
T a r t a 1 o ín 

Ion Munfian 

D&emal Sokolovic 
Aleksandar Simokovic 

Hódi Sándor 
Katona Imre 

Vajda József 

Kerekasztal beszélgetés az alkotmánytervezetekről, a JKSZ 
Tizedik Kongresszusának platformjáról és a közvitáról 7 

Rékák László: A szerkesztőség elképzelése a kerekasztal beszélgetésről 
(7) — Matkovics József: Alkotmányosság és törvényesség (8) — Borisav 
Martin: A társadalmi-gazdasági viszonyokat szabályozó alkotmányos ren
delkezések autentikus önigazgatású szocialista megoldások (10) — Rehák 
László: Az önigazgató termelési viszonyok részletezése az alkotmányter
vezetekben (13) — Kovács László: Az önigazgatás erősödése a delegátus
rendszer és általában a politikái rendszer tükrében (15) — Rehák László: 
Az alkotmánytervezetek részletes rendelkezéseinek várható hatása az ön
igazgatási viszonyok fejlesztésére (19) — Borisav Martin: Nagyobb befo
lyást az elosztásban azok" számára akik közvetlenül megvalósítják a termék
többletet (21) — Szecsei Mihály: Az árrendszer, az elosztás és a holt munka 
önigazgazgatású vonatkozásainak erősödése az alkotmánytervezetekben 
(23) — Matkovics József: A „samoupravni pravobranilac" terminus magyar 
megfelelőjéről (31) — Tóth Anna: Az érdekközösségek mint a munka sza
bad cseréjét megvalósító szervezetek ellentmondásos helyzetéről (31) '— 
Rehák László: A személyi jövedelem alakítása a szociális különbségek 
csökkentése szempontjából, és a bruttó személyi jövedelem bevezetésének 
jelentősége (33) — Dobó Illés: A közvita politikai koncepciója igényli nem
csak a statútumok vitájának szoros kapcsolódását az alkotmánytervezetek 
vitájához, hanem világosabb megkülönböztetést az államszervi funkciót 
is betöltő képviselőtestületek és más önigazgató szervek küldöttségei között 
(34) — Lovas István: Az információ és az értesültség sokrétű jelentősége 
alkotmányos rendünk fejlesztésében (36) — Olajos Mihály: A szakszerveze
tek a Szocialista Szövetség munkaprogramján túlmenően igyekszenek 
hozzásegíteni a munkásosztályt ahhoz, hogy a közvitában a lényeges kér
déseket ragadja meg, s azok megoldását vizsgálja. — A dolgozók szabad 
társulásának marxi feltételeinek megvalósulása új alkotmányos rendszerünk
ben (38) — UroS Vukovié és Faddi Nándor • A munkára való jog és kötelezett
ség kapcsolata.— Az érdem nélküli jövedelemszerzés kiküszöbölése (40) — 
Szecsei Mihály: A nagyobb foglalkoztatottság kapcsolata nemzeti jövedel
münk alakulásával és szocialista jövedelmi rendszerünkről (41) — Kovács 
László: Az eddigi és várható rendelkezésekről a jövedelemszerzés szocialista 
elveinek megvalósítása érdekében (43) — Szecsei Mihály: A forgalmazási 
vállalatok a termelővállalatokkal való' kötelező társulásáról az új alkotmányos 
rendszerünk tükrében (43) — Josip Buljovöic: Az érdekközösségekkel kap
csolatos-törvénytervezeteknek az alkotmányos tervezetek rendelkezéseivel 
való teljes tartalmi és formai összhangjáért (44) — Kovács László: A köz
vita tényleges időtartamáról (45) — Olajos Mihály: Megfelelő jjmegoldá-
sokat találni arra, hogy áz érdekközösségekben a jövedelem megvalósítói 
részére döntő befolyást és a munka azonos értékű szabad cseréjét biztosítsák 
(45) — Szecsei Mihály: Az informálás alkotmányos kötelezettségét az eddigi 
tervezetektől túlmenően a termelésről-kibővíteni egész politikai rendsze
rünkre (46). 

A politikai végrehajtó szervek a JSZSZK alkotmánya, a Szerb 
SZK alkotmánya és a Vajdaság SZAT alkotmánytörvénye 
javaslattervezetében 49 
Alkotás és termék 57 
A műszaki-technológiai átalakulások hatása a káderstruktú
rára 73 
A család mai helyzete és problémai 83 
Dózsa alakja és a parasztmozgalmak emléke a magyar nép
hagyományban 99 
Nyelv, társadalom, nyelvművelés 111 



Sture Béla Mit kell megtartanunk és megvédenünk Bácska északkeleti 
részének növénytakarójában 119 

T á j é k o z ó d á s 

Milorad Stojovic 

D o k u m e n t u m 

Milán Mali 

Jan Sirka 

S z i m p ó z i o n 

Rövid József 

J e l e n é s m ú l t 

Veljko Vlahovic 

ősz Szabó János 

S z e m l e 

Rehák László 
Laki László 

Sisa Irén 

Kovács Teréz 
Gaál György 

Martin Irén 

Rehák László 

Borislav J. Dinkovic 

A Crna Gora-i irodalom jelen pillanata 135 

Program az új alkotmánytervezet nyilvános vitája körüli 
aktivitás irányítására, követésére és összegezésére, amelyet a 
Vajdaság DNSZSZ Központi Bizottságának Elnöksége az 
1973. június 25-én megtartott bővített ülésén fogadott el 141 
Az induló közvita elméleti-tudományos és gyakorlati-poli
tikai elemeinek szükségszerű egybefonódása 145 
A közvita eszmei-politikai tartalma és társadalmi jelentősége 
149 

A Jugoszláviai Ipari Pedagógusok Szervezetének első értekez
lete 157 

A Platform tételei a Kommunista Szövetség vezető szerepének 
megvalósításáról 161 
két szociográfiai irása 169 

Tripolszky Géza könyve Ősz Szabó Jánosról 173 
Krsto S. Kilibarda: A munka és az önigazgatás 177 
Ljubivoje Cerovic könyve a vajdasági egyetemisták haladó 
mozgalmáról a burzsoá Jugoszláviában 183 
Vuko Pavicevic könyve a vallásszociológiáról 185 
Danilo Kecic: A forradalmi munkásmozgalom Vajdaságban 
187 
Dr. Danilo Kecic: A forradalmi munkásmozgalom Szabadkán 
(1918—1921) 193 
Az első átfogóbb könyv Dimitrije Tucovicról, a marxista 
gondolkodóról és nagy forradalmárról 199 
A rurális környezetek tipológiája Jugoszláviában 205 


