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Ószi mélyszántás

Amivel Enyed rajon nem dicsekedhet
Sokat hangoztatott s gyakorlatban 

is bebizonyosodott tény, hogy az őszi 
mélyszántás jelentősen fokozza a ter
mést. A tarlóhántott talajon megje
lent „árvavetést“, a kikelt gyomokat, 
az őszi mélyszántással a talajba for
gatva elpusztítjuk. Ugyanígy részben 
vagy egészében elpusztítjuk a kárte
vőket, kórokozókat. A mélyen meg
forgatott, hantosán maradt talajba a 
késő őszi s a téli csapadék könnyen 
beszivárog és elraktározódik a növé
nyek számára, ha a továbbiak során 
is szakszerűen járunk el. A szántott 
talaj a fagy hatására porhanyóvá vá
lik, a talajélet fokozódik, a követel
ményeknek megfelelő magágyat ké
szíthetünk. Ebben rejlik a mélyszántás 
jó hatása.

Az őszi mélyszántás jelentőségét 
ma már számos dolgozó földműves 
saját tapasztalatából ismeri. Ismerik 
az Enyed rajoniak is, és évről-évre 
kisebb-nagyobb területen elvégzik azt. 
Ez mondható például Muntean Teodor 
enyedi dolgozó földművesről. Meg is 
nézheti akárki, mennyi kukoricát, cu
korrépát s más terményt visz haza a 
mezőről évenként. Ebben az évben is 
az ő kukoricája volt a legszebb az 
enyedi határon. A jövő évben is nagy 
termést akar elérni. Ezért végezte el 
idejében az őszi mélyszántást.

Az összesített eredmény azonban 
gyenge Enyeden, november 15-ig a 
tavasszal bevetendő területnek mind
össze egyhatod részét szántották meg.

A maroscsesztveiek miután a rajon- 
ban elsőkként befejezték a vetést, 
hozzáfogtak az őszi mélyszántáshoz. 
S ezzel is első helyen állnak 98 szá
zalékos eredménnyel. Ebben a község
ben a néptanács végrehajtó bizott
ságának, alkalmazottainak és a kép
viselőknek bevonásával sikerült min
dig a legfőbb feladatok teljesítésére 
mozgósítani a dolgozó földműveseket. 
Kern kis része volt az eredmények el
érésében Teliár Lászlónak, a mező- 
gazdasági irányitóhely mérnökének. 
Teliár elvtárs sokat tartózkodik a 
dolgozók között. Elbeszélget az em
berekkel, megmagyarázza nekik, mit 
hogyan végezzenek. Előfordult pél
dául az is, hogy a kollektiv gazda- 
ságbam rosszul dolgozott a traktor s 
ő segítséget nyújtott a traktorosok
nak az ekék szabályozásában. Furda 
Mátéi, csombordi agrotechnikus is a 
szorgalmas, törekvő szakemberek 
köizé tartozik. Meglátszik ez abból is, 
hogy községé az őszi mélyszántást 
illetően az elörehaladottabbak közé 
tartozik. Itt kell megemlíteni még 
Chirilá Daniiét, az enyedi irányitó
hely agrotechnikusát is, aki kiérde
melte a dolgozók megbecsülését. Ta
nácsát szívesen meghallgatják, a 
szakmai megbeszéléseken, előadáso
kon mindig nagy számú hallgatóság 
jelenik meg. Az általa irányított be
mutató kísérleti parcellán a kukorica 
9000 kiló csövestermést adott 1 hek
tárra átszámítva. Mindent el kell kö
vetnie az őszi mélyszántás meggyor

sítása érdekében is, mert az enyediek 
kis területen végezték el ezt a mun
kálatot. Ellenkező a vélemény Buzila 
Titus, a tompaházai irányitóhely ag
rármérnökének munkájáról. Nincs 
kapcsolata a földművesekkel, nem tart 
megbeszélést velük. Panaszolja, hogy 
nem gyűlnek össze az emberek. De 
vajon nem ő a hibás azért, ha a dol
gozók nem követik tanácsait? Aki kö
zel tud kerülni a dolgozókhoz, ott él 
közöttük, megismeri mindennapi mun
kájukat, gondjaikat és segítséget, ta
nácsot nyújt, arról szeretettel beszél
nek az emberek és szívesen követik 
útmutatásait.

Vannak még olyan agrármérnökök, 
agrotechnikusok, akik tanulhatnak a 
fentemlitett példákból. Különösen a 
Marosdécsén, Felvincen és Székely- 
kocsárdon dolgozó szakembereknek és 
az illető községek néptanácsi végre
hajtó bizottságainak van mit tanul- 
niok, mert az őszi mélyszántással na
gyon lemaradtak. November 15-ig 
Marosdécsén és Felvincen 20, Szé- 
kelykocsárdon pedig csak 18 száza
lékban végezték el ezt a munkálatot. 
De végezzenek jobb munkát a vezető
szervek más községekben is, mert el
tekintve néhány községtől, aránylag 
nagyon kis területen végezték el az 
őszi mélyszántást a rajonban.

Az őszi vetés befejezése nem azt 
jelenti, hogy most már nem kell igye
kezni. A mezei munkálatoknak nincs 
vége. Még sok kóré vágatlan, behor- 
datlian a rajon szántóföldéin. Azok
ban a községekben, amelyekben ha
sonló a helyzet, elsősorban a betaka
rítást kell mielőbb befejezni, hogy a 
földeken szánthassanak a traktorok 
és a fogatok. A mezőgazdasági szak
emberek csoportos megbeszéléseken, 
összejöveteleken, faliujságcikkeken 
magyarázzák meg a földműveseknek 
az őszi mélyszántás jelentőségét. A 
képviselők keressék fel választóikat, 
beszélgessenek el velük és járjanak 
elől jó példával az őszi mélyszántás 
elvégzésében. A szakszerű talajmüve- 
lés döntően hozzájárul a nagy termés 
eléréséhez. Ennek alapja pedig éppen 
az őszi mélyszántás.

A rend, ct köztisztaság őre.. .
Nagy különbség van köszönés és 

köszönés között. Lehet a szavakat 
csak úgy odavetni, de lehet úgy is 
köszönni, hogy a „jó napot"-ból a 
barátság, a találkozás öröme csendül
jön ki. Ez utóbbi módon köszöntik 
Andreicut Teodor milicistát körzeté
ben. Talán túlzásnak tűnik, de a gyer
mekek őszinteségében senki sem ké- 
telkedhetik, a gyermekek pedig nem 
szaladnak el, mint régen az egyen
ruhástól, hanem mint barátra moso
lyognak rá, s beszélgetnek vele.

Most tisztaságellenőrző körútját 
végzi. össze-összeakad „bajusza" 
azokkal, akik nem hajtják végre a 
néptanács köztisztasági rendelkezé
seit, de aki megérdemli, azt meg is 
dicséri.

A Malinovszki-téri vasúti palotá
nak portásával csak röviden beszél
get. A járda, udvar tiszta, de miért 
nem locsolják rendszeresen?

A vasúti dolgozók lakóházának fel
ügyelője, mint akinek tiszta a lelki
ismerete, úgy integet már messziről 
Andreicutnak. Mindketten elégedettek: 
a milicista nem talált semmi kivetni
valót, a házfelelős meg jól végezte 
dolgát.

A Rákkutató Intézet adminisztrá
tora, Poptelean Petru, bátor embernek 
tűnik. Vállalja a büntetést hibájáért. 
Nem ellenőrizte kellően a kórház Ma
lomárok részletének tisztaságát s most 
tessék, kész a baj. Andreicut Teodor 
nem vesz fel jegyzőkönyvet, csak no
teszébe írja az esetet, meg a holnapi 
dátumot. Majd ellenőrzi, hogy hasz
nált-e a figyelmeztetés.

De hajthatatlan maradt a Vörös 
Hadsereg-utca 70 számú ház lakóival 
szemben. — Var itt szemét? — kér
dezte s a járdára mutatott. Tele volt 
az piszokkal, de a lakóknak számos 
kifogásuk volt: ide hozza a szél, a 
gyerekek csinálják. Hogy ők mikor 
sepertek utoljára? Hát bizony heten
ként csak egyszer tisztogatnak.

Andreicut Teodor nem lett mérges, 
sem ideges. Nyugodtan töltötte ki a 
jegyzőkönyv rovatait. Közben Illyés 
Melinda újabb érveket talált: előbb 
figyelmeztetni kell, sőt háromszori 
Nem jár el helyesen, ha megbüntet.

A milicistát nem lehetett ilymódon 
megtántoritani. Más talán felpattant 
volna, de ő még arra is szakított időt, 
hogy a tisztaság fontosságáról és a 
tisztogatás megszervezéséről beszél
jen. Ahol nevelni kell, ott vagy szó
val, vagy büntetéssel nevel. Ki, ahogy 
megérdemli. . .

Már más utcában jár, másokhoz 
kopogtat be, másoknál csenget. A 
Bányász-utcában például sok dolga 
akadt. Minden ház előtt ott a sok ki
készített szemetesláda, összesen vagy 
15—20. Az uj rendelet ezt tiltja. A 
kapuk mögött kell tartani a ládákat, 
kosarakat. S ő becsenget minden ház
ba, tiszteleg, elmondja, mi a teendő. 
Vagy tizenötször-husszor.

Egész délelőtt járta az utcákat s 
amikor déltájt visszafelé indult, hogy 
megkezdje hivatalos óráit, egy szom
szédos körzetben haladt keresztül.

Hirtelen éles csikorgás, majd felhá
borodott moraj hallszik a sarokról. 
Futólépésben ér odáig s máris tisz
tázza a tényállást: egy gondatlan
gépkocsivezető elsodort egy utcasep
rőt, akinek szerencsére nem történt 
semmi baja.

Mi a teendő? Elengedheti a vezetőt, 
hisz nem okozott kárt s a boldog 
megmenekült is megbocsájt neki. El
engedheti, hiszen nem az ő körzete 
s mi köze van a máséhoz?

Andreicut Teodor mégsem „könyö
rül", igazoltatja a gépkocsivezetőt, 
aki elnyeri majd büntetését.

Nem nézhet el semmilyen szabály
talanságot, mert az egész lakosságot, 
biztonságát, egészségét, a rendet 
védi. Segítsük munkájában.

BARÖTI GYÖRGY

Hirdetések
A kolozsvári gépkocsivezető iskola igazga

tósága (Mócok-utja 64 szám) közli, hogy az 
1956 január 5-én kezdődő három hónapos 
gépkocsivezetői tanfolyamra folyó év decem
ber 1-ig lehet jelentkezni. A jelentkezők hoz
zák magukkal a következő iratokat születési 
bizonyítványt (közjegyzőileg hitelesített má
solatot), iskolai bizonyítványt (közjegyzői
leg hitelesített másolatot), orvosi bizonyít
ványt, 3 darab 4x5 cm-es fényképet és a szü
lők vagyoni helyzetét feltüntető igazolványt.

Az orvosi bizonyítványhoz szükséges nyom
tatványt az iskola irodájában lehet besze
rezni. Gsak 18 évet betöltött személyek je- 
jelentkezhetnek.

★
A Kolozsvár városi néptanács mezőgazda

sági irányitóhelye az érdekeltek tudomására 
hozza, hogy a Budai Nagy Antal-utca 53 
szátn alatti helyiségében, készpénz ellenében 
gytimölcsfacsemetét árusít a nap bármely 
órájában.

A Gh. Diana Zeneművészeti Főiskola hangversenye
A Gh. Dima Zeneművészeti Főiskola 

szakszervezeti bizottsága november 
hó 19-én, szombaton este nyolc óra
kor a Bolyai egyetem sétatéri dísz
termében hangversenyt rendez. Közre
működik Stella Simonetti állami díjas, 
kitüntetett művész, Lya Hubic állami 
dijas, kitüntetett művész, Lucia Stá- 
nescu állami dijas, Ion Piso állami 
dijas, Silvia Soltischi, David Ohane- 
sian állami dijas, Sass László, Trenka 
Éva, Jean Hvorov, Szentkirályi Ibolya, 
Albert Annamária, Ruha István, a 
Bukaresti .Világifjusági Találkozó ki

tüntetettje, Molnár Judit, a bukaresti 
és varsói Világifjusági Találkozó ki
tüntetettje.

A változatos, gazdag műsor kereté
ben elhangzik majd az opera- és ope
rettirodalom jelentősebb képviselőinek 
néhány áriája, együttese — kvár- 
tettje — (Rossini, Bizet, Gounod, 
Massenet, Leoncavallo, Offenbach, 
Verdi).

A hangszeres irodalom értékeiből 
Schubert, Chopin, Liszt, Pugnani al
kotásaiból hallunk majd.

Az orosz klasszikus zeneszerzőket

Musszorgszkij, Rimszkij-Korszakov és 
Rachmaninov képviseli egy-egy 
dallal.

A hazai dalirodalom képviselőinek 
müvei mellett (Dima, Dumitrescu) 
felhangzanak majd Kodály Zoltán 
dalai is.

Zongorán kisér a Zeneművészeti 
Főiskola tanári karából Viski Anna, 
Alexandru Taban és Tatár Ferenc.

Jegyeket a hangversenyre az Arta 
jegyirodában, valamint a Zeneművé
szet; Főiskola titkárságán lehet besze
rezni (Mátyás-utca 4 sz.). Ui_

„A legjobb levélért* *

Várjuk a további versenyleveleket
November 7 előtt — 

a legjobb levélért szer
vezett verseny határ
ideje lejárta előtti hé
ten — számos levél ér
kezett szerkesztősé
günkbe. Az eredmé
nyekről és bíráló észre
vételekről beszámoló 
Írások között olyan ja
vaslatokat is olvasha
tunk, amelyek az ön
kéntes sajtólevelezők 
versenyének meghosz 
szabbitását kérik.

Az alig több, mini 
két hónapja tartó ver
senysorán sokuj levele

ző nevével ismerkedtek

meg lapunk olvasói. 
Csak néhányat említ
sünk meg közülük; 
Bonta János, Darvas 
Irén, Láposi Géza, Bu
da Viorica, Ferenczi 
József, Capilna loan, 
Török Mária, Benke 
Rozália és többen má
sok, akik a régebbi le 
velezőkkel együtt tevé
kenységükkel azt bizo
nyítják, hogy nem akar 
nak „megállni“ eddigi 

eredményeiknél. 
Ugyancsak most ké
szülnek a versenybe be
kapcsolódni a kolozsvá
ri levelezők tanfolya
mának hallgatói is. A

második pártkongresz- 
szusra való előkészüle
tek eseményei és ezek
nek megírása nagysze
rű alkalmat ad minden 
levelezőnek, hogy ered
ményes sajtólevelező; 
munkát fejtsen ki.

A november 7-el zá 
rult versenyszakaszt a 
napokban értékeli a 
szerkesztőség. Az érté
kelést nyilvánosságra 
is hozzpk. „A legjobb 
levélért" folyó versenyt 
pedig december 23-ig 
hosszabbítjuk meg.

Várjuk a további ver
senyleveleket!

Levelezőink Írásaiból
„A MIÉNKET ÉPÍTJÜK. . "

A kolozsvári 3-as számú Leánykö
zépiskola öt IX. osztályának tanulói a 
napokban részt vettek a Fellegváron 
épülő Ifjúsági Stadion munkálatain. 
A lányok lelkesen dolgoztak s közü
lük többen kitűntek szorgalmukkal. 
Különös odaadással dolgoztak Jónász 
Teréz, Debreczy Ildikó, Monduk Má
ria és Szép Ilonka, akik szeretik a 
sportot és mindnyájan tagjai a sport
iskolának.

A IX./a osztálybeliek versenyre kel
tek egymással. Győztesként Pataky 
Gyöngyi, Debreczeni Ilona kerültek ki 
a versenyből. László Edit tréfáival vi
dította osztálytársait, Simándi Krisz
tina pedig verset szavalt lapátforga
tás közben társainak, hogy azok mun
kaközben megtanulják a másnapra 
előirt verset.

Kipirosodva, felfrissülve hagytuk el 
az öreg Fellegvárt. Útközben is a sta
dionról beszélt mindenki, a 30.000 fé
rőhelyről, a futópályáról, stb. Máskor 
is örömmel jövünk fel a hegyre, hisz 
a miénket építjük. Takács Piroska 

★
AZ AGGMENHAZ LAKÓINAK 

KÖSZÖNETÉ
November 7-én a kolozsvári harma

dik körzet asszonyai meglátogatták 
az Aggmenház lakóit és kedves aján
dékokat is hoztak az öregeknek. Fi
gyelmességükért, kedvességükért kö
szönetét mondunk és egyben megje
gyezzük, hogy szerettük volna, ha eb
ből az alkalomból egy tartalmas elő
adással is meglepnek bennünket, 
örömmel hallgattuk volna november 7 
világot átformáló jelentőségéről szóló 
előadásukat. Hisszük, hogy más alka
lomkor erre is gondolnak, amikor 
hozzánk jönnek.

Torkos György
★

MI A KÉSLEKEDÉS OKA?
Községünkben, Körösfőn az őszi 

búza vetése elég jó körülmények közt 
haladt. Október végén elértük a 95 
százalékot. Igyekeztem megtudni, mi 
az oka annak, hogy az 5 százalékot 
kitevő terület még nincs bevetve, hi
szen kedvező volt az időjárás ezen az 
őszön. Néhány dolgozótól érdeklődve, 
azt a magyarázatot kaptam, hogy nem

volt elég vetőmagjuk. De megígérték, 
mindent elkövetnek, hogy vetőmaghoz 
jussanak. Kölcsön kérnek, vagy meg
vásárolják. Nálunk nemrég leesett az 
első hó s nem biztos, hogy ebben az 
évben dolgozhatunk még a mezőn. 
Aki nem használta ki a szép napokat, 
most láthatja, hogy rosszul cseleke
dett.

Október végéig a burgonyának 100, 
a kukoricának 98 százalékát betakarí
tottuk. Az őszi mélyszántás legna
gyobb része még hátra van. Mindent 
elkövetünk, hogy ezt a munkát is el
végezzük, ha az időjárás engedi.

Kovács János
★

JOBB TANULMÁNYI ERED
MÉNYEKÉRT

A kolozsvári 22-es számú hétosztá
lyos iskola VII./a. osztálya « II. párt- 
kongresszus köszöntésére versenyre 
hívta az iskola V., VI. és VII. osztá
lyát. Versenyfelhívásuk főbb pontjai 
között szerepel a fegyelem megerősi- 
tése, a tisztaság őrzése és a tanulmá
nyi előmenetel megjavítása. Az utol
só pontnál a fő súlyt a gyengébb ta
nulókkal való foglalkozásra és a 
bukási százalék csökkentésére helyez
ték. A verseny időtartama a második 
évnegyed. A versenypontok ellenőrzé
sére és az értékelésre a tanári kart és 
az iskola igazgatóját kérték meg.

Kovács Lajos
★

VÁLASZOLJANAK A KULLOGOK
Három és fél vagon cukorrépater

mést ért el hektáronként Suteu Ioani- 
cá, a Mócs községhez tartozó Bárány
föld tanyai dolgozó földműves. Ami
kor megkérdeztem, hogyan sikerült 
ilyen szép termést elérnie, azt felelte:

— Jó, ha az ember meghallgatja a 
szakemberek tanácsait. De ez még 
nem elég. Aszerint is kell dolgoznia.

Ahogy igy beszélt, azon gondolkoz
tam: miért nem igyekszik a munkával 
minden tanyai dolgozó földműves 
úgy, mint Suteu Ioánicá, akinek már 
szépen zöldéi az őszi vetése? Egyesek 
miért csak akkor kezdenek szántani, 
amikor már Suteu Ioánicá elvégezte? 
Erre talán azok válaszolhatnának, 
a legjobban, akik kullognak a vetéssel 
és az őszi mélyszántással.

Sikó Ferenc

A politikai gazdaságtant tanulmányozók segítségére

Az árutermelés és az értéktörvény hatása
a szocializmusban

Az árutermelés és törvényszerűsé
geinek kérdése fontos helyet foglal el 
a marxista—leninista közgazdaság- 
tanban. J. V. Sztálin a marxista köz
gazdaságtani elméletet tovább fej
lesztve, részletesen kidolgozta az áru
termelés és az értéktörvény kérdését 
a szocializmusban. E kérdések elmé
leti tisztázása különösképpen fontos 
az átmeneti időszak különböző kérdé
seinek megoldása szempontjából. 
Ilyen kérdések például a város és a 
falu közötti csere helyes megszerve
zése — a munkásosztály és a dolgozó 
parasztság szövetségének gazdasági 
alapja —, a tőkés elemek kiküszöbö
lése a népgazdaságból, a dolgozó pa
rasztság bevonása a szocializmus 
építésébe, stb. E nagyszabású felada
tok teljesítésének elengedhetetlen fel
tétele, hogy alaposan ismerjük az áru
termelés lényegét és jellegét, az ér
téktörvény hatását és követelményeit 
a szocializmus feltételei között.

★
J. V. Sztálin a szocializmus feltéte

lei között folyó árutermelés jellegze
tességeit elemezve, kimutatta, hogy 
az különleges árutermelés, amely 
alapvetően különbözik a tőkés áruter
meléstől. Az árutermelés, amely hosz- 
szabb, vagy rövidebb időn át kiszol
gálja a szocialista társadalmat, nem 
vezet kapitalizmushoz, mert a szocia
lizmus feltételei között a termelőesz
közök nem magán, hanem társadalmi 
tulajdonban vannak, a munkaerő nem 
áru, a kizsákmányolás rendszerét pe
dig felszámolták. Az árutermelés a 
szocializmus feltételei között olyan 
árutermelés, amelyből kiküszöbölték a 
tőkéseket s amelyet a két társadalmi 
tulajdonforma: az állami (össznépi) 
és a csoport (szövetkezeti, kolhoz) tu
lajdonforma fennállása tesz szüksé
gessé. így a Szovjetunióban az állami 
vállalatok, a termelőeszközök és az
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állami vállalatok termelése az egész 
nép tulajdonában vannak, a kolho
zokban pedig a föld és a fontosabb 
termelőeszközök (a GTÁ-k gépei) 
szintén az állam tulajdonát képezik. 
A termelés -a kolhoztagok tulajdona, 
ök adják a munkát, a vetőmagot. A 
kolhozok sajátjukként rendelkeznek a 
földdel, amelyet örökös használatra 
adott nekik az állam; ugyanakkor nem 
adhatják el, nem vehetnek, nem ad
hatják bérbe és nem zálogosíthatják 
el a földet.

A szocialista tulajdon két különbö
ző formája fennállásának feltételei 
között a pénzen, áruforgalmon alapuló 
kapcsolat objektiv szükségszerűség.

Az iparnak és a mezőgazdaságnak 
ez a kölcsönös kapcsolata a város és 
a falu közötti árucsere, amely a szo
cialista társadalom két baráti osztá
lya, a munkásosztály és a dolgozó 
parasztság szövetségének gazdasági 
alapja.

Egyes közgazdászok helytelenül azt 
állították, hogy a szocialista társada
lomban minden termék — akár köz- 
fogyasztási cikk, akár termelőeszköz 
— áru. J. V. Sztálin felfedte ennek az 
állításnak a hibás voltát és rámutatott 
arra, hogy az áru olyan termék, amely 
mindenkinek eladható és eladás ese
tén az áru termelője elveszti tulajdon
jogát, amellyel most már a vásárló 
rendelkezik: újból eladhatja, felhasz
nálhatja, vagy akár veszni is hagy
hatja.

Ebből a meghatározásból elvitatha- 
tatlanul kitűnik, hogy a szocializmus 
feltételei között a főbb termelőeszkö
zök nem áruk többé, mert nem adha
tók el akárkinek, még a kolhozoknak

sem. Az állam osztja el azokat vál
lalatai között, de továbbra is megőrzi 
az illető termelőeszközök fölötti tulaj
donjogát. A szocialista vállalatok, 
szovhozok és GTÁ-k vezetői csupán 
felhatalmazást kapnak, hogy az álla
mi terv teljesítése érdekében felhasz
nálják a részükre kiosztott termelő- 
eszközöket. Ilymódon a szocializmus 
feltételei között a termelőeszközöket 
nem lehet árunak tekinteni. A terme
lőeszközök áruformájukat csakis a 
nyilvántartás és a számadások szem
pontjából őrzik meg. A szocializmus
ban a termelőeszköz csak akkor ne
vezhető árunak, amikor a külkereske
delem révén külföldön eladják.

A közfogyasztási cikkek teljes egé
szében az árutermelés körébe tartoz
nak, bárkinek eladhatók, egyik tulaj
donból a másikba kerülnek.

A szocialista árutermelés gyökere
sen különbözik minden olyan áruter
meléstől, amely a szocializmust meg
előző társadalmi rendszerekben folyt, 
de főképpen különbözik a tőkés áru
termeléstől. A szocializmust megelőző 
különféle társadalmi rendszerek áru
termelésének közös sajátossága, hogy 
a magántulajdonon alapulnak. Ezzel 
szemben a szocialista árutermelés 
nem a magántulajdonon, hanem a 
szocialista tulajdonformán alapszik, s 
az uj gazdasági feltételeknek megfe
lelően, a termelés célja is gyökeresen 
megváltozik. A szocialista termelés 
célja nem a profit, hanem az ember 
a maga szükségleteivel. A szocializ
mus feltételei között folyó áruterme
lés számára ismeretlen a konkurencia 
és a termelési anarchia, nem vezet a 
kisebb üzemek bukásához, kiküszöbö
léséhez, amely a magántulajdonon 
alapuló árutermelésben elkerülhetet
len. Az áru — pénz kapcsolatot már 
nem az értéktörvény spontán, anarchi
kus hatása szabja meg; a termelés és

az áruforgalom a népgazdaság terv
szerű, arányos fejlődése törvényének 
hatására tervszerűen zajlik.

A szocialista állam a népgazdaság 
tervszerű irányításában az áru mind
két sajátosságát figyelembe veszi: 
úgy is, mint használati értéket és úgy 
is, mint csereértéket. Mig a tőkést az 
áru csak, mint az érték hordozója ér
dekli, a szocialista népgazdaságban a 
használati értékek termelésének és a 
termékek minősége szüntelen javítá
sának' óriási fontossága van, mert 
csakis igy érhető el a szocialista ter
melés célja: a szükségletek kielégí
tése.

A szocializmus feltételei között 
minden termelő munkája közvetlenül 
társadalmi munkaként jelenik meg, 
tervszerűen meg van szervezve. A 
használati érték és az érték, a kon
krét munka és az absztrakt munka 
közötti antagonisztikus ellentmondá
sok már a népgazdaság szocialista 
jellegénél fogva is elképzelhetetlenek. 
A szocialista termelési viszonyok 
ugyanis kizárják a termelés társadal
mi s az elsajátítás egyéni jellege kö
zötti ellentmodást.

★
A szocialista árutermelés sajátosságai 

meghatározzák az értéktörvény hatá
sának sajátosságait is, mivel az az 
árutermelés törvénye.

Az árutermeléshez szükséges társa
dalmi munka, mint az áruk értéke 
nyilvánul meg. A szocializmusban az 
áruknak szintén van értékük, amelyet 
a társadalmilag szükséges munkaidő 
határoz meg. Mint ahogy az áruter
melés sem önálló, a gazdasági felté
telektől független folyamat, az érték
törvény hatását is befolyásolják a 
gazdasági feltételek. Ha megváltoz
nak a termelési viszonyok, szükség
szerűen megváltozik az értéktörvény 
hatásköre és megváltoznak funk
ciói is.

A szocializmusban az értéktör
vénynek nincsen akkora hatóköre, 
mint a kapitalizmusban. Az áruterme
lés kereteinek korlátozása következté
ben a szocializmusban az értéktörvény 
hatóköre is leszűkül. Az értéktörvény 
hatókörének korlátozását a termelő- 
eszközök szocialista tulajdona, a nép
gazdaság tervszerű, arányos fejlődése

törvényének hatása’ teszi lehetővé. 
Ebben az irányban hatnak az évi ter
vek, az ötéves tervek és általában a 
szocialista állam egész gazdasági po
litikája, amely a népgazdaság terv
szerű, arányos fejlődése törvényének 
követelményein, a szocializmus alap
vető gazdasági törvényén alapszik.

A szocializmus feltételei között az 
értéktörvény hatókörébe esik minde
nekelőtt az áruforgalom és főleg a 
közfogyasztásra szánt árucikkek adás
vétel formájában történő cseréje. Az 
értéktörvény szabályozó szerepe azon
ban ezen a téren is bizonyos korlá
tok közé van szorítva, tekintettel 
arra, hogy lehetetlenné vált az árak 
„szabad“ ingadozása, mert az áruter
melést és az áruforgalmat tervszerű- 
sitik s az áruk árát a szervezett pia
con az állam szabja meg.

Az értéktörvény szabályozó szerepe 
az áruforgalom terén abban nyilvánul 
meg, hogy jóllehet az áruk árát azok 
értéke alapján állapítják meg, az ár 
nagyságát és ezzel együtt a forgalom
ba kerülő áruk mennyiségét a kínálat- 
kereslet közötti arány is befolyásolja. 
Az áruk ára tehát nem mindenkor 
azonos azok értékével. A szovjet ál
lam árpolitikájában gyakran használja 
az ár és érték közti eltérést, mint fon
tos eszközt arra, hogy a termelést és 
az áruforgalmat a szocializmus alap
vető gazdasági törvényének megfele
lően befolyásolja (főképpen a legfon
tosabb közfogyasztási cikkeknél).

Az értéktörvény szabályozó szerepe 
jelentősebb mértékben nyilvánul meg 
a kolhozpiacon, tekintettel arra, hogy 
ott az árak a kínálatnak és kereslet
nek megfelelően alakulnak ki az áruk 
értéke körül. De a szervezetlen (kol
hoz) piacon kialakuló árakat is befo
lyásolja az állam árpolitikája, piac- 
szabályozó szerepe.

A szovjet állam megfelelő áru- 
mennyiséggel rendelkezve, amelynek 
árát ő szabja meg, közvetett hatást 
gyakorol a kolhozpiac áringadozásai
ra, befolyásolja a kínálat és kereslet 
közötti viszonyt ezen a piacon. Ennek 
eredményeképpen az értéktörvény 
szabályozó szerepe a kolhozpiacon is 
csak egy bizonyos területre korláto
zódik.

’ Az értéktörvény hatóköre kiterjed 
a termelésre is, mind a közfogyasztási 
cikkeket, mind pedig a termelőeszkö
zöket gyártó iparágakban. Mig azon
ban az áruforgalom terén az érték
törvény bizonyos szabályozó szerepet 
tölt be, a termelés területén teljesen 
elveszíti ilyen jellegét.

Az értéktörvénynek a szocialista 
termelésre gyakorolt hatását az idézi 
elő, hogy a termelési folyamatban el
használt munkaerő pótlására használt 
közfogyasztási cikkeket, az értéktör
vény hatókörébe tartozó árukként ter
melik.

Mivel a közfogyasztási cikkek, vala
mint a termelőeszközök termelési fo
lyamatában elhasznált munkaerő pót
lása a még áruként jelentkező köz- 
fogyasztási javak segítségével törté
nik, a dolgozókat is pénzformában 
javadalmazzák. Az állam fizetést ad 
a dolgozóknak, amellyel azok megvá
sárolják a munkaerejük helyreállítá
sához szükséges árucikkeket. Mig 
fennáll az árutermelés, a bérformá
ban történő javadalmazás a munka 
egyetlen javadalmazási formája a 
szocialista népgazdaság állami szek
torában. Ebből következik, hogy a 
népgazdaság ellenőrzése, a kifejteti 
munka és a dolgozóknak juttatott 
közfogyasztási cikkek mennyiségének 
ellenőrzése szintén csak érték — 
vagyis pénz formában történhet meg.

Ahhoz, hogy a népgazdaságban el
fogyasztott munka társadalmi nyil
vántartását meg lehessen szervezni, 
mind az áru, mind a már nem áru
termékeket is össze kell hasonlítani. 
Az egész népgazdaságot felölelő 
gazdasági kapcsolatok olyannyira ösz- 
szefonódnak, kölcsönösen feltételezik 
egymást, hogy feltétlenül szükségessé 
teszik az áruk termelésére elhasznált 
munka összehasonlitásának és meg
mérésének egységes formáját, akár 
az árucikkek, akár a már nem áruter
mékek gyártásáról van is szó. A nyil
vántartás terén nem lehet két külön
böző módszert alkalmazni, egyet az 
áruk számára, egyet pedig a már nem 
árutermékek számára. Mig fennáll az 
árutermelés bármilyen korlátozott for
mája, a termékeket nem lehet közvet
lenül a munkaidő segítségével össze-
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