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Az egykmi 
város-
parancsnok 
Budapesten 

Á hazánkban tartózkodói. 
Ty. Zamercev vezérőrnagy, a 
felszabadult Budapest első 
városparancsnoka és felesé-
ge csütörtökön a délelőtti 
órákban Regős Gábornak, az 
MSZBT titkárának kíséreté-
ben a Pamutnyomóipari Vál-
lalat óbudai gyáregységének 
MSZBT-tagcsoportjához láto-
gatott el. A magas rangú 
vendégeknek a gyár vezetői 
bemutatták a vállalat üze-
meit, majd az ezt követő ba-
ráti találkozón a vállalat szo-
cialista brigádjai képviselői-
nek jelenlétében átnyújtot-

,ták Zamercev tábornoknak a 
vállalat 30 éves törzsgárda-
tagságát igazoló aranygyűrűt. 
A délután folyamán Zamer-
cev vezérőrnagy és felesége 
az MSZBT Gorkij fasori 
székházába látogatott, ahol 
Nagy Mária, az MSZBT fő-
titkára és az országos elnök-
ség több tagja fogadta. Jelen 
volt Ivan Ivanovics Bagyul, 
a Szovjetunió magyarországi 
nagykövetségének első tit-
kára. 

Zamercev vezérőrnagyról 
itt-tartózkodása alatt a tele-
vízió riportfilmet készít, ame-
lyet a főváros felszabadulásá-
nak 30. évfordulóján mutat-
nak be. 

Termelőszövetkezeti változások 

forma 
Megyénk népességének 

több mint egyharmada, 
mintegy 160 ezer ember, fő-
ként mezőgazdasági tevé-
kenységből él — adja hírül 
a Központi Statisztika; Hi-
vatal megyei igazgatóságá-
nak legfrissebb vizsgálódása. 
A népességnek ez a nagy 
csoportja nem teljesen azo-
nos a parasztsággal, mint 
társadalmi osztállyal, de az 
élet- és munkakörülmények 
hasonlósága, a társadalmi 
munkamegosztásban betöl-
tött szerepe alapján jól el-
határolható. jellemzően me-
zőgazdasági réteg. Ennek a 
száma és aránya csökkenő, 
de népgazdasági fontossága 
igen jelentős, s jelenlegi 
életformája nemcsak a fel-
szabadulás előttitől különbö-
zik nagymértékben, de a 10 
—15 évvel ezelőtti paraszt-
ságétól is, ám eltér a né-
pesség többi rétegének élet-
vitelétől. 

Az utóbbi évtizedekben 
végbement társadalmi-gazda-
sági átalakulás hazánkban 
legjobban a mezőgazdasági 
népesség, ezen belül a ter-
melőszövetkezeti parasztság 
élet- és munkakörülményé-
nek változásán figyelhető 
meg. Ennek a népességnek 
mintegy háromnegyede ter-
melőszövetkezeti családok-
ban él. A társadalmi mun-
kamegosztásban elfoglalt he-
lyük. az élet . és munkakö-

rülményük, az életszínvona-
luk szempontjából kedvezőt-
lenebb a többi társadalmi 
rétegnél, illetve a megyei át-
lagnál. 

Alacsony 
iskolázottság 

A termelőszövetkezeti csa-
ládokban 41 év az átlagélet-
kor, 14 százalékkal maga-
sabb a megyei átlagnál. S 
ezen belül a nyugdíjkorha-
tárnál idősebbek aránya 
másfélszerese a megyeinek. 
Elég erre példának említe-
nünk. hogy a 60 éves és an-
nál idősebbek a téeszparaszt. 
ság 29 százalékát jelentik. 

E népességcsoport iskolá-
zottsága, iskolázottsági szint-
je igen alacsony; a hétéves-
nél idősebb mezőgazdasági 
népesség 40 százalékának 5 
általánosnál kevesebb az is-
kolai végzettsége, a közép-
iskolai vagy magasabb ké-
pesítésűek aránya alig egy-
ötöde csupán a többi népes-
ségcsoportéhoz viszonyítva. 

A visszahúzó 
múlt 

A szövetkezeti családok-
ban 42 százalék a z aktív ke-

U a g o n k i r a k a s 
doruircal 

Korszerűsítik a DEFAG rönkterét 
Évente mintegy 40 ezer 

köbméter farönk érkezik a 
Délalföldi Erdő. és Fafeldol-
gozó Gazdaság telepére. En- I 
nek fogadása nem kis gon-
dot jelent a vezetőknek és a 
rönktéri dolgozóknak. A va- 1 
gonokból egyenként emelik 1 
ki a hatalmas fákat autódaru I 
és bakdaru segítségével. 
Hogy ez a módszer nem elég- 1 
gé termeiékenj', mi sem bi- 1 
zonyítja jobban, mint az, 1 
hogy tavalyelőtt közel 4 mii- | 
lió forintot kellett kifizetni I 
vagonállások miatt. 

A kirakodás meggyorsítá-
sára és a munkakörülmé-
nyek javítására a közelmúlt-
ban hozzáfogtak a rönktér 
korszerűsítéséhez. Hat új, 30 
méter magas oszlopra épí-
tett lámpával nappali fényt 
megközelítő térvilágítást ér-
tek el. További egy tucat 
lámpát a vasúti pálya men-
tén telepítettek, hogy a va-
gonok ürítését megkönnyít-
sék: 

A legnagyobb változást a 
Szovjetuniótól vásárolt hatal-
mas portáldaru jelenti majd, 
amely sokszorosára növeli a 
kirakodás termelékenységét. 
Két fogással egy vagont ürít 
ki úgy, hogy terhét tíz mé-
ter magasra tudja emelni és 
a vasúttól ötven méterre el-
szállítani. Egész vagonsort 
képes folyamatosan megsza-
badítani terhétől anélkül, 
hogy a vasúti kocsikat köz-
ben elmozdítanák helyükről 
— 96 méter hosszon tudja 
követni a pálya irányát. Eh-
hez azonban el kell még ké-
szíteni a daru sínpárjának je-
lentős hányadát. A vasúti pá-
lya is meghosszabbításra vár. 
Ezt a munkát mintegy há-
rom hónap múlva fejezik be, 
hacsak az időjárási viszo-
nyok nem lesznek kedvezőt-
lenek. A pályaépitők legna-
gyobb „ellensége" ugyanis a 
magas talajvíz, amely a nagy 
esőzések után alaposan fel-
szökik. Jelenleg az építésnek 
nincs akadálya. 

Eddig szovjet szakértők 
irányításával elkészültek már 
a daru felállításával és tel-
jes összeszerelésével. Ehhez 

Somogyi Károlyné felvétele 

A végső szereléseket végzik a DEFAG szerelői a portál-
darun 

július 5-én fogtak hozzá és a 
tervezett időpontnál két hét-
tel korábban, augusztus 20. 
előtt befejezték. Közben a 
szovjet mérnökök betanítot-
ták a gépre kijelölt dolgozó-
kat a daru kezelésére, a sze-
relőket pedig az esetleges hi-
bák javítására. 

A daru ára, üzembe helye-
zése az alépítményi munkák-
kal együtt mintegy 3 millió 
for in t A gép talán egyetlen 
szépséghibája az, hogy a rön-
kök alá embereknek kell a 

kötelet fűzni. Ezen jövőre, az 
első félévben tudnak segíte-
ni, amikoris negyedmillió fo-
rintba kerülő segédeszközt 
kapnak hozzá. Ez megragad-
ja a rönköket — így nem 
lesz szükség fizikai mun-
kára. 

Korszerűsítették a rönktéri 
anyagmozgatást is. Felszed-
ték a kisvasúti sínpárokat és 
most már targoncákkal szál-
lítják a rönköket a portál-
daru alél a raktározási 
helyre; . 

resők aránya. alacsonyabb 
tehát a megyei átlagnál, ami 
50 százalék. A téeszcsaládok 
40 százaléka él tanyán, fő-
leg az idősebb korúak, s a 
külterületeken élők között 
még alacsonyabb az aktív 
keresők száma, magasabb az 
eltartottak aránya. 

Mindez kedvezőtlenül be-
folyásolja a szövetkezeti pa-
rasztság élet_ és munkakör 
rülményét, bár az említettek 
jó része a magyar mezőgaz. 
daság több évtizedes elma-
radottságának következmé-
nye, a tősgyökeres félfeu-
dális viszonyok, a nagybir-
tok-Magyarország hagyaté-
kai. Az utóbbi években lé-
nyeges változások történtek, 
ezek meggyorsították a kö-
zeledést, a parasztság élet-
formája a többi társadalmi 
rétegéhez felzárkózik. Egy-
idejűleg a korábbitól eltérő-
en, elsősorban a végzett 
munkától függő differenci-
áltság alakult ki a téesz-
családok életkörülményei-
ben. 

Űj paraszti 
osztály 

A legalapvetőbb változás 
kétségkívül a földtulajdo-
non alakuló gazdasági-társa-
dalmi rétegeződés felszámo-
lása után. a fokozatosan ki-
alakuló ú j paraszti osztály 
létrehozása jelenti, vagyis a 
termelőeszközökhöz és a 
munkához való viszony gyö-
keres fordulata. A szövet-
kezetekben létrejött szocia-
lista csoporttulajdon' meg-
szüntette a kisparaszti ma-
gántulajdont, s a két alap-
vető társadalmi osztály kö-
zötti érdekkülönbségek gaz-
dasági alapját Napjainkban 
a megye parasztságának 
alig egytizede gazdálkodik 
egyénileg. A hagyományos, 
több generációs nagy csalá-
dok fokozatosan megszűn-
tek. Jelenleg a téeszcsalá-
dok átlagos nagysága 2,7 fő, 
lényegében azonos a többi 
népiesség csoportéval. Az is 
fontos jellemző, mutató, 
hogy a korábbi években 
megszokott paraszti csalá-
dok felbomlóban vannak, 
létrejöttek a kettős jöve-
delmű, munkás-paraszt csa-
ládok, vagyis ritka az olyan, 
falun élő család, ahol min-
den tag mezőgazdaságból 
keresi kenyerét. A kereső 
családtagok több mint egy-
harmada nem mezőgazdasá-
gi, fizikai, illetve szellemi 
munkát végez. Külterületen 
ez az arány még kedvezőt-
lenebb. csupán 17 százalék 
— a belterületiek 36 száza-
lékával szemben —, dolgo-
zik nem mezőgazdasági ága-
zatban. Életformájukat sok-
kal kevésbé befolyásolják a 
„kívülről" jött hatások; 
ezért konzerválódhattak a 
hagyományos élet- és mun-
kakörülmények. A téeszcsa-
ládokban élő nők viszonylag 
kisebb hányada aktív kereső. 

Jelentős változást hozott a 
nyugdíjjogosultság kiterjesz-
tése a téesztagokra. A többi 
dolgozóréteghez való közelí-
tést jelentette ez is. A téesz-
családok tagjainak körei 
egyötöde, több mint 20 ezer 
idős mezőgazdasági dolgozó 
részesül jelenleg nyugellátás-
ban, illetve kap járadékot 
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Ideológiai téma 
a taggyűléseken 
Ebben az évben valamennyi pártalapszervezetben 

megvitatják a vallásos ideológia elleni harc tenni-
valóit. Valóban azt a kérdést, hogy milyen a párt-

szervezet tagjainak ideológiai arculata, mennyire egységes 
a marxizmus—leninizmus ideológiája alapján, illetve hol 
kell erősíteni a felvilágosító, nevelő munkát — a párton be-
lül. E témát számos alapszervezetünk már megvitatta, sok 
hasznos tapasztalatot szereztek, dé még sok pártszervezet 
munkatervében e taggyűlési téma csak ezután valósul meg. 
Ezért nem árt e témával bővebben foglalkoznunk. 

Előfordult, hogy amikor párttaggyűlésen számon kér-
ték egy párttagtól, hogyan tudja összeegyeztetni önként 
vallott elvével gyermeke megkereszteltetését vagy bérmálá-
sát, így válaszolt: „Azt gondoltam, a szövetségi politikában 
a vallásosság már nem játszik akkora szerepet, meg nehéz 
volt a nagyszülőknek ellentállni." Elenyésző ma már a 
hittanra járó gyerekek száma, de közöttük is akad, akinek 
párttagok a szülei. Megesik továbbá, hogy párttagok — 
noha saját családjukban már kommunista világnézetük 
szerint élnek és nevelik gyermeküket — szűkebb környe-
zetükben, rokonságukban, munkahelyükön nem képviselik 
határozottan a materialista, kommunista világnézetet, elné-
zőek a vallásos ideológia jelenségeivel szemben. 

Az okok sokrétűek. Egyrészt szemléletbeliek, másrészt 
bizonyos tévedésekből táplálkoznak. Az egyik elég gyako-
ri tévedés, hogy összetévesztik a párt és a kormány egy-
házpolitikáját a vallásos világnézet elleni harccal. Az egy-
házpolitika ezúttal nem témánk, de a megértés kedvéért 
hadd hangsúlyozzuk, hogy az egyházak, mint társadalmi 
képződmények, évszázadok során alakultak ki. A felszaba-
dulásig a vallásos ideológia volt az állami nevelés alapel-
ve, a szokások és hagyományok miatt — főleg az időseb-
bek körében — még hívei vannak. Ezért hosszabb történel-
mi időben kell vele számolni. Egyházpolitikánknak az az 
alapja, hogy a magyar egyházak elfogadták a Magyar Nép-
köztársaság Alkotmányát, társadalmi rendszerét, a szocia-
lizmus, a béke védelme igenlésének álláspontjára helyez-
kedtek, és erre ösztönzik híveiket is. Másrészt a szocialista 
építésben együtt küzd vallásos és ateista, nem azt kutatjuk, 
ki hisz istenben és ki nem, hiszen a szocialista építés egye-
temesen szolgálja az egész nép érdekeit, s az ebben való 
részvétel minden magyar állampolgárnak nemcsak köte-
lessége, de egyéni érdeke is. Ezért az állam egyezményt 
kötött az egyházakkal, biztosítva működésük szabadságát, 
sőt bizonyos anyagi támogatást is ad számukra. Ilyenfor-
mán hazánkban az állam és egyházak közötti viszony ren-
dezett, egészséges. 

Mindebből logikusan következik, hogy az egyházak foly-
tatják a maguk hitéleti tevékenységét, s mi is terjesztjük 
az egyedül tudományos ideológiát: a marxizmus—leniniz-
must. Tehát az ideológiák tekintetében nincs semmiféle 
„békés egymás mellett élés". Ellenkezőleg: éles eszmei küz-
delem van, s meggyőződésünk, hogy egyre több ember sza-
kít a vallásos nézetekkel, és helyezkedik fokozatosan a ma-
terializmus elvi-ideológiai alapjaira. A vallásos világnézet 
befolyása az egész társadalomban szemmel láthatóan 
csökkent. 

Az egyházpolitikát nem szabad összekeverni a vallá-
sos világnézet elleni harccal. Meggyőződésünk, hogy az 
egyetlen tudományos és igaz ideológia a marxizmus—le-
ninizmus. Akik a pártban vannak, természetesen ezt vall-
ják, de ez az eszme a párton kívül is egyre nagyobb tö-
megek tudatát hódítja meg. Akik a párton belül vannak, 
nem élhetnek kétarcúan, hogy egyiket mutat ják a pártgyű-
lésen, másikat az úgynevezett magánéletben. A vallásos 
szokástól azonban még nem minden párttag szabadult meg. 
Többek között e téma napirendre tűzése azt is jelenti, hogy 
minden kommunista világosan ismerje az ezzel kapcsola-
tos követelményeket, s maga is tevékenyebb harcosa le-
gyen környezetében a vallásos világnézet elleni harcnak. 

Köztudott, hogy az állampolgár számára magánügy: 
vallásos-e, vagy nem hisz a vallásban; de ez a párt számára 
nem magánügy. Párttag csak az lehet, aki a párt politikáját 
elfogadja, azért harcol, és a párt ideológiája szerint gondol-
kodik, él, s családját is ennek szellemében neveli. Tehát a 
párt tagja is csak az maradhat, aki képes szakitani mind 
a vallásos ideológiával, mind az egyházi ceremóniákkal. Ez 
minden párttag számára kötelező! Amikor a világnézeti 
nevelés kerül előtérbe, akkor a vallásos ideológia elleni 
harcra is gondolnunk kell. Arra, hogy a vallásos ideológia 
egyes párttagokra gyakorolt hatását is meg kell szüntet-
nünk. Ez azt jelenti, hogy párttag nem vehet részt vallá-
sos rendezvényeken, s családját is materialista szellemben 
neveli. Egyetlen kivétel engedhető meg, amikor közeli hoz-
zátartozó végtisztességén vesz részt valaki. 

A vallásos ideológia maradványai és beszüremlése el-
leni harc fő eszköze azonban a párton belül sem elsősor-
ban fegyelmi eljárás, hanem világnézeti harc, azaz: fel-
világosítás és meggyőzés. De egy-egy alapszervezetben — 
ahol a kommunisták jól ismerik egymás életét — ez sem 
lehet absztrakció. Ha valamelyik kommunistánál mulasztást 
tapasztalnak, mint más kérdésekben szokásos, ezt is a tag-
gyűlés színe előtt, nyíltan szóvá kell tenni, hogy a kollek-
tíva segítséget adhasson az egyes emberek hibás nézetének 
leküzdéséhez. Tehát az ideológiai harc a párton belül sem 
az egyes ember ellen irányul, hanem egyes párttagok tuda-
tában még jelenlevő téves nézetek és eszmék leküzdésére. 
Ez jelenti a párton belül a harcos materializmust. 

A vallásos világnézettől megszabadulni lassú és sokszor 
keserves folyamat, családi konfliktusoknak is forrása lehet, 
mint ahogy az lehetett a múltban, ha valaki kommunis-
tává lett. 

A szocializmus építése viszont nap mint nap követeli a 
legszélesebb tömegek aktív részvételét, munkáját, 
lelkesedését. A szocializmus építésében nem azt ke-

ressük, ami elválasztja a hivőt és az ateistát, hanem ami 
összeköti az embereket. Ilyen értelemben a fentebb emlí-
tett magas elvi-ideológiai mércét elsősorban a párton belül 
lehet felállítani, ott viszont az ideológiai egyértelműség 
feltétlen megkövetelhető. 

A téma napirendre tűzése a párttaggyűléseken ezt a 
céR is szolgálja. 

EÁCZ LAJOS < 
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