
2 Péntek, 1978. január 27-

A szocialista magyar társadalom születése 

1948—19-jg tehát jelentősen 
átalakult a magyar társada-
lom szerkezete. A volt u ra l -
kodó osztályok jórészt el-
vesztették osztályjellegüket, 
előbb a földbirtokosokat, 
ma jd a tőkéseket kisaját í tot-
ták. A munkásosztály vált a 
politikai hatalom birtokosá-
vá, és jelentős részben a szo-
cialista szektorban volt fog-
lalkoztatva. Erőteljesen csök-
kent a mezőgazdasági prole-
tar iá tus száma. A lakosság 
legszámosabb csoport ját a 
kisárutermelő parasztság al„ 
kotta, amely belsőleg dif fe-
renciált volt, jóllehet 1945 
u tán egy nivellálódási folya-
ma t Indult meg. A 4—5 szá-
zalék gazdag parasztság mel-
lett fele-fele arányban osz-
lott meg a szegény- és kü-
zépparasztság. A foglalkozta-
tot taknak még viszonylag je-
lentős részét alkották a vá-
rosi kisárutermelők. (1948 vé -
gén 180 000 kisiparos volt, a l -
kalmazottaik száma is körül-
belül ugyanannyi.) Az a lkal-
mazottak és értelmiségiek 
aránya Jelentősen nem emel-
kedett, azonban részint a né-
pi kollégiumok rendszerében 
megkezdődött egy új, m u n -
kás-paraszt származású é r -
telmiség klnevelődése, rér 
szint pedig jelentős munkás-
és paraszttömegek értelmisé-
gi és vezető funkcióba eme-
lődtek. (Például az államosí-
tások során a vállalatok f e . 
lében munkásból lett az ú j 
igazgató, és 1948 végére min-
den tizedik munkást , körül-
belül 60 000 főt magasabb 
funkcióba emeltek. 

P J d i m e n z i ó k — 
P.I KETTŐSSÉG 

A változások sarán Jórészt 
megszűnt és felszámolódott a 
töke és bérmunka ellentéte. 
A nemesi-úri társadalomve-
zetés a demokrat ikus átala-
kulás során, a földbirtokos-
osztály pedig a földreform-
mal eltűnt a magyar társa-
dalomból. A tőkés osztályt ki-
saját í tot tak, azonban a kelet-
európai elmaradottság követ , 
kezményelt nem lehetett ilyen 
gyorsan likvidálni. Azt lehet-
ne mondani, hogy a magyar 
társadalom kettősségét a „vá-
rosi" és a „falusi" s t ruktúra 
sajátos kettőssége váltotta 
fel, 

A „város!" s t ruktúrában a 
munkásosztály vezető szere-
pe valósult meg. A munkás-
osztály legjobbjai vezető 
funkciókba kerültek, és az ál-
lami tula jdon túlsúlya érvé-
nyesült. Ugyanakkor a váro-
si s t ruktúra részét képezték 
még a kispolgárság, és az á t -
alakulás ú t j án meginduló ér-
telmiségi-alkalmazotti réte-
gek. 

A „falusi" s t ruktúrá t alap-
vetően a kisárutermelő me-
zőgazdasági termelés jelle-
mezte. Vitathatat lan tény, 
hogy a szocialista és a kis . 
árutermelői tu la jdon domi-
nanciá jának eltérése mellett 
a falu és a város között je-
lentősek voltak a kulturális, 
civilizációs különbségek is. 
Társadalmi szempontból 
azonban a ké t fa j ta s truktúra, 
a szocialista termelési viszo-
nyok közé lépő munkásosz-
tály és a kisárutermelő pa-
rasztság eltérése jelentette az 
alapvető differenciáló ténye-
zőt. 

A fordúlst éve után ebben 
a vonatkozásban is jelentős 
változások következtek be 
Egy olyan társadalom — és 
gazdaságfejlesztési stratégia 
— alakult ki, amelynek kö-
zéppont jában a feszített üte-
mű iparfejlesztés állott. A 
szocialista fejlődés során k e b 
lett megteremteni azt a gaz-
dasági, ipari bázist, amely a 
szocialista fejlődésnek magá-
nak is előfeltétele. Többek 

között e feladat hatósára a la -
kúit ki — a többi szocialista 
országgá' hasonló módon — 
egy olyan társadalomirányí-
tási rendszer, amely minden 
rendelkezésre álló társadalmi 
és gazdasági erőforrást köz-
vetlen a központi irányítás-
nak rendelt alá. E fejlesztés 
forrása pedig — ahogy az 
ahban az időben is megfogal-
mazódott — a? ipari önkölt-
ség csökkentése, a mezőgaz-
daság eyősebb adóztatása és 
a? áruforgalom lefölözése. 

A társadalmi s t ruktúra 
szempontjából mindennek 
óriási hatásai voltak- Az 
iparban erőteljes centralizá-
ció indult meg a kisipari te r -
melés gyors visszaszorításá-
val ; a mezőgazdaságból a ter-
méktöbblet és a munkaerő 
intenzív iparba áramoltatása 
kezdődött meg; az életszín-
vonal és a lakossági fogyasz-
tás viszonylag alacsony szin-
ten tar tásával nagyobb be-
ruházásokra volt lehetőség; 
így a nők munkába ál lásá-
nak — az emancipációs igé-
nyeken túli — gazdasági 
szükségszerűsége is kialakult . 

A S70CIAI4STA 
VISZONYOK GYŐZELME 

E fQlyamatpk eredménye-
képpen rendkívül gyorsan 
nőtt az iparban foglalkozta-
tottak száma. 1948—54 között 
364 000 fővel, 55 százalékkal 
nőtt a munkások, illetve 143 
ezer fővel, 140 százalékkal 
emelkedett az alkalmazottak 
száma. A mezőgazdaságban 
ellenkező irányú folyamat 
játszódott le. Az erőteljes 
adóztatás, a kialakított á r -
rendszer és az erőltetett tsz-
szervezés hatására 1948—5? 
között 300 ezer fő távozott a 
mezőgazdaságból. 1953 után 
ez a folyamat lelassult, maid 
az ötvenes évek végétől is-
mét gyorsabbá vált. 

A társadalmi s t ruktúra 
szempontjából döntő jelentő-
sége volt a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésének, 
amely az ötvenes évek elejé-
nek önkényes és sikertelen 
kísérletei Után 1958—62 kö-
zött demokrat ikus módsze-
rekkel, a paraszti önkéntes-
ségre építve zajlott le. Ennek 
eredményeként a kisáruter-
melő parasztság egy része 
termelőszövetkezeti taggá, 
másik része ipari munkássá 
vált . A fa lun is győztek a 
szocialista termelési viszo-
nyok! 

A fordulat évétől a hatva-
nas évek elejéig tehát ú jabb 
gyökeres változások játszód-
tak le hazánk társadalmi 
s t ruk túrá jában . Az iparban 
es az építőiparban foglalkoz-
tatot t munkások és alkalma-
zottak létszáma a feszített 
ütemű, extenzív iparfejlesz-
tés következtében közel meg-

duplázódott. A közlekedés-
ben, kereskedelemben és a 
nem termelő szférákban dol-
gozók száma minimálisan 
emelkedett, és alapvetően 
csökkent a mezőgazdaságban 
cjolgozók száma és aránya. 
Ugyanakkor azonban a mező-
gazdaságban gyökeres fordu-
latot hozott a kisárutermelő 
paraszti gazdaságok szocialis-
ta nagyüzemmé való átszer-
vezése. Kisebb részben a gaz-
dasági fejlődés és nagyrészt 
a társadalmi változások kö-
vetkezménye volt, hogy a 
szeljem! dolgozók száma és 
aránya is jelentősen emelke-
dett. Egy ú j értelmiség nőtt 
fel, amelynek tagjai jórészt 
a munkásokból és parasztok-
ból, illetve azok gyermekei-
ből verbuválódtak. 

AZ ATRETEGEZOdES 
JELENTŐS 

E folyamatok természetsze-
rűleg jelentős társadalmi át-
rétegeződéssel já r tak együtt. 
A fizikai munkából a szelle-
mi munkába és a mezőgaz-
daságból az iparba történő 
mobili tás jelentősen átalakí-
tot ta mind az értelmiség, 
mind pedig a munkásosztály 
tá rsadalmi összetételét. A 
KSH 1963-ban végzett fe lmé-
rése szerint a szellemi fog-
lalkozásúak ap ja 71 száza-
lékban fizikai foglalkozású 
vojt, és a nem mezőgazdasági 
fizikai dolgozók 52 százalé-
kának az apja még a mező-
gazdaságban dolgozott. Ha 
nem is ilyen mértékű, de je-
lentős mobilitási arányokat 
kapunk akkor is, ha az 
1963-as foglalkozást az egyén 
eredeti foglalkozásával ha-
sonlí t juk össze. Az 1963-as 
érteimiségiek 58 százaléka 
eredetileg nem értelmiségi 
volt, az egyéb szellemiek 63 
százaléka eredetileg fizikai 
dolgozó volt, illetve a szak-
munkások 20, a betanított 
munkások 45 és a segédmun-
kások 58 százalékának első 
foglal koaási területe a mező-
gazdaság volt. 

Ezek az adatok azonban 
már azt is jelzik, hogy fizi-
kaiból lett szellemiek vagy 
nem értelmiségi pályára ke-
rültek, vagy a gazdaságpoli-
tikai vezetés értelmiségi dol-
gozóivá váltak, ugyanis a fi-
zikai származású értelmisé-
giek nem egyenlően oszlanak 
meg az értelmiség különbö* 
20 rétegeiben. Hasonló a hely-
zet a paraszti származású 
munkásoknál is, akik első-
sorban a kisebb kvalifikációt 
igénylő területekre törtek be 
tömegesen. Több vizsgálat 
acjatai szerint a betanított és 
segédmunkásoknak több mint 
fele paraszti származású, a 
szakmunkások közül azonban 
csak minden ötödik.1 

Kolosi Tamás 

Juliász Gyula művészeti írásai 
Érdekes irodalmi-képző-

művészeti összeállításnak te-
kinthető az 1973-ban meg-
jelent Képek és nézők, vala-
mint az 1977-ben kiadott 
Mindenkori mesterek című 
sok reprodukcióval ellátott 
két kötet. Az előbbit Kampis 
Antal és Németh Lajos, az 
utóbbit Sík Csaba szerkesz-
tette. Ezekben a művészet-
történet kimagasló alkotásai-
val foglalkozó kiadványok-
ban szereplő írok, költők po-
raiban többek között ott ta-
lá l juk : Goethe, Keats, Ber-
tolt Brecht. Aoallinaire, Coo-
teau, Pablo Neruda, a ma-
gyarok közül Babits, Kassák, 
Illyés Gyula, Weöres Sándor, 
Nagy László. Vas István és 
mások egy-egy művészeti té-
má jú versét vagy írását. 
E kiadványok minden bi-
zonnyal nagyrészt azért let-
tek kedveltek, mer t az egyes 
képleirások szerzőiként amint 
Németh Lajos hangsúlyozza 
,,... elsősorban írókat, költő-
ket választottunk, így még 
izgalmasabban mutatkozik a 
nagy probléma: hogyan le-
het verbális eszközökkel, te-
hát egy más nyelv révén, 
megközelíteni a látás, az al-
kotói nézés által felfogható 
jelentéseket." 

E világszintű irodalmi és 
művészeti értékeket elénk 
vetítő könyvek lapozgatása 
közben ar ra gondoltunk, ér-
demes lenne a magyar írók, 
költők műalkotásoktól ihle-

tett verseiből, publicisztikai 
Írásaiból — akiknél ez indo-
kolt — külön-külön össze-
válogatni egy-egy kötetre 
vqlót. Biztatónak vehető, 
hogy Ady Endre képzőművé-
szeti írásai, a költő születé-
sének századik évfordulója 
alkalmával — Varga József 
által egybegyűjtve — 1977-
ben már kiadásra keriilt. 

A m j szegedi poétánk, a 
képeket és szobrokat ra jon-
gásig szerető Juhász Gyula 
gazdag arculatú művészeti 
költeményeiről önálló formá-
ban eddig csak egy mini-
kötet, az Ars longa... ta-

valy adott némi fogalmat. A 
Szegedi és Szekszárdi Nyom-
dának e társadalmi munká-
val létrehozott — kereske-
delmi forgalomba nem került 
— kis példányszámú kiad-
ványában is utal tunk ar ra , 
hogy Juhász lénye annyira 
azonosult a művészettel, 
hogy magát olaszosan „pit-
tore"-nek. azaz festőnek ta r -
totta. Művész voltáról — 
mint aztán még oly sok ver-
sében, már huszonnégy éve-
sen — Corregio híres mon-
dása szerint — az Anch' io 
(1907) című költeményében 
így vallott : 

Művész vagyok. Kifáradt keskeny ujjam 
Egy lant idegein álmodozva babrál, 
Űgy simogatom a szép és új igéket. 
Mint perzsa szőnyegét a kalmár.,, 

A Délmagyarország ha-
sábjain is hangsúlyoztuk, 
hogy nincs még egy magyar 
költő Juhász Gyulán kívül, 
altit a festők, szobrászok és 
azoknak alkotásai annyiszor 
írásra késztettek volna, mint 
őt. Több mint másfél százra 
tehető azon verseinek és cik-
keinek száma, melyek mű-
vészeti jellegűeknek mond-
hatók. Megerősíti állí tásun-
kat az olyan tudományosan 
megalapozqtt vélemény is, 
mint Szabolcsi Miklósé, aki 
A Juhász-problémákhoz cí-
mű összefoglaló - r 1961-ben 
írt — tanulmányéban egye-

atemeremü—légtisztaság 
A Szovjetunióban a kö-

zelmúltban ú j a tomerőművet 
helyeztek üzembe. A Lenin-
grádi Atomerőmű, amely 
Európa legnagyobb ilyen lé-
tesítménye, tel jes teljesít-
ménye jelenleg 2 millió ki-
lowatt. A második ütem 
üzembehelyezése u tán 8? 
erőmű kapacitása 4 millió 
kilowatt lesz, ekkor több 
energiát fog termelni, mint 
a krasznojarszki yízierőmú-
órias. 

A Leningrádi Atomerőmű 
lakótelepe, amely a Szosz-
novijbor (Fenyveserdő) ne-
vet kapta , a Finn-öböl part-
ján, az erőműtől 3 kilomé-
terre épült fel. Az itteni 
tiszta levegőt bármely város 
megirigyelhetné. A levegő-
szennyeződés szempontjából 
az atomerőmű sokkal ked-
vezőbb, min t a hőerőmű. A 
széntüzelésűek közelében 
például magas a kénes gá-
zok koneentrációja, amely 
végsősoron sósav lecsapó-
dáshoz vezet, komolyan ve-
szélyeztetve a folyókat, ta-
vakat ég a vasszerkezeteket. 
E veszély kiküszöbölésére je-
lentős összegeket kel l á l -
dozni-

A tizedik ötéves tervben 
a Szovjetunióban úíabb 
atomerőművek épülnek, 
amelyeknek együttes kapa-
citása 15 milliq kilowatt 
'.esz. Az egyes energ 'ablok-
kpk egvedi te ' iesí tménye 
megnövekszik. Már épülnek 
1,5 millió ki 'owattos b 'ok-
kok is. A jövőben épülő ter-

monukleáris erőművek tel-
jesítménye még ennél is na-
gyobb lesz. (APN) 

bek között rámutatot t , hogy 
„Juhász Gyula a magyar iro-
dalom legképzőmüvész ihle-
tésű költője. Azt hiszem — 
fejt i ki Szabolcsi —, nincs 
példa a magyar irodalomban 
arra, hogy valaki ilyen szo-
rosan kapcsolódjék kora kép-
zőművészetéhez, festészetéhez 
és szobrászatéhoz. Gauguin-
től Rodin-ig és Károlyi La-
jostól Endre Béláig kora, és 
a klasszikus festészet és 
szobrászat rengeteg eredmé-
nyét ötvözi bele verseibe." 

Juhász Gyula esztétikai él-
ményeket kifejező poézisa és 
művészeti cikkei — melyek-
nek számbavétele és önálló 
megjelentetése elodázhatat la-
nul indokolttá vált — ismé-
teljük, hogy a festészet és 
szobrászat néha messze tűnő 
emberi-művészi értékeit so-
kunk számára közelivé hoz-
zák s élvezhetővé teszik. 

Szelesi Zoltán 

Gyógyító mágnes 
Az asztalon fekvő két gu-

midarab első pillantásra mit-
sem különbözik egymástól ' 
egyformán feketék, füzetJao-
nyi nagyságúak. legfeljebb 
másfél centiméter vastagok. 
Mindkettő rugalmas, Jvöny-
nyen csővé sodorható. 

- - A Szovjet Tudományos 
Akadémia Vegyfizikai Inté-
zete Orvosi Biofizikai Osz-
ályának munkatársai kö-

zölték, hogy melyik is közü-
lük a magnetofor. 

—- Azonna) meg'átjuk — 
válaszolja O. M. Sehajeva 
orvosnő, miközben egy do-
bozból kiemelt vagy félma-
roknyi gemkapcsot és rá-
szólta őket a csővé göngyölt 
gumilanokra- Az egyikről 
lecsúsztak a kapcsok, a má-
sikhoz szinte hozzátapadtak. 

— Nos, ez a magnetofor 
— jegyezte meg az orvosnő 
kollégája, A. P. Konykova 
orvos-biokémikus. — Ez az 
anyag mágneses vasport tar-
talmaz, amely ál landó mág-
neses terét létesít. Nem túl-
ságosan nagy ez a mágneses 
tér, de elegendő ahhoz, hogy 
megállítsa a gyulladásos fo-
lyamatok kifejlődését, hogy 
csökkentse a vizenyoket, 
hogy elősegítse a sebek be-
gypgyu'.ását. 

/ A mágnesnek ezeket a 
gyógyító tulajdonságait 10— 
15 évvel ezelőtt kezdték szé-
les körűen felhasználni a 
gyógyászatban, noha a mág-
neses tér hatására vonatkozó 
ei§ö említésekkel már a 
XVII. század elejéről szár-
mazó orvosi íóliánsokban 

találkozunk. A mágnest most 
sikeresen alkalmazzák vég-
tagak véredényeinek gyógyí-
tására, a vérellátás, a sziv-
tevékenység megjaví tására, 
fekélyek, törések gyógyítá-
sára. 

— Rengeteg elmélet van, 
amely a mágnesnek ezeket 
a csodálatos tulajdonságait 
magyarázza folytat ja A-
F. Konykova. — Egyebek 
kpzt úgy vélik, hogy a mág-
nes segít a sei 'ekben a nát-
r ium-kaieium cserefolyama-
tainak szabá'yozásában. S 
tényleg: ha pé 'dának okáért 
a megégetett feiüie 'et mág-
neses tér hatásának teszik 
ki, vagyis ha a sebre mag-
petofort helyeznek, a gyó-
gyulás lefolyása soké orta 
gyorsabb, m i n t egyébként. 

Ezüstcsillagos 
olajipari munkás 

Kasza Antal oktatásra készül 

Kasza Antal szőregi lakos 
bevonulása előtt a szegedi 
gázműüzemben olaj ipari 
munkásként dolgozott. Más* 
fél éve indult a határőrség 
kiskunhalasi bázisára és je-
lenleg őrmesteri rangban az 
egyik szakalegységnél pa -
ranosnokhelyettes. 

Nagy kedvvel és ambí-
cióval mentem az újoncki-
képzésről a t isztestanfolyam-
ra és örömömre az avatás 
után a szakképzettségemhez 
viszonylag közelálló speciális 
alegységhez kerül tem r a j pa-
rancsnoki posztra — jegyez-
te meg az őrmester, amikor 
a katonai eredményei i ránt 
érdeklődtünk. — Akkor a 
különböző vegyvédelmi 
anyagokat jól ismerő kato-
nák szakaszközösségébe ke-
rültem — folytat ta — amely-
nek tagjai hozzám hasonlóan 
8 pq'.gári életben szakem-
berként dolgoztak, s így ka-
•onáéknál is elégedettek vol-
' ak beosztásukkal és a pa-
rancsnokok áttét m e Shatáro-
ott követelményeket magas 

szinten teljesítették. 
Kasza Antal őrmester is 

'ellát bevonulásától kezdve 
iój érzi magát a határőrség* 
néh s }jt nemcsak katonai-
lag, hanem politikailag is 
folyamatosan gazdagítja a 
polgári életben szerzett is-

mereteit . A jelenlegi beosz. 
tásábál eredően mind a ka-
tonai tárgyakból, mind a 
politikai témákból, de a szak* 
tantárgyakból is e r e i m ínye-
sen taní t ja beosztottjait, ám 
ez rendszeres és folyamatos 
tanulást követel a parancs-
nokhelyettestől is. A határ -
őrség kiváló szakaszparancs-
nok-helyettese másfél év 
alat t pedagógiából, pszicho-
lógiából olyan alepismerete-
ket szerzett, amelyeket az 
oktató-nevelő munkában a 
katonák jellemének fo rmá-
lásában nagyszerűen tud a l -
kalmazni. 

A parancsnoki feladatok 
végrehaj tásában és egyéni 
magatar tásában is példamu* 
tató őrmester a szocialista 
verseny mozgalomban is je-
leskedik. Korábban egység 
élenjáró ra jparancsnoki cí-
met, a múlt év decemberé-
ben pedig kiváló szakaszpa-
ranpsnok-hélyettesi címet 
nyer!, mer ' eg.vénj'eg is, meg 
a sza qsza is kiváló szinten 
'Cljes ' te ' te a yersenymozga* 
lom követelményéit. AZ 
ezüstcslllagos olajipari m u n -
kást 3 katonai fe 'adatok 
eredményes teljesítéséért tir 
aenháromszor dicsérték és 
ju ta lmazták elöljárói bevo-
nulása óta. 

Gazsó Béla 


