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Lenin és Sztalin hosszú, 	és növetikezetes hraТсоt folytat-• 
tаk az opportwnista é.s ellensélges edemek ellen, Kamikor a munkásosztály  
forradalmi pártjána megteremtéséért, újtípusú párt létrehozásáért 
barcoOltaik. A bolsevikok mindig naagv jei'.en ~tőséget .twlajdanítottak  a szег  
vezet:i; xérdéseknek, mert ,e kérdéseiket а  harc rriezhatároг  оt.t szakaszá-
bаn elválaszthatatlanaknak tart оttálk a forradallm лаkогІа f1бІ . a mun-
kásmazgalom fejl ődésétől, a munkásosztáily céljiitól. Lenin és. S:zta' њ  
lefektették azokat a szerv:ezieti аІІарећлеК t. melyeiken az úitiwstí párt  
nyugszik. A bolsevizmus e szervezeti alapelhneit alkalmiztuk P rtwnk  
Statutumában is. Kizárólag azt ,a vártojt lehet igazi marxista- +eln ~in~ st).  
pártnak tekinteni, 'a'm гly szilárdan és következebese,n ragaszkodik ezek-
hez az alapelvekhez.  

Minden bolsevik párt statutuma az az alap, amelyen fedépítése.  
belső  élete ,és rnindemn+apn áievékf еnуsé е  fiejlődik. A statutum hаt ~ánazza.  

- mю  a párt szervezeti 'fejll ődés ~ének fo ~rmá'i!t, bell ~ső  életé-
ne;k szabálvait és a pártszervezetek mindennapi munkájá щК  módsz
reit. A várt statu+ttlma az ezУ'l fontos -eszköz, .amely bizte ~sítia - a párt  
~ ezet6 szerevét a munkásosztálу  formadalmi harсába+n, amely bnzto+sítja  
a párt prograrn ј ának Be аiбѕј ti! ѕ i!t. A várt statistuma. hitárazza meg,..  
hog-va+n kell felépíteni egv bolsevik pártot, 'hagy 'képes legyen vezetnli  a. 
munkáslоsztály harcát a kom7rannízmus ,győzelim+éért.  

Jugosziа  viа  Kommunista Pártja V. kongresszusának egyik legjelen-
tősebb dokumentuma a JKP tatutuma.. A JKP Statutuma. amelyet  a 
marxizmus-leninizmus tudományos elvei. .a Bolsevik Párt ;forradalmi ta -
pasztalatai alapján készítettek, törvényesíbette a mostani gyakorlatot ,és  
lefektette a távlatokat Pártunk további építésére, további fejl&désére.  - 

Jugoszlávia Kommunista Pártjának alapításától napjainkig három  
. statutuma volt. Ezeknek a statwtumoknak, az volt -alapgyengeségük, hogy 
acm a pártfelépítés marxista-leninista elvein alapuntak, hanem többé-
kevésbbé a pártfelépítés szociáldemokrata ІfІІ fogѓѕ t tükrözték vissza. 

Pártunk első  statutumát Jugoszlávia Szocialista (kommunista) Mun-
káspártjának 1919 április 21, 22, 23-án Beográdban megtartott egyesü-
lési kongresszusán hozták meg. Ez a. statutum idegl.enes statutum volt  
-és csak a JKP II kongresszusáig volt érvényben.  

Ez az els ő  statutum magán viselte a szociáldemokrata párt-statu-
- fium minden jellegzetességét. Nini volt benne meghatározva. ki  lehet a  
párt tagja, mik a párttagok jogai és kötelességei, a pártfa - való (felvé-
tel szabályai, nem határozta meg a pártszervezetek felépítésének forr -
máit, nem irányozta el ő  a pártfegyelem megszegéséért járó büntetése-
ket — ,egyszóval, ez agy' statutum nemcsak hogy nem tartalmazta a párt-
-felépítés marxista-leninista alapelveit, hanem a párt-fiel еpítés 'valameny- 
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nyi alapvet ő  kérdésében szociálide;mokrata felfogásból indult ki. Példa-
lкΡént megemlítjük a pártkongresszusra és а  pártvezetősség megválasztá-
sára vonatkozó tételt: a pártkongresszust — e statutum szerint — mind 
a helyi pártszervezetek delegátusai, mind az Altalán оs Munkásszövet-
selője, a nők központi titkárságának két kiküldöttje, a szocialista ifjú-
ság központi titkárságának négy kiküldöttje, egY ,éb pártonkívüli szerve-
zetek delegátusai alkották, s a pártvezet őségbe bekerübhetett delegá 
tusok bármelyike. Ezzel ténylegesen megszegték a bolsevizmus egyik  
szervezeti alapelvét — hogy a párt a munkásosztály élcsapata, hogy ő  
vezeti a .munkásosztály minden szervezetét. 

Ebben a stabutumban lefektették a pártfielépítés területi elvét. azt az 
elvet, amelyhez mind a burzsoá, mind a szociáldemokrata pártok ra-
gaszkodnak. Ez a rendszer, mint ismeretes. teljesen megfelel ő  a szo -
ciáldemokrata reformista politikának, de nem felel meg a proletáriátus 
forradalmi Pártj-anak. 

Pártunk második statutumát a JKP 1920 junius 20-25 közötti Vuko 
váron tartott II. kongresszusán hozták meg. Ez a statutum lépést jelen-
tett előre, mert benne leszögezték, ki lehet párttag, meghatározták a. 
pártszervezet felépítésének bizonyos formáit, meghatározták a program, 
statutum ,és pártpolitika megszegéséért járó büntetéseket. de ez is ~a Párt-
felépítés területi ,elvének szociáldemokrata fel>fogását képvi ~selite. s vol -

tak egyéb nagy fogyatékosságai is, mint példáuul: annak a követelmény-
nek a hiánya, hogy a párttag feltétlenikl tagja a pártszervezetek ,egyj  

kének. 
A harmadik 'statutuуnat a JKP 1926 évben Bécsben megtartott III. 

kongresszusán hozták meg. Ez a statutum sok mindenben megközelítet 
tea Bolsevik Párt Statuturnát. rIé'.yesen fektette le a kérdést. ki  lehet 
a párt tagja, helyesen meghatározta a tagfölvétel feltételeit: leszögezték 
benne a pártfelépítés .  termelési -- terii;leti elvét .és leszögezték, hogy a 
pártsejt az alap-pártszervezet, meghatározták fel!építését ёs mívködését 
stb. IAe .ebben a statutumban is megvoltak a régebbi statutumok egyes. 
fogyatékosságai. Nem voltak például meghatározva a párttagok jogai,.  

jelöltségi idő  stb.  
Jugoszlávia Független Munkáspártjának is létezett tatutuma, me-

lyet Beográdban .1923 január 13 és 14-én a m,unkásdelegátus оk országos  
ćrtekezletén fogadtak el. 'Ez a statutum a II kongresszus statutumának 
másolata volt, ~azzal a különbséggel, hagy egy legális párt feltételeihez 
alkalmazkodott. Törölték a JKP nevet s a JFM elnevezést tüntették 
fel és ki Іdobták az »éles« szövetségeseket. Például, a II kongresszuson. 
мeghozott statutum 1. szakasza a következd volt: 

»A JKP-nak mint a III kommunista I.nte ї nac'оnálé tagjának az  
a cсlsa, hagy Imegailkuvás пéiUki~li ,cs:ztálуha,rc útján a pr traт iјátus  
diktaturáján keresztül végrehajtsa a munkásosztály és a dolgozó  
nép minden étnyomott rétegének falszabadítását azátal, hogy a ka-
ptadistia társasdalo~rn helyérte a 'komlmunits a :tlá'risua ~dla~u аt vezІrtj be.  

Ugyan ez a szakasz a JF1VI statutumában így hangzott: 
»A JFM-nyak célja.: hogy asztályiharc útján végrehajtsa a mun-

kásosztály és :a dolgozó nép minden elnyomott 'rétegének felszaba-
dítását a szocialvsta -társadaL оm bevezetéséve1.«  

Mindezek a statutumok, némileg a legutóbbi kivételével, bizonyítják 
munkásmozgalmunk és Partunk súlyos gyengeségéit, a szoс iáldemakrata 
felfogások és irányzatok túlnyomó befolyását Pártunk vezet ő  magvában. 
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Az ilyen irányzatok — Szirma Markovics tipusú — képvisel ő i a párt szo-
с,_áldernokrata mintájú szervezetéért harcoltak, s e felfogás гшk a párt 
szervezeti alapjairól abból eredt, hagy oрроrtunista szociáldemokrata 
felfogásuk volta pártpolitika valamennyi alapvet ő  kérdésében. 

Mély- és súlyos következményei voltak ennek a szociáldemokrata 
politikának úgy a párt felépítés ć:nek kérdésében, mint az általános párt-
vonal •'és Pártgyakorlat lényeges kérdésében. Ismeretes, hogy a háború 
utáni első  években., amikor az 4któberi Forradalom hatására és a hábo-
rú következményeinek befal'yása alatt, forradalmi hullám öntött el szá-
%os európai országot, Jugoszláviában a feltételek többsége megvolt ah-
hoz, hogy a harcokat fegyveres felkeléssé fejlesszék. Ide miután a Párt 
eszmeileg és szervezetileg gyenge volt, miután nem a marxizmus-leni-
nizmus elvein épült, miután vezet őségében túlsúÍyba kerültek a szocil-
demokrata irányzatok, a burzsoáziának nem volt nehéz háttérbe szorí-
tania a forradalmi mankásmozgalanat és úgyszólván szétz иá.nia a Pr 
tot. Ebben a helyzetben Pártunk egyik legfontosabb és legbényegesebb 
[cérdése a Párt szervezeti felépítéséért, a bolsevik tipusú szervezetér , 
azaz a Párt bolsevik statu.tumáért vivott harc volt. Pártunk forradalmi 
magva, amely igyekezett elsajátítania bolsevizmust, más tiipnusú pá aot 
követelt, mint amilyent az opportunista vezet ők propagáltak. A Pártnak 
ez a magva mindinkább megközelítette a többi között a .pártstatutum 
kérdésének bolsevik felfogását is. A Párt ez egészsrégeselemei éharcá -
nak eredményeként, a III kongresszus, a Komintern segítségével írj sta-
tutumot hozott, amely szabadulást jelentett ' a pártfelépítés szociálde-
mokrata felfogásától. A frakciós harcok azonban megák аdályozták a Párt 
rendszeres és szilárd felépítését a III kongreszuson meghozott statutum 
alapjain. finnek ellenére, ez a statutum megbízható alap volta pártfel-
építés bolsevik elveinek fejlesztésére és tökéletesítésére. 

A JKP IV. kongresszusának a szervezeti kérdéseikr ől ,szóló határo-
zatai jelentősen hozzájárultak a Párt szervezeti alapjaira vonatkozó fel-
fogás további fejl бdéséhez. A Párt későbbi fej:lődése és felépítése, kü-
lönösen a Tito elvtárs vezette új pártvezet őség megválasztásától kezdve,  
mindinkább bolsevik elveken alapult.  

Az V. országos értekezlet határozatai óriás jelent őségűek Partunk  
szervezeti fejlesztésére és megszilárdítására is. Elek a határozat k Pár-
tunk működési feltételeib ől kiindulva konkretizálnák a lenini-sztalini el-
veket; ezek képezték az alapot, melyerL Pártunk fejel ődött. erősödött és  
képessé vált arra, hogy a megszállás nehéz napjaiban megszervezze a 
népfelkelést és népeinket harcba, dörntö forradalmi csatákba vezesse. 

Az V. értekezlet határozatai, valamint Központi Pártvezet őségünk 
számos utasítása ,és szervezeti intézkedess, a háború el őtti, háború alat-
t és háború utáni id őszakban, a Párt felépítésének leninistairányítását, 
lelsö .életének alapját, iratlan statutumát :jelentették. Az SzK(b)P párt-
felépítése anyagának, különösen Sta,tutumának lefordításra. ezeknek az 
anyagoknak t аnulmányozása és gyakorlati felb аsz.nálása hozzájárult Pár-
tunk szervezeti er ősödéséhez, Mindezek folytán az V kongresszuson meg-
hozott Statutum nem változtatja meg — seanmiben sem. -- Pártunk szer-
vezeti .felépítésének alapjat. A Statutum törvényesíti ezt az alapot; tör-
vényesíti Pártunk eddigi gyakorlatát, életének és munkájának eddigi el-
veit, formáit ,és módszereit; továbbfejleszti ugyan ezt az alapot, gazda-
gítja és szilárdítja ugyan ezt a gyakorlatot.  

Miben tükröződik a lenini-sztalini elvek végrehajtása?  



72 	!V1n,nrE Ma ~rkUvies: A ЈКР  statutnrndnak gyakarluti végrehcrjtása  

A S tatutum következetesen végrehajtja Lenin felfogását abban a 
kérdésben, hogy ki 'lehеt a Párt tagja:  

»Párta;g az, aki ІеlfІgаd а  .a párt progгa1mёált,anyagi is'eglts ~gt  
nyű it neki és palamelyik Pártszervezethez tartozik.«  

A JKP Statutumá лak 1. szakaszáha i ez áll: 
»Jugaszlláyia Kommunista F,ártjának tagja mindenki, aki elis-

meri a. Fúrt Frogramját, dolgozik egyik szervezetében, a3ávet: fia-
gát a Párt határozatinak és tagsági járulékot •izet.«  

A JKP Statutuma továbbá meghatározza a párt tagjainak köteles -
ségeit és jogait, úgy ahogyan Lenin ,és Sztali.n itanítja, úgy ahogyan az 
SzK(b)P tatuturnában áld. A párttagok jogai elválaszthatatlanul össze 
vannak kötve kötelességeikkel. Nini lehet jogokat élvezni a kötelessége:: 
teljesítése nélkül, és viszont: a kőbelességek teljesítést leltet ővé teszi 
minden jog. érvényesítését. 

A JKP Statut иma meghatározza a pártba való fölvétel feltétélcit és 
szabályait is, miközben ztalin ama tanításából indulva ki, hogy a párt 
a rrvunkásosztály és a dolgozók minden rétegéb ő l kiemelkedő  legjobb  és 
legkipróbáltabb harcosok gyülekez ő  • helye, biztosítania kell önmagát az 
ellenséges és idegen elemekt ől. A JKP Statutumának negyedik szakasza 
ezt mondja: »Tagokat a Pártba csak egyénenként vesznek fel«. És to-
vább: »A Párt tagságába öntudatos, tevékeny és a kommunizmus ügyé -
hez hű  dolgozókat vesznek fel«, A Sstatútumnak ez a tétele azonos az 
SK(b)P Statutumának 4 szakaszával: »A felvételt a Párt tagságába 
kizárólag egyénenként végzik. És tovább: »A Párt tagságiba đntudatos, 
,tevékeny és a kommunizmus ügyéhez h ű  dоl ~gozókat. munkásokat, pa-
rasztokat és értelmiségieket vesznek fel«. 

Az egyénenkénti felvétel a pártba, az ú.j párttagok egyéne.nkénti ki- 
választása lenini-sztalini elv, amely annyit tesz, mint: egyénenként ta-
nulmanyozni mindenkit, miel ő tt felveszik a partba; helyes felvételekkL1  
szabályo.zi a párt szociális összetételét és biztosítani a párt védelmét az 
idegen ,elemekt ő l. Az ,egy~énenként.i felvétel a pártba azt jelenti, hogy a 
tagfelvétel a pártszervezetek mindennapos munkájánaik része : az em-
berek egybef űzését és aktiválását . jelenti a mindennapos munkában, ne-
velésüket, gyakorlati, tettekben való kipróbálásukat. 

A JKP Stаtutumában meghatároztak a .  p á r t s z e r v e z e t e k 
f ö l é p í t é sé a e k formáit. A 15 -ik szakasz kimondja: »A Párt a 
demokratikus centralizmus elvén épül fel. »... A -centralizmus az alsóbb 
pártszervezetek szigorú alárendelése .a fels őbbeknek, vasfegyelem, szi 
lrd, egységes szervezet. De Pártunkban a centralizmus demokratikus, 
egybeolvad a demokratizmussal. A demokratizmus pedig: a párt veze-
tőszerveinek választottsaga; a pártszervek számadása szervezeteik 
előtt ; a bírálat és önbírálat sza ,badšága ; titkos szavazás stb. A demokra-
tikus centralizmus tehát: a centralizmus és demokratizmus szerves ösz-
szefüggése, kiegészítése, egysége. 

Ismeretes, hogy a pártfelépítés lenini tanítása milyen nagy fantos-
ságot tulajdonít annak, hogy a Párt alapszervezetei területi-termelési 
elvekre épül+jеnek. Statutumunk ezt így 'határozza meg: 

»A Fáг t. alapszervezetei gyárakban, bái,yákban, intézetekben,  

vállalatokban, intézményekben,, falvakban, földmegmunkál б . szövet-
'kezebekben, a Jugoszláv Fladsereg egységeiben, telépülésekcn, bi-
vatalckban, isko'ia intézményekben stb. alukilnak meg ,  ha ott a  
Pártnak legalább három tagja van.« 
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Ezzel kivetCcezetesen érvényesül a területi. - termelési elv: ami pedig 
azt jelenti, hogy a pártbalépés a munka és termelési helyen (gyárban, 
vállalatban, intézményiben) tartanak. A t ők sre,ndszer .feltételei mellett ez 

_a szervezet felel meg legjobban az osztályellenséggel - vívott harc fetté-
. teleinek, a szocialista állam feltételei mellett pedig leginkább nyújt lehe -
:tő9éget a vezetésre a tevéken уsёg minden 'szektorán: a szocializmus fel-
épíbéséért ; a tÖ:megeknek a .  párt vezetésével való:ne лszilárdulásáért és  
megerQSеdéséért vívott harcban. 

dobár Pártwlk a lenini-sztalini. szervezeti elveken épült s hallár 
pártgyakorlatunkban, mind a háború el ő tt, mind a háború folуаmán, mind 
pedig a felszabadulás utána SzK(!b)P- tapasztalatait alkalmaztuk, mégis 

- helyenként .bizonyos mértékben érezhet ő  volt az tegyöntetűség hiánya a 
pártmunkában. A JKPötödik kongresszusán elfogadott Statutum gon-
doskodik arról, hogy a ;pártszervezetek még helyesebben fogják fel a 

-párttagok kötelességeit rés jogait, a Pártba és a jelöltek saraiba való fel-
vétel feltételeit és mód ját ; a Púr ~t alapszervezeteir цek és - vezet őségének  
.szervezeti építési formáit, az alap és a vezet ő  pártszervek feladatának 
kérdéseit, a pártfegyelem megszegését követ ő  büntetéseket, a párt anya-
gi eszközeinek kérdését stb. 

Ezenkívül a Statutum kiküszöböli az egyes helyeken tapasztalható 
szervezeti formai egYEnetlensé ~get az alsóbb szervekben: lehet ővé teszi 
.a szervezeti formálj .egységességét és egyöntet űségét valamennyi párt-
szervezetben és hozzájárul ahhoz, hogy a pártmunkából gyorsabban ki-
küszöbblődjenek a fogyatékosságok. Rankovies elvtárs. a JKP btödik 
kongresszusán, a Párt szervezeti munkájáról tartott .beszá.molajában, a 
-Párt további feladatairól ezt mondta: 

»Késedelem nélkül biztosítani a, JKF jelen kongresszusán- elfu-
gadan ~dó Statutum végrehajtását, 'Ez 2z egyetlen út a p ávt bels ő  
életének és muníkáiának végleges kia  akulásá,lt оz . és rendszeresí-
téséhez.«  

Most, amikor Pártunknak megvan erejét ,kifejező  Statutusná. amely 
- teljesen megfelel jelenlegi fejl ődési •fokánafк, e Statutum végrehajtása 
egyike a Párt alapvet ő  szervezeti feladatainak. 

fiabár -Statutumunk alapjában véve a gyakorlat törvényesítése, iga-
zolása annak, amit végeztünk; mégi's bizonyos .újításokat. is tartalmaz, 
-meghatározza a szervezeti elveket az új munkafeltételek mellett, olyan 
körülmények között, amikor a Párt az állam vezet ő  hatalma. 

Felelni kell hát a kérdésre: mi az az új a tatutumban. amit eddig 
-nem ,alkalmaztunk pártgyakorlatunkban .és hogyan kell .alkalmazni a mun-
kaban?  

Ez: 
1. A nyílt összejövetelek kérdése.. - A Statutum bevezeti a nyílt  

-pártösszejöveteleket . — Mi a nyilat .pártösszejövetel? Apárt alapszcr-
vezeteinek nyílt öss гcjövetele olyan . összejövetel. amelyen a Párt tag-
jain és jelöltjein kívül résztvehet és jogában áll résztvenni az illet ő  
vllalat , intézmény, falu minden pártonkívülijének is.  

A nyílt pártössz°jövetelek bevezetése a pártmwnka ,fejlesztési és 
,javítási módja az új viszonyok között, olyan körülmények között, am:kor 
a dolgozó tömegek ё lйkёn a munkásosztállyal vannak hatalmon, amikor 

-.a népállamot Pártunk vezeti, amikor a szocializmus felépítéséért har-
colunk. 

A nyílt Pártösszejövetelek bevezetése Pártunk erejének kisfejezése ; 
.,demokratizmus fokozódása a Pártban ; eszköz a párttagok és pártszer- 
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vezetik felel ősségének fejlesztéséhez és fokozásához a vállalati, intéz-
ményi munkában; a Párt és a tömegek minél szilárdabb eybekapcso-
:ódásának formája; а  bírálat ,és önbírálat ,er ősödésének eszköz е;. a tdme-
gek által a Pártszervezetek felett gyakoroilt ellen ő rzés fejlesztése ; a pár-
tonkívüli tömegek fokozott aktiválásának, felemelésének formája. •Mnd 
ez a .Kommunista Fárt vezet őszerepének tavábbi fejlesztéséhez és meg-
szilárdításához vizet. 

Ennek a határozatnak a vébreh ај tása nemcsak formaság..fjogY ezek.. 
a ny.ilt összejövetelek elérjék céljukat, hagy .megvalósuljon az. amiért 
bevezettük, különösen kezdetben, az a pártszervezetek kötelessége, hogy 
ezeket az ,összejöveteleket jól megszervezzék és el őkészítsék: el ő ször, 
állítsák össze és készítsék el ő  a napirendet az ilyen összejövetel számá-
ra; .másodszor, készítsék el ő  az egész összejövetelt; harmadszor :a part-.. 
vezetőségek .nyujtsanak teljes támogatást a Párt alapszervezeteinek  e 
határozatok végrehajtásában.  

'csak az így el őkészített nyílt pártösszejövetelek végezhetik e1 a ne-
kik szánt feladatot. Ellenkez ő  esetben céljukat tévesztik.  

2. Uj a Statwtumban az ajánlás bevezetése a Pártba való felvétel-
hez. A Statutum kimondja: »A ,jelölt, aki párttaggá akar válni, két olyad  
tag ajánlását terjeszti el ő , akik legalább két éve párttagok és ismerik  
munkáját és magatartását az 'utóbbi két évben.« 

Mit jelent a Statutumnak ez a szakasza? El őször azt, hogy •magé 
nak a jelöltnek is joga van jelentkezni is párttagságra, ha eleget tesz 
az emititt fel гtételeknek; másodszor, hogy a Pártba való fehételért  a 
felelősség nemcsak a pártszervezetre hárul, hanem fennáll az ajánlást -
adott párttagok személyes -felel ő+ sége is. Az ,ajánlások bevezetése, a. 
jelölite~knek a Pártba való fel\ гéitelét illetően, azt je'.enti, hagy minden 
párttag ő rködik. a Párt tisztasága felett, minden iрг ttag órkёdik a párt-•  
tagok helyes megválogatása, a Párt helyes fejl ődése, a Párt ćsszeté-
telének helyes szaibályzása felett, stb. Az ajánlásokbevezetése a Párt  
ba való fehvételt illetően azt Jelenti, hogy minden párttag éberen  .ügyel, 
hagy jó munkások, roharnmurnkások, észszer űsítők ,és újítók ne  á и l Ј :-
nak aPártan kívül; ne maradjanak a Párton kívül azok. akik tettekben  
bebizonyítják, hogy hívek a munkásosztályhoz és a szoicial ~iznitrs fel--
épíbéséhez, ügyel arra, hogy idegen, kispolgári, karrierista elemek ne-•  
húzódjanak be a Pártba.  

Természetesen azt a meghatározást, hogy »a jelölt ,  aki párttaggá  
akar válni ...« nem szabad úgy érte ћnezni, hogy csak a jelölt kezde-
ményеzésére történhet felvételezés .a KP-ba és a pártszervezetek csak -
arról határozzanak,. vaj ion a »bejelentett« jelölt párttaggá váljék és  
válhat-e,. vagy nem lehet tagja a Kommunista Pártnak.  

Ellenkezőleg, a pártszervezeteknek továbbra is, mint eddig, kezde-
ményezást kell kifejteniök új tagok kiválogatásában és a Pártba való  
fehétele terén; teremtsenek aktív viszonyt az új tagok felvételét  ille 
tően; találják meg, válogassák ki, készítsék el ő  és neveljék, hogy párt_.  
tagokká váljanak.  

Ugyancsak gondoskodni kell arról is, nehogy a Statutumnak ezt  a 
rendelkezését úgy tоlrnácsalják mintha sarkig kitártuk volna a Párt ka-
puit, s mindenki beléphet a Pártba aki akar, csak a formaságnak — az  
ajánlás foirmaságának tegyen eleget. Ez a fel,fagás homlokegyenest el-
lenkezne a pártépítés, az új ti ~pusú pánt építésének marxista-leninista-  
.elveivel, ellenkezne azzal, amit ztalin elvtárs mondott, amikor lesz ő -- 
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gezte, hogy a bolsevik párt er őd, amelynek kapui csak a ,méltóak el ő tt. 
nyílnak meg; ellenkezne az egész eddigi .gyakorlattal Pártunkb аn. 

Ezzel párhuzamosan harcaljunk a szefitásság minden jelensége el---
len is - a Pártba való felv!étel,tlletöen, nehogy az ajánlások ibürokratiku.s 
akadályokká válj аaak; ne legyenek akadályok az új egészséges ..er ők-
nek a Kommunista Párt soraiba való felvétebében. 

Egyszóval a Pártba való fevétel terén, minden er őnkkel harcoljunk 
a Statutum helyes végrehajtasá,ért, harcoljunk a túl »tágkör ű«, vagy 
túl »szűkkörű« felfogás ellen, harcoljunk a Párt felolvadása .ellen, vala-
mint a Statutum rendelkezéseinek irodaszellem ű , szektás kiforgatása el-
len. Neskovics elvtárs a JKP ötödik Kongresszusán, a Statutumrál tar-
tott beszámolójában. ezt mondta:  

»Hogyan forgathatják ki .a pártszervesetekben a Statut'umnak 
a tagfelvétebr ő l szóló rеnderkezései.t? Kétségteremül: mmd azzal, 
hogy túlságosan :kјtárjak a kapwkat, mind pedig azzal, hagy bü-
rakra±ikus — szekbás módf;n hajtják végre a Statutumnaik a Fártba 
váló felvételrő l szóló rondelkezéseit •  Ezért m 'n+den opartszervezet  
első  kö єI' ssnge. hogy harcо '.'jсn a &atuum r;ndéL'kezésеinek egyik: 
és másik ki.foТgatása ellen is.«  

3. A jelöltségi idő  inv gitiatárazása. A Statútum kin Ondja: 
»Jelöltségi idő t °töltenek ki mindazok, akik be akarnak lépni a Párt--

ha.« Továbbá: »A jelöltség ideje .6--18 hónap.« 
A JKP KV 1948. szeptember 6-iéi határozata a Satutwm.nak a jelölt-

ségi idő  tartamáról szóló 13-ik szakasza életbel ~épbetését illet ően a kö-
vetkező  utasítást adja: 

»A Statútum 13-ik szakaszában előírt jelöltségi id ő  tartamaról ,egyé-
nenként 'kell határozni, figyelembe véve a társadailmi származást, a po 
1 itikai mutat (a katonai alakulatokban .és politikai szervezetekben volt  
részeetelt), az öntudatosság és cselekv őképesség fokát, azzal, hogy sza-
bály szerint a :mrnunkás Іok rövidebb ideig jelöltek.«  

A jelöltségi idő  eddig is fiennáldott Pártunkban, de tartama nem volt  
meghatározva. 

A jelöltségi id ő  fontos eszköz a Párt tisztaságáért ,és helyes össze 
tételiének felépítéséért a Pártbeli proletárelemek számának növeléséért 
vívott harcban; a jelöltségi• id ő  azt jrnelemti, hogy minden jelöltet lemér--
nek, mielőtt belépne a Pártba; biztositják személyi tulajdonságainak és  
munkájának ellenőrzését és minden jelölt, 'miel őtt belépne a pártba, meg-
ismeri a Programot és a Staitutumot. Végül, a jelöltségi idö egyike  
azon eszközö ginek, amelyek megvédik a Pártit az idegen elemekt ő l.  

A jellöltségi idő  nem fiarmaság és nem szabad, hagy az legyen,  ha 
nem eszköz a kipróbálásra és nevelésre; minden jelölt készségének ki-
próbálása, hogy mindent odaadjon a Párt és a munkásosztály ügyéért.  
A јеdбltségi idő  iskola, amelyben új kommunistákat nevelnek. Itt próbál-
ják ki mind áz odaаdást, mind pedig a képességet a gyakorlati mun-
kára. Ezért a jelöltségi id őt válóban. fel kell használni a jelölt eszmei-
politikai nevei ~ésére, konkrét feladatokat és mindennapois konkrét  segít-
séget kel nyujtani neki. 

A jelöltek részvétele .a pártösszejöveteleken segítségükre lesz, hogy -
megtamulják, hogyan kell dolgozniuk. A pártösszejövetelen kapcsolódnak 
be a jelöltek a part életébe. Ezzel ,egyúttal lehetővé válik számukra, 
hogy jól megismerjék a Párt vonalát, hogy fogyatékosságaikat pótol 
jók, gyenge oldalaikat er ősítsék. 
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4. Még a következőket kell szem előtt tartanunk:  
a kizárt tag jogát, hogy zárt pártösszejöveteleken is résztv еgyei і  

.mindaddig, amig a fels őbb pártvezetőség helyben nem hagyja a kizá -
rásr&1 szóló .határozatot. A tkizártak jogáról, hogy eljárjanak a zárt-
körű  pártösszejövetelekre a fels őbb vezetőség határozatáig, a köv ~etke-

_zőket mondja a Statutum: 
»A járási (vá гosi, körzeti ,és ezeknek megfekle ) pártvezet ősé  

kizárásrд  vo7Patkozó rd & tÉs∎éi(g a p'á гttag megtartja tagk önyvét  é` 
joga van a zárt pártösszejövetél'eken is megiel еrпv .•+.( 

a jelöltek fagát, hogy résztvegyenek a pártösszejöveteleken, 
.;amélyeken a Pártba való 'felvételükr ől döntenek. A jelöltnefi, aki a Párt 
tagja akar lenni a tattutum el őírásai szerint ki kell töltene .és aláírnia 

..a meghatározott belépési nyilatkozatot, életrajzának f őbb adataival, 
'amit •személyes jel еn'étében, a Párt alapszervezetének ülésén megvi-
tartnak. 

a Párt minden •tagjának ama jogát, hogy jelen legyen a párt-
összejövetelen, amelyen munkájának jellemzését megállapítják és, hog у
alzban résztvegуen. 

Neskowics elvtars Statutúmról szóló beszámolójában, a JKP V. kon-
gress.zusán a következ őket mondta: 

»A pártttaag 	 s nІtuinkáј ~álna;k 	té ~ „tеl ~és ~ét, reud- 
szerint, ama pártszervezet tagössze і övе telén kel'1 megtárgyalni.  
a:mél'yihez tartozik, mégpedig figyelembe véve mindennapi tényice--
déstét; ,a. bilbák k бі1сs n>öts kügatzí;.lá+sa és' a tprltt аgcik. pr(:Iszerüsё- 
nek fejlesztése alapján.«  

Ezen rendelkezések, a már idézett többi rendszabályokkal . . együtt. 
kétségtelenül a demokratizmus • továbl лi fejl ődését jelentik Pártunkban. 

A pártszervezeteknek hózzá kell fogniok,hogy vé grehajtsák  a St 
- tutum ezen rendelkezései) is.  

l-fabár szembeötl ően világos, hagy a JKP ,Statutuma. a SzK(b) Р  
.jelenhegi St аtutumának mintájárz készült, a testvéri kommunista pártok  
egyes vezet ő  emberei még az ilyen statutumot is bírálják. Az efajtu 
'bírálatot különösen furcsává teszi az, hogy vannak pártfok, melyek sta-
tutumai liomo ~'.y fogyatÉkоsságokа t mutatnak fel, melyek statutumai 
nem alapulnak a marxizmusleninizmus legfontosabb elvein. 

Ezen a helyen nincs szántdékunkba зl_ sem az ilyen statutumok, sem 
annak elemzésébe bocsátkoznunk, hogy az egyes testvérpártok, hogyan 
hajtják végre a gyakorlatban a pártszervezés elveit. Lehet az is, hogy 
az egyes nem lényeges eltérések szükségszer űetc, de az a mi esetünk-
ben nem állt és nem is áll fenn. Bemutatásként azonban ,felhozu,nk né-
hány példát, аmelyekhől láthatjuk az eltéréseket a marxizmus-leniniiz-
mus lényeges, legfontosabb szervezeti elveit ő l. Mindamellett nem állit-
juk, hogy e miatt ezek a pártok nem kommunista pártok. 

Például az Olasz -Kommunista Párt Statutumának 2-es szakaszában 
ez áli: 

»Olaszország Komшаn.sta Pártjaba beir аtkozhat minden boa-ü-
letes munkás, jaki betöltötte 18. Életévét, tekintet nélkül fajára, fee 
kezetére és filozófiai nézeteire ...<< 

A вolgár , (kommunisták) M.urnkáspártjának Statutuma,, amelyet a 
-. B (k)MP VII. plélnumán, -1345 február 27 rés 28-árt és március 1-én fo-
gadtak el, nem irányoz el ő  сtagjelbltségi időt. Vannak Olyan nem demok-

- ratikus rendelkezései is, mint például a 1 ~.. szakaszbanlefektetett:  
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»A vezető  szervek vála;sztás а  a jelenlevő  tagok és kiküidöttek.  
n уиІ t szavazásával történik.«  

A Bolgár (kommunisták) Munkáspártja 1948 december 2G-án meg-
tartott V. kongresszusán új párt statutumot fogadott el melyben az 
hogy a vezető  szerveket nyílt szavazással választják és hogy csak a 
központi vezet őséget választják titkos szavazással. 

Bírálóink mégis azt állítják, hogy a JKP Statutuma még egy bizo-
nyítié.k amellett, hogy helyénvalók a Tájékoztat б  Iroda vádjai. Kisi.--
nyevszki .loszi,p elvtárs, a Román Munkáspárt Központ] Vezetősége 
politikai biz,оttságának tagja például a Román Munkáspárt politikai 
elméleti folyóiratának, a »Lupta de Glasa« (»Osztályh аrc«) 1. számá-
ban cikket irt »A JKP programja ,és Statutum а  — a marxizmus .eláru-
lásának új bizonyítéka« cím alatt. 

Kisinyevszki elvtársnak els ő  kifogása az, hogy Statutumunk a 
S.zK(b)P Statutumának másolata. Ezen észrevételt két helyen is meg-- 
ismétli; az 'egyiken így: »...Ezért a SzK(b)P Statutumából és a »Ko 
mvntern programjából másoltak«, а  más1( }relyütt pedig: »A programuk-
hoz hasonlóan a statutum ,egyes ,oldalai is teljességükben m ~ásola,tok.« 

s ha most ezek a megállа,ptások pontosak, és pontosságúkhoz való-
Lan nem fér kétség (mi írgy vé'.'jük, hogy a 7 о ilsevikok »másolásával« -
nem vesztünk, hanem nyerünk), akkor: hogyan egyeznek ezek a meg --
állapítások a teljes cikk tartalmával és címével? Mert ha. a Statutu-
munk és Programunk a SzK(b) Р  Statutumának és YroSramjan.alk m--
solata, akkor — hogyan lehetséges, hogy Programunk és Statrrtumurnk 
a " marxizmus-léniaizmus elárúlásának bizonyítéka, hogyan lehetséges, 
hogy maYYista-ellenes, hogy ál ~ma,rxista, b оmáiyos, opportunista, ellen-
forradalmi. trockista, »národnyák szellem ű«, ál-internacionalista. stb? 

Az általános. »elvi« megjegyzések után, Kisinyevszki elvtárs: cikke 
címének igazolásaként ,'elemzi és bírálja a JKP Stabutu.mának egy pont-• 
ját. Ezzel kapcsolatban Kisinyevszki elvtárs a következ őket írig: 

»Bárrnenny re is igyekeznek a, JKP vezet ő  a JKP-bon beve 
zetett trök teim сiris,ta u ~ ralin:lukra Gleanokrá us raih t öl enü, az 
ig,д ,z~ságoit isiég  ,iz írott  t ~ai1;ntarmla ~n. у cm si!lgri t ere ЛΡ len k.« 

»Megszűkítették a bels ő  pártdem оkráciát, a bels ő  pártdemak- 
ráei,a lényeges elemeit eltávolították a JKP Statutu-mából.«  

Már pedig Statutumunk, annak harmadik szakasza, világosan be- -
szél a párttagok jogairól: 

»A párttag joga, hogy : 
résztvegyen a pártüsszejüvete:eken és a pártsajtóban a ,párt--

pol'tika gyakorlati kérdése'nek szabad 	vitáiban és befolyásalj 
ezeknek a kérdéseknek megoldását; 

bírálatot gyаkoroljon, a pártösszejöveteleken Lcírmely páz-
munkás felett: 

mint valasztó és választható résztvegyer ъ  a Párt szerveinek:  

megválasztásában;  
mindig jelen legyen, amikor munkájáról vagy m аgatartásá-•  

rói határoznak;  
kérл  sscl, vagy rbyilatkazattal forduljon akármelyik párt--•  

szervhez, beleértve Jugoszlávia Kommunista Pártjának Központi :: 

Vezetőségét ,és Kongresszusált  s.« 
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A S z K ( b ) P Statútumában pedig: 
» A párttag jogai, hogy: 
a) résztvegyen a pártpolitika gyakorlat! kérdéseinek szabad, 

vagy érdemleges jellegű megvitatásában, a pártösszejöveteleken és 
a pártsajtóban; 

b) bírálatot gyakoroljon a pártösszejöveteleken valamennyi 
Pártmunkás felett; 

c) mint választó és választható résztvegyen a Párt szerveinek 
megválasztásában; 

d) minden esetben jelen legyen, amikor működéséről vagy ma
gatartásáról határoznak; 

e) kérdéssel vagy nyilatkozattal forduljon bármelyik pártszerv
hez, egészen a S z K ( b ) P Központi Vezetőségéig.. 

(Az aláhúzás tőlem M. M.) 
A Román Munkáspárt Statútumában azonban, mely Pártnak b í r á 

lónk, Kis inyevszki elvtárs is egyik vezetője, ez áll: 
»8. szakasz — minden párttag joga, hogy: 
a) a pártösszejöveteleken elfogadandó határozatok és kérdések 

szabad és gyakorlati megvitatásában résztvegyen; közreműködjön 
a pártsajtóban; 

b) kövertetSje személyes jelenetét mindazon esettekben, amikor 
niunikájárótl, vagy magatartásáról hoznak hdfcározaitat; 

c ) mint váfesztó és váJasathaltó résBivegyen a Párt vezető szer
veinek megválasztásában; 

d) minden kérdésben a vezető szervekhez forduljon, beleértve 
a Központi Vezetőséget is.« 

A J K P Statútumából és a Román Munkáspárt Statútumából idézett 
fenti szakaszokat összehasonlítva nem csak a r r a a kérdésre kaptunk 
választ, hogy igaza van-e Kis inyevszki elvtársnak, amidőn azzal vádol
ja Pártunkat, hogy »irtozik a pártonbelüli demokráciától*, hanem egyidő-
foén a r r a is, hogy hol »irtoznak« valóban »a pártonbelüli demokráciától.« 

A pártszervezet kiépítése és fejlesztése a Statútum alapján — ez 
a Párt valamennyi szervezetének legszentebb törvénye. A Statútum 
adja meg a keretet, az alapot, amelynek szilárd talapzatán épül és fej
lődik a pártszervezet. A Statútumnak kell biztosítania a pártszervezet 
számára a szervezeti kérdések teljes megoldását. 

Mind apróbb és részletesebb szervezeti kéTdéseket kell a Statú
tum alapján megoldani. A Statútum azonban nem dogma, nem holt 
séma. A Statútum nem láthatott előre és nem határozhatott meg min-
den jelenséget, a pártszervező munka valamennyi mindennapos prob

lémáját. 
A z élet állandóan bizonyos változásokat követe!. Mindezt a statú

tum s z e l l e m é b e n kell megoldani, számontartva, hogy a statútum 
ne gátolja a Párt szervezeti formáinak fejlődését, hogy e'kerüljük a 
merevséget, sablonizálást. A szervezeti problémákat konkrétan kell 
megoldani, szániontartva. hogy a párt álllandóan fejlődő, élő szervezet. 

Számon kell úgyszintén tartanunk azt is, hogy ne menjünk a má
sik végletbe, hogy a Statútum rendelkezéseit ne magyarázzuk túlságo
san »batran« és »szabadelvuen« és hogy a szervezeti formákat ne a 
Statútumtól függetlenül, vagy éppen azzal ellentétben állapítsuk meg, 
fejlesszük és építsük. 

Ma, amikor Pártunk az állam vezető hatalmi tényezője, amikor 
« a g y , nehéz, bonyolult és sokféle feladat áll előttünk, amikor párttag-
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ságunk létszáma állandóan növekszik, pártszervezeteink munkája, mű
ködése kétségtelenül sokban különbözik attól, ami a háború előtti vagy 
a háborús korszakban volt. Kezünkben vannak az eszközök a nehézsé
gek leküzdésére. 

Pártunk Statútumának hatalmas szervezeti fegyverünkké kell len
nie, amellyel még jobban megszilárdítjuk, megerősítjük és tovább fej 
lesztjük Pártunkat, olyan fegyverré, amellyel felfegyverkezik minden 
párttag a feladatok végrehajtásáért, a nehézségek leküzdéséért, a szo
cializmus felépítéséért folyó harc megvívására. Azért, a Párt szerve
zeti kiépítésének egyik legfontosabb feladatát hajtjuk végre, ha min
dennapi munkánkban alkalmazzuk a Statútumot és harcolunk rendelke
zéseinek megerősítéséért és tiszteletben tartásáért. 


