
mindent tudó ezer könyvről, 
újzamatú, új életről, világépitö munkáról 
szól a dal! 

Vihar készül a hegyekben, 
roppant tegnapfák kidőlnek, — 
savósápadt sivatagok 
kivirulnak, kizöldülnek, — 
szívós, szilaj jebbágynépek 
örömöket örökölnek! 

Taposs fújtatót zihálva, erdíts bele a viharba: 
százmillió akarat van egy dübörgő új szavadba*, -
nem vagy többé egymagádba'! 

• • • • • • • • • • • • 

M U N K A A T Ö M E G G E L 
Irta : Miho Marinko 

. . . . . . Igazi népi demokratizmust vinni be a munkába, cz a 
legjobb módja annak, hogy aktivistáink kigyógyuljanak a "gyer
mekbetegségekből* és annak, hogy leleplezzük az álruhába bujt 
ellenséget*. 

A legkülönbözőbb vidékekről beérkező panaszok százaiból, személyes ta
p a s z t a l t b ó l és másokéból az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy aktivis
táink vezető és nyilvános társadalmi tevékenységükkel kapcsolatban szembetűnő 
hibákba esnek. 

l ia figyelmen kívül hagyjak azokat a tényleges nehézségeket, amelyekkel 
meg kell küzdenünk, ezeket a hibákat, illetve ezeknek okait a apszervezetcink 
aktivistái és vezetői személyes tapasztalat lanságának, vagy hibáinak róhatjuk 
fel. Aktivistáink gyengesége a tömegek között va 'ó munkában hibás munka
módszerekhez vezet és cz csak újabb akadályt jelent a még nagyabb sikerek 
eléréséhez vezető úton. 

Népfelszabadító háborúnk, a szabadság ' gyönyörű eszméje, harcunk köz
vetlen és közvetet t céljai, amelyek mind megfe'elnek népünk céljainak é s a nép
nek ezért is oly könnyen érthetőek, máris a 'apvetőcn hatottak és hatnak nn 
is a tömegekre, a dolgozóinkra, aktivistáinkra, de a régi szokások a régi ne
velés, a régi társadalom visszamaradt gondolkodásmódja, ez a sok teher az ш 
társadalomba, a népi demokráciába va 'ó átmenetkor nagy akadá lya az igazi de
mokratikus együt tműködésnek. Számolnunk kell azzal, hogy ez az a teher, 
amelytől' az emberek a legnehezebben szabadulnak meg, de az egészséges tár
sadalom ezeket a 'nehézségeket is legyőzi. Csak az okokat és az <.ko/,aí<-kai 
kell feltárnunk és módszeresen k e l a hibák ellen küzdenünk. 

»A történelmet emberek csinálják <. mondotta Lenin. Az emberektől, a ká
derektől, az aktivistáktól függ egész jövőnk. A tudás, a tapasztalat természe
tesen egyik alapfeltétele a sikeres a kotó munkának; de jó munkamódszer és 
embertársainkhoz való viszonyunk szintén fontos szerepet játszanak. Minden 
feladat közül legnehezebb az új ember kialakítása. Bár sokéves tapasztalattal 
rendelkezünk az emberek átneveléso terén fontos ezeket a tapasztaltokat 



módszeresen kihasználnunk, erőnket ebben az irányban megszázszoroznunk, kü
lönösen ma, amiké / az uj aktivisták nagy tömege került be a társadalmi é 'et-
be az 'aj társadalmi rendszer kiépítésének munkájába, amikor egyesek gyor
san vezető és irányító heiyekre kerülnek. 

Népi demokráciánk egyik lényege az, hogy hibáinkat feltárjuk és bíráljuk. 
Semmi ckunk sincs arra, hegy hibáinkat eltitkoljuk, hogy szemet hunyjunk' előt
tük, mert azek ellenségeinknek segítenek. Önbírálátunk csak érettségünk bizo
nyítéka ts életrőnké, amely képessé tesz minket arra, hogy feltárjuk gyógyí t 
suk és legyőzzük uj emberfajtánk, uj társada 'munk fejlődésének gyermekbe
tegségeit. 

Önbirá 'atunk nem változtathatja és nem kisebbítheti a tényt, hogy á mi 
fiatal népi demokráciánk minden kezdet] hibája és minden általunk feltárt kez
deti gyengesége ellenére is százszor jobban bevált, mint a régi rendszer és 
összehasonlíthatatlanul jobb a régi veretű nyugati demokráciáknál. Eredménye
ink az alkotó munkának csodáit mutatják, tömegeink az aktivisták, ft parancsno
kok és szervezők tízezreit adták, akik uj munkakörökben gyorsan feltalálták 
magukat. A hadsereg a jó aktivisták ezreit nevelte k i . Ezzel azonban nern ér
hetjük be, kádereinkben még erős hiányok mutatkoznak. Sokak kiépítése még 
durva, sok »régi« tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek akadályozzák őket áb
rán, hogy munkájukhoz helyes aktivitással lássanak hozzá, nem is beszélve 
azokról a hiányosságokról, amely politikai és szakképzésüket i 'leti. Evvel nem 
azt akarjuk mondani, hogy egy kaptafára csinált emberekre van szükségünk. 
Ez lehetetlen és nem is vclna kívánatos. Bírálatunknak nem szabad szőrszál
hasogatónak lennie. Eszményien tiszta ember nincs. Tiszta az eszme, amelyért 
küzdünk. A bírálatnak a -munkamódszer legrosszabb részét kell ostoroznia és 
azokat a szabálytalanságokat , amelyek akadályozzák a társadalmi munka sike
réi és amelyek politikai károkat okoznak. 

Általában az olyan aktivisták, akik tú lgyorsan kerültek társada'mj szer
vezetekbe, vagy néphatósági szervekben felelős állásokba és még nem volt 
idejük arra, hogy a népn'ozgalom iskolájában átképezzék magukat közniunkás-
ságuk során gyakran mutatnak föl kispo'gári hibákat, a régi nevelés, a régi 
társadalmi rendszer örökségeit . Ilyenek gyakran kezelik polgátársa ikat úgy, 
ahogyan azt a régi Jugoszláviában látták, д régi rendszer nevelésének követ
kezménye a beteges becsvágy is. Ha az ilven aktivistáknak nincs tehetsége, 
vagy nem érez magában tehetséget a rábízott feladat elvégzéséhez, d:e túl 
zottan nagyra vágyó, akker munkatársában sokszor verseny tá r sa t lát, attól fél, 
hogy a másik tet trekészségével az ő ál lására tör, azt veszélyeztet i . (Az ilyen 
aztán elutasít ja társai segítségét . Azt h'szi, hogy méltat an hozzá, tekintélyét 
r Mit ja, helyzetét gyengít i az, ha megkérdezi munkatársai t és az elvégzendő 
feladatokat közös erővel, közös megbeszéléssel hajtja végre . Parancsnoki pózt 
vesz fel az ilyen, evvel elutasítja magától a többit, gyűlöltté teszi magát. Sze
mélyes bará ta i t gyűjti maga köré vagy olyanokat, akiket anyagi érdekek fűz
nek hozzá és akik aztán egymást pártfogolják. így klikkrendszer alakul k i , 
amely a szűk körön kívül minden és mindenki ellen irányul , A másik meg. aki 
maga is érzi képzet tségének, vagy rá termet tségének hiányát, attól fél, hogy 
munkatársai t évú t ra vezetik, nem tudván megítélni m-i a helyes, jogos és mi 

liem, Fél a legkülönbözőbb régi pártok vo't párthíveinek együt tműködésétől 
t-s azt az engesztelhetet'en áilásfogatlást, amellyel a megszálló segítői eüen 
foglalunk állást, átviszi olyanokra is, akik ha talán visszavonultak, nem pisz
kították be kezüket a megszállókkal való együttműködéssel , vagy azoknak a 
pártoknak a híveire is, amelyek együt tműködtek a népfelszabadító mozgalom
mal. Nem érti meg azt, hogy milyen munkamódszerrel lehet a különböző egy
ségeset a népfronti szövetkezés formájából egységes formát kialakítani. Attól 



fé \ hogy más, antifasiszta beál l í tot tságú pár t h íve őt há t té rbe szoritja. Sok. 
hiba származik abból a szédületből, amely egyik-másik aktivistát elíog, amikor
állást, kitüntetést, vagy hangzatos címet kap. A szerénység h iánya sok hibá
nak szülője, a szerénységé, amely pedig társadalmi és politikai munkásaink 
legfőbb ékessége kellene l5egyen. A túlzott szemé 'yes becsvágy és féltékeny
ség káros a hasonló gondolokdásuak szűkebb körében is még inkább azonban, 
a frontok széfes szervezetében, vagy szakszervezetekben, ahol különböző poli
tikai, eszmei á rnya la tú emberek vannak együt t . 

Sók akt ivis tánk katonai-parancs-nokló módszerhez szokott hozzá és -olyan 
fegyelmet követelnek, amelynél a hozzászólásnak nincs helye. Ha valaki nem 
képes akkora áldozatokra munkájában, mint ők, azt mindjárt ellenségnek tün
tetik fel. Mindenütt reakciót sejtenek még ott is, ahol épen az akt ivisták rossz 
politikai munkája miatt, csak az öntudat hiánya, vagy közömbösség uralkodik. 
Az i'yen környezetben akad rendszerint valódi reakciós is, aki azután elbújik 
a visszavonult és közömbös elemek között és úgy végezheti romboló munkáját, 
hogy m í g attól sem kell félnie, hogy aktivistáink őt felfedezik és leleplezik. 
Ezekben az esetekben a hiba rendszerint abban rejlik, hogy aktivistánkból hi
ányzik a helyes bírálat képessége és nem tudják -megítélni kikből áll az az 
egészséges népi erő. amelyre támaszkodhatnak, kiknek a bizalmát kell meg
nyerniük, hogy azután aktivizálhassák őket. Gyakori eset, hogy a reakció rá
akaszkodik az akt ivstára behíze]gi magát és a bizalmát megnyerve olyanra be
széli rá azt, ami csak reakció malmára hajtja a vizet. Fiatal aktivistáink és 
néphatalmi közeink tényleg hatalmas nehézségekkel küzdenek, a feladatok és a 
felelősség óriásiak, viszont a készültség, a tudás és a rá te rmet t ség hiányos. 
Sokszor hiányzik belőlük a helyes megítélés készsége azokkal az emberekkel 
szemben, akikkel dolguk van, akik körülveszik őket és reakciós hízelgőknek 
»dolnek be«, akik ér tenek ahhoz, hogy aktivistáink hiúságát csiklandozzák, más
részt pedig reakciósnak bélyegeznek olyanokat akik önállóan meg tudják bí
rálni aktivistáink munkáját ' és abból a célból, hogy szervezeteinknek, vagy ha
tóságainknak segítsenek, ha sokszor goromba módon is jóakara tú bírálatot gya
korolnak. Van azután olyan bírálat is, amelyet helyi, vagy személyes önzés, 
személyes nagyravágyás , megalkuvás, vagy- pedig politikai éretienség i rányí t 
és ezt sem szabad ellenségeink ténykedései közé sorolnunk. 

» . . . A nép ellensége sokszor demokratikus szólamok mögé rejtőzik.« 
Amikor yz i'yen káros munkamódszereket bíráljuk, nem állítjuk azzal, 

hogy csökkentenünk kell- éberségünket azokkal szemben, akiK ellenségeink és 
igyekeznek társadalmi szervezeteinket aláaknázni.. Ellenkező'eg ez az éberség 
ma íontcsabb, mint bármikor volt, mert tudjuk, hogy az ellenség demokrata 
szólamok mögé bújik, mert ma egységünkről van szó és annak további mege rő 
sítéséről és mert el 'enségcinknek ma nincs már más kiútjuk, -inint hogy meg
kíséreljék egységünket megbontani. Ezt a harcot azonban nem vívhatjuk meg 
goromba parancsszóval, munkatársainknak elutasí tásává 1 , vagy alárendelésével", 
még ha egyszerű, vagy tanulatlan emberek is az«»k, vagy ha politikailag isko
lázatlanok is,, vagy más, népi politikai i rányzat hívei is- Az aktivisták, akik 
így dolgoznak, nem tartják be politika vezetőink irányvonalát és szűkítik tö-
mega'apunkat. Ezek azután, ha személy szerint velünk is éreznek, tárgyilago
san az ellenséget segítik, mert az ellenség tár t karjaiba taszítják azokat az 
elemeket, akiket helyes neveléssel, önző sovinizmusnak leküzdésével, vagy más 
módon megnyerhetnének a mi számunkra. Az ellenség természetesen kihasz
nálja demokráciánkat, de még inkább, hibáinkat, sőt sokszor maga hívja k i 
azokat. Népi dci.-•kratizmusnak helyes ke:esztülvitele . a>:< nkaii e'pusztítja ellen
ségeinket. Bármilyen nagyok legyenek is a nehézségek, néphatóságunk k i é p í t é 
sében és újjáépítésünk 'megszervezésében, ellenségeink nem lesznek számunkra. 



veszélyesek, ha szabályszerűen dolgozunk, ha a do'gozó nép látja, hogy akti
vistáink minden erejüket a nép javára használják fel, ha a dolgozók erőfeszí
tését helyesen használjuk fel, ha kíméletlen haircot folytatunk a helyi veze
tők esetleges önkényeskedései ellen, a bürokrat izmus ellen, harcot az igazi 
demokrata uralomért . 

Gyakori je 'enség, hogy egyes helyi hatósági szervek, vagy tömegszerveze-
tek helyi vezetői a tömegek vagy a munkatársak megkérdezése nélkül hoznak, 
vagy visznek keresztül határozatokat . Ha felettes hatóságaiktól valamilyen fel
adatot kapnak, azt nem viszik a tömegek elé, hogy azokkal megbeszélve sike
resen végezhetnék el azokat. így történik meg azután, hogy hű aktivisták, 
akik a népmozgalomért élnek, nem képesek keresztülvinni a ráj'ukbízott felada
tot, sőt 'meggyűlölik őket azok is, akik talán előbb rájuk szavaztak és rájuk 
hárul minden felelősség a nehézségekért , a szabálytalanságért és a feladat el 
nem végzéséért . így az űl-lő és a kalapács közé kerülnek, a felettes hatóságok 
bírálata és a tömegek elégedetlensége közé, a reakció pedig ujjong. Az ilyen 
hibás módszer következtében minden nehézségünkért rájuk hárul a felelősség 
és pedig csak azért , mert a feladatok elvégzésében nem vonták be az é rde 
kelt tömeget, vagy ambercsoportot. Röviden szólva azok az aktivisták, akik igy 
dolgoznak nem fogják fel az igaz, széles népi demokrácia lényegét. Nem tudják 
a feladatok megoldásában bevonni a, széles dolgozó tömegeket, elvesztették a tö 
megekben való hitüket. Nekik mindenki reakciós, aki a régi előítéletekben él, 
aki nem tudja n:ég személyes érdekeit a közérdeknek alávetni, vagy aki jóhi
szeműen elhiszi azokat az álhíreket, amelyeket a tömegek között a reakció ter
jeszt. Elfelejtik, hogy épen az ő köte 'ességük az elmaradott tömegek nevelé
se, nekik kellene őket előítéleteiktől és rossz szokásaiktól megszabadítaniuk, 
nekik kellene ez igazi népei 1 enséget leleplezniük é s elkülöníteniök. Néphatósá
gaink aktivistáinak nem szabad elfelejteniük, hogy a dolgozó tömegekben min
dig megtalálják támaszukat , ha he'yes módon kezelik őket és ha meg van ben
nük a bizalmuk. Helyzetünk biztonságának épen abban van a lényege, hogy 
úgy alakítjuk társadalmi rendszerünket , ahogyan az munkásaink, parasztjaink 
és dolgozó értelmiségünk érdekeinek legjobban megfelel és hogy még a többi 
becsületes hazafinak se legyen oka elégedetlenségre. Ezek szerint be is kelj 
mindenkit vonni a munkába, akiben becsület és képesség van hozzá. Ki kell 
elégíteni mindenkinek a becsvágyát , aki a becsületes építő munkában részt 
akar venni.Néphatóságainkat épen az jellemzi, hogy feladatai elvégzéséhez be
vonja a széles tömegeket és hogy hivatalai nem a gondta'an életet jelentik, ha
nem a felelőssétgeljes és megerőltető munkát é s ez nem lehet vonzó azok ré
szére, akik a könnyű pénzszerzést szeretik. A hibák bírálatát a választók, a t ö 
megek Ítélőszéke elé kell vinni és az majd meghozza keletét . A brálat eltus-
soíása, vagy szűk körben való fejtegetése csak rontja a dolgot. A bírálat ezzel 
csak kiikerül az uccasarckra és olyan légkört teremt, hi.'gy azután az el 'enség 
halászhat a zavarosban. Az aktivisták durva hibáinak nyilvános bírálata, a. fel
adatok világos megjelölése, a dolgok szé 'es körben való megbeszélése, ezek a 
módjai a hibák jóvátételének és a jövőbeni elkerülésének, valamint a káderek 
kiképzésének. Ez lesz :iéphatóságunk teljes és következetes demokratizálása, 
szervezeteink megerősödése és ez jelenti maid a reakció halálát, akármilyen 
formában jelentkezzen is az. Ezen a módon erősíthetjük meg egységünket és 

•építhetjük k i nemzetgazdaságunkat . 
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