PETKOVICS KÁLMÁN

TÖRTÉNELMI ÉVFORDULÓ

Harminc éwel ezelőtt, október .I.ő felében Bánát ás Bácska népe (.1szabadult a fasiszta iga alóL Vajdaság földjén, akárcsak soknemzetiságú hazánk többi vidékén, Szerbiában, Horvátországban, Crna Gorában, Sziovénlában, Macedóniában, Boszniában ás végig a sziklás tengermeiléken, a Kommunista Párt történelmi felhívására már negyvenegyben fellángolt a harc a megszállók ás Itthoni szolgáik ellen. Szerémség hős népét nem törték meg sz összpontosított hadm űveletek, sem
a véres megtorlások: a megszállt településeken ás afelszabadltott területeken létrejöttek, s folytonos küzdelmekben, átmeneti viszontagságokben erősödtek az ÚJ szabad haza elemei, az ÚJ hatalom alaps.Jtjeł, a
népfelszabadító bizottságok. Negyvenegy nyarán égtek a Hitlernek szánt
búzakazlak Bánátban ás Bácskában. Mokrintól az Al-Dunáig partizánosztagok alakultak, hadiszállítmányok semmisültek meg ás Juraj Splller
rendőrsége sem némithatta cl a falvakat. Negyvenegy őszén Horthyék
akasztófákat ácsoltak Bácskában, sz év végére mégis ropogtak a fegyverek a Sajkás vidéken, ah ol a felkelés elsó njátó1 a fełszabaduláslg,
a kegyetlen razziák után Is, maradtak harcoló partizánok. Az elszakított országrészeket, egymás ellen uszitott népeket ás nemzetiségeket
ósazeötvöző forradalmi háború mélyen Internacionalista Jelleg ű volt; hevében megvalósult az itt élő népek ás nemzetiségek egysége ás testvé-

dsége
A hadtörténészek kiszámították, hány s mekkora ütőerőt képviselő
német ás egyéb hadosztályt kötöttek le Tito partizánjal Jugoszlávia földjén. Kiszámították, hogyan hatottak volna ezek sz alakulatok a keleti front
arcvonalainak eróviszonyalra. Jugoszlávia népeinek ás n.mzetlségelnek
egymillió hétszázezer emberéletet követel ő véráldozata n e m a k a
ml hazánk szabadságának ára, hanem egyszersmind hozzájárulás Európa ás a világ haladó erőinek a fasizmus feletti gyözalméhez. A harc legnagyobb terhét a munkásosztály forradalmi élcsqata,
• viszonylag csekély létszámú Jugoszláv Konmiunista Párt vállalta Josip
Dma TIto vasmunkás vezetésével. A munkásosztály felszabadításának
történelmi ügyét nem lehetett elválasztanI a népek szabdságának ügyé.161, ami itt ás akkor a fasizmus megsemmlsításétől függött. Nem lehetett szabad a munkásosztály a népek ás nemzetiségek szabadsága nél küL Az Internacionalista elkötelezettségnek ez a tö ~ változatlanul
érvényes a gyarma ti népek felszabadító harcára a világ minden részén
ás érvényes a neokolonlalizmus elleni küzdelem minden megnyuvánutáska. A ezoclaflsta Jugoszlávia külpolitikája csak sz egyenrangú
államok ás népek békés ás cselekvő együttműködésének elvére épülhetett, ami szintén a szocialista InternacIonalizmus megnyilatkozása;
.zsiusen kötődik a proletárdiktatúra sajátos formájáh o z, a azocalista önigazgatásI rendszerhez.
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Néhány éwel a háború befejezése után szembe kellett néznünk
az Új veszedelemmel, a forradaimunk fejlődésének sajátosságait tagadó,
a nemzetközi egyenjogúság és a szocialista Inte rn acionalizmus eszményét tipró sztálini nagyhatalmi nyomással, amelynek egyetlen célja Idegen érdekek kiszolgálására kényszeríteni a népeinket, munkásosztályunkat és pártunkat. A sztálinizmus módszereit és maradványait azóta
a többi szocialista ország viszonylatában Is felszámolták, és ebben történelmi szerepe volt a Szovjetunió Kommunista Pártja hu szadik és huszonkettedik kongresszusának. Valamilyen formában minden szocialista
ország nyögte a sztálinizmus adóját, de a legnagyobb árat mi fizettük
a fegyveres fenyegetések, a példátlan rágalomhadjárat és a gazdasá91
zárlat lnséges éveiben. »Senkinek sincs Joga jobban szeretni a Szovjetuniót, mint saját hazáját* - mondotta Tito elvtárs azon az ülésen,
ahol az áruló Andrlja Hebrang és Sreten Žujovi ć esetét tárgyalta a
központi vezető ség. A Jugoszláv Kommunista Párt a sztálinI jóslatok ellenére egységes maradt, szilárd és er ős, mert internacionalizmusa saját
népének és osztályának érdekeire épült. Akik a nép és a munkásosztály
érdekeinek feladásával próbáltak »Internacionalisták« lenni - árulók
lettek. Több mint negyedszázad telt cl a Tájéko ztató Iroda hírhedt határozata óta. A kor tanulságai időszerűek.
Az önigazgatás alapjait abban az évben raktuk le, amikor határainkat 525 esetben sértették meg, amikor a tájékoztatóirodás rádióállomások naponta 37 adást (hétköznaponként 15,05, vasárnap 17,05
Óra Időtartamban) sugároztak Jugo szlávia ellen. A Pravda, a Rude Pravo,
a Szabad Nép, a Scantea, a Rabotni Česko Delo, a Trybuna Lydu és a
Zeri I Popuiit tartalmának 6,5 százaléka Jugoszláviát rágalmazta. Gyárainkban emléktáblák hirdetik Marx és Engels gondolatainak beteijesedését: munkásoké lett a gyár... De az önigazgatás, félgyarmati múltú országban, fejletlen anyagi alapokon indult. Fejletlen anyagi alapokon
és állandó küzdelemben az etatlsztikus maradványokkal. Fejletlen anyagi alapokon s Olyan országban, ahol fejlett és fejletlen ré szek között
korszakos örökölt különbségek vol tak... Az önigazgatás húsz éve alatt
átalakult az ország társadalmi ás gazdasági szerkezete. Az agrárnépesség részesedése hetven százalékrói harmincöt százalék alá esett. Az
Ipari munkásság létszáma háromszorosára emelkedett. A társadalmi termelés értéke négyszeresére... Egymillió munkás gyakorolta önigazgatási Jogát a munkástanácsokban és az önigazgatás egyéb szerveiben.
Munkásoké lett a gyár, ám sz önigazgatás még nem teljes rendszer;
a gyárfalakon kívül a bővített újratermelés eszközeinek sorsáról még
hosszú idő n át többnyire a közvetlen termelők nélkül döntenek.
Ez a kettősség (az önigazgatás és sz etatizmus elemeinek párhuzamos létezése) az osztályharc arcvonalain, a fejl ődő Új és az adott
állapotokhoz (előnyökhöz, monopóliumokhoz) köt ődő régi viszonyok
ellentéteinek éleződésével gyorsította a politikai erők polarizálódását.
Az a kérdés: ki gyakorolja a hatalmat a munkatöbblet bizonyos ré sze
felett? Az Úgynevezett »állami t őke« problémája éveken át napirenden
van. A termelők hatásköréből kivont eszközök haszonélvez ői tömörülnek s gátakat emelnek sz önigazgatás térhódítása ellen. Igy kerülnek
közös karámba a régi centralisták, az erős kéz hívei ás a technobürok708

raták. Eszmei ős politikai vonatkozásban az anarchoüberaHnnus Jelzi
sz önigazgatást akadályozó erők fejlődését: a gazdasági életben a
piacgazdaság törvényeinek felmagasztalásával ás a tervezés mellőzésével a bizonytalanság magvait hintegeti, eszmei és szervezeti engedékenységével teret ad a nacionalista er őknek ás a kispolgári bomlasztásnak, a pártéletben pedig a demokratikus centralizmus lenini elvének
gyakorlati tagadásával eljut a frakclós csoportosulásokig. Az önigazgatással szemben álló erőkre a JKSZ Elnökségének huszonegyedIk
ülése mérte az elsó súlyos csapást A Kommunista Szövetségnek szembe kellett néznie saját történelmi telel ősségével, mozgósítania kellett
a párttagok tömegeit ős az egész munkásosztályt, hogy a társadalmi
élet minden területére kiterjed ő harcot indithasson a munkásosztály,
ás a dolgozó emberek tényleges hatalmának megvalósitásáért. Ezekben
sz akclókban TIto elvtárs forradalmi kezdeményezései dönt ő szerepet
játszottak.
A Jugoszláv Kommunista Szövetség tizedik kongresszusa az egység kongresszusa volt. Az egység nem kompromisszumok - a forradalmi harc terméke. Aligha valósulhatott volna meg, ha a munkásosztály szervezett élcsapata csak valami ellen ás nem valamiért
küzd. A társadalmi fejl ődés ellentmondásalnak túlhaladása a távlatok
kibontását ás a célok meghatározását követelte. Ebben a vonatkozásban a tizedik kongresszus történelmi Jeientőségü munkát végzett. A
párt a társadalmi fejl ődés adott időszakában, az adott feltételek között,
saját hlbáit ás fogyatékosságait túlhaladva, m e g t u d t a t O g a 1mazn1 a forradalom távlati stratégiai céljait és
a cselekvés közvetlen eszmei ás politikai felad a t a i L Elmondhatjuk: a tizedik kongresszus jelentős mérföldkő a
szocialista önigazgatás fejl ődésének útján. Új szakasz kezdetét mutatja.
Megnyílt az Út a t e IJ e s s é g felé, ami azt Jelenti, hogy sz önigazgatás
átfogja a társadalmi újratermelés egészét ás a munkásosztály nevében
gyakorolt hatalmát, a munkásosztály és a dolgozó emberek hatalmává
érleli. Az új alkotmány - amelyet méltán nevezünk az önigazgatás
alapokmányának - lehetővé teszi, hogy a közvetlen termelők a társult
munka szervezeteiben közvetítők nélkül döntsenek munkájuk eszközeiről, feltételelről ás hozadékáról. Az önigazgatás, mint teljes rendszer,
utakat nyit a termelők szabad közösségének megvalósítása, sz osztálY
nélküli kommunista társadalom felépítése felé.
Felszabadulásunk harmincadik évfordulóján, az Ünnepi vlsszaplliantások napjaiban, amikor forradaimunk sajátos fejl ődési irányvonalának t ö r e t I e n s ág é re hívjuk fel a figyelmet, egy pillanatra sem
feledkezhetünk meg arról, hogy sz önigazgatás alkotmánya nem a beteljesedett bőség kosarát nyújtja felénk, hanem a célokat ős a célok
felé vezető eszközöket ás lehetőségeket mutatja. Egymlllió-hétszázezer
ember életébe került nekünk a szabadság, ás a mögöttünk lev ő harminc esztendő alatt sem kaptunk Ingyen semmit: minden, ami felépült,
megvaiósult, lett - a munkásosztály, a dolgozó emberek, földmüvesek,
értelmiségiek munkájából lett, ás holnap ás holnapután sem lesz másképpen. A bőség kosara a munka által telítődik, ás Úgy helyes, ha
ebből mindenki munkája szerint érdemli ki a saját részét, amíg nem
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leszünk olyan gazdagok, hogy szükségleteink szerint részesedhessünk
belő le. A javakból szétosztani annyit lehet, amennyit a munka hoz, é
tudjuk: a termelékenyebb, fegyelmezettebb, takarékosabb munka mindig többet hoz. A termelékenyebb munka feltételeinek fontosságát, a
korszerű gépek, berendezések és a tudományos eredmények alkalmazásának fontosságát felesleges részletesen magyarázni, annyi mégis tollhegyre kívánkozik, hogy ezekben a kérdésekben, a fejlesztés, a tervezés, a bővített újratermelés kérdéseiben a munkásosztály dönt ő szaváért harcolni kell. Harcolni kell azért, hogy az önigazgatás alkotmányának szavai önigazgatási tartalommal telít ődjenek.
Az alkotmány úgy rendelkezik, hogy a munkatöbbletet nem lehet
elidegeníteni a munka alanyaitól. Ennek különleges Jelent ősége van
most, a gyors forradalmi átalakulás Id őszakában. Alkotmányellenes minden elosztásI mód, amely csorbítja a dolgozó ember önigazgatási jogait
és az önigazgatási viszonyok eltorzításának lehet őségeit tartalmazza. A
munkatöbblet elidegeníthetetlenségének elve az osztályharc fegyvere
a dolgozó emberek kezében, s hatékonyan fordíthatjuk a bürokratikus
önkény, a technokratlkus monopóliumok, a társadalmilag indokolatlan
előnyök, csoporttulajdonosi magatartásformák, a partikuláris önzés s a
torzulások egyéb megnyilvánulásai és hordozói ellen. itt zajlottak az
elmúlt időszakban a leghevesebb eszmei és politikai csaták, amelyek
végső kimenetele most attól függ, milyen hatékonyan valósul meg a
munkásosztály döntő szerepe az egész társadalom életében. Ebben a
vonatkozásban történelmi jelentőségű a klasszikus parlamentarizmus
túlhaladását Jelentő küldöttrendszer bevezetése. Az eddigi képviseleti
rendszerekben a munkásosztály akarata soha nem juthatott közvetlenül
kifejezésre. A küldöttrendszer, melynek történelmi el ődjét a párizsi kommün gyakorlatában és a nagy októberi szocialista forradalom munkásparaszt és katonaküldöttségeiben látjuk, tartalmazza a lehet őséget, hogy
a munkásosztály tényleges hatalma - a társult munka alapszervezeteitő l kezdve szocialista társadalmi közösségünk önigazgatási szerkezetének csúcsszervellg - minden jelent ős kérdésben és teljes mértékben érvényesüljön. Ezért folyik a harc.
Három évtized múlt el Bácska és Bánát felszabadulása óta. Három gondokban, problémákban b ővelkedő, de eredményekben sem szegény évtized. Vidékünk társadalmi szerkezete átalakult. Megsz űnt a mezőgazdaság túlsúlya, nagy Ipari létesítmények keletkeztek. Megn őtt a
modern Ipari munkásság részesedése a társadalom ötvözetében. Csak
Szabadkán, a határvárosban - noha fejl ődését a tájékoztatóirodás éra
alatt objektív akadályok gátolták -‚ tízezerr ől negyvenezerre emelkedett a foglalkoztatottak száma. Beszélhetnénk a mez őgazdaság szocialista szektorának vIlágviszonylatban Is figyelemre méltó eredményeiről, a mezőgazdasági termeléshez kötődő korszerű feldolgozóiparról,
szólhatnánk a kultúra és a m űvelődés fejlődéséről, a lakáshelyzet javulásáról, a felszabadulás után a homokos-poros sikátorok helyén n őtt Új
városnegyedekről, és olyasmivel Is dicsekedhetnénk, amiről az előttünk
járók álmodni sem álmodhattak: a nemzett egyenjogúsággal például, de
nem a dicsekvés ünnepét ünnepeljük. Nem a dicsekvés ünnepét ünnepeljük, hiszen tudjuk, hogy amit elértünk, az csak adottság a továbblépéshez. A tegnap áldozatai továbbiépésre k őteleznek.
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