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T itkov ics Miklós D ala K áro lyné K rau tsz id e r  László

Élenjáró ifjúsági brigádok
Titkovics Miklós esztergályos (Láng Gépgyár) hattagú komplex-

brigádjával az Ifjúsági Kongresszusra vállalta, hogy teljesít-
ményét 200 százalékra emeli. Jelenleg a brigád 183 százalé-
kot teljesít. A szériamunkáknál indikátoróra alkalmazásával 
a brigád 2.5 százalékos selejtjét 1.3 százalékra csökkentette.

Dala Károlyné szabász (Duna Cipőgyár) és brigádja az anyagot 
80.03 százalékig kihasználja. Selejtmentes munkát végeznek. 
Kongresszusi felajánlásként vállalták, hogy 133 százalékos 
teljesítményüket 143 százalékra emelik. Vállalásukat már túl-
teljesítették.

Krautszider László szerszámjavító (Egyesült Izzó) brigádjával a 
20. bérhéten átlag 180 százalékot teljesített. Lemezvágó- 
újításokkal 80 százalékos anyagmegtakarítást értek el. 
Kongresszusi felajánlásként vállalták, hogy a minőség szem- 
előttartása mellett teljesítményüket 200 százalékra emelik.

Felavatták Micsurinszkban 
a természet nagy átalakítójának emlékművét

Lenin-rendet k ap o tt 
a 70 éves Szukaisov biológus
Vlagyimir Szukacsov akadémikust, 

a neves geobotanikust és erdészeti 
szaktudóst 10. születésnapja és tudo-
mányos működése megkezdésének -50. 
évfordulója alkalmából Lenin-rendxlel 
tüntették ki. A jubiláns a szovjet 
biológiai tudomány egyik legnevesebb 
képviselője. Kiváló eredményeket ért 
el a növénytan, a talajkutatás, az er-
dészet, a növény-élettan stb. területén. 
A geobotanika és a mocsdrkutatiis 
megalapítója. Ismertek a növényvilág 
történetéről írt művei is.

Szukacsov akadémikus a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája erdé-
szeti intézetének igazgatója, egyben 
nagyszabású nevelő és társadalmi 
munkát is végez, ö a termeszetáiala- 
kitó sztálini terv munkálat-ainak tudo-
mányos irányítója.

Augusztusban Prágában iesz 
a Nemzetközi Diákszövetség 
második világkongresszusa

A csehszlovák kormány legutóbbi 
ülésén helyesléssel vette tudomásul, 
hogy a csehszlovák diákság központi 
szövetsége a Nemzetközi Diákszövet-
ség megbízásából ez év augusztusában 
Prágában rendezi meg a Nemzetközi 
Diákszövetség második világkongresz- 
szusát.

A kormány üléséről kiadott hivata-
los jelentés hangsúlyozza, hogy a Nem-
zetközi Diákszövetség több mint 60 
állam három és félmillió diákját tömö-
ríti soraiban.

Június 7-én Micsurinszk város és a 
környező kolhozok dolgozóinak ezrei 
látogatlak el a Micsurin-íéie központi 
genetikai laboratóriumba, a tudomá-
nyos kutatóintézetbe, a kísérleti állo-
másra és megtekintették azt a házat, 
amelyben a természet nagy átalakítója 
élt és dolgozott. Különösen sok láto-
gatója volt a micsurini kerteknek.

Este a város központjában levő té-
ren több mint 30.000 ember gyűDt 
egybe a Micsurin-emlékmű leleplezése 
alkalmából. Az emlékmű Micsurin 
tizenkét és félméteres bronzszobra. 
Az em ékmű leleplezésénél jelen volt 

A Szovjetunió Tudományos Aka-

A héten megjelent protestáns lapok 
foglalkoznak Révai József elvtárs, 
népművelési miniszternek az MDP 
Központi Vezetőségi ülésén elmondott 
beszédével.

Az »Dt« című református hetilap 
cikkében rámutat arra, hogy a Ma-
gyar Népköztársaság félreérthetetlenül 
fölemeli szavát az ellen, hogy az egy-
házak lelki hivatásukról megfeled-
kezve, a kapitalista világnézet és a ná-
lunk már felszámolt tőkés gazdasági-
társadalmi rend védelmezőiként, ügy-
nökeiként — népelienes és államellenes 
tevékenységet folytassanak. Hang-
súlyozza a református hetilap, hogy 
Révai József eivtárs nem ok nélkül 
figyelmeztette erre a veszélyre az egy-
házakat. A magyar katolikus klérus

dérmájának történeti és filozófiai osz-
tálya külön üléssel emlékezett meg 
Iván Micsurin, a nagy orosz természei- 
kutató halálának 15. évfordulójáról Az 
ülésen neves szovjet agronómusok, 
közgazdászok, filozófusok vettek részt. 
Vszevolcd Sztoletov professzor, a ne-
ves biológus előadásában hangsú-
lyozta, hogy Micsurin filozófiai néze-
tének alapja a dia'ektikus materializ- 
mus. Micsurin a biológia területén fett 
felfedezéseivel új adatokkal gazdagí-
totta a dialektikus -materíajzTnust. Mi-
csurin materialista eszméi a szovjet 
biolcigiai tudomány minden ágába be-
hatoltak.

magatartása és a protestáns egyházak-
ban is fölmerült egy-egy aggasztó 
jelenség elegendő okot szolgáltatott 
erre. ,

»Vannak gyüJekezeteartk és egyház-
megyéim« — állapítja meg a lap —, 
amelyekben éppen azok hamgeekod- 
nak, akiknek most nagyon csendesek-
nek kellene lermiök.« A lap a továb-
biakban leszegezi, hogy a klerikális 
reakció elleni harc a református egy-
háznak is fontos ügye.

Az  »Evangélikus Élet« a többi között 
hangsúlyozza, bogy a magyar állaín 
önvédelmiének érdekében a klerikális 
reakció ellen folytatott harca magába- 
szállásra inti az  evangélikus egyházat 
is és arra inti, hogy rendet tartson 
saját portáján.

A protestáns hetilapok Révai eivtárs beszédéről

„TÉPJÉTEK LE A SÖTÉTSÉG BILINCSEIT
A Hungária könyvnapi kiadása

Á katolikus egyház számára a
Rákóczi-íelkelés leverése új, tág — 
ha dicsőségesnek nem is nevezhető 
— perspektívát nyiioti. Nyolc éven át 
kísérte a klérus árulással és bujtoga- 
tássál a száguldó kuruc hadak nyo-
mát. Ha más módijuk már nem nyílt, 
a Rákóczi—Bercsényi—Bottyámék által 
oly féltékenyen őrzött valiásbékét borí-
tották fel. így a kurucok trencséni 
táborában, hol 1707 űrnapján a kato-
likus pap híveit protestáns baltársaik 
ellen uszította. Az eredmény? A kato-
nák kardtíd, majd seregbóotó ágyúk-
ká'. estek egymásnak. A halottak közt 
ott maradt egy LrigáÜéros,. aki békí- 
tés céljából vetette magát a két fél 
közé. A szabadságharc plebejus szár-
nyának vezére, a nép fia és felejthe-
tetlen hőse volt 3 — Esze Tamás.

Legfőképpen az áru ás vonalán dol-
goztak a népcllenes főpapok. A klérus 
hozta létre az üzletet. melyben 
2,000.000 arany fejében Károlyi Sán-
dor elárulta a felkelést és a nagy-
ma jtényi síkon akkora sereggel 
tétette le a fegyvert, hogy a császári 
hadvezérek, mikor meglátták, vissza-
vonulást akarlak fuvatni, mert féltek: 
szétverik őket. A jelentősebb de- 
zertőröket a klérus közvetítette a 
Habsburgok számára. A klérus köz-
vetlen lakája volt a császári hadvezér, 
Pálffy Jár,os, aki minden behódolónak 
»testvéri, magyar, katolikus jobbját« 
leérte nyújtani. Ugyanezzel a jobb-
jával írta alá a kuruc had egy másik, 
fngságtw futott hős dandárnokának, 
Béri Balogh Adámnak halá'o6 ítéletét.

Az árulás nem maradt jutalom nél-
kül. 1711 után a 'klérus lett az ország 
leghatalmasabb tényezője, mint Bécs 
és Róma közös érdekeinek legjobb 
ügynöke, a rothadó feudalizmus ideoló-
giájának fő támasza. A Habsburgok 
bőven juttattak nekik birtokot, ado-
mányt. így a 18. század során az 
esztergomi érseknek mai vásárlóerejé-
ben 23 millió forint évi tiszta jöve- 
deme voll. Protestáns jobbágyokon 
irgalmat tónui behajtották a tizedet, 
noha utóbbiaknak tulajdon lelkészü-
ket is el keltéit tartaniok. A század 
során zarándokhelyek, kolostorok, 
csodatevő képek nőttek a földbő1, 
mint a gomba és az országjáró. koi- 
du'cbarálok iszákjából babonák hull-
tak, mint a pelyva. Gyermekágyas 
asszonyoknak például a jezsuita-rend 
szabályait tették a hasára, vagy Má- 
r:a-vápelket etettek velük — a szülés 
mégkönyitésére — mint mondották.

Boszorkányégetés címen szerencsét, 
len vénasszonyok vagyonán osztoztak 
a városi magisztrátusé Lka!. Könyvet 
is bőségesen égettek, köztük Komá-
romi Csipkés György biblia-fordítását. 
Szószékeikről az egész haladás-: Des-
cartes. Rousseau, Hobbes, Hoibach, 
Kopernikus, Voi aire, Diderot és Hel-
vétius e!en dörögtek- Könyvet adtak 
tó Galilei »tévfanainak« cáfolatára. 
Formed vény ükben a*t bizonygatták, 
hogy a Föld már azért sem foroghat 
a. Nap körül, mert a bibliában az áll, 
hogy Józsua megállította a Napot. 
A Napot á 'holta meg. tehát a Nap 
forog a Föld körül. Világos, bizonyító- 
erejű okfejtés, nemde?

Hasonló emés seggel az Adámot 
ábrázoló festményekről leka parU.it ák

köldökét. Az első embert ugyanis nem 
asszony szü'He, hanem isten terem-
tette, tehát - nem lehet köldöke. Az 
anatómia és a természettudományok 
mellett a történelem tényétnek is hadat 
üzentek. A méltó tankönyv és az ezt 
fordító magyar katolikus tankönyvek 
a francia forradalomnak sem adták be 
derekukat. XVI. Lajos lenyafcazását 
nem vallhatták be az isiköásfiúkndk. 
Ezért e könyvekben 1816-ig úgy sze-
repeltették Bonapartét, mint »XVI. La-
jos egyik tábornokát«. A forradalom-
nak még neve: sem említették.

A szégyenletes kizsákmányolás, nép- 
butítás és a mairadiság csökönyös vé-
detne felhalmozta a robanóany.agot és 
végül, az  1789-es francia forradalom-
mal, irtat is tört a feudalizmus egész 
rendszere ellen. Nálunk II, József ural-
kodása tíz évében bontakozott ki a pol-
gári mozgalom, melynek fő szóvivője 
az értelmiség volt. Az értelmiség harca 
elsősorban a feudalizmus védnöke, a 
katolikus egyház ellen iránytűit. Mikor 
II. József lazított a cenzúrán, hatalmas 
röpiratirodalom látott napvilágot. Ezt a 
röpiratirodalmat gyűjtötte össze, leg-
alább részben, a »Tépjétek le a sötét-
ség bilincseit« című mű.

Az antiiklerikális, demokratikus moz-
galom hazánk elmaradt viszonyainak 
megfelelően alakult. Az értelmiség fel-
világosult része haladó és 'konzervatív 
nemesekkel együtt harcolt az egyház 
eilen. Ugyanakkor a legtöbben abban az 
illúzióban ringatták magukat, bogy a 
magyar függetlenség ellensége és a 
magyar ipar tönkretevője: II. József
demokrata és antiklerikétis  ̂ holott csu-
pán központosított Ausztriát akart. Az 
antiiklerikális erők gyengeségére jel-
legzetes, hogy e röpiratök nagyrészt 
névtelenül, 'könyvnyomda és hely meg-
jelölése nélkül jelentek meg. íróik jog-
gal tartottak az eljövendő reakciótól, 
mely néhány év múltán. I. Ferenc 
uralomra jutásával vérbe és rendőr- 
terrorba fojtotta a magyar felvilágoso-
dást.

Ennek ellenére e mozgatóm vöt 
a feudalizmus e.leni harc első po gári 
rohama hazánkban. A mozgatóim szá-
mos tagja csupán a feudális egyházat 
támadta: kevesen voltak, é ükön egy 
kitűnő • pappal. Martinovics Ignác 
szászvári apádat, akik a va lásos világ-
nézettel is szembefordultak. Noha az 
egyház társadalmi és politikai szerepé; 
nem ismerteik es nem is voltak képesek 
megmagyarázni: noha harcuknak nem 
egyszer protestáns auti-kato icizmus 
■az Indítéka, a nemzeti vagyon Rómába 
csatógatója, a- reakciós vHágösszeeskQ- 
vés egyik központja, a Vatikán ellen 
írtak, világi. oktatást követeltek, »a 
józan okosság emberi jussát« szabad, 
tudományos vizsgálódásra és az akkor 
még haladó polgárság harcos hangját 
szólaltatták meg egy új, haladottabb 
rendszer érdekében.

A reformista Nagyváthy János 
» V a liás - ts er é ’. és «- ében azt magyarázza, 
hogy a vallás nem égből hullott lci- 
nyiiatkozás, hanem az illető nép tár-
sadalmi viszonyainak, földrajzi helyze-
tének, lelki alkatának terméke. Szir- 
raay: »32 okok« című röpirata éles 
vád a korabeli katolikus papok ellen és 
történelmi példákkal — Ulászló várnai 
vereségével — óvja II. Józsefet a klé-

rus és Róma pusztító befolyásától. 
Gróf Fekete János tábornok, ez a fő-
úri származása ellenére a köznemes-
ség demokratikus táborához csatlako-
zott költő, akinek francia-nyelvű ver-
seit maga Voltaire korrigálta, heves- 
hangú, elmés versekben támadja a 
reakció föoszíopait, a zágrábi és 
szombathelyi püspököket, akik »tovább 
is homályban kívánván halászni — a 
világosságot fel nem hagyják mászni.« 
A kalandoséletű Trenck Frigyes a 
papi uzsoráról, a szerzetesek feneket-
len étvágyáról és az egyház bűneiről 
sorol fej épületes listát, majd az egy-
házi nevelés ellen emel szót. A fiatalo-
kat nem az állam, hanem a papság 
törvényei szerint nevelik. »Kik minek-
utána osztán megnövekednek és 
emberkorra jutnak, az ö eszközeikké 
lesznek a gyóntatószékben, fejöstebe- 
neikiké pedig az ő halálos ágyokban.« 
Különösen nagyerejű Martinovics Ig-
nác Párizsban megjelent »Szózat«-a, 
mely . lángoló vádirat a klerikális ideo-
lógia ellen. »Az egy külső országi em-
ber .. . gondolati« című mű igen talá-
lóan testi a klérus tielyzetét forradalmi 
időkben » ... az egereknek, patkányok-
nak, gerényeknek . . .  és pincében lakó 
férgeknek, amelyek azelőtt a régi épü-
letben kedvekre éltek, most szükség-
képpen az ú j é p í t é s  által meg kell 
háborittatni. . .  holott az építőket 
semmiben som lehet okul vetni, mint-
ha. . .  irigységből vagy- más rossz 
végbői munkálkodnának«.

A még nem dialektikus, de materia-
lista filozófia, a nemzeti függetlenségre 
törő, haladó polgári értelmiség harci 
dokumentumai e röpíraioik abból a 
korból, mikor. Diderot szavaival szólva, 
a történelem sűrű erdejében az érte" 
lemnek csak pisla mécsese világított, 
de jött a teológia és «fújta azt is. 
Végképpen nem fújhatta el. Ezt pél-
dázza az értékes gyűjtemény, (Kató 
István kitűnő előszavával, Hungária 
NV .'könyynap: kiadása), mely bizonyí-
téka hatódó hagyományainknak, a ma-
terializmus filozófiai hagyományainak 
Magyarországon és annak, hogy a 
francia forradalom idején fiatalságunk 
java demokrata és materialista volt.

_ _ _ _ _ _  (f- gy.)

Az ifjúsági kuliúrverseny 
budapesti díjkiosztó-

ünnepsége
Vasárnap délelőtt 11 órakor lesz az 

országos ifjúsági kongresszus kuhúr- 
versenyének budapesti díjkiosztóün-
nepsége a Nemzeti Színházban. Az 
ünnepi beszédet Bánki László, a MÍNSZ 
elnökségének tagja mondja. A díjkiosz-
tás után a legjobb csoportok adnak 
műsort.

Mérséklődik a m eleg
Várható időjárás: Mersekolt,

helyenként élénkebb nyugati, 
északnyugati szél. Változó felhő-
zet. Töóbfelé — főleg nyuga-
ton — záporeső, zivatar. A me-
leg nyugat felől mérséklődik,

Lengyel István gádoros! plébános 
és káplánja nyíltan 

a háborús uszítok oldalára állt
»Amikor én első áldozásra mentem, 

más, szebb világ volt Magyarorszá-
gon . . .« — így kezdte egyik prédi-
kációját Marjai Dezső, a gádorosi plé-
bánia káplánja. S hogy a hívőknek 
kétségük se 'legyen, mire gondol a tisz-
telendő úr, prédikációja végén kiegé-
szítette mondanivalóját: »Milyen lehet 
kedves híveim az. olyan ország, ahol 
az emberek úgy cselekszenek, ahogyan 
ók látják helyesnek?«

Milyen volt a »más, szebb világ« 
Gádoroson? A békésmegyei község 
lakossága 4900 lélek volt, földterülete 
azonban csak 2100 holdat tett ki. így 
a falu lakosságának háromnegyed- 
része állandóan az országot járta 
munka után, bizony sokszor évekig 
hiába.

Amint a 81 éves Kardos Sándor 
mondja: — Annyi felé jártunk, hogy 
csak látogatóba tértünk haza.

— Es sokszor bizony gyalog, az 
ország másik részéből — egészíti ki 
Badar Bálint.

És milyen az a világ Gádoroson, 
amelyet Marjai tisztelendő úr annyira 
elítél, »ahoi az emberek úgy cseek- 
6zenek, ahogy helyesnek látják«. A 
földeket az új gépállomás gépei szánt-
ják, új iskola épül, köves bekötőutak 
biztosítják a jó közlekedést, egészség- 
ház, napközi ottlhctg sportpálya 'gon-
doskodik a falu dolgozóinak egészség- 
ügyi és kulturális szükségleteiről A 
falu fiataljai előtt pedig ott áll-a fejlő-
dés ezer lehetősége. Gádoroson ma 
nincs munkanélküli, a környékbeli 
állami gazdaságokban, gyárakban ta-
láltak biztos megélhetésre a dolgozók, 
vagy pedig a termelőszövetkezetekben 
jutottak a boldogulás útjára. Ez az, 
ami nem megfelelő a tisztelendő úrnak.

A gádorosi fekete reakció már rég-
óta mir,dönt elkövet, hogy ártson a 
dolgozóknak. Mivel a lakosság között 
nem talál szövetségesekre, a régi 
rendszer híveiből toborzott magának 
segítő társakat.

Leider János tanító. Pintér Erzsi, 
Sinmei-szter Emília, Mátéíi Edit és 
Memmerné tanítók mindenben hűsége-
sen követik Lengyel István plébános 
úr utasításait.

R e n d s z e r e s e n  já r já k  
a  ta n y a v i lá g o t ,

rémhíreket terjesztenek és egyházi adó 
fizetésére akarják kényszeríteni a dol-
gozó parasztokat. Sikert azonban 
csak elvétve az idősebbeknél érnek el

A klerikális reakció ügynökei min-
den eszközzel gátolják Ágoston Ká-
roly igazgató munkáját. Jellemző 
Leider tanító úr viszonyára a népi 
■demokráciához, hogy amikor felszólí-
tották, beszéljen a gyermekeknek a 
Nemzetközi Gyermeknap jelentőségé-
ről, gúnyosan mondotta: »engem nem 
érdekelnek az ilyen dolgok«. És óráját 
be sem fejezve, eltávozott az iskolából.

A klerikális reakció és ügynökeik 
kártevő munkájára sajnos csak akkor 
figyelt fel a falu, amikor a békeívek 
aláírására került sor. Amikor hírét 
vették a békeívek aláírásának, a 
reakció azt akarta -elhitetni Gádoros 
dolgozó népével, hogy akii aláírja az 
ivet annak 100 forintot keil fizetnie. A 
dolgozó parasztság azonban nem ü,t

fei a rémhírnek. A népnevelők csak 
egy helyen, az öreg Berceli néninél 
találkoztak a rémhír hatásával.

»Nekem, lelkem, nincs 100 forin-
tom« — mondotta a megtévesztett 
öregasszony Péter Józsefiének. De 
amikor megmagyarázták az öreg-
asszonynak, miről van szó, szívesen 
aláírta a békeívet.

A plébániára Benján Ferenc és 
Komjáti Lajoené elvtársak vitték el a 
békeívet. A plébános úr azonban ke-
zeit ájtatosan .felemelve mondotta:, 
»Nem írhatom alá, amíg feletteseim 
engedélyt nem adnak.« — S otthagyta 
a népnevelőket.

A bír, hogy

a  p lé b á n o s  m e g ta g a d ta  
a  b é k e ív e k  a lá í r á s á t ,

futótűzként terjedt el a faluban. Min- 
dei’Jki felháborodottan vette tudomá-
sul, hogy Lengyel István plébáncts 
nyíltan az ellenség, a háborús uszítok 
oldalára állt. Még azok a • szülőik is, 
akik add&g igénybeveíiék gyermekeik 
számára a hitdktatást, felfigyeltek 
Lengyel István háborús - uszító maga-
tartására és azóta nem engedik hit-
tanra gyermekeiket.

Még aznap folyamán mindén' dolgozó 
aláírta a bé'keiveket, s a hangulat a 
klerikális reakció leleplezett ügynökei 
elten fordult. Lengyel István plébános 
lraitiar levonta az eset tanulságait, 
rájött, hogy

e l s z á m í to t ta  m a g á t ,
s a rá jellemző ravasz fontíorkodással 
másnap elküldte a harangozót Badar 
elvtársihoz, a békebizottság elnökéhez.

— A plébános úr azt üzeni, hogy 
11 órára tessék ©küldeni az ívet, de 
pontosan, mert azulán nem ér rá 
aláírni — adta át a harangozó a plé-
bános arcátlan üzenetét. A plébános 
persze jól tudta, hogy a békebizo.í- 
ság elnöke a békeívet nem küldhette 
el, mert az akkor már Békéscsabán 
volt. A p'ébános úr tovább taktiká-
zott, azt akarta »bebizonyítani«, hogy 
ő aláírná, »csak nem hagyják«. Es-
tére elküldte két ügynökét. Kovács 
Idát és Mátéíi Erzsit a békebizotlság 
elnökéhez.

— Azt hittük, hogy csak a gyere-
keknek kell aláírni — állította Kovác6 
Ida. — Szeretnénk- most aláírni — tar-
totta egyszerre - fontosnak a békeivek 
aláírását' Má'téfi tanítónő. Persze 
dolguk végezetlenül távoztak. A plébá-
nos úr, aki akkor már fontosnak tar-
totta. hogy újra e&endőzze könnyel-
műen leleplezett igazi lényét: azt ter-
jesztettig. hogy ő Kiskírályságon írta 
alá a békeívet. Ezt azonban már senki 
sem hitte ej.

Gádoroson leleplezte magát a fekete 
reakció, azonban mire a dolgozó pa-
rasztság felfigyelt az ellenségre, igen 
sok kárt okozott. A szószékről ködös 
prédikációkkal, nyílt uszítással igye-
kezett zavarni a békés épitőmur.kát, 
ügynökein keresztül pedig a jövő 
generáció helyes nevelését. Most már 
a gádorosi dolgozók is világosan tát-
ják, kikkel állnak szemközt s most 
éberen figyelik a klerikális reakció 
minőén pr-obaikoaisáL.


