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ünnepeinkben munkás mindennapjainkról ítélkezünk. Meggyőző- 

déselnkről, elkötelezettségűnkről tanúskodik a példa, amelyet ünnep
pé emelünk — és tanúskodik hűségünkről, mit a hétköznapok során 
valóra váltott terveink, a cselekedetek és tartozások igazolnak vagy 
cáfolnak. Méltóságunkról és következetességünkről is tebát, alapos 
emberi értelemmel átgondolt próbálkozásainkban.

Az Ünnep felszíne: pihenőnap, zászlóerdő, megemlékező szónoki 
szavak. Az Ünnep mélységei: hatványozottan felelős, áttekintő igazo
dás a Példában megtestesülő mércéhez és az e mérce szerint kijelölt 
optimumokhoz.

így ítél rólunk az ünnep és így Ítélkezünk mi magunkról ma is 
— két emberöltőnyi távolságból tekintve vissza Október világtörté
nelmi jelentőségű eseményeire, az események világot formáló követ
kezményeire.

Nagy Októberi Szocialista Forradalom. Nagy Október. Október. 
Jelképes értékű, abogyan a mindennapi tudat a maga szempontjából 
leglényegesebbnek ítélt történelmi sorsfordulókat jelzi, amikor lénye
gük tartalmát egyre mélyebben, terjedelmét egyre tágabb körökben 
ismerve és így azokat magáénak vallva, egy szóba csupaszitja-neme- 
síti a figyelmeztető és fegyelmező Példát. Értelmi és érzelmi azono- 
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sülősünk minőségére utal, hogy tévedhetetlenül tudjuk egy egyedivé 
kristályosított köznévvel jelölten is, mire köteleznek bennünket Már
cius, Április, Október megváltó szándékú és megújító erejű történései.

Hal évtizede annak, hogy a Föld egyhatodán egy új társadalmi 
rend építése kezdődött meg, hogy létrejött az első szocialista állam. 
Hatvan éve annak, hogy az orosz munkásosztály Október forradalmi 
napjaiban megdöntve a hatalmat, a társadalmi fejlődés új útjának 
lehetőségét mutatta fel az emberiségnek.
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Október napjaiban élő valósággá vált az elméletben megalapozott 
szocializmus. Pontosabban fogalmazva, lehetségessé vált az elmélet el
sőként való és mind teljesebb gyakorlati alkalmazása. Melynek im
már több évtizedes eredményeivel büszkélkedhetünk. De soha nem 
mentesíthetjük magunkat a felelősségtől, hogy napról napra egyénen
ként vállaljuk az új élet teremtésének elvekhez igazodó, alkotó útját, 
a felkészült öntevékenységet, az átgondolt kezdeményezőkészséget, 
az elkötelezeti aktivitást. Essék szó heroikus nekifeszülésekről, vagy 
csavarigazító kis ténykedésekről: a „hétköznapi forradalmiságról”. 
Mert mindmáig igazak Lenin szavai: „A kommunizmus alapelveinek 
olyan érvényesítésére van szükség, amely ezeket az elveket a részle
tekben helyesen módosítja, ezeket a nemzeti és nemzeti-állami kü
lönbségekhez helyesen idomítja, alkalmazza”, „a szocializmust nem 
lehet felülről jövő rendeletekket megteremteni. A szocializmustól tá
vol áll a hivatalos bürokratikus gépiesség: az eleven, az alkotó szo- 
•ializmus maguknak a néptömegeknek az alkotása... A tömegek ele
ven alkotóereje — ez az új társadalom döntő tényezője”. Vagyis a 
társadalomépitésnek az Októberi Forradalom által megnyitott és pél
dázott útját járva itt és most egyénenként is felelősek vagyunk azért, 
hogy az Október és legutóbbi évtizedeinek hétköznapjaiban csiszo
lódott alapelvek és törvényszerűségek alkotó alkalmazásával, a kor
szerű kultúra teremtő felhasználásával hogyan nemesül tovább éle
tünk minősége.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom szerepének, jelentősé
gének elismerése tehát nem merülhet ki 1917. forradalmi eseményei
nek ismeretében, pusztán a Példa lényegének felismerésében, az ál
talános felelősségek tudatosításában. Mindennapi feladataink meg
határozásához, megoldásához ad támaszt a Szovjetunióban és a szo
cialista közösség más országaiban már bevált elvek, gyakorlat, ta
pasztalatok folytonosan gyümölcsöztető szemrevétele, hasznosítása, 
így tartjuk számon s emlegetjük fel Október jubileumi ünnepén a 
nyugat-szibériai Kemerovo terület és az észak-magyarországi Nógrád 
megye között létesült és egyre gazdagodó kapcsolatot is: amely a tár
sadalom- és nemzetépítő munka mindennapi örömeinek és gondjai
nak kölcsönös megismerésén túl folytonosan szélesedő körökben te
remt lehetőséget a személyes emberi kapcsolatok elmélyítéséte — 
Október szellemével egyezően.
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