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»Nepfront nélkül, belső egység nélkül, népeink testvérisége nél
kül nem érhettünk volna el ilyen sikereket Ez csak azért lehetséges, 
mert egész népünk, föderális egységeink népei együttesen hatalmas 
erőt képviselnek, amelyet áthat az alkotó lendület és amelynek kö
réből naponta egyre jobb emberek emelkednek ki, akik továbbfej
lesztik ezt a lendületet és csodákat teremtenek a mai kiépítésben, 

! I mint ahogy csodákat teremtettek hősiességben a harcmezőkön.^ 
Tito beszédéből a crnagorai felkelés évfordulóján. 

Á Népfront Jugoszlávia népeinek élő szervezete, amely állandóan 
népünk szükségeihez idóimul. Feladatai a fejlődő: élethez igazodnaik, 
szervezete a feladatokhoz, tagjai a szervezethez. Ez azt jelenti, ^hogy 
a! Nélpfnont állandóan újul, nem zárt és megmerevedett testület, hanem 
folytonosam hömpölygő, új erőket felvevő és holt részeit imagából' kivető 
élő szervezet. 3. ezért szükséges időközönként, újra a fejlődő élethez 
igazítani feladatait, feladataihoz idomítani szervezetét, szervezetéhez 
idomítani tagjait. Ezáltal tudjuk igazán élővé, időszerűvé és hathatóssá 
tenni, ezáltal tudjuk történeliemformáló, országépítő munkájában téves 
vágányoktól! visszatartani, következetessé és céltudatossá tenni. -Ezzel 
a tisztázó munkával nemcsak hibáinkat küszöböljüik ki, hanem. lehetet
lenné tesszük népünk ellenségeinek romboló és egységbontó törekvéseit 
is. Mert a feladatok nagyok es az ellenség nem'alszik. 

A népiuralom fejlődésének mai korszakában hogyan tudjuk a Nép
front szervezetéit legtökéletesebben nagy feladataihoz • idomítani? Mik 
azok a téves vágányok, amelyeket szervezeteink munkájában el keld 
kerülnünk? 

NÉPFRONTUNK ÉS NÉPURALMUNK ellenségeinek egyik kedvelt 
jelszava: »A Népfront tulajdonképpen már elvégezte feladatát s nincs 
már rá szükség. Ehelyett inkább különböző pártokat kellene alakítani, 
illetőleg a Népfrontnak a benne tömörült pártokra kellene szakadnia.« 
— A Népfront főfeladatai programja szerint: Az állam épségének és 
függetlenségének megőrzése, népeink egysége és testvérisége, harc a 
fasizmus éis reakció ellen, a népuralom megerősítése, a nép demokra
tikus, jogainak biztosítása, az ország újjáépítése és kiépítése. Elvégez
te-e már Népfrontunk ezeket a feladatokat? Aki ezeket a célkitűzése
ket ma már elhanyagőlhatóknak nyilvánítja, az nem jóhiszemű opti
mista, hanem esküdt ellenség! Államunk7 épségéért és függetlenségének 
megerősítéséért most folyik a harc a békekonferencián, népeink egysé
gének és testvériségének frontján ma szilárdabban kell állmunk, mint 
valaha, ma is a legfcönyörtelenebb harcot kell vívnunk a fasizmus ma
radványai és a reakció áskálódásai ellen, ma folyik a legellhatározóbb 
küzdelem népuralmunk megerősítéséért és hazánk uijiáépítéfeéért. Aki a 
Népfrontot szükségtelennek mondja, annak burkolt célja, hogy me küzd
jünk tovább a fasizmus és realkció ellen, hogy ne fejlesszük tovább nép
uralmunkat. Bizonyos, hogy, a Népfront szükségességének tagadása, a 
pártokra szakadás jelszava csak hazánk és népuralmunk legveszedel
mesebb ellenségeitől származhat. És így is kell bánnunk az lilven jel
szavak hangoztatóival. Emellett azonban tudnunk kell azt. hogv csak 



egész ritka esetben — mint pl . Jovánovics. Dragolyulb esetében — hang
zanak el nyii/ltan ezek a jelszavaik.. Megny ilván>u!l(hat ez a Nébfront mun
kájának lebecsülésében, de túlságos optimizmusban is, ekonofmizmusiban, 
vagy pl. csak a Népfront szervezeti kiépítésének halogatásában^ is. 

A MÁSIK TÉVES VÁGÁNY, amelyre egyes Néipíroiiít-szervezetek 
és tagok eJsiklani hajlandóak és amelyre ellenségeink terelnétaek: »A 
Népfront alkalmi, átmeneti, ideiglenes testület. Ha valami elkerülhetet
len feladat előtt állunk, elővesszük a Népfrontot, összetoborzunk né
hány embert s úgy-ahogy megoldjuk a feladatot* — így nemcsak az 
egységes , szervezett, teihát erőteljes munka hiányzik, hanem megfoszt
juk a Népfrontot céltudatos ál lamépítő munkájától is és uszállypoiiti-
ká ra kényszerí t jük. A népuralom íejílesztése, az újjáépítés nem. alkalmi 
feladatok s egy alkalmi testület nem nőt t feu ezekkel a feladatokkal 

' szemben. Folytaitólaigos. állandó tervszerű . munka kel!! ehhez. A Nép
frontnak vezetnie kell , i rányítania s felimiufatniia a legfontosabb, legidő
szerűbb, legsürgősebb feladatot. A Népfront tudja egyedüli, mait az egésa 
<Iöl!gozó nép. munkásság, parasz t ság és értelmiség frontja, hogy melyik 
az alapvető feladat. Csak a Népfrontnak van távlata, amikor egyszerre 
sok feladat áll előttünk, csak az tudja, kö
vetnünk, csak a Népfront nem vész el a részletkérdésekben, csak az 
tudja elkerülni a pillanatnyi és jövőbeni érdekek között a habozást, te
hát az uszály politikát. Mert az uszáilypolitiíka hamarosan visszavezetne 
a régi vágányokra , a tervszerű, céltudatos, állandó munka hiánya a re
akciót segíti elő, amely kis feladatok és- szükségek hangoztatásával és 
előtérbe helyezésével az alapvető problémákról eltereli a doligoizó nép 
figyelmét. Amikor a búza-beszolgáltatás, az áruellátás, az úiiiáépítés 
naigy kélrdései helyett egyéni ügyeket, nyugdíihis tór iákat , segélykérdé
seket tálalnak a Népfront-konferencia elé — ezzel a jelenséggeli ta lá l 
kozunk. A Népfront azonban halad megkezdett útján és semmi sem té
rítheti el az elvi úttól, amely az egyetlen helyes út. 

MINDKÉT ELŐBBI JELSZÓT, a Népfront e l é v ü l é s é t és ailkalmi vo l 
tá t , felhasználják népünk ellenségei érvül a harmadik téves vágányhoz : 
»Nincs szükség a Népfront szervezeti kiépítésére. Ha mindenki benne 
lehet s benne van a Népfrontban, mire jó akkor beiratkozni? Ha elvég
zem feladataimat, minek szervezetileg is a Népfronthoz tartozni? Ha 
csak Népfront van, más párt nincs, akkor minek beiratkozni és tagsági 
igazolványt szerezni?* — Ezek a jelszavak frontunk szervezett e g y s é 
gét akarják gyengíteni, amely nagy feladatainkhoz szükséges. Nvűlván-
vaíló ugyanis, ho>gy óriási feladatait csak egész tökéletes szervezet tség
gel, erejének teljes tömörítésével érheti el Népfrontunk. Bgy szétfolyó 
testület , határozat lan, laza csoportosulás nem végezhet szervezett, egy
séges munkát . Ha minden becsületes szándékot ^mozgósítaná és minden 
népellenes törekvést k i akar zárni, határozot t és egységes szervezet té 
kelll válnia. Nagyon sok Népfront-szervezetünk nem vonja meg elég éle
sen a határt hívei és ellenségei között. Ma is sokan vannak még, akik 
jobbnak vélik sem ide, sem oda magatartást tanúsítani. P'ed'ig ma, több 
jioggal mint bármikor, egész határozot tan e's élesen feli kell tenni a kér 
d é s t : Velünk vagy ellenünk? Nemcsak a népifölszabadító háború válasz
totta el az embereket, az új jáépí tés törekvé'se, a népr ra ' .p-án-v! biza
lom, népi törvénye ' :k t iszteletbentartása éppen olyan vá 'aszióvíz, mint 
a háború. A gazdasági harcnak éppenúgy van fasiszta és mpfölszaba-



éító frontja, mint az elmúlt nagy világküzdelemnek. Ezért a Népfront
nak éles határt kell vonmia a hazánkat ópítö és a hazánlkat romboló ele
mek között, az ingadozókat pedig határozott állásfoigilalásrai birnlia. Ezért 
ketfll a határozott és éles szervezeti forma, ezért kell ma maigv gazda
sági feladataink és küzdelmeink között szervezetileg szilárddá építeni 
frcwitumlkat, beiratkozni, tagsáfgi igazolványt kérni, tagdíjat1 fizetnii. Ez
zel választjuk el magunktól élesen, elkenhetetlenül a nép nyilt és bur
kolt ellenségeit. 

NEM AZ KÖVETKEZIK EBBŐL, hogy a Népfrontot szűkítsük, k i 
zárólagossá tegyük. Nem »gleihsal'tolt« gondolkozásától ímeigfosztott, di
rektíva-szajkókra van szükségünk. Nem ritka jelenség egyes Népfront
szervezetekben és tagoknál, hogy a legkisebb ellenvéleményt, a legsze
rényebb kritikát is lereakciózzák, az egyéni véleményt — még ha a leg
jobb indulatból született is — letorkolják. Sdk helyen bizony elmaradoz
tak Népfrontunk lelkes tagjai ilyen hibák miatt. A Népfront így. ahe
lyett, hogy tömöritené az erőket, elveti magától híveit, szektaszerűvé 
válók. Pedig a szektává vált szervezetnek semmi köze a Népfronthoz. 
Tudnunk kell, sohasem szabad szemünk elől téveszteni, hogy a Népfront 
minden jószándékot, minden -becsületes akaratot, minden tehetséget é s 
erőt magában foglal — nem szűik pártérdeköket, hanem népérdekeket 
képvisel. Az újljáépítés minden frontja, a népuralom minden megitivilvá-
fl/ullása a Nélp front minden akciója legszélesebb népérdefc. S ezért az, 
egyéni, sajátos kritikus erőket sem zárhatja ki magából. Egyik főfelada-
tunk ezért Népfrontunk felfrissítése, ahol iszűk volt, tömegesíteni. ahoí 
kizárólagos volt, széles alapokra helyezni. Nem kell félni az egyéni el
gondolásoktól, sőt felhasználni azokat az általános jóra. Nem kell félni 
MZ egyéni céloktól sem, hiszen azokat is az általános célok vonalába 
lehet állítani, ha jól irányít a Népfront. Konferenciáinkon, őszi kampá
nyunk során a nép frontjának sokat kelil nyernie tömegekben. E z a ká 
derekre is vonatkozik, széles és merész káder-poiitiikát kell folytaitnuink. 
Népfront-vezetőségeinket fel kell frissítenünk. Megiujító konferenciáin
kon tartsiunfc részletes beszámolókat, végezzünk erős kritikát: tartsuk 
meg a résri jó erőket, iküszöbölljük /ki a régii 'hibákat, tüntessíük ki a k ö -
telességteiliesítést, bélyegezzük meg a mulasztásokat, de meriiimk me
részen megújítani is, széles távlattal új erőket bekapcsolhíi. 

MÉGSEM SZABAD a másik túlzásba esnünk, amelybe szívesen be
lerántanának ellenségeink. Sokan túllszélesisé tennék a frontot, tú l ságo
san kitárnák kapuit, megbékélést hirdetnének a nép ellenségért! felé is. 
A nép frontjának nem lehet elve ez: minden áron szélesíteni keretein
ket, engedmények, megalkuvások árán is. Szervezeteink vezetői sokan 
népszerűségüket, vagy a Népfront népszerűségét féltik s ezért nem 
mernek Mlépni s elzárni az utat közénk nem való elemek dial, vaey k i 
zárni azokat, akikről ez bebizonyosodott. A Népfront csak ú g y lehet 
•élpszerü, ha egész hű és következetes marad programjához, ha nem 
veszít semmit harciasságából, forradalimiságából. Az a Népfiront-szerve-
zet, amelv egyesek érdekéért, egyének kedvéért kodkára tesziii a több
i é e bizalmát és hitelét, nem Nélpfront többé. A Népfront csak nyer be
csületében, hitelében, tisztaságában, ha tud ítéletet mondani, kizárni, a 
nép burkolt ellenségei ellen fellépni. Ha meri tisztogatni sorait, ha nem 
keei el a hibákat, nem takargatja azokat, akik céljait é(s progrataiát 
Meghazudtolják. A Népfront csak erősödik azáltal, ha tisztogatja sorait 



és csak népszerűbbé válik, ha keményen és sz lárdan védi a dolgozó 
nép érdekeit. 

A NÉPFRONT ÖSZI FELÚJÍTÁSÁNAK, felfrissítésének munkáját 
nem választhatjiuik el egyik legfontosabb feladatunktól: a taggyüitéstől, 
beiratkozástól. A Népfront ma már annyira nyilvánvaló sikerek és ered
mények alapján igényelheti a csatlakozást, hogy taggyüjtési kampá
nyunknak óriási eredményeket kell hoznia. A taggyüjjtésben kell meg-
nyilivánuiiinioik mindazoknak a csodás eredményeknek, amelyeket nép
uralmunk elért az újjápítés másfél éve alatt elért 'gazdasági, közrendi, 
ellátási téren. Meg kell nyilvánulnia annak a bizalomnak, amit népural
munk a tömegek előtt elért. Nagy sikerek után újabb nagy föladatok 
vállalóit kell toboroznia. Nálunk, magyaroknál, különösen nagy szükség 
van erre a toborzásra. Szét kell rombolnunk azt a beiratkozást félelmet, 
ami a mult' rendszereik beteg öröksége s amelynek alapján talán meg
gondolatlan és később kárát vallott beiratkozások példái vannak. Volit aki 
nem átallott beiratkozni egy kis 'klikknek piszkos éfrdekeit védő bűn
szövetkezetbe, de fél beiratkozni egész népünk érdekeit, egész hazánk 
jövőjét építő szervezetbe. Ma már a habozó mellének szegezhetjük a 
kérdést: Miért nem foglalsz állást, attól félsz, hagy valaha is le kell ta
gadnod, hogy a Népfront tagja voltál? Attól félsz, hogy valaha is le 
kell-tagadnod, hogy milliók közül egy voltál? — Ma azért feliéi minden 
magvar ember népe és történelme előtt, ha nem áll be abba a frontba, 
amelv népét előrevezeti történelmét előrelendíti. 

FONTOS S Z E R V E Z E T I F E L A D A T A a Népfrontnak, hogy a tömeg-
szervezeteikkel: a szakszervezettel és szövetkezetekkel a nők szerveze
tével és a népi ifjúsággal a legtökéletesebb együttműködést megteremt
se. Állandó szervezeti kapcsolatra van szükség tömegszervezeteink kö
zött, hiszen minden néípi szervezet és annak minden tagja szükségsze
rűiéi a Népfront tagja. Minden munkás és minden paraszt, minden nő 
és minden ifjú. A Népfront dolga, hogy a különböző föladatok ne szag
gassák szét népünk erejét, hanem tömörítsék. Népuralmunk nagy föl
adataival csak vállvetve tudunk megbirkózni, a nép ellenségeit és a re
akciót csak így tudjuk megsemmisíteni és csak így tudunk s;ziiliá>rd ala
pot és támaszt nyújtani néphatóságainknak. Az együttműködésihez meg 
kell tahilni a szervezeti formát, hogv ne egvmás mellett, hanem dolgoz
zunk. ho«v egyetlen irányba tudjuk összpontosítani erőnket. 

KÜLÖN S Z E R V E Z E T I KÉRDÉS a nemzetiségi tagozatok felállítása 
és ímíködése.Ebben a kérdésben is felmerülnek tétoes vágányok. Kétféle 
vaskalapossá^ is megnyilvánul e tekintetben: Egyik az, ha min dénáron 
s minden alkalommal együtt akarnak tartani, amikor a kétféle nyelv é s 
fejlődés akadályt és nehézséget képez a munkában. A ma-sík hiba az, 
ha erőnek erejével különválasztják a nemzetiségeket a Népfront kere
tében. Feltétlenül szükséges mindenütt, ahol kevert nemzetiség éli. nem
zetiségi, illetőleg anyanyelven tartott összeíövetel, .már csak a hozzá
szólás és vita végett is, amit mindenki csak anyanyelvén tud igazán 
folytatni. De éppenolyan elengedhetetlenek a közös összejövetelek és 
megbeszéliések is, már csak az e g y s é g kifejezésére is. Egyes helyeken 
pl. szükségtelenül külön helyiséget igényelnek a magvarok tagozatuk 
munkája számára. Vannak helyek, ahol külön n. n. Magyar otthon van. 
Ezzel szemben le keSI szögeznünk, még, ha a körülmények kézenfek
vővé is tették a külön helyiséget, közös konferenciák nélkül kéntelen-



ség az egységes Népfront. Az erőszakolt egység éppenolyan egység
bontó lehet, mint a mindenáron elkülönülés. Ugyanez vonatkozóik bizo
nyos nemzetiségi protóémákra Is. Nem a Népfront magyar tagozatának 
kell szorgalmazni pl. egy magyar iskola-ügyet, mert ezáltal valami ma
gyar érdiekképviseleti szerv hamis álláspontjára jut. A magyar iskolm 
ügye nem magyar ügy, hanem Népfront ügy, amit az oszthatatlan Nép-
frontnak kell szorgalmaznia, mini lefektetett programiát. A nemzetiségi 
tagozatok csak formában, nyelvben különböznek, a tartalom, a program 
egy és oszthatatlan. 

ÁLLANDÓ PROBLÉMÁJA Népfront-sizervezeteinknek a kőt vagy 
többnyelvűség. Aliig van olyan nagyobb frontigyűlés, ahol ne lenne ak
tuális legalább kétnyeMí beszéd. Ez a helyzet természetesen sok fer-
deségetí is eredményezhet: hosszadalmassá, sokak számára unalmassá 
Jebeti gyűléseinket, másrészt -ha elmulasztják a kétnyelvűséget szük
ségtelen érzékenykedést hozhat tétre. A noviszádi győzelem-ünnepen 
és a becskereki szabadsághősök ünnepén nem volt magyar beszéd s ezt 
sokan igen zokon vették. Kétségtelen hiba volt ez. De be kell vallanunk, 
hogy ebben a hibában a Népfront magyarjainak is nagy része van. mert 
kis számuk, az aktivisták hiánya és gyengesége is sokban hozzájárul 
ilyen mulasztáshoz. Nem a Népfront .hibája az. ha nagy akciókban, gyű
lések előkészítésében a magyarok nem vesznek olyan részt, amilyen 
arányszám'uik után elvárható lennie. így tört öntik meg. hogy magyar ak
tivisták hü ián vagy távollétében nem kerül napirendre a (magvar be
széd. De tudnunk kell azt Is, hogy minden rragvar ember testvéri kö
telessége megtanulnia Vajdaság, és hazánk többi népeinek nyelvét. Más
részt, ha csak nem égetően szükséiges, ne terheffik magunkat többnyel
vű, ugyanazon tartalmú beszédekkel, hiszen még a gyengén értő is két
szer hallja ugyanazt. A beszédek tartalma eevség-testvérisr^. közös 
előmenetel, közös pro'Kiémák: a magyar részvevő szerbül is'a magyar 
dolgozó nép problémáit és haladásának feltételeit is hallja, fis ez a lé
nyeg! * - " 

A fentiekben Nekirontunk szervezeti kérdésiéinek fobbl pontjait vet
tük sorra. Népünk szervezett frontjának legfőbb föladata, hogv fölvilá
gosítsa tömegeinket, öntudatosítsa szervezeteink mlieiden tagját azokhoz-
a föladatokhoz, amelyek előtte állanak. Ennek az öntudatosításnak igen 
fontos', lényeges eszköze a szabad vélemény-nyilvánítás, liozzászólás, 
kérdések, kritika, panasz. A Népfront adjon mindenkinek szót, -minden
kit hallgasson meg. mindenkinek feleljen — de emellett ne váljon kicsi
nyes panasz-irodává, hantim' tudia mindig tagjai szeme ele tárni mai 
helyzetűinket és legfontosabb föladatainkat. Ne vesszünk el a részletek
bén, nehogy egyesek, vagy kis csoportok, érdekközösségek probCámái 
mellett elsikkadjanak egész népünk szükségei és problémái. A Népfront
nak, mint egész dolgozó népünk legszélesebb éis legszervezettebb egy
ségének 'éppen a távlat-mutatásban, a főcélck állandó felmutatásaiban 
kell irányító és mozgósító munkát végeznie. Az öntu'datosítás: célra-
nevelés. pillanatnyi szempontok és érdekeknek áltajános és távolbanézö 
szempontok és érdekek alá rendelés. 

Mert Jugoszlávia Népfrontja egész népünknek épít ós évszázadok
ra épít. 
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