
VALÓ VILÁG
Felelősségi rendszer a társadalom
politikai intézményeiben

„.. .egy meghatározott személy teljes egészében felel egy
meghatározott munka irányításáért."

(Lenin ÖM. 52. k. 25. o.)

Napjainkban egyre határozottabban merül fel a felelősségvállalás jelentősége,
mivel a társadalom képtelen megnyugtatóan haladni felelősen tevékenykedő
emberek nélkül. Ez a sajátossága az ember szabadságával van összefüggésben,
aki egyre nagyobb mértékben képes lehetőségeivel élni, de egyre inkább mód-
jában is áll ezekkel visszaélni.1 A felelősségnek története van. Az ősközösségben
a ^hordaember hagyományos viselkedésmechanizmusa az egyszerű hagyomány-
átvétel", amely „rendkívül leszűkíti a variációs lehetőségeket, szabadságot, al-
ternatívát, tehát a választást". A társadalom fejlődésével új értékorientációjú
magatartásrendszerek alakulnak ki. „Megjelennek a normarendszerek, melyek
előírásokat tartalmaznak és amelyek teljesítésre várnak." Ez az „értékorientá-
ciós" magatartás átmenetet képez a harmadik formába, amely az egyén számá-
ra már programot ír elő, célokat fogalmaz meg, és megvalósításához alternatí-
van választható eszközöket ad. Ezzel kialakul a civilizáció felelősségi rendszere,
amely az egyént a maga totalitásában értékeli, figyelembevéve objektív meg-
határozottságát: makro-mikro csoporthoz tartozását, befolyásoltságát, alternatí-
váit, továbbá belső viszonyait: szándékát, céljait, egyéniségét, törekvéseit.

A felelősség ezen a szinten individualizálódik. Ez nem jelenti, hogy most
már a csoport nem tartozik felelősséggel, de a csoport minőségileg más, mint a
részei, így minőségileg más a felelőssége is. „A csoportnak (osztály, állam, nem-
zet, vagy nemzetközösség...) is „felelnie" kell arra a kérdésre, hogy az adott
alternatívák közül, miért ezt és nem a másikat választotta! A felelősség az al-
ternatívák közötti választásért való helytállás."2

Ebből következik, hogy felelősségről, csak akkor lehet szó, ha objektív
és szubjektív alapjai kialakultak: csak az felelhet tetteiért, akinek választási
lehetőségei vannak, azokat felismeri, és a várható következmények előrelátásá-
val rendelkezik. Ugyanakkor kötelessége az alternatívák keresése, mérlegelése,
a következmények számbavétele. John S. Millnek igaza van, hogy a modern
társadalom emberének kötelessége felelősséget vállalni a maga és embertársai
szabadságáért, fel kell lépnie mindenféle paternalizmus és voluntarizmus ellen.
Mill a kötelezettségvállalásnak és felelősségnek azt a mindig konkrét viszonyok-
ban megmutatkozó morálját részesíti előnyben, amely az egyéni szabadság ki-
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művelését és működtetését tekinti biztosítéknak a mások szabadságának biz-
tosítására.3

Amikor az egyén cselekszik kiderül „a mások sorsával való összefonódott-
sága" ez teszi valósággá és egyben tudatos élménnyé is a felelősségben adott
elkötelezettségét.4 Hangsúlyoznunk kell az egyén és a közösség felelősségi viszo-
nyában a kölcsönösséget: nemcsak az egyén felelős a közösségért, hanem a
közösség is tagjai fejlődéséért boldogulásáért.

A valóságban tehát egyéni és csoportfelelősség rendkívül bonyolult köl-
csönhatásban van egymással. A csoportfelelősség nem csökkentheti az egyén
felelősségét, a csoportban elkövetett bűnök esetében is megvizsgálandó az egyé-
nek tette, és felelősségük nem csökken, nem degradálódik. Ugyanakkor nem is
kell vállalniuk olyan tettért a felelősséget, amiről nem tehetnek.

Szükséges a csoportfelelősség és a kollektív felelősség fogalmának is a szét-
választása. Különbségük a csoport és a közösség különbségéből adódik. Meg-
különböztető jegyeik kidolgozatlansága miatt a két felelősségforma meghatá-
rozása is nehézségbe ütközik. Heller Ágnes szerint a csoport a legalacsonyabb
társadalmi integrációs forma, amely heterogenitása következtében az emberek
készségét, képességét a többi csoporttól (amelyeknek az egyed egyidejűleg tag-
ja) függetlenül veszi igénybe. A csoportban az egyed „rész ember", mert nem
képes összes, vagy legalább főbb emberi lehetőségeit kibontakoztatni. A csoport-
hoz tartozás jellegzetessége a véletlenszerűség, de ha az individualitás és az
adott csoport „szerves, lényegi és állandó korrelációba kerülnek egymással",
akkor már közösségről beszélünk, amelyhez az egyén szükségképpen tartozik.
A közösséghez tartozás szabadon választott, benne az egyed, mint „egész ember"
vesz részt. Ha a közösség viszonylag homogén értékrendjét megsérti, akkor a
közösséget sérti meg.5

A felelősség szempontjából rendkívül lényeges, hogy az ember a közösség
tagjává mindig választással válik, ezért a kollektív felelősség egy közösség fele-
lősségének lebontása a részeire. A csoportfelelősség az adott csoportnak, mint
egésznek a helytállása a választott alternatíváért.

A kettő összekeveredésének lehetősége alapot ad a felelősség áthárítására,
a felelősség alóli kibúvásra. Ennek objektív alapját teremti meg a hatalom
fokozottabb centralizációja, amely az embereket megfosztja egyéni törekvéseitől,
az egyéni döntéstől, és így elvész a felelősségvállalás képessége. Mária Ossowska
szerint: „a mai zsarnoki rendszerek jellemző vonása a kollektív felelősség visz-
szaállítása. A kollektív felelősséget valaha azért alkalmazták, mert hittek a bű-
nözők fertőző hatásában... visszaállítása a mai társadalmakban egyszerűen
eredményes praxeológiai fogásnak minősül, amellyel mindenki rémületben
tartható".0

Ennek a véleménynek cáfolatát Lenin számos munkájában megtalálhatjuk
a kollektív vezetésről vallott nézeteiben. A leghatározottabban küzdött az ellen,
hogy a kollektív testületi döntéseket bárki is a felelősség alóli mentesülésre
használja fel. Rámutatott: a felelősséget pontosan és személyre szólóan kell
meghatározni, és ehhez szükséges precízen, konkrétan körülhatárolni a kollek-
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tíva tagjainak hatáskörét. Megkövetelte a kollektív részvételt a döntések előké-
szítésében és meghozatalában, de úgy, hogy a végrehajtásért személy szerint
feleljenek.7

Stabil, jól működő közösségekben nem lehet a kollektív felelősséget a fele-
lőtlenség fedezésére felhasználni. A kötelességérzet és a felelősségérzet azonban
csökken ott, ahol a közösségi vonások bizonytalanok, ahol nem tudják a tagok
helyzetét pontosan meghatározni, s így az egyén nem tud azonosulni a kollek-
tíva céljaival, nem ismeri fel az egyéni és a közös érdekek közötti összefüggé-
seket. Nem alakulhat ki felelősség ott, ahol nem bíznak az egyénre megfelelő
lehetőségeket, ha nincsen beleszólása sem a közösség, sem a saját sorsa ala-
kulásába.

Amikor a fenti alapelvek figyelembevétele mellett társadalmunk politikai
intézményeiben a felelősség helyzetét vizsgáljuk, szemügyre kell vennünk a
szocialista átalakulás okozta változásokat, amelyekben erkölcsi viszonyaink
gyökereznek. A szocialista forradalom sajátosságaként társadalmi berendezke-
désünk elsődlegesen politikai akaratként alakult ki. Az állami szervező-elosztó
és büntető funkciók kézbentartásával a politikai hatalom megkezdte a gazda-
sági-társadalmi szerkezet tudatos átalakítását és a polgári társadalom felszámo-
lását. A tőkés magántulajdon megszüntetésével együtt feltételezték, hogy az
össztársadalmi érdek az állam közreműködésével automatikusan érvényesül, a
helyesen felismert össztársadalmi érdeknek alá kell rendelni a csoport- és
egyéni érdeket. Ez az ideológia figyelmen kívül hagyta, hogy a szocializmus
körülményei között is fennmarad — bár a feudális viszonyok túlélése miatt
csökevényesen — a civil társadalom, „a citoyent nem lehet kiiktatni, a magán-
ember saját céljait, érdekeit nem lehet a politikai hatalomnak közvetlenül alá-
rendelni.8

A szocializmus építésének gyakorlatából kitűnt, hosszútávon feltétlenül
számolni kell azzal, hogy az állampolgárok saját célokkal, érdekekkel rendel-
keznek, és a külső hatalmat csak akkor fogadják el, ha érdekirányultságaikkal
tendenciaszerűen egybevág. Napjainkban jól láthatjuk, hogy egyre erőteljesebbé
válik a politika szembesítése saját értékeivel, a társadalom szolgálatával, a
demokratikus politizálással, az egyenlőség eszméjével, a társadalmi igazságos-
sággal, stb.9

Ez a helyzet új módon veti fel a felelősségvállalás és felelősségrevonás kér-
déseit is. Míg a túlzott centralizáció körülményei között a társadalom teljesít-
ményért a politikai vezetés felelt, és a társadalom kívül rekedt saját ügyeinek
felelős intézésén, ma már elodázhatatlan feladat olyan közvetítések kiépítése,
amelyek világosabbá teszik a felelősség megosztását a társadalom különböző
intézményei között. Az ehhez vezető út mindenekelőtt, alkalmassá tételük az
érdek és véleménytagolfság befogadására és integrálására.

A mi viszonyaink között— döntésközponttá válása következtében — a párt
vált az érdekorientáció legmagasabb és egyben leginkább felelős fórumává.
Egyre többet hallunk a párt tagjainak felelősségéről beszélni: „a párt válasz-
tott testületeinek és szervezeteinek minden szinten osztozniuk kell a pártra
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háruló politikai felelősségben az ország sorsáért, jövőnk alakításáért. .. sehol
és senkitől nem kívánunk lehetetlent, csupán annyit (ami persze nem kevés),
hogy minden munkahelyi szervezet, minden gazdasági egység — élén a párt-
szervezettel, a párttagokkal és az egyszemélyi felelősséggel tartozó vezetővel —
saját lehetőségei szerint teljesítse a tőle telhető maximumot" — írja Krasznai
Lajos.10

Ehhez hasonló tartalmú megfogalmazások egyre gyakrabban hallhatók a
pártélet különböző fórumain is, de felelős cselekedetek nem úgy születnek, hogy
emberek egyszercsak elhatározzák: mostantól kezdve mindent számon kérnek
egymástól és önmaguktól. Érzik és tudják ezt a párt tisztségviselői is, ezért
fogalmaz így Fejti György: „Egy kormányzó pártnak.. . nemcsak az a köteles-
sége, hogy nyíltan felvesse a problémákat, hanem mindenekelőtt az, hogy ezekre
reális válaszokat adjon. Ez utóbbi ma egyáltalán nem erősségünk. Inkább a
felelősségáthárítás, a taktikázás, a kivárás kezd gyakorlattá válni. Ezen az álla-
poton sürgősen változtatnunk kell, és ezt a párton belül kell elkezdenünk."11

„Éhez viszont nem elég csupán a helyi ráhatás, mert a kedvező folyamatok
is átmenetivé válhatnak, ha a tisztességes helyi erőfeszítéseket nem segítik
megfelelően a gazdasági cselekvés egészére ható központi intézkedések... a
„parancsnoki kar" minden szintjén is talpra kell állni, mert ezt a küzdelmet
vezényelni kell — mégpedig összehangolt szervezettséggel és felelősen" — írja
Krasznai Lajos.12

Olyan viszonyokat kell teremteni a párton belül, hogy a tennivalók nyo-
monkövethetők legyenek, a párt tagjai számára áttekinthetővé váljanak. A
felelősségvállalás alapjai minden szinten akkor alakulnak ki, ha a párt alsóbb
szervei és tagjai ismerik a központi pártvezetés állásfoglalásait alapvető gazda-
sági, társadalmi, kulturális kérdésekben, azt a programot, amely a politika
eszközeivel megszabja a végrehajtás fő tennivalóit, ha önállóságuk van a helyi
feladatok meghatározásában, a legcélravezetőbb alternatíva megválasztásában,
ha számolnak a helyi döntések következményeivel és ha képesek mozgósítani
a feladatok végrehajtására. Ancsel Éva írja, hogy az emberek „csak valóságos,
konkrét értelemmel bíró társadalmi tevékenységben nyerhetik vissza egyéni
felelősségüket. Olyan tevékenységben, melynek célját közösen tűzték ki, meg-
valósításában egyaránt érdekeltek, ismertek előttük a megvalósítás eszközei és
egyéni részvételük jelentősége is".13

A helyi feladatokhoz kapcsolódó tennivalók az önállóság biztosításával ki-
dolgozhatok az egész pártszervezetre, a kollektív vezetésre és az egyes pártta-
gokra. A felelőssétevés csakis így jöhet számításba. Minden területen, munka-
helyen az érdekegyeztetések, rangsorolások, feladatmeghatározások mögött min-
dig meghúzódnak alternatív választási lehetőségek, amelyek eltérő következ-
ményeket vonnak maguk után. Ezek számításbavétele, az eshetőségek mérlege-
lése, egybevetése, szintén a felelősség kialakulásának előfeltétele. Kérdés, meg-
valósítható-e ez a magatartása a párt különböző szintű, és különböző formájú
mozgásaiban? A pártélet mai mechanizmusában aligha és nemcsak a csoport-,
kollektív és egyéni felelősség összemosódása miatt, hanem azért, mert ebben a
mechanizmusban a döntésekért való felelősség utólagosan csaknem megállapít-
hatatlanná válik.14
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Ezzel kapcsolatban érvényesnek tarthatjuk Almási Miklós — több, mint 10
éve megfogalmazott — véleményét, mely szerint a felelősség jelenségét a bürok-
ratikus szemléletmód torzította el, amely az intézmények által követelt maga-
tarási normákból nőtt ki. Az intézmény nem tűrheti el, hogy a beosztottak a
működése logikájával ellentétesen értelmezzék feladatukat. így „nagyon nehéz
túllátni az intézmény falain: észrevenni, hogy minden egyes hivatali döntés
egyszerre két megítélésnek van alávetve: egyfelől az ügymenet „házi" fegyel-
mének, másfelől a döntések által érintett emberek általánosabb érdekeinek...
Egy aláírás, vagy elfektetés csupán a másik asztal „felé" jelent jó, vagy rossz
pon+ot: az ügyirat „emberi arculata" nem is érdekelheti az ügyintézőt. S ebben
a közegben nyilván nem is alakulhat ki a felelősség valóságos társadalmi je-
lentése".15

Ez ellen fellépni csak a demokratikus nyilvánosság és a társadalmi ellen-
őrizhetőség biztosításával lehet. A demokratizmus követelménye már hosszabb
ideje megfogalmazódott, gyakorlati érvényesülésében azonban keveset léptünk
előre. Bihari Mihály egy nagyon lényeges összefüggésre hívja fel a figyelmet:
..Eddig a válasz mindig úgy hangzott, hogy az állampolgárokat kell megtanítani,
felkészíteni a demokratikus intézmények helyes működtetésére. Ez igaz is, de
az igazságnak ez csak az egyik fele. A másik fele úgy szól, hogy a hatalom in-
tézményeit és szervezteit. az azokat működtető politikusokat, igazgatási szak-
embereket is meg kell tanítani és ha kell, rá kell kényszeríteni a demokratikus
szabályok és kötelezettségek betartására".16

Kulcsfontosságú a párt vezető szerepének erősítése az új követelmények-
nek megfelelően. Ennek legfontosabb eszköze belső demokráciájának fokozot-
tabb érvényesítése. Kettős feladat adódik: egyfelől nyitás a párt felső szervei
részéről a párttagság irányába. Ez nem egyszerűen a központi pártszervek által
megfogalmazott határozatok „elfogadtatását", az abban foglaltak „helyességéről
való meggyőzést" kell, hogy jelentse, hanem valóságos politizálást a különböző
helyi-területi és munkahelyi pártfórumokon, ahol az egyes kérdések szakmai,
társadalompolitikai érdekszempontjai egyaránt megütközhetnének.17 A párt
politizáljon tehát saját tagjaival minden szinten, nagyobb önállóságot adva az
alapszervezetek számára, azok politikaképességé+ fokozva. Jogos igénye a párt-
tagoknak, hogy nagyobb részt kérjenek a döntésekből. Másfelől nyitás a pár-
tonkívüli tömegek irányába. A legfontosabb feladat olyan körülmények meg-
teremtése és olyan formák működtetése, amelyek lehetővé teszik a dolgozók
számára az alkotó és felelős részvételt munkájuk végzésében.

Űjra vissza kell térni a lenini kérdésfeltevéshez — állapította meg Mihail
Gorbacsov —, amely „a szocialista rendszer demokratizmusának maximumával
foglalkozik, amikor az ember gazdának és alkotónak érzi magát. Csak a szocia-
lizmus sajátjaként jelentkező demokratikus formák következetes fejlesztésével,
az önigazgatás bővítésével léphetünk előre a termelésben, a tudományos és mű-
szaki haladás terén, az irodalomban, a kultúrában és művészetben, a társadalmi
élet minden területén. Csak ez az út biztosítja a tudatos fegyelmet, csak a
demokrácia útján és a demokráciának köszönhetően lehetséges maga az át-
alakítás."18

A párt testületeinek, vezetőinek a helyes döntések kialakításához érzékel-
niük, ismerniük kell a szakmai, társadalmi konfliktusok lényegét, a bennük ki-
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fejeződő alternatívákat, és ehhez be kell gyűjteniük sokféle véleményt, sőt
ösztönözniük kell a véleményalakításokat is. Mivel nehezen viseljük az ellent-
mondó véleményeket, s egyáltalán a véleménymondás nem erős oldalunk, he-
lyénvaló lenne eltöprengeni John S. Mill szavain: az emberi nemet raboljuk
meg, ha korlátozzuk a vélemény kifejtését, akár helyes, akár helytelen. Ugyan-
is az igazság „élesebben és elevenebben" észlelhető, ha „megütközik egy téve-
déssel." Minden véleményt „becsesnek kell tartanunk", még akkor is, „ha téve-
dések homályosítják el."19 Világos, hogy a közmegegyezés alakítása a kölcsönös
megértésre tett erőfeszítést kívánja meg. így derülnek ki a nézeteltérések és az
összebékíthetetlen vélemények, amelyek elől nem lehet kitérni. Megfelelő
elemzéssel tisztázhatók a vitában résztvevők szemléletének elméleti alapjai és
meghatározhatók a lehetséges találkozási pontok.

Az egészséges politikai élethez elengedhetetlen a vitákat szervező és integ-
ráló képesség erősítése. Ez segíti elő, hogy a párt kiválaszthassa a legoptimáli-
sabb megoldásokat politikája alapvonalaihoz, és erre építheti ki a pártegységet.
Az egységes kiállás szerves tartozéka a felelősségtudat is. A pártszervezetek
csak akkor válnak hatékony politikai közösségekké, ha tevékenységükben pozi-
tív erkölcsi értékek is érvényesülnek, ha rendszeresen értékelnek, számonkérnek
és felelősségrevonnak. Felelhet-e egyénileg a párttag a szervezet, vagy vezető-
ség tevékenységéért, vagy csak a saját megbízatásáért? Felelhet, és felelnie is
kell, de nem a „mindenért felelünk, tehát semmiért sem" egzisztencialista, vo-
luntarista értelmezésben. Ki ne erezné át, — amennyiben felelőstudattal ren-
delkező párttag — Ancsel Éva kommunista „munkásának" magasztos gondola-
tait: ,,Olvasom a Héven, hogy felemelték valaminek az árát. Megyek be a gyár-
ba, s már várom, ki szól először. Még elszívok egy cigarettát, és körülnézek, ki
fogja kezdeni. Mintha csak ott ültem volna a minisztertanács ülésén, hogy fel-
emeljem a karom jó magasra, és megszavazzam a dolgot. De elérnek a számon-
kérő tekintetek máshonnan is — mindenhonnan... Mert hiszen, akik nekem
vetnek a szememre mindent, azoknak tulajdonképpen igazuk van. Ha az ember
egyszer azt mondta: ez az én mozgalmam, akkor felel is érte... Ez a különös a
magamfajta ember sorsában, hogy örökké felelni kell, mintha valami állam-
férfi lenne."21

Az etika történetében mindmáig vitatott problémáról van itt szó: mennyi-
ben felelős az egyén kollektív döntésekért, esetenként kollektív bűnökért? Fele-
lősek-e néptömegek, a párttagság, stb.? Általában értelmetlen beszélni a nép-
tömegek felelősségéről, pl. a háborúban való részvétel miatt, vagy ma, népünk
felelősségéről a gazdasági intézkedések késedelmessége miatt.22 Igaza lenne
Balzac újságírójának, hogy a kollektív bűnökért senki sem felelős? Ez a meg-
jegyzés cinikus, „mert nincs, és nem is lehet olyan bűn, melyért az ember, va-
lamelyik ember felelős ne lenne, hiszen történelmüket, ha adott körülmények
között is, de maguk az emberek csinálják. A kollektív bűnökért mindenekelőtt
az egyéni bűnöket elkövetők a felelősek. Mindazok a történelmi személyiségek
tehát, akik helytelen történelmi és politikai tendenciákat testesítenek meg, és
hajtanak végre, s ezzel mások számára olyan szituációkat teremtenek, melyek-
ben bűnöket kell elkövetniök, valamint azok a végrehajtók, akiknél a kollektív
bűnök egyéni bűnökké válnak. .. S felelősségre vonásuk egyéni bűneik mértéke
szerint helyes és szükséges."23
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Hogyan értelmezzük azonban az imént idézett kommunista munkás felelős-
ségét, amely első pillantásra az abszolút felelősségről szóló elmélet mintapéldá-
jának tűnik. Itt egy meghatározott történelmi mozgalom sajátosságáról van
szó. Ezt az új felelősségállapotot egy merőben új történelmi szituáció szülte,
amelyben Marx a kommunista közösségek fejlődésének feltételét minden egyes
ember szabad fejlődésében látta. A forradalmi proletárok egyesülése már nem
kezeli „testrészeiként" az egyéneket, hanem biztosítja közösségen belüli autonó-
miájukat és ezzel felelősségüket is.2'1 Ez — ahogyan már jeleztük tanulmányunk
elején — azért lehetséges, mert a párttag tudatos választás alapján vetette alá
magát közössége érték- és követelményrendszerének. A kommunista mozgalom
története azonban sok akadályt gördített e magasrendű értéket képviselő fele-
lősségvállalás elé. A pártélet lenini normáinak megsértése, az antidemokratikus
tendenciák előtérbe kerülése miatt a párttagok cselekvési lehetőségei nagymér-
tékben leszűkültek, nem kapott teret az önálló véleményalkotás, a döntésekben
való részvétel. Erőteljesen csorbát szenvedtek a felelősségvállalás objektív és
szubjektív alapjai. Ilyen körülmények között nem fejlődhetett, sem a közösségi,
sem az egyéni felelősség.

Anélkül, hogy lebecsülnénk a szocialista építőmunka eredményeit, el kell
ismernünk, hogy a kommunista közösségek marxi kritériumának megvalósulása
még előttünk álló feladat. A párttagok sem tudják pusztán tudati úton kitágítani
felelősségtudatukat, csak konkrét társadalmi követelés és megbízatás, a közéleti
tevékenység folyamatában. Olyan társadalmi szituációban, amelyben módjuk
van közvetlen társadalmi jellegű tettekre, de ilyen tetteket követelnek is tőlük
és azokért felelőssé teszik — közvetlenül vagy közvetve. „Felelőssé tenni a párt
közös elhatározásaiért csak a lenini normák következetes alkalmazásával le-
het. . . A kommunistáknak vissza kell térni, illetve előre kell lépni ahhoz a ma-
gatartáshoz, amelynek fő jellemzője, hogy elsősorban önmaguktól kérik számon
a történelmet."25 A jelenlegi helyzet sürgetően írja elő a pártélet forradalmi
megújításának szükségességét, amely nem a lenini normák feladását, ellenke-
zőleg, azok következetes alkalmazását követeli meg. Jelenti: a pártegység, a
konszenzus teremtő képesség, a párttagság politikai kultúrájának fokozódását,
a párt konfliktustűrő képességének erősítését, és az azokat elhárítani tudó
módszerek kialakítását, összefüggésben van a megújulás a döntéselőkészítés
hatékonyságával és a társadalmi ellenőrzés kiszélesítésével, amely lehetővé teszi
a téves döntések minél gyorsabb korrekcióját. A felelősségtudat erősítésének
fontos feltétele a hatáskörök pontos tisztázása a politikai intézmények között,
a párt szervezetein, területein belül.

A párton belüli felelősség új értelmet nyert, saját mozgalmunkkal, és az
elkövetkező nemzedékkel szemben merül fel, s ma még késlekedő, de — már
tudjuk — nélkülözhetetlen cselekvések miatt.

DR. KERESZTES ESZTER
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