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A KÜLDÖTTRENDSZER TÁVLATAI POLITIKAI 
RENDSZERÜNK TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉBEN 

I. A JSZSZK K Ü L D Ö T T R E N D S Z E R E — Ö N I G A Z G A T Á S Ú 
K Ü L D Ö T T R E N D S Z E R 

1 . A küldöttrendszer osztályjellege és céljai 

Az önigazgatással bevezetett társadalmi viszonyok — természetesen a 
társadalmi tulajdon, tervezés és a jövedelem elve alapján — azt jelen
tették, hogy így az alkotó munkásosztály lesz mindennemű társadalmi 
előrehaladás hordozója . A cél a szabad termelők asszociációinak meg
alakítása, amikor majd elérjük a munka „gazdasági" felszabadulását is. 
E cél elérésére szolgálnak a társult munka különböző formái és a kül 
döttrendszer is. 

A küldöt t rendszernek (mai alakjában) biztosítani kell, hogy az ön
igazgatási és polit ikai a lapon szervezett munkásosztály és más dolgozók, 
a küldöt tek által közvetlen döntsenek a társadalmi és más poli t ikai 
kérdésekről, de a munka eredményeiről is (nemcsak saját munkájukról , 
hanem a társadalom összes munkaeredményéről) . Így — Lenin szerint 
— a lakosság tömegesen részt vesz nemcsak a szavazásokon, hanem az 
igazgatásban is: „Valóban az egész lakosság igazgatni tanul és igazgatni 
kezd." Fokozatosan „megtanulja vezetni, i rányí tani az á l lamot" , amely 
ezáltal feleslegessé válik (elhal). 

A fejlett társadalmi önigazgatás, tehát biztosítja az olyan társadalmi 
rendszert , amelyben fejlődhet a szocialista demokrácia, megakadályozva 
minden elbürokrat izálódást és erősítve a dolgozó emberek tényleges 
részvételét elsősorban a munka asszociációiban. A munkásosztály olyan 
termelési viszonyok közepette uralkodik, amelyben az önigazgatás rend
szere lehetővé teszi számára a széles körű akt ivi tás t elsősorban a terme
lésben, elosztásban és a munkaszervezés területén. Ez a társadalmi-ter
melési helyzet, már objektív feltétel az önigazgatás társadalmi kiszéle
sítéséhez — a globális társadalmi önigazgatás pedig már a poli t ikai dön
téshozatalt jelenti. Leszögezhetjük, hogy önigazgatásunk olyan társa-
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dalmi folyamat, amely létében dinamikus, fejlődése pedig két szinten 
tör ténik: mikro-szinten, amikor a társul tmunka-alapszervezeteiben és a 
társadalmi-poli t ikai közösségekben folyik, va lamint makro-szinten, ami
kor az önigazgatást egészében, t á r sada lmunk termelési viszonyaiban vizs
gáljuk. E két szint nem ha tá ro lha tó el egymástól. Egybefolyik, hisz hor
dozója ugyanaz a szubjektum, a dolgozó ember. 

Szocialista tá rsada lmunk termelési viszonyai fokozatosan tá rsada lma-
siasodnak elsősorban azért, mert a közvetlen termelő közvetlenül ha t 
a társadalmi-gazdasági fejlődésre, a termelés eredményeire; és azt a tár
sult munkában irányít ja. A munkásosztály önigazgatása tehát a m u n k a 
folyamatából fakad, hisz a dolgozók személyes hozzájárulásukkal dön
tenek a termelésről, a fogyasztásról, a munka szabad cseréjéről, a jöve
delemről, a beruházásokról . A társadalmi önigazgatás az 1974-es a lkot
mány meghozata la óta még jobban kiszélesedett: a dolgozók döntenek 
az egész társadalmi újratermelés feltételeiről és eszközeiről is. Ezen a 
fokon a társult munka hatása már nemcsak a termelés szférájában je
lentkezik, hanem a társadalom egészének funkciójában is. Ezen a szinten 
a munka már nem lehet elidegenített folyamat a munkástól , hanem elő
feltétele az össz társadalmi integrációnak, amelyben a munka és az esz
közök társítása az alapja a termelésnek és az önigazgatás rendszerének 
az életkörnyezet minden területén, ön igazga tá sunk tehát ar ra törekszik, 
hogy leküzdve minden technokra ta és etatista törekvést, lehetővé tegye 
dolgozóinknak, hogy valóban az igazgatás funkciójának hordozói le
gyenek a társult munkában , az önigazgatási közösségekben stb. Csakis 
így valósulhat meg, a „munkásosztály és más dolgozók ha t a lmának egy
séges rendszere". Fontos meghatá roznunk azt a törekvést, hogy a tmasz-
okban önigazgatásunknak mind mélyebb funkciókat adjunk, hogy ez
által , a társult munka összetett szervezeteiben, végül is univerzális t a r 
ta lmat kapjon. Az ún. „integrációs önigazgatás" folyamata tehát nem 
más, mint az önigazgatás elmélyítése a tmasz-októl kezdve a globális 
társadalom szintjéig. Ebben a fejlődésben jelentős helyet foglalnak el az 
önigazgatási megegyezések és társadalmi megállapodások, mint olyan 
jogszabályok, amelyek összekapcsolják a dolgozók közös érdekeit és a 
társadalmi önigazgatás különböző szféráit. A küldöt t rendszer hazánk
ban éppen a társadalmi önigazgatás megvalósulásának szerve, melyen 
keresztül a ha ta lom és a döntéshozatal funkciói a társadalmi m u n k a és 
élet alapsejtjeiből indulnak (tmasz-ok, önigazgatási érdekközösségek stb.) 
és összekötik a munkásosztály és más dolgozók érdekeit. Ezál ta l meg
valósul a m u n k a és a ha t a lom gyakor lásának egybekapcsoltsága, meg
szüntetve az osztá ly társadalmat jellemző ál lapotot , amikor a m u n k a és 
a poli t ikai ha t á roza t egymástól elszakítva, két különböző (sőt an tago-
nosztikus) osztály kezében van . N á l u n k a munka (ill. annak hordozója 
a dolgozó ember) nem különí thető el az integrált társadalmi önigazgatás
ban megnyi lvánul t poli t ikai döntéshozatal tól . A munkásosztály , a ter
melés megvalósítója így nemcsak h a t a döntéshozatal ra , hanem ak t ív 
részt vevője az á l lamhata lom és a poli t ikai élet funkcióinak. A küldöt t -
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rendszernek, amely által e társadalmi-gazdasági helyzet biztosított , ter
mészetesen, biztosítania kell meghatározot t jogokat, kötelezettségeket és 
felelősséget is a küldöt tek részére. A munkások küldöttei pedig, ta r ta l 
mában meghatározzák a küldöttrendszer osztályjellegét, biztosítva egy 
új társadalmi viszonyt, amelyben elhalhat az á l lamnak a társadalom 
fölötti hata lma. H a politikai rendszerünk célját tömören szeretnénk meg
fogalmazni, legalkalmasabb E. Kardelj szavait idézni: „Ennek a célnak 
leginkább az önigazgatási plural izmus, azaz az önigazgatási érdekek 
plural izmusának fogalma, illetve az önigazgatási közösségek és az egy
séges küldöttrendszer érdekeinek pluralizmusa felel meg. Társadalmunk
ban csaknem három évtizede fejlődik és mindinkább erősödik az ilyen 
önigazgatási pluralizmus, és a küldöttrendszer már egységes demok
ratikus szervezetté válik, és mint ilyen tényleges letétményese egész 
társadalmi és polit ikai rendszerünknek. Minden igyekezetünket az ön
igazgatási pluralizmus éppen ilyen teljes demokrat ikus rendszerének to
vábbi erősítésére és fejlesztésére kell ford í tan i . " 1 

Politikai rendszerünk megszilárdításának jelentős feltétele, hogy a 
szocialista társadalom alkotóinak összes erői demokrat ikusan szerveződ
jenek a küldöttrendszerben, mert így a társadalmi tudat szervezett erői 
elvesztik a politikai ha ta lommal való rendelkezésben túlzott monopol
helyzetüket (mint a politikai pár tok) és lehetővé teszik az önigazgatási 
érdekek kifejeződésre jutását. A küldöt trendszer osztályjellege tehát ép
pen abban nyilvánul meg, hogy mint a társadalmi viszonyok egységes 
rendszere lehetővé teszi: 

A) A munka és az igazgatás egybekapcsolását, közvetlen egyesíté
sét, mindennemű közvetí tő (politikai vagy igazgatási szerv) nélkül. Eb
ben a folyamatban társadalmasiasodik a hata lmi rendszer és mind több 
aktív részt vevője van az igazgatásnak és a politikai döntéshozatalnak is. 

B) A szervezett munkásosztály ura lmát az egé:z társadalomban. A 
hatalom tehát már nem a munkásosztály nevében történik, hanem maguk 
a dolgozók döntenek a munka feltételei, eredménye (holt- és élőmunka) 
felett; ehhez nemcsak joguk van, hanem alkotmányos kötelezettségük. 
„A társadalmi tulajdonban levő eszközökkel végzett társult munkában 
minden dolgozó számára biztosítva van, hogy a társadalmi eszközökkel 
végzett munkához való joguk megvalósítása során a tá rsul tmunka-a lap-
szervezeteiben ahol dolgozik, valamint a munka- és eszköztársítás min
den más formájában szabadon és más dolgozókkal egyenjogúan igazgassa 
a társultmunka-szervezetének munkáját és tevékenységét, továbbá az 
egész társadalmi újratermelés ügyeit és eszközeit, hogy szabályozza a 
munkában az egymás közötti viszonyokat , hogy döntsön a különféle 
munka- és eszköztársítási formákban létrehozott jövedelemről, s hogy 
személyi jövedelmet szerezzen." 2 

A küldöttrendszer céljának központjában tehát maga a dolgozó áll, 
ill. annak társadalmi-gazdasági helyzete. Az önigazgatás ezáltal ál lan
dóan szélesedik, míg el nem éri a társadalom minden szféráját és terü
letét. 
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2. A társult munkában jelentkező 
küldöttrendszer jellegei 

„A polit ikai rendszerben a legnagyobb vál tozást mindenekelőtt a kül
döt t rendszernek a társadalmi döntéshozatal minden téren való beveze
tését j e l e n t i . . . A küldöt t rendszer alapja a dolgozó ember, a termelő 
és a polgár, akik önigazgatásilag szervezkedtek a társul tmunka-alapszer-
vezeteiben és a dolgozók önigazgatási szervezeteinek egyéb formáiban, 
a helyi és más önigazgatási közösségekben, a társadalmi és poli t ikai szer
vezetekben. A dolgozók ezekben a szervezetekben — az önigazgatás 
alapján — alakít ják ki egymás közötti v iszonyaikat a termelésben és 
az elosztásban elégítik ki egyéni és közös szükségleteiket, alakít ják ki 
a szocialista fejlődés kérdéseire vona tkozó közös ál láspontjaikat közvet
len és hosszú távú érdekeik alapján. A küldöttségek megalakítása az ön
igazgatási alapközösségekben biztosítja, hogy a küldöttségek, illetve a 
küldöt tek valóban annak a környezetnek a létérdekeit képviseljék, 
amelyben dolgoznak és élnek. Ebben rejlik ennek a rendszernek mélyre
ha tó demokrat ikus sajátossága." 

H a külön figyeljük a társult munkában jelentkező küldöt t rendszert , 
a következő jellegzetességekre, ill. meghatározó elemekre kell r ámuta t 
nunk (JSZSZK a lkotmánya — I I . a lapelvek): 

,, . . . az ember helyzetének és szerepének sérthetetlen alapja: 
— a termelőeszközök társadalmi tulajdona, amely kizárja a kizsák

mányolás minden formáját, megszünteti a munkától való elidegenedést 
és biztosítja az önigazgatást ; 

— a munka felszabadítása mint a munka és a tőke közti ellentét 
leküzdése és a bérmunka megszüntetése; 

— az önigazgatási jog, amelynek alapján minden dolgozó a többivel 
egyenjogúan dönt munkájáról , annak feltételeiről és eredményéről , sa
ját- és közös érdekeiről, a társadalmi fejlődés irányításáról , gyakorolja 
a ha t a lma t és igazgat más társadalmi ügyeket; 

— a dolgozónak az a joga, hogy a „mindenki képessége szerint, min
denkinek munkája szerint" elv alapján élvezze munkájának eredményét; 

— az ember gazdasági, szociális és személyi biztonsága; 
— mindenkinek a közösséggel és a közösségnek mindenkivel való szo

lidaritása és kölcsönössége; 
— szabad kezdeményezése a termelésnek és más társadalmi, va lamint 

személyes tevékenységnek, az egyén és a társadalom javára ; 
— a demokrat ikus poli t ikai viszonyok; 
— az emberek jogainak, kötelességeinek és felelősségeinek egyenlősége 

az alkotmányossággal és a törvényességgel összhangban." 
H a z á n k társadalmi-pol i t ikai és gazdasági rendszere is, az embernek 

ebből a helyzetéből ered. Abban az igyekezetünkben, hogy megvalósítsuk 
a dolgozók közvetlen hatását , a társul tmunka-alapszervezetének meg-
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alakí tásakor, azt a társult munka alapvető formájaként ha tá roz tuk meg, 
amelyben a dolgozók egyenjogúan valósítják meg jogaikat . A tmasz 
azonban nem zárt egységként létezik, hanem annak dolgozói szabadon 
társítják munkájukat és a társadalmi újratermelési eszközöket. Viszo
nyaikat i lyenkor önigazgatási megegyezéssel szabályozzák. Ebből kifo
lyólag „A munkaszervezet a munkában közös érdekekkel egybekapcsolt 
és a kötelékébe ta r tozó társultmunka-alapszervezeteibe szervezett dolgo
zóknak, vagy az egységes munkafo lyamat ta l közvetlenül egybekapcsolt 
dolgozóknak az önálló önigazgatási szervezete." 4 A dolgozó az önigazga
tást a társult munka alapszervezetében valósítja meg, a többi dolgozóval 
egyenjogúan és a kölcsönös felelősség viszonyai között , a dolgozók gyűlé
sén, referendum és a személyes véleménynyilvánítás más formái útján, 
valamint a munkástanácsban levő küldöt tek által való döntéshozatal lal . 
A fennt említet t önigazgatási szerveket ezúttal csak a küldöttrendszer 
szempontjából dolgozzuk fel; tevékenységükkel részletesebben más fejezet 
foglalkozik. 

A tmasz ill. más munkaszervezet irányítási szerve leggyakrabban a 
munkástanács, amely az a lkotmányban, önigazgatási megegyezésben, az 
alapszervezet alapszabályában meghatározot t ügyeket is intézi. A mun
kástanács összetétele jelentős. „A társul tmunka-alapszervezetének mun
kástanácsa e szervezet munkafo lyamata inak minden szakaszában dolgo
zók küldötteiből áll, . . . összetételének meg kell felelnie az alapszervezet 
munkaközössége szociális összetételének." Kissé más a helyzet a munka
szervezet és a társult munka összetett szervezetének munkástanácsa ese
tében: ott „a társulásról szóló önigazgatási megegyezésben megál lapí tot t 
módon és eljárással a társultmunka-alapszervezetei dolgozóinak közvetle
nül megválasztot t küldöteiből áll. A munkaszervezet munkástanácsában 
a munkaszervezet kötelékébe ta r tozó társult munka minden alapszerve
zetének képviselve keil lennie ." 5 

A munkástanács tagjait két évre választják, és senki se választható 
meg egymás után kétszer ugyanabba a munkástanácsba. 

A tmasz-ban, a munkástanács az összes tagok szavaza tának többségé
vel dönt , míg a munkaszervezet munkástanácsa figyelembe veszi minden 
kötelékébe ta r tozó tmasz véleményét, és ha a kérdés minden egyes a lap
szervezet elidegeníthetetlen jogával kapcsolatos, a döntés csak egyöntetű 
lehet. H a a probléma nem érinti közvetlenül a munkások elidegeníthe
tetlen jogait, a döntést a küldöttségek szavazattöbbségével hozzák meg. 

A munkástanácsok végrehajtó szerveket vá lasz tha tnak (tanács vagy bi
zottság alakjában), amelyet az egyes funkciók végrehajtásával bíznak 
meg. Ezenkívül a társult munka minden szervezetében ügyvezető szerv 
irányítja a tevékenységet, szervezi és összeegyezteti a munkafo lyamato
kat , végrehajtja a munkástanács és a végrehajtó szerv ha tározata i t . Az 
ügyvezető szerv önálló a munkájában, de felelőssége két i rányú: egyrészt 
felelősséggel tar tozik a társul tmunka-szervezst dolgozóinak, munkásta
nácsának, továbbá a társadalmi közösségnek, a szervezet munkájának tör
vényességéért és a törvénybe előírt kötelezettségeinek a teljesítéséért. Így 
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pl. joga és kötelessége felfüggeszteni a jogszabályokat, ha azok ellenté
tesek a törvénnyel. 

„önigazgatás i jogaik megvalósítása és védelme céljából a társult mun
ka alap- és más szervezeteiben a dolgozóknak joga és kötelessége ön
igazgatási munkásellenőrzést gyakorolni közvetlenül a szervezet igazgatási 
szervei és az önigazgatási munkásellenőrzés külön szerve ú t ján ." 6 A 
munkásellenőrzés szervének, igen nagy jelentősége van, mert munkája ki
terjed minden jogszabály és ha tá roza t végrehajtására, a dolgozók jogai
nak és kötelezettségeinek, a munka szerinti elosztás elvének a megvaló
sítására, a dolgozók tájékoztatására stb. 

I I . A Z Ö N I G A Z G A T Á S Ú P O L I T I K A I R E N D S Z E R 
ÉS A JKSZ SZEREPE 

Gyakorlati-politikai kiindulópont, politikai rendszerünk felépítésében 

A X . kongresszus után a JKSZ legfőbb aktivitása a társul tmunka-alap
szervezeteinek a megalakítására, valamint a föderalizmusban jelentkező 
új viszonyok kiépítésére és a delegátusi rendszer megszervezésére irá
nyult . Ezek a változások társadalmi-poli t ikai rendszerünkben új mi
nőséget jelentettek, mégis ma a X I . kongresszus előkészületei során meg
állapíthatjuk, hogy egy bizonyos elmaradottság tapasztalható az adott 
társadalmi-gazdasági, illetve a termelési viszonyok és az egész társadal
mi felépítmény között . Ebben a helyzetben a társadalmi-polit ikai rend
szer elemei nem kapcsolódnak mindig megfelelőképpen egymáshoz, sőt 
gyakran a szubjektív szocialista erők hatásának módja és mércéja sem 
tisztázott . Éppen ezért leszögezhetjük, hogy jelenleg az önigazgatásunk 
további előrehaladása érdekében az egész társadalmi felépítményünk, kü
lönösen politikai rendszerünk fejlesztése a legfontosabb feladat. Edvard 
Kardelj tanulmányában politikai rendszerünk további i rányvonaláról 
jelentős áttekintést nyújt (a JKSZ KB elnökségének 30. ülésén megvi
ta to t t anyag), kifejezve azt a tényt, hogy politikai rendszerünk fejlődése 
egy bizonyos lemaradá:ban van, ill. meghatározot t intézményei ellent
mondásban állnak a már előrehaladottabb önigazgatási viszonyokkal és 
formákkal . 

Alapjában véve ezek a problémák ha tá rozzák meg a JKSZ tevékeny
ségének i rányvonalá t is az elkövetkező években (kongresszusi periódus
ban). E. Kardelj szerint a legfontosabb feladatok: 7 . 

1. bírálóan felmérni az adot t helyzetet és elősegíteni a politikai rend
szer és a társadalmi-gazdasági s t ruktúrák közötti diszharmónia kikü
szöbölését; 

2. meghatározot t intézkedésekkel szélesíteni és szilárdítani kell a de-
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mokrat ikus viszonyokat és az önigazgatási döntéshozatal t gyakor la
tunkban; 

3. világosabban és konkré tabban meg kell ha t á roznunk a szubjektív 
erők tevékenységének módját és szerepét t á r sada lmunkban , szemünk előtt 
t a r tva persze a J K S Z vezető eszmei-politikai pozícióját; 

Poli t ikai rendszerünk elégtelen fejlettségének fő okát , nem anny i ra az 
intézményeiben, hanem inkább az a lkotmányos rendelkezések és a gya
korlat között i eltérésben kell keresnünk. Nincs teljes összhang a norma
t ívák és a valóság, a polgárok szavatol t jogait b izonyí tó alaprendeletek 
és azok megvalósítása közöt t . Az intézmények felépítése tehát nem okoz 
annyi akadá ly t , mint azoknak helytelen tevékenysége. Ez bizonyítja, hogy 
még mindig van hatásuk a b ü r o k r a t a és t echnokra ta erőknek, ami által 
egyes szervek és szervezetek magukba zá rkózva fékezik a demokra t izá ló
dás fo lyamatát . Igaz, a gyakor la tban sokszor ta lá lkozunk olyan hely
zettel, amikor a szaktudás nélkülözhetetlen egyes döntéshozata lban. Mégis 
nem szabad megengednünk, hogy ilyen esetben újjászülessenek az igaz
gatást monopól iumukká varázsoló erők. A poli t ikai döntéshozatal mo
nopól iumával rendelkező szubjektumok ma, mivelhogy jelentősen de
central izál tuk a hata lmi rendszert , az önigazgatás szférájába köl töztek 
az ügyviteli szervek közé. Ezért elsődleges fe ladatunk világosan megha
tározni és egységes p la t fo rmra hozni azoka t a törekvéseket, amelyek 
meghatározzák munkásosztá lyunk történelmi célját. Megvilágítva a célt, 
minden társadalmi-pol i t ikai szervezet, vagy önigazgatási szerv részére, 
tá rsadalmunk kevesebb tévelygéssel halad előre az el lentmondások kikü
szöbölésében. 

2. Az önigazgatása demokrácia osztályjellege — az önigazgatású 
érdekek demokratikus pluralizmusa politikai rendszerünkben 

Jugoszlávia t á r sada lmára az önigazgatású szocializmus specifikus de
mokráciája jellemző. Ez azt jelenti, hogy ná lunk a demokrácia nem a pol
gári jogok címszavait jelenti, hanem alapját megtaláljuk a tá rsadalmi
gazdasági v iszonyokban és az adot t tá rsadalmi tuda tban is. Társada l 
munkban a „népu ra lomnak" osztályjellege van , mert elsősorban a dolgozó 
nép v i t a tha t a t l an vezető szerepéért harcolunk. U g y a n a k k o r társadal 
munk előrehaladása is az u ra lkodó társadalmi erők manifesztálódásától 
függ, tehát at tól , megvalósul-e valójában a munkásosztály önigazgatása-

A szocializmust lehetetlen elképzelni demokrácia nélkül. H a z á n k ön
igazgatású demokráciá jának rendszere ma tulajdonképpen az osztá lyura
lom fenntar tásának eszköze, ezért nem véletlen, hogy az önigazgatáselle
nes erők éppen ezt a rendszert próbál ják más i rányba terelni. Egyesek a 
polgári tá rsadalom poli t ikai plural izmusával p róbá l tak felülkerekedni 
megbontva a munkásosztály érdekeinek specifikusan megszervezett ön
igazgatású plural izmusát . Tisztában kell lennünk azzal, hogy az önigaz
gatású demokrácia alapja nem egy absz t rakt polgár a poli t ikai rendszer-
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ben (mint a burzsoá társadalmakban) , hanem olyan ember, aki él, dolgo
zik és alkot meghatározot t társadalmi feltételek között , és érdekeltsége 
van, amelyet egyeztetnie kell a többi dolgozóéval. Polgárunk tehát nem 
elvont politizálással foglalkozik (kiválasztva időnként, hogy melyik párt 
legyen a vezető erő az országban), hanem társadalmi lény, akihez érdek
komplexumok kötődnek. Társadalmunkban a dolgozó ember ugyanakkor 
a parciális és az általános társadalmi érdekek hordozója is. Éppen ezek az 
érdekek kötik őt össze a többi polgárral , egy objektíve létező érdekkö
zösségbe. 8 Ezeknek az érdekeknek szabadon kell megnyilvánulniuk és 
közvetlenül, önigazgatási eszközökkel megvalósulniuk abban a döntésho
zatali rendszerben, amely meghozza az érdekek egybehangolását. Az ön-
igazgatású társadalom demokratikus jellege éppen ezen alapszik — mi
közben az állam mint eszköz, történelmi szerepe még fennáll. Az önigaz
gató, amikor kifejezi érdekeit, ugyanakkor határoz is, mint többség, amely 
a társadalomban dönt. Ez a többség, mindig az adot t társadalmi prob
léma körül kialakult vitában, érdekegyeztetésben alakul (vagy konflik
tusok, vagy kompromisszumok, vagy megegyezések közepette), és végül 
is, amikor határoz, feltételezi az önigazgatás előrehaladását is. A végső 
cél tulajdonképpen az ember olyan magas szintű szabadsága, amely lehe
tővé teszi számára, hogy a többi termelővel közösen önigazgasson élete, 
munkája és alkotása minden területén. 

Küldöttrendszerünknek alapvető rendeltetése, hogy megfelelő intéz
ményeivel felkarolja és összehangolja az összes érdekeket társadalmunk 
különböző szféráiban (a társult munkában, az érdekközösségekben, helyi 
közösségekben, társadalmi közösségekben — a föderáció, a köztársaság 
és a ta r tományok szintjén, társadalmi-poli t ikai szervezetekben és nem 
utolsó sorban az állami szervekben a képviselőház szerveiben). Dolgozónk, 
amikor határoz (szavaz), nemcsak a választások terén élvez demokratikus 
jogokat (amit a polgári társadalmak is többé-kevésbé elismernek), hanem 
a konkrét döntéshozatal folyamata a lényeges, amikor éppen munkásaink 
küldötteik által, érdekeiket fejezik ki és kapcsolják azt a társadalmi ér
dekhez. A küldöttek tevékenységének minőségét ez a közvetlenség, ál
landóság határozza meg. Politikai rendszerünknek tehát nincs szüksége a 
klasszikus parlamentáris képviselőkre, akik esetleg több pár t (vagy akár 
egy uralkodó pár t ) kötelékében ta r tozva képviselnének különböző ér
dekszférákat is. 

3. A parlamentáris rendszer politikai pluralizmusa, az egypártrendszer 
és az önigazgatás 

Az egypártrendszerrel, de a többpártrendeszerrel szemben is, nekünk 
bíráló ál láspontunk van . 9 Számunkra nem lehet elfogadható a polgári 
parlamentarizmus politikai pluralizmusa, mert ebben a társadalomban 
az ember elvont, politizáló polgárként lép fel, az uralkodó, vagy éppen 
az ellenzéki pá r t kötelékében. A dolgozó ember autentikus érdekeit az 
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ilven politikai rendszer elfojtja, sőt szándékosan az uralkodó politikai 
pár t színtjén tartja a döntéshozatal osztályjellegét. H a z á n k politikai 
rendszere az önigazgatású erők érdekeinek pluralizmusán alapszik, nem 
pedig a különböző osztályérdekeket hangozta tó társadalmi s truktúrák 
harcán. 

Jelentősek tehát Marx szavai, amelyek szerint: „A kommunisták nem 
külön pár t a többi munkáspár t ta l szemben. Nincsenek az egész proleta
riátus érdekeitől eltérő érdekeik. N e m áll í tanak fel külön elveket, hogy 
ezek kaptafájára húzzák a proletármozgalmat . A kommunisták a többi 
proletárpárt tól csak abban különböznek, hogy egyrészt a proletárok kü
lönböző nemzeti harcaiban az egész proletariátus közös, a nemzetiségtől 
független érdekeit hangsúlyozzák és érvényesítik, másrészt abban, hogy a 
proletariátus és a burzsoázia között folyó harc különböző fejlődése fokain 
mindig az összmozgalom érdekét képviselik. A kommunisták tehát a gya
korlatban minden ország munkáspárt ja inak leghatározot tabb, szüntelen 
továbbhaladásra ösztökélő részét alkotják; az elmélet terén a proletariátus 
többi tömegével szemben az az előnyük, hogy világosan látják a prole
tármozgalom feltételeit, menetét és általános eredményei t . " 1 0 

A szocialista önigazgatás társadalmi-gazdasági viszonyainak nem felel 
meg az egypártrendszer sem. A történelem igaz, bebizonyítot ta , hogy 
meghatározott társadalmi feltételek közepette egy pár t igen jelentős és 
progresszív szerepet is játszhat. Ez a forradalmi prole tárd ik ta túra idő
szaka, amikor a kommunista pár t ura lkodó szerepe nélkülözhetetlen az 
osztályellenséggel szemben, és szükséges az új termelési viszonyok kiala
kításában. Ma azonban már tévesek azok a felfogások, amelyek szerint a 
JKSZ szerepe egyenlő az egypártrendszerű politikai rendszerekben je
lentkező pár tokkal , amelyek kezében politikai monopólium van. Gyakor
latilag az egypártrendszer mindenhol ugyanolyan funkciót végez, mint a 
polgári társadalom többpártrendszere, csak az a különbség, hogy a poli
tikai hata lomban nem válogatja egymást több pár t , hanem csupán egy 
áll kontinuálisan az élen. Épp ez az, amit ki akarunk kerülni a JKSZ 
esetében, mert előbb-utóbb a technokrata erők kezébe kerülne, mintegy 
eszköz a társadalom kívülről való i rányítására. H o g y az egypártrendszer
ben eltávolodik a vezető pár t a néprétegtől, vagy pedig idővel egybe
olvad vele, az attól függ, milyen a szocialista szubjektív erők orientációja, 
mennyire és milyen formában kapcsolódik a vezető pár t az osztályhoz, 
milyen viszonyban áll az á l lamapparátus szerveivel, milyen a belső tár
sadalmi erők intenzitása, ellentéte stb. 

Ha z á nkba n még a társadalmi önigazgatás bevezetésekor megváltoztat
tuk a kommunista pár t helyzetét a tipikus egypártrendszerhez viszonyít
va. Radikális változások következtek be, amikor a JKSZ végrehajtó 
szerveit elválasztottuk az állam végrehajtó szerveitől. így a KSZ, mint 
a munkásosztály vezető eszmei-politikai ereje, tá rsadalmunkban nem 
kapar in tha t meg magának monopolista szerepet, egybenőve az állam
apparátussal, így pár tunk már nem klasszikus politikai párt , hanem 
munkásosztályunk érdekeit fejezi ki specifikus formában, mint a dolgozó 
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nép és az egész társadalom érdekét, amely az önigazgatási szubjektumok 
érdekeinek demokrat ikus plural izmusán alapszik. Ezt megvalósítva mond
hatjuk, hogy majd a JKSZ végképp megszabadul a sztálinista pár t t ípustól , 
ami tkp . semmi más, mint a polgári par lamentar izmus mechnizmusának 
átvitele az egypártrendszerre. Ezál tal elérjük azt, hogy egyrészt az em
bert nem választjuk el a tá rsadalom közvetlen igazgatásától, másrészt 
pedig a választópolgár már saját és közös érdekek felett ha tá roz , nem 
adva át ezt a döntésjogot elidegenített erők kezébe. 

4. A vezető szubjektív erők és a JKSZ feladatai politikai rendszerünk 
további fejlesztésében 

A JKSZ időszerű társadalmi szerepét világosan meghatároztuk a X. 
kongresszuson, tehát fundamentális vagy lényegbevágó vál tozásra nincs 
szükségünk. Gyakor la t i lag a X I . kongresszus feladata a JKSZ szere
pének, munkamódszerének meghatározása poli t ikai rendszerünkben. 

Mint szubjektív erő a JKSZ nem áll egymaga a tá rsadalomban. Ide 
soroljuk még a Dolgozó N é p Szocialista Szövetségét, a szakszervezetet, 
a Jugoszláv Szocialista Ifjúsági Szövetséget, sőt minden társadalmi szer
vezetet, amely valamilyen módon hat a társadalmi tuda t ra , mer t a tár
sadalmi viszonyokban feladata és érdekeltsége van . Ide t a r toznak az ál
lami szervek is (művelődési-, tudományos- és szakszervek stb.), végül 
pedig a tömegek spontán, szocialista tuda ta , kezdeményezése és akciója 
is. Röviden, a szubjektív tényezők a la t t hazánkban a társadalom összes 
szocialista és demokrat ikusan alkotó erőit értjük. Konkré tan a társadal 
mi-poli t ikai szervezetek nálunk, nem egyszerűen elemei az á l l amappará 
tusnak, hanem jogi szempontból is (az 1974-es a lkotmány óta) , poli t ikai 
rendszerünk ill. küldöt t rendszerünk szerves részei. Ebből az új társadalmi 
helyzetükből ered az a szükséglet is, hogy vál toztassunk e szervezetek 
munkamódszerén. Rendkívül fontos, hogy az önigazgatási közösségek és 
társadalmi szervek megtalálják a megfelelő együttműködés módszerét a 
szubjektív erőkkel. 

Valójában a társadalmi-poli t ikai szervezetek (így a JKSZ) nem ava t 
kozha tnak be közvetlenül az önigazgatási szervek munkájába, mégis 
mindig és mindenhol ott kell lenniük, hogy lehetővé tegyék a helyes 
demokrat ikus v i ták és ál láspontok kialakí tását . A kérdés lényege ebben 
a p i l lanatban tehát nem az, hogy a Kommunis ta Szövetségnek kell-e vagy 
nem beavatkoznia egyes társadalmi probléma megoldásába, hanem az, 
hogy hogyan csinálja ez t . 1 1 

Igen fontos, hogy éppen a küldöt t rendszerben találjuk meg a demokra
tikus kommunikáció megfelelő módját . I t t ugyanis olyan helyzetben va 
gyunk, hogy az egyes társadalmi kérdések megoldásának folyamatában, 
a különböző érdekek leggyakrabban szükségszerűen megosztják a dolgo
zóka t : a többség és kisebbség tehát mindennap jelen van a konkré t ön
igazgatásban. Ez azonban nem jelent érdekmegoszlást. I t t nincs ál talános 
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politikai többség és kisebbség (mint igen gyakran az osz tá ly társadalomban 
az uralkodó és ellenzéki pár t esetében), hanem éppen a különböző ér
dekek összehangolása a lényeges momentum. A társadalmi fölépítmény 
területén tehát mindig az egységes érdek felé ha ladunk , ami nem lehet 
egyenlő a sok parciális érdek összegével (az élet, munka , alkotás, kul túra 
területén). A J K S Z pedig mint a munkásosztály eszmei és poli t ikai avan t 
gárdja a dolgozók érdekeinek specifikus komplexusát fejezi ki, és így 
szerves része is az önigazgatási érdekek demokrat ikus plural izmusának. 
A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség akkor része a tá rsadalom többségé
nek, ha eszmei és gyakorla t i álláspontjai is kiegyenlí tődnek a többség 
(az önálló önigazgatási szervek és közösségek alapjában) érdekeivel. Ezt 
a pozíciót nem érheti el erőszakkal , viszont nem m a r a d h a t a társadalmi 
események perifériáján sem. A kérdés tehát ismét: megtalálni a legmeg
felelőbb uta t és kapcsolatot az önigazgatók tömegéhez, á l landóan alkal
mazkodva a társadalmi vál tozásokhoz. A kommunis ták nem lehetnek a 
küldöt t rendszer kívülál ló szemlélői, hanem továbbra is harcolniuk kell a 
JKSZ pol i t ikájának megvalósításáért magában a rendszerben. Csakis 
így érhetjük el azt, hogy polit ikai rendszerünk progresszív úton halad 
előre. 
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Rezime 

Budućnost delegatskog sistema u daljem razvoju našeg političkog 
sistema 

Autor, imajući u vidu veoma aktuelne rasprave o našem političkom sistemu, 
obrađuje najvažnija pitanja delegatskog sistema koja inače zaokupljaju sve 
forume u predkongresnoj aktivnosti. Analizirana su najpre elementi i najhit
nije karakteristike samoupravnog društveno-političkog sistema, klasna suština 
delegatskog sistema, a zatim kako se ona realizuje u udruženom radu, u 
praksi. Jer formalno-pravni uslovi su dati Ustavom od 1974. godine, ipak 
moramo konstatovati da postoji izvestan raskorak između naše nadgradnje i 
datih društveno-ekonomskih odnosa. Drugi deo rada upravo govori o ulozi i 
zadacima organiziranih, društveno-političkih organizacija koji treba da nađu 
najbolje rešenje u svom delovanju da bi u sledećoj etapi našeg razvoja prevazišli 
spomenuti raskorak. Polazna osnova za ovaj deo rada je bila studija Edvarda 
Kardelja: Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja, koja 
je na 30. sednici Predsedništva CK SKJ prihvaćena kao osnova za aktivnost u 
pripremama za Jedanaesti kongres SKJ. 

Autor posebno obrađuje teoretsko objašnjenje, zašto mi odbacujemo i politič
ki pluralizam parlamentarnog sistema, i višepartijski sistem, a i jednopartijski 
sistem. Naš radni čovek ne može da se zadovoljava sa površnim i nedovoljno 
produbljenim mogućnostima koje bi pružili pomenuti sistemi. Mi moramo imati 
svoj, samoupravni socijalistički sistem u kojoj težimo ka jednom demokratskom 
pluralizmu samoupravnih interesa. Ovi ciljevi određuju i zadatke svih subjek
tivnih snaga u društvu, pa i ulogu SKJ u iznalaženju takvog metoda rada, 
pomoću kojeg će postati sastavni deo ovog sistema. 
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Résumée 

Le futur du système délégué dans le développement de notre système 
politique dans l 'avenir 

L'auteur, tenant compte des débats très actuelles, concernant notre sys
tème politique, a traité les questions plus importantes de notre système délégué, 
lesquelles occupent tous les organs dans l'activité dans la période avant le 
Congrès du Parti. On a analysé tout d'abord les éléments et les caractéristiques 
plus importants du système social-politique de la direction autonome, et après 
lemême la caractérestiqus de la classe du système délégué, et celui comme il 
étaient réalisés dans le organisations du travail associé, dans la pratique. C'est-à-
dire, parce que les conditions formelles-juridiques sont données par la Consti
tution de l'année 1974, toutefois, il le faut faire la constatation, qu'il y a 
qualque divergence entre notre construction et les relations sociales-écono
miques données. 

La deuxième parte de l'essai confère les rôles et les oeuvres des organisations 
sociales-politiques organisées, lesquelles cherchent les meilleurs solutions dans 
ses activités, aux fins d'éviter des citées divergences dans le degré futur de 
notre développement. Le point initial pour cette parte de l'activité il était 
l'essai du camarade Edvard Kardelj: Le principe directeur du développement du 
système politique de notre système socialistique de la direction autonome, 
lequel était accepté sur la 30-ème Assemblée du Comité Central de l'Alliance 
Communiste de Yugoslavie, comme un principe fondamental pour l'activité 
dans la préparation du Congrès de l'Alliance Communiste de Yougoslavie. 

L'auteur a traité en particulier l'interprétation théoretique, pourquoi nous 
rejetons le pluralisme politique dy système parlamentaire, tant dans le système 
de plusieurs partis, comme dans le système d'un parti. Notre homme ouvrier 
ne peut pas être content avec une possibilité superficielle et insuffissament ab
sorbée, laquelle peu vent assurer les systèmes dites. Nous devons avoir un 
propre système socialistique à la base de la direction autonome, dans lequel 
nous nous efforçons d'établir un pluralisme démocratique de intérêts de la 
direction autonome. Ces programmes déterminent les missions de tous les forces 
subjectifs dans la société, et la rôle de l'Alliance Communiste de Yugoslavie 
dans la trouvaille d'une méthode du travail et l'activité, à l'aide dequel il se 
transformera à la pièce constitutive de cet système. 
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