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ít poznani munkások nem a szoeializmus, 
hanem a hibák ellen tiltakoztak

Eddigi szervezési és igazgatási gya
korlatunk eredménye az volt, hogy 
még a kiváltságos szektorokban sem 
tudtuk a kitűzött időben végrehajta
ni az előirányzott feladatokat, hogy 
ezekben a szektorokban óriási anya
gi értékeket pazaroltunk el és hogy 
nem teremtettünk olyan körülmé
nyeket, amelyek lehetővé tették vol
na az ezelőtt tudatosan korlátozott 
szektorokban mutatkozó hiányok 
megszüntetését.

Nem állunk sokkal jobban a köz
szolgáltatásokkal, az üdülőkkel és a 
szanatóriumokkal sem.

Ismét hangsúlyozni kívánom, 
távol áll tőlem, hogy leki
csinyeljem a hatéves terv ered

ményeit.
Ezeknek az eredményeknek értéke
lését azonban a tényleges helyzetre 
kell alapítani, vagyis abból a gazda

sági helyzetből kiindulva kell szem
lélni őket, amely az ötéves terv k i
indulópontja volt. A z ötéves terv in
dulását pedig igen nagy nehézségek 
kisérik.

Mindnyájunknak szembe kell néz
nünk azzal a problémával, hogy mi
képpen győzhetjük le ezeket a ne
hézségeket, mit tegyünk, mihez fog
junk, hogy olyan úton haladjunk to
vább, amely egyre könnyebbé válik? 

Nagyon sok mindent kell meg
változtatni eddigi gyakorlatunk
ban ahhoz, hogy elérjük ezt a 
célt. E nagy nehézségek legyőzé
sének kulcsa a munkásosztály 

kezében van.
Minden, a mai nap éppen úgy, mint 
a jövő kilátása, az ő magatartásán 
múlik. A munkásosztály magatartá
sa viszont a párt politikájától függ, 
amelyet a párt vezetősége dolgoz ki,

függ attól, hogy a kormány és a leg
magasabb állami szervek milyen  
hozzáértéssel kormányozzák az or
szágot.

A  munkásosztály nemrégen fáj
dalmas leckét adott a pánt vezetősé
gének és a kormánynak. A poznani 
munkások, amikor a sztrájk fegyve
réhez nyúltak és azon a véres júniusi 
csütörtökön tüntetve az utcákra vo
nultak, félreérthetetlen hangon kiál
tották, 'hogy „Elég! így nem folyhat 
tovább! Térjetek vissza erről a rossz 
útról!’'

A munkásosztály sohasem folya
modott meggondolatlanul a 
sztrájkhoz, mint a jogaiért vívott 
harc eszközéhez. — Különösen 
most, a népi Lengyelországban, 
amelyet az ő nevében és az ösz- 
szes dolgozók nevében kormá
nyoznak, nem tette a munkásosz
tály ezt a lépést meggondolatla
nul. Szemmel látható, hogy túl
feszítettük a húrt és a húrt so
hasem lehet büntetlenül túlfeszí

teni.
A poznani m unkások nem a népi 

Lengyelország ellen, nem a szocializ
mus ellen tiltakoztak, amikor kim en
tek az utcára. Tiltakoztak a társadal
mi rendszerünkben elharapózott hi
bák ellen, am elyeket ők is fájdalom 
mal éreztek, tiltakoztak a szocializ
mus, az 6 eszméjük alapvető elvei
nek eltorzítása ellen.

A  munkásosztály a szocializmus 
eszméjével kapcsolta össze a jobb jö
vőbe vetett minden reményét, ö n tu 
datos életének első napjaitól kezdve 
a szocializmusért harcolt. És amikor 
a történelem lehetővé tette, hogy a 
munkásosztály képviselői ragadják 
kezükbe Lengyelország korm ányzatá
nak gyeplőit, a munkásosztály min
den lelkesedésével és minden erejé
vel hozzáfogott a szocializmus esz
méjének megvalósításához.

A munkásosztály a mi osztá
lyunk, a mi megingathatatlan 
erősségünk. A munkásosztály — 
mi magunk vagyunk. A munkás- 
osztály nélkül, a munkásosztály 
bizalma nélkül egyikünk sem 
képviselhet egyebet, mint saját 

személyét.
Politikailag igen naiv volt az az 

ügyetlen kísérlet, hogy a fájdalm as 
poznani tragédiát úgy tüntessék fel, 
m int imperialista ügynökök és pro
vokátorok művét.

Ügynökök és provokátorok mindig 
és m indenütt lehetnek. De soha és 
sehol sem határozhatják meg ők a 
munkásosztály m agatartását.

Ha ügynökök és provokátorok 
tettekre indíthatnák a munkás- 
osztályt, akkor a népi Lengyelor
szág ellenségeinek, a szocializmus 
ellenségeinek sokkal könnyebb 
dolguk volna, könnyűszerrel el
érhetnék céljaikat. A tény vi

szont az, hogy ez nem igaz.
Volt egy idő Lengyelországban, 

amikor a szociälpämus ellenségei, 
sokszor külföldi, nem lengyel érdeke
ket szolgáló központok irányítása 
alatt, valóban széteskörű földalatti 
szervezettel rendelkeztek. Ebben az

időben a népi Lengyelország kormá
nyát fegyverrel tám adták és a népi 
kormány fegyverrel védekezett. 
Ebben a harcban pártunk tagjainak, 
katonáinknak és közalkalmazottaink. 
nak százai és ezrei estek el. Ezeknek 
a zord időknek nyomai még a mai 
napig sem tűntek el teljesen az em 
beri szivekből és érzelmekből. Ezek 
voltak a népi Lengyelország megépí
tésének első évei. De azokban a na
pokban, amelyek oly sok nehézség 
elé állították a népi kormányt, sem
miféle ügynök és semmiféle föld
alatti szervezet nem volt képes arra, 
hogy a kedvező körülmények ellené
re is rést törjön a munkásosztály so
raiba, hogy politikailag behatoljon a 
munkásosztály egyetlen rétegébe is. 
Mert a munkásosztály nem lehetne a 
nemzet vezető és leghaladóbb része, 
ha a reakciós erők támaszt találhat
nának soraiban. Ügynökök és provo
kátorok vagy reakciós elemek soha
sem lehettek a munkásosztály ösz
tönzői, most sem azok és nem is lesz
nek áoha.

A poznani tragédiának, az egész 
munkásosztály mélységes elé
gedetlenségének okai bennünk, 
a párt vezetőségében, a kor

mányban vannak.
Évéken [keresztül forró anyag gyűlt 
össze. A  hatéves gazdasági terv, ame
lyet a m últban széles körben úgy 
reklámoztak, m int az életszínvonal 
nagyarányú emelésének újabb szaka
szát, nem váltotta be a dolgozó tö
megek hozzáfűzött reményét. Nem  
sikerült az a szám-zsonglőrösködés, 
amely kimutatta, hogy a hatéves terv
ben 27 százalékkal em elkedtek a 
reálbérek. Ez csak még ingerültebbé 
tette az embereket. Szakítani kellett 
a rossz statiszttlcusok álláspontjával. 

Az SZKP XX. kongresszusa for
dulat ösztönzője volt az ország 
politikai életében. Az egészséges, 
éltető áramlat mozgásba, hozta a 
párttagok tömegeit, a munkásosz

tályt, az egész közvéleményt.
A z emberek kezdtek felegyenesedni. 
Az elném ult és szabadságától meg
fosztott elmék kezdtek kijózanodni a 
képmutatás és a hazugság mérgező 
lidércnyomásából. Az alkotó, élő szó 
kezdte kiszorítani azokat az üres sza
vakat, amelyek korábban uralkodtak 
a párt és a közélet szónoki emelvé
nyein, valam int a sajtó hasábjain. 
Olykor hamis hang is felhangzott. De 
nem ez a hang m utatta az irányt. 
Széles hullám ként áradt a m últ bí
rálata, az erőszak, a torzítások és a 
hibák bírálata, amely nem kímélte az 
élet egyetlen területét sem. Minde
nütt, m indenekelőtt az üzemi p árt
taggyűléseken és a dolgozók gyűlé
sein követelték azoknak a források
nak felderítését, amelyekből a baj 
fakadt, követelték azoknak az embe
reknek felelősségrevonását, akik leg
főképpen felelősek a gazdasági és po
litikai élet eltorzulásáért. 

Mindenekelőtt azt követelték a 
dolgozók, hogy mondják meg ne
kik a teljes igazságot, minden
féle csűrés-csavarás és szépítge- 

tés nélkül.

Igen sok változási kell végrehajtani 
a népi hatalom egész rendszerében

A XX. kongresszus után előállott 
helyzetben, amikor gyorsan és kö
vetkezetesen kellett volna cseleked
ni, levonni a következtetéseket a 
múltból, becsületesen, nyíltszívűén 
a tömegek közé menni, tudomásukra 
hozni a teljes igazságot a gazdasági 
helyzetről, a politikai élet torzulásá
nak okairól és forrásairól, a párt ve
zetősége nem tudott gyorsan konkrét 
cselekvési vonalat kidolgozni. Ennek 
bizonyítéka az is, hogy több ízben 
elnapolták a központi bizottság VII. 
ülésének összehívását.

Annak idején szememre vetették 
többek között azt, hogy az a maga
tartás, amelyet különböző kérdések
ben tanúsítottam, a munkásosztállyal 
szemben tanúsított bizalmatlansá
gomból ered. Ez nem igaz.

Sohasem vesztettem el hitemet 
a munkásosztály belátásában, böl
csességében, önmegtagadásában és 
forradalmi magatartásában. A 
munkásosztálynak ezekben az ér

tékeiben ma is hiszek.
Meg vagyok győződve arról, hogy a 
poznani munkások nem léptek voina 
sztrájkba, nem tüntettek volna az 
utcán, nem akadtak volna köztük 
olyanok, akik fegyvereket vettek ke
zükbe, ha a párt. azaz a párt vezető, 
sége az egész igazsággal eléjük állt 
volna. Huzavona nélkül el kellett vol
na ismerni a munkások jogos követe
léseit, meg kellett volna mondani azt, 
ami lehetséges, és azt, amit ma nem  
lehet megvalósítani. Meg kellett vol
na mondani a tegnapi és a mai igaz
ságot. A z igazság elől nem lehet el
menekülni.

A párt vezetősége ettől visszariadt. 
Egyesek attól féltek, hogy fele
lősségre vonják őket politikájuk 
következményeiért, mások na
gyobb ragaszkodást éreztek a  ké
nyelmes bársonyszékhez, mint a 
munkásosztályhoz, amelynek ré
vén ezt a bársonyszéket elfoglal

ják.
Megint yiások — és ezek voltak leg
nagyobb számban — féltek attól, 
hogy a munkásosztály nem érti meg 
annak az igazságnak a legmélyebb 
lényegét, amelyet képviselőitől köve
tel, hogy nem érti meg, hogyan kell 
felfogni a megtörtént hibák, elhajlá
sok és provokációk okait és forrásait. 
A párt központi apparátusában és 
rajta  kívül messzemenően megm utat, 
kozott a munkásosztályban való hit 
megrendülése.

Az ország kormányzásához az 
kell, hogy a munkásosztály és a 
dolgozó tömegek megbízzanak azok
ban a képviselőikben, akik az 
államhatalom élén állnak. Ez a 
dolgozó tömegek nevében gyako
rolt hatalom erkölcsi alapja. A 
bizalomnak ezt a hitelét csak úgy 
lehet állandóan megújítani, ha tel
jesítjük azokat a kötelezettségeket, 
amelyeket e bizalom előlegezöivel 
szemben vállaltunk. Ha elveszítjük 
a munkásosztály bizalmának hitelét, 
elvesztettük a hatalom gyakorlásá
nak erkölcsi alapját. Lehet az or

szágot ilyen körülm ények között is 
kormányozni, de ez a kormányzás 
csak rossz lehet, m ert csak a bürok
ráciára, a törvényesség megsértésére, 
az erőszakra támaszkodhat.

Ilyen körülmények között a pro
letárdiktatúra, mint a munkás
osztály és a dolgozó tömegek leg
szélesebb demokráciájának for
mája, elveszti lényeges tartal

mát.
Előfordulhat, hogy a munkásosz

tály megvonja bizalmát egyes sze
mélyektől. Ez teljesen rendjén való. 
Az is teljesen rendjén való, hogy ezek 
a személyek otthagyják állásukat.

Ahhoz, hogy megváltoztassuk 
életünknek minden negatív vo
nását, hogy felemeljük gazdasá
gunkat abból az állapotból, 
amelyben most van, ahhoz nem 
elég csak leváltani néhány sze

mélyt.
Ez utóbbi dolog egyszerű lenne. De 
ahhoz, hogy kisöpörjük mindazokat 
a hibákat, amelyek az évek során 
felhalmozódtak és akadályozzák po
litikai és gazdasági életünk fejlődé
sét,

igen sok változást kell végrehaj
tanunk a népi hatalom egész 
rendszerében, iparszervezésünk 
rendszerében, az államapparátus 

és a párt munkamódszerében. 
Röviden: ki kell cserélni szocializ
m usunk modelljében az összes rossz 
részeket, jobb alkatrészeket kell a 
helyükbe tennünk és magát a mo
dellt is állandóan tökéletesítenünk 
kell, felhasználva a már megvalósí
tott legjobb tapasztalatokat, alkal
mazva a saját magunk kidolgozta 
tökéletesítéseket. Ez pedig sokkal 
nehezebb. Ehhez idő kell és munka, 
bátorság és gondos megfontolás. 

Ezeknek a változtatásoknak 
irányelveit részben a központi 
bizottság VII. ülésének határoza
tai fogalmazták meg, részben 
most vitázunk róluk és még nem 
egyszer fogunk vitázni róluk. 
Melyik az a tényező, amely 
most korlátozza e téren a lehető
ségeket? Mindenekelőtt a mun
kásosztály türelmetlensége, ami 
főleg életkörülményeiből táplál
kozik. Az életkörülmények vi
szont gazdasági helyzetünk függ

vényei.
Számos olyan vállalatunk van, 

amely nem dolgozik normálisan, nem 
használja ki termelési kapacitását. 
Ennek oka anyag- és nyersanyag- 
ellátásuk hiányossága. Ennek megja
vítása érdekében a behozatalhoz kell 
folyamodnunk, vagy fejlesztenünk el
látási bázisunkat. Az első megoldás 
szorosan összefügg kivitelünkkel. A 
másodikhoz idő és anyagi eszközök 
kellenek. Pillanatnyilag az a helyzet, 
hogy számos üzemben nem tudjuk  
teljesen kihasználni a termelési ka
pacitást és a munkaerőt. Már emlí
tettem azt a veszélyt, hogy nem sike
rül teljesen kielégítenünk a belső 
piac szükségleteit, ami azt jelentené,

hogy aránytalanság keletkezik a bé
rek emelése és a piacon levő áru
készlet között. Ebben az esetben meg 
kell mondanunk a munkásosztálynak 
a keserű igazságot: 

a jelenlegi helyzetben semmiféle 
lehetőség nincs arra, hogy jelen
tősen felemeljük a béreket, mert 
a húr már annyira megfeszült, 
hogy elszakadásától kell tartani.
Am i azt a kérdést illeti, hogy m i

kor állhatnak rendelkezésürúkre más 
eszközök, amelyek lehetővé tennék 
a murikásosztály életszínvonalának 
emelését, e pillanatban semmi kéz
zelfoghatót nem tudok mondani. Ez 
ugyanis elsősorban két feltételen m ú
lik: először is az ipar, s az egész 
nemzetgazdaság igazgatási rendsze
rének tökéletesítésén; másodszor, a 
m unka termelékenységének növeke
désén, a termelési !költségek leszorí
tásán.

A r, n u í o n ó n i  ü z e m i  
n i  ii i i  k a s  b i  z o l i  s n g o k r ő l

Az ipari igazgatás megváltoztatá
sának problémája mély szerkezeti 
kérdéseket érint. Pontosan itt van 
arról szó, hogy meg kell javítani szo
cializmusunk modelljét. Az autonóm  
üzemi murvkásbizottságOk problémá
ja, amelyről most a munkahelyeiken 
éppen úgy vitatkoznalk, m int a párt 
és az állam különféle szerveiben, lé
nyegében ugyanarra vonatkozik, amit 
a termelésről és az életszínvonalról 
mondottam.

Veszélyes dolog lenne egész gaz
dasági gépezetünket új ú tra  kor
mányozni anélkül, hogy ponto
san megállapítottuk volna, jól 
működik-e ez az új gépezet. Min
den új gépet ki kell próbálni 
használatbavétele előtt, mert 
rendszerint különféle tökéletlen

ségei, hibái vannak.
Egyetlen vállalat sem kezd valami
lyen új gép gyártásába anélkül, hogy 
előbb elkészítette és kipróbálta voi
na a prototípusát. Nagy elismeréssel 
kell üdvözölni a munkásosztály kez
deményezését az ipari üzemek igaz
gatásának megjavítása terén, azt a 
javaslatot, hogy részt vegyen az 
üzemek igazgatásában. Ez a m unkás
osztálynak a szocializmusba vetett 
nagy és indokolt bizalmát mutatja. 
A gazdasági, politikai és állami szer
vek vezetőinek lelkesen kell támogat- 
niok a munkások kezdeményezését, 
hogy a javasolt formáikat általánosít
sák és ahol lehetséges, meg is való
sítsák. Nem szabad azonban túlságo
san sietni ennek a javaslatnak nagy 
arányokban való keresztülvitelével.

Elsősorban a nyersanyagkitermelő 
ipar és azok a vállalatok, amelyek 
maguk kezdik meg és fe jezik  is be a 
termelés egész folyamatát, különösen 
a gyárak, am elyek a más gyárakkal 
való kooperáció eredményeként nem  
küzdenek ellátási nehézségekkel, van
nak a legjobb helyzetben ahhoz, 
hogy ezen a téren kísérletezzenek. 
Ezekben a vállalatokban nem szabad 
későbbre halasztani e kísérletek meg
kezdését.

Véleményem szerint sokoldalúan 
kell megvizsgálni és eldönteni, hogy 
például a bányaiparban lehet-e na
gyobb anyagi ösztönzést bevezetni, 
ami elengedhetetlen a széntermelés 
növeléséhez.

Ennek az anyagi érdekeltségnek 
formája nagy vonalakban például a 
következőképpen nyilvánulhatna 
meg: minden bányának megvan a 
saját időszaki kitermelési terve, ame
lyet az adott bánya konkrét adottsá
gai alapján és a munka tényleges 
termelékenységének figyelembe vé
telével dolgoztak ki. Az egyes bá
nyák terveinek mutatószámai nem 
lehetnek alacsonyabbak, mint az 
előző év ténylegesen kiterm elt szén
mennyisége, ha csak nem történtek 
döntő változások a munkakörülmé
nyekben. Az egyik bányaigazgatóság 
dolgozza ki ezt a tervét a bánya dol
gozói képviselőinek bevonásával. 
Ilyen kiindulási pont alapján, vagyis 
egy — például egyéves — időszaki 
terv keretében kell megadni a mun
kásoknak az anyagi ösztönzést arra, 
hogy túlteljesítsék ezt a tervet. Ez 
az ösztönzés abban állhatna, hogy a 
terven felül kiterm elt minden tonna 
szenet megfelelő arányban' eloszta
nak az adott bánya munkásai és az 
állam között.

Ha egy ilyen rendszer alapján si
kerül a  munka termelékenységét az 
1948-as színvonalra emelni, és ha a 
terven felül kitermelt szén bizonyos 
százalékát a dolgozóknak ju ttatjuk  — 
ennek mennyisége egy dolgozóra szá
mítva. évi átlagban körülbelül 15 ton
na lehet — és ha a szén export-árát 
vesszük a számítás alapjául, vagyis 
körülbelül 300 dollárt, akkora össze
get kapunk, hogy ez joggal ösztönöz
het minden egyes bányászt.

Az itt elmondott példával, amely 
legjobban a szénbányászatra illik* 
azt akartam  megmutatni, hogy mi
lyen alapgondolat kell hogy vezesse 
az autonóm munkásbizottságokat a 
munkahelyek igazgatásának közös 
munkájában. Többet, jobbat és ol- 
csóbban termelni: ez az az út, amely 
a munkásosztály és az egész nép élet-* 
színvonalának emelésére vezet. Ezen 
az alapelven kell állnia a munkás» 
igazgatóbizottságnak, itt rejlik min
den lehetősége az anyagi ösztönzés
nek a jelenlegi gazdasági helyzetben.

A három tényező — többet, jobbat 
és olcsóbban — közül egyetlen is elég 
ahhoz, hogy em elkedjék a munkások 
keresete egy adott munkahely kőnk- 
rét körülményei között.

A  munkás-igazgatóbizottság, amely 
igyekszik a termelési költségeket 
csökkenteni, nem m aradhat közöm
bös az adminisztrációs személyzet 
túlduzzasztásával szemben. Az adott 
munkahely igazgatóságának és az 
ipar központi igazgatóságának köte
lessége. hogy gondoskodjék a munka
hely megfelelő ellátásáról, ami elen
gedhetetlen a termelés normális fo
lyamatához, vagyis minden egyes 
dolgozó termelőerejének teljes ki
használásához, az adott munkahely 
termelési kapacitásának keretében. 
Ilyennek kell lennie a helyes útnak. 
Ha azonban leküzdhetetlen nehézsé
gek torlaszolják el ezt az utat és ez 
a helyzet hónapokon, vagy akár 
egész éveken át megmarad, akkor 
meg kell állapítani, hogy az adott 
munkahely mekkora munkaerő-felese 
leggel rendelkezik és ezeket a dol
gozókat, képesítésüknek megfelelően, 
más munkahelyekre kell áttenni. Azt 
is meg lehet tenni, hogy a fő term e
lési folyamatban feleslegessé vált 
munkaerőket valamilyen kiegészítő, 
másodlagos termelésre használjuk 
fel, amelyet az adott körülmények 
között a legkedvezőbben lehet m eg. 
szervezni.

Az adminisztratív gépezet leépítés 
sánek problémája más kérdés, da 
még égetőbb.

Azok a törekvések, hogy gazdasági 
életünket jobb alapokra helyezzük, 
azok a törekvések, hogy többet, ol
csóbban és jobban termeljünk, nem 
korlátozódhatnak az önálló munkás
igazgatóbizottságokra. Ezek a bizott
ságok csak egy töredékét alkotják 
átalakító munkánknak, csak egy poli
tikai és szervezeti elemet jelentenek.

Mind az önálló munkás-igazgató
bizottságoknak, mind a vállalatok 
vezetőségének a termelés problémája 
megoldásakor ismernie kell a terme* 
lés költségeit, hogy valójában m ilyen  
áron termelnek. Ez alapvető jelentő* 
ségű az egész gazdasági élet számára,

A termelési költségek megálla
pításának nehézsége és követ
kezésképpen — bizonyos érte
lemben — a költségek csökken
tésének nehézsége azokban az 
árakban rejlik, amelyeket az ál
lam az állami vállalatokból ki
kerülő termékek és áruk szá

m ára megszab.
Ez a probléma igen bonyolult. Ez a 
kérdés a maga nemében egyedülálló. 
Ezt a problémát elsősorban 

az a téves felfogás jellemzi, hogy 
a szocialista gazdaság körülmé
nyei között az értéktörvény nem 
játszik semmiféle szerepet sem. 

Következésképpen az állami vállala* 
tok által termelt áruk cseréjében az 
áruk árát önkényesen szabják meg, 
úgyhogy egyes esetekben még a ter* 
melési árnál is olcsóbb árat állapíta* 
nak meg. A z ilyen gazdaságpolitika 
hibás. Röviden

az állam gazdasági életében ed
dig fennálló árrendszert meg 
kell változtatni és az áruk érté

kéhez szabni.
Egy ilyen változás ki fog küszöbölni 
sok abnormális jelenséget gazdasági 
életünkből és — ami a fontos —, le
hetővé fogja tenni minden vállalat
nak, hogy megállapítsa termelésének 
reális költségeit.

Szocialista gazdasági rendszerünk
ben minden iparvállalatnak valóságos 
kereskedelmi jövedelmezőségre kel
lene alapoznia tevékenységét és nem 
fiktív kereskedelmi jövedelmezőség
re, amint eddig a vállalatok jó részé
ben történt.

Szocializált gazdasági életünk
nek ugyanakkor, amikor elismeri 
a  központi tervezés szükségessé
gét, számot kellene vetnie a  szo
cialista vállalatok autonómiájá

nak szükségességével.
Az árak megváltoztatása az állami 

vállalatok közötti cserében oly mó
don, hogy minden vállalatnál meg 
tudják állapítani a termelés reális 
költségeit, meg fogja javítani a mi 
szocialista modellünket.

A mezőgazdasági pulii ika 
bizonyos javításokra szorul

A kisipari szövetkezetek fejleszté
sének a VII. plénumon vázolt vonalát 
gyakorlatra kell váltani. Itt az állam 
számára legnehezebb kérdés a nyers
anyagokkal való ellátás. Vannak 
azonban más tényezők is, amelyek fé
kezik a kisipar fejlődését. Ezek kö
zött először is számot kell vetni az 
adó problémájával, amelyet a póthoz
zájárulások politikájának neveznek, 
ügy vélem, ha fenntartjuk a póthoz
zájárulások rendszerét, sohasem te
rem tjük meg a feltételeket a kisipar 
fejlesztéséhez. Minden műhelyt köny- 
nyen tönkre tehetnek a póthozzájáru
lások. Ésszerű adórendszert kell meg
állapítani, amely lehetővé teszj a kis
iparosoknak, hogy félelem nélkül dol
gozhassanak, azaz fel kell számolni a 
póthozzájárulások rendszerét, mint 
káros rendszert.

A mezőgazdasági politika ugyan
csak bizonyos javításokra szorul.

Ami a mezőgazdasági termelő- 
szövetkezeteket illeti, elvben se
gíteni kell a tönkrement szövet
kezeteket azzal, hogy visszafizet
hető beruházási hiteleket nyúj
tunk, és meg kell szüntetni az ál
lami támogatások mindenféle for

máját.
Nem szabad hitelt nyújtani azoknak 
a mezőgazdasági termelőszövetkeze.

teknek, amelyektől nem remélhető 
fejlődés, és amelyek csak gazdasági 
veszteségeket tudnak felmutatni.

Inkább engedni kell, hogy ezen 
szövetkezetek tagjai saját maguk 
döntsenek a szövetkezet feloszla

tásának kérdéséről.

Ebben az esetben nyitva marad 
ezeknek a szövetkezeteknek, azaz a 
szövetkezetek tagjainak múltban 
nyújtott állami hitel kifizetésének 
problémája. Azon a véleményen va
gyok, hogy miként nem szabad köny- 
nyedén hiteleket nyitni, ugyanúgy 
nem lehet elajándékozni az állam 
pénzét még hitel formájában sem.

A termelőszövetkezFtek 
fejlődésének feltételei

A falusi termelőszövetkezetek szá
mára csak a következő feltételek 
mellett látok fejlődési perspektívát:

1 A termelőszövetkezetekbe a » 1
belépés önkéntes. Ez azt je

lenti, hogy kizárt nemcsak a fenye
getés, vagy a pszichikai kényszer, ha
nem a gazdasági kényszer is. A meg-

(Folytatás a 4. oldalon)

(A Szabad Nép tegnapi száma 
ismertette Gomnlka elvtársnak a 
LEMP Központi Bizottságának 
V ill. ülésén elhangzott beszédét. 
A z alábbiakban a PAP nyomán 
közöljük a beszéd teljes szövegét.)

Amikor hét esztendővel ezelőtt a 
LEMP Központi Bizottságának no
vemberi ülésén beszéltem — mon
dotta Gomulka elvtárs — úgy lát
szott, hogy utoljára szólok a közpon
ti bizottság tagjaihoz.

Annak ellenére, hogy azóta csu
pán hét év telt el és nyolc esztendő 
az augusztusi ülés óta, amelyen a 
Párt politikájában éles fordulat kö
vetkezett be, ezek az évek zárt tör
ténelmi szakaszt jelentenek. Mély
ségesen hiszem, hogy ez az időszak 
visszavonhatatlanul a múlté.

Sok rossz volt ezekben az évékben. 
Az az örökség, amelyet ez az időszák 
a pártnák, a munkásosztályna!k és a 
népnek hagyott, az élet egyes terü
letein több mint aggasztó.

A központi bizottság VII. ülése 
két és fél hónappal ezelőtt megjelölte 
az elmúlt időszak pozitív és negatív 
,-onásait. kijelölte a jövendő cselekvés 
irányelveit. Azon az ülésen kíván
ságom ellenére sem vehettem részt.

önök közül sokan beszéltek azon 
az ülésen rólam is, vizsgálták a párt- 
nunkába való visszatérésem lehető
ségét és szükségességét. Ezt az ülé
sen hozott határozatokkal kapcsola- 
;os álláspontomtól tették függővé.

| Ezért kötelességemnek tartom, hogy 
j elmondjam önöknek nézetemet 

ezekről a határozatokról, elmondjam, 
hogyan látom a mai valóságot és 
hogy véleményem szerint, hogyan 
kell kialakítani a jövőt.

A  VII. ülés határozatait illetően 
van néhány fenntartásom. E fenn
tartások a múlt és a párt mezőgazda- 
sági politikája értékelésére vonatkoz
nak.

Minden egyéb tekintetben helye
seknek tartom e határozatokat, a cse
lekvés helyes irányát látom bennük. 
Ezek a határozatok megvalósításuk 
során pontosabb megfogalmazásra és 
kiegészítésre szorulnak. E határoza
tokban nem vettek tekintetbe egyes, 
a mai nap szempontjából nagy je
lentőségű problémákat. Ezek közül 
néhányat már ma meg lehet oldani, 
mert erre megértek, másokkal várni 
lehet, amíg megérnek a gondolatok
ban és feltételekben.

A legfontosabb kérdésnek nem 
azt kell tartani, hogy határoza
tokat hoztak és hogy azokat he
lyeslik, hanem azt, hogy a hatá

rozatok valóra is váljanak.
A VII. ülés határozataival kapcso

latos fenntartásaim  gazdasági és po- j 
litikai kérdésekre vonatkoznak. E j 
fenntartások érintik mind az érté- j 
kelés kritériumát, mindpedig az em 
bereknek ebből az értékelésből szár
mazó felelősségét az elkövetett hi
bákért és ferdítésekért.

kötelező beszolgáltatás mennyiségét, 
és a földadót egy hektár földre vi
szonyítva, akkor megállapíthatjuk, 
hogy ezek a mezőgazdasági termelő- 
szövetkezeteknél kisebbek, m int az 
egyéni gazdaságokban, különösen a 
földadó vonalán. E kötelezettségek
ben a földműves szövetkezetek javá
ra mutatkozó különbség voltaképpen 
állami dotáció a szövetkezetekbe tö
mörült gazdaságoknak.

A  következő kérdés az a díjazás, 
amelyet a szövetkezetek az állami 
gépállomások szolgáltatásaiért fizet
nek. Ez a szolgáltatási térítés az 
1952—1955. években mintegy
1 700 000 000 zloty volt.

A mezőgazdasági termelőszövetke
zetek 1955. évi zárszámadásaiból 
megítélhető, hogy a munkaegységek 
megállapításánál bizonyos m unka
egység-minimum megállapításának 
szükségességét vették alapul, függet
lenül az illető szövetkezet gazdálko
dásának eredményeitől. A  munka
egység átlagértéke az ország összes 
szövetkezeteit tekintetbe véve, körül
belül 25 zloty, piaci árakban véve a 
munkaegységek alapján ju tta to tt ter
mékeket. A munkaegység értékében 
mutatkozó különbségek az egyes szö
vetkezetek között nem nagyok, külö
nösen, ha a munkaegység termény- 
díjazásáról van szó.

Minthogy nem mindegyik szövet
kezet tudja kifizetni a megállapí
tott munkaegység-minimumot, 
mivel termelési eredményei ezt 
nem tették lehetővé, aránylag 
egyszerű megoldást találtak: el
halasztották a szövetkezetek 1955. 
évi egyes állami kötelezettségei 

teljesítésének határidejét.
E határidőket a következő évekre 
tették. Azokat az összegeket, illetve 
javakat, amelyekből e kötelezettsé
geknek eleget kellett volna tenni, 
munkaegységekre fordították. Orszá
gos méretben ez az összeg megha
ladja a félmilliárd zlotyt.

Ily módon mesterségesen növel
ték a földművesszövetkezetek 
szétosztásra szolgáló jövedelmét, 
ami lehetővé tette a munkaegysé
gek hozzávetőleg 27 százalékkal 

magasabb fizetését.
A  szövetkezetek az állami támoga

tás e formáitól függetlenül, jelentős 
hiteleket is kaptak az államtól. A 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
hosszú- és közepes-lejáratú kötele
zettségei 1955. december 31-én több 
m int egymilliárd-hatszázmillió zlotyt 
tettek ki, rövidlejáratú kötelezettsé
gei pedig több mint kilencszázmillió 
ilotyra rúgtak.

Hozzá lehet tenni, hogy a termelő- 
szövetkezetek kedvezményes elbá
násban részesültek a m űtrágyabe
szerzésben is.

Ez a rövid vázlata a mezőgazdasá
gi termelőszövetkezetek gazdasági 
képének. Szomorú ez a kép.

A nagy befektetések ellenére, 
kisebbek voltak az eredmények 
és nagyobbak a termelési költsé

gek.
Nem em lítem  a probléma politikai 
vonatkozásait.

Az előbb felsorolt okok m iatt van
nak fenntartásaim a központi bizott
ság VII. teljes ülésén hozott határo
zatoknak a mezőgazdasági politikára 
vonatkozó részét illetően, amely poli
tikát a központi bizottság V. teljes 
ülése dolgozta ki. Ha megvizsgáljuk 
tényleges gazdasági helyzetünket, 
más olyan jelenségekre is bukka
nunk, am elyek m ély aggodalomra 
adnak okot.

A hatéves terv végrehajtásánál 
azt a gyakorlatot követtük, hogy 
bizonyos kiválasztott szektorokra 
maximális beruházásokat össz
pontosítottunk, tekintet nélkül a 
gazdasági élet más területeire. 
Pedig a nemzetgazdaság egy szer
ves egészet képez. Nem lehet a 
gazdaság bizonyos ágait túlzott 
előnyben részesíteni más ágak 
rovására, mert a helyes arányok 
eltorzulása árt a gazdasági élet 

egészének.
Különösen aggasztó a vidéki lakás- 

helyzet. Míg a városokban és a tele
püléseken, ahol szintén elég nehéz a 
lakáskérdés, nagy erőfeszítéssel fo
lyik az új lakások építése, a javítás 
és tatarozás, vidéken a helyzet egy
szerűen riasztó.

A hatéves terv időszaka alatt vidé
ken körülbelül .370 000 szoba épült, 
ebből körülbelül 260 000 egyénileg, a 
háztulajdonosok saját anyagi eszkö
zeiből, körülbelül 110 000 pedig a szo
cialista építési tervek keretében. Az 
1950-es esztendőben több mint
2 690 000 ház volt vidéken, több mint 
hét és félmillió szobával. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy egy épület átla
gos élettartama — számolva az épü
letek háború utáni állapotával — 50 
esztendő, arra az eredményre jutunk, 
hogy évenkint 150 000 szobát kell épí
teni vidéken ahhoz, hogy fenntart
suk a szobáknak 1950-es számát.

Ez azt jelenti, hogy a hatéves 
tervben 900 000 szobát kellett 
volna építeni. A valóságban csak 

körülbelül 370 000 épült. 
Feltételezhető, hogy a hatéves terv 
időszaka alatt körülbelül 600 000-rc 
nőtt a romos szobák száma.

Felül kell vizsgálni 
gazdasági vívmányaink értékelését

A VII. ülés határozatai szólnak a r 
hatéves terv eredményeiről és hibái- ' 
ról. s

A hatéves terv fő eredményeként t
— amely el kell hogy fedje az ösz-
szes többit — a határozatok iparunk, 
különösen a nehézipar termelési ka
pacitásának nagy növekedésére mu
tatnak rá. <

Távol állok attól, hogy lekicsi- i 
nyeljem országunk bármely ered
ményét. Mindnyájunkat, vala
mint az egész népet is örvendez
teti ipari termelésünk növekedése 

és fejlődése.
Nincs alapom arra, hogy vitába 
szálljak az ipari termelés növekedé- 1 
sánek felsorolt mutatószámaival. El- { 
fogadom azokat a valóságnak meg- . 
felelőknek. Vannak azonban egyes f 
„azonban"-ok, amelyek arra késztet
nek, hogy felülvizsgáljuk az elmúlt 
hatéves időszakban elért gazdasági 
vívmányaink értékelését.

Nézzük meg a hatéves terv ered
ményeit a széniparban. 1949-ben, 
vagyis a hároméves terv utolsó évé
ben, a szénkitermelés meghaladta a 
74 millió tonnát. 1955-ben, vagyis a 
hatéves terv utolsó évében, 94,5 mil
lió tonna szenet hoztak felszínre. A  
számokból az tűnik ki, hogy a terme- j 
lés több mint húszmillió tonnával 
emelkedett, amit valóban komoly 
eredménynek kellene tekinteni, ha ez  ̂
a növekedés a szénipar termelési ka-  ̂
pacitásának növekedése lenne.

Amint a statisztikai adatok m utat
ják, a bányászok 1955-ben 92 634 000 
túlórát dolgoztak, ami az összes m un
kaórák 15,5 százaléka. Szénre átszá- 1 
m ítva ez azt jelenti, hogy mintegy s 
14,6 millió tonna szenet bányásztak i 
ki túlórázással. *

Vizsgáljuk meg ezután, hogyan ala- t 
kult ebben az időszakban a munka  t 
termelékenysége a széniparban. 1949- 
ben az egész kollektíva egy munká
sára eső szénkitermelés 1328 kilo
gramm volt. 1955-ben 1163 kilo
grammra, vagyis 12,4 százalékkal 
csökkent. Ha összevetjük a föld alatt 
dolgozókra átszámított szénkiterme
lést, akkor ebben az időszakban az  ̂
egy munkanapra eső csökkenés 7,7 ( 
százalék. 1938-hoz viszonyítva pedig ,
— ez az év, igaz, különböző okoknál , 
fogva nem lehet összehasonlító is- , 
mérv, de illusztrálja a szénbányák , 
jelenlegi helyzetét — az egész kol- f 
lektíva egy munkanapjára eső szén- 
kitermelés 1955-ig 36 százalékkal , 
csökkent.

A széníparban a gazdaságpolitikát . 
valamiféle büntetésre méltó korlátolt- . 
ság jellemezte. Rendszeresítették a '. 
vasárnapi munkát, ami aláásta a bá- ' 
nyászak egészségét és erejét, ugyan
akkor megnehezítette azt, hogy a bá
nyák berendezését kellő módon kar
bantartsák. Rendszerré vált egyes 
bányákban a katonák és fegyencek 
foglalkoztatása. Nem stabilizálták a 
bányászegyütteseket, amelyekben év- ■ 
ről évre igen komoly hullámzás volt. 

Az ilyen politika szükségképpen 
oda vezetett, hogy veszély fenye
gette a szénkitermelési terv tel
jesítését, olyan állapotba kerül
tek a bányák, amilyenben ma 

vannak.
Általában, a hatéves terv befeje

zése után, amelynek az előirányzatok 
szerint magasra kellett volna emel
nie a munkásosztály és az egész nép 
életszínvonalát, jelenleg, az új ötéves 
terv első évében napról napra foko
zódó komoly gazdasági nehézségek
kel állunk szemben.

Az. ipar bővítésére hatalmas be
ruházási hiteleket vettünk fék 
amikor viszont elérkezett az első 
törlesztési időpont, tarthatatlan 

csődben voltunk.
A hitelezőktől halasztást kellett kér
nünk. Ugyanakkor a gépekben és 
berendezésekben nyújtott hitelek je 
lentős részét mindmáig nem alkal
maztuk a termelésben és ezek alkal
mazására még hosszú éveken át nem  
kerül sor, egy részét pedig visszavon
hatatlanul elveszettnek kell tekin
teni.

Az ötéves tervben a fizetési mér
leg komoly deficittel zárul a hi
teltörlesztési haladék ellenére, 
annak ellenére, hogy a következő 
ötéves tervre halasztottuk azon 
összegek felének törlesztését, 
amelyeket ebben az ötéves terv
ben kellett beruházni. Ilyen kö
rülmények között igen kérdésessé 
vált a nemrég kidolgozott ötéves 

terv realitása.
Ismeretes előttünk az a veszély, 

hogy a belföldi piacon levő áru- 
mennyiség nincs összhangban a pénz- 
mennyiséggel.

Beszélnek-e minderről a VII. ple

num határozatai? Nem beszélnek. 
Természetesen nem az a legfonto
sabb, hogy a határozatok enyhítik a 
múltról adott értékelést.

Az a lényeges, hogy az elkövet
kező tervek helyes kidolgozá
sához elengedhetetlenül szüksé
ges az ilyen gazdasági elemzés. 

Soha nem szabad elhallgatni olyan 
tényeket, mint a fent említettek. 

Világosan meg kell mondanunk 
magunknak, hogy a rossz gazda
ságpolitikáért az egész népnek 
és elsősorban a munkásosztály

nak kell megfizetnie.
A  párt központi bizottsága viszont 

nem szánta rá magát arra, hogy leg
alább pártviszonylatban levonja a I 
konzekvenciát azokról az emberek
ről, akik e helyzetért felelősék.

A népgazdaság mezőgazdasági 
területén, amelynek a VII. plé- 
numon elhangzott értékelése 
ugyancsak fenntartásokat vált ki 
belőlem, szintén olyan jelensége
ket látunk, amelyek fölött min
den felelősséget érző embernek 
mélyen el kell gondolkodnia és le 
kell vonnia belőle a megfelelő 

következtetéseket.
1949-től kezdve, vagyis a hatéves 
tervben a párt kolléktivizálási kam 
pányt kezdett a mezőgazdaságban. 
Ebben az időszakban a parasztgaz
daságok mintegy hat százalékát 
egyesítő, körülbelül 10 000 földmű
vesszövetkezet alakult.

A mi körülményeink között, 
ugyanúgy, mint minden olyan or
szágban, amelynek nincs túl sok föld
je, a mezőgazdasági politikában k i
fejezésre kell jutnia annak az állha
tatos törekvésnek, hogy belterjessé 
tegyék a mezőgazdasági termelést. 

Lengyelország csak úgy tudja sa
ját erőforrásaiból ellátni lakossá
gát élelmiszerrel, ha emeli a ter
méseredményeket, emeli az egy 
hektár földre eső mezőgazdasági 

termelést.
Nézzük meg, hogyan alakul az 

össztermelés értéke változatlan árak
ban kifejezve, egy hektár földre vo
natkoztatva mezőgazdaságunk vala
mennyi szektorában, vagyis az egyé
ni gazdaságokban, a földművesszö
vetkezetekben és az állami gazdasá
gokban.

Az összes adatok 1955-re vonatkoz
nak. Az egyéni gazdaságok rendel
kezésében volt a földterületek 78,8, 
a jövedelmüket elosztó szövetkezetek 
rendelkezésében a földterületek 8,6, 
az állami gazdaságok rendelkezésé
ben pedig a 3 gazdasági típus összes 
földterületeinek 12,6 százaléka. E 
gazdaságok összes termelését 100 
százaléknak véve, a kép a következő: 
az egyéni gazdaságok termelése 83.9 
százalék, a mezőgazdasági termelő- 
szövetkezetek termelése, beleértve a 
háztáji gazdaságok termelését — 7,7 
százalék, és az állami gazdaságok ter
melése a mezőgazdasági munkások 
gazdaságainak termelésével együtt 
8,4 százalék.

A termelés értéke egy hektár föld
re átszámítva, a következő képet mu
tatja: egyénileg gazdálkodóknál
021,1 zloty, a szövetkezetekben 517,3 
zloty, az állami gazdaságokban 
393,7 zloty, változatlan árakban kife
jezve. Ily módon az egyéni gazdasá
gok és a szövetkezetek között a kü
lönbség 16,7 százalék, az egyéni gaz
daságok és az állami gazdaságok kö
zött 37,7 százalék, m indkét esetben 
az egyéni gazdaságok javára.

Ha összehasonlítjuk az egyéni pa
rasztgazdaságokra és a mezőgazda
sági termelőszövetkezetekre kivetett
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adóztatás és a kőtelező beszolgáltatás 
szintén kényszerítő eszköz lehet.

2  A szövetkezetét maguk a tagok 
igazgatják. A szövetkezet nem

más, mint önigazgatású mezőgazda- 
sági termelési vállalat. A vezetőséget 
a tagok teljesen korlátozatlan akara
tuknak megfelelően választják. A 
szövetkezetnek saját erőforrásaival 
szintén a tagok belátása szerint kell 
rendelkeznie.

A szövetkezeteknek Joguk van 
arra, hogy saját eszközeikből, 

vagy adott feltételek mellett állami 
hitelből megszerezzenek bármely gé
pet, amelyre a mezőgazdasági ter
meléshez, vagy a szövetkezetben levő 
kiegészítő munkahelyeken szükségük

van.

Az állami gépállomásoknak, 
mint javítóműhelyeknek a teljes 
rentabilitás elvén kell állniok.

Lehet tulajdonukban bizonyos számú 
nagy mezőgazdasági gép, amelyet 
tartalékolnak arra a célra, hogy se- 
gítséget nyújtsanak egyes szövetke- 
zeteknek vagy egyénileg gazdálkodó 
parasztoknak.

^  Az állam a szövetkezetek ren- 
delkezésére bocsátja az elen

gedhetetlen beruházási hiteleket, el
sőbbséget biztosít nekik a termelési 
szerződések megkötése idején a leg
jövedelmezőbb mezőgazdasági nyers
anyagok szállításában és elsőbbséget 
biztosít nekik a műtrágya-szállítmá
nyok elosztásánál és más, hasonló 
formákban támogatja őket.

Ha a különféle formájú segélyek 
megszüntetésének következtében a 
termelőszövetkezetek fejlődése eset
leg meglassul, ezzel nem vesztünk 
semmit, sem gazdaságilag, sem politi
kailag. Mind a jelenben, mind a jö
vőben csak nyerhetünk.

Ha az eddig folytatott kampány 
során a falvakban felállított ter
melőszövetkezetek olyanok, 
mint amilyenek, ennek okát 
nem magában a szövetkezés gon
dolatában kell keresni, mert az 
jó, helyes és igazságos gondolat, 
csak eltorzították a rossz politi

ka. a rossz módszerek és az 
olyan emberek, akik képtelenek 
a józan gazdasági gondolkozás

ra.
A szövetkezeti gazdálkodás akkor 

lesz eredményes a falvakban, 
ha a parasztok között széles körben 
ösztönözzük a dolgozó emberek kö
zösségének mély emberi érzését.

Azt mondjuk, hogy a  vidéknek 
szüksége van a szövetkezeti gaz
dálkodásra, mert ez a termelés
nek magasabb szocialista formája. 
Ezt nem azért mondjuk, mert va

laki bennünket dogmatikus, az élet
től eltávolodott elvekre tanított, ha
nem, mert fe l akarjuk ébreszteni a 
dolgozó parasztokban a mélységesen 
szociális termelési közösség érzését, 
mert el akarjuk törölni az ember em
ber által való kizsákmányolásának 
minden formáját, azt akarjuk, hogy a 
parasztság fáradságos munkáját a 
lehetőséghez képest minél jobban 
megkönnyítsék a gépek, azt akarjuk, 
hogy a paraszti termelőközösséghez 
tartozó egy-egy személy lehető leg
kisebb munka ráfordításával a lehető 
legnagyobb össztermelést érjük el, a 
lehető legtöbbre növeljük a hektáron
kénti termést. Akkor majd paraszt
jaink és munkásaink, az egész nem
zet jobban fog élni. A parasztság tá r
sadalmi szerepe akkor majd megvál
tozik.

Ez a nagy társadalmi elgondolás, a 
falu termelési viszonyainak átalakí
tása nemcsak az állam segítségét kö. 
veteli meg. Nagy propaganda- és fel- 
világosító m unkát is követel, hogy 
népszerűvé tegyük a szövetkezeti 
gazdálkodás fontosságát. A  szövetke
zetek teremtéséhez alkotó és haladó 
gondolkodásra van szükség, amely 
nem monopóliuma egy pártnak és egy 
embernek sem. A szövetkezeti gaz
dálkodás magasabb színvonalra való 
emelésében, a szövetkezés legjobb 
formáinak megtalálásában és alkal. 
mazásában nagy versenytér nyílik a 
mi pártunk és a parasztpárt között, 
valamint mindazok között, akik a 
szocialista rendszer megerősítése, a 
szociális igazság rendszere mellett 
állnak.

Miért ne versenyezhetne például 
velünk a katolikus haladó moz
galom a szövetkezeti gazdálko
dás formáinak keresésében és 
megvalósításában? Helytelen el
gondolás az, hogy csupán kom
munisták, csupán m aterialista 
társadalmi nézeteket valló embe
rek építhetik a szocializmust. 
Hosszú út vezet odáig, ahol Len

gyelország falvaiban a termelőszö
vetkezetek hatalm as hálózata mű
ködik.

Szövetkezeti gazdálkodásunk 
mai állapotában nem egy olyan 
tény van, amely elriasztja a pa
rasztok tömegeit a szövetkezés
től. Ezeket a tényeket meg kell 

szüntetni.

Az elmúlt években az volt a gya
korlat, hogy gondatlanul elpusztí
tottak minden olyan kollektív mun
kaformát, amely a parasztoknál már 
régóta szokásban volt, a közös tu
lajdonban levő gépeket egyszerűen 
elvették tőlük. Ez a gyakorlat azon 
a feltevésen alapult, hogy a szocia
lizmust a szegénység, a parasztgaz
daságok hanyatlása alapjára lehet 
építeni. A dogmatikus elmék képte
lenek voltak felérni ésszel, hogy 

a népi demokratikus rendszerben 
a  szövetkezés valamennyi for
mája végső soron a  szocializmus
ba torkollik, hogy ezek a formák 
hozzájárulnak a termelési kö
zösség érzésének kifejlesztéséhez, 
hogy emelik mind a termelést, 
mind a lakosság életszínvonalát, 
és hogy a szocializmust éppen a 
dolgozó parasztság jólétének 
alapján lehet a legjobban felépí

teni.
Mi sem helyesebb, mint kifejleszteni 
a paraszti szövetkezés ilyen önkéntes 
formáit.

A termelési közösség különféle 
formái: ez a mi lengyel utunk a 

szocializmushoz a  falvakban.
Ezek a formák fogják kialakítani a 
mi szocializmusunk modelljét. Szer
kezeti vonásait máris kezdjük meg
változtatni azzal a döntésünkkel, hogy 
megváltoztatjuk az állami gépállomá
sok feladatait és hogy a szövetkeze
teknek megengedtük a termeléshez 
szükséges gépek megvásárlását. Az 
elmúlt időszak értelmetlen agrár- 
politikájának csődjében külön feje
zetet jelent a kulákgazdaságokhoz so
rolt nagyszámú parasztgazdaság gaz
dasági tönkretétele. Ugyanilyen ér
telmetlenséggel hangoztatják még ma 
is, hogy a múltban alkalmazott ag
rárpolitika pozitív eredménye e tönk
retett kulák kapitulációja a népi ha
talom előtt. Ilyesféle kapitulálást 
bármely időben el lehetett érni. Eh
hez nem volt szükség a kulák úgyne
vezett korlátozásának többéves poli
tikájára. amely valójában nem a ki
zsákmányolás korlátozásának, hanem 
a kulákgazdaság tönkretételének po
litikája volt. Akár ma is egyetlen in
téssel ilyen kapitulálásra lehetne 
kényszeríteni a többi, még tönkre 
nem ment gazdag parasztgazdaságo
kat. Aíi sem könnyebb, m int kivívni 
ilyen kapitulálást, ilyen olcsó, vagy 
helyesebben ilyen drága győzelmet, 
ha számot adunk azzal, mibe kerül 
nekünk a gabonabehozatal.

A jobb irányban megváltoztatott 
agrárpolitika első eredményei már 
jelentkeznek. Ezeket mindenekelőtt a 
falu érzi, amelynek jövedelmei az 
idén több milliárd zlotyval emelked
tek. A továbbiakban az agrárpolitika 
további, még lényegesebb megváltoz
tatása várható. Ennek a  változásnak 
az időpontja a gazdasági helyzettől 
fog függeni. A kötelező beszolgálta■ 
tás megszüntetésére gondolok.

A kötelező beszolgáltatás nem 
lehet rendszer és nem lehet ren
dünk gazdasági jellemzője. A kö
telező beszolgáltatás inkább a há
borús időszakra jellemző jelen
ség. Nem kell azt gondolni, hogy 
a  falunak az állammal szemben 
fennálló kötelezettségei teljesíté
sének e formája valamiféle meg
változtathatatlan vonása a szo

cialista építésnek.
A kötelező beszolgáltatás megszün-

tetésének perspektívája senkit sem 
m enthet fel az állammal szemben 
fennálló adott kötelezettségei alól. A 
kötelező beszolgáltatás az adónak ter
mészetbeni formája. Adókat pedig 
nemcsak a  mi országunkban, hanem 
a világon mindenütt kell fizetni.

A kormánynak harcolnia kell és 
harcolni fog a hatalommal való min
dennemű visszaélés ellen, a  törvé
nyek megszegése ellen, gondoskodnia 
kell és gondoskodni fog arról, hogy 
az államhatalom egyetlen polgárnak, 
egyetlen parasztnak se okozzon bajt, 
de ugyanúgy meg 1kell követelnie a 
polgároktól az állammal szemben 
fennálló kötelezettségeik maradékta- 
Utn_ teljesítését. A  kötelező beszolgál
tatás ma még az állami adó egyik 
formája, és ezt az adót teljes egészé
ben be ke ll fizetni. Ezt világosan és 
egyértelműen meg kell mondani m a
gunknak, a parasztoknak és a népi 
tanácsoknak.

Az a véleményem, hogy felül kell 
vizsgálni, mégpedig a parasztok ja
vára a parlagföldek rendelkezésükre 
bocsátásának feltételeit, különösen a 
nyugati és az északi vidékeken.

Ami az állami gazdaságokat illeti, 
mindenekelőtt szükségesnek tartom 
szervezeti átépítésüket, valamint a 
mezőgazdasági dolgozók díjazási 
rendszerének gyökeres megváltozta
tását.

Nálunk igen nagy az a lehetőség, 
hogy emelkedik a mezőgazdasági ter
melés a gazdaságúk mindhárom típu
sában. Ez a lehetőség függ először is 
a helyes és jövőbelátó agrárpolitiká
tól, másodszor attól, szállít-e az ipar 
a mezőgazdaságnak mindegyik gazda, 
ság típusának megfelelő mezőgazda- 
sági gépéket, és elsősorban műtrágyát, 
harmadszor pedig a földművelők szak
mai tudásának emelésétől. Legfőbb 
figyelmünket erre kell összpontosí
tani, ha utol akarunk érni olyan or
szágokat. mint Csehszlovákia, és k ü 
lönösen Németország, a népgazdaság 
szempontjából olyan fontos területen, 
mint a mezőgazdaság.

Áttérek most a problémák másik 
csoportjára, amelyek a gazdasági kér
déseknél nem kevésbé foglalkoztat
ják egész pártunkat és az egész né
pet. Elsősorban olyan problémákra 
gondolok, m int életünk demokratizá
lása és a pártközi, valamint állam
közi kapcsolatok fejlesztése nagy 
testvéri szomszédunkkal, az SZKP- 
val és a Szovjetunióval.

Hogyan történt meg, hogy pártunk, 
amely legfontosabb jelszavaként 
meghirdette — és őszintén meghir
dette — a népi hatalmat, amelynek 
célja a leghumánusabb eszme, a szo
cializmus eszméjének megvalósítása, 
hogy ez a párt, amely Lengyelország
ban a népi hatalom élén áll, meg
tűrte azt a sok torzulást, ami a kö
zelmúltban volt? E kérdésre a teljes 
választ még sokáig fogjuk kutatni. A 
választ a szocializmus felépítéséhez 
és a szocializmus modelljének meg
teremtéséhez vezető utak problémája 
tartalmazza.

Ami a szocializmusban változatlan 
— az az ember ember által való ki
zsákmányolásának megszüntetése. Az 
e cél eléréséhez vezető utak külön
bözőek lehetnek és különbözőkké is 
teszik őket az időből és a helyből 
adódó eltérő körülmények. Ezért kü
lönbözőek lehetnek a szocializmus 
megvalósítási formái is, lehetnek 
olyanok, m int amelyek között meg
valósult a Szovjetunióban és létre-

jöhet úgy, ahogy ezt megfigyelhetjük 
Jugoszláviában, de létrejöhet más 
módon is.

Csakis a  szocializmust építő kü
lönböző országok tapasztalatainak 
és eredményeinek útján terem t
hető meg a szocializmusnak az 
adott feltételek között legjobb 

fajtája.
A Szovjetunió volt a világon az 

első állam, amelyben szocialista for
radalom ment végbe. Lenin és a Bol. 
sevik Párt a történelemben első íz. 
ben vállalta magára azt a gigászi fel
adatot, hogy megvalósítsa, anyagi és 
társadalmi valóra váltsa a szocializ
mus elméletét.

Azoknak az óriási nehézségeknek 
következtében, amelyek a minden te
kintetben elmaradott oroszországi 
cári rendszernek szocialista renddé 
való átalakításával jártak, Sztálin 
pártvezetői tevékenysége idején mind 
kiméletlenebbül megszüntették az 
élet által felvetett kérdésekre vonat
kozó különböző nézeteknek Lenin 
idején gyakorlatilag érvényesített ki
fejtését. A m int kiszorult a párton- 
belüli vita, annak helyét a pártban a 
személyi kultusz foglalta el. A  szo
cializmushoz vezető orosz út megha
tározása a központi bizottság kezéből 
fokozatosan átment mind korlátozot
tabb számú személy kezébe, mígnem  
Sztálin monopóliuma lett. Ez a mono
pólium kiterjedt a tudományos szo
cializmus elméletére is.

A személyi kultusz a hatalom ér
vényesítésének meghatározott 
rendszere, a szocializmushoz 
való előrehaladás meghatározott 
útja olyan módszerek alkalm a
zásával, amelyek ellentétben 
állanak a szocialista humaniz- 

* mussal, az emberi szabadság 
szocialista tudatával, a törvé

nyesség szocialista tudatával.
A második világháború után a 

Szovjetunió többé nem volt az az ál
lam, amely egyedül épít szocializ-1 
must. A világporondon megjelent a 
népi Kina és számos népi demokra
tikus ország, közöttük Lengyelország, 
amelyek ráléptek a szocializmus épí
tésének útjára. Ezeknek az országok- j 
nak m unkáspártjai előtt, így a mi 
pártunk előtt is olyan kérdések je 
lentkeztek, amelyek azelőtt gyakorlati 
formában nem léteztek. Közéjük ta r
toznak olyan problémák, m int a  szo
cializmushoz vezető utak kérdése az 
egyes országok adottságai mellett, 
amelyek bizonyos mértékben megha
tározzák a szocializmus fajtáját, to- I 
vábbá közéjük tartozik a szocialista 
tábor országainak pártjai és kormá
nyai közötti viszony kérdése is.

A szocialista tábor pártjai és 
államai közötti viszony nem ad 
okot és nem szabad hogy okot 
adjon semmiféle bonyodalomra.

Ez a szocializmus egyik fő vonása. 
Ezeknek a viszonyoknak a nem zetkö
zi szolidaritás elvein kell felépülniük, 
a kölcsönös bizalmon és egyenjogú
ságon, a kölcsönös segítésen, a köl
csönös baráti bírálaton, amennyiben 
ez szükségesnek bizonyul, az összes 
vitás kérdések ésszerű, a barátság 
szelleméből és a szocializmus szelle
méből következő megoldásán kell 
alapulniok.

A z  ilyen viszonyok keretében 
minden országnak teljes függet
lenséget és önállóságot kell él
veznie, a népeknek független or
száguk szuverén igazgatásához 
való jogát pedig m aradéktalanul 
és kölcsönösen tiszteletben kell 
tartani. így kell ennek lenni és 
azt mondanám — kezd így lenni.
Sztálin mint a párt és a Szovjet

unió vezetője, hivatalosan elismerte 
az összes itt felsorolt elveket, mint 
amelyeknek jellemezniük kell a szo
cializmus táborához tartozó országok 
közötti kapcsolatokat. Sőt, nemcsak 
elismerte, hanem ő hirdette meg őket. 

Gyakorlatban azonban ezek az 
elvek nem voltak beleilleszthetők 
abba a keretbe, amelyet a sze

mélyi kultusz teremtett.
A személyi kultuszt nem lehet csak 

Sztálin személyére korlátozni. A sze
mélyi kultusz egy bizonyos rendszer, 
amely a Szovjetunióban elhatalma
sodott, és amely továbbterjedt talán 
minden 'kommunista pártra, valamint 
a szocialista tábor számos országára, 
'köztük Lengyelországra is.

A  h i e r a r r h i k n s  
k u l t u s z ' l é t r a

Ennek a rendszernek a lényege az 
volt, hogy egy egyéni, hierarchikus 
kultusz-létrát teremtettek. Minden 
ilyen kultusz egy adott területre te r
jedt ki. amelyen működött. A szo
cialista államok körében Sztálin volt 
az, aki ennek a hierarchikus létrá
nak a tetején állt. Mindazok, akik a 
létra alsóbb fokain álltak, fejet ha j
tottak előtte. A fejbólogatók között 
nemcsak a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának és a Szovjetuniónak más 
vezetői voltak, hanem a szocialista 
tábor országaiban működő kom mu
nista és munkáspártok vezetői is. Ez 
utóbbiak, vagyis a különböző pártok 
központi bizottságainak első titkárai 
a személyi kultusz létrájának máso. 
dik fokán álltak és maguk is felöltöt- 
ték a csalhatatlan bölcsesség köpe
nyét. Az ő, kultuszuk azonban csak 
annak az országnak határáig terjedt, 
amelyben a helyi kultusz létrájának 
felső fokán álltak. Ez a helyi kultusz 
már csak kölcsön-ragyogással, más
honnan nyert fénnyel tündökölt, 
akárcsak a hold. De azért mindenha, 
tó volt a maga területén. Ilyenformán 
minden egyes országban volt egy tel
jes kultusz-létra. A személyi kultusz 
hőse mindentudó, mindenre képes 
volt, mindent ő oldott meg, ő irányí
tott és ő döntött el a maga területén 
belül, ö  volt a legképzettebb ember, 
tekintet nélkül személyes tudására, 
képességeire, vagy más személyes tu 
lajdonságaira.

Nem volt olyan nagy a baj, ha a kúl- 
túsz köpenyét egy józan és szerény 
emberre borították. Az ilyen ember 
rendszerint nem érezte jól magát eb
ben az öltözékben. Elmondhatjuk, 
hogy szégyellte és nem akarta viselni, 
bár teljesen nem vethette le.

Egyetlen pártszervezet vezetője 
sem dolgozhatott normálisan, még 
akkor sem, ha az egész vezető
testülettel kollektiven dolgozott 
együtt, mert ebben a rendszer
ben, a személyi kultusz politikai 
rendszerében, nem voltak meg 

a normális munka feltételei.

De rosszabb, sőt elviselhetetlen volt 
a helyzet, ha a hatalom dicsőségét, a 
kultuszhoz való jogot egy középszerű 
ember, egy jelentéktelen bürokrata, 
vagy egy romlott törtető ragadta ma
gához. Az ilyen emberek gondolko
zás nélkül, de következetesen temet
ték el a szocializmust.

A személyi kultusz rendszerében a 
párt, mint egész csak addig csele
kedhetett függetlenül, amig alávetet
te magát a  fő kultusznak. Ha valaki 
megkísérelte ezeknek a határoknak 
átlépését, elvtársai kiközösítéssel fe
nyegették. Ha ez a dolog egy egész 
pártot érintett, akkor a többi kom
munista párt közösítette ki ezt a 
pártot.

Ilyen körülmények között lehet
séges volt-c, hogy egyrészt a né
pi demokratikus országok és 
pártjaik, másrészt a Szovjetunió 
Kommunista Pártja és a Szov
jetunió között az állami és párt
kapcsolatok az egyenlőség elvén 
alapuljanak? Világos, hogy nem. 

Megakadályozta ezt a személyi kul
tusz rendszere, ez a precíziós pontos
sággal megszervezett rendszer, amely 
csírájában elfojtott minden független 
szocialista gondolkodást.

A  személyi kultusz rendszere á t
form álta az emberi agyakat, a párt 
aktivistáinak és tagjainak gondolko
dásmódját.

Nagy tévedés és a fogalmak össze
keverése lenne, ha valaki azt mon
daná, hogy a személyi kultusz és a 
tekintély egy és ugyanaz. A két fo
galom közötti különbség abban rej
lik, hogy a személyi kultusz eltor
zítja a szocializmus eszméjét, elta
szítja a dolgozókat a szocializmustól, 
míg a pártvezetők százainak és ezrei
nek, vagy a népi hatalomnak a te- I 
kintélye nagymértékben kedvez a 
szocialista építés fejlődésének és egy
szerűen nélkülözhetetlen a párt és 
az állam  irányításában. Ezt a tekin
télyt azonban nem lehet ráruházni 
valakire, nem lehet, mint valami ér
met vagy kitüntetést akárkinek a 
mellére tűzni. Ezt a tekintélyt el kell 
nyerni, szerényen és józan ésszel kell ' 
megdolgozni érre. Pártunk és a len
gyelországi népi hatalom annál erő- i 
sebb lesz, minél többen vannak a te- ! 
kintélyes emberek, vagyis olyan ve
zetők és párttagok, akik élvezik a 
munkásosztály és az egész dolgozó 
nép bizalmát. Ezért mondjuk, hogy 

minden erővel harcolni kell a 
személyi kultusz és maradványai 
ellen, s egyben minden erővel 
harcolnunk kell azért, hogy tekin

télyre tegyünk szert. 
Lengyelországban is tragikus ese

mények történtek, ártatlan embere- ! 
két küldtek a halálba. Másokat, köz- ] 
tűk kommunistákat is, bebörtönöztek,; 
sokszor évekre, pedig ártatlanok vol
tak. Sokan szenvedtek el vadállati | 
kínzásokat. Terjeszkedett a terror és 
a demoralizálódás. A személyi kul
tusz talaján olyan jelenségek nőttek, 
amelyek megsértették, sőt semmivé 
tették a népi hatalom legmélyebb ér- j 
telmét.

Ennek a rendszernek egyszer s  
mindenkorra véget_ vetettünk.

Nagy elismerés illeti meg a Szov
jetunió Kommunista Pártjának 
XX. kongresszusát, hogy olyan 
nagy segítséget nyújtott nekünk 
ennek a rendszernek a  felszámo

lásához.
B ár a személyi kultusz rendszere a 

Szovjetunióban született meg, ez nem  
jelenti azt, hogy mindazért a rosszért, 
ami Lengyelországban történt, Sztá
lint, a Szovjetunió Kommunista Párt
já t vagy a Szovjetuniót kell felelős
sé tennünk. Nekünk is megvoltak a 
magunk Berijái.

Vannak dolgok a lengyel Beriják 
tevékenységében, amelyek még ala
pos kivizsgálást és tisztázást követel
nek.

A párt vezetőségének bizottságot 
kellene felállítania annak kivizsgá
lására, hogy a most rehabilitált, a 
múltban a politikai bizottságnak, 
vagy a bizottság egy részének utasí
tására, vagy annak egyetértésével le
tartóztatott emberek ügyében volt-e 
szándékos provokáció, előfordult-e, 
hogy embereket tudatosan vádoltak 
olyan cselekedetekkel, am elyeket nem  
követtek el.

Ennek az ügynek tisztázása elen
gedhetetlen. Ezt a feladatot olyan 
bizottságnak kell elvégeznie, amely 
teljesen pártatlan emberekből áll. A  
vizsgálóbizottság m unkájának ered
ménye véget fog vetni a lengyel 
Beriják működésével kapcsolatos 
ügyek párton belüli fejezetének.

Mindaz, amiről ma úgy beszélünk, 
mint életünknek az elm últ időszak
ban történt eltorzításáról, óhatatla
nul, mélyen megrendítette az egész 
pártot, az egész munkásosztályt, az 
egész nemzetet.

Különféle áramlatok söprik vé
gig az országot, ezek közül a 
leghatalmasabb az, amely éle
tünk demokratizálását követeli, 
azt követeli, hogy vessünk véget 
annak a rendszernek, amelyet 
személyi kultusznak nevezünk. 
Meg kell mondani, hogy 
a párt vezetősége nem mindig 
voit elég gyors abban, hogy a 
párttal együtt elfoglalja a helyét 
ennek az egészséges mozgalom

nak az élén és irányítsa azt.
És ha a párt vezetősége nem tudott 
lépést tartani ezzel a mozgalommal, 
akkor érthető, hogy a pártszerveze
tek sem voltak erre képesek. Még 
fejetlenség is keletkezett, ami rend
kívül káros magának a demokratizá
lás folyamatának menetére. A szo
cializmus minden ellenzője, a lengyel 
nép valamennyi ellensége minden bi
zonnyal igyekszik kihasználni ezt a 
helyzetet. Az a tény, hogy nagyobb 
tevékenységet fejtenek ki olyan ele
mek is, amelyeknek semmi közük 
sincs a munkásosztály és az egész 
nemzet azon törekvéseihez, hogy 
egész életünket demokratizáljuk, bi
zonyos ingadozást okozott egyes elv
társaknál a párt vezetőségében és v i
déken is, a demokratizálás módsze
reit és lényegét illetően.

Ennélfogva határozottan és komo
lyan meg kell mondani a pártnak, a 
munkásosztálynak és az egész nép
nek:

a demokratizálás ú tja  az egyet
len út, amely a szocializmus sa
já t viszonyaink közötti legjobb
formájának felépítéséhez vezet. 
Erről az útról mi nem térünk le 
és minden erőnkkel azon lö

szünk, hogy ne hagyjuk magun
kat letéríteni erről az útról.

Ugyanakkor azonban senkinek sem  
engedjük meg, hogy a demokratizálás 
folyamatát a szocializmus ellen hasz
nálja fel. A  demokratizálás folyama
tát pártunk vezeti és 

csak a párt. a Nemzeti Frontban 
tömörült többi párttal egyetértve 
adhat olyan irányt ennek a fo
lyamatnak, hogy az valóban éle
tünk minden területén a viszo
nyok demokratizálására, rendsze
rünk alapjainak megszilárdításá
ra, nem pedig meggyengítésére 

vezessen.
A pártnak és minden embernek, 

alá lá tta  a múltban fennálló bajokat 
és aki őszintén kívánja, hogy mai 
életünkből kiküszöböljük az átkos 
múlt minden maradványát, hogy ily 
módon erősítsük rendszerünk alap
jait,

határozottan vissza kell vernie 
mindennemű suttogó propagan
dát és minden olyan hangot, 
amely a Szovjetunióval való ba
rátságunk meggyengítésére irá

nyul.
Ha a m últban nem m inden volt 

úgy, ahogyan vélem ényünk szerint 
lennie kellett volna a m i pártunk és 
az SZKP között, Lengyelország és a 
Szovjetunió között, ez ma már a 
múlté, amely nem térhet vissza.

Ha életünk valamely területén 
vannak olyan kérdések, amelyek 
még rendezésre szorulnak, ezt 
baráti módon és nyugodtan kell 
tenni, m ert az ilyen eljárásmód
nak kell jellemeznie a szocializ
mus táborához tartozó pártok és 
államok egymás közötti viszo

nyát.
Ha azonban valaki azt hiszi, hogy 
Lengyelországban szovjetellenes han
gulatot sikerül tám asztani, az mély
ségesen téved. Mi nem engedjük 
meg, hogy károkat okozzanak a len
gyel állam életbevágóan fontos érde
keinek és a szocializmus Lengyelor
szágban folyó építésének.

A z  e g v rn lŰ K é g f  ti 
é s  a z  ö n á l l ó s á g o n  a l a p u l ó  
s z o v j e t — l e n g y e l  v i s z o n y

A személyi kultusz rendszere és 
minden ebből származó baj m ár visz- 
szavonhatatlanul a múlté.

Az egyenlőség és az önállóság 
elvén alapuló lengyel—szovjet
viszony oly mély baráti érzelme
ket kelt a lengyel népben, hogy 
a lengyel nép körében nem talál 
ta la jra  semmiféle olyan kísérlet, 
amely bizalmatlanságot akar 
kelteni a Szovjetunióval szem

ben.
E viszony fölött elsősorban pártunk 

őrködik és vele együtt az egész nép.
Hogy a párt pontosan teljesíthesse 

feladatait és vezethesse a demokrati
zálás folyamatát, a pártnak minde
nekelőtt egységesnek és összeforrott- 
nak kell lennie, soraiban és életében 
m aradéktalanul meg kell valósítania 
a demokratikus centralizmus elveit. 

A pártnak szigorúan be kell ta r
tania azokat az elveket, amelye
ket a  pártélet lenini normáiról 
szóló tézisek tartalmaznak. A 
m últban szintén hirdették ezeket 
az elveket, ámde a  gyakorlatnak 
sokszor igen kevés köze volt ezek

hez az elvekhez.
Ezeknek az elveknek az előterébe kell 
állítani a pártszervek vezetőinek meg
választását, a pártélet tisztaságát, azt 
a jogot, hogy m indenki kitarthat vé
leménye m ellett oly módon, hogy a 
többség határozatai m inden párttag
ra kötelezőek.

Ez az utóbbi elv különösen fontos 
a mai időszakban. Erre támaszkodva 
meg kell valósítani a párt akcióegy
ségét.

A párt előtt álló nehéz feladatok 
szekere a jelenlegi időpontban 
csak akkor haladhat sikeresen 
előre, ha a  párt másfélmilliót 
számláló erői egy irányban húz

zák azt.
Ezt az irányt általános vonalaiban a 
VII. plénum  már kijelölte, a mai plé- 
numnak pedig pontosabban meg kell 
határoznia e vonalakat.

Sok változtatást kell eszközölnünk 
pártunk m unkájának gyakorlatában, 
tevékenységének módszereiben.

Azt az elvet, hogy a  párt és a 
pártapparátus nem kormányoz, 
hanem csak irányít, hogy a  kor
mányzás az állam ra és az állam- 
apparátusra tartozik, határozott 
formában és a  gyakorlati munká
ban kell megtestesíteni, nem pe
dig — miként manapság gyakran 

megtörténik — szavakban.
A párt munkájában szokásba jött 

az a káros gyakorlat, hogy az aktí
vabb munkásokat a vállalatoktól át
irányítják a pártapparátusban 
vagy az államapparátusban végzen
dő munkára. Ez a gyakorlat sok kárt 
okozott.

Pártunk akkor fogja a legintenzí
vebb módon élni a munkásosztály 
életét, akkor tudja legjobban alakí
tani a munkásosztály öntudatát, ha 
az öntudatos és aktív pártmunkások 
óriási része a munkahelyeken vállvet
ve együtt dolgozik a munkásokkal. 
Biztosítani kell a pártfórumok meg
felelő ellenőrzését a pártapparátus 
m unkája fölött, elsősorban a köz
ponti apparátuson kezdve. Ezzel a 
pártkongresszus kétségtelenül fog
lalkozni fog.

Hasonlóképpen szükség van a kor
mány munkájának tökéletesítésére. 
A  politikai bizottság m ár meghozta 
az első határozatot ebben a kérdés
ben. A kormány személyi összetételét 
összhangba kell hozni az ország tény
leges szükségleteivel és megfelelően 
át kell szervezni a kormány m unká
ját.

Látni kell azt is, hogy az utóbbi 
időkben az államhatalomnak azokban 
a szerveiben, amelyek a közrend fö
lött hivatottak őrködni, bizonyos de- 
zorientáció történt. Fokozódtak az 
olyan útonálló kilengések, amelyekre 
a rendőrség gyakran nem reagál kel
lőképpen. Újból nyíltan és világosan 
meg kell mondanunk magunknak és 
mindenkinek, akit érint: 

a népi hatalom meg fog biintetni 
mindennemű törvénytelenséget, 
amelyet saját apparátusa követ 
el, de ugyanilyen határozottság
gal meg fogja akadályozni és 
meg ii kell akadályoznia a köz

rendnek és a polgárok nyugal
mának mindennemű megsértését.

A közvéleménynek mindig megbe
csüléssel kell viseltetnie a rendőrség 
iránt és támogatnia kell a rendőrséget, 
ha az valóban a közrend érdekében 
jár el. Nem szabad tűrni semmilyen 
formában, hogy különböző útszéli 
lemek megsértsék a közrendet; ezeket 

I az elemeket a törvények megszegé
séért szigorú büntetésben kell része
síteni.

Az elmúlt időszak fájó pontjai kö
zé tartozik az is, hogy a szejm  az 
állami élet gyalcorlatában nem telje
sítette alkotmányos feladatát. Most 
küszöbönáll az új szejm megválasz
tása.

Az új szejmnek politikai és álla 
mi életünkben el kell foglalnia 
azt a helyet, amelyet az alkot

mány megszab számára.
A demokratizálás programjában igen 
nagy jelentőségű lesz, hogy a szejm 
szerepét felemeljük az államhatalom 
legmagasabb szervének színvonalára.

A szejm  fő feladata a legfelső tör
vényhozó és ellenőrző hatalom gya
korlása, A  szejm részére meg kell 
teremteni a szükséges feltételeket,

: hogy teljesíteni tudja ezt a feladatát. 
Szó van itt azokról a politikai felté
telekről, amelyeket életünk általános 
demokratizálása teremt meg, és azok
ról a jogi feltételekről is, amelyek 
biztosítják a szejm alkotmányos, jo
gait.

Felmerül a kérdés: m it kíván bizto

sítani pártunk a szejm  részére jogi 
vonatkozásban?

Azt hiszem, itt. a szejm ülésszakai
nak kérdése kerül előtérbe. Eddig 
ezeket az ülésszakokat nagyon ritkán 
hívták össze. A szejm  törvényhozó 
munkájában !különösen fontos, hogy 
a szejm bizottságainák munkájára 
nézve olyan rendszert vezessünk be, 
amelynek eredményeként a bizottsá
gok feladata lesz a törvényjavaslatok 
kidolgozása.

Ebből a követelményből fakad, 
hogy a küldöttek egy részének szak
májuk szerint kell teljesíteniök köte
lességüket, vagyis képviselői funk
ciójuk gyakorlásának idejére mente
síteni kell őket a munkahelyükön 
végzett munkájuk alól.

Az államtanács által kiadásra ke
rülő rendeleteket olyan kérdésekre 
kell korlátozni, amelyek nem tűrnek 
halasztást, és ugyanakkor biztosítani 
kell a szejm szám ára azt a jogot, 
hogy hatálytalanítsa vagy módosítsa 
ezeket a rendeleteket.

A szejm feladata, hogy széleskörű 
ellenőrzést gyakoroljon a kormány és 
az állami szervek munkája fölött. 
Ezért bizonyos módosításokat kell 
végrehajtani az alkotmányon. Azt hi
szem, hogy az államhatalom végre
hajtó szervei fölötti ellenőrzést a 
szejmnek a közvetlenül alája rendelt 
intézmények útján kell gyakorolnia, 
nem pedig úgy, ahogy eddig történt: 
a kormánynak alárendelt intézmé
nyek útján. Vissza kell állítani a 
szejm nek alárendelt legfelső állami 
ellenőrző kamarát.

A párt iráni! bizalom  elengedhetetlen  
terveink végrehajtásához.

A z a véleményem, hogy a szejm 
nek joga van ellenőrizni a más álla
mokkal kötött kereskedelmi szerző
déseinket is. Lényegében véve ezek
ben a szerződésekben nincs semmi 

I olyan, amit az állam érdekeiből ki
indulva egy szűkkörű csoportnak 
kellene ellenőriznie. Ha a kormány 
és a szejm tájékoztatja a közvéle
ményt kereskedelmi szerződéseink
ről, ez autom atikusan megszüntet 
mindennemű fantazm agóriát külke- 

| reskedelm ünkre vonatkozólag.
A szejm  jogában kell állnia annak 

is, hogy megerősítse azokat a szerző
déseket, am elyeket a kormány köt 
más országokkal és am elyeket az ál- 

I lamtanács ratifikál.
A  szejm hivatott a kormány mun- 

| Icájának értékelésére is, és a szejm 
j hatáskörébe tartozik a konzekvenciák 
[ levonása azokkal szemben, akik nem 
birkóznak meg a rájuk  ró tt köteles
ségekkel.

A szejm hatáskörének ésszerű 
megállapítása, sőt. kiterjesztése az 
alkotmányban leszögezett határokon 
túl is —

ha ésszerűen meghatározzuk 
a párt feladatait az ál
lam apparátussal kapcsolatban 
—, nem idézne elő ellen
tétet a szejm és a párt vezető 
szerepéről szóló tétel politikai 

értelme között.
A választást az új választási tör

vény alapján tartjuk majd meg. Ez a 
törvény lehetővé teszi az emberek 

I számára, hogy ne csak szavazzanak, 
j hanem válasszanak is. Ez igen fontos 
! változás. A Nemzeti Frontban tömö- 
I rült pártok és tömegszervezeték egy- 
I séges választási programmal lépnek 
fel. Minden programot azonban nem 
csak pártok, hanem e pártok nevé
ben fellépő emberek valósítanak meg. 
Azt a jelöltet, aki a legnagyobb bi
zalmat élvezi majd, meg fogják vá
lasztani, az viszont, aki iránt nem 
nyilvánul meg a választók széleskörű 
bizalma, világos, hogy nem kerül be 
az új szejmbe.

Nemcsak az fontos, milyen hatás
köre lesz a szejmnek. A szejmbe be
kerülő emberek nem  kevésbé dönte
ni fognak arról is, hogy milyen szere
pet játszik majd a szejm az állam és j 
a nép életében, életünk demokratizá- j 
lásának folyamatában.

Csak azt ajánlhatjuk a Nemzeti 
Frontban levő szövetségeseinknek, 
hogy olyan embereket jelöljenek a 
szejmbe, akik a közösen kidolgozott 
választási programot nemcsak szó
ban, hanem szívükben és lelkűkben 
is támogatni fogják.

A m it ez a jelen ülés elhatároz, azt 
mi, elvtársak, elvisszük a párthoz, a 
munkásosztályhoz és a nemzethez, 
mégpedig emelt fővel, mert az igaz
ságot hozzuk. És 

az a tény, hogy a leplezetlen 
igazságot m utatjuk meg a nem
zetnek, erőt ad nekünk, vissza
adja a népi kormánynak és pár
tunknak a dolgozó tömegek tel
jes bizalmát. Ez a bizalom elen
gedhetetlen terveink végrehajtá

sához.
Minthogy kim ondtuk a b írálat sza

badságának elvét, amibe a bírálat 
minden formája, tehát a sajtóban 
gyakorolt bírálat is beletartozik,

jogunk van azt követelni, hogy 
minden bírálat építő és igazsá
gos legyen, hogy hozzásegítsen 
a mostani korszak nehézségei
nek legyőzéséhez, ne növelje a 
nehézségeket, vagy ne tárgyal
jon demagóg módon bizonyos 
jelenségeket és problémákat. Jo
gunk van azt követelni az ifjú
ságtól. különösen az egyetemi 
hallgatóktól, hogy a  mai helyze
tünk megjavításának útja it kere
ső buzgalmukat tartsák  a  jelen 
ülésen meghozandó határozatok 
keretei között. Mindig sok min
dent meg lehet bocsátani az ifjú
ságnak. De az élet nem bocsátja 
meg, még az ifjúságnak sem a 

meggondolatlanságokat.
Csak örülhetünk fiatal elvtársaink 

lelkesedésének, hiszen ők fogják 
m ajd átvenni a mi helyünket a párt
ban és az állam apparátusban. De 
teljes joggal kívánhatjuk meg tőlük, 
hogy lelkesedésüket és buzgalmukat 
párosítsák a párt bölcsességével. Pár
tunk mondja meg világosan a fiata
loknak: járjatok az élen ebben a 
nagy és lendületes áram latban, a de
mokratizálásban, de mindig tekintse
tek  fel vezetőségetekre, az egész né
pi Lengyelország vezetőségére, a 
munkásosztály pártjára, a Lengyel 
Egyesült M unkáspártra.

I D Ő J Á n Á S
A Meteorológiai Intézet Jelenti: várható 

időjárás ma estig: párás, reggel sokfelé kö- 
I dös enyhe idő. Változó irányú gyenge lég
áramlás Várható legmagasabb nappali hö- 

I mérséklet 18— 21 fok között.
A Duna vízállása hétfő reggel Budapestnél 

212 centiméter.

Sporthírek
A TOTÓBAN kilencen  é r te k  el 12 talá- 

la to t (nyerem ény  eg y en k én t 68 478 fo
rin t). A 11 ta lá la to s  sze lvények  szám a 
215 (2866 fo rin t), a 10 ta lá la to saké
2798 (293 fo rin t).

OKTÓBER 24-ÉN, a  Bp. T örekvés meq- 
h ív á sá ra  B udapestre  é rk ez ik  a Sztalino- 
q rod i ZRYW lenqyel női k ézilabda-csapa t, 
am ely  több  m érk ő zést já tsz ik  B udapes
ten  és v idéken.

AZ ALJECHIN sakk -em lókversenyen  
v a sá rn a p  b e fe jeze tt fü g g ő já tszm ák  so rán  
Szabó László dön te tlenü l já tszo tt a  ro 
m án C ipcalteával.

AZ OTSB HELYESBÍTETTE az o lim piára  
u tazó  úszó- és v íz ilabdaedzők  n év so rá t: 
Sárosi Im re, G ergely  János. Bakó Jenö  
es Rajki Béla.

AZ ELMARADT NB I. lab d a rú g ó -m ér
kőzések  m ű so rá t vég legesen  m egálla 
p íto tták . N ovem ber 1: D orogi B ányász — 
Bp. V örös Lobogó, Pécsi Dózsa — Bp. 
H onvéd, Bp. V asas— Szegedi H aladás. — 
N ovem ber 11: Szom bathely i T ö rek v és— 
Bp. Vörös Lobogó, Szegedi H a lad ás— 
Bp. Vasas. — N ovem ber 18: Bp. V asas— 
Bp. Vörös Lobogó. — N ovem ber 21: Pp. 
V örös Lobogó— Bp. Vasas.

A budapesti síinháiak  mai m űsora
Operaház: Anyegin (L-bérlet 2. sz., 7). — 

Az Operaház Erkel Színháza: A trubadúr (6. 
bérlet 2 sz., 7). — Nemzeti Színház: Ár
mány és szerelem (7). — Katona József
Színház: Galilei (Abonyi-bérlet, 2. sz., 7).
— Madách Színház: Egy pohár viz (7). — 
Madách Színház Kamaraszínháza; Nóra (7).
— A Magyar Néphadsereg Színháza: Szent 
Johanna (Gárdonyi kombinált bérlet. 7). — 
Petőfi Színház: Olympia (7). — Jókai Szín
ház: Három szegény szabólegény (fél 4). — 
Fővárosi Operettszínház: Csárdáskirálynő (7).
— Blaha Lujza Színház: Nincs előadás. —
József Attila Színház: Szép kis família 
(fél 8) — Déryné Színház: Nincs előadás. — 
Bartók.terem: David Ojsztrah hegedüestje 
(A hegedű mesterei mikrobarázdás hangle
mezbérlet, 4. sz.. fél 6), 1 000 000 „fontos“ 
hangjegy (mlkroelőadás, 8). — Vidám Szín
pad: Lehet beszállni (7). — Kla Színpad: 
Torkig vagyok a szerelemmel (fél 8). — 
Kamara Varieté: Kijavítjuk a történelmet és 
Vonósnégyes-bohózat (6, fél 9). — Budapest 
Varieté: Humorexpressz (8). — Állami Báb- 
«zínház; Százszorszép (3, 5) Pesti mesék 
tfél 8). — Fővárosi Nagycirkusz: Kínai
Cirkusz vendégjáték» (8;.

] A RÁ DI Ó MŰ S O R Á B Ó L
KEDD

KOSSUTH-KADIÓ:
4.30: Hírek — 4.35—8.00: Zenés műsor.

— Közben: 5.00. Falurádió. — 5.30: Külpoli
tikai kislexikon — 6.00: Hírek. — 6.05: Fa
lusi híradó. — 7,00: A Szabad Nép vezércikke 
Hírek. — 8.10: Népdalok. — 8.40: Indulók és 
dalok. — 9.00: Egy óra gyermekeknek. — 
10.00: Hírek. — 10.10: Pattogó ritmusok — 
11.00; Lányok, asszonyok ... — 11.15: Jó
munkáért — szép muzsikát. — 11.45: Deve
cseri Gábor verseiből. — 12.00: Hírek. — 
12.10: Népdalok. — 13.00: Falusi híradó — 
13.15: Operarészletek. — 14.15: Fiatalok Ze
nei ÜJsága. — 15.00: Hírek — 15.10: Szóló
müvek. — 13.40: A kút. Gerő János novel
lája. — 16.00: a Magyar Rádió Gyermek- 
kórusa énekel — 16.20: Ifjúsági fejtörő. — 
16.40: Szervánszky Endre: Honvédkantáta. — 
17.00: Hírek. — 17,10: Operettrészletek. — 
18.00: A lakásfronton Ríportmüsor. — 18.15: 
Szív küldi . . — 19.00: Filmhíradó. — 19.25:
Magyar népzene. — 19.54: Jóéjszakát, gye
rekek! — 20.00: Esti Híradó. — 20.20: Tánc
zene. — 20.50: Csudajó. — Majakovszkij 
költeménye. II. — 21.10: Kamarazeneest.
Nyilvános hangverseny a stúdióban. — Köz
ben kb; 22.00: Hírek. Sport. — 22.45: Nép
szerű operarészletek. — 23.15: Tánczene. — 
*4.00: Hírek — 0.10: Magyar nóták

PETŐFI-RADIO:
14.00: Operettrészletek. — 14.45: Nemzet

közi kérdések. — 15,00: Népek zenéje. —
15.40: László Margit énekel. — 16.10: Fú
vóshangverseny — 16.30: Válaszok a hallga
tóknak — 16.45; Engel Iván zongorázik — 
17.10: A Moszkvai Rádió műsora. — 17.40: 
Előadás. — 18.00: Patachou. Greco és Che
valier énekel. — 18.30: Rádióegyetem. Zene- 
történeti sorozat. II. évfolyam. II. Handel 
oratórium-művészete — 19.10: Gaszparjan 
és Reizen énekel. — 19,40: Zenekari hang
verseny. — 20.43: A Ragozin-ügy. Ida
Ewald egyfelvonásos színmüve Rendező: 
Molnár Mihály. — 21.43: Tánczene. — 22.20: 
Richard Tauber énekel. — 22.40: Müvészle- 
mezek.

A MAGYAR TELEVÍZIÓ
k ís é r l e t i  m ű s o r a

október 33-án 30 órakor:
1. Két nyuszi (rajzfilm ).
2. 7. sz. Televíziós H íradó.
3. A zalam eal b író

SZABAD NÉP
A Magyar Dolgozók Pártjának központi lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Kiadja a SZABADSÁG Lapkiadó Vállalat 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vill., 
Blaha Lujza tél’ 3. Tel.: * * *343—100. *142—22o! 
Terjeszti a Posta Központi Hirlapirodája, 
Budapest, V.. József nádor tér 1. Tel.: 180— 
850. vidéken a helyi hírlapterjesztéssel foglal
kozó postahivatal. — A budapesti előfizetők 
ügyeit a kerületi kézbesítő postahivatalok 
kezelik. Központi elöfizetőszolgálat: 183—022. 

Előfizetési díj havi 12 Ft.

SZI KRA Lapnyomda.
•  * * * m

Ki kell fejleszteni a paraszti szövetkezés 
önkéntes form áit


