A Z UJ SZERВiA АLLAM15ÁGA ÉS ALK071i1Á1V Y4
Irts : Dr. Gyetvai Károty

147 január 17-ének nag у jelent ő sége van a szerb né p államéletében s alkotmányos történetéiben.
A Szerb Népköztársaságban 1946 november 1G-én vál а sztottn иk képvisel őket, akiknek els ő sorban az volt a feladatuk, hogy alkotmányt hozzanak az új Szerbiának. Népünk ekkor választatta Szerbia els ő demokratikus alkotmánozó nemzetgy űilését. Vajdaság mint örnkormányzati
tartomány szinrtén közvetlenül választott képviseleket az alkotmányozó
népképviseletbe, és küaön kiemeljük, hogy .a képvisel ők között 14 ma-gyar is van. Ezek a demokratikus választójog alapján vála'szto.tt képviselők hozták Szerbiának mint népköztársaságnak els ő alkatmonyát,
azaz a.l'aptö_rvényét. Szerbiának ez az. els ő köztársasági аlkatmánya.
Szerbia új, köztársasági alk оtm.ánya teljes összhangban áll az 1946
január 31-én iéletbel ~ épett jugolszláv szű vetségi alkotmánnya1. miután a
Szerb Népköztársasága szövetségi Jugoszláviának ailkotórésze illetve
hat tagálilanának egyike.
A szerb nép alkotmányos fejl ődése harci eseményekben és küzdelmekben igen gazdag. A szerb nép állandó harcot folytatott a szabadságért és a nephatalomért. Ez a kiizdelem a XIX. század , e1ej~én kezd ődött. • Ugyanis a törőkők betörése a Badka`nra a XIV. században leigázta , és megsemmisítette a középkori szerb h űbéri államot s szétrombolta az akkori szerb társadalmat. Azonban .az ötszáz éves török elnyomás,.
kegyetlenkedés és ki шéletlen pusztítás sem tudta megtörni a szerb nép
harci szenemét és kiirtani nemzeti hétét.
A szerb nép felszabaduilási törekvései a népfe'.kelésekben jutottak
kifejezésre, aminek kgvetkeztében 1804-ben, Karagyorgye—Fekete GYörgy
néven szerepl ő Fetrovics Gyorgye, majd kés őbb Obrenovics Milas állt
a népfelkel ők élére. Ezek a népfelkélések illetve szaibadságharcok megteremtették aXIX. század elején egy új szerb állam létrehozásának feltételeit. A török túler ő képtelen vitt megsemmisíteni a népi vívmányokat, habár akadályozta azokat megszilárdulásukban. Az 1804-ben megindult felkelési falyamat id őszakonként a kényszerít ő körüІményektőI
függően alábbhagyott lendülietében, azonban a szerb nép szabadságharca
a bels ő és küls ő ellenség elleni sohasem sz űnt meg. Pijade Mósa szkupstinai beszé-dében kiemeli. hagy a szerb nép állandóan harcban állt a monarchiával és a dinasztiákkal valamint a különféle reakc ,óval. mert népuralmat akart. Latjuk tehát azt, hogy a szerb nén nemcsak a török ellen,
hanem a bels ő ellenség ellen is küzdött. A szerb nép történelme folyamán sohasem t űrte, hogy elnyomják és. kiizsákmánya1:ják. Az alkotmánУazó szkupstinában két évvel ezel ő tt a képvisel ők beszéde ~ k:en kíemelték, hogy a szerb nép még mindig megbüntette, el űzte. elkergette
elnyalmóit és kizsákmányolóit, legyen az török zsarnok vagy bármilyen
színezet ű megszálló, »hazai« uralkodó, csatlós, idegenbérenc. бtбdik hadoszlopos, stb. A dinasztiák gátolták a haladást valamint a szabadságért
folytatott kLizdetniet s n ёусlІсnes magatartása következtében felszámo-
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l ć,dott úgy az Ubrenovios mint a Karagyorgyevics uralkodóház. A szerb
nép szabadságharcának jellegét és tartalmát szemlélve ez teljesen érthet ő : Rengeteg aldozat,harc, küzdelem, forradalom és háború árán a
szerb nép megszabadult küls ő és belső ellenségeit ől s ennek köszönhet ő ,
hogy az egykori Török Birodalom pe гemІhelyzet ű beográdi kis tartominya :illetve pasalikja 'államiságot harcolt, ki magának a XIX. század
folyamán, amely államisága mai népköztársasági államformában érte el
Szerbia tekintetében is tet ő+fekát.
A szerb nép szabadságharca folytatódott az els ő világháború utáni
HS, illetve a régi Jugoszlávia .uraikodóosztálya ellen, azonban ez a harc
1541-ben történelmi forduléponthoz érkezett. Néhány napi clienállás után
a régi jugoszláv hadsereg és a régi államgépezet összeomlott. A +1<atasztrófáért az elnyomó, uralkodóosztály a felel ő s, mert elárulta ,népi
érdekeinket. A Kommunista Párt mára régi kapitalista rendszer feltételeiben következetesharcot folytatott többek között a szerb nép felszabadításáért és állami önállóságáért. A szerb nép a Kommunista Fárt segítségével vezetve harcba indult, mert tisztában volta .Párt helyes poIitikájáva , l. Ezért a. Kommunista Fart felhívására önként s mind tömeesebben csatlakozott a felszabadító mozgalomhoz. Ez a harc nagy vál'
tozást teremtett a szerb nép életében, amely forradalmi átalakuláson
mant , kereszt ű ',. Ezek az új népi vívmanyok Szerbia új alkotmányának
alapját leépezik. Igaz, a régi Jugoszláviának is volt alkotmánya, éspedig
cz t?. n. Vidovdáni 1921-bej, majd Karagyargyevics Sándor diktatúrájával kapcsolatban az uralkodóosztály 1931-ben ráer ő szakolta az országra
az n. n. Szeptemberi alkotmányt.Ezek azoi,ban á kapitalista Jiugoszláviának voltak az alkotmányai s céljuk ennélfogv д az uralkodóosztály
érdekeinek fenntartása volt. A régi jugoszláv alkotmány nem lehetett
Szerbia alkotmánya, mert Szerbiának a régi centralisztikus rendszerben
nem volt államisára illetve önálló állami léte. Szerbia tehát nem volt
alanya a régi jugoszláv alkotmányjognak. Ezek szerint a szerb népnek
sem lehetett Szuverén nemzeti állama a régi rendszerben. A felszabadító háborúban s a bels ő demokratikus átalakulásért folytatott harcban a'
szerb nép visszaállította államisagát s i.épállam lett köztársasági formában, ahogyan azt a szerb köztársasági alkotmány :megállapítja els ő
szakaszában a. valóságnak megfelel ő en. Az új Szerbiát mint népköztársaságot a felszabadító háborúban a szerb nép harcolta ki többi ruépeinkttel együtt. A szerb nép szabad akaratanak megfelel ően és az egyenjogúság alapfan szöv с tséget létesített Jugoszlávia többi néveivel s azok
llamaival. A szerb nép tehát élt az önrendelkezés jogával, amely az 11szakadásra való jogon kívül magában foglalja a más népekkel való egyesülés jógát is (2. szak.).
Szerbia mint önálló nköztársaság szuverén módon gyakorolja az
államhatalmat, míg a szövetségi Jug+o Іszláviára kizárólag csak a szövetségi alkotmányban körülírt jogokat rúházta át. A szövetségi Jugoszlávia
viszont altalmába és védelmébe vette a népköztársasági Szerbia szuv г rén jogait, biztonságát. valamint politikai és társadalrпi berendezését (10.
szak.). Fijade 1Vlósa a képvisel őházban tartott beszédében 'ki.hangsulyozta r hogy bizonyos jogoknak ily módon történt átruházása a legkisebb
mértékben sr..m jelenti a nép szabad akaratának és szuverénitásának
csorbítását. Jugoszlávia minden népe szuverén jogainak bizonyos részét
átruházta a Szövetsé.rre, ami .nélkül ez a Ccözösség természetesen nem
létezhetne. Azonban ezek a szuverén jogok, melyeket a közösségre ön,ként átruházott, nem sz űntek meg népeink szuverén jogai lenni. Az ö П- -
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ként átruházott jogok megmaradtak népeink jogainak. Az alkotmányozó
bizottság jelentésében Min,ics Mi,los kiemelte, hogy en ne'k az önkéntes
átrúházásnak a célja a gazdasági és politikai együttm űködés, kölcsüntis megsegítés, valamint a szabadság és a függetlenség köz ő s védelme.
Szerba szabadsága és haladása e-szerint a szövetségi Jugoszláviához
fűződik, míg másrészről Szerbia a szabad és egyenjogú népeink testvéri
közösségének egyik f őpillére.
Az új Szerbia, a köztársasági Szerbia alkotmánya .beiktatta. Vajda ság önkormányzati jogait is (13. szak.). Vajdasága felszabadító háb о rí
gY ő zelmes befejezése következtében lett önkormányzati t дΡ rtomány. Ezt
a helyzetet nem lehet azonositan i vagy összehasonlítani az 1848-as
»Szerb Vajdasággal«. amely az eln цom.ó uralkadóasztál у eszköze volt
így a szerb mint a többi népek ellen. Tekintve Vajdaság sajátosságára
és különleges helyzetére az allamhatalom ké гdésе ily mб don {)ldódott
meg tartományunkban a legcélszei Libben.
A most két éves szerb népköztársasági alkotmány kimondja. hogy'
a poilgárok egyenl ő ek a törvény el ő tt és egy°njagúak tekintet nélkül ;i
nemzetiségre, fajra vagy vallásra.. Származás, társadalmi állás, vagyoni
helyzet vagy m ű veltségi fok alapján Köztársaságunkban ismeretlen bármilyen kiváltság illetve privilégium. Tilos a nemzeti, faji és vallási gy ű lllet szítása. (22. szak.). A vajdasági magyarság egyenl ő sége és egyenjogúsága szempontjából már ezek a rendelkezések is világosan kima ,
tatj:ák a nemzeti kérdés következetes .és helyes lenini-sztalini r нegoldását. A magyar polgár egyenl ő és egyenjogú a többi polgárral. Ezen túlmenően azonban a szerb népköztársaság) alkotmány kinyilatkoztatja a
nemzetiségi kisebbségekre vonatkoizóan azt is, hogy mindenben élvezik
tkult.+úrális fejl ő désük és nyelvük szabad használatának jogát és védelmét (14. szak.). Ebb ől a rendelkezésb ől is táthatja mindenki a szerb népköztársasági alkotmány internacionalizmusát, nemzetköziségét.
~

~

A képvisel ő házban az alkotmányvita során a magyar kisebbség nevéUen Sóti Pái képvisel ő rámútatott arra,hogy az osztrák—magyar monarchia idején a magyar tömegek a zsellérséget képezték s 'a gr б fok,
bárék s egyéb mágnások béresei és szolgái voltak. A magyar dolgozó
tehát nem lehetett szabad, mert mindenható és korlátlan ura tetszés szerint kizsákmányolta. A kisebbségeket az akkori rendszer elnyomta illetve kihasználta. Amennyiben a f бurak bizonyos engedményeket ígértek a
kisebbségeknek, azt feltételhez kötötték s ellenszolgáltatásul a haladószellemű erők elleni harcot kűvetelték. Ilyen volt a helyzet . nemcsak az
osztrák—magyar monarchia idején, hanem a régi Jugoiszláviaban is. A
megszállás alatt az eInyom б kormányzat a » kisebbségeket« а népfelszabadít б mozgalom ellen kívánta feldlasznalni s sovinisztikus alapon f ő
leg a szerb nép ellen izgatott és uszított. A népek és kisebbségek egy°njоgúsága és szabadsága viszont a rnépf иlszabadító háború gy ő zelmével
valóswlt meg. Szerbiának 1947 január 17-énhozott új. demokratikus alkotmánya azonban nemcsak ezen népi vívmányokat törvényesítette, hanem egyben az egyenlő ség és szabadság. védelmi fegyvere lett. A vajdasági magyar kisebbség ezért • a szerb napköztársasági alkotmányban
saját jogainak védelmét és fejl ődését látja.
Szer+bio új államiságának új jelképe, szimbaluma illetve új orszá:;címere van, melyet az abkоtrnány 4-ik szakaszában körülírt. Az új círneren látlható pajzsa szerb államiság legrégLbb jelképe. Minics Milos
jelentésében kimutatta, hogy ezt a címert Szent Száva néven ismert
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Namanyiс s Rásztko használta 1188-ban. A címert azonban Yetrovics tMo jszije érsek 1724-ben kereszttel b ő vítette s egyházi címerként használta,
míg IV. Arszén patri,árka 1774-ben kétfej ű sast toldott hozzá. Mindezen
ittóla gos to ld.ások mellőzésével az alkotmányozó nemzetgy űlés a szerb
.államisság címеréneíc legősibb alakját fogadta el, ahogyan az Szent Száva idejében volt használatban.
Dialektikusan szemlélve, az új Szerbia alk о itmányát nem lehet elkülönítve szemléznitöbbi népköztársaságaink alkotmányától. Szerbiával
szinte egyid őben azaz- 1946 decembr 31-ike és 1947 január 18-ika k ёzött életbeléptette új, demokratikus alkotmányát Macedónia. Bosznia és
Hercegovina, Grna 0-Dra, Szlovénia és Horvátország. Ez a hat alkotmány
illetve hat népí фztársaság azonban egy egységes testvéri .népközösséget
,alkot — az új Jugoszláviát.
~

~

~

ЕRKDMÉNКLINK — FÖLADATAINK
Irts: Heisier György

(Lenin és Sztálin m ű veikben beszélnek arról, hogy lehetséges a szocializmus megvalósitás а с gy különúil б arszú 011.
ami kés őbb a Szovjet Unióban me is történt. ik mindenekel őtt a - Szovj , et Uniót tartották szem el ő: t, de az' se1г 1'
sIfli nnonditták, hogy ez többé nini lehetséges sehol s mn, a
Szovjet U їй n kívül Ho č y más országohr(l ne be ~ zéli:k,
mondhatom, hogy cz tcl 1lisen lehetségesnek bizcn уrlt nál uh
is, Jug o szláviában,...« (Tito marsall., 148 6v d'ecambe,• 15-én,
I.yuL; у aлn hon tartott )besziédé .

La;zdasági és társadalmi fejl ő désünk újabb lépcs őfokához. б téves
'Tervünk harmadik évéhez értünk. Az 1949-ik évküszöbén különös jelentséggel bír tervföladataink eddigi teljesítménye, mert általános irányvonalunk helyességének legbiztosabb i,ga гolását gyakorlati sikereini{
képezik.
A Szövetségi Szkupstinában. a mut hó végén lezajlott 1919-es évi
költségvetés vitája b ő és tudomlányos anyagot nyujt e kérdés elemzéséhez. E vita anyaga alapján vizsgáljuk meg tehát a mult év tervfeladatainak teljesítését és az el ő ttünk álló 1949-es év alapvet ő gazdasági - kérdéseit.

Тeljesitettük termelési tervünket
Meg ke'1 állapítani, hogy a mult év a legnagyobb er őfeszítések esztendeje volt. Ennek az oka nem csak abban rejlik, hogy tervfeladataink
nagyоbbák -- mint láttuk, о téves Tervüflk iramánál jóval er б teljesehbek voltak, 'hanem abban is, hogy a nehézségek fórésze el&e nem látható volt s onnan jött, ahonnan azt legkevésbbé vártuk.
Tito marsál, kormányunk elnöke a Szövetségi Szkupstinában mult
'hó 27-én mondott beszédében rámutatott azokra a nehézségekre, melye-'ket a •néрi demokrácia velünk szövetséges államainak egyes vezet ő i gör(dítették terviink teljesítése elé azáltal, hagy a Tájékoztató iroda hatá-

