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A társadalom történelmi fejlődésének hatása a JKS2 tevékenységi 
módszereire 

Az önigazgatás a jugoszláv szocialista for radalomnak kezdettől fog
va szerves részét alkotta. A népfelszabadító háborúban, ill. a forradaiom 
fegyveres szakaszában az önigazgatás a népfelszabadító bizottságok 
munkájában, valamint a szabad területeken a társadalmi és poli t ikai 
ügyekben való önrendelkezés és önálló döntéshozatal formájában jut ki 
fejezésre. A népfelszabadító bizottságok új hatalmi szervek voltak, ame
lyek által a dolgozó tömegek közvetlenül érvényesítették akara tuka t . 
Ezen hatalmi szervek politikai alapját a népfelszabadító mozgalom ké
pezte. A mozgalom irányí tó magva a munkások és parasztok szövetsége 
volt, élén a Kommunis ta Pár t ta l , ami egyben azt is szavatolta, hogy a 
munkás-paraszt tömegek szociális és polit ikai törekvései valóra is vál
nak. Tekintettel, hogy a néphatalmi szervek poli t ikájában a munkás
osztály és dolgozó tömegek társadalmi és anyagi érdekei érvényesültek, 
az új államszervezet nem csak a népfelszabadító háború hatásos eszköze 
lett, hanem egyre inkább a szocialista forradalom hatalmi eszköze is. 

Közvetlenül a háború után, a szükségszerű centralizmus idején is je
len voltak az önigazgatási tényezők, megnyi lvánul tak társadalmi-pol i
tikai rendszerünk fejlődésében. Többek közöt t ez is egyik oka volt a 
Sztálinnal való összetűzésünknek. 

Igaz, abban az időben az önigazgatás még nem a társadalmi fejlődést 
átfogó konceptusként nyilvánult meg, de a társadalmi gyakor la tban va
ló állandó jelenléte később jó alapot szolgáltatott az önigazgatás kibon
takozására a társadalmi élet minden területén. 

Az új népi-demokratikus Jugoszláviában a munkásosztály közvetlen 
vezető szerepe az ál lamhatalmi szervekben, a Kommunis ta Pá r t t a l az 
élen, vagyis a prole tárdikta túra sajátságos formája és a termelőeszközök 
következetes, tudatos társadalmasítására i rányuló törekvés szavatol ták 
a népi demokrácia szocialista jellegét, bár még erőteljesen éreztették ha-



tásukat a korábbi társadalmi viszonyok maradványa i . A szocialista tár
sadalmi viszonyok kiépítése során Jugoszlávia a mai napig több fázison 
ment át, amelyek a társadalmi-gazdasági és politikai átalakulás egységes, 
szüntelen folyamatának szerves részét képezik, a szocializmus fejlődé
sében. 

A termelőeszközök, az ipar, a száll í tóvállalatok, a bankok, a keres
kedelem államosítása, valamint a földreform végrehajtása után beve
zettük a szocialista tervgazdálkodást és létrehoztuk a termelőeszközöket 
i rányí tó állami szervezeteket, melyeknek i rányí tó munkája a dolgozó 
tömegek tanácsadó részvételére, közreműködésére épült. A Jugoszláv 
Kommunis ta Pá r t forradalmi vezető szerepe kiterjedt a kulcsfontosságú 
állami és társadalmi pozíciókra. Ezzel párhuzamosan erősödött a dolgo
zók politikai szövetségének, a Népf ron tnak a szerepe is. Abban az idő
ben még igen gyengék vol tak a szocializmus gazdasági tényezői, ezért 
szükség muta tkozot t az állam politikai intervenciójára és arra, hogy a 
Kommunis ta Pá r t közvetlenül irányítsa az á l lamapparátust . 

A Jugoszláv Kommunis ta Pá r t tuda tában volt annak, hogy ez az 
állapot csak átmeneti , vagyis addig tar t , amíg fennállnak az objektív 
társadalmi szükségletek. Így a kommunisták és valamennyi tudatos 
szocialista erő vál lal ták, hogy polit ikai ténykedéssel a demokrácia olyan 
formáit építik ki, amelyek a dolgozó tömegek számára lehetővé teszik, 
hogy közvetlenül vegyék kezükbe a társadalmi-gazdasági ügyek irányí
tását. Az említettek megvalósítása pedig már az első ötéves tervben 
kezdetét vette. 

A ki tűzöt t célok és sikerek elérése ellenére a társadalmi-poli t ikai fejlő
désben bizonyos fogyatékosságok is jelentkeztek. Mindenekelőtt gyengült 
a dolgozó tömegek kezdeményezése és ellenőrzése, emellett a pá r t és ál
lamapparátus azonosulási jeleit tapaszta lhat tuk stb. A saját gyakor la ta 
és tapaszta la ta alapján a pár t 1949-ben a lokális és szűk területre korlá
tozot t önigazgatás kiterjesztését kezdeményezte. Egyidejűleg nőtt a mind 
számosabb demokrat ikus szervek és intézmények (tanácsok és bizottsá
gok) szerepe, amelyek révén a polgárok hatást gyakorol tak a hatalmi 
szervekre és részt vettek a döntéshozatalukban. A m u n k a - és életprob
lémák megoldásában való közvetlen részvétellel pedig a közvetlen ter
melők jogai is gyarapodtak . A pá r tnak a szocialista viszonyok kiépíté
sével kapcsolatos ha tározot t álláspontját támasztja alá a J K P Polit ikai 
Bizottságának 1949-ben a munkástanácsok megalapításáról hozot t dön
tése. Tanácsadó szervként a munkástanácsot 200 nagy ipari vállalatban 
a lapí to t ták meg, hamarosan pedig újabb vál la la tokban is 1957. június 
27-én született meg az ipari vál la la toknak a dolgozói közösségek részé
ről tör ténő irányítását szabályozó alaptörvény. 

A munkástanácsok megalapításával és egyéb intézkedésekkel a Jugo
szláv Kommunis ta Pá r t véget vetett az etat ista-bürokratikus gyakorla t 
nak, amely az átmeneti időszakban a „nép nevében" gyakorolt hata l 
mat szentesítette, és amely azt a nézetet terjesztette, hogy a tömegek rész
vétele az igazgatásban összeegyeztethetetlen a prole tárdikta túra fogal-



inával. A munkásönigazgatás bevezetése összetett és felelősségteljes fel
adatot jelentett a pá r t számára. Felhagyva a közvetlen irányítással, te
vékenységének súlypontját a pár t a dolgozó tömegek tuda tának fejlesz
tésére, eszmei-politikai, gazdasági és kulturális felemelkedésére helyezte, 
hogy a munkásosztály vállalhassa és betölthesse történelmi szerepét. 

A Jugoszláv Kommunis ta Pá r t VI . kongresszusa, azonkívül , hogy a 
párt nevét Jugoszláv Kommunis ta Szövetségre vál tozta t ta , arról is dön
tött , hogy a következőkben, fokozni kell a közvetlen termelők jogait, 
tehát nem folytathatjuk a korábbi gyakorla tot . 

A pár t intézkedéseket tett a társadalmi-poli t ikai szervezetek munká
jának, tevékenységének átszervezésére is, hogy minél önállóbban működ
jenek. A V I . kongresszus után, 1953. februárjában a Jugoszláv Népf ron t 
IV. kongresszusának értékelése szerint a frontba tömörül t dolgozó töme
gek aktivitása a szocialista társadalmi viszonyok fejlődéséért harcolók 
frontjává fejlődött. A front megváltozott szerepét tükrözi a kongresszus 
névváltoztatásról hozott ha tá roza t : a Jugoszláv Népfront a negyedik 
kongresszuson a Jugoszláv Dolgozó N é p Szocialista Szövetségére vál
toztatja nevét. „A nyi la tkozat és a s ta tútum kiemeli, hogy a Szocialista 
Szövetség a szocialista polit ika és szocialista elmélet tömeges és nyilvá
nos tribünje, amely minden polgár számára egyformán lehetőséget ad a 
társadalmi átalakulás és átszervezés folyamatában való részvételre, te
kintet nélkül az ideológiai és egyéb különbségekre, azzal a feltétellel, 
hogy elfogadja az általános szocialista célokat." (Pregled istorije SKJ, 
Belgrád, 1963. 549—550. old.). 

A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség VI I . kongresszusán Tito elvtárs 
rámutatot t , hogy a két kongresszus közötti időszakot a V I . kongresz-
szuson elfogadott irányelv különböző tolmácsolása -és meg nem értése 
jellemzi. A helyzetet súlyosbították Đilasnak a VI . kongresszus ha tá ro
zatairól hangozta to t t revizionista magyarázata i , a többpárt-rendszer 
bevezetésére és a kapitalista társadalmi rend visszállítására tett törekvé
sek. De legyőztük a szocializmusnak ezt a belső ellenségét. A kong
resszuson, 1958-ban, elfogadták a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség új 
programját és s ta tútumát . A program a kommunisták akciófeladatait és 
társadalmi céljait ta r ta lmazza , valamint azt, hogy milyen feltételek kö
zepette, milyen eszközökkel fejtik ki tevékenységüket és mely problé
mákat orvosolják. 

A JKSZ programja egyértelműen leszögezi, hogy a jugoszláv népha
talom osztályjellege a prole tárdikta túra , amely nem más mint a társa
dalmi erőt a lkotó munkásosztály sajátos szövetsége a többi dolgozóval. 
A dolgozó nép politikai ha ta lmának formái sajátságos társadalmi felté
teleinkből erednek és a jövőben a termelőerők és szocialista társadalmi 
tudat belső fejlődésétől függően vál toznak és fejlődnek tovább. A kom
munisták feladata, hogy a szocializmus fejlesztéséért folyó harcban szün
telenül ellenőrizzék saját polit ikai vonalukat és fokozzák felelősségüket. 
A szocialista országépítésben az állam többé nem hatalmi eszköz, hanem 
a közös funkciókat végző szervezet. 



A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség V I I I . kongresszusán Tito elvtárs 
leszögezi, hogy a két kongresszus között i időszakban kiemelkedő ered
ményeket ér tünk el. A szocialista erők, a J K S Z vezetésével, mindenek
előtt a "szocialista társadalmi viszonyok átlényegülésében értek el hala
dást, legíőbb v ívmányuk pedig a dolgozó tömegek önigazgatása. A mun
kásönigazgatás további fejlődése megköveteli a dolgozók jogainak a bő
vítet t újratermelésre való kiterjesztését, ahogyan azt a lkotmányunk is 
előirányozza. Szükség mutatkozik tehát a Szocialista Szövetség és a töb
bi társadalmi-poli t ikai szervezet munkamódszereinek tökéletesítésére, 
fejlesztésére, polit ikai tevékenységük fokozása érdekében mind a köz
ségben, mind pedig a munkaszervezetekben. Erről beszámolójában Tito 
elvtárs a következőket mondot ta : „A Szocialista Szövetségben és a töb
bi társadalmi szervezetben olyképpen kell megszervezni a tevékenységet, 
hogy a dolgozók itt, ezekben a szervezetekben érvekkel a látámasztva 
fejtsék ki véleményüket, politikai álláspontjaikat és így foglaljanak ál--
lást a legfontosabb társadalmi-gazdasági, polit ikai, kulturális és más 
kérdésekben. A polit ikai tevékenységnek elsősorban az önigazgatási vi 
szonyok további erősítésére és érvényesülésére kell irányulnia. Minden
áron el kell érnünk, hogy a Szocialista Szövetség a szó szoros értelmében 
polit ikai t r ibünné váljon, a társadalmi önigazgatás szervezete legyen, 
amelynek lényegét, magvát a kommunisták alkotják, akik meggyőző, 
erős érveikkel a leghaladóbb álláspontokért , a demokratikusért , az ön
igazgatási szervek munkájának erősítéséért, a közvetlen szocialista de
mokráciáért szállnak síkra." (Josip Broz Tito beszámolója a JKSZ V I I I . 
kongresszusán — V I I I kongres SKJ, 1964. Belgrád, 25. és 31 . oldal.) 

A két kongresszus közötti időszakban a társadalmi és politikai erők 
viszonyában jelentős változások történtek, mégpedig az önigazgatás és 
közvetlen szocialista demokrácia javára . Ezek közül legfontosabbak a 
gazdasági reform, a JKSZ Központ i Bizottságának IV. ülése, a Kom
munista Szövetség átszervezése, az alkotmánymódosí tások stb. 

Jugoszláv Kommunis ta Szövetség I X . kongresszusának határozata i 
alapján pár tunk harcot indí t akt ív részvételéért az önigazgatású szocia
lista társadalom fejlődésében. H a r m a d i k értekezletén a JKSZ meghozta 
ezzel kapcsolatos eszmei-politikai plat tformját , és meghatározta tagsá
gának, szerveinek és fórumainak feladatát . Ugyancsak ezen a konferen
cián á l lapí tot ták meg azt is, hogy a fiatalok jelentős hányada kívül 
rekedt a polit ikai életen, de nem vesz részt az ifjúsági szervezetek mun
kájában sem. Csekély számban éreztetik hatásukat a Szocialista és a 
Szakszervezeti Szövetségben, illetve társadalmi-poli t ikai szervezeteink 
munkájában. A közeljövőben ezeket a fogyatékosságokat feltétlenül ki 
kell küszöbölnünk — ál lapí tot ták meg a harmadik konferencia rész
vevői. 

A JKSZ Elnöksége Végrehajtó Bizottságának 1972. szeptember 18-án, 
Ti to elnök részvételével megtar tot t ülésén felülvizsgálták a Kommunis ta 
Szövetség politikája valóra vál tásának néhány lényeges kérdését és meg
határozták , hogy miként fokozható a KSZ egysége, akcióképessége, te-



vékenysége. A párt tagsághoz intézett levél a következőket emeli k i : „For
rada lmunk jelenlegi szakasza döntő jelentőségű a jugoszláv szocializmus 
fejlődésének i rányára és további- sorsára. A kérdés lényege, hogy a mun
kásosztály válik-e úr rá a társadalmi újratermelés egészén és fő szerep
hez jut-e társadalmi-poli t ikai döntéshozatalban, avagy azok az erők és 
viszonyok erősödnek tovább, amelyek ellentétben állnak a munkásosz
tály, a szocializmus és önigazgatás érdekeivel. Ebben a sorsdöntő pilla
na tban fokozódik a Kommunis ta Szövetség felelőssége a társadalmi fej
lődés irányáért , a szocialista önigazgatás funkcionálásáért, a munkásha
ta lom forradalmi jellegének erősítéséért, a társadalmi viszonyok szocia
lista t a r ta lmáér t . " (Dokumenti , N o v a inicijativa u SKJ, 12. old. a K o 
munist Kiadóközpont ja , 1972.) 

A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség X . kongresszusa, A Szocialista 
önigazgatás továbbépítéséért folytatot t harc és a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség feladatai címmel közzétett ha tároza tában rámutat , hogy a szo
cialista önigazgatásért folyó harcban a KSZ olyan eszmei-politikai kon
cepció kidolgozását szorgalmazza, amely a termelési és elosztási viszo
nyokban, a társadalmi-gazdasági viszonyok egészében, a politikai rend
szerben, a nemzetek és nemzetiségek közötti viszonyban és a köztársa
ságok között i viszonyokban egyaránt gyökeres vál tozásokat hoz . . . A 
KSZ ezzel ismételten megerősítette a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség 
Programjának eszmei-politikai i rányvonalát . Ez az irányelv az 1971-es 
alkotmányfüggelékekben, a JSZSZK a lkotmányában, a köztársasági és 
ta r tományi a lkotmányokban jut konkrét formában kifejezésre, lehetővé 
téve, hogy az össztársadalmi viszonyok a munkásosztály érdekeire, ve
zető szerepére épüljenek, a szocialista önigazgatás fejlesztésének és erő
sítésének szükségességéből induljanak ki. 

Szocialista forradalmunk kezdetétől napjainkig tehát a Jugoszláv 
Kommunis ta Szövetség társadalmi helyzete lényegesen megváltozott . 
Szocialista for radalmunk első szakaszában lényegében a szocialista de
mokrácia egypárt-rendszerét építettük ki bizonyos mértékben, de soha
sem sztálinista formájában. Az önigazgatású demokrácia fejlődésével 
párhuzamosan lényegesen megváltozott a Kommunis ta Szövetség tár
sadalmi helyzete. A JKSZ határozot tan állást foglalt amellett, hogy sza
kít a Kommunis ta Szövetség és az á l lamhatalom végrehajtó szerveinek 
szövetségével (perszonális uniójával) és a továbbiakban a Kommunis ta 
Szövetség, mint a munkásosztály élcsapata eszmei-politikai erejét és ha
tását a társadalomban a nép és dolgozó tömegek soraiban kifejtett tevé
kenysége révén biztosítja. I ly módon a Kommunis ta Szövetség egy új t í 
pusú demokrácia, az önigazgatású érdekek pluralista demokráciájának 
tartópillérévé válik. 



A proletárdiktatúra és a jugoszláv társadalom forradalmi élcsapata 

A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség programdokumentumai meghatá
rozzák a polit ikai hatalom társadalmi és történelmi lényegét Jugoszlá
viában, a prole tárdikta túra formáit, amely nem más, mint a munkásosz
tály sajátságos szövetsége a többi dolgozóval. A dolgozó néprétegek 
politikai ha ta lmának formái társadalmi feltételeinkből erednek és a ter
melőerők, valamint szocialista társadalmi tudat fejlődésével vál toznak. 

A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség programja félreérthetetlenül mu
ta t rá, hogy prole tárd ik ta túra fogalma a la t t nem a külső ál lamforma és 
nem egyféle módszer, a politikai rendszernek a kapitalizmusból a szo
cializmusba, ill. a kommunizmusba való átszervezése értendő, hanem an
nak osztáiypolit ikai ta r ta lma. A pro le tárd ik ta túra olyan hata lom és 
oiyan politikai rendszer, amelyben a munkásosztálynak vezető szerepe 
van. A vezető szerep alat t pedig egy ország politikai erőinek és osztá
lyainak olyan viszonya értendő, amelyek közepette a munkásosztály a 
többi dolgozóval szövetkezve, társadalmi-gazdasági érdekeinek megfe
lelően, változtatja és alakítja a társadalmi viszonyokat. 

A közvetlen termelők társadalmi-gazdasági érdekei az egész munkás
osztály érdekeit tükrözik . A munkásosztály közvetlen szerepe abból ered, 
hogy ha a munkásosztály fel akar szabadulni a kizsákmányolás alól, ak
kor az egész társadalmat meg kell szabadítania, mindenféle kizsákmá
nyolástól, a tú lhaladot t tőkés rendszertől vagy annak maradványai tó l . 
Tehát a munkásosztálynak meg kell vál toztatnia a társadalom osztály
szerkezetét és a társadalmi viszonyokat , amelyek közepette mint osztály 
létezik. 

A termelőeszközök tulajdonjogán alapuló prole tárdikta túrában a mun
kásosztály nem töltheti be történelmi szerepétf amennyiben nem harcol 
a termelőerők fejlődéséért, valamennyi gazdasági és politikai tényező 
felszabadításáért. 

A J K S Z X . kongresszusának határozata kiemeli, hogy a I X . és a X . 
kongresszus között folytatódot t a termelőerők fejlesztéséért, a szocialis
ta önigazgatás kibontakozásáért , a jugoszláv népek és nemzetiségek test
vériség-egységének, valamint egyenjogúságának erősítéséért, a Kommu
nista Szövetség vezető eszmei-politikai és avantgárdé- szerepének megva
lósításáért folytatot t harc. 

A határozat rámuta t , hogy a szocialista önigazgatás további erősí
tésében a Kommunis ta Szövetség megkülönböztetet t figyelmet szentel az 
eszmei-politikai koncepciónak, a termelési és elosztási viszonyok gyöke
res megvál toztatásának, a társadalmi-gazdasági viszonyoknak és poli t i
kai rendszernek egyaránt . 

A változások lényege, hogy a munkásosztály a gazdasági, politikai 
és társadalmi életben is domináló erővé lesz. Radikális változások tör
ténnek tehát az újratermelés rendszerében, létrejönnek a gazdasági és 
politikai feltételek, hogy a munkásosztály úrrá legyen a munkán és mun-



ka eredményén. Ezek megvalósítása érdekében kezdeményezte a K o m 
munista Szövetség a polit ikai rendszer megváltoztatását . 

A termelési viszonyok fejlődésével és a politikai rendszer megreformá
lásával a föderációban is olyan változások mennek végbe, amelyek to
vább erősítik a népek és nemzetiségek, a köztársaságok és t a r tományok 
egyenrangúságát, egyidejűleg erősítve felelősségüket tulajdon szociális 
fejlődésükért és a jugoszláv közösségnek, mint egésznek a fejlődéséért is. 

Az említet t változások ta r ta lma az 1971. évi alkotmányfüggelékek
ben, a JSZSZK alkotmányában, a köztársaságok és t a r tományok alkot
mányában jut konkrét formában kifejezésre. A JSZSZK alkotmánya a 
Jugoszláv Kommunis ta Szövetség polit ikai harcának és elméleti ismere
teinek szintézise, a Kommunis ta Szövetség és a többi szervezett szocia
lista erő határozot tságának kifejezője, hogy társadalmi viszonyaink a 
munkásosztály vezető szerepéből eredően, osztályérdekeinek és céljainak 
megfelelően alakuljanak. A JSZSZK alkotmánya, valamint a köztársa
ságok és t a r tományok a lkotmánya erős fegyver a munkásosztály, a dol
gozó nép, a népek és nemzetiségek kezében, a társadalmi viszonyok to
vábbi vál toztatásáért folyó harcban. 

A J K S Z I X . és X . kongresszusa közötti időszak forradalmi harcá
ban kifejtett a lkotómunka tapasztalatai még jobban megerősítették a szo
cialista önigazgatás építésének ellentmondásairól és törvényszerűségéről 
alkotot t korábbi ismereteket. Ebben a forradalmi harcban ismételten 
beigazolódott, hogy a szocialista önigazgatás az olyan társadalmi vi
szonyok túlhaladásáért v ívot t harc, amelyben a dolgozó a munka felté
teleitől és tulajdon munkájának eredményétől egyaránt elidegenült. Iga
zolást nyert , hogy a szocialista önigazgatás a prole tárdikta túra sajátos 
formája, a szubjektív szocialista erők tudatos tevékenysége a szocialista 
társadalmi viszonyok fejlesztésében, a kommunista társadalom építésének 
útján, s mindennek a mozgatója a Kommunis ta Szövetség által vezetett, 
önigazgatásilag, politikailag és társadalmilag szervezett munkásosztály. 

A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség a szocialista önigazgatásért v ívot t 
forradalmi harcban elsődleges feladatként a következőket jelölte meg: 

— az egységes önigazgatási, társadalmi , gazdasági és politikai vi
szonyok fejlesztése, 

•— a munkásosztály döntő szerepének elnyerése az újratermelésben, 
— a dinamikus gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint az anyagi 

és társadalmi fejlődés strukturális különbségeinek sikeres túlhaladása. 
A szocialista önigazgatás fejlődéséért v ívot t harc eredménye a társa

dalmi-gazdasági rendszer fejlesztésében elért ha ladás . A megtett út ta 
pasztalatai és a K S Z eszmei-politikai ismeretei elengedhetetlenül fonto
sak a munkásosztály társadalmi felszabadításáért v ívot t történelmi harc 
gyakorlat i eszközeinek és útjainak meghatározásához. 

A jugoszláv Kommunis ta Szövetség és a JKSZ Központ i Bizottságá
nak a tizedik és tizenegyedik kongresszus közötti munkájáról szóló je
lentés kiemeli, hogy a Kommunis ta Szövetség és a szervezett szocialista 
erők tevékenysége a JSZSZK alkotmányában és a X . pártkongresszus 



határozata iba foglalt szocialista önigazgatása demokrácia politikai rend
szerének mélyreható átalakí tására összpontosul. Erőteljes t ámponto t 
szolgáltat tak ehhez a J K S Z KB Elnökségének 30. ülésén elfogadott ál
láspontok, amelyeket Edva rd Kardél j , A szocialista önigazgatás politikai 
rendszerének fejlődési irányelvei című tanulmányában és bevezetőjében 
foglalt össze. 

A J K S Z eszmei-politikai aktivi tását az alkotmányos elvek és önigaz
gatási gyakorlat , va lamint a dolgozók és polgárok proklamál t és tényle
ges jogai, szabadsága, közöt t i különbségek leküzdésére helyezte. Poli t i 
kai rendszerünk reformját az önigazgatási demokrácia osztálytársadal
mának érvényesülése, az önigazgatási érdekek demokrat ikus plural izmu
sának elmélyítése, a dolgozó önigazgatási helyzetének megszilárdítása, a 
szubjektív szocialista erők adekvát szervezettsége és tevékenysége jelen
ti. 

A JKSZ X I . kongresszusán elhangzott beszámolójában Tito elvtárs 
rámuta t , hogy a két kongresszus közöt t eltelt időben micsoda v ívmá
nyokkal gazdagodtunk: meghoztuk a társult munka törvényét és meg
alapoztuk az önigazgatású szocialista demokrácia új polit ikai rendszerét. 

„ A Társul t munka törvényében lefektetett elvek valóra vál tásával a 
munkásosztály a társadalom tényleges gazdasági, polit ikai erejévé válik. 
Dolgozóink és termelőink lesznek — a társultmunka-alapszervezetétől 
a munka- és eszköztársítás legmagasabb fokáig — a bővítet t újraterme
lés és valamennyi társadalmi ügy legfőbb, közvetlen hordozói . Ezzel 
össztársadalmi fejlődésünkért is vállalják a felelősséget." (Tito elvtárs 
beszámolója és zárószava, 10. oldal, a Komunist központ i kiadója, Belg
rád, 1978.) 

Az új poli t ikai rendszer lényege a küldöttrendszeren alapuló döntés
hozatal , minden szinten és a társadalmi élet minden területén, amely me
rőben új helyzetet és szerepet biztosít a dolgozónak. Az önigazgatású 
szocialista demokrácia szilárd rendszere lehetővé teszi a különböző ér
dekek egybehangolását és a legösszetettebb problémák megoldását is. 

Az említett célok eléréséért szükség van a munkásosztály még na
gyobb fokú polit ikai és társadalmi-gazdasági szervezettségére, ami v i 
szont fokozza a J K S Z felelősségét az önigazgatási szervezettség problé
máinak gyorsabb megoldásában, mert enélkül nincs előrehaladás sem. 

A társadalmi felelősségét szem előtt t a r tva a Kommunis ta Szövetség 
a jövőben is k i ta r tóan küzd minden olyan nézet és gyakorla t ellen, amely 
tagadja, vagy lekicsinyli a munkásosztály társadalmi szerepét, minden 
olyan felfogás ellen, amely a dolgozót elidegenítené a munkafeltételek 
és termelőeszközök irányításától , a gazdasági és társadalmi fejlődés lé
nyeges kérdéseiben való döntéstől. 

A Jugoszláv Kommunis ta Szövetségnek vezető eszmei-politikai szere
pét a munkásosztály soraiban, a társult munkában, a társadalmi-poli t i 
kai szervezetekben és önigazgatási szervekben kell kifejtenie és iga
zolnia. A Kommunis ta Szövetség eszmei-politikai harcának fókuszában 
a dolgozó tömegek életének és munkájának lényeges kérdései ál lnak. 



A társadalmi-poli t ikai szervezettség jelenlegi feltételei közepette a 
Kommunis ta Szövetség avantgárdé szerepének megvalósulása elsősorban 
attól függ, hogy milyen mértékben képes a KSZ idejekorán eszmei-po
litikai állást foglalni a társadalmi-poli t ikai és más szervezeteket foglal
kozta tó kérdésekben, az állásfoglalás sikerének záloga pedig, hogy 
mennyire vallják magukénak a Kommunis ta Szövetség által proklamál t 
nézeteket az említett szervezetek és a polgárok. 

A JKSZ-nek, mint a munkásosztály egységes forradalmi szervezetének 
a demokrat ikus centralizmus szellemében és elvei alapján ál landóan, foly
tonosan készülnie kell szerepének betöltésére és feladatainak teljesítésére. 
A kommunis táknak szervezettségi formájukkal és munkamódszereikkel 
biztosítaniuk kell a munkásosztály történelmi érdekeinek megvalósulá
sát mind a társult munkában , mind pedig az egész társadalomban. -

A Kommunista Szövetség munkamódszerére gyakorolt hatás és az 
önigazgatási viszonyok 

A JKSZ vezető eszmei-politikai szerepe a marxizmus forradalmi ta 
nításán, a J K P forradalmi harcának tapasztalatain és v ívmányain , a szo
cialista önigazgatás építésén, a marxista elmélet hazai vá l toza tának fej
lesztésén alapszik. A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség avantgárdé sze
repe szorosan összefügg a munkásosztály és á népek érdekeivel, a szo
cialista rorradalom valamennyi szakaszában, de ugyanez készíti fel ar
ra is, hogy társadalmi szerepét a tudományos marxizmusra alapozza, 
hogy tapasztalataiból ki indulva irányítsa a munkásosztályt , a dolgozó 
tömegeket a szocialista önigazgatásért folytatot t harcban. A Kommu
nista Szövetség akciószervezet, amely az életet elmélettel szövi át, az 
elméletet pedig a munkásosztály forradalmi céljainak életre hívásáért, az 
önigazgatású termelési viszonyokért folyó harccal igazolja. Ebből adódik 
a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség forradalmi felelőssége a munkásosz
tály és nép soraiban, a társadalomban betöltött vezető szerepe. 

Az osztályharc történelmi fejlődése Jugoszláviában szociális teret adot t 
a munkásosztály élcsapatának, a Jugoszláv Kommunis ta Pá r tnak a meg
szervezésére. Az osztályharc elméletét a tudományos szocializmusból 
merítette. A pá r tnak a munkásosztály és a néptömegek iránti viszonyu
lását pedig számos tényező befolyásolta. A munkásosztály, a parasztság 
és a haladó értelmiség élcsapatának feladatai közé tar tozik az ál landó 
harc a mozgalom egészének érdekeiért. A munkásosztály és a nép iránt i 
viszony valamennyi formájában, továbbá a közvetlen irányítás fázisá
ban és a munkásosztály nevében folytatot t tevékenység idején a KSZ 
mindig is a szocialista forradalom alapvető szubjektuma volt. 

Az önigazgatás mint ura lkodó társadalmi-gazdasági viszony és mint a 
társadalmi szervezés egységes rendszere csak a Kommunis ta Szövetség 
i rányí tó szerepével valósí tható meg, mint ahogy azt a JKSZ programja 
is leszögezi. Ugyanis a Kommunis ta Szövetség avantgárdé tevékenységét 



a munkásosztály, soraiban kell kifejteni, bár ennek az elvnek a tiszte
letben tar tása komoly implikációkkal jár. 

A JKSZ-nek választ kell adnia az önigazgatású társul t munkában fel
merülő lényeges kérdésekre. A kommunisták és a Jugoszláv Kommunis ta 
Szövetság példamutatását a munkásosztály és a dolgozó nép vezetésé
ben az elméleti tézisek gyakorlat i megvalósításáért és az átmeneti idő
szak minden szakaszában az önigazgatás céljaiért v ívot t harcnak kell 
árszőnie. 

Az eszme ereje gyakorlati lag abban nyilvánul meg, hogy mobilizálja 
és elmélyíti a személyi elkötelezettséget a humánusabb életért, vagyis 
megadja az ember legfőbb társadalmi értékét. Az ilyen eszmét nem kell 
senkire sem ráerőszakolni, az ilyen eszme természetes emberi erővé ala
kul ; amint meghódítja az embereket, gondolkodásmóddá, tudatos visel
kedéssé lényegül. 

A Jugoszláv Kommunis ta Pá r t politikai szerepe a munkásosztály so
rain és a néptömegeken belüli tevékenység elveiből adódik. Kifejezésre 
jut a Kommunis ta Szövetség kiépítésében, az ideológiai és a konkrét for
radalmi akció szintézisében. A pártszervezet eszközei, viselkedési nor
mái, a tudatos kommunista fegyelem révén a kommunisták egyéni aka
rata integrálódik a tudatos kollektív akara t ta l , a kollektív tudat ta l . Az 
önigazgatású társadalomban a politikai szerep a Kommunis ta Szövetség 
avantgárdé szerepének szervezett formájaként nyilvánul meg, ill. a 
kommunisták avantgárdé tevékenysége az egész társadalom gyakorla tává 
és a társult munka ura lkodó társadalmi viszonyává válik. 

A Kommunis ta Szövetség vezető eszmei-politikai szerepének dialek
tikus kapcsolata csupán más megnevezése a Kommunis ta Szövetség és az 
önigazgatású társadalom, vagyis az önigazgatású társadalmi-poli t ikai 
rendszer ilyen viszonyának. A Kommunis ta Szövetség másfajta szerepe 
az önigazgatás tagadása volna, vagy fordí tva a társadalmi-poli t ikai 
rendszer egy másfajta típusa a Kommunis ta Szövetség i rányí tó szerepét 
tagadná, és a Kommunis ta Szövetséget egy olyan politikai pár t tá vál toz
ta tná, amely a munkásosztály és a nép nevében ténykedne, valójában 
tehát az etatikus szocializmust képviselné. 

Társarialmi haladásunk magába foglalja az élgárda, vagyis a munkás
osztály élcsapatának történelmi fejlődését is. A szocialista fejlődés min
den fázisában, és ugyanígy a kongresszusokon is a Jugoszláv Kommu
nista Szövetség meghatározza konkrét eszmei, káderpolit ikai és szerve
zési feladatait, pontosabban: az eszmei-politikai szerepét szavatoló té
nyezőket. Ugyanezt teszik a köztársasági és ta r tományi pártszervezetek. 
A vázol tak mellett a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség eszmei-politikai 
i rányí tó szerepét még a tagság eszmei-politikai képzésével, elméleti gya
korlati tudásának gyarapí tásával is erősíti. Ez alat t a Jugoszláv Kom
munista Szövetség teóriái alapjainak részletes ismerete, valamint a mar
xizmus—leninizmus meghatározot t területének tanulmányozása értendő, 
ezenkívül a fontos pár tdokumentumok és pár tha tá roza tok , a pár t fóru
mok és a JKSZ szerveinek fontosabb döntései. 



A. Kommunis ta Szövetség eszmei-politikai kiépítése szorosan összefügg 
a pártszervezetek fejlődésével, melyre a Jugoszláv Kommunis ta Szövet
ség vezető eszmei-politikai szerepének megvalósítása értelmében min t 
eszmei-politikai kérdésre kell tekinteni. Gondolunk itt elsősorban a K o m 
munista Szövetség tevékenységi formáira; ezeknek o lyanoknak kell len
niük, hogy a szocialista forradalom minden fázisában biztosítsák a 
konkrét feladatok teljesítését. Emellett a szervezés magában foglalja 
még a pártszervezet tagjainak és a Kommunis ta Szövetség vezetőinek 
rendszeres szervezeti életét. Minden pártszervezet rendszeresen ta r t 
összejöveteleket, minden pár t t agnak és a pártvezetőség minden tagjának 
pontosan meghatározot t feladata van, és ezt az előre meghatározot t 
ütemben teljesítik. 

A Kommunis ta Szövetség káderpoli t ikájának kialakításához az esz
mei-politikai szintre, a kommunista fegyelemre és a tagság struktúrájára 
kell ügyelni. A Kommunis ta Szövetség erősítése a polit ikai akciókban 
és az öngazgatási harcban kipróbál t új tagok felvételével történik. 

A J K S Z 1972-ben megtar tot t második konferenciája rendkívüli jelen
tőségű. Ezen Ti to elvtárs rámuta to t t , hogy a Kommunis ta Szövetség 
reformcéljait nem valósí tot tuk meg. Az eredeti elgondolás az volt, hogy 
a nagy és tömeges pártszervezetek helyett kis létszámú alapszervezeteket 
alakítsunk, amelyek igazi pártéletet élhetnek, a környezetükben felme
rülő valamennyi kérdéssel foglalkozhatnak. 

Zárószavában Ti to elvtárs többek közöt t a következőket mondot ta : 
„ H a a Kommunis ta Szövetség a munkásosztály élcsapata, akkor a mun
kásoknak az élgárda soraiban a helye. A Kommunis ta Szövetséget nem 
alkothatják csupán a kívülállók, a tisztviselők vagy olyanok, akiknek 
vajmi kevés köze van a termeléshez. Már maga a kifejezés: a munkás
osztály élcsapata azt jelenti, hogy a tagság többségét a munkásosztályhoz 
tar tozók alkotják, ezek pedig a munkások, a dolgozók. (A JKSZ I I . 
konferenciája 11 . old., Belgrád, 1972.) 

A második konferencia egyebek közöt t a következő feladatokat jelö
li meg: 

— A Kommunis ta Szövetség szociális összetételének megváltoztatása, 
a JKSZ ideológiáját elsajátító és a szocialista önigazgatási viszonyokért 
harcoló közvetlen termelők felvétele a pár t tagság soraiba. 

— A Kommunis ta Szövetség feladata olyan káderpoli t ikát érvényre 
jut ta tni , hogy a Kommunis ta Szövetség szerveiben, a társadalmi-poli t i 
kai szervezetek vezetőségében, a küldött-testületekben, mindenüt t és 
minden szinten megfelelő a rányban képviseljék maguka t a közvetlen 
termelők. 

— Ugyancsak a Kommunis ta Szövetség vezetőségének és szerveinek 
feladata, hogy minden fontosabb határozathozata l , döntés előtt, a kér
dést megvitatás céljából a közvetlen termelők elé terjessze. 

— Olyan szervezeti formát kell kiépíteni, amely lehetővé teszi, hogy 
minden pár t tag társultmunka-alapszervezetében, kapcsolódjon be a pár t -



munkába, mert így a kommunisták szervezetten tevékenykedhetnek a 
mindennapi feladatok teljesítése és a kérdések megoldása érdekében. 

— Kiküszöbölni az ideológiai és elméleti munkában tapasztalható 
lemaradást . 

A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség egysége a munkásosztály érdek
egységén, г Jugoszláv Kommunis ta (Párt) Szövetség forradalmi hagyo
mányain , a mozgalom érdekeinek megvalósítását célzó kommunista fe
lelősségen és a tudatos kommunista felelősségen alapul. A Jugoszláv 
Kommunis ta Szövetség egysége különösen az önigazgatású szocialista 
társadalom céljainak elérésében jut kifejezésre. A 21 . értekezlet előtti 
időszakban gyengült a Kommunis ta Szövetség egysége, s ugyanakkor a 
munkásosztály befolyása is a társadalmi viszonyokra és a szocialista ön
igazgatási viszonyok újratermelési folyamatára . A 21 . értekezlet ha táro
zata inak végrehajtásával és Ti to elvtársnak a párt tagsághoz intézett le
velével ezt a folyamatot sikerült megfékezni. 

А X . és а X I . kongresszus közöt t a Jugoszláv Kommunista Szövetség 
mélyreható társadalmi változások mozgatója volt, az a lkotmány, а X . 
kongresszus határozata i és a Társult munka törvénye alapján mozgósí
tot ta a szervezett szocialista erőket a szocialista önigazgatás kiépítésére. 

Az a lkotmány és a társult munka törvényéből adódó feladatok szük
ségessé tet ték a Kommunis ta Szövetség és a többi szocialista erő szoro
sabb integrálását az önigazgatási rendszerben. Előfeltétele volt ez társa
dalmunk további fejlődésének. Ennek érdekében a társadalmi-poli t ikai 
szervezeteknek megfelelőbb módon kellett szervezkedniük, munkamód
szereiket az a lkotmányban meghatározot t szerepkörhöz és feladatokhoz 
kellett idomítaniuk. Ezért а X . kongresszus utáni tevékenységük súly
pontját a társultmunka-alapszervezeteiben és helyi közösségekben végzett 
közvetlen tevékenységre helyezték. 

Így ma már bát ran állí thatjuk, hogy nagymértékben javult a Kommu
nista Szövetség szervezettsége és aktivitása a társultmunka-szervezetek
ben. A társultmunka-alapszervezeteiben a Kommunis ta Szövetség alap
szervezetei egyre többet foglalkoznak a társadalmi-gazdasági és politikai 
viszonyokkal, ami lehetővé teszi az egységes polit ikai álláspontok kiala
kítását és a kommunis ták közvetlen akcióját az önigazgatási szervek és 
testületek munkájában. Egyelőre azonban még nem beszélhetünk az ön
igazgatási szervek munkájának folyamatos felméréséről, elmarad a rend
szeres elemzés, hogy milyen mértékben veszi ki részét a KSZ-szervezet a 
termelés és elosztás kérdéseinek megoldásából. 

A helyi közösségekben tevékenykedő KSZ-alapszervezetek mindeddig 
nem dolgoztak ki megfelelő munkamódszereket arra vonatkozóan, hogy 
miként serkenthetnék a kommunisták ténykedését a helyi közösség tár
sadalmi életében, problémáinak megoldásában. Jellemző az is, hogy a 
társultmunka-alapszervezeti pártszervezetek nem kísérik figyelemmel, 
milyen tevékenységet fejtenek ki tagjaik a helyi közösségek szerveiben 
vagy más társadalmi-poli t ikai szervezetekben. 



A pártszervezetek és párttagok jelenlegi munkamódszerének értékelése 

Szocialista forradalmunk első fázisára jellemző, hogy bizonyos mér
tékben a szocialista demokrácia egypártrendszerét szorgalmazta. A 
Jugoszláv Kommunis ta Pá r t nagy tekintélynek örvendett , és szerepét 
már akkor is megosztotta a demokrat ikus erőkkel, miközben energiku
san harcolt a techno-bürokratikus monopolhata lom ellen. Az önigazgatá
si dekomrácia fejlődésével feleslegessé vál t ez a politikai rendszer, ami 
a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség társadalmi helyzetének változásához 
vezetett . Véget ért a Kommunis ta Szövetség végrehajtó szerveinek és az 
á l lamhatalom végrehajtó szerveinek perszonális uniója (szövetsége). Az 
új ál láspontok értelmében a Kommunis ta Szövetség eszmei-politikai ere
jét a lkotómunkával , kreat ív tevékenység révén kell kifejezésre juttatnia 
az önigazgatási és küldöttrendszerben, megakadályozva a társadalom 
további bürokrat izálódását . Ez viszont azzal a veszéllyel járt , hogy a 
Kommunista Szövetség esetleg a társadalmi események peremére szorul 
mind az önigazgatási társadalmi-gazdasági viszonyokban, mind pedig a 
küldött-rendszerben, ami a pár t és a munkásosztály kapcsolatának gyen
gülését eredményezné. 

A Kommunis ta Szövetség a X . és X I . kongresszus közöt t a társult
munka-szervezetek küldöttségeinek, valamint a társadalmi-poli t ikai 
szervezetek, az önigazgatási és a társadalmi-poli t ikai közösségek mun
kájában kifejtett tevékenységével betöltötte eszmei-politikai szerepét, 
amelyet a küldöttrendszer kiépítésében vállal t magára . Általánosan érté
kelve a kommunis ták tevékenységét leszögezhetjük, hogy a mindennapi 
önigazgatási és polit ikai döntéshozatalban azonban nem jutot t kellőkép
pen kifejezésre elkötelezettségük. 

Egyelőre még nem vál t gyakorla t tá , hogy a KSZ-szervezetek foglal
kozzanak a küldött-testületek napirendjére kerülő kérdésekkel, különö
sen pedig a KSZ-szervezet küldötteinek munkájával és emiatt e lmaradt 
a termelési, a társadalmi-gazdasági és a fontos politikai kérdések meg
oldására i rányuló kommunista kezdeményezés. 

A külclöttrendszer sikeres érvényesítése és működése érdekében a Kom
munista Szövetségnek szorosabb kapcsolatot kell kiépítenie a többi tár
sadalmi tényezővel. Ez egyben a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség prog
ramjában ki tűzöt t célok elérését is szavatolja. 

Maga az a tény, hogy politikai rendszerünk az önigazgatású küldöt t -
rendszeren alapul , megköveteli a kommunis ták jelenlétét a néptömegek 
polit ikai tevékenységében. Demokrat ikus kapcsolatok rendszerének ki
építésére van szükség. A Kommunis ta Szövetségnek, mint szervezett ön
igazgatási erőnek jelen kell lennie az önigazgatási közösségek és más 
szocialista erők munkájában, demokrat ikus kapcsolatokra építve az 
együttműködést, nem pedig külső tényezőként i rányí tani a tevékenysé
get. 

A fentiek megvalósítása akkor lehetséges, ha megvál toznak a viszo
nyok a többi társadalmi-poli t ikai szervezetben is, mégpedig úgy, hogy 



mindegyik elvégzi a saját feladatát . A közeljövőben tehát ennek szelle
mében kell a küldöttrendszerben kifejteni a Kommunis ta Szövetség 
munkamódszerét . A Kommunis ta Szövetség ugyanis a mai viszonyok kö
zepette, már nem kényszerítheti rá a küldött-testületekre a saját véle
ményét és állásfoglalását, hanem tagságával együt szerves, alkotórészévé 
kell válnia az önigazgatási testületeknek. A kommunis táknak akt ív tény
kedést kell kifejteniük, hogy elnyerjék környezetük bizalmát és bevá
lasszák őket a küldöttségekbe. A Kommunis ta Szövetségnek jelen kell 
lennie a társadalmi szervezetek választmányában, az önigazgatási közös
ségek demokrat ikus küldött-testületeiben. Ezeken a helyeken a kommu
nista az önigazgatókkal , a szocialista erőkkel, demokrat ikus vi tában küzd 
polit ikai álláspontjainak érvényesítéséért. A társadalmi tanácsok, ame
lyek a küldöttrendszer különböző szintjén alakulnak majd meg, ugyan
csak egyik formáját képezik a Kommunis ta Szövetség és a küldöt t rend
szer demokrat ikus kapcsolatának. 

Ilyen tevékenységet a Kommunis ta Szövetség akkor fejthet ki, ha 
á l landóan figyelemmel kíséri a küldöttségek és küldött-testületek napi
rendjén szereplő kérdéseket, ha lelkiismeretesen továbbítja a bázis véle
ményét, a bázisnak pedig tolmácsolják a küldöttség vagy testület állás
foglalását. Ezál ta l a Kommunis ta Szövetség is elemezhet bizonyos ada
tokat , jelenségeket, véleményeket, majd állást foglal és ezzel a pá r t 
vagy a küldött- testület ülésén folyó demokrat ikus vi tában is részt vesz. 

A jugoszláv Kommunis ta Szövetség helyzetét a lkotmányunk határoz
za meg. A KSZ az egész társadalom alapvető .mozgatóereje, annál is in
kább, mivel társadalmi fejlődésünk fő hordozói ma az önigazgatási 
s t ruktúrák N o s , ezért olyan fontos, hogy a mozgatóerő az önigazgatási 
s t ruktúrákon belül legyen, mert fordí tot t esetben megtörténhetne, hogy 
az önigazgatásellenes s t ruktúrák vennék át a Kommunis ta Szövetség sze
repét. A Kommunis ta Szövetség tehát jelenlegi politikai rendszerünk
ben nem lehet az önigazgatási rendszeren kívüli parancsoló, az önigaz
gatási rendszer feletti ha ta lom, bár ilyen jelenségek a gyakorlatban még 
tapaszta lhatók. Ennek oka pedig, hogy a Kommunis ta Szövetség polit i
kailag és a lkotó tevékenységével ma még nincs kellően jelen önigazgatá
si demokrat ikus rendszerünkben, de a többi társadalmi-poli t ikai szerve
zet poli t ikájának kialakításából sem veszi ki részét. 

Megállapíthatjuk, hogy nem dolgoztuk ki alaposan az önigazgatási 
küldöt trendszert , nem biztosítottuk annak felrételeit, hogy a küldöt t -
rendszer egyesítse a szervezett szociálisa társadalmi tudatot , pedig ennek 
eszmei konceptusát már a X . pártkongresszus meghatározta . H a viszont 
a J K S Z mint vezető társadalmi erő továbbra is külső tényezőként fejti 
ki tevékenységét, akkor a döntő fontosságú kérdések rendezésében csak 
a felszínen marad és a techno-bürokrat ikus appará tus függelékévé válik, 
ami ismét deformációkhoz vezetne, sőt egyes végrehajtó szervek, szer
vezetek és szakszolgálatok kettőzésére is sor kerülne. 

A Kommunis ta Szövetség a társadalmi-poli t ikai szervezetekhez, a tár
sadalmi szervezetekhez, a szakegyesületekhez, a tudományos és hasonló 



szervezetekhez, intézményekhez ugyanúgy viszonyul, mint az önigazga
tási szervezetekhez és küldöttrendszerhez. Vagyis csak mint ezeknek al
kotórésze valósíthatja meg eszmei-politikai i rányí tó szerepét. Az említett 
szervezeteket foglalkoztató kérdések képezik a Kommunis ta Szövetség 
politikáját alkotó elemek második forrását. A Kommunis ta Szövetség és 
az említett szervezetek közötti demokrat ikus együttműködés a pá r t t a 
gok és a szervezetekben tevékenykedő polgárok, dolgozók kapcsolata ré
vén valósí tható meg. 

Munkájukban és tevékenységükben szabadok és önállóak a szerveze
tek, de ugyanakkor felelősek tagságuk előtt. Ez előbbi azonban nem je
lenti azt, hogy ezek a szervezetek függetlenek a társadalmi tuda t többi 
szocialista tényezőjétől, hanem csupán azt, hogy a demokrat ikus szocia
lizmus egységes rendszerében a dolgozók és polgárok társadalmi érde
keinek különféle megnyilvánulási formáit fejezik ki. Emia t t a Kommu
nista Szövetséggel és egymással függő viszonyban vannak . 

Társada lmunkban elvileg létrehoztuk ezeket a viszonyokat, a régi 
ideológia maradványa i miat t azonban, mely szerint ezek a szervezetek 
tulajdonképpen a Kommunis ta Szövetség áttételei, valamint a társadal
mi-politikai szervezetekben a kommunisták tevékenysége iránt tanúsí tot t 
szektáns viszonyulás mia t t , még mindig bizonytalanság tapaszta lható a 
szervezetek, mindenekelőtt egymás között i demokrat ikus kapcsolatte
remtésében. A Kommunis ta Szövetség az említett szervezetekkel és a 
küldöttrendszerrel való kapcsolat h iányában nem építhetne ki reális 
kapcsolatot a dolgozó tömegekkel és ideológiai szektává válna. Polit i
kai rendszerünk továbbfejlesztésében erősíteni kell ezeket a szervezete
ket, biztosítani az egymás között i , valamint a Kommunis ta Szövetséggel 
és a többi társadalmi-poli t ikai szervezettel vaió demokrat ikus kommu
nikáció lehetőségét. 

Mint már mondot tuk , a Kommunis ta Szövetségnek ál landóan figye
lemmel kell kísérnie a küldöttségek, a küldött-testületek, a szakszerve
zet, a Szocialista Szövetség, a társadalmi tanácsok stb. tevékenységé
ben felmerülő problémákat . Ezeknek sokoldalú felülvizsgálása szolgál
tatja a legjobb alapot a Kommunis ta Szövetség polit ikai álláspontjai
nak kidolgozásához. A Kommunis ta Szövetség tevékenységét tehát az 
önigazgatási s t ruktúrákban, a küldöttségekben, az önigazgatási érdek
közösségek közgyűléseiben, a társadalmi-poli t ikai közösségekben kell 
továbbfejleszteni és fokozni. A Kommunis ta Szövetség csak a többi szo
cialista erővel együttesen felelhet a társadalmi ál lapotok rendezéséért és 
az elfogadott ha tároza tok valóra váltásáért . I ly módon a KSZ nemcsak 
a mindennapos társadalmi ellentmondások megoldására muta t rá, hanem 
a fejlődési lehetőségeket is jelzi. 



A társadalmi-politikai szervezetekben végbemenő változások és a 
Kommunista Szövetség tagjainak feladatai 

Edvard Kardelj t anulmánya és a X I . kongresszus határozata i egy
aránt megjelölik a szubjektív szocialista erők feladatait polit ikai rend
szerünk további építésében. A szubjektív erők fogalma alat t a Kommu
nista Szövetséget, a Dolgozó N é p Szocialista Szövetségét, a Szakszerve
zeti Szövetséget, a Szocialista Ifjúsági Szövetséget, a Harcosok Szövet
ségét, a társadalmi szervezeteket, a tudományos szervezeteket, a szak
szolgálatokat, a tájékoztatási rendszert és a tömegtájékoztatást értjük. 
Sürgős feladatunk tehát kidolgozni a szubjektív szocialista tényezők 
szervezési és munkamódszerét , szem előtt t a r tva ezek jelentőségét és 
szerepét az önigazgatás demokrat ikus mechanizmusában és a küldöt t -
rendszerben. 

A Dolgozó N é p Szocialista Szövetsége, a szervezett szocialista tár
sadalmi erők legszélesebb frontja egyelőre még nem foglalta el megfe
lelő helyét a társadalomban. Ezentúl tehát nagyobb figyelmet kell szen
telnünk a Szocialista Szövetség demokrat ikus szerepének szorgalmazá
sára. 

A Szocialista Szövetség elveszítette azt a helyét és szerepét, amelyet .-• 
népfelszabadító háború és az újjáépítés idején töl töt t be társadalmunk
ban. Ennek következménye, hogy gyengült a kapcsolata a Kommunis ta 
Szövetséggel, a többi társadalmi-poli t ikai szervezettel, s így nem t a r t 
ha t ta számon a dolgozók és polgárok mindennapi érdekeit és igényeit. 

Ez az ál lapot a kommunis ták és a Kommunis ta Szövetség szerveinek 
a Szocialista Szövetség i ránt i téves viszonyulásából ered. A másik, kicsit 
sem mellékes tényező az a ket tőzött munka , illetve, hogy a Szocialista 
Szövetség fórumai is ugyanúgy tárgyalnak meg bizonyos problémákat , 
mint a Kommunis ta Szövetség. Ezzel pedig a Kommunis ta Szövetség és 
a Szocialista Szövetség viszonya igen passzívvá válik. 

A felelősséget a Szocialista Szövetség illetékes szerveinek is vállalniuk 
kell. A Szocialista Szövetség fórumaiban ugyanis az önálló politikai ve
zetés tendenciája érződik, holott a lkotmányunk szerint a Szocialista Szö
vetség nem önálló politikai szerv vagy hatalom, hanem a szocialista 
erők demokrat ikus kezdeményezésének egyeztető, koordináló szerve. Az 
említettek mellett a Szocialista Szövetség némely szervezeteiben még min
dig a fórummunka dominál , s így a vezető beosztásúaknak nincs meg a 
tényleges kapcsolata a mindennapi problémákkal . 

Az eddigi gyakorla t az volt, hogy a Dolgozó N é p Szocialista Szövet
ségének fóruma, az elnökség és a választmány megvi ta t ták a társadal
mi problémákat és véleményezték az államszervek munkáját . A Szocia
lista Szövetségnek ezt a tevékenységét a jövőben a szakosztályokban 
kell kifejteni, ahol valamennyi érdekek társadalmi tényező egyenlően és 
egyenrangúan részt vehet a vi tában. 

A népfelszabadító háború idején alakult Népfront , a Kommunis ta 
Pár t által vezetett szocialista erőket egyesítő szervezet helyébe lépő Szo-



cialista Szövetségnek tovább kell fejleszteni a hagyományt , és a fejlett 
szocialista önigazgatási társadalom, a szocialista demokrácia megválto
zott viszonyaihoz idomítani . 

A Szocialista Szövetség az önigazgatás legfejlettebb formája, ahol a 
különböző társadalmi szervezetek, dolgozók és polgárok érdekei, néze
tei ta lálkoznak, s így a Szocialista Szövetség az össztársadalmi érdeke
ket képviseli. Szerepét csak akkor töltheti be maradékta lanul , ha tömö
ríti a legszélesebb néprétegeket és a dolgozókat, tekintet nélkül ideológiai 
nézetkülönbségeikre. 

A Szocialista Szövetség egyik legfontosabb feladata tehát demokrat i 
kus kapcsolatot teremteni a szocialista társadalmi tuda t szervezett erői és 
az önigazgatási tevékenység között . Ez a feladat pedig megköveteli, 
hogy a Szocialista Szövetség a küldöttrendszer minden tevékenységi ága
zatában jelen legyen és éberen figyelje a napirendre kerülő problémá
kat . A felmerülő problémákról a Szocialista Szövetség megfelelő szerve
zeti formáiban kell megbeszélést, v i tá t folytatni a Kommunis ta Szövet
ség, a Szocialista Ifjúsági Szövetség, a Szakszervezeti Szövetség és a töb
bi társadalmi-poli t ikai szervezet ak t ív részvételével. A szervezett szocia
lista erők demokrat ikus frontjának, a Szocialista Szövetségnek olyan te
vékenységi formát és munkamódszer t kell szorgalmaznia, amely a mun
kásosztály és a dolgozók széles rétegei számára szavatolja az ak t ív és 
kreatív bekapcsolódást a munkába. 

A Szocialista Szövetség fogja össze tehát a dolgozók és polgárok, a 
társadalmi-poli t ikai és társadalmi szervezetek kezdeményezését, a Szo
cialista Szövetség szerveiben és fórumaiban a szervezett szocialista erők 
a Kommunis ta Szövetséggel az élen, demokrat ikus egységben munkál 
kodnak közös akcióik érvényesítéséért. I ly módon biztosítható, hogy 
konkrét kérésekről konkrét vita folyjon az önigazgatási közösségekben, a 
küldött-testületekben és ál talában mindenüt t , ahol a Szocialista Szövet
ségnek segítenie kell, hogy a dolgozók, polgárok a felmerülő kérdésekre 
megtalálják a helyes választ, a legjobb megoldást. 

A kongresszusi dokumentumok és Ed var d Kardélj t anulmánya a lap
ján a Vajdasági Dolgozó N é p Szocialista Szövetcégének 13. választási ér
tekezlete összefoglalta a szervezési, a munkamódszerre vonatkozó és a 
tevékenykedési feladatokat . 

A szocialista demokrácia lényeges kérdése a dolgozók és polgárok köz
vetlen részvétele a társadalmi problémák megoldásában. Ennek érvénye
sítésében, a küldöttrendszer minél teljesebb kibontakozásában nagy sze
repe és felelőssége van a Szocialista Szövetségnek. A pár t t agoknak és a 
Kommunis ta Szövetségnek a Szocialista Szövetség szerveiben teljesítendő 
feladatait pedig a VKSZ Tar tományi Bizottsága foglalta össze, 1978. 
október 3-: , ha rmadik ülésén. 

Elsődleges feladat és követelmény, hogy a Szocialista Szövetség a 
jövőben a dolgozók és polgárok legszélesebb és legtömegesebb önigaz
gatási formája legyen, ahol a dolgozók a szocialista önigazgatás és ön-



igazgatású demokrácia viszonyai közepette társadalmi érdekeik megva
lósításáért harcolnak. 

A jövőben a Szocialista Szövetség széles körű eszmei-politikai tevé
kenységet fejt ki községi, helyi közösségi és alosztályi szerveiben. Ее 
hozzájárul ahhoz, hogy a dolgozók és polgárok helyesebben értelmezzék, 
jobban megértsék a szocialista önigazgatás politikai rendszerében bekö
vetkező vál tozásokat . 

Ahhoz, hogy Vajdaság Dolgozó Népének Szocialista Szövetsége eze
ket a feladatokat valóra válthassa, nagyobb gondot kell fordítania a 
szervezésre és vál tozta tni tevékenységi módszerén, mégpedig úgy, hogy 
minden szinten és mindenkor behatóan foglalkozzon az önigazgatási 
közösségekben, a társult munkában jelentkező kérdésekkel, a dolgozók 
és polgárok társadalmi érdekeivel a községben, a helyi közösségben és 
ál talában a .küldöttrendszer szerveiben, szervezeteiben. Ezeket a kérdése
ket elsősorban a Szocialista Szövetség szakosztályainak összejövetelein 
kell majd megvitatni , de az eredmények érdekében elsősorban a szakosz
tályok eddigi munkamódszerén kell vál tozta tni . A szakosztályok gyak
ran tevékenységüket a különböző fórumok irányába fejtették ki, ma
guk is fórummunkát végeztek, a tevékenység kisebb csoportokra korlá
tozódott . Ezzel szemben a szakosztályoknak társadalmi akciókat össze
fogó szervvé kell válniuk. A szakosztály akkor tevékenykedhet sikere
sen, ha munkájában olyan küldöttek vesznek részt, akik politikailag és 
szakmailag is képzettek, és így a napirendre kerülő problémákat sokol
dalúan és érdemlegesen ki tudják vizsgálni, megvitatni . A szakosztályok 
tehát tulajdonképpen szakosított szervek, tevékenységüket az önigazga
tási érdekközösségek és a küldött-testületek napirendjén szereplő konkrét 
kérdésekre összpontosítják, hogy segítsenek a küldötteknek a legjobb 
megoldások meglelésében. Munkájukban a szakosztályok önállóak. 

A viták célja a különböző akciókról folytatot t megbeszélés, de a 
szakosztályok nem hoznak kötelező döntéseket, csak javaslatokat tesz
nek, olykor több vál tozatban is, és ezeket a küldött-testületek és ön
igazgatási szervezetek illetékes szervei elé terjesztik. A tevékenység ki
terjed az érdekközösségek közgyűlésével, a községi, a tar tományi , a 
köztársasági és a szövetségi képviselőházzal való konkrét együt tműkö
désre, a törvények, az önigazgatási megegyezések és a társadalmi meg
állapodások előkészítésére, kidolgozására, valamint egyéb általános intéz
kedések meghozatalára. 

A szakosztályok önállóságának és felelősségének fokozásával egyide
jűleg változik az elnökség és t i tkárság szerepköre is. A Szocialista Szö
vetség t i tkársága opera t ív jellegű és folyó ügyekkel foglalkozik, poli
tikai állásfoglalás jog nélkül. 

A Szocialista Szövetségnek alkotó hozzáállással kell részt vennie a 
társadalmi tanácsok létrehozásában. A társadalmi tanácsok a küldöt t 
rendszer elveinek következetes alkalmazásával a demokrat ikus önigaz
gatási-társadalmi döntéshozatalt h iva to t tak biztosítani. 

A Szocialista Szövetség küldöttségeket nevez ki a társadalmi taná-



csókba, ami megköveteli, hogy az időszerű társadalmi kérdésekről szé
les körű, szakavatot t polit ikai v i tá t folytasson. 

A társadalmi-poli t ikai tanácsok funkciójával összhangban a küldöt t 
testületekben és közgyűlésekben a Szocialista Szövetség küldöttei is te
vékenykednek. A Szocialista Szövetségre ezért fontos szerep hárul az 
álláspontok, az irányelvek egyeztetésében, különösen akkor, ha a társult 
munká t érintő rendszerbeli kérdésekről esik szó. 

A nőtanács a dolgozó nő társadalmi, munkaügyi , önigazgatási és po 
litikai affirmálásának kérdéseivel foglalkozik; kezdeményezi és irányítja 
a szervezett szocialista erők társadalmi akcióit a konkrét kérdések meg
oldásában. A tanács a szakosztály elve alapján ténykedik. 

A küldöttrendszer erősödésével nő a Szocialista Szövetség szerepe is 
a helyi közösségekben, bár a harmadik ülésen a r ra is rámuta t tak , hogy 
a munkamódszereket , formákat és a tevékenység ta r ta lmát sokhelyütt 
nem hangol ták össze a tényleges érdekekkel és nem biztosí tot ták a dol
gozók, polgárok tömeges részvételét az őket érintő kérdések nyilvános 
vitájában. 

A Szocialista Szövetség tevékenységét illetően nagy jelentőségük van 
az alosztályoknak. Az alosztályok képezik azt a munkaformát , ahol a 
dolgozók és polgárok közvetlenül kinyilvánít ják véleményüket, demok
ratikus, tényekkel a látámasztot t v i tá t folyta thatnak, és javasolják a 
mindennapi kérdések rendezési módját. Az alosztályok megalapításakor 
ügyelni kell arra , hogy a tagságukat képező dolgozókkal és polgárokkal 
megfelelő társadalmi ténykedést fejtsenek ki. Jelenleg ugyanis az alosz
tályok többségének sem a munkamódszere, sem a szervezeti felépítése 
nem felel meg a fenti követelményeknek. 

A helyi közösségi szakosztályok eddigi tevékenysége nem volt kielégí
tő. Általános vélemény, hogy a szakosztályok akt ívabb tevékenysége si
keresen hozzájárulna ahhoz, hogy a dolgozók közvetlenebbül döntsenek 
az általános és közös fogyasztásra szánt eszközök sorsáról. 

A Szocialista Szövetség községi választmányát , a küldöttrendszer elve 
alapján a társadalmi-poli t ikai szervezetek, a társadalmi szervezetek, a 
polgárok egyesületei és a Szocialista Szövetség helyi szervezeteinek kül
döttei képezik. A községi szervezet, mint széles front, a község társa
dalmi-gazdasági és polit ikai fejlődésével kapcsolatos kérdésekkel foglal
kozik, főként pedig azokkal , amelyek a társadalmi-poli t ikai tanács elé 
kerülnek. A válasz tmány az a hely, ahol az ál láspontok, az elképzelé
sek, az érvek és tények elhangzanak, ahol a nézeteket egyeztetik és ke
resik a legjobb megoldást. 

A z alkotmánymódosí tások (a föderáció és köztársaságok között i vi
szony megvál toztatása, a megbeszélések, a döntéshozatal és a felelősség 
más módon tör ténő rendszere) megkövetelték, hogy a szakszervezet is 
felülvizsgálja szerepét és polit ikai rendszerbeli tevékenységét. 

További fejlődésében a szakszervezetnek is erősítenie kell kapcso
latát a dolgozókkal, akcióképességét; az önigazgatási és társadalmi meg-



állapodások, va lamint a munkásosztály döntő szerepének, szolidaritá
sának és egységének érdekében kifejtett tevékenységét. Feladatának sike
res ellátása végett szükség muta tkozik a szakszervezeti munka területi 
és funkcionális megszervezésére. 

A szakszervezet munkamódszeréről széles körű vita folyt az önigaz
gatások második kongresszusán. Ezút ta l is megerősítették, hogy a tár
sul tmunka-szervezeteiben mind a társadalmi-gazdasági, mind pedig az 
eszmei-politikai tevékenység legfőbb hordozója a szakszervezet. 

Az önigazgatók második kongresszusán munkásosztályunk az önigaz
gatási harc új szakaszába lépett. A kongresszuson Tito elvtárs egyebek 
között a következőket mondot ta : „Az önigazgatók második kongresszu
sának történelmi jelentősége van. összegezni kell az eltelt két évtized 
tapasztalatai t , felmérni az eredményeket, de ugyanígy a fogyatékossá
gokat is, amelyek időnként az önigazgatás fejlődését fékezték. Gazdag 
tapasztalatai tokból , ti küldöt tek számos példát hozhat tok fel erre ." (Tito 
elvtárs beszéde az önigazgatók második kongresszusának I. plenáris ülé
sén, Republička štampa, 23. oldal, Belgrád, 1971.) 

Az önigazgatás a munkásosztály legfőbb osztályérdeke, s ezért a szak
szervezetnek megkülönböztetett figyelmet kell szentelni az önigazgatási 
problémáknak. 

A szakszervezet ezt a következő módon valósítja meg: 
„— mint szervezet egészében is, és fórumai által is az egyes problé

mák megoldásán, az álláspontok, platformok, konkrét megoldások de
finiálásán tevékenykedik; 

— az önigazgatási döntéshozatal hordozója és kezdeményezőjeként 
közös tevékenységi programok kidolgozásán és meghozatalán munkál 
kodik; 

— hozzájárul a társultmunka-szervezetekben felmerülő konfliktusok 
megoldásához; 

— küldöttei és tagjai által az önigazgatási és a döntéshozatali szer
vekben progresszív megoldásokat javasol, részt vesz az önigazgatási dön
tések kidolgozásában; 

— mint szervezet síkraszáll azért, hogy az igazgatási szervekbe a rá
termett dolgozókat válasszák; 

— de mindenekelőtt a szakszervezeti tagság körében, a dolgozók 
gyűlésén, a szakszervezeti összejöveteleken, lehetővé teszi, hogy a dolgo
zók akara ta , érdeke és követelése érvényesüljön". (Dušan Popović-Šane 
beszámolója az önigazgatók második kongresszusán, Drugi kongres samo
upravljača Jugoslavije, 166. oldal, Radnička štampa, Belgrád, 1971.) 

A JSZSZK Alkotmánya és a társult munka törvényének meghozatala 
u tán lényegesen növekedett a szakszervezet szerepe a társadalmi-gazda
sági viszonyok rendezésében és az önigazgatási demokráciában. Ez a 
szerepkör beépült a társadalmi-gazdasági viszonyok mechanizmusába. A 
szakszervezet olyan társadalmi-poli t ikai szervezet, amely a munkásosz
tályt bevonja az újratermelési folyamat problémakörébe. 

Eddig a szakszervezet túlnyomórészt a munkaszervezet időszerű p rob-



léniáival foglalkozott és ezen a téren figyelemre méltó eredményeket is 
ért el. Ezzel ellentétben kevésbé hal lat ta szavát az önigazgatási érdekkö
zösségekben, a helyi közösségekben, a községekben, a küldöttségekben és 
küldött-testületekben. 

Az a lkotmányban és a társult munka törvényében körvonalazot t tá r 
sadalmi-gazdasági mechanizmus a szakszervezet fokozott ténykedése 
nélkü! nem működhet sikeresen. Különösen azokon a területeken, ahol a 
mechanizmus puszta rendszere nem szavatolhat eredményt, mint például 
az önigazgatási megegyezésekkel és társadalmi megoldásokkal rendezett 
kérdések. Ezeknek érvényesítését csak demokrat ikus akciók szavatolhat
ják. Az a lkotmány alapján a szakszervezet némely esetben a tevékeny
ség hordozója, esetleg az önigazgatási megegyezés vagy a társadalmi 
megállapodás egyik aláírója, ismét máskor a szembenálló felek közvetí
tője (például munkabeszüntetés vagy hasonló jelenségek esetében). 

A szakszervezet fontos feladata még odahatni , hogy a munkásosztály 
rendelkezzen a megvalósított jövedelem egészével. Ez utóbbi érdekében a 
Kommunista Szövetségnek küzdenie kell a szakszervezet megerősítéséért 
az önigazgatási demokrácia rendszerében. 

Mivel a szakszervezet eddig csak a munkaszervezeti apróbb ügyekbe 
avatkozot t bele, a jövőben most már ar ra kell törekednie, hogy a dol
gozók széles rétegei bekapcsolódjnak a társult munka egész irányítási 
folyamatába. 

A Kommunista Szövetség eszmei-politikai i rányító szerepe csak úgy 
érvényesülhet, ha a KSZ demokrat ikus kapcsolatokat , együttműködést 
teremt valamennyi dolgozóval, és ezzel a szakszervezet feladatainak kö
vetkezetes megvalósítását is szavatolja. Más szóval a Kommunis ta Szö
vetség kívülről nem irányíthat ja a szakszervezetet. Az elkövetkezőkben 
olyan társadalmi tanács létrehozásán kell fáradozni, amely lehetővé te
szi a szakszervezet eredményes együttműködését az azonos társadalmi 
problémákban érdekelt többi társadalmi tényezővel. 

Az új körülmények közepette megnövekedett a szakszervezet védő sze
repe is: a társadalmi újratermelésre és a dolgozó társadalmi helyzetére 
vonatkozó egész sor elidegeníthetetlen szociális, demokrat ikus és egyéb 
jogot gyakorol . A feladat eredményes végrehajtásához a szakszervezetnek 
és szerveinek úgy kell szervezkedniük, hogy rendszeresen figyelemmel 
kísérjék a gazdasági és más önigazgatási jogok gyakorlását , a társadalmi 
újratermelés folyamatában. 

A jövőben a szakszervezet az önigazgatási érdekközösségekben, a he
lyi közösségekben, a községi küldött-testületekben és a küldöttségekben 
is akt ívabb szerepet vállal . Ezen a téren részben önállóan végzi funk-
ciójác, részben pedig küldöttei által, a Szocialista Szövetség keretein 
belül. 

A vázolt feladatok valóra váltásáért a szakszervezeti alapszervezetek
ben nagy gondot kell fordítani az önképzésre és továbbképzésre, az ön
igazgatási demokrácia ismereteinek elsajátítására, a tevékenységnek 
megfelelő szervezeti formák kiépítésére. 



Biztosítani kell tehát a szakszervezet ak t ív tevékenységét politikai 
életünk valamennyi területén: a küldöttrendszerben, az önigazgatási ér
dekközösségekben, mindenüt t , ahol a dolgozók élnek és munkálkodnak . 

A Szocialista Ifjúsági Szövetség Szervezeti felépítését a JKSZ I I I . kon
ferenciáján ha tá roz ták meg. 

„Az ifjúság szervezése egyidőben két alapon történt. Először lakhely 
és munkahely szerint, hogy közvetlen formában kifejezésre juttathassa 
a konkrét gazdasági, szociális, politikai érdekeit, mindennapi szükség
leteit, a lkotó kezdeményezését és társadalmi-poli t ikai aktivitását . Másod
szor sajátos társadalmi szervezetekben, amelyekben az ifjúság sajátos mó
don valósítja meg és fejleszti ha ladó társadalmi érdekeit. Ezek a szerve
zeti formák és aktivitások egységes programelvek és tevékenységi prog
ramok alapján, szervezetten együt tműködnek a községtől a föderációig." 
(A J K S Z harmadik konferenciájának határozataiból .) 

A Szocialista Ifjúsági Szövetség ma a fiatalok legszélesebb rétegeit 
öleli fel, polit ikai rendszerünkben azonban nem nagy szerepet játszik, s 
ennélfogva az ifjúsági szervezet tevékenysége sem felel meg a társadalmi 
követelményeknek. 

Sok munkaviszonyban levő, dolgozó fiatalt választanak meg a mun
kástanácsokba, küldöttségekbe és küldött-testületekbe. Ezzel szemben le
szögezhetjük, hogy az ifjúsági szervezet alig foglalkozik a küldöttségek 
napirendjén szereplő kérdésekkel. Ennek oka, hogy egyelőre még fej
letlenek a társadalmi-poli t ikai szervezetek a küldöttrendszerrel összekö
tő viszonyok. 

A szervezett szubjektív erőknek, a Kommunis ta Szövetséggel az élen 
biztosítaniuk kell azokat a társadalmi feltételeket, amelyek lehetővé te
szik, hogy az ifjúság az önigazgatású döntéshozatal szubjektuma, közvet
len részese legyen. 

A Szocialista Ifjúsági Szövetség egyik legfontosabb feladata, hogy a 
fiatalok széles rétegeit bevonja az önigazgatási demokráciába, vagyis a 
küldöttrendszeren a lapuló döntéshozatalba. Az ifjúsági szervezetnek fo
kozot tabban együtt kell működnie a Szocialista Szövetséggel, elsősorban 
a Szocialista Szövetség szakosztályaival, és akt ívabb tevékenységet kell 
vállalnia a küldöttrendszerben. Az ifjúsági szervezetnek, csakúgy, mint 
a többi társadalmi-poli t ikai szervezetnek, feladata a Szocialista Szövet
ség erősítése. 

A Harcos Szövetség specifikus szerepet tölt be társadalmunkban. Ez 
a társadalmi-poli t ikai szervezet a népfelszabadító háborúban és szocia
lista forradalomban formálódott , és ma is a forradalmi hagyományok 
ápolásának legfőbb hordozója. A Harcos Szövetség társadalmi-polit ikai 
szerepe ezért igen jelentős. 

A népfelszabadító háború harcosainak szervezete széles körű társa
dalmi-poli t ikai ' tevékenységet fejt ki. Mint tudatos és szervezett szocialis
ta erő részt vesz a szocialista önigazgatás demokrat ikus társadalmi viszo
nyainak fejlesztésében. A küldöttrendszerben kifejtett ténykedésével részt 
kell vennie a társadalmi élet valamennyi kérdésének rendezésében. 



A Kommunista Szövetség tevékenységének irányvonala a közeljövőben 

Az 1974. évi a lkotmány a társadalmi-poli t ikai szervezeteket, mint a 
küldöttrendszer szerves alkotórészét formailag-jogilag beépítette politikai 
rendszerünkbe. Emia t t szükség muta tkozik a társadalmi-poli t ikai szerve
zetek, többek közöt t a Kommunis ta Szövetség munkamódszereinek meg
vál toztatására is. A társadalmi-poli t ikai szervezetek egymás közötti de
mokrat ikus kapcsolatán kell vál tozta tni . 

A J K S Z X I . kongresszusa új, A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség sze
repe, feladatai és munkamódszere a szocialista önigazgatású demokrácia 
politikai rendszerében című fejezete bővítet te a pár ts ta tú tumot . 

A Kommunis ta Szövetség avantgárdé szerepének mindazon a területén 
meg kell nyi lvánulnia, ahol a gyakorlat i önigazgatás történik. „A szo
cialista önigazgatású társadalmi viszonyok fejlesztésében kifejtett tevé
kenységével a Kommunis ta Szövetség síkraszáll azért, hogy a munkás
osztály, az önigazgatásilag szervezett dolgozók és polgárok legyenek a 
döntéshozatali folyamat szubjektumai és meghatározó tényezői: a társa
dalom szocialista önigazgatású integrálásának mozgatóereje, a népek test
vériségének és egységének, egyenrangúságának, közösségünk szilárdságá
nak, sikereinek és a szocialista önigazgatású rendszer védelmének leg
főbb tényezői." (Tito elvtárs beszámolója és zárószava a X I . kongresz-
szuson, 220. old. a Komunist kiadóközpontja BGD, 1978.) 

A Kommunis ta Szövetség demokrat ikus kapcsolatot teremt az önigaz
gatási szervezetekkel, közösségekkel, a szocialista erőkkel és ily módon 
mint vezető eszmei-politikai erő lép fel a társadalomban, amely a kül
döttrendszer, az önigazgatási szervezetek és közösségek, társadalmi-poli
tikai és társadalmi szervezetek keretein belül tevékenykedik, mégpedig 
úgy, hogy ezeknek a szervezeteknek a kommunisták is tagjai. 

A politikai rendszer szervezeteiben tevékenykedve a Kommunis ta Szö
vetség egyben ellenőrzi is aktivitását és politikáját a munkásosztály hosz-
szú t ávú érdekeinek megvalósítása céljából. A Kommunis ta Szövetség 
szervei és szervezetei küldöttségeket és küldötteket választanak társa
dalmi és társadalmi-poli t ikai szervezetekbe, ahol a küldöt tek a Kom
munista Szövetség álláspontját képviselik. 

A Kommunis ta Szövetség az önigazgatási szervekben és testületekben, 
hogy az általános honvédelmi és társadalmi önvédelmi kérdéseket a pár
tunk ezzel kapcsolatos álláspontjainak szellemében rendezzék. 

A Kommunis ta Szövetség alapszervezetei és szervei szükség szerint 
megvitatják a társadalmi és társadalmi-poli t ikai szervezetekbe delegált 
küldötteik és küldöttségeik tevékenységét, a napirendre kerülő kérdése
ket és demokrat ikus véleménycsere útján állást foglalnak. A küldöttségek 
és küldöt tek az így elfogadott ál láspontok alapján kötelesek véleményt 
nyi lvání tani az önigazgatási szervekben és szervezetekben. Változás 
esetén a küldöt tek kötelesek a KSZ-alapszervezetet erről tájékoztatni és 
ha a helyzet úgy kívánja, az alapszervezet ismét megvitatja a kérdést. 

A Kommunis ta Szövetség alapszervezeteiben olyan munkamódszer t 



kell kiépíteni és alkalmazni, amely serkenti a demokrat ikus vi tát és meg
határozot t i rányt ad az önigazgatási és társadalmi-poli t ikai szervezetek, 
szakosztályok, társadalmi tanácsok és az önigazgatás minden más meg
nyilvánulási formájába delegált küldöt tek és küldöttségek tevékenységé
nek. 

A problémákat demokrat ikus úton, a társadalmi-poli t ikai szervezetek 
és a szocialista társadalom más tényezőinek demokrat ikus és felelősség
teljes együttműködésével kell megoldani. A demokrat ikus folyamatban 
jelentkező eltérő nézeteket a társadalmi-poli t ikai szervezetek fórumai is 
megvitatják, majd velük kapcsolatban állást foglalnak. Ma nincs egyet
len olyan társadalmi kérdés vagy probléma, amely iránt a Kommunis ta 
Szövetség ne tanúsí tana érdeklődést és ne foglalna állást. Alapvető kér
dés azonban: H o g y a n tevékenykedjen és hogyan angazsálja magát a 
Kommunis ta Szövetség az önigazgatás mai viszonyaiban. Csakis demok
ratikus véleménynyilvánítással, a küldöt t rendszer intézményeiben, az 
önigazgatási szervezetekben és közösségekben, valamint a társadalmi-po
litikai közösségek küldött-testületeiben. 

A társadalmi-poli t ikai szervezetek és a Kommunis ta Szövetség tevé
kenységében tulajdonképpen már ez a munkamódszer dominál, de egye
lőre még tapasztalhatók eltérések. Emellett a társadalmi-poli t ikai szerve
zetek és a többi társadalmi s t ruktúra közötti demokrat ikus kapcsolatte
remtés is fejletlen, ami szükségessé teszi, hogy a Kommunis ta Szövetség 
a kérdéssel kapcsolatban ha tározot t állást foglaljon, kidolgozza a saját 
munkamódszerét , és ak t ívan részt vegyen a többi társadalmi tényező 
munkamódszerének kidolgozásában. 

Ilyen viszonyok és feltételek kialakításával a társadalmi tuda t szer
vezett erői fokozatosan elveszítik azon sajátosságukat, mely szerint a 
politikai ha ta lom kizárólagos hordozói , mert az újonnan kialakuló vi
szonyokban a szervezett erők az önigazgatási és állami döntéshozatal 
konkrét formáiban a társadalmi tudat tényezőjeként szerepelnek. Az 
ilyen szerepváltozás lehetővé tette, hogy megszűnjön társadalom-poli t ikai 
többségre és kisebbségre osztottsága. Igaz, hogy önigazgatási rendszerünk
ben dolgozók szabadon oszlanak többségre és kisebbségre, de ez a fel
osztás ál landóan változik, at tól függően milyen kérdések szerepelnek 
napirenden. I ly módon a szocialista önigazgatási társadalom eszmei-po
litikai erői nem az általános politikai megoszlás alapján szervezkednek, 
hanem a mindennapi önigazgatási döntéshozatalból eredő önigazgatási 
érdekek alapján. Más szóval az önigazgatók az önigazgatási, döntésho
zatal konkrét kérdéseiről ha tároznak, nem pedig a hatalom monopoljogát 
élvező személyekről. 

A társadalmi-poli t ikai szervezetek a dolgozók és polgárok érdekbeli 
szervezekedésének megnyilatkozási formái azokon a területeken, ahol ezek 
az érdekek ideológia, politika, tudomány és általános társadalmi érdek 
formájában ju tnak kifejezésre. Ezzel a szerepkörrel a társadalmi-poli t ikai 
szervezetek lehetővé teszik, hogy a részleges érdekek egységes társadalmi 



érdekké kovácsolódjanak, s eközben alkalom nyílik a társadalom vezető 
eszmei-politikai erőinek, így a Kommunis ta Szövetségnek is a széles nép
rétegekkel teremtett közvetlen kapcsolatára. Ettől a közvetlen kapcso
latról függ az említett erők társadalmi befolyása. 

A Kommunis ta Szövetség a munkásosztály eszmei-politikai érdekeinek 
kifejezője. Ebből következik, hogy a KSZ az önigazgatási érdekek de
mokrat ikus plural izmusának alkotórésze, nem pedig hatalmi erő. A 
Kommunista Szövetség tehát olyan mértékben válik a társadalmi több
ség alkotórészévé, amennyire képes úgy tevékenykedni, hogy eszmei ál
láspontjait a többség elfogadja. Vagyis a Kommunis ta Szövetség mint 
kisebbség nem kényszeríti rá nézeteit a többségre, hanem a demokrat ikus 
közösségekben, az önigazgatási demokrácia politikai rendszerében, a 
küldöttrendszerben, a Szocialista Szövetségben stb. a dolgozókkal együt
tesen tevékenykedik és ebben nyilvánul meg eszmei i rányí tó szerepe. 

A feladatok teljesítése határozza meg a Kommunis ta Szövetség saját
ságos demokrat ikus munkamódszerét . A KSZ tehát mindenekelőtt és 
mindenkor küzd a szocializmus és szocialista önigazgatás ellenségei el
len, népeink és nemzetiségeink demokrat ikus viszonyainak megteremté
séért. A Kommunsta Szövetség a többség érdekeit képező eszmei-politikai 
célok eléréséért k i tar tó tevékenységet fejt ki a dolgozók és polgárok szé
lesebb rétegeinek megnyerésére, de ugyanakkor a saját álláspontjait is 
korrigálnia kell, mer t ez az önigazgatási demokrácia fejlesztésének egyik 
előfeltétele. 

A szubjektív tényezők társadalmi helyzete, szervezettsége és munka
módszere ar ra irányul, hogy a szocialista önigazgatási társadalmat felké
szítse az önigazgatás polit ikai és ideológiai védelmére. 

A KSZ csak úgy töltheti be eszmei-politikai szerepét, ha elnyeri a 
dolgozók és polgárok bizalmát. Ezt pedig azzal érdemli ki, ha képes rá
mutatni a társadalmi ellentmondások megoldási módjára, lehetőségeire, a 
szocialista önigazgatási demokrácia fejlődésének távlataira , vagyis egy
be tudja kapcsolni a marxista elméletet a szocialista gyakorla t ta l , a t a 
pasztalatot és forradalmi következetességet. 

Az elkövetkező időszakban meg kell szüntetni a Kommunis ta Szövet
ség és más szubjektív erők szektás magatartási formáit és oly módon te
vékenykedni, hogy a Kommunis ta Szövetség a szocialista önigazgatás 
szubjektumainak belső eszmei politikai erejévé váljon. 

A Kommunista Szövetségnek a szocialista forradalom vívmányainak 
következetes védelmével és fejlesztésével á l landóan erősítenie kell szocia
lista önigazgatási társadalmunk belső egységét. 

Következetesen tiszteletben kell tar tani a demokrat ikus centralizmus 
irányelveit a Kommunis ta Szövetség belső tevékenységében, új tar ta lom
mal gazdagítani ténykedését az ál láspontok meghatározásában, a döntés
hozatalban, va lamint az akcióképesség és felelősség terén. 

A Kommunis ta Szövetség álláspontjainak kialakításából minden pár t 
tagnak ki kell vennie a részét. Az alapszervezetekben és a KSZ fóru
maiban a politikai ál láspontokat és döntéseket vita és véleménycsere 



alapján kell véglegesíteni. Az alapszervezet helyett nem dönthetnek töb
bé az ak t ívák és koordinációs testületek. 

A Kommunis ta Szövetségben a tájékoztatási rendszert úgy kell tovább 
fejleszteni, hogy a tájékoztatás révén a tagság a KSZ szervezetei és szer
vei szüntelenül az események sodrában legyenek. 

A bírálatot és önbírála tot is tovább kell fejleszteni. A bírálat és ön
bírálat fejlesztése elősegíti a felelősség és egység erősödését, a fogyaté
kosságok kiküszöbölését és az eredmények érvényesítését. A kommunis
ta, tényekkel a lá támasztot t bírálata miat t nem vonható felelősségre. 

A Kommunis ta Szövetség szerveinek tevékenységében biztosítani kell 
a kapcsolatot a tagsággal és az egész önigazgatási társadalommal, ezért 
az alapszervezetek és a KSZ szervei között tovább kell építeni a demok
ratikus kapcsolatokat és fokozni a kölcsönös felelősséget. 

A Kommunis ta Szövetség szervezettsége, munkájának ta r ta lma és 
eszmei-politikai munkamódszere a társadalmi változásokkal összhang
ban alakul . A Kommunis ta Szövetség ott van és ot t tevékenykedik, ahol 
a tömegek társadalmi-poli t ikai és önigazgatási aktivitása történik, s ezért 
figyelemmel kíséri az önigazgatási szervek, küldöttségek, küldött-testüle
tek, a társadalmi-poli t ikai és társadalmi szervezetek munkáját , a napi
rendre kerülő kérdéseket. 
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Rezime 

Uticaj razvi tka socijalističkog samoupravljanja na metode delovanja SKJ 

Samoupravljanje je u jugoslovenskom društvu prisutna od samoga početka 
oružane borbe narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije. Istina ono 
u početku nije prožimalo sve pore društvenog života, naročito ne u poslerat-
nim godinama kada je dominiralo centralističko upravljanje državnih i par
tijskih organa. 

Komunistička partija Jugoslavije bila je svesna, da je takvo stanje prolaz
no, da je jedini pravi put razvitka jugoslovenskog društva razvitak socijalistič
kog demokratskog samoupravljanja, te je ona vremenom nastojala stvoriti us-
love u kojima bi radnička klasa neposredno uzela u svoje ruke upravljanje 
sve širim područjem društvenih i privrednih poslova. 

Menjanjem društvenih uslova i izmenama u političkom sistemu do kojih je 
došlo preuzimanjem vlasti i uloge upravljanja od strane radnika neposrednih 
proizvođača menja se i društvena uloga Saveza komunista. Ona postepeno gubi 
svoj karakter partije, koja daje direktive državnim i drugim društvenim or
ganima. Savez komunista postaje činioc u društvu, avangarda radničke klase, 
koja svojim delovanjem među najširim masama otvara puteve za svestraniji 
razvitak samoupravljanja, stvara uslove za što neposrednije učešće radnika u 
upravljanju društveno-političkim tokovima. 

I upravo to što Savez komunista više nije vlast iznad državnih i drugih or
gana, već koordinator delovanja svih organizovanih i progresivnih socijalistič
kih snaga — znači izmenu uloge i izmenu metoda delovanja SKJ. Da bi tu 
svoju novu ulogu SK uspešno ostvarila preko svojih organizacija i članova, ona 
mora biti prisutna u svim društveno-političkim organizacijama, delegatskim 
skupštinama, i delegatskim telima kao njihov unutrašnji, sastavni deo. 

Zusammenfassung 

Einfluss der Entwicklung der Selbstverwaltung auf die Tätigkeit des 
Bundes der Kommunisten Jugoslawiens 

Die Selbstverwaltung war in der jugoslawischen Gesellschaft schon am An
fang des nationalen Befreiungskampfes und sozialistischer Revolution, gegen
w ä r t i g . Am Anfang — und besonders in den ersten Jahren der Nachkriegszeit, 
als noch die zentralistische Verwaltung der Staats — und Parteiorgane domi
nierte — war sie jedoch nicht in alle Poren des Gesellschaftslebens eingedrun
gen . 

Die Kommunistische Partei Jugoslawiens war des provisorischen Karakters 
dieser Dinge bewusst, und wusste, dass der einzig richtige Weg der jugoslawi
schen Gesellschaft, die Entwicklung der soziaüstischen-demokratischen 
Selbstverwaltung ist, und hat sich bemüht die Bedingungen, in welchen die 
Arbeiterklasse unmittelbar in alle Gebiete des gesellschaftlischen und wirt
schaftlichen Lebens, die Verwaltung übernehmen kann, zu schaffen. 

Durch die veränderte Bedingungen und des politischen Sistems, zu den es 
durch die Übernahme der Gewalt und der Verwaltung, seitens der Arbeiter 



— unmittelbarer Produzenten — gekommen ist, hat sich selbstverständlich 
auch die gesellschaftliche Rolle der Kommunistischen Partei, geändert. Sie ver
liert stufenweise ihren parteischen Karakter, der den staatlichen und anderen 
gesellschaftlichen Organen, direktiven erteilt. Der Bund der Kommunisten wird 
zum Gesellschaftsfaktor, Avangarde der Arbeiterklasse, die durch ihre Wir
kung zwischen den breitesten Massen der Gesellschaft, die Bedingungen der 
immer vielseitigerer Entwicklung der Selbstverwaltung und direkterer Teilnahme 
der Arbeiter in der Verwaltung aller gesellschaftlicher und politischer Strö
mungen hervorbringt. 

Eben diese Karakteristik, das nämlich der Bund der Kommunisten keine 
Macht über den Staat und anderer Organe ist, sondern der Koordinator aller 
organisierter und progressiver sozialistischer Kräfte, bestätigt die Änderung ihrer 
Rolle und Arbeitsmethoden. Um diese Rolle erfolgreich zu gestalten, muss der 
Bund in allen gesellschaftlichen und politischen Organisationen; Delegatsver-
sammlungen und anderen Institutionen der Delegate, als ihr integraler Teil, 
gegenwärtig sein. 


