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»Feljavítani a dolgozó paraszt ellátását ipari 
termékekkel.

Megvédeni a dolgozó parasztot minden ki
zsákmányoló irányzattól.

Felemelni a dolgozó paraszt anyagi és kultu
rális színvonalát«. (Az Ötéves Terv törvénye).

y>A mezőgazdasági és ipari cikkek árai között fennálló »olló« a pa
rasztság javára___ összébb csukódott«, írja Kidrics Borisz a »Kötött
Áraikról« c. cikkében.

1. Mit nevezünk a mezőgazdasági és ipari cikkek árai közötti olló
nak,

2. mit jelent az idézett »összébb csukodás«.
3. irályén gazdasági és politikai íejilődés eredménye és
4. milyen gazdasági és politikai következményekkel iár ez? 7

I.
y>A régi Jugoszláviában a gyáripar kizsákmányolta 

a dolgozó paraszt mezőgazdaságát. A mezőgazdaságot 
alárendelték kartellek, bankárok, gyárosok és nagy- 
kereskedők érdekének. Ez volf az alapvető oka annakt 
hogy a mezőgazdaság nem fejlődött és a dolgozó pa
rasztság tönkrement.« (Harang Andrija: Beszámoló az 
ötéves Tervről).

A tőkés terimelés egyik jellemvonása, hogy az ipar feilödése gyor
sabb a mezőgazdasági termelés fejlődésénél és növekedik a város-falú 
közötti ellentét növekedik a paraszt kiszolgáltatottsága és elszegénye
dése. Ennek a folyamatnak méreteit a háború előtti Jugoszláviában egy
részt a parasztság óriás méretű eladósodottsága mutatja és az. hogy 
a kölcsönök jórészét nem a termelés emelésére, (hanem az ellátás fede
zésére használták fel, másrészt ezt mutatják az álilatáüilományróü szóló 
ada»tok 'is.* Ezek szerint a volt Dumabánságban 1921-től 1937-ig a szar
vasmarhák száma 30, a sertések száma 22, a juhok száma; 10 százaslókkal 
csökkent, és ugyanakkor nőtt a kecskék és szárnyasok számla. Ez a je
lenség jellejmző a parasztság elszegényedésére. Ehihez hozzá kell ven
nünk, hogy a gazdaságok átlaig egy tóval rendelkeztek. Akkor megálla
pítottuk. faagy »i4 gazdaságok maid kétharmada életképtelen. az állat- 
állomány sem a munkához, sem a trágyázáshoz nem elég, korszerű gaz- 
dálkodáshoz (műtrágya* gépek, stb.) nincs tőke.« Ilyen volt a helyzet az 
ország legnagyobb és legtermékenyebb mezőgazdasági területeit masá
ba foglaló egykori Dunabánságbain. Az orszá-g többi részein a kép csak 
ennél is siralmasabb lehetett és volt is.

*) 1. Pálics Miklós: Mezögazdáságun’k nehézségei, HÍD 1939. 77 oldal.
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í
A nemzeti jövedetam adag gyarapodott. A mezőgazdaságra vonat

kozó kimutatások annak visszaesését (kutatták, habár J ugoszláviia lakos
sága főtömege áiek foglalkozása a mezőgazdaság voflit. A régi Jugoszlá
viában a mezőgazdaság nem fejlődött, a falu elszegényedett.

A tőkéseik kizsákmányolták a falut, mindenekelőtt a közép- és sze- 
génypara&ztságot. A gyárosok és skereskedők magas és egyre magasabb 
árakat szabtak az ipari cikkeknek, ugyanakkor egyre olcsóbban vásá
rolták a parasztság terményeit. Ez mindinkább a tőkések gazdasági füg
gőségébe vetette a parasztságot. Az uzsorakölcsönök csak fokozták ezt 
a folyamatot. Az állami ■me&'ieiúieltisek (adók. beszolgáltatások) még 
jobbam megnehezítették a falú Iheűyzetét. Néhány számadat szemlélte- 
többé teszi ezt a képet.

A parasztok által eladott és vásárok cikket 
jelzőszáma Jugoszláviában

1928 1934 1939

a kapott árak 100 36 53
a fizetett árak 100 36 53
a kettő viszonya
ill. a parasztság
vásárlóképessége 100 47 63

A mezőgazdasági cikkek árvesztesége tíz év alatt 47 %, az ipari 
cikkeké viszont csak 17%> volt. Ez azt jelentette, hogy az ipari árúért, amely 
1928-ban mondjiuk 100 kg. búzába került* 1939->ben imaidnem 200 kg. foű- 
zát kelllett adni.

1934-ig a parasztság vásárlóképessélge a felére csökkent. A valójá
ban még többet, mert a kimutatás az úgynevezett nagybani árakon ala
pult. Tudvalévő, hogy ezt az áltat a legjobb esettben csak a naigybirto- 
kosok érték el, a parasztok, különösen a kis- és (közópmrasztok, ennél 
jóval olcsóbban adták el terményeiket. Például 100 kg. búza nagybani 
ára 1939-ben 152 dinár volt. A parasztok túlnyomó többsége 100 dinárért 
volt kénytelen elkótyavetyélni búzáját. Ezzel szemben vásárolni! csak 
jóval a nagykereskedelmi árakon .fefoüá vásárolhattak.

A mezőgazdasági és ipari cikkek árainak ezt az ellentétes irányú 
fejlődését, amely a tőkés termelésnek egyik jellemvonása, nevezzük 
»árollc«-nak, iüüetőleg az »olló« kinyilásának. Ez az »oliló« annak követ
kezménye, hogy nagyobbfokú gépesítés, ̂  korszerű termelési eszközök 
alkalmazásával az ipar túlhaladja a mezőgazdaságot. Az államhatalom 
eszközeivel rendelkező tőkések az általuk diktált és érdekeinek megfelelő 
vám-, adó-, szállítási politikával méginkább fokozzák ezt az irányzatot, 
amely a falú szegénységéinek elmélyítéséhez, a nyomor terjedéséhez 
vezet. A mezőgazdaság gépesítése a tőkés rendszerben a parasztság 
tönkretevésének másik eszközévé válik és kizárólag a tő-kések gazdasági 
erejét emeli.

A failvak nyomora és nnncsteflensége elválaszithatatiian kí-sérőie a ná
lunk letűnt társadalmi rendszernek. Ezért a parasztság elégedetlen és ki
utat keres. A háború előtti Jiuigoszdáváában a falvak ignzdasági lezüiflését 
íokozta az ország félgyarmati helyzete, az elégedetlenséget csak növelte 
a nagyszerb uralkodóosoport profitéhsége és önkényuralmának kímélet
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len eszközei. Ehhez, különösen a nemszerb vidékeken, hozzájárult a sok- 
helyütt mesterségesen soviniszta gyűlölködéssé szított megoldatlan nem
zeti kérdés.

II.
»Csak harcbahivnj a népet a megszállók ellen és 

ugyanakkor nem értetni meg vele, hogy harcával va
lami itjat viv ki magának, valami sokkal jobbat és, hogy 
a régi nem tér vissza többé — nem tett volna elegen
dő.« (Broz Joiszijp-Tiito: Az u»j Jugoszlávia felszabadító 
Harca, Komrraimst 1. ®z., magyarud H;.d 1946. 705. old.).

Amikor a Kommunista Párt 1941jben a megszállók elflen liaroba hívta 
az ország népeit, tudta, hogy a felhívás osalk akkor talál termékeny ta- 
jaira, ha mindjárt ferltárja a jobb jövő távlatait is.

A népfetiszabadító harc vezetésének és az új Jugoszlávia építés-éneik 
politikai eszköze a Népfiront. A Népfront aiz eígész dolgozó nép egysé
gének — mindenekelőtt a munkás-paraszt .szövetségnek — (kifejezése. 
Ez a szövetség biztosította a tömegek kiállását és odaadását a harciban 
és a győzelmet követő országépítésben.

A tervgazdálkodás bevezetése, a terv megvalósítása hazánkat a szo
cializmus útjára vezeti. Ez azt jelenti, hogy felszámoljuk a város és 
ía'lú elilenitét. Törekedünk, hogy tudományos eszközök alkalmazásával 
meggyorsítják a mezőgazdaság fejlődését, korszerűsítését. Egyúttal 

szocialista alapokra fektetve és megszervezve az ipari: és mezőgazdasági 
termékek csereforgatoát, egy vonalra emeljük azok árszintjét — meg
szüntetjük az árollót, a falú elmaradottságának eredményét és kizsák
mányolásának eszközét — kifejezését. A munkás-páraszt 'szövetség gaz
dasági aflapja ílymódon még szilárdabb lesz, mégjobban kiiszélesül.

»Mi meg akarjuk valósítani a tervgazdálkodást a me
zőgazdaságban, mert az egyaránt érdeke a közösség
nek, mint egésznek és maguknak a parasztoknak is«. 
(Tito: Beszámoló az Ötéves Tervről).

Tudvalevő, hogy a kiindulásnak vett 1939-es évben már a gazdasági 
élet legtöbb terén érezhető voflit az álltalános háborús ikésizülődéls és en
nek következtében az árak emelkedése — a drágaság. Ha a szövetkeze
teken át történő eladási és vásárlási árakat összevetjük az 1939-es áraik
kal, láthatjuk, hoigy a mezőgazdasági terményék á'lilami átvételi árai — 
amelyek nem függnek az átadott árú mennyiségétől, aimeílyeket minden 
termelő k ö z v e t l e n ü l  m eg k ap  — az 1939-es áraknak közel há
romszorosai. Atlagten 2.8-szeresei.

Ezzel szemben az ipari tenmékek árai — néhány cikket kivéve — 
az 1939-es áraknak csak két és fél szeresei. Átlagban 2.4-szeresei. Ez 
azt jeleníti, hogy az ipari cikkek árai a mezőgazdaságiakhoz viszonyítva 
csökkentek. Ebből következik, hogy ma a parasztság terményeiért több 
ipari cikket kaphat, mint 1939-ben. Például:
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Hogy a paraszt adott ad adott ad
megvásárolhasson búzát kendert

1939 1943 1939 1948

100 <kig. cukrot 100 kg. 80 kg. 250 kg. 143 kg.

10 üt. petróleumot 46 13 116 24
10 kg. sót 20 7 50 12

100 kg. cementet 400 358 1000 04 í

100 doboz gyufát 66 25 166 43
1000 drb. téglát 333 266 833 466
100 kg. műtrágyát 67 47 180 84
1 drb, baltát 19 15 46 26
1 drb kaszát 23 12 60 22

1 drb. sarlót 6 4 15 8
1 dsrb. ekét 526 482 1316 858
1 pár bakancsot 132 125 330 223
1 drb. télikabátot 406 392 1116 694

Csak néhány terményt, ill. ipari cikket ragadtunk Jki a listából.
Ezek a szájmok mindennél szemléltetőbben mutatják a népi demo

krácia gazdasági poeticáját: az életszínvonal általános javításának ke
retében felemelni a legelmaradottabb dolgozó rétegek — a falu dolgo
zó népének — életszinvonalát, egyúttal több termelésre serkenteni' a pa
rasztságot és így olcsóbbá tenni a város dolgozóinak életét is.

A falvaik dolgozó népének vásárlóképessége növekedik, mert az 
ipari é?s mezőgazdasági cikkeik árad közötti különbség — az »olló« — 
összébb csukódok. Emelkedik a -falu életszínvonala.

Ezt tanúsítja az alábbi összevetés:

A parasztok által vásárolt és eladott cikkek árainak jelzőszámai
1939 1948

a kapott árak 100 282
a fizetett árak 100 242
a kettő viszonya, ÜL a pa

rasztság vásárló képessége 100 112

A dolgozó parasztság vásárlóereje 1939-el szemben 12 százalékkal 
emelkedett. Ennyivel közeledett egymáshoz a tőkés termelés következ
tében létrejött árkülönbség a mezőgazdasági és ipari termékek között.

Az új Jiiigoszilávfa gazdasági, politikai és társadalmi berendezésének 
szeflleméből, Tervünk célkitűzéséből következő, hogy ezt a jelentős 
eredményt csak állomásnak tekintjük, amelyet elhagyunk további fejlő
désünk útján. Célunk a kötött árrendszer teljes megszüntetése. Ezt el
érjük az ipari és mezőgazdasági termelőerők további nagyarányú kifej- 
lesiztéséveí, ami olcsóbbá teszá az árakat, mert csökkenti azok előállítá
si költségeit. Ily módon a szabadforigalotmban levő cikkek árai kiegyen
lítődnek a jelenlegi kötött árakkal és így megszűnik a kettős árrendszer 
fentmaradásának szüksége. Az így kialakuló szabad forgalom azonban 
nem hasonlítható majd a tőkés országok szabad piacához, ahol az árú-
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hőség csak látszólagos, mert a fogyasztó tömegek vásárlóképessége 
korlátolt. Ez a szabad piac kielégíti majd a dolgozó tömegek növekvő 
szükségleteit, mert a termelés hajtóereje nem a tökéls haszna, hanem az 
ember, a dcfeozók szükségleteinek kielégítése lesz.

IH.
»Emelni mindhárom gazdasági szektor dolgozóinak 

általános jólétét.« (Az Ötéves Terv törvénye).
Életszínvonal úrik emelkedését a következő számok mutatják:

Az életszínvonal jelzőszámai Jugoszláviában
1939 100
1945 55
1946 60
1947 &7
1948 107 (a Terv széniét)'

Még idén túllépjük az 1939-es átlagot. Ha ehhez hozzávesszük a ja* 
vak elosztása közötti különbséget 1939 és 1948 között világos, hogy az 
új Jugoszlávia minden dolgozója már ebben az évbein jobban fo'jr élná, 
mint 1939-ben és távlataink az általános jólét nagyarányú emelkedését 
mutatják.

Ha a gazdasági téren, a tömegek életsziiivonailának emelése terén 
elért eredményeket összevetjük más országok — különösen a .tőkésor
szágok — helyzetével, azt látjuk, hogy a Szovjet Szövetséget kivétve 
ilyen sikereket nem mutat fel egyetlen másik ország sem. A tőkés álla
mokban pJandóáh romlanak a dolgozók életkörülményei, még azokban 
az országokban is* amelyek, mint aiz Egyesült Áramok, meggazdagod
tak a háborúban.

Hogyan lehetséges, hogy az oly nagyarányú háborús pusztítások 
és veszteségek után hároméves békés építés máris ennyit nyújthatott? 
Milyen közgazdasági csoda tette ezt lehetővé?

Le kell szögeznünk, hogy a közgazdaságban a csoda ismeretlen (fo
gadom és fha valami csodaszerű van abban, amit naponta látunk és át
élünk. az az új Jugoszlávia dolgozó tömegeinek akadályt nem ismerő 
lendülete és alkotóereje. Ez eílképzelhetetlen a tőkésorszáigokban. Ezfol- 
foghatatlan azok részére, akik régi fogalmakban gondolkodnak és élnek. 
Ez csak ott lehetséges, ahol a dolgozók tudják és érzik, hogv sajátju
kat tiplik, magukért, önmaguknak dolgoznak, maguk élvezik verejtékük 
gyümölcsét.

Csak ott Lehetséges ez, ahol az alapvető termelőeszközök a dolgo
zók kezébe kerülitek és a termelés megszabadult a haszonélvező herék
től. llymódon az azelőtt külföldre vándorolt milliárdok az országban — 
a népi állam kezében — maradnak és az egykori hazai nagytőkések 
haszna is odafoilyik.

Ezt csakis hazánk teljes politikai és gazdaságii függetlensége tette 
■ehetővé, eis az eredmények éppen ezt bizonyítják. Az egykori félgyar
mati és egyre jobban elszegényedő Jugoszlávia ma független és gazda
ságilag egyre erősebb ország.

A régi Jugoszláviát a külföldi és hazai tőkések könyörtelenül ki
zsákmányolták. Kizsákmányolták mindenekelőtt az olcsó munkaerőt ki- 
zsákmányoilták hazáink természeti kincseit. A náíliunk olcsón termelt 
nyersanyagot külföldön egészben vagy részben .feldolgozták és drágán 
vásároltatták meg velünk. Ha építettek is gyárakat, azokba kimustrált
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lépteket szerelteik. Megakadályozták az ország ipari ‘fejlődését, nehogy 
új versenytáncuk támadjon és azzal kénytelenek legyenek a haszowt 
megosztani.

Ma ez megszűnt, nemcsak azáilital, hogy államosítottuk az alapvető 
fontosságú üzemeket, de éppen törvényeinkre támaszkodva .mindörökre 
lezártaik a kiapait a tőkés kizsákmányolás bármiilfven formában való fed- 
támadása előtt. Ezt csakis azért tehettük meg. mert vallóiban függetle
nek vagyunk, és magunk irányijuk sorsiunkat.

Végül tervgazdaságunk az aiz emelő, amdy az ilymódlon felszaba
dult termelőerőket a nép jóléte fokozásának szekerébe fogia. És éppen 
azért, ment a tervszerű gazdálkodás kiszárja a tőkés termelésre jellem
ző zűrzavart, lehetővé vált a megnövekedett gazdasági teljesítőképessé
geik i r á n y í t á s a ,  k or má n yo z ás a , ne m a haszonikiulcs, hanem a 
nép szükségleteinek a szemelőtt tartásával.

Ipari termelésünk tavaly 67 százalékkal múlta felülll az 1939 évit. 
Ezt a régi gyárakkal értük el, mert új gyáraink még nem szóltak bele 
érezhető módon ebbe a fejlődésbe. Éppen ezért várható, hogy a továb
bi fejlődés az eddiginél rohamosabb ütemű ltesz.

Habár meigniöviekedlett a termelés, ma még érezhetői bizonyos hiány. 
Azonban ez a megnövekedett szükségletek eredménye és semmái köze a 
tökésonszágokfaan mutatkoizó hiiiániyhoz, amely a t el e  ̂r a k t á r a k  
m e l l e t t  jelentkezik. Az ötéves Terv feladatainak végrehajtásával ez 
a viszonylagos hiány is megszűnők, mert a termelés mind mennyiségi
leg, mind minőségileg egyensúlyiba kerül a népitömegek szükségleteivel.

IV.

»Hiba lenne, ha azt hinnénk, hogy az ui rendszer si
kerülhet a tervfeladatok mindennapi teljesítéséért foly
tatott harc nélkül, és hogy ölhetett kezekkel ülhetünk 
miután kiszámítottuk az adatokat és felállítottuk a ter
vet«. (Kidrfcs Borisz: A költött Áa&kmóA).

Törjünk vissza a gazdasáigii »olló«4ioz, annak említett összébbc&ukó- 
dásához és azt előidéző fejlődés gazdasági és politikáik következményei
hez — távlataihoz.

Megállapítottuk, 'hogy az ipari és mezőgazdasági termékek árai kö
zötti eltolódás, az ipari dlldkek javára — az »olló« kinyílása. — a tő
késrendszer törvénye és egyúttal kifejezi az ipar és mezőgazdaság, vá
ros és falai közötti ellentétet, az ipar uralmát a mezőgazdaság felett, a 
falu kizsákmányolását a város által. (Ipar és város alatt természetesen 
gyárosok, bankárok, — az ipar tulajdonosa;!, tőkések a város haszon
élvezői, s a társadalom rabtartói értendők.)

Ennek alapja a mezőgazdaságban alkalmazott termelőeszközök ala
csonyabb műszakig foka. a termelésűi tehnéka maradisága. Habár a tőkés- 
tenmeftés is gépesíti és korszerűsíti a mezőgazdaságot, annak aKapvető 
átalakítására tőkés viszonyokban csakis a parasztosáig teljes tönkretéte
le és a földről való elűzése — tőkés nagybirtokok kialakulása után ke
rülhet sor. Ez a mezőgazdaság fejlődésének t ők é s  ú t  i a. Ez a föld
művelők fejlődési távlata a tőkésrendszetben.

Ezzel szemben a népi demokrácia a s z o c i a l i s t a  ú t r a  viszi 
a mezőgazdaságot. Ez azt jelenti, hogy a termelőerők minél nagyobb 
arányú fokozásával nem egyesek, hanem az összesség javára emeli a 
társadalom gazdagságát. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági terme
lést fokozott mértékben kell emeUni, hogy az összhangba kerüluon az 
ipari termeléssel. Fz kettős feladat. Egyrészt fokozni a mezőgazdaság
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gépesítését és korszerűs'í'téisét szolgáló dpari termelést és munkálato* 
kát, másrészt fokozni a parasztság munkájának termelékenységét és 
belterjességét, emelni1 a failvak gazdaságii szakértőimét és kiíltúrSlzm- 
vonalát.

Ipari, termelésünk jó vad túllépte az 1939-es sziinvonailat. Mezőgazda- 
sági termeléstok még nem.érte ed aiz,t teljesen. Iparunk további tervsze
rű növelése, a szájmbeHleg ‘erősen meggyarapodiatt városd fóakossáig ellá
tása nagy feladatok elé álltjaik mezőgazdaságúinkat, mindenekelőtt élel
miszer termelésünket. Ezért szükséges a mezőgazdasága termeiés széle
sebb arányú emelése, a földművelők termelékenységélniek fokozása.

»Szocialista iparunk feladata az, hogy segítse a föld
művelés fejlődését, ellássa a parasztot.........A földmű
velés feladata viszont az, hogy feljavítsa és magasabb 
színvonalra emelje a termelést, biztosítsa a lakosság 
élelmezését és az ipart ellássa nyersanyagokkal. Ma 
tehát az uj Jugoszláviában, csak a nép ellenségei töre
kedhetnek arra, hogy szembeállítsák egymással a falut 
és várost, földművelést és ipart, dolgozó parasztot és 
munkást.« (Hebraug Andrija: Beszámoló az ötéves 
Tervről).

A város ma nem (tőkéseket, az ipar nem gyárosokat és 'banlkárofot 
jetait 'hanem a #gyárak és faiivtatailok dolgozóit, a pairasiztság édestestvé
reit. A város és failu dolgozóinak harci szövetsége a város és faíiui kö
zötti ellentét megszüntetésére, egy új egyensúly — új társadalom— ki
építésére irányiul. A fejlődés új útja falun a szövetkezetek aranyába mu
tat. A szövetkezetek a legalkalmasabbak, hogy egyrészt tömörítsék és 
egységbe szervezzék a parasztságot, -támogassák annak erőfeszítéseit 
másrészt a legolcsóbban és legközvetlenebbül vezessék a város és falu. 
árucseréjét, serkentőleg hassonak. mind a mezőgazdaságii, mind az ipa
ri termelés fokozására — ezzai az árak aflacsonvabbá (tételéire és aiz á’l- 
tadános jóvét emelésére.

Az »oMó« »bezárására, az ellentéteik megszüntetésére törekszünk. Mi
nél jobban, műnél ‘tökéletesebben, mitiél odaadóbban ddl'gozunik városban 
és faltom, minél nagyobb éis Jobb segítséget ínyiujtunk egymásnak — an
nál hamarabb érjük el célunkat: a város és falu dolgozóinak egységes, 
építő társadalmát.


