesült Államok pe
dig nem szállítanak nehézipari fölsze
relést a kivánt mennyiségben. Ilyen 
körülmények között az angol bányász 
és az angol munkásmozgalom nem 
tekinthet a legrózsásabb remények
kel az angol bányaipar korszerűsítése 
elé, amely nélkül pedig lehetetlen 
megállítani Anglia állandóan mélyü
lő gazdasági válságát. Az angol mun
kásmozgalom szomorú örökséget vett 
át a tizennégyéves konzervatív ura
lomtól. A, széntermelés évről-évre 
csökkent, az angol bányatulajdonosok 
nem vettek tudomást a szénbányászat 
műszaki fejlődéséről, aminek követ
keztében az angol széntermelés el
képzelhetetlen lemaradása volt a v i 
lág összes széntermelő állama mö
gött. 

A széntermelés veszélyes vissza
esésének egyes okait az államosítás 
rövid idő alatt megszünteti, de hosszú 
évek szükségesek a bányák korszerű
sítéséhez. Kétségtelen, hogy az álla
mosítás és az emelkedő életszínvonal 
emelni fogja Ikis mértékben a terme

lést már a közel jövőben. 1946-ban, 
amikor már biztos volt a bányák ál
lamosítása, a termelés 189 millió 
tonnát ért el, ami magasabb volt 
mint a 45-ös eredmény, de még min
dig messze visszamaradt az 1938-as 
termeléstől, 227 millió tonnától. 

Jelenleg 85,000 bányásszal keve
sebb dolgozik mint 1938^ban. Uj mun
kaerő bevonása a termelésbe szintén 
elsőrendű fontosságú olyan szén
mennyiség biztosításánál, amely ok
vetlenül fontos a belső ipar és a há
zi fogyasztás fedezésére. Mi törté
nik ezen a téren? meg van-e a biz
tosítéka annak, hogy az idei szén
katasztrófa nem ismétlődik meg a jö
vő télen?-

Erre a kérdésre lehetetlen meg
nyugtató választ adni. A kormány 
gazdasági jelentése szerint elenged
hetetlenül szükséges 200 millió tonna 
szén kitermelése. Ez szinte lehetet
lennek látszó feladat, mert a bányá
szok számát csak 35,000 fővel gon
dolja megnövelni. A bányák korsze
rűsítése mellett szükséges munkaerő 
előteremtése az angol ipar legnagyobb 
problémája. A rossz munkaviszonyok 
miatt, majd pedig a két világháború 
közötti évek növekvő munkanélküli
sége következtében a bányászok ez
rei hagyták ott régi foglalkozásukat, 
hátat fordítottak a bányáknak, elme
nekültek a »halott völgyekből* és in
kább mint segédmunkások igyekez-
Itek elhelyezkedni a varosakban. A 
legutolsó év kivételével állandóan 
csökkent a bányászatban, foglalkoz
tatott munkásság száma. 1913-ban 
még 1,107,000 bányász dolgozott, 
1946-ban már csak 695,000. A régi 
családi foglalkozás megszűnt meg
nyugtató jövőnek látszani, amely 
akár a legszükösebb megélhetést is 
biztosítani tudná. 

Az államosítással és a munkaviszo
nyok javításával megváltozott a hely
zet, de hosszú évek keiknek ahhoz, 
hogy meginduljon a visszaözönlés a 
bányák felé. A kormány idegen mun
kaerő alkalmazásával szeretné a hi
ányzó munkaerőt pótolni. Eltekintve 
ezen törekvés politikai jellegétől, kér-



désesnek látszik, hogy lehetséges-e 
megfelelő mennyiségben szakmunká
sokat találni. Az elmúlt évben az új 
bányamunkások száma éppen csak 
fedezte a halálozás és kiöregedés mi
att elvesztett munkaerőt. Ez is csak 
úgy volt lehetséges, hogy a hadse
regből sok bányász tért vissza. A kor
mány jelentése hangsúlyozza, hogy 
1947-ben csökken a bányászok száma, 
ha nem sikerül a természetes létszám 
csökkenést különleges intézkedések
kel ellensúlyozni. A jobb munkafelté
telekkel, az ifjú bányászok mentesí
tésével a katonai szolgálattól és len
gyel bányászok alkalmazásával eset
leg sikerül a bányamunkások számá
nak csökkentését • megakadályozni, 
sőt a remélt gyarapodást is elérni. Ez 
azonban egymagában még nem jelént 
megoldást. 

Az angol kormány gazdasági 
programjának alapja a szén. Az elkö
vetkező években még több szénre 
lesz Angliának szüksége mint 1947-
ben. A dollárkölcsön kimerülése még 
akkor is életfontosságúvá teszi az 
iparcikkek kivitelének emelését, ha a 
jelenlegi külpolitika megváltoztatása 
csökkenteni fogja azokat a gazdasági 
terheket, amelyeket az egymilliónál 
nagyobb létszámú hadsereg fenntar
tása és ellátása jelent. A termelés fo
kozása csak a szénbányászat növelé
sével érhető el. 

A bányák korszerűsítését fokozni 
kell. Uj gépeket, szállító eszközöket 
és új munka módszereket kell beve
zetni. Az angol bányásznak tanulni 
kell külföldi bányásztársaitól; a bá
nyásznak tehnikussá és gépésszé kell 
átfejlődni. Pillanatnyilag azonban 
emelni kell a bányászok számát, ami 
elsősorban, magasabb életszínvonal 
biztosításával képzelhető csak el. 
Legalább 100.000 új bányászra van 
Angliának szüksége. Magasabb élel
miszeradagok, magasabb fizetés, jobb 
betegségi és öregségi biztosítás sok
ezer bányászt vonhat be a termelés
be. A bányász szakszervezet bebizo
nyította a mostani szénválságban, 
hogy minden erővel a termelés foko
zását segíti elő. Az új szénkamarák
ban még több helyet kell biztosítani 
a bányászok képviselőinek. 

A bányászok tudják, hogy csak ők 
menthetik meg Angliát. De nem Be-
vin és Churchill Angliáját akarják, 
a nemzetközi reakció csendőrét, ha
nem a demokratikus, népi, a Szovjet 
Szövetséggel és a többi demokrati
kus népekkel együttműködő Angliát. 
Nem kétséges, hogy felelőségük teljes-
tudatában mindent elkövetnek a ter
melés emelésére. Ennek egyetlen 
akadálya a konzervatívok és a f i 
náncmágnások mérhetetlen aknamun
kája a béke és a nép jóléte ellen. 

Szűcs Miklós 
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L Ő R I N C P É T E R 

A K U R U C K O R 
Történelmi tanulmánya népi sza

badságharcok hősi korszakáról. 

M - E G R E N D E L H E T Ö : 
A „ И 1 1 > " ' 

K I A D Ó . H I V A T A L Á B A N , 
D O B A N Ó V A C S K A UTCA 9. 

TELEFON 414 

Csillagok csillaga 
40 válogatott versremeket tartalmaz 
— Petöfii, Ady, József Attila és 
számos kiváló élő költő verseit közli 

Ara 20 dinár. 

Szabadságdalolt 
Forradalmi és népi szabadságdalok 

gyűjteménye. Ara 25 dinár. 

Színpadunk 
Nyolc füzet (II.—IX.) időszerű szín
darabokat, drámákat, vígjátékokat, 

jeleneteket tartalmaz. 
Ara 6, 8, 9 és 15 dinár. 

J o vánovics Ar s z ó : 
A fölszabadító harc áttekintése. 
Történelmi tanulmány a népfelsza
badító harc négy esztendejéről 11 

térképmelléklettel- Ára 6 dinár. 

Kardely Edvard: 
Jegyzetek a nemzetközi 

fejlemények egyes kérdéseihez. 

Ára 6.50 dinár. 



Sajtó alá került 1947 május ho 18-án. 
A nyomást befejezték 1947 május hó 26-án 3000 példányban. 

„ M i n e r v a " n y o m d a ; z u b - o t i c a, ' N o v e m b e r 29 tér 3. 


